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overdekt winkelhart castricum

Biesterbos Open van start met 
toppers Sluiter en Van Lottum
Bakkum - Maandag vond de of-
ficiële opening van het Biester-
bos Open plaats. Oud-toptennis-
sers Raemon Sluiter en John van 
Lottum kwamen in actie om de 
bomvolle tribunes te vermaken 

met een demonstratiewedstrijd. 
Burgemeester A. Emmens-Knol 
opende daarna het Biesterbos 
Open 2008 officieel. 
De Castricummer Lennard Boon 
van TC Bakkum heeft tijdens de 

laatste ronde van de kwalifica-
ties het hoofdtoernooi niet kun-
nen bereiken. 
Publiek is deze week overdag en 
‘s avonds welkom op de Vinken-
baan. Zondag is de finale. 

Skimmer dupeert met 
name vakantiegangers
Castricum - Bij alle banken in 
Castricum was er vorige week 
sprake van topdrukte. Lange rij-
en met gedupeerden waren er in 
het begin van de week achterge-
komen dat hun bankpas geblok-
keerd was. 

Een deel van de rekeningen was 
vervolgens leeggeplukt, van-
uit Engeland bijvoorbeeld of ge-
woon in Amsterdam. Het was de 
pinautomaat van de Shell waar 
de skimmer de gegevens van 
had overgenomen, hoewel dat 
niet officieel is bekendgemaakt. 
Waarschijnlijk is dat al in mei ge-
beurd. Vooral voor mensen die 
op het punt stonden op vakantie 
te gaan, kwam deze misdaad wel 
heel slecht uit. Want terwijl het 
geplunderde geld binnen kor-
te tijd door de banken weer op 
de rekening werd gestort, duur-
de het bijna week voordat er een 
nieuwe pinpas met code be-

schikbaar was. En niet iedereen 
beschikt over meerdere pinpas-
sen. In dat geval zat er niets an-
ders op dan met een grote zak 
geld op reis te gaan.
Currence, verantwoordelijk voor 
betaalproducten als pin en chip-
knip, zegt dat de consument in 
het afgelopen jaar vaker zijn pin-
code afschermt bij het intoetsen. 
De pincode afschermen heeft 
echter alleen zin als de skimmer 
gebruikmaakt van een cardrea-
der, die de magnetische strip van 
de pas leest, en een camera die 
de pincode registreert. 
Andere skimmers schroeven de 
pinautomaat open waarna extra 
software wordt geplaatst. Hier-
mee worden de gegevens van 
de magnetische strip van de pas 
gelezen én de pincode. Het ap-
paraat wordt later opgehaald 
waarna met een duplicaat van 
de pas de rekening kan worden 
leeggehaald. 

Minister Eurlings 
was in Akersloot
Akersloot - Dinsdag 1 juli was 
CDA-minister Camiel Eurlings  
van Verkeer en Waterstaat in  
Akersloot. 
Op een CDA-bijeenkomst in ho-
tel Akersloot sprak hij over de 
vraag hoe infrastructurele pro-
jecten sneller kunnen worden 
gerealiseerd en over de aanbe-
velingen daarvoor van de com-
missie-Elverding. 
Landelijk partijvoorzitter van het 
CDA, Peter van Heeswijk, was 
ook van de partij. Hij sprak over 
de positie van het CDA in Noord-
Holland.

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430
www.hansvanborre.nl

hans van borre

PAKKET
AANBIEDING

03-7 t/m 09-7

BBQ:
• BBQ WORST
• BiefSTukSPieS
• hamBuRgeR

samen€ 3.99
• uitsluitend biologisch vlees

Skal 20199

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

tot ziens bij

Vakantie idee
3 pakken
koek halen
4e naar
keuze 
gratis

Winnaar fotowedstrijd 
Castricum - De fotowedstrijd, die werd georganiseerd op boerde-
rij Zorgvrij in Spaarnwoude, is gewonnen door de heer Beijerbacht uit 
Castricum. Hij fotografeerde boerderij Busch en Dam met zeer drei-
gende wolken als achtergrond. De foto maakt onderdeel uit van een 
tentoonstelling over het weer. In de zomervakantie is de boerderij el-
ke dag geopend.  
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 5 juli 18.30 uur: Geen viering.
Zo. 6 juli 10.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Door de week is de viering op 
dinsdagmorgen 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. 5 juli 19.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 6 juli Dorpskerk 10.00 uur:  
Gesloten.
Maranathakerk 9.00 uur: Ds. M. 
Beitler. Tijdens dienst kinderne-
vendienst en crèche. Uitgezon-
den door radio Castricum (ka-
bel 104,5 m/ether 105m). Litur-
gie beschikbaar via www.pgcas-
tricum.nl.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 6 juli 10.00 uur: Heilig Avond-
maal en start Sonrise-week. 
Voorganger Wim Nieuwenhuis.
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. 6 juli 10.00 uur: Ds. Ange-
lique Rijlaarsdam.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 5 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering met spontaan koor. Voor-
ganger pastor N. Knol.
Zo. 6 juli 9.15 uur: Eucharistie-
viering met gemengd koor. Voor-
ganger pastor H. Helsloot. 

Prot. gemeente Limmen
Zo. 6 juli  10.00 uur: Geen dien-
sten ontvangen.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 5 juli 19.00 uur: Geen viering.
Zo. 6 juli 10.00 uur: Communie-
viering. Voorganger mw. Y. van 
Stiphout.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Do. 3 juli 19.00 uur: Sacra-
mentslof.
Vrij. 4 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering in Geesterheem.
Za. 5 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering met samenzang.
Zo. 6 juli 9.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. Laus Deo, kinder-
kerk en jongerengroep met kof-
fiedrinken in de Klop.

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 vrij-
dag 8.00-18.00 uur. Buiten de-
ze openingstijden: Regionale 
Spoedapotheek, Winkelcentrum 
De Hoef, Van Ostadelaan 248, 
Alkmaar, 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.

Dierenbescherming
Inlichtingen:
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. 
Knaagdierencentrum: 072-
5090234. Inspectie: 0900-
2021210. Vogelasiel: 075-
6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Brakersweg Bakkum: zwart/wit 
poesje, wit rond de neus met 
zwart vlekje op bovenlip, wit-
te borst en 4 witte kniekousen, 
gechipt, 4 jr, Bibi. M.L.Kinglaan 
Castricum: zwarte ongecastreer-
de kater, wit vlekje op de keel, 
rechteroor beschadigd, 8 jaar, 
Johnny. Pimpernel Castricum: ro-
de gecastreerde kater, wit om de 

neus, witte kin en borst, rechts-
voor wit sokje, linkervoorpoot 
witte voorkant en rode achter-
kant, achter kniekousen, zwart 
bandje met magneet, siamees 
bloed, gechipt, 3 jr, Tijger. 

