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Castricum - Woensdagavond  
hebben kinderen van basis-
school het Kleurenorkest uit 
Limmen burgemeester A. Em-
mens-Knol een petitie aangebo-
den. Stichting het Kleurenorkest 
wil opgenomen worden in het 
Plan der Scholen. Het is de derde 
keer dat een aanvraag tot over-
heidsbekostiging wordt inge-
diend. Bestuursvoorzitter Dorien 
Groot vertelt: “Het college wil het 
verzoek niet toekennen omdat  
wij niet aan de officiële criteria 
zouden voldoen om tot de stich-
tingsnorm te komen. Wij hebben 
echter in de geest van de wet 
kunnen aantonen dat er in deze 
gemeente ruim genoeg belang-
stelling zal zijn voor een school 
met algemeen bijzonder onder-
wijs. Wij hebben het college het 
verzoek gedaan of zij ons positief 
willen steunen wanneer wij naar 
de Minister gaan om bezwaar 
in te dienen. Het college laat dit 
aan de raadsleden om hier een 
besluit over te nemen. Ook vra-
gen wij of er toch nog mogelijk-
heden zijn voor subsidie.”

Kleurenorkest 
dient petitie in 

Geen draagvlak Bakkum voor aan-
passing bouwplannen Dijk en Duin
Bakkum - Omwonenden van 
het terrein bij Dijk en Duin en de 
Dorpsraad Bakkum voelen zich 
gepasseerd en geschoffeerd 
door het college. In mei van dit 
jaar werd het definitieve inrich-
tingsontwerp gepresenteerd dat 
in opdracht van GGZ Dijk & Duin 
en de gemeente werd gemaakt. 
En dit inrichtingsontwerp is vol-
gens de betrokkenen op drie be-
langrijke punten in strijd met de 
eind 2006 gemaakte afspraken. 
Bij het ontwikkelen van de plan-
nen heeft het college de rand-
voorwaarden vastgesteld en 
een klankbordgroep ingesteld. 
De omwonenden en de dorps-
raad Bakkum namen zitting in 
die klankbordgroep. “Het aantal 
nieuwbouwwoningen was be-
paald op ongeveer 180, in het 

Expositie Viva Cuba Libre! 
Bakkum - Tot en met eind sep-
tember is de fototentoonstelling 
Viva Cuba Libre te zien van Henk 
van der Leeden. Te zien zijn beel-
den die hij in de afgelopen ja-
ren op Cuba heeft gemaakt. De 

tentoonstelling wordt gehouden 
in NL Galery op de Vinkenbaan 
12 in Bakkum en is geopend op 
zondag van 12.00 tot 18.00 uur. 

huidige plan is sprake van 226 
nieuwbouwwoningen”, aldus de 
omwonenden. “De hertenkamp 
zou onaangetast blijven, van-
wege de fraaie zichtlijnen van-
af de professor Winklerlaan. Op 
die hertenkamp worden nu een 
flink aantal woningen gebouwd 
en er wordt bovendien nog een 
deel bebost. Het ‘werkplaatster-
rein’, tegenover de hoek Dr. Ja-
cobilaan/Professor Winklerlaan, 
zou niet bebouwd worden, om-
dat dat aantasting zou beteke-
nen van de groene rand. Dat ter-
rein wordt nu wel bebouwd. Dat 
betekent dat er voor een klein 
aantal woningen bestaand duin 
weggehaald moet worden en dat 
er zeer veel bomen gekapt zullen 
worden. En in tegenstelling tot 
wat Vollmer & Partners beweert, 

wordt de groene rand hiermee 
doorbroken. Een poging om ge-
zamenlijk een informatiebijeen-
komst voor alle inwoners te or-
ganiseren, werd door het colle-
ge niet ondersteund; de informa-
tie mocht zelfs niet worden ver-
spreid. Van draagvlak onder de 
bevolking voor dit plan kan ab-
soluut geen sprake zijn!” 

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

tot ziens bij

Hoera geslaagd vlaai! 
10-12 pers. € 13,95

Zaterdag:

vaderdagtopper!
slagroomtaart 10-12 pers.

€ 14,95

S E L E C T W I N D O W S

SKG

Een prachtig appar tement...

...én geen zorgen 
over uw bestaande woning

www.niki.nl
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Programma 18 juni t/m 24 juni 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag & woensdag 20.00 uur 

“Night at the Museum 2”
zaterdag 14.00 uur 

zondag 15.00 uur woensdag 14.00 uur
“Monsters vs Aliens 3D” (NL)

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Angels & Demons” 
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur 
“Coco avant Chanel” 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
“Coraline 3D” (OV)

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur
“Mijn vader is een detective” 

Night At The Museum 2
De nacht is gevallen in de mu-
sea van het Smithsonian Institu-
te in Washington DC. De gidsen 
zijn naar huis, de lichten zijn ge-
doofd en de schoolkinderen lig-
gen veilig in hun bedjes. Maar er 
broeit iets ongelofelijks. 

Voormalig nachtbewaker Lar-
ry Daley (Ben Stiller) beleeft zijn 

grootste, verbluffendste avon-
tuur ooit wanneer de geschiede-
nis letterlijk tot leven komt. In dit 
tweede deel van de Night at the 
Museum-saga komt Larry voor 
zo’n hevige strijd te staan, die al-
leen mogelijk lijkt in de gangen 
van het grootste museum en de 
verzamelplaats van menselijke 
kennis ter wereld. 

Mijn vader is een detective
In deze film beleven drie 13-ja-
rige kinderen, Sam, Sterre en 
Ortwin de spannendste avontu-
ren. Detective Max is niet zo ta-
lentvol als hij zelf denkt. Geluk-
kig is zijn zoon Sam een betere 
speurder. Samen met zijn buur-
meisje Sterre helpt hij zijn pa bij 
een zoektocht naar een zeldza-
me, gestolen papegaai. Maar 
dan wordt Max ontvoerd. 

Muziekfestival Bakkum 
Skulpers was geweldig!
Bakkum - Keken  afgelopen 
zondag de organiserende Skul-
pers aanvankelijk nog bezorgd 
naar de lucht, na de warme wel-
komstwoorden van burgemees-
ter Emmens-Knol, brak  de zon 
door om vervolgens niet meer te 
wijken. Daardoor konden de vele 
bezoekers onbekommerd genie-
ten van een uitzonderlijk breed 
scala aan muziekgroepen, waar-
van de koren de hoofdschotel 
vormden. Vanzelfsprekend wa-
ren de repertoires van shanty-
, folksong- en smartlappenko-
ren vertegenwoordigd, zoals bij 
De Skulpers, Grace Darling, De 
Zaalneelden en Smartlappen-
koor Boxtel, - Heemskerk, - Wa-
terland en de Boekaniers. Ook   
swingende koren met een  mo-
dernere pop-inslag gaven par-
tij, zoals Connection, Musictrain 

en Mucicstar. Gospelkoor Stay-
ment en de a-capella-zang-
groep Shoshaloza voegden een 
welluidende, bijzondere dimen-
sie toe aan het geheel, met als 
contrast de doedelzakband Ci-
ty Guards Highlanders. Over het 
bezoekersaantal had de organi-
satie van het evenement zeker 
niet te klagen, zo zat de ‘duinpan’ 
op Camping Bakkum meerma-
len stampvol, en was de ‘Skul-
pers-route’ tussen Het Wouter-
land en het strandplateau voort-
durend het toneel van zich ver-
plaatsende toeschouwers. Mar-
cel Klaver, de leider en dirigent 
van De Skulpers, maakte aan het 
einde van het festival bekend dat 
het stellige voornemen bestaat 
om over twee jaar dit spektakel 
te herhalen. “Het was geweldig!” 

Scala wint rechtzaak
Castricum - Scala heeft een ge-
ding tussen de eigenaar en uit-
bater van het café en de ge-
meente Castricum gewonnen. 
Castricum eiste in september 
2008 dat de horecagelegenheid 
aan de Dorpsstraat te allen tijde 
de deuren gesloten moest hou-
den om geluidsoverlast te voor-
komen, er mochten geen live-
optredens georganiseerd wor-
den en er zou een geluidsdim-
mer op de muziekinstallatie ge-
plaatst moeten worden. Scala 
ging in beroep. De Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad 
van State behandelde het ge-
ding, Uit de stukken bleek dat 
de gemeente sinds 2006 geen 

controle bij het café had uitge-
voerd en zich niet op de hoog-
te had gesteld van de eventue-
le gevolgen van een karakterver-
andering. Het besluit is boven-
dien niet gebaseerd op een ge-
luidrapport waaruit de in de om-
geving door meerder cafés ver-
oorzaakte geluidsoverlast blijkt, 
zodat niet duidelijk wordt wat 
het aandeel van Scala is. Tot slot 
bleek dat het college onbedoeld 
de installatie van een geluids-
dimmer was opgenomen. 
Omdat het college niet voldoen-
de kennis heeft vergaard voor-
dat zij het besluit nam, komt de-
ze voor vernietiging in aanmer-
king. 

Kunstgroep K=ME tien jaar Castricum - De kunstgroep 
K=ME is dit jaar voor de tien-
de keer te zien met een nieuwe 
oogst aan schilderijen. Nu tij-
dens de Kunstroute Castricum 
op 20 en 21 juni van 11.00 tot 
17.00 uur bij Ida Bakker, Dorp-
straat 102 in Castricum. De groep 
werd 10 jaar geleden opgericht 
en viert dat dit jaar met deelna-
me aan kunstroutes, behalve in 
Limmen in mei, nu in Castricum 
en ook in Uitgeest, in dorpshuis 
De Zwaan, op zondag 28 juni. De 
leden van K=ME (Kunst is Ma-
terie en Emotie) zijn Hans Goed-
hart, Inge van der Heijdt, Hetty 
Spaanderman, Peter Meijering 
en Meinard Kloppenburg. ‘Als 
het  schilderij tot leven komt’ is  
het thema van de expositie. 