Gevonden:
Burg. Mooijstraat: cyperse ge-
castreerde kater, 6+. Van Nes-
straat Castricum: cyperse kat, 
wit vlekje onder neus, voor witte 
voetjes, lichtgekleurd bandje.

De vijf band- en organisatieleden 
konden geluidoverlast helaas niet 
voorkomen.

Coverband Royal Flush 
veroorzaakt geluidsoverlast
Castricum - Voor het derde jaar 
op rij werd afgelopen zaterdag 
een achtertuin omgetoverd tot 
een waar poppodium. De Cas-
tricumse coverband Royal Flush 
bood op deze manier voor 250 
vrienden, kennissen en andere 
geïnteresseerden de mogelijk-
heid op een eigen feest te genie-
ten van zoveel mogelijk live mu-
ziek, hapjes en drankjes. 

Na twee succesvolle jaren met 
respectievelijk 150 en 170 man 
publiek werd dit jaar de mees-
te animo verwacht. Mede door 
het feest te plannen in het eer-
ste weekend van de schoolva-
kantie was de opkomst onge-
kend hoog. 
In de achtertuin van de Familie 
Kuijs op de Oosterbuurt 5 was 
het vanaf 21.00 uur al een feest 
van herkenning onder het pu-
bliek. 
Wanneer een half uur later de 
band aftikte en bekende en on-
bekende covers ten gehore 
bracht was er bijna niets meer 
wat hen tegen hield om tot de af-
gesproken 1.00 uur het spreek-
woordelijke dak eraf te spelen.

Echter, wanneer alle feestgan-
gers zich naar huis hadden be-
geven kwam de politie een be-
zoekje brengen waaruit al snel 

bleek dat ook zij een drukke 
avond hadden gehad. Het had 
dan ook niet veel gescheeld of 
de politie was al eerder versche-
nen. Bij navraag bleek al snel 
dat het optreden een flink aan-
tal meldingen voor geluidsover-
last heeft veroorzaakt. 

Het is voor de band altijd weer 
spannend of de wind het geluid 
over de weilanden blaast of juist 
het dorp in. Dit jaar pakte het 
wat slechter uit. “Voor elke edi-
tie wordt er navraag gedaan bij 
gemeente en wordt het gemeld 
bij de politie maar overlast blijft 
moeilijk te bestrijden, ook al zit-
ten we aan de rand van Castri-
cum en richten we het podium 
naar Heemskerk”, aldus drum-
mer Daan Kuijs. Vooralsnog was 
het een geslaagd feest en de 
band gaat zijn best doen volgend 
jaar de overlast zoveel mogelijk 
te beperken.  
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Clusius College sluit school-
jaar af met 99,3% geslaagden
Castricum - Woensdag 25 juni 
kregen de tien herexamenkan-
didaten van het Clusius Colle-
ge Castricum de uitslag van hun 
herexamen. En dolblij waren zij, 
en uiteraard de school ook, met 
de uitslag. Iedereen geslaagd! 
Nog niet eerder in de geschie-
denis van deze school is er zo’n 
fantastisch resultaat gehaald.
Het slagingspercentage van het 
Clusius College Castricum komt 
hiermee uiteindelijk op 99,3%. 

Een resultaat waar alle leerlin-
gen en docenten bijzonder trots 
op zijn!
Eerder onderzoek van de inspec-
tie laat naast een voldoende voor 
de opbrengsten een score boven 
het landelijk gemiddelde zien als 
het gaat om de interne doorstro-
ming en het aantal leerlingen dat 
met een diploma de school ver-
laat. 
Het hoge slagingspercentage is 
dan ook een logisch gevolg.

De volgende leerlingen zijn voor 
het herexamen geslaagd:
Akersloot: Lotte Broersen.
Castricum: Lizzy Butter, Dave 
Harwijne.
Egmond-Binnen: Clint Valke-
ring.
Heemskerk: Jeffrey Hulscher, 
Shaline Grapendaal, Stephanie 
Grapendaal, Angela Rooijmans.
Krommenie: Justin Bouw.
Uitgeest: Rowena de Ridder.

De vier diploma-uitreikingen 
werden weer op de unieke Clu-
siuswijze gedaan. De aula was 
omgetoverd tot een waar thea-
ter. Dit jaar was het thema ‘De 
mooi-weer-Clusius-show’ met 
een knipoog naar het program-
ma van Paul de Leeuw. 
Wensen van leerlingen werden 
vervuld, collega’s traden op als 
‘Toppers in concert’, André Ha-
zes, Gooise vrouwen en in een 
dansact op de muziek van boer 
Frans. Adje” en Annie konden 
natuurlijk ook niet ontbreken en 
zorgden voor veel hilariteit en 
niet te vergeten entertainer Erik 
Schaap. 
Daarna kregen de leerlingen op 
heel persoonlijke wijze van de 
mentor het diploma. 
Een regen van complimenten 
van ouders en leerlingen voor 
deze show en de warmte en be-
geleiding die ze de afgelopen ja-
ren hebben ervaren.

Geslaagden tweede tijdvak 
op het Bonhoeffercollege
Castricum - In het tweede tijd-
vak hebben nog meer leerlingen 
hun diploma gehaald. 
Daarmee zijn aan het Bonhoef-
fercollege in Castricum dit jaar 
zo goed als alle examenkandida-
ten geslaagd. 
De volgende kandidaten konden 
alsnog hun diploma ophalen.

Vmbo-tl: 
Heemskerk: Boy van ‘t Hof. 

Havo:
Heemskerk: Ivo Sprengers, Tho-
mas Pluimers, Jelmer Zuidema, 
Sabine van Tiel, Roan Dijkstra.
Limmen: Manouk Stet.
Uitgeest: Berend Bakker, Su-
zanne Stam.

Atheneum: 
Heemskerk: Judith Hamers, 
Remco Korhorn.
Uitgeest: Madelon de Waal.

Geslaagden Jac. P. Thijsse 
College tweede tijdvak
Castricum - Voor de volgende 
havo- en mavoleerlingen van het 
het Jac. P. Thijsse College kon de 
vlag alsnog opgehangen wor-
den.
Havo 
Akersloot: Jasper Beentjes, 
Martijn Struijf.
Castricum: Linda Stiensma, Ro-
salie Veldt, Bo Wulp, Rick Zon-
neveld.
Heiloo: Reggie Bosnie, Deni-
se Dijk, Soraya Disseldorp, Pe-
tra Klaver, Sandra Meissburger, 
Anouschka Schaap.

Kinderen zingen uit volle 
borst bij afscheid juf Elvira
Castricum - ‘Juf Elvira weg, wat een reuze pech! Dat zongen alle kin-
deren uit volle borst op de speelplaats van de Augustinusschool. Op 
feestelijke wijze werd er afscheid genomen van juf Elvira Wobbema. 
Na ruim 21 jaar, waarvan 15 jaar als adjunct-directrice, werkzaam ge-
weest te zijn op de Augustinusschool was het tijd geworden voor een 
nieuwe uitdaging. Als adjunct gaat ze na de vakantie aan de slag op 
de Oranjehof in Alkmaar, lekker dicht bij huis. Maar de Augustinus-
school liet haar niet zomaar gaan. De hele dag was het feest met een 
speciale maandviering op het plein, een feestelijke lunch, een spelle-
tjesmiddag, een kleine receptie een een gezellig etentje met alle col-
lega’s tot besluit. 

Publiek geniet van eind- 
presentatie Coach4Kids

Castricum - Met veel plezier en 
bewondering genoot het publiek 
vorige week woensdagmiddag 
zichtbaar van de eindpresenta-
tie van Coach4Kids in Castricum. 
De Kids, in de leeftijd van zes 
tot en met veertien jaar, hadden 
een drie kwartier durende show 
ingestudeerd rond het thema 
Olympische Spelen die in augus-
tus in China zullen plaatsvinden. 
In de keuze van de songs, dan-
sen en de inhoud van de sket-
ches was dit thema dan ook dui-
delijk te herkennen. 
De presentatie, eigenlijk een 
echte theatershow, bestond uit 
meer dan tien onderdelen waar-
in de drie leeftijdsgroepen, de 
Coach Busters, de Cool Kids en 

de College Bunch elkaar afwis-
selden om te laten zien wat zij dit 
trimester geleerd hebben. 
Zo was er een sketch gebaseerd 
op het Asterix en Obelix verhaal 
met natuurlijk de wonderdrank 
als middelpunt. Hoogtepunt wa-
ren zeker de persiflages op niet 
bestaande sporten zoals de in 
verband met de vergrijzing ou-
de vrouwtjes hardloopwedstrijd 
waar het publiek hartelijk om 
moest lachen. De ‘wedstrijden’ 
werden op een bijna professi-
onele wijze voorzien van com-
mentaar door de kinderen alsof 
zij live in een TV uitzending za-
ten.
In de dansen, waar de Kids dui-
delijk veel plezier in hadden, her-

kende het publiek verschillende 
echte olympische sporten. 
En natuurlijk horen bij de Olym-
pische Spelen een prijsuitreiking, 
in deze voorstelling met een heel 
speciale versie van het ‘Wilhel-
mus’. Tot slot zette Company 
Coach Cindy de vakcoaches Ju-
liska, Malou en Nina nog even 
in de schijnwerpers en dankte 
hen voor hun bijdrage aan de-
ze show.
‘Last-but-not-least’ het aan de 
Kids uitreiken van de certificaten 
als tastbaar bewijs dat zij deel 
hebben genomen aan Coach-
4Kids en onder andere geleerd 
hebben om zichzelf op hun bes-
te manier te presenteren, hun 
stem te gebruiken, aandacht te 
hebben voor hun houding en tij-
dens een creatief proces samen 
te werken met anderen.  
De presentatie was een duidelij-
ke afspiegeling van waar Coach-
4Kids voor staat. Theatervakken 
waar de Kids plezier in hebben 
met volop aandacht voor team-
work en de persoonlijke ontwik-
kelingen van de Kids. Bij Coach-
4Kids hoeft men geen talent te 
zijn, als men maar plezier heeft 
in de vakken en wil samenwer-
ken. (Foto: Charmaine Schut).
Coach4Kids Mijdrecht is in sa-
menwerking met Forte Kinder-
opvang. Meer foto’s zijn te zien 
op www.coach4kids-castricum.
nl.

Geen krant ontvangen?

Bel 0251-674433

Limmen: Jenny Gaarthuis, Els 
Glorie, Ivar Klaassen, Lars Kraak-
man, Xennith Oosterveer, Wouter 
Seignette, Cynthia Stanco.
Mavo
Castricum: Arjan Vonk.
Egmond Binnen: Precilla Schut-
te, Jimmy van Zandbergen. 
Limmen: Mylène van der Kleij.
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Sporten met Sonrise
Castricum - Deze zomer zal 
van 6 juli tot en met 13 juli voor 
de zevende keer het sporteve-
nement Sonrise plaatsvinden. 
De sportclinics met onder meer 
voetbal, volleybal, basketbal en 
streetdance vinden plaats op het 
grasveld naast de basisschool 
Toermalijn.
De clinics zijn van maandag tot 
en met donderdag. Tijdens de-
ze dagen wordt elke middag 
en avond getraind en natuurlijk 
worden er veel wedstrijden ge-
speeld. Rondom de sport worden 
allerlei andere activiteiten geor-
ganiseerd. Op donderdagavond 
wordt voor alle bewoners een 

buurtbarbecue georganiseerd. 
De Sonrise actieweek wordt op 
vrijdagmiddag afgesloten met 
een City Championship, een 
toernooi waar twaalf wijken bij 
elkaar komen. Deze vindt plaats 
op het sportveld van de softbal-
club THB aan de Wagenweg in 
Haarlem.
Het evenement wordt georgani-
seerd door een flink aantal ker-
ken in de regio, in samenwer-
king met Athletes in Action Ne-
derland. Onder meer komt er 
groep sporters uit Oekraïne om 
aan deze week mee te doen. Zie 
voor meer informatie www.sonri-
sehaarlem.nl. 

De skeelers in actie tijdens de Ronde van 2007

Wielrennen en skeeleren 
tijdens Ronde van Limmen
Limmen - Zaterdag 9 en zon-
dag 10 augustus wordt de ze-
vende editie van de Ronde van 
Limmen gereden. Vorig jaar is 
het programma uitgebreid met 
skeeleren en dat bleek een schot 
in de roos. De leden van de Lim-
mer IJsclub en andere skeeler-
liefhebbers uit Limmen en om-
geving deden mee. Ook de skee-
lerprestatieronde voor de basis-
schooljeugd was vorig jaar een 
succes. De organisatie werd 
overvallen door de toestroom van 
deelnemertjes op het laatste mo-
ment. De ervaring met het skee-
leren heeft het stichtingsbestuur 
doen besluiten het programma 
voor de Ronde van Limmen 2008 
uit te breiden met een skeeler-
clinic op zaterdag 9 augustus. 
Met de skeelerclinic wordt be-
oogd om met name de jeugd te 
interesseren voor sportdeelna-
me maar ook ouderen kunnen er 
aan deelnemen. De skeelerclinic 
begint om 14.00 uur met een half 
uur skeelerinstructie in de Bur-
gerij. Van 14.30 tot 16.30 uur is 
er skeelerpraktijkles op het par-
cours. Van 16.30 tot 17.00 uur een 
nabespreking met opgenomen 
videobeelden. Op zondag 10 au-