De cursussen van Fruns
Castricum - Op zaterdag 20 ju-
ni  van 15.00-17.00 uur is er in 
Dansstudio Fruns aan de Ver-
legde Overtoom 9 een presenta-
tie van cursussen van het afge-
lopen en komende seizoen. Tij-
dens dit dansfeest zullen enkele 
presentaties zijn van Streetballet, 
Hiphop, Breakdance, Buikdans, 

Dansen voor mensen met een 
verstandelijke beperking, Lindy-
fit en de specialiteit van Fruns: 
Lindyhop. De entree is gratis. Bel 
voor meer informatie met Wyn-
zen 06-51046044 of stuur een 
email naar info@fruns.nl. Kijk 
voor meer informatie op www.
fruns-jazz-events.nl. 

Jammin’ Yannick in de 
finale luchtgitaar spelen
Castricum - Hij heet eigenlijk 
Yannick Bakker, maar op het po-
dium van Paradiso zal hij Jam-
min’ Yannick heten tijdens de fi-
nale van het kampioenschak-
luchtgitaar spelen. Na diverse 
voorrondes in het land hebben 
zich de beste twaalf luchtgitaris-

ten geplaatst voor de finale, die 
op 26 juni vanaf 20.15 in de grote 
zaal zal plaatsvinden. De perfor-
mances van de deelnemers be-
slaan twee rondes. 
Eerst zal een
vrije ronde worden gespeeld, 
waarbij de deelnemers een num-

mer kunnen vertonen dat zij zelf 
hebben uitgekozen en hebben 
voorbereid. 
Dan volgt de verplichte ronde, 
waarbij de deelnemers moeten 
improviseren op een door de ju-
ry gekozen nummer. Dit nummer 
zal men pas op de avond zelf 
voor het eerst horen. De nieu-
we kampioen mag het land ver-
tegenwoordigen in Finland, waar 
eind augustus de wereldkampi-
oenschappen luchtgitaar wor-
den gehouden.

Castricum - Op 11 juni is Carl 
Reitsma benoemd tot lid van de 
gemeenteraad. 
Dit is vanwege de benoeming 

Nieuw raadslid van VVD-er Fred de Haan als 
wethouder bij de gemeente Cas-
tricum. De Haan vervangt wet-
houder Christel Portegies tot ok-
tober 2009 omdat zij met zwan-
gerschapsverlof is. 
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

Vakantiegasten Castricum
Degenen die tijdelijk in Castricum verblijven worden verzocht zich voor 
medische hulp te wenden tot de praktijk van huisarts A. Leemhuis, Dor-
camp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote 
campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Kruidencursus in De Hoep
Castricum - Op donderdag  25 
juni start in Bezoekerscentrum 
De Hoep te Castricum het twee-
de deel van een vierdelige krui-
dencursus. Elk cursusdeel duurt 
van 14.00 tot 17.00 uur. 
De cursusdelen worden ver-
spreid over het hele jaar gege-
ven door Lydia Slijkerman en 
Cora Schipma, boswachters bij 
PWN. Deelnemen kost 27,50 eu-
ro inclusief materialen, koffie en 
thee.  
De cursus is bedoeld voor vol-

wassenen. Aanmelden via www.
pwn.nl/activiteiten of via 0900-
7966288.
De cursisten leren op een toe-
gankelijke manier de basis van 
de kruiden en het verwerken 
ervan. Op 20 september is het 
herfstdeel en op 13 december 
het vierde en laatste deel, de 
wintercursus.  
Alle planten die ter sprake ko-
men, hebben één ding gemeen: 
mensen hebben er wat aan. Het 
zijn zogeheten nutsplanten. 

Concert van 
Sine Nomine 
Castricum - Kamerkoor Sine 
Nomine uit Alkmaar geeft samen 
met pianist Ernst Binnekamp op 
zaterdagavond 27 juni een bij-
zonder concert in de Dorpskerk 
van Castricum. Het rijke, afwis-
selende programma biedt be-
kende muziek, minder bekende 
muziek en muziek die nog nooit 

Open tuinen weekend bij 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Wie lekker wil 
rondkijken in de Tuin van Kapi-
tein Rommel kan dat doen op za-
terdag 20 en zondag 21 juni van 
11.00–16.00 uur. Meer dan 40 
tuinen in Heiloo, Egmond Bin-
nen, Beverwijk, Uitgeest, Castri-
cum, Limmen en Akersloot wor-
den dan opengesteld voor het 
‘Open tuinen weekend’, zo ook 
de Tuin van Kapitein Rommel. 
Al sinds een aantal jaren wordt 
het ‘Open tuinen weekend ‘door 
Groei en Bloei afdeling Midden 
Kennemerland met succes geor-
ganiseerd. Dit open tuinen week-
end biedt gelegenheid om lekker 
rond te snuffelen, ideeën op te 
doen en om in gesprek te komen 
met andere tuinliefhebbers. 
In de Tuin van Kapitein Rommel 
kan men tijdens dit weekend ook 
van kunst genieten. Hans Kaan-
dorp en Joke Vink zullen hun 
werk tentoonstellen. Zoals in 
zijn tekeningen wordt ook in de 
schilderijen van Hans Kaandorp 
duidelijk dat het hem gaat om 

de impressie, het vastleggen van 
het moment. Daarnaast is een 
flinke dosis plezier een belang-
rijke drijfveer voor hem om te te-
kenen, te schilderen en te beeld-
houwen. Enkele van zijn houten 
beelden hebben een permanen-
te plek gevonden in de tuin. Met 
groot enthousiasme kan hij het 
verhaal achter een werkstuk ver-
tellen. Joke Vink maakt schilde-
ren, hoofdzakelijk met acrylverf 
op papier of paneel en tekenin-
gen in gemengde technieken. 
Deze in Bergen geboren en ge-
togen schilder beheerst de kunst 
van het weglaten, zodat haar 
schilderijen kracht en rust uit-
stralen. In deze sfeer is er ruimte 
voor de belevingswereld van de 
toeschouwer. 
Een routebeschrijving met platte-
grond van alle geopende tuinen 
is verkrijgbaar bij de Tuin. Mocht 
het niet lukken om dit weekend 
langs te komen, de tuin is ook op 
werkdagen geopend van 9.30– 
16.30 uur. 

in Nederland is gezongen. En al 
deze muziek heeft direct of indi-
rect te maken met Scandinavië.  
Alle soli worden door leden van 
Sine Nomine gezongen. Ernst 
Binnekamp speelt de begelei-
dingen. Het concert staat onder 
leiding van dirigent Paul Valk.
Aanvang: 20.15 uur. N.H. Dorps-
kerk, Kerkpad 1, Castricum.
Toegangsprijs: 12,00 euro, 
CJP/65+: 10,50 euro. Reserve-
ren: 072-533 69 06 of www.si-
nenominealkmaar.nl.

Marx O’Larry’s en de Bakkerij 
organiseren live ‘Afrika avond’
Castricum - Op initiatief van de 
ijssalon Marx O’Larry’s organi-
seert de Bakkerij weer een op-
treden in café City. 

Onder het thema ‘Afrika’ zul-
len niemand minder dan The Ex, 
Zea en Ken Carbonu een unie-
ke show neerzetten. The Ex, Ne-
derlands oudste experimente-
le punkband – ze traden eind ja-
ren ’70 al op in de Bakkerij toen 
de Bakkerij Nederlands eer-
ste punkfestival organiseerde - 
heeft veelvuldig in Ethiopië ge-
tourd. Daar hebben ze veel mu-
zikale contacten en samenwer-
kingsverbanden aan overgehou-

den. De Amsterdamse electro-
rock formatie Zea heeft recen-
telijk in Ghana getourd waar ze 
met de Ghanese singer songwri-
ter Ken Carbonu hebben opge-
treden. Deze laatste is nu in Ne-
derland om met Nederlandse 
muzikanten op te treden. 

Zondag de 21e zal er in café City 
de mogelijkheid zijn om dit unie-
ke project bij te wonen. De en-
tree is geheel gratis en de aan-
vang is om 20.30 uur. Café City is 
te vinden aan de Dorpsstraat 22. 
Voor meer informatie over de 
Bakkerij zie www.vriendenvan-
debakkerij.nl.
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Castricum - Bij de Nederland-
se Kampioenschappen atletiek 
voor masters in het Brabant-
se Oosterhout hebben Marc van 
Vliet en Rob Dekker in hun cate-
gorie de nationale titel veroverd. 
Marc van Vliet was duidelijk de 
sterkste bij het polsstokhoog-
springen, terwijl Rob Dekker de 
eerste plaats pakte bij het hoog-
springen. De organiserende at-
letiekvereniging Scorpio was bij 
deze 20e nationale titelstrijd de 
gastheer voor zo’n 450 atleten. 
Op sportpark De Warande be-
dwong Marc van Vliet bij het 
polsstokhoogspringen een 
hoogte van 3,40 meter en werd 
daarmee onbedreigd winnaar 
van dit moeilijke maar ook al-
tijd spectaculaire onderdeel. Met 
een hoogte van 3,00 meter bleef 
Bert Vreeswijk van AV De Typ-
hoon op gepaste afstand. Bij het 
hoogspringen liet Rob Dekker 
de lat nog liggen op een hoogte 
van 1,50 meter wat ook hem een 
gouden medaille opleverde. Ook 
bij het verspringen bereikte Rob 
Dekker het podium. Zijn sprong 
van 4,53 meter was goed voor 
de derde plaats. Op de sprint-
nummers bleef Dirk Klanker met 
twee vierde plaatsen net bui-
ten het podium Op de 100 me-
ter realiseerde de AVC-master 
een mooie 13,34 seconden, ter-
wijl op de 200 meter de klokken 
na 28,08 stil bleven staan. Met 
deze laatste tijd bleef het podi-
um slechts 0,03 seconden bui-
ten bereik. Na lange tijd blessu-
releed kwam ook Hans Beentjes 
weer aan de start van zijn favo-
riete 800 meter. Met een tijd van 
2.22,50 en een vijfde plaats pres-
teerde hij zeer sterk. 

Nationale titels 
voor masters AVC
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KortSport
Castricum - Deze keer ston-
den er weer 15.000 stuks Noord-
Hollandse duiven in het Fran-
se Soissons hemelsbreed 370 
km te trappelen om naar huis te 
mogen vliegen en de snelste viel 
dus dit keer bij de combinatie 
Rijkom/Sentveld. De doffer NL 
08-1406276 kwam uit de goe-
de hoek en viel als een komeet 
op de klep. De tweede prijs was 
voor de combinatie De Graaf die 
enkele seconden te kort kwam 
voor de eerste plek maar wel net 
John Kool voorbleef. Ook de dui-
ven van Jaap Kaandorp, Arie Ha-
geman en Jan Molenaar zijn te-
rug te vinden bij de eerste tien. 
De Castricumse melkers laten 
het in dit secondespel een beet-
je lopen onder aanvoering van 
Anton Tromp, Gerhard Tromp en 
Cees de Wildt zijn hun duiven te-
rug te vinden in het peloton. Ook 
Bert Bark had genoegen zijn dui-
ven terug te vinden in het rijtje 
prijsvliegers. Voor de overnacht-
spelers stond er een vlucht ge-
pland uit het Zuid-Franse St. 
Vincent, afstand 1085 kilometer. 
Hier werd Cor Schermer eerste 
voor Wim Glas en Frans Glas.

Winnende doffer van 
Rijkom/Sentveld

Akersloot - Afgelopen zaterdag 
juni speelde de A, B en C jeugd 
van voetbalvereniging Meervo-
gels een beachvoetvolleybal-
toernooi. In twee poules van zes 
teams gingen de jongens met el-
kaar de strijd aan op het beach-
veld van handbalvereniging 
Meervogels. Na een rustige start 
waarbij veelal voor koppen werd 
gekozen waren er al snel omha-
len en andere hoogstandjes te 
zien. 

Voetvolleybaltoer-
nooi Meervogels ’31

In de poule van de C jeugd ging 
de eerste prijs naar het team be-
staande uit Tom Adrichem, Jim 
Leyen en Christiaan Krekel.

In de poule van de A en B jeugd 
ging de prijs naar Robin van 
Heerden, Davy Goeman en Wil-
co Tiebie.

Vier keer goud 
voor Serena Stel
Castricum - Zaterdag en zon-
dag vond in zwembad de Slag 
te Zaandam de jaarlijkse kring 
Speedo finale plaats.
De Castricumse Serena Stel 
zwemmend bij het Heemskerk-
se OEZA zwom zaterdag drie af-
standen. Ze begon met de 200 
wissel en haar tijd van 2.56.56 
was goed voor goud. Tevens was 
het een pr van vijf seconden. 
Op de 100 vrij won Serena haar 
tweede gouden plak. De der-
de afstand, de 100 vlinderslag, 
was goed voor een pr, 1.33.27 en 
een vierde plaats. Zondag ver-
scheen Serena nog tweemaal 
aan de start. Op de 100 rug won 
ze goud in 1.21.69. De laatste af-
stand van het weekend was de 
400 vrij. In een goed opgebouw-
de race zwom ze naar goud in 
5.20.39, een pr en een clubre-
cord van OEZA. De 10-jarige Se-
rena heeft zich door deze goe-
de tijden weten te plaatsten voor 
de jaargang finale die op 5 juli 
in Dordrecht gezwommen wordt. 
Serena komt uit op de 400, 200 
en 100 vrij en de 100 rug. 

‘Team van het jaar’ 
van Vitesse’22!
Castricum – De meiden ME1 
hebben dit seizoen hun beste 
seizoen ooit! 
Ze hebben nog maar net hun 
kampioenschap gevierd of ze 
hebben alweer een nieuwe prijs 
de wacht gesleept, namelijk 
‘team van het jaar’! 
Alle teams worden genomineerd 
voor deze prijs, dus zowel teams 
uit de jeugd, als uit de senioren 
en de selectie. 
Het bestuur van Vitesse’22 
maakt de afweging op basis van 
een aantal criteria, zoals sportief 
gedrag op het veld, trainingsop-
komst, sociale omgang binnen 
het team, en nog veel meer. Te-
vens behoort ‘kleedkamers net-
jes achterlaten’ tot één van de 
criteria, en hoe kan het ook an-
ders, de meiden hebben dit het 
gehele seizoen door voortreffe-
lijk gedaan. 
“Kortom, een waardig team van 
het jaar,” aldus de voorzitter Ge-
rard Boeters. 

VV Limmen inge-
deeld in 3e klasse B
Limmen - De zondag 1 van VV 
Limmen is in het seizoen 2009-
2010 ingedeeld in de derde klas-
se B. De volgende clubs komen 
in deze klasse uit: DSS, Fores-
ters, Fortuna Wormerveer, HSV, 
OFC, Onze Gezellen, Purmerend, 
Saenden, VSV, WSV ‘30 en ZTS. 
En dat lijken op papier stuk voor 
stuk interessante tegenstanders. 
OFC, dat twee jaar achter elkaar 
promoveerde, is volkomen onbe-
kend voor VV Limmen. En ook 
tegen Onze Gezellen werd nog 
niet eerder voor de competitie 
gespeeld. 
De selectie van VV Limmen start 
begin augustus met de voor-
bereidingen op het nieuwe sei-
zoen. 

Red Stars rukt op 
met soepele zege
Castricum – Na een uur en drie 
kwartier had Red Stars Vitesse 
zondag afgerekend met Alcma-
ria Victrix. Door de 0-10 overwin-
ning is promovendus Red Stars 
zelfs virtueel koploper in de vier-
de klasse. De uitzege kwam ver-
rassend eenvoudig tot stand, zag 
ook coach Daan Kuijper. “Ze-
ker omdat we de vorige wed-
strijd tegen hun nipt in de slot-
fase wonnen, na een 0-6 achter-
stand. Nu vond ik de tegenpar-
tij honkballend een stuk minder, 
ze stapelden fout op fout en sloe-
gen nagenoeg niks.” Dat laatste 
kan voor een groot deel toege-
schreven worden aan pitcher 
Joost Kuijs. Hij kreeg in zeven in-
nings maar 26 Alkmaarse slag-
mensen tegenover zich, die niet 
verder kwamen dan het twee-
de honk. Tel daar de tien honk-
slagen van Red Stars bij op, in-
clusief regelmatig mistasten door 
de Alcmaria-defensie, en de 0-10 
eindstand is verklaard. Er is een 
hoop veranderd sinds die eerste 
wedstrijd tegen Alcmaria, begin 
mei. De Castricummers hadden 
na vier potten nog maar één tri-
omf bijgeschreven en stonden op 
een vijfde plaats, in een competi-
tie van zes teams. De ommekeer 
kwam tegen de Alkmaarders, 
want inclusief die benauwde ze-
ge won Red Stars vijf keer op rij. 
Dankzij de revival ziet Kuijper zijn 
ploeg nu op een tweede plek. 
Met weliswaar een punt minder 
dan nummer één Flying Petrels, 
maar ook een wedstrijd minder 
gespeeld. Red Stars deelt die 
tweede plek weer met Bears, dat 
komende zondag de Castricum-
se ploeg ontvangt. Bears mikt dit 
seizoen op een kampioenschap. 
“Voor ons een erg luxe positie”, 
meent Kuijper. “Wij hebben aan 
het begin van het seizoen afge-
sproken dat we in dit eerste jaar 
lekker mee willen draaien. Een 
plek in de top drie is dus mooi 
meegenomen. Verder moeten 
we niks, maar we willen natuur-
lijk wel.” De eerste thuiswedstrijd 
speelt Red Stars op 28 juni, om 
14.00 uur tegen Flying Petrels.
Op de foto: pitcher Joost Kuijs, 
houdt Alcmaria zeven innings in 
bedwang en ziet dat beloond met 
een shut-out. (Foto: Jeroen de 
Ruijter.)

Castricum - Mixed Hockey Club 
Castricum (MHCC) en ABN AM-
RO Bank organiseren op 24 juni 
om 18.30 uur een netwerkevene-
ment voor ondernemers uit Cas-
tricum en directe omgeving.
Als gastspreker is Bouke de 
Boer uitgenodigd, een internati-
onaal gecertificeerd mastertrai-
ner NLP. De Boer geeft zowel in-
ternationale NLP-opleidingen als 
diverse trainingen binnen het be-
drijfsleven, de gezondheidszorg 
en de topsport. Daarnaast heeft 
hij enkele boeken geschreven en 
tv-programma’s gemaakt. 

Netwerkevenement voor 
ondernemers bij MHCC

Als spreker op dit evenement 
vertelt hij onder andere over zijn 
begeleiding van het Nederlands 
Olympisch herenhockeyteam. Hij 
zal hierbij het verband leggen 
tussen succes behalen in de top-
sport en succesvol ondernemen. 
Na afloop is er een barbeque 
waarbij men met Bouke de Boer 
en/of collega-ondernemers er-
varingen kan uitwisselen.

Aanmelden kan via sportbusi-
nessclub@mhcc.nl. Het evene-
ment vindt plaats op Sportpark 
Wouterland, Van Haerlemlaan 1.

Van Riet wint in Toer- 
wagen Diesel Cup
Castricum - Amper een week 
geleden vroeg Marcel Nooren 
aan Pim van Riet of hij bereid 
was tijdens de Masters of For-
mula 3 op het circuit van Zand-
voort zijn BMW 120d met hem te 

delen en hem zo in de titelstrijd 
bij te staan. De Castricummer 
stemde in en maakte zijn faam 
waar: pole-positie, een tweede 
plaats en een knappe overwin-
ning!
Van Riet hoefde de auto dus al-
leen maar heelhuids naar de fi-
nish te brengen, wat hij dan ook 
deed. “Marcel had me gevraagd 
om zijn titelkansen te verdedigen 
en ik denk dat we daarin zijn ge-
slaagd. Hij staat nu slechts twee 
punten achter op Jeroen den 
Boer. Misschien moet ik over 
twee weken in Assen wel weer 
aan de bak. Dan combineer ik 
dat toch met de drie races van 
het Dutch GT4 Championship?”
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Geen krant 
ontvangen?