gustus begint de Ronde van Lim-
men om 11.30 uur met een skee-
lerprestatieronde voor de basis-
schooljeugd. Om 12.00 uuur is 
de skeelerprestatie-wedstrijd-
ronde voor jongeren en volwas-
senen en om 13.00 uur zijn de B-
wielrenners over 50 km aan de 
beurt, gevolgd om 14.30 uur met 
de recreanten.
Om 16.00 uur starten de wielren-
ners elite en amateurs A over 85 
km. Het wieler-skeelerbal in de 
Burgerij begint om 18.00 uur. Om 
18.30 uur is de voorronde pres-
tatiemeeting voor LOV-ploegen 
en om 19.50 uur de finale pres-
tatiemeeting voor LOV-ploegen. 
Tot slot is er om 20.30 uur een 
loterij. 
Aanmelding voor de skeelerac-
tiviteiten en de recreantenwed-
strijd kan bij Elly Koot, tel. 072-
5052898, email qjm.koot@quick-
net.nl. Leden van de Limmer IJs-
club worden voor de skeelerac-
tiviteit collectief aangemeld en 
hoeven dus niet te reageren. 
Aanmelding voor de B-rijders 
en elite-amateurs A wedstrijden 
is voorbehouden voor KNWU-li-
centiehouders en geschied via 
de website van de KNWU. 

Voordelige zomeractie brengt jeugd in beweging 
Jongeren kunnen in vakantie massaal 
fitnessen bij SportPlan Uitgeest
Uitgeest – Alle jongeren van 12 
tot en met 18 jaar kunnen tijdens 
de zomervakantie fitnessen bij 
SportPlan Uitgeest voor slechts 
18,50 euro! Voor dat bedrag kun-
nen zij zeven weken lang onder 
deskundige begeleiding op een 
verantwoorde wijze werken aan 
hun conditie. De sportinstruc-
teurs staan klaar om de jonge-
ren op juiste wijze met de ver-
schillende toestellen om te le-
ren gaan. 
De jongeren kunnen zowel over-
dag als ’s avonds terecht bij 
SportPlan Uitgeest, de sport-
school die bekend staat om zijn 
ongedwongen sfeer. De fitness-
zaal is compleet uitgerust. Er kan 
worden geroeid, gefietst, er zijn 
loopbanden, stepapparaten en 
de verschillende fitnessappara-
ten die specifieke onderdelen 
van het lichaam activeren. “Met 
deze actie hopen we meer jon-

geren in beweging te krijgen”, 
vertelt sportinstructeur Ray Er-
kelens. “We zijn al eerder ge-
start met het aanbieden van fit-
ness speciaal voor de jeugd en 
dat slaat goed aan. Met deze zo-
meractie willen we nog meer tie-
ners bereiken zodat zij kunnen 
ontdekken hoe leuk fitness is.”
Opvallend veel jongeren heb-
ben tegenwoordig te maken 
met overgewicht. “Het gaat echt 
de verkeerde kant op met de 
jeugd”, vervolgt Ray. “Natuurlijk 
zijn er tieners die voldoende be-
wegen en gezond eten, maar er 
is een groeiend aantal dat niet 
beweegt, met uitzondering van 
dat ene uurtje gym op school. 
Zij brengen de meeste tijd door 
achter de computer of voor de 
tv. Deze lichamelijke passiviteit 
kan uiteindelijk ernstige gevol-
gen hebben voor het gehele li-
chaam.”

Tieners vanaf 12 jaar kunnen on-
der begeleiding verantwoord fit-
nessen, zo heeft onderzoek aan-
getoond. Ray: “Wij waken er voor 
dat ze in hun enthousiasme niet 
meteen teveel willen. Het is ook 
niet nodig om tot het uiterste te 
gaan. Met een normale inzet kun 
je al heel veel bereiken. Tieners 
tussen de 16 en 18 jaar kunnen 
al wat zwaarder trainen. Het al-
lerbelangrijkste is dat de tech-
niek op een goede wijze wordt 
aangeleerd en daar zijn we bij 
SportPlan Uitgeest in gespecia-
liseerd!” Tieners die na een zo-
mer lang fitnessen door willen 
gaan, kunnen uiteraard lid wor-
den. SportPlan Uitgeest biedt 
een uitgebreid pakket aan spor-
tieve mogelijkheden voor jong én 
oud. “Plezier in bewegen op een 
verantwoorde manier, dat staat 
bij ons altijd voorop”, besluit Ray. 
SportPlan Uitgeest is gevestigd 

Links Ray Erkelens en daarnaast Sebastiaan Bosch. 

Egmondstage AVC 
nu maand eerder 
Castricum - Op woensdag 20 
augustus start bij AV Castricum 
de geheel vernieuwde Egmond-
stage. Dit is een serie trainingen 
voor lopers die geen lid van de 
vereniging zijn en die toch goed 
voorbereid aan de start van de 
Halve of Kwart Marathon van 
Egmond willen staan. Kijk voor 
meer informatie op www.avcas-
tricum.nl of neem contact op met 
trainer Ari Smit tel.: 0251-657684. 

Avondfiets-
vierdaagse  

Castricum - Van woensdag 9 
tot en met zaterdag 12 juli wordt 
de jaarlijkse fietsvierdaagse ge-
houden in Castricum en omge-
ving. De tochten zijn gemaakt 
door de fietsclub Castricum in 
samenwerking met Fietsspecia-
list Ton Kooy. Elke avond fietsen 
de deelnemers gemiddeld 30 
km. De start is om 18.00 uur.  Za-
terdag is de start om 12.00 uur. 
Start en finish op het Raadhuis-
plein. Inschrijven kan vanaf he-
den bij Ton Kooy Raadhuisplein 
3 te Castricum of aan de start op 
woensdag vanaf 17.00 uur.
Kosten 5,00 euro of 1,50 per 
avond. Dit jaar is er ook een ge-
zinsdag op zaterdag 12 juli. Ou-
ders kunnen met kinderen een 
tocht fietsen van ongeveer 15 
km. Start is zaterdag om 11.00 
uur. Onderweg krijgen de deel-
nemers een picknickpakket uit-
gereikt. Inschrijven  voor woens-
dag 9 juli bij Ton Kooy of tele-
fonisch 0251-650673 of 0251-
670775. Kosten 2,50 euro per 
persoon. 

Serena Stel zwemt NK
Castricum - Afgelopen zondag 
heeft Serena Stel meegedaan 
aan de jaargangfinale 2008 of-
wel het NK voor minioren. Deze 
finale werd gezwommen in het 
50 meterbad van Dordrecht. Er 
waren 124 verenigingen aanwe-
zig. Ze had zich geplaatst voor 
drie afstanden. 
Als eerste zwom ze de 100 rug 
en werd in een goede tijd van 
1.29.60 twaalfde. Ze had zich 
voor deze afstand als negentien-
de geplaatst. Op de 200 wissel 
stond ze elfde en bleef dat ook. 