Bel 
0251-674433
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Bouwen in het korset van Castricum 
Castricum - De gemeente heeft 
veel zienswijzen ontvangen op 
het Masterplan inbreidingen/lo-
kale woonvisie. Met het plan wil 
Castricum mogelijke woning-
bouwlocaties voor de periode tot 
2030 in beeld brengen. In totaal 
betreft dit nu nog zo’n 33 inbrei-
dingslocaties in de verschillen-
de kernen, buiten de bestaan-
de in- en uitbreidingen om. Op 
3 juni vond een inspraakbijeen-
komst plaats in Geesterhage. 
Naast de zorg voor het verdwij-
nen van groen bij inbreidingen, 
gingen er verschillende stem-
men op om een deel van het bui-
tengebied, het korset van Cas-
tricum zoals dat werd genoemd, 
te gebruiken voor woningbouw. 
Want alleen al om de bevolking 
op peil te houden zijn de komen-
de twintig jaar zo’n 1.800 nieuwe 
woningen nodig. Echter, het be-
houd van het groene buitenge-
bied was een belangrijke voor-
waarde voor de fusie tussen de 
gemeente Akersloot, Castricum 
en Limmen.
Het college ontving veel reacties 
op de eerste versie van het plan. 
Inmiddels is het concept aange-
past en werd voor belangstellen-
den deze inspraakbijeenkomst 
georganiseerd. Het Rode Kruis-
gebouw en de bijgelegen speel-
tuin, speeltuintjes in de buurt van 
de Beethovensingel, het Kooi-
plein, de Koekoeksbloem, het 
landje dat grenst aan de Prin-
ses Margrietstraat; omwonen-
den maken zich zorgen. Zij vre-

zen dat het groen en de speel-
gelegenheden in hun buurt ver-
dwijnen en dat daar voor in de 
plaats woningen worden neer-
gezet die bestaan uit meerde-
re bouwlagen. Bovendien maakt 
men zich zorgen om een toena-
me van het verkeer en een tekort 
aan parkeergelegenheid als er 
meer mensen in hun buurt ko-
men wonen. De bewoners willen 
dat de plannen veranderd wor-
den. 
Kees Pronk uit Limmen verwees 
naar het uitgangspunt van het 
college dat geen verslechtering 
van woonomgeving plaats mag 
vinden en dat bouwen binnen 
de bestaande dorpsstructuur 
hoge eisen stelt aan de kwali-
teit van de nieuwbouw. “Maar 
in Limmen verdwijnen bestaan-
de speelvoorzieningen en op 
nog geen tien meter van mijn 
woning komt nieuwbouw, waar-
door tuintjes van vijf meter ont-
staan. Er zijn plannen om tot vier 
hoog te bouwen terwijl ontslui-
ting plaats moet vinden via de 
Absalon. Vanwege diezelfde ont-
sluiting wordt ook mijn tuin ge-
annexeerd. Een andere vraag is 
hoe de toenemende verkeers-
problematiek zich verhoudt tot 
die in de kern van Limmen. Wan-
neer de plannen doorgaan wordt 
Limmen twee keer zo groot. De 
splitsing tussen Limmen Oost en 
West zal alleen maar toenemen. 
Er is afgesproken in de Visie Bui-
ten Gewoon Castricum om uit-
breidingen in het buitengebied 

te ontzien. Ik vraag mij af waar-
om het college wèl vasthoudt 
aan dit principe, maar nìet aan 
de afspraak om geen inbreilo-
caties te zoeken in Limmen. Er 
zijn wel degelijk mogelijkheden 
om te bouwen in het buitenge-
bied. Dat moet men ruimer zien 
dan de directe grens van de hui-
dige bebouwing.” Frank de Win-
ter noemde het gemeentelijk be-
leid veel te star. “In de buitenge-
bieden wil men niets toestaan, 
terwijl men daar toch gemakke-
lijk, gecontroleerd, kan bouwen.” 
Ook Leo Guit uit Akersloot ver-
wees naar wat wel ‘het korset 
van Castricum’ wordt genoemd, 
het buitengebied. 
Het Masterplan wordt op 18 ju-
ni in de raad besproken. Afhan-
kelijk van de benodigde tijd zal 
dan op 2 juli een besluit worden 
genomen. Uiteindelijk zal de ge-
meenteraad aanwijzen welke 
wijzigingen nog moeten plaats-
vinden. Deze worden dan in het 
Masterplan verwerkt, hiermee is 
het stuk definitief en kan er geen 
verdere inspraak meer plaatsvin-
den. Het college vraagt de ge-
meenteraad de 33 locaties, of 
deel daarvan, aan te wijzen als 
mogelijke inbreidingslocaties, 
aangevuld met eventuele de-
tails als hoog- of laagbouw. Ver-
volgens wordt per plan een be-
stemmingsplan gemaakt waar-
over met buurt en omwonenden 
wordt gepraat. Tegen het be-
stemmingsplan kan wel bezwaar 
en beroep worden ingediend. 

Benefiet voor Bakkerij
Castricum - Er wordt weer een 
Bakherrie Festival georganiseerd 
en omdat De Bakkerij voor het 
nieuwe pand geld kan gebruiken 
is er meteen een benefiet van 
gemaakt. Deelnemers aan de 
techniekcursus van De Bakke-
rij  worden op dit festival onder 
professionele begeleiding voor 
de leeuwen gegooid zullen wor-

den. Het Bakherrie Festival is op 
zaterdag 20 juni vanaf 15.00 uur 
in Buk Buk in Heiloo. Er zullen 
acht acts optreden: The Wrong 
Jeremies, the Hangouts, Deafe-
ning, Fifth Of Four, HBG, Hands 
Up Who Wants To Die!, de Cas-
tricum Terror Nerds, en de Nur-
vus Zeurkus dj’s. De entree is 
6,00 euro. 

Motie rond consultatiebureaus
Castricum - De GGD het be-
sluit heeft genomen om per 1 ju-
ni de consultatiebus voor baby- 
en peuterzorg in zowel Akersloot 
als in Limmen stop te zetten. De 
PvdA heeft hier vragen over ge-
steld aan het college en conclu-
deert dat het beëindigen van de-
ze voorziening in strijd is met het 
coalitieakkoord. Hierin is afge-
sproken om bestaande facilitei-
ten in de kernen te behouden. 
Op 18 juni dient de partij een 
motie in tegen de gang van za-
ken.  

De afschaffing van het mobiele 
consultatiebureau staat in ver-
band met de slechte staat waar-
in de bus verkeert. De aanschaf 
van een nieuwe bus is voor zorg-
verlener Evean te duur in ver-
houding tot het gebruik ervan. 
PvdA fractievoorzitter Petra Nord-
holt: “Kosten voor de aanschaf 
van een nieuwe bus geen reden 
mag zijn om de voorziening op te 
heffen. Inwoners zouden er wei-
nig moeite mee hebben dat de-
ze voorziening verdwijnt. Dat lijkt 
ons onwaarschijnlijk. Volgens 

ons is het meer een gebrek aan 
informatie en onwetendheid. Bo-
vendien zou in het kader van de 
brede schoolvisie gezocht moe-
ten worden naar een alternatie-
ve locatie in de kernen, bijvoor-
beeld in een van de scholen.” 

In Castricum komt een Cen-
trum voor Jeugd en Gezin waar-
in ook de consultatiebureaus 
van Evean en ViVaZorggroep 
gehuisvest worden. Voor inwo-
ners van Akersloot en Limmen 
die geen gebruik kunnen maken 
van een eigen vervoermiddel of 
het openbaar vervoer wordt vol-
gens het college naar een op-
lossing gezocht. Ouders kunnen 
bijvoorbeeld in het consultatie-
bureau van Heiloo terecht, want 
Akersloot heeft wel een busver-
binding met Heiloo. En in een ui-
terst geval komt Evean op huis-
bezoek. Dat is niet goed genoeg 
vindt de PvdA. “Er is afgespro-
ken dat we de voorzieningen in 
de kernen zouden behouden. De 
partij draagt het college op om 
de voorziening direct voort te 
zetten in een nieuwe locatie.” 

Geslaagd, bedankjes en 
vaderdag in de Wereldwinkel
Castricum - Wereldwinkel Cas-
tricum heeft voor  alle examen-
kandidaten een assortiment aan 
cadeaus. Tassen, sleutelhangers, 
gelukspoppetjes, maar ook zilve-
ren sieraden. Veel kinderen ko-
men vlak voor de vakantie naar 
de Wereldwinkel om een ca-
deautje voor hun juf of meester 
te kopen. Een klein bedankje zo-
als chocola, wensboekjes, wens-
kaarten, notitieboekjes, fotolijst-
jes, pennen of een fles wijn. 
Zondag 21 juni is het Vaderdag. 
Kinderen komen naar de We-
reldwinkel voor bijvoorbeeld een 

exotisch Mongozo biertje. Mon-
gozo betekent ‘proost’ in de taal 
van het Afrikaanse Chokwe-volk. 
Oude biertradities en nieuwe 
brouwmethoden heeft Mongozo 
vermengd tot vijf exotische bie-
ren. De ingrediënten en recepten 
zijn afkomstig uit uiteenlopende 
windstreken. Vier van de vijf exo-
tische bieren van Mongozo dra-
gen het Max Havelaar keurmerk. 
En waar kunnen de vaders beter 
genieten van een lekker biertje 
dan in een hangmat, ook te ver-
krijgen bij de Wereldwinkel Cas-
tricum. 

Castricum - Castricum Kern(en) 
Gezond (CKenG) heeft tijdens de 
behandeling van de voorjaars- 
nota 2010 in de gemeenteraad 
nogmaals aandacht gevraagd 
voor buslijn 163. Akersloot heeft 
sedert november 2008 geen di-
recte busverbinding meer met 
Alkmaar. CKenG  zou willen we-
ten hoe men in Akersloot de ver-

Toch onderzoek 
naar buslijn 163

Jeugdvakantiecocktail digitaal
Castricum - Op maandag 22 ju-
ni gaat de digitale inschrijving 
voor de Jeugdvakantiecocktail 
van start. 

Dit jaar loopt de inschrijving voor 
de 55 cocktailactiviteiten mid-

dels de website van de Stichting 
Welzijn: www.welzijncastricum.
nl. Ook deze zomer wordt maar 
liefst vijf weken lang een mix van 
populaire activiteiten uitgevoerd 
voor kinderen in de leeftijd van 
vier tot en met twaalf jaar. 

Hoed en de Rand 
in Oude Theehuys

Castricum - Jelle van der Meu-
len speelt zondag samen met 

anderde dienstregeling ervaart. 
De gemeente zou zo’n onder-
zoek kunnen doen, maar het col-
lege vindt zo’n onderzoek niet 
nodig. 

De provincie vindt een directe 
busverbinding tussen Akersloot 
en Alkmaar niet meer noodzake-
lijk. Daarom zal CKenG zelf een 
onderzoek starten en het resul-
taat hiervan ter kennis brengen 
aan het provinciaal bestuur. Naar 
verwachting vindt het onderzoek 
komend najaar plaats.

Peter van der Steen in Het Ou-
de Theehuys. Het duo Hoed en 
de Rand zingt en speelt Neder-
landstalige luister- en drinklied-
jes, met zelfgeschreven teksten 
over uiteenlopende onderwer-
pen. 
Daarnaast zingen Peter en Jelle 
door hen op muziek gezette po-
ezie van een aantal meer of min-

der bekende dichters. Binnen in 
Het Oude Theehuys waar een 
expositie hangt van schilderij-
en van Brigitte Duin of buiten op 
het terras. 
Hoed en de Rand speelt tus-
sen 12.00 en 17.00 uur. Het Oude 
Theehuys, op het terrein van Dijk 
en Duin, is stop 3 van de Kunst-
fietsroute.

Connection 
zoekt drummer
Castricum - Gospelkoor Con-
nection is op zoek naar een 
drummer. Gezocht wordt naar 
een zelfstandige, strak spelende 
en redelijk ervaren drummer met 
eigen drumstel en het liefst eigen 
vervoer. Het combo van Connec-
tion, dat bestaat uit toetsenist, 
bas- en slaggitarist, begeleidt 
het koor van 45 zangers van 25 
tot en met 50 jaar. Er wordt een 
keer in de veertien dagen gere-
peteerd op de zondagavond. 
Voor meer informatie: Rolien Ei-
kelenboom, tel. 0251-653391 
of Annet Bollemeijer, tel. 0251-
656929. Tevens heeft het koor 
nog ruimte voor een hoge so-
praan en een bas. 
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Vrijdag en zaterdag in Castricum  

Voorruit repareren 
en kenteken graveren
Castricum - Deze week is er 
de gelegenheid om sterretjes in 
de voorruit te laten repareren en 
om het kenteken in de autorui-
ten te laten graveren. Het bedrijf 
KENMERK Autoruitenservice uit 
Groningen zal op vrijdag en za-
terdag (19 en 20 juni) van 10.00 
tot 17.00 uur te vinden zijn op het 
parkeerterrein van winkelcen-
trum Geesterduin aan de Gees-
terduinweg te Castricum.
    
1 op de 3 ruitbeschadigingen 
scheurt binnen zes maanden 
door (onderzoek TNO)
Opspattende steentjes zijn er 
de oorzaak van dat veel mensen 
een beschadigde voorruit van 
de auto oplopen. Deze sterretjes 
kunnen eenvoudig doorscheu-
ren. Hierop kan een auto zelfs 
bij de APK keuring worden af-
gekeurd. Het doorscheuren van 
de beschadiging gebeurt vaak 
bij vorst, echter ook in de zomer 
kan door de hitte spanning in de 
ruit ontstaan, waardoor deze kan 
gaan barsten. Zelfs de schok van 
een verkeersdrempel kan al vol-
doende zijn. Onderzoek van TNO 
heeft uitgewezen dat bijna een op 
de drie ruitbeschadigingen bin-
nen zes maanden doorscheurt. 
Bij vorst gebeurt dat nog vaker, 
bij -5 graden C. is de kans zelfs 
3000 keer zo groot. Dat komt 
doordat de stijfheid van de ruit 
met meer dan de helft toeneemt 
bij een temperatuur van enkele 
graden onder nul. Krachten die 
via de carrosserie op de voorruit 
worden overgebracht, worden 
dan een stuk minder goed geab-
sorbeerd. Daardoor kunnen klei-
ne beschadigingen sneller door-
scheuren. Indien dat gebeurt zal 
de ruit moeten worden vervan-
gen. Dit is kostbaar (eigen risi-
co van meestal 136 euro) en kost 
veel tijd. Door tijdige repara-
tie van de beschadiging kan dit 
echter worden voorkomen. Door 
middel van harsinjectie wordt de 
beschadiging dan hersteld. Dit is 
een relatief eenvoudige manier 
om een hoop ellende te voorko-
men. Van een aandachttrekken-
de beschadiging blijft na repara-

tie niet veel zichtbaar en de ruit 
zal niet meer gaan doorscheu-
ren. 
 
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering 
worden de kosten volledig door 
de verzekering vergoed. Repara-
tie is namelijk voor de verzeke-
ring veel goedkoper dan vervan-
ging. Er hoeft bij reparatie dan 
ook geen eigen risico betaald te 
worden en er is geen no-claim 
verlies. Vanaf een WA-Plus ver-
zekering is reparatie dus geheel 
gratis! De reparateur verzorgt de 
volledige afwikkeling met de ver-
zekeringsmaatschappij. De re-
paratie duurt ongeveer vijftien 
minuten.
 
70% Minder kans op diefstal                                                                                            
In Nederland wordt iedere twaalf 
minuten een auto gestolen. Ken-
teken graveren is veruit het goed-
koopste en één van de meest ef-
fectiefste methoden om auto-
diefstal te voorkomen. Omdat al-
le autoruiten worden gegraveerd, 
zal de dief, om niet in de gaten 
te lopen, alle ruiten moeten ver-
vangen. Dit is veel te kostbaar en 
kost veel tijd. Liever stelen ze een 
andere, niet gegraveerde auto, 
even verderop. Veel auto’s heb-
ben tegenwoordig een startblok-
kering. Steeds vaker wordt nu 
bij mensen thuis ingebroken om 
de autosleutels te stelen. De au-
to is dan alsnog weg. Kenteken 
graveren kan dus ook woningin-
braak voorkomen. Kenteken gra-
veren wordt dan ook sterk aan-
bevolen door ondermeer poli-
tie, ANWB, Consumentenbond 
en verzekeringsmaatschappijen. 
Ook oudere auto’s zijn gewild bij 
het dievengilde; 88% van de ge-
stolen auto’s is momenteel ouder 
dan drie jaar. Voor 15 euro wordt 
het kenteken door middel van 
professionele apparatuur in al-
le ruiten gegraveerd. Voor goede 
zichtbaarheid van de gravures bij 
regen en duisternis wordt gead-
viseerd om voor 5 euro extra een 
reflecterende coating aan te la-
ten brengen. Graveren is binnen 
enkele minuten klaar.

Live-muziek in ‘t 
Mirakel van Bakkum
Bakkum - Renato en Tiny, van 
‘t Mirakel van Bakkum aan de 
Heereweg 36, blijven leuke ini-
tiatieven nemen. Elke vrijdag-
avond kan men dineren of iets 
komen drinken onder het genot 
van live-muziek, waarbij het vo-
lume op conversatieniveau wordt 
aangepast.
De hele zomer zal niemand min-
der dan Toon Hollanders een 
gevarieerd muzikaal program-
ma brengen, geheel in zijn ei-
gen stijl.
Toon Hollanders is geen onbe-

kende in Castricum. In zijn jeugd 
maakte hij deel uit van beat-
groep The Casticks en in een la-
tere periode van Pee Wee & The 
Specials. Ook heeft Toon Hollan-
ders opgetreden in Austin Texas 
waar hij met lokale musici het 
publiek aan zich wist te binden, 
mede door zijn geheel eigen wij-
ze van presenteren. 
Dus wanneer men het idee heeft 
om de komende vrijdagavonden 
uit eten te gaan, weet dat men 
dat in ‘t Mirakel van Bakkum op 
een originele wijze kan doen. 

Burgerlijke stand 
van Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-05-2009: Suus, dochter van 
L.F. Visser en M.G.J. Tiemeijer, 
geboren te Beverwijk. 03-06-
2009: Luuk, zoon van B.J. Duin-
meijer en M. Stam, geboren te 
Beverwijk. 03-06-2009: Lisa An-
ne, dochter van D.J. Haringman 
en M. Scherpenzeel, geboren 
te Beverwijk. 04-06-2009: Seth, 
zoon van M. Doornink en M. 
Groefsema, geboren te Alkmaar. 
06-06-2009: Lizzy, dochter van J. 
Zegwaard en J.J.M. Scheerman, 
geboren te Alkmaar. 
07-06-2009: Willemijn Saartje, 
dochter van M.C. Steeman en 
M. Zonneveld, geboren te Cas-
tricum. 07-06-2009: Kiki Brigit-
te Sofie, dochter van S.T. Kra-
mer en S.M.J. Stevens, geboren 
te Castricum. 10-06-2009: Finn, 
zoon van R.J.C. Hoebe en E.M.M. 
Kaandorp, geboren te Castricum. 
10-06-2009: Jayda Samantha 
Mercedez Joy, dochter van R. 
Zweers en C. van Wijnen, gebo-
ren te Castricum.

Wonende te Akersloot:
06-06-2009: Lola Olivia, dochter 
van J.R. van Schie en M. Min, ge-
boren te Alkmaar.
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
05-06-2009: Kerssens, Johannes 
M. en Berkhout, Anika, beiden 
wonende te Akersloot.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-06-2009: van den Bosch, Ar-
jan M. en Korse, Renate W.M. 
beiden wonende te Limmen. 09-
06-2009: van Hove, Joeri en van 
Riet, Evelien, beiden wonende te 
Castricum. 10-06-2009: Kruis-
land, Zefanjo H.C., en Smit, Mo-
nique, beiden wonende te Lim-
men.

Overleden:
Wonende te Castricum:
07-06-2009: Wolter, Anna C.G., 
oud 94 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met N. 
Koster. 09-06-2009: Vlaarkamp, 
Petrus J., oud 60 jaar, overleden 
te Castricum.
Wonende te Bakkum:
09-06-2009: Woudsma, Pier, oud 
82 jaar, gehuwd met S. Jansen, 
overleden te Bakkum. 09-06-
2009: Voordenhout, Albertus, 
oud 84 jaar, overleden te Bak-
kum.

Limmen - Zaterdagochtend 20 
juni kan er worden ingeschreven 
voor het timmerdorp Limmen. 
De ingevulde inschrijfformulie-
ren kunnen dan worden ingele-
verd bij Conquista tussen 10.00 
en 13.00 uur. Dan dient ook het 
inschrijfgeld, 20 euro, te worden 
betaald. Voor alle informatie over 
het timmerdorp zie  www.con-
quista.nl. 