De laatste afstand was de 100 
vrij in een tijd van 1.14.85 werd 
ze net aan vijfde. Tussen de 
nummer drie en vijf zat slechts 
0.15. De finale werd afgesloten 
met een estafette van trainers en 
deelnemers. Deze werd gewon-
nen door PSV Eindhoven.  

op de Populierenlaan 45a in Uit-
geest, tel.: 0251-311231. 



pagina 6 2 juli 2008

Nederlands endurancekampioen Jannet van Wijk met echtgenoot en 
groom gaven zondag een workshop op het terrein van Genghis Khan 
Horses te Heiloo. (Foto: Carla Nijhoff).

Willem Koet gaf workshops

De 22 endurancepaarden 
bij Genghis Khan Horses
Heiloo - Op van een project-
ontwikkelaar gehuurde land-
jes - bij elkaar zo’n drie hectare 
- kun je de 22 endurancepaar-
den van Willem Koet aantref-
fen. Je bent aangekomen bij de 
stoeterij ‘Genghis Khan Horses’. 
De paarden hebben een mooie 
glanzende vacht. ‘Vrij rondlopen 
en niet in een stal, de hengsten 
bij de hengsten en de merries bij 
de merries’ zijn zo een paar van 
die vastomlijnde principes van 
paardenliefhebber Willem. Zon-
dagmiddag gaf hij vier work-
shops met als doel de aandacht 
te vestigen op endurance.
Koet woonde tien jaar in Rus-
land en verzamelde daar door 
hem selectief uitgekozen Russi-
sche Arabieren. ‘Fokken, laat dat 
maar aan de Russen over”, zegt 
hij. “Door de devaluatie van de 
roebel eind jaren ’90 werd het 
voor mij en voor mijn personeel 
en ook voor de paarden te moei-

lijk. Met heel veel moeite heb ik  
toen de beslissing genomen te 
stoppen en terug te gaan naar 
Nederland. Na enige tijd in Ne-
derland ben ik de paarden gaan 
selecteren en heb ze opgehaald.” 
Al in Rusland organiseerde Wil-
lem zijn eigen endurancewed-
strijden. En nu in Nederland is 
het alles endurance waarom het 
draait bij hem. Zondagmiddag 
legde hij aan zo’n 100 belang-
stellenden uit wat de kenmer-
ken van endurancepaarden zijn. 
“Zij hebben een uitzonderlijk uit-
houdingsvermogen en kunnen 
in wedstrijden tot 160 kilome-
ter lopen”, zo zei hij. “Zij kenmer-
ken zich door soberheid. Het zijn 
woestijnpaarden, die toe kun-
nen met weinig water en weinig 
voedsel. Er zijn drie volbloedras-
sen op de wereld: 1e) de Arabi-
sche volbloeden; 2e) de Engel-
se volbloeden en 3e) de Akhal 
Teke.” Willems stoeterij bestaat 

uit: twee dekhengsten (volbloed 
Arabieren); twee wedstrijdruinen 
(gecastreerde paarden, waar hij 
een Akhal Teke merrie kruiste 
met een volbloed Arabier); drie 
jonge hengsten, zes oudere fok-
merries, drie jonge merries en 
zes veulens. Er wordt ook les ge-
geven op fokmerries, zodat die 
goed in beweging blijven en wel 
door Joëlle da Silva Rosa.
 
Willem fokt, traint en verkoopt 
endurancepaarden. Zelf is hij 
ook een endurancewedstrijdrij-
der. Zijn stoeterij kreeg de naam 
‘Genghis Khan Horses’, ge-
noemd naar het Mongoolse rijk 
van Genghis Khan. De paarden 
van Genghis Khan konden hon-
derden kilometers afleggen met 
op hun ruggen de boodschap-
pers, die boodschappen brach-
ten over het hele Europese en 
Aziatische continent. Zondag-
middag hield Willem een praat-
je en werden er eerst drie paar-
den uit Turkmenistan: de mer-
rie Gizlin, de ruin Abakan en een 
jonge merrie met de naam Vol-
nakhan in Turkmeense kleder-
dracht geshowd door Janet Lam, 
Zaza Koet en Veerle van de Ven 
(Nederlands kampioen 2006). 
Eén van de werkgroepen werd 
geleid door Jannet van Wijk, Ne-
derlands endurancekampioen. 
Zij vestigde vooral de aandacht 
op het feit, dat enduranceruiters 
niet te hard moeten rijden. Zij 
willen de finish bereiken, maar 
het gaat er niet om dat in een ra-
zend tempo te doen, maar op een 
manier, die past bij het paard. En 
daarvoor moet je je paard goed 
kennen en opbouwend trainen. 
Andere workshops waren: loco-
motie, waarbij de bewegingspa-
tronen werden beoordeeld on-
der leiding van een dierenarts en 
verder: groomen (verzorgen) en 
vetgate. Er waren zondagmiddag 
en-duranceruiters uit heel Ne-
derland aanwezig. Maar het doel 
van Willem Koet was vele men-
sen nu eens te laten zien wat 
endurance, de snelst groeiende 
tak van de paardensport nu pre-
cies betekent. (Marga Wiersma)

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
17-06-2008: Melissa Emerentia 
Petronella, dochter van J.J. As-
jes en F.C.E. van Bavel, geboren 
te Beverwijk. 20-06-2008: Ma-
nou, dochter van M. Siebeling 
en E.A.G. Brinkkemper, geboren 
te Beverwijk. 26-06-2008: Max, 
zoon van L. Kaaijk en P. Briefjes, 
geboren te Castricum.

Wonende te Akersloot:
22-06-2008: Thomas, zoon van 
A.A. Hees en J.T.M. Willemse, ge-
boren te Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
19-06-2008: Wieten, Joan-
nes R. en Rönnau, Ursula, bei-
den wonende te Castricum. 19-
06-2008: Sprenkeling, Pascal 
P.J. en Kaandorp, Daphne, bei-
den wonende te Castricum. 20-
06-2008: Schoen, Johannes G. 
en Boot, Lobke, beiden wonen-
de te Castricum. 20-06-2008: de 
Vries, Willem-Henk L. en Bos, In-
ge E., beiden wonende te Castri-
cum. 26-06-2008: Birringer, Ge-
orge O.J. en Dekker, Carla, bei-
den wonende te Akersloot.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
19-06-2008: Stet, Johannes F. 
en de Vries, Wendy, beiden wo-
nende te Uitgeest. 20-06-2008: 
Hunnekink, Antonie J. en Hes, 
Johanna M.C., beiden wonen-
de te Limmen. 20-06-2008: Tij-
burg, Cornelis H.F.M. , wonende 
te Purmerend en C.P. Rotmans, 
wonende te Amsterdam. 20-06-
2008: Kleijn, Lodewijk en van 
Vuuren, Elisabeth S., beiden wo-
nende te Beverwijk. 
20-06-2008: de Pree, Pieter L. en 
van de Giesen, Saskia P.M., bei-
den wonende te Castricum. 24-
06-2008: van der Eng, Marti-
nus C., wonende te Akersloot en 
Smit, Merel, wonende te Heems-