Inschrijven voor 
het timmerdorp

Show op zondag 21 juni

Balletpresentatie in 
sporthal De Bloemen 
Castricum - Op zondag 21 ju-
ni dansen alle leerlingen van bal-
letstudio Jacqueline Burger uit 
Castricum in een show die wordt 
opgevoerd in sporthal De Bloe-
men vanaf 15.00. Toegangskaar-
ten  à 5,00 euro zijn verkrijgbaar 
via de balletschool en vanaf een 
uur voor aanvang bij de tribune-
trap.
De balletstudio is actief sinds 
1995. Er is keuze uit klassieke- 
jazz- en taplessen voor kinderen 
vanaf 4 jaar én volwassenen.  Al-
le leerlingen zijn volgens niveau 

ingedeeld en krijgen veel indi-
viduele aandacht. Voor gemoti-
veerde latere starters tussen 12 
-18 jr is er een stoomcursus om 
snel kracht op te bouwen met 
klassiek ballet. De laatste week 
van het seizoen is het open les-
week en kunnen nieuwe leerlin-
gen langskomen voor een gratis 
proefles. 
Bel voor meer informatie 023- 
5361009 in de ochtenduren of 
mail naar bsjburg@zonnet.nl. 
Zie ook de website www.iskra.
nl/balletstudio. 

Advertentie
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Uit elkaar? Echtscheiding 
kan ook in goed overleg

Lennard (9) eregast bij  
schelpententoonstelling
Castricum - Lennard Dunsel-
man uit Castricum is gast op een 
tentoonstelling in Egmond aan 
Zee. Hij is negen jaar oud, ver-
zamelt en tekent schelpen en zet 
daar dan ook de wetenschappe-
lijke namen bij. 
“Ik hoorde dat er in Egmond aan 
Zee een schelpenverzamelaar 
is, Piet van Pel, die een tentoon-
stelling heeft in het Museum van 
Egmond. Ik  schreef een zo raak-

ten we met elkaar in contact.” 
Lennard was vervolgens eregast 
bij de opening van de tentoon-
stelling ‘De Wondere Wereld van 
Schelpen’. 
Museum van Egmond op de  
Zuiderstraat 7 Egmond aan Zee. 
is open van dinsdag tot en met 
zondag van 14.00 tot 16.00 uur 
en  op dinsdag-, woensdag- en 
donderdagavond van 19.00 tot 
21.00 uur. 

“Een week afzien op de 
fiets kan levens redden”
Castricum - Ze zijn al volop in 
training voor de Tour for Life; die 
zware, klassieke wielertocht van 
Milaan door de Italiaanse Alpen 
tot aan Valkenburg die van 30 
augustus tot en met 6 septem-
ber gereden wordt en waarvan 
de opbrengst naar Artsen zonder 
Grenzen gaat. De ploeg bestaat 
uit negen wielrenners, waaron-
der René en Jeroen Mous en Ro-
nald Veldt uit Castricum. 
René Mous werkt als logis-
tiek adviseur voor Artsen zon-
der Grenzen. Twee maanden ge-
leden kocht hij zijn eerste race-
fiets. “Misschien een vorm van 
grootheidswaanzin om aan deze 
tocht mee te doen”, zegt hij la-
chend. “In acht dagen fietsen we 
van Italië naar Nederland, gemid-
deld 150 km per dag langs schit-
terende, klassieke wielertrajec-
ten en over beroemde cols. Een 
pittige uitdaging die veel voorbe-
reiding vergt. Naast de sportie-
ve uitdaging vind ik het nog be-

Grenzen fiets. Ik fiets sportief 
sinds drie jaar en ben pas recent 
begonnen met lange afstanden 
in combinatie met hoogtemeters. 
De Tour for Life is dan ook een 
enorme uitdaging!” Oud-wie-
lerverslaggever Jean Nelissen 
wordt ambassadeur van Tour 
for Life en oud-wielrenner Marc 
Lotz gaat deelnemers ondersteu-
nen bij het trainen. Nelissen: “Dit 
zijn de echte profs! Renners die 
honderden kilometers afleggen 
voor een ander. Voor mensen in 
nood. Een geweldig initiatief!”
Met 15.000 euro kan Artsen zon-
der Grenzen aan meer dan 3.500 
slachtoffers direct medische 
noodhulp verlenen. “Een prach-
tige week afzien op de fiets kan 
levens redden”, besluit René. 

Dit team helpen door een bedrag 
per dag te doneren? Ga dan naar 
http://2009.tourforlife.nl/Form-
Sponsor.aspx?content=Sponsor
%20Formulier&selected=T10 en 
selecteer het team: Artsen Zon-
der Grenzen. Het team houdt bo-
vendien een weblog bij waarin 
belangstellenden hun verhalen 
kunnen volgen: http://msftour-
forlife.blogspot.com. Voor meer 
informatie biedt de website ht-
tp://2009.tourforlife.nl uitkomst. 

langrijker dat ik fiets voor Art-
sen zonder Grenzen. Want naast 
de sportieve inspanning zijn we 
als team ook verantwoordelijk 
om minimaal een sponsorbedrag 
van 15.000 euro voor Artsen zon-

der Grenzen bij elkaar te bren-
gen.” Zijn broer Jeroen heeft zes 
jaar voor Artsen zonder Grenzen 
gewerkt. “Ik vind het een eer dat 
ik in het team van Artsen zon-
der Grenzen vóór Artsen zonder 

Castricum - Bij de behandeling 
van de voorjaarsnota op donder-
dag 11 juni heeft het CDA het 
initiatief genomen te pleiten om 
voor 2010 de afvalstoffenheffing 
aanzienlijk te verlagen. Dit ini-
tiatief van het CDA werd direct 
ondersteund door Groen Links 
en de VVD die dus mede in-
dieners werden van deze motie. 
Bij de stemming werd de motie 
door de gehele raad, behalve de 
Vrije Lijst, aangenomen. De mo-
tie houdt in dat bij de vaststelling 
van de afvalstoffenheffing voor 
2010 een bedrag van 275.000 
euro aan de burger wordt terug-
gegeven. Dit bedrag wordt ten 
laste van de reserve afvalstoffen-
heffing gebracht. Volgens de lijst 
van reserves, die aan de voor-
jaarsnota was toegevoegd, blijkt 
dat per 31 december 2008 een 
reserve afvalstoffenheffing aan-
wezig is van 774.720,56 euro. De 
hoogte van deze reserve, even-
als het principe dat de afvalstof-
fenheffing een kostendekkende 
belasting moet zijn, was voor het 
CDA de reden om te pleiten voor 
teruggave. 

Verlaging afval-
stoffenheffing

Regio - Veel huwelijken stran-
den voortijdig; één op de drie 
echtparen gaat uit elkaar. Soms 
in woede en in veel gevallen in 
goed overleg. Het is gebruikelijk 
dat de echtelieden ieder een ad-
vocaat inschakelen en dat zij ver-
schijnen voor een rechter.  Dat is 
in de regel een tijdrovende, kost-
bare procedure. 
Echtscheiding kan in goed over-
leg. De laatste jaren zijn er steeds 
meer mogelijkheden ontstaan 
voor de zogenaamde echtschei-
dingsmediation en de overleg-
scheiding. Mr. Esther Smal biedt 
als advocaat gespecialiseer-
de juridische bijstand aan par-
ticulieren op alle deelgebieden 
van het personen- en familie-
recht. Zij heeft expertise op het 
gebied van alle echtscheidings-
gerelateerde zaken als kinder-
vraagstukken, vaststelling of wij-
ziging van de partner- en/of kin-
deralimentatie. Zij is verbonden 

aan het kantoor Smal Otte Kle-
mann Advocaten in Castricum. 
“Bij echtscheidingsmediation 
kiezen partijen een vertrouwens-
persoon of mediator, een daar-
toe opgeleide specialist, meest-
al tevens advocaat”, vertelt zij. 
“Een mediator vergaart alle rele-
vante informatie, ook van finan-
ciële aard en schakelt waar no-
dig andere deskundigen in, zoals 
een fiscalist of notaris. De medi-
ator geeft voorlichting en ziet er-
op toe dat er evenwicht is tus-
sen partijen bij de onderhande-
lingen. Wanneer de partijen sa-
men tot een voor beiden aan-
vaardbare regeling zijn geko-
men, legt de mediator alle af-
spraken vast in een convenant. 
Daarna zorgt de mediator dat 
het huwelijk wordt ontbonden. 
De rechtbank bevestigt de af-
spraken in een echtscheidings-
beschikking. Op deze wijze hoe-
ven partijen niet naar de recht-
bank.” Het voordeel van mediati-
on ten opzichte van scheidings-
procedure op tegenspraak, zeg 
maar ‘gewoon’ scheiden, is dat 
partijen samen naar de media-
tor gaan in plaats van ieder naar 
een eigen advocaat.  “Tijdens de 
mediation wordt alle ruimte ge-
schapen om over en weer over 
elkaars verlangens te bespreken, 
op basis van argumenten en be-
langen. De duur van de media-
tion is afhankelijk van partijen. 
De gesprekken vinden gemid-
deld om de twee weken plaats, 
tenzij meer tijd nodig is. Gemid-
deld duurt mediation drie maan-

den. Mediation wordt vooral in-
gezet door  partners die in een 
min of meer gelijkwaardige po-
sitie staan ten opzichte van el-
kaar op het gebied van kennis, 
financiën, wederzijdse afhanke-
lijkheid, et cetera. Een andere 
vorm van echtscheiding-in goed 
overleg is de zogenaamde over-
legscheiding; een uit de Verenig-
de Staten overgewaaide vorm 
van echtscheidingsbegeleiding 
(collaborative divorce). Kenmer-
kend voor de overlegscheiding is 
dat de partijen ook gezamenlijk 
proberen hun geschil op te los-
sen, maar daarbij een team van 
deskundigen inschakelen. “In de 
Verenigde Staten heeft de over-
legscheiding een zeer hoog sla-
gingspercentage. De overleg-
scheiding lijkt kostbaar vanwe-
ge de inschakeling van een team 
van professionals. Daar staat te-
genover dat de kosten van een 
juridische procedure worden be-
spaard. De overlegscheiding ver-
dient de voorkeur boven media-
tion als er een ongelijkheid is 
tussen de partners op het gebied 
van kennis, financiën, of in we-
derzijdse afhankelijkheid.”  Mr. 
Smal is ook actief op de deelge-
bieden van het personen- en fa-
milierecht zoals adoptie, onder-
bewindstelling, ondercurateles-
telling, vaststelling en ontken-
ning vaderschap en naamswijzi-
ging. Het kantoor Smal Otte Kle-
mann Advocaten in Castricum is 
bereikbaar via 0251-670212. Voor 
meer informatie biedt de website 
www.smalcs.nl uitkomst.

KunstFietsroute
Castricum - Genieten van kunst, 
natuur, muziek en poëzie; dat 
kan tijdens de 14e KunstFiets-
route op zaterdag 20 en zondag 
21 juni in Castricum en Limmen. 
Er zijn deze keer dertien stops in 

Castricum en een stop in Lim-
men. Speciaal aan deze kunst-
route is dat er op zondag op ie-
dere locatie of muziek of poëzie 
te horen is. Folders bij de VVV, 
bibliotheek, Toonbeeld, Perspec-
tief en boekhandel. Openingstij-
den van 11.00 tot 17.00 uur.



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

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

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

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

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Plastic Hero op 22 juni

Wethouder Ber Hes 
zamelt plastic in
Op maandag 22 juni worden rond 10 uur 
de eerste verzamelzakken met plastic ver-
pakkingsmateriaal opgehaald in de kern 
Akersloot, omgeving Raadhuisplein. Om 
het belang van de actie te onderstrepen, 
helpt wethouder Ber Hes een half uur mee 
op de gemeentelijke huisvuilwagen om de 
eerste zakken op te halen. Het vormt de 
aftrap van de campagne om burgers aan 
te moedigen plastic verpakkingsafval ge-
scheiden te bewaren. De gemeente komt 
voortaan eenmaal per maand de verzamel-
zakken huis-aan-huis binnen de gemeente-
grenzen ophalen. 
Het plastic verpakkingsafval wordt door de 
gemeente ingezameld maar de gemeente 
betaalt niet voor de inzameling. Dat doet 
het bedrijfsleven, verenigd in Nedvang 
(‘Nederland van afval naar grondstof’). In 
het Besluit Verpakkingen en de Raamover-
eenkomst is vastgelegd dat 70% van de 
totale hoeveelheid verpakkingsafval inge-
zameld en gerecycled moet worden door 
de producenten.  

Daarnaast hoopt de gemeente dat door het 
scheiden van plastic afval, de inwoners zich 
meer bewust worden van de hoeveelheid 
plastic dat wordt weggegooid, en dat zij 
daar bij hun aankopen meer rekening mee 
gaan houden.

Vrouwelijke kandida-
ten voor lintje welkom
De gemeente Castricum roept op om vrouwen voor te dragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding. Het is de bedoeling om het aantal mannen en vrouwen dat een lintje 
krijgt gelijk te trekken. Tijdens de Lintjesregen op 29 april van dit jaar ontvingen één 
vrouw (mevrouw Lies Vink) en negen mannen een Koninklijke Onderscheiding. 

In onze gemeente zijn honderden vrouwen 
als vrijwilligster actief binnen allerlei orga-
nisaties op maatschappelijk gebied. Het zijn 
niet alleen bestuursters, maar ook vrouwen 
die door hun inzet verenigingen draaiend 
houden en organisaties toegankelijk maken 
voor de samenleving. Of vrouwen die in 
hun werk bijzondere prestaties leveren die 
uitgaan boven wat normaal gesproken van 
iemand in een dergelijke functie verwacht 
mag worden en waar de samenleving baat 
bij heeft. Deze actieve vrijwilligsters, vrou-
welijke professionals op hoge en op zicht-
bare posities, vrouwen in politieke functies 
en vrouwen uit etnische minderheden kun-
nen in aanmerking worden gebracht voor 
een Koninklijke onderscheiding.

Aanvragen
Aan de aanvraag van een Koninklijke On-
derscheiding is een lange procedure ver-
bonden. Daarom moet een aanvraag ten 
behoeve van de volgende algemene de-

coratieverlening (op 29 april 2010) al vóór 
1september 2009 bij de burgemeester zijn 
ingediend. Formulieren kunt u downloaden 
via www.lintjes.nl of www.castricum.nl. 
Informatie is op te vragen bij het kabinet 
van de burgemeester, tel. (0251) 661 220  
of per e-mail:  bestuurssecretariaat@castri-
cum.nl.

Ook mannen
Niet alleen vrouwen, maar vanzelfsprekend 
kunnen óók mannen die een bijzondere 
prestatie op sociaal vlak of zich bijzonder 
inzetten voor de maatschappij leveren, 
worden aangemeld voor een Koninklijke 
Onderscheiding.

Zwerfafvalpakkers
voor onderscheiding 
Gemeente Castricum roept inwoners op om 
mensen aan te melden die in aanmerking 
kunnen komen voor een onderscheiding 
omdat zij zich inzetten voor een schone 
leefomgeving, de zogenaamde Zwerfafval-
pakkers. In december 2009 worden ZAP-
speldjes uitgereikt aan de meest aanspre-
kende ZAP’ers van Castricum.
Gemeente Castricum en de partners van 
het “Impulsprogramma Zwerfafval” be-
danken eind dit jaar voor de tweede keer 
de inwoners die zich inzetten voor het 
schoonhouden van hun eigen leefomge-
ving. Deze vrijwilligers - de zogenaamde 
ZwerfAfvalPakkers -  krijgen dan een speci-
aal ZAP-speldje uitgereikt. 
Gemeenten nemen zelf de verantwoorde-
lijkheid om de straten schoon te houden. 
Niet alleen door op te ruimen, maar ook 
door de inwoners op hun verantwoordelijk-
heden te wijzen. Veel mensen blijken zich 
belangeloos en in stilte in te zetten voor 
een schone gemeente. De gemeente wil 
deze mensen graag in het zonnetje zetten. 
Ze roept daarom iedereen op om ZAP’ers 
aan te melden voor een onderscheiding. 
Wie in het verleden al eens iemand heeft 
voorgedragen voor een ZAP-speldje, kan 
dat nogmaals doen. Aanmeldingen graag 
richten aan willemwijnhoven@castricum.nl, 
tel. (0251) 661 122.

Bosnië-ervaringen Ferry 
Haan en sergeant Jorrit in 
Tarin Kowt op website
Sergeant Jorrit was begin 2009 in Kamp Hol-
land, Tarin Kowt, Afghanistan. Op de web-
site leest u zijn ervaringen onder de button 
Veteranen.  Jorrit verbleef begin dit jaar twee 
maanden als röntgenlaborant in Kamp Hol-
land (Karin Kowt/Afghanistan) om de ISAF 
militairen aldaar medisch te ondersteunen. 
Hij wordt daar onder meer geconfronteerd 
met de gevolgen van een zelfmoordaanslag 
door de Taliban. Voor het uitgebreide relaas: 
zie de website onder de button ‘veteranen’.  
Zie ook het verslag van Ferry Haan, vracht-
wagenveteraan in Bosnië, op dezelfde site.

Voorkom overlast 
rolcontainers
Rolcontainers die onnodig lang op de 
openbare weg blijven staan, kunnen voor 
omwonenden en weggebruikers overlast 
opleveren. Om dit te voorkomen mogen 
de groene en grijze containers uitsluitend 
op de dag van inzameling (eventueel de 
avond daarvoor) op de aangewezen verza-
melplaats worden geplaatst. Na het legen 
moeten de containers diezelfde dag weer 
worden teruggehaald.



Agenda extra Raadscarrousel
17 juni 2009
Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 20:15 Verzoek bestuur stichting Het Kleurenorkest tot opneming
van een algemeen bijzondere basisschool op het Plan van Scholen voor het

schooljaar 2010-2011 Aula
19:30 - 20:30 Wijziging gemeenschappelijke regeling WNK  én Verordening
wachtlijstbeheer38
20:15 - 21:00 Resultaten onderzoek strand Aula
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 38
a. Straatnamen voor uitbreidingsplan Pagelaan te Limmen
b. Programma van eisen accountantsdiensten
c. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 28-05-09
d. Lijst van ingekomen stukken
e. Lijst ter inzage gelegde informatie
f. Lijst van toezeggingen en moties
g. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
21:30 - 22:00 Vervolg resultaten onderzoek strand Aula
22:00 - 23:00 Raadsonderzoek Gouden Stulp Aula

Agenda
Raadsplein
18 juni 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 21:00 Masterplan Inbreidingen / lokale woonvisie*
19:30 - 21:00 Behandeling eerste bestuursrapportage 2009 inclusief

amendement*

21:00 - 21:30 Pauze

Raadscarrousel
21:30 - 22:30 Behandeling amendementen opheffen belastingongelijkheid Lim-
men-Akersloot / Castricum; gevolgen voor beheer buitenwegen*
21:30 - 22:30 Vervolg masterplan Inbreidingen / lokale woonvisie*

Raadsvergadering
22:45 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Opheffen belastingongelijkheid Limmen-Akersloot/Castricum; 
gevolgen voor beheer buitenwegen inclusief amendementen 
(o.v.b. uitkomsten carrousel)

b. Straatnamen voor uitbreidingsplan gelegen bij de Pagelaan te 
Limmen (o.v.b. uitkomsten carrousel)

c. Programma van eisen accountantsdiensten (o.v.b. uitkomsten 
carrousel)

d. Eerste bestuursrapportage 2009 inclusief amendement (o.v.b. 
uitkomsten carrousel)

e. Conceptbrief inzake Planschade Nieuw Geesterhage (o.v.b. uit-
komsten carrousel)

Agenda Raadsactiviteiten
op 25 juni 2009
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21:00 Presentatie voortgangsrapportage Zanderij / Haalbaarheids-

studie stationsomgeving
21:00 - 22:30 Presentatie Kaderstellend besluit Oranjelaan

Agenda
Raadsplein
2 juli 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21:00 Kaderstellend besluit Oranjelaan
19:30 - 20:30 Algemeen Plaatselijke Verordening
19:30 - 20:00 Motie CKenG inzake Limmen Ludiek
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 11, 17 en 18 juni 2009
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
21:30 - 22:30 Vaststellen ruimtelijk kader bouwplan Beverwijkerstraatweg 4-6,

Gasstraat
21:30 - 22:30 Nota lokaal gezondheidsbeleid
21:30 - 22:30 Archiefverordening