kerk. 24-06-2008: van ’t Hoen-
derdaal, Jotam en Meeuwsen, 
Ester J., beiden wonende te Cas-
tricum. 25-06-2008: van der Loo, 
Alex en Bongers, Anna J., bei-
den wonende te Bakkum. 25-06-
2008: Huizenga, Johannes M.D. 
en Boshuizen, Sandra B., bei-
den wonende te Bakkum. 25-
06-2008: Hoffman, Erik C. en de 
Bruijn, Ellen, beiden wonende te 
Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
20-06-2008: Grin, Wilhelmina, 
oud 96 jaar, gehuwd geweest 
met J.P. Brandenburg, overleden 
te Castricum. 21-06-2008: Kwan-
ten, Aloysius M., oud 76 jaar, ge-
huwd geweest met C.M. Tjipjes, 
overleden te Beverwijk. 21-06-
2008: Ulder, Klaas, oud 73 jaar, 
gehuwd met W.E. Valk, overleden 
te Alkmaar. 30-06-2008: Bekke-
ring, Jacob A., oud 81 jaar, ge-
huwd met J. Roos, overleden te 
Castricum.

Wonende te Bakkum:
16-06-2008: van Beek, Jacoba 
M., oud 82 jaar, overleden te Be-
verwijk.

Wonende te Limmen:
18-06-2008: Mors, Petrus J., oud 
77 jaar, gehuwd met J.M. Mole-
naar, overleden te Alkmaar.

Wonende te Akersloot:
21-06-2008: Besteman, Hen-
drik, oud 94 jaar, gehuwd met 
A. Schinkel, overleden te Bever-
wijk.

Tijdelijke huisvesting per 1 
september
Publieksbalies: Zonnedauw 4, 
1906 HA Limmen, Kantoor en 
bestuur: De Loet: Duinenbosch 
3,  1901 NT Castricum.
Contact: postbus 1301, 1900 BH 
Castricum, tel. 0251 661122, fax 
0251 661234, www.castricum.nl.

Nieuwe rotonde veiliger
Castricum - De Provincie Noord-Holland is de afgelopen maan-
den druk bezig geweest met de reconstructie van de N513 Zee-
weg en Soomerwegh. De bestaande T-splitsing was onoverzichte-
lijk en behoorde tot de top 10 van onveilige kruispunten. Onder een 
zwaar wolkendek en in de stromende regen hebben gedeputeer-
de C. Mooij en wethouder J.G. Hommes officieel de nieuwe “tur-
borotonde” geopend. Confetti en vuurwerk zorgen voor een fees-
telijk tintje.

Uitgeest - Surveillerende agen-
ten kregen vrijdag kort na mid-
dernacht de melding dat een 36-
jarige bromfietser uit Uitgeest 
met zijn voertuig zou rijden over 
de vluchtstrook van de A9. 

Ze troffen inderdaad een over 

de vluchtstrook rijdende brom-
fietser aan die in de richting van 
Uitgeest ging. 

Bij de Westerweg zagen zij kans 
om hem een stopteken te geven. 
De man bracht zijn brommer tot 
stilstand en deed zijn helm om-

Dronken bromfietser 
op vluchtstrook van A9

hoog maar ging er daarna met-
een vandoor. 
Op het industriegebied de Wes-
terwerf reed hij zichzelf klem bij 
een bedrijf en kon hij worden 
aangehouden. 
Hij wilde aan de politie ontko-
men omdat hij veel teveel had 
gedronken. Aan het bureau blies 
hij 695 ug/l (tot 220 toegestaan). 
De man kreeg een proces-ver-
baal wegens rijden onder invloed 
en wegens het onterecht gebruik 
maken van de snelweg.
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Skimmers actief
Mooi balen zo vlak voor de vakantie. Nog een dag te gaan en geen geld 
meer kunnen opnemen. Bankpas geblokkeerd en daar sta je dan. Naar 
de Fortis gegaan, waar reeds een rij wachtenden stond. Vriendelijk en 
prima geholpen, maar geen nieuwe bankpas kunnen krijgen voor de va-
kantie natuurlijk. Wat voel je je heerlijk kwaad als zoiets je zelf overkomt. 
Geskimd bij de Shell. Hoe is het toch mogelijk dat, dat nog steeds kan? 
De dieven hebben waarschijnlijk, zeggen ze bij Shell, het pinapparaat 
aangepast. Ik begrijp daar niets van. Er schijnt een tijdje terug wel een 
inbraakalarm geweest te zijn. Misschien dat toen snel het pinapparaat is 
vervangen door een skimmer. Er zijn twee methodes, of met een came-
raatje je pincode filmen of met software je pincode uitlezen. Het gebeurt 
ook dat dieven zich laten insluiten en zo na sluitingstijd het apparaat 
kunnen aanpassen. Ik baal als een stekker natuurlijk en mijn advies luidt: 
laat toch ’s nachts het pinapparaat niet staan! Zet het net als het geld 
in de kluis .En laat nooit je winkel of benzinepomp onbemand, omdat er 
buiten gerookt moet worden.
Jeanette van Heuven. 

Geen gemeentelijke steun voor 
uitstekend onderwijs initiatief
In Limmen is sinds enige tijd de nieuwe basisschool Het Kleurenorkest 
gevestigd. Een basisschool met een geheel eigen onderwijsconcept dat 
vele ouders en kinderen aanspreekt. Hierdoor is het mogelijk dat ouders 
in en om Castricum een brede keuze hebben om die school te kiezen 
die het best past bij hun kind(eren).
Het initiatief tot het oprichten van deze school is door enthousiaste en 
kundige ouders genomen. Inmiddels heeft de school 30 leerlingen.
Enkele jaren geleden hebben enkele ouders de basisschool Het Kleu-
renorkest opgericht. Doelstelling van de school is om aan te sluiten bij 
de onderwijs en pedagogische behoeften van de kinderen. In veel basis-
scholen komen sommige kinderen onvoldoende aan bod ondanks alle 
oprechte inzet van de school. Het Kleurenorkest heeft inmiddels be-
wezen een onderwijsconcept te hebben ontwikkeld dat aansluit bij een 
grote groep kinderen.
Omdat de school op dit moment nog niet voldoende leerlingen heeft om 
in aanmerking te komen voor Rijkssubsidie heeft Castricum Kern(en) 
Gezond (CKenG) in de gemeenteraad voorgesteld om deze school voor 
een of twee jaar financieel te ondersteunen. Om zo een brug te slaan 
naar de Rijkssubsidie die over enige tijd wel verleend zal worden.
De gemeenteraad heeft dit voorstel afgewezen op juridische gronden. 
CKenG bestrijdt dit. Immers, de gemeente kan aan elke instelling, ver-
eniging of initiatief subsidie verlenen. 
Hier ontbreekt het gewoon aan de wil van wethouder Hes, het college 
en de rest van de gemeenteraad om een succesvol initiatief financieel 
te ondersteunen.  
CKenG begrijpt hier niets van.
Juist dit initiatief verdient alle steun.