Raadsvergadering
22:30 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Resultaten onderzoek strand
b. Verzoek bestuur st. Het Kleurenorkest tot opneming van een al-

gemeen bijzondere basisschool op het Plan van Scholen school-
jaar 2010 - 2011

c. Raadsonderzoek Gouden Stulp
d. Wijziging gemeenschappelijke regeling WNK
e. Verordening wachtlijstbeheer
f. Masterplan Inbreidingen / lokale woonvisie

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; dhr. J. van Tol  (0251)-  661 277 of mevr. S. Dings( 0251) 661 370. E-mail; 
joopvantol@castrcium.nl  / suzannedings@castricum.nl . 
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum. Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik 
van de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOp-
aanvragen, aanvragen Om een aanleg-
vergunning, aanvragen (licht)reclame
en verzOeken Om Ontheffingen
040609	 Koningsweg 30 in Akersloot

Het uitbreiden van de woning
050609	 Rijksweg 164a in Limmen

Het plaatsen van een berging/overkap-
ping
Klapweide 6 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Torenstraat 19 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
090609	 Groenling 1 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
100609	 De Loet 296 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
Lindenlaan 50 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Vuurbaak 26 in Limmen
Het plaatsen van een berging
Vuurbaak 28 in Limmen
Het plaatsen van een berging/kantoor

110609	 Westerweg 118 in Limmen
Het uitbreiden van de berging/kantoor
Vinkenbaan5 in Limmen
Het plaatsen van een dakopbouw

120609	 Pernéstraat 53 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 

wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 18 juni 2009 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening
De Hofstee 3 in Limmen

Het vergroten van de woning
Hogeweg 107 in Limmen

Het plaatsen van een reclamebord (le-
galisatie)

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan 



een belanghebbende mondelinge of schriftelijke ziens-
wijzen indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
de afdeling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en 
Bedrijven, 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 met ontheffing
080609	 Händelstraat 11 in Akersloot

Het plaatsen van een carport
110609	 Koningsweg 10 in Akersloot

Het bouwen van een garage
Johann Strauszlaan 8 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning
Dorpsstraat 114 in Castricum
Het intern wijzigen van de inrichting en 
het schilderen van de voor- en zijgevel

120609	 Pernéstraat 53 in Castricum
Het plaatsen van een berging
Pernéstraat 51 in Castricum
Het plaatsen van een berging

Ontheffingen artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
110609	 Dorpsstraat 114 in Castricum

Het wijzigen van de bestemming ten 
behoeve van een tandtechnische prak-
tijk

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van 
verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan 
bij de Rechtbank in Alkmaar. Het adres is:
Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 
1800 BG Alkmaar.

Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na 
indiening van het beroepschrift ontvangt u een accept-
giro van de Griffie van de Rechtbank.

Bouwvergunningen
290509	 Zuiderdijkje 5 in Castricum

Het plaatsen van een jongveestal
110609	 Prins Mauritsstraat 29 in Castricum

Het wijzigen van de gevels

Kastanjelaan 27 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen
Lijsterbeslaan 13 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Zomerschoon 57 in Limmen
Het plaatsen van een dakopbouw
Raadhuisweg 28 in Akersloot
Het wijzigen van de indeling ten be-
hoeve van een kinderopvang

van rechtswege verleende Bouwver-
gunning
120609	 Julianaweg 85 in Akersloot

Het uitbreiden van het bijgebouw en 
het plaatsen van een dakkapel in het 
bijgebouw (legalisatie)

sloopvergunningen
110609	 Sans Souci 113 in Castricum

Het verwijderen van asbest

aanlegvergunningen
040609	 Heereweg (achter nr 1) in Castricum

Het aanleggen van verharding

Kapvergunning
100609	 Binnengeest in Akersloot

Het kappen van 17 bomen

apv-vergunningen (overigen)
Ontheffing Sluitingsuur Castricumse Rugbyclub (08-
06-2009)
Aan de Castricumse Rugbyclub is voor de nacht van za-
terdag 13 op zondag 14 juni 2009 voor de kantine van 
de sportvereniging op het Wouterlandcomplex te Bak-
kum ontheffing van het sluitingsuur verleend tot 02.00 
uur.
Vergunning plaatsen reclameborden Deining Castri-
cum (08-06-2009)
Aan Deining Castricum is voor de periode 6 t/m 14 juni 
2009 vergunning verleend voor het plaatsen van 15 
aankondigingsborden in de kern van Castricum.

evenementenvergunning (apv)
LandArt porject Bonhoeffer college (12-06-2009)
Aan het Bonhoeffercollege is vergunning verleend voor 
het organiseren van het project LandArt op 15 en 24 juni 
2009 op het stille strand te Castricum aan zee.

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

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

Kennisgeving startingerweg 33 en
33a
Vooraankondiging m.b.t. voorbereiding bestemmings-
plan artikel 1.3.1 Bro
Burgemeester en wethouders van Castricum geven 
overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) te kennen dat het volgende bestem-
mingsplan wordt voorbereid:
Bestemmingsplan Startingerweg 33 en 33A
Het plangebied ligt aan de Startingerweg, op ca. 350 
meter uit Rijksweg A9. De Startingerweg is een oude 
verbindingsweg tussen Akersloot en Limmen/Uitgeest. 
Het plangebied wordt aan de oostzijde begrensd door 
bebouwing van de wijk Akersloot zuid, aan de noordzij-
de door de Krochtlaan, aan de westzijde door de Startin-
gerweg en aan de zuidzijde door open agrarisch gebied. 
In de huidige situatie bevindt zich in het plangebied een 
woning met erf.

Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier gemeld 
dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen gelegen-
heid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen 
naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke 
instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te 
brengen over dit voornemen. Dit komt later in de proce-
dure nog aan de orde.

Het (voor) ontwerpbestemmingsplan zal op een nader 
te bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage wor-
den gelegd en is dan tevens te bekijken op de gemeen-
telijke internetsite. De termijn van de ter inzage legging 
van het (voor)ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf 
gepubliceerd in de Nieuwsblad voor Castricum, op de 
gemeentelijke internetsite en het ontwerpbestemmings-
plan ook  in de Staatscourant.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt 
u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, 
team bouwen wonen en bedrijven: mw. mr.  L. Hoeben, 
tel: 0251-661155. 

Castricum, 17 juni 2009

Burgemeester Castricum roemt 
de proef met burgerparticipatie
Castricum - Vernieuwend, gedurfd en 
geslaagd. Zo luidde de algemene waar-
dering voor een proef met verregaande 
burgerparticipatie in Castricum. Boeren, 
burgers en buitenlui mochten plaats ne-
men aan de gemeentelijke bestuurstafel 
om in een korte reeks bijeenkomsten het 
nieuwe maïsbeleid voor de gemeente te 
formuleren. De uitkomst wordt in beginsel 
overgenomen door het college van B&W. 
Uiteindelijk zal de gemeenteraad over het 
voorstel beslissen. 

Tijdens de bijeenkomst van de Overleg-
groep Buitengebied Castricum (OBC) 
woensdag 10 juni in basisschool Sint 
Maarten in Limmen, deed beleidsmede-
werker René Marcelis uit de doeken hoe 
het nieuwe maïsbeleid er volgens het ‘ge-
legenheidscollege’ uit zou moeten komen 
te zien. Daarnaast ging hij in op het be-

sluitvormingsproces, dat hectisch, soms 
fel, maar uiteindelijk vooral constructief 
was.

Het vergunningstelsel om maïs te mogen 
telen loopt in 2010 af. Het oude systeem is 
omslachtig, arbeidsintensief en niet altijd 
duidelijk, voor de aanvragers, maar ook 
voor de handhavers. Volgens het voor-
stel van het maïsberaad geldt een jaar-
lijks maximum aan het totale aantal hec-
tares maïs (125 hectare), mag een agrari-
er maïs zetten op niet meer dan een kwart 
van zijn totale areaal (en alleen voor eigen 
gebruik) en zijn de toegestane maïsper-
celen ingekleurd op een speciale kaart. 
Verankering van het advies vindt plaats in 
het nieuwe bestemmingsplan buitenge-
bied van de gemeente. 
Burgemeester A. Emmens-Knol zei in 
haar enthousiasme na afloop woorden te 

kort te komen voor de gang van zaken. 
Dat bleek reuze mee te vallen, want ver-
volgens deed ze feilloos uit de doeken, 
waarom de proef met burgerparticipatie 
in haar ogen zo’n succes is. “Ik vind het 
bijzonder dat de deelnemers aan de dis-
cussie zover zijn gekomen. Ondanks de 
tegengestelde belangen, is er een breed 
gedragen voorstel uitgekomen. Dat is ex-
tra knap, vanwege de complexiteit van het 
onderwerp.”
Sinds haar aanstelling is het maïsbeleid 
herhaaldelijk op de vergaderagenda ver-
schenen, vertelde de burgemeester. Voor-
al de tegenstrijdige geluiden, vielen daar-
bij steeds op. “Wethouder Portegies, de 
portefeuillehouder buitengebied, heeft 
het maïsdossier proactief opgepakt. Het 
verzoek van de raad om meer gebruik te 
maken van de kennis en ervaring in het 
gebied, is met deze vernieuwende aanpak 

ingewilligd. Behalve het doordachte voor-
stel dat er nu ligt, is het ook een winst-
punt dat partijen hebben geleerd naar el-
kaar te luisteren. Dit is mijn ogen volks-
raadpleging zoals het bedoeld is. Hulde 
voor diegenen, die dit bestuurlijk vernieu-
wende proces hebben begeleid.”
Marcelis nam de complimenten met een 
glimlach in ontvangst. Hoewel hij niet te 
gedetailleerd op de gevoerde ‘maïsdis-
cussies’ wilde ingaan, lichtte hij er toch 
enkele vaker terugkerende uitspraken uit. 
‘Wat is dit een vreemd gesprek!’ en ‘Wan-
neer gaan we nu eindelijk eens onderhan-
delen?’ Maar ook: ‘Kunnen we op deze 
manier niet op meer onderwerpen over-
leggen?’
Met de kanttekening dat niet alle onder-
werpen zich daartoe lenen, gaat dat laat-
ste als het aan de burgemeester ligt, ze-
ker gebeuren. 