Bert Meijer (fractievoorzitter CKenG).

Rijbewijs kwijt
Castricum - Zaterdagmorgen 
omstreeks 4.50 uur werd een 19-
jarige man uit Akersloot gecon-
troleerd op de Kennemerstraat-
weg in Alkmaar. De automobi-
list blies 435 ug/l. Aangezien het 
hier om een beginnend bestuur-
der gaat mocht hij niet meer dan 
90 ug/l alcohol in zijn adem heb-
ben. Hij blies derhalve bijna vijf 
maal het wettelijk toegestane 
maximum. Hij kreeg een proces-
verbaal en moest zijn rijbewijs 
inleveren.
Zaterdagavond rond 22.30 uur 
zag de politie dat een 56-jarige 
man uit Castricum op de Zeeweg 
bijna een ongeluk veroorzaakte 
door geen voorrang te verlenen. 
Bij controle bleek de man alco-
hol te hebben gebruikt. Hij blies 
575 ug/l. Dat is tweeënhalf maal 
het wettelijk toegestane maxi-
mum van 220 ug/l. 
Hij kreeg een proces-verbaal en 
moest zijn rijbewijs inleveren.

De Maer- of Korendijkroute gaat ook door de rustieke Breedeweg.

Tentoonstelling over de 
Maer- of Korendijkroute
Castricum - De open dag van 
de Werkgroep Oud-Castricum 
staat tijdens de zomermaan-
den in het teken van de uitga-

ve van een nieuw wandelgids-
je door de gemeente Castricum, 
met als motto ‘Wandelen door de 
Heerlijkheid Castricum - Maer- 

of Korendijkroute’. Een gelijkna-
mige tentoonstelling laat natuur-
lijke en cultuurhistorische beel-
den zien van de duinrand, het 
polderland en een rustiek dorps-
gedeelte van Castricum. Slinge-
rende sloten en subtiele hoog-
teverschillen verraden de gril-
len van de legendarische Oer-IJ-
delta. Het is een gebied waar de 
wisselwerking tussen natuur en 
mens aan het landschap is af te 
lezen. Ook is er een doorlopende 
diapresentatie te zien met als ti-
tel ‘Duingeheimen’. 
De eerstkomende open dag van 
de Werkgroep Oud-Castricum 
wordt gehouden op zondag 6 ju-
li van 11.00-16.00 uur in het His-
torisch Informatiecentrum De 
Duynkant aan de Geversweg. 
De leden van de werkgroep zijn 
aanwezig om vragen te beant-
woorden over de geschiede-
nis van Castricum en Bakkum 
of over familieleden. Daarvoor is 
echter meer gelegenheid op elke 
maandag- en woensdagavond 
van 19.30-21.30 uur. Ook dan is 
de tentoonstelling te bezichtigen 
en kan men verschillende wan-
del- en fietsroutegidsjes kopen. 

Programmering 
Radio Castricum105
Donderdag 3 juli
10:00 – 11:00 Hraj Kapelo Hraj – Jan Jonker
17:00 – 18:00 60plus – Carry Munter
18:00 – 19:00 Special Edition – Carry Munter

Vrijdag 4 juli
16:00 – 18:00 Afterschool – Thom Singerling
18:00 - 19:00 Kick Off – Joris Sinnige
19:00 – 20:00 7 at 7 – Joris Sinnige
20:00 – 22:00 Hogeweg op Vrijdag – Albert Hogeweg
22:00 – 0:00  Nick on air – Nick Keesman

Zaterdag 5 juli
10:00 – 12:00 Gewoon Snijders – Marco Snijders
12:00 – 15:00 Rooie Oortjes Radio – Sander Verschoor & Robert Lief-
ting
19:00 – 21:00 Double D - Daan Zonneveld en Daniel Vollers
21:00 – 23:00 Afslag 203 – Ivo de Lange en Lars Baltus

Zondag 6 juli
09:00 – 10:00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz
10:00 – 11:15 Kerkdienst uit Hervormde Kerk in Castricum
11:15 – 12:00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz
12:00 – 13:00 Cabaret van Nederlandse Bodem
13:00 – 14:00 Commuzika – Anton van Kaam
17:00 – 19:00 The Flash Back Show – Johan Vermeer
20:00 – 22:00 Bumrush Radio – DJ Midnight

Maandag 7 juli
19:00 – 20:00 Cross Country – Martin Meijer
20:00 – 22:00 Carry’s Music Machine – Carry Munter
22:00 – 23:00 Collective Sounds – Martijn van Velzen

Dinsdag 8 juli
16:00 – 19:00 Heerehuis – Boudewijn Heere
19:00 – 21:00 De Wereld die Verhulst heet – Bart Verhulst

Woensdag 9 juli
16:00 – 17:00 Jantjes PC – Jan Castricum
17:00 – 18:00 CAL Boekenbal – Ellen Eerhart & Jan Castricum i.s.m. 
Openbare Bibliotheken
18:00 – 20:00 Van zeventig naar acht – Charles Willems
20:00 – 22:00 Class XL – Charles Willems 

Als er geen live programma is kan er geluisterd worden naar non-
stop muziek en informatie. Castricum105 is te beluisteren in de ether 
op 105.0 FM en op de kabel in Bakkum & Castricum op 104.5 FM en 
in Akersloot, Limmen en de Woude op 89.0 FM. 

Mishandeling
Uitgeest - Zondag omstreeks 
4.10 uur hielden politieagenten 
in een horecagelegenheid aan de 
Westerwerf een 16-jarige Bever-
wijker aan. Hij wordt ervan ver-
dacht kort daarvoor een evenou-
de plaatsgenoot te hebben mis-
handeld door hem met een glas 
te slaan. Deze liep er snijwonden 
door op in zijn gezicht en is naar 
een ziekenhuis vervoerd. 
Beveiligingspersoneel zag het 
voorval gebeuren en heeft de 
verdachte direct apart genomen. 
De verdachte is voor nader on-
derzoek ingesloten.

Skulpers treden op tijdens 
Meezingfestival Waterland
Castricum - Volgens traditie 
sluit het Castricumse shanty- en 
folksongkoor De Skulpers het 
zangseizoen af met een optre-
den op zaterdag 5 juli in Mon-
nickendam. 
Daar zullen zij tussen 13.00 en 
18.00 uur, samen met veertien 
andere koren, het Meezingfes-
tival Waterland van het nodige 
luistergenot voorzien.
De optredens vinden plaats op 
diverse locaties in de binnen-
stad. Het festival wordt om 17.30 
uur afgesloten met een samen-
zang aan de haven. 
Na dit optreden gaan de Skul-

pers even voor anker om van een 
welverdiende vakantie te genie-
ten. Op zondag 31 augustus 
gooit het koor de trossen weer 
los om aan te treden op het ha-
venfestival in IJmuiden.

Nog in de ban van oranje tijdens 
een optreden met Emergo.
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Brigitte kreeg zaterdag hulp van de vrijwilligers Janneke en Marieke. 

Terras Oude Theehuys op 
zonnige wijze ingewijd
Bakkum - Afgelopen weekend 
zijn ze van start gegaan; de vrij-
willigers en de cliënten met ver-
standelijke of psychiatrische be-
perking die het Oude Theehuys 
bemannen. Binnen is het nog 
niet helemaal af, maar op het ter-
ras is het heel goed toeven met 
uitzicht op het hertenkamp en 
de vijver .
“We zijn van start gegaan met 
een kleine kaart, die wordt uit-
gebreid als het interieur in het 
najaar is gerenoveerd”, vertelt 
Brigitte van Campen, coördina-
tor van het bestuur. “We zijn ie-
der weekend open van 11.00 tot 
17.00 uur en schenken een thee, 
koffie en biologische sapjes. De 
koffie is van Beautifull Peop-
le. Met het schenken van deze 
duurzame koffie uit de bergen 

van Costa Rica ondersteunen 
we honderden kunstenaars met 
een verstandelijke beperking. De 
koffie is voorzien van het Rain-
forest Alliance Keurmerk, een 
van de strengste milieucertifica-
ten ter wereld. Het prachtige ser-
vies is gemaakt door cliënten. Er 
is appeltaart, natuurlijk van het 
Appeltaartimperium, een dag-
bestedingsproject voor mensen 
met een psychiatrische achter-
grond, en er zijn ijsjes.” 

De gasten zullen op zondagmid-
dag met regelmaat verrast wor-
den met culturele optredens 
op het terras. De monumentale 
duinboerderij is te vinden op het 
terrein van Dijk en Duin en is het 
makkelijkste te vinden via de in-
gang Zeeweg. 

“Kijk, midgetgolf spelen doe je zo”
Heemskerk - Goed nieuws voor 
alle thuisblijvers! Op de Vrijbur-
glaan kan weer midgetgolf ge-
speeld worden. Het fraai aan-
gelegde park is elke middag ge-
opend, zeven dagen per week. 
Tenminste, als het niet al te hard 
regent. De cliënten van de Har-
tekampgroep staan klaar om het 
hun gasten zo aangenaam mo-
gelijk te maken. 
Eigenlijk willen ze ’s zomers alle-
maal wel op het midgetgolfpark 
werken, de mannen en vrou-
wen met een verstandelijke be-
perking, en daarom gaan ze om 
de beurt. Verleden week wa-
ren het Bart, Rob, Fred, Alex en 
Mike die de honneurs waarna-
men. “Wij werken in het Groen-
team, maar ’s zomers houden we 
de boel hier ook goed bij”, ver-
telt Alex. “Gisteren waren hier 
hele klassen schoolkinderen en 
toen hadden we het heel druk, 
maar vandaag is er nog niemand 

geweest.” Begeleider Heero van 
Dam vervolgt: “Dit project is in 
eerste plaats bedoeld als dagbe-
steding voor onze cliënten en om 
integratie te bevorderen. Er wor-
den tussen de bezoekers en on-
ze cliënten over en weer grapjes 
gemaakt of een praatje en dat 
moet ook kunnen.” 

Voor de opening is er hard ge-
werkt om alles weer speelklaar 
te maken. Er is flink gesnoeid, 
schoongemaakt en de banen zijn 
voorzien van een nieuwe verf-
laag. “Nu blijven we acht weken 
open, maar ik hoop dat dat in de 
toekomst wordt uitgebreid”, al-
dus Heero. “Daarnaast zijn er 
plannen een slecht-weer-voor-
ziening voor kinderen te reali-
seren. Een ruimte waar bijvoor-
beeld ook kinderpartijtjes kun-
nen worden gevierd.” 
Er hebben zich twee vrijwilligers 
aangemeld die de cliënten zullen 

begeleiden als de vaste krachten 
een vrije dag hebben; Pieter en 
John. Pieter: “Ik doe allerlei vrij-
willigerswerk. Vooral met kin-
deren, maar ik heb gemerkt dat 
het werken met mensen met een 
beperking mij ook goed ligt.” De 
vijf gastheren hebben intussen 
de sticks tevoorschijn gehaald 
om zelf het spel te spelen. “Best 
moeilijk hoor”, zegt Alex. “Som-
mige gaan wel, maar er zitten 
ook hele lastige bij.” En Mike be-
sluit met een demonstratie: “Kijk, 
midgetgolf spelen doe je zo.”

Het midgetgolfpark is te bezoe-
ken tot en met 17 augustus van 
12.00 tot 17.00 uur. Wie even uit 
wil rusten kan pauzeren met wat 
lekkers. Het park is ook geschikt 
om een kinderfeestje te vieren of 
een bedrijfsuitje. Een rondje mid-
getgolf kost 3,00 euro en kinde-
ren tot en met twaalf jaar beta-
len 1,50 euro. 

Film over Johanna’s Hof; 
herinneringen gezocht
Castricum - Caleidoscoopfilm 
verfilmt vaak persoonlijke levens-
verhalen, maar zal nu een mooi 
bedrijf in zijn historische con-
text portretteren; Johanna’s Hof. 
Johanna’s Hof is tot in de verre 
omtrek bekend. Het oorspron-
kelijke theehuis is in de loop van 
de tijd uitgegroeid tot een ge-
liefd restaurant en partycentrum. 
Het heeft z’n bekendheid groten-
deels te danken aan zijn unieke 
ligging midden in de Noordhol-
landse duinen. Nu Johanna’s Hof 
75 jaar bestaat, komt er een film 
over de geschiedenis van Johan-
na’s Hof. Hoe hier ooit een duin-
boerderij stond waar men limo-
nade en koeken verkocht aan il-
legale kampeerders. In 1927 be-
sloot men om van de boerde-

rij een theehuis te maken. Maar 
toen het er goed en wel stond, 
brak de Tweede Wereldoorlog uit 
en werd het pand door Duitse 
officieren in beslag genomen. In 
de laatste oorlogswinter brandde 
het theehuis helemaal af. 
Na de oorlog werd het theehuis 
in ere hersteld en stroomde in 
steeds grotere getale de toeris-
ten toe. 
Wie nog herinneringen heeft 
hoe het was om als kind bij Jo-
hanna’s Hof te komen of ande-
re herinneringen heeft aan de-
ze plek van vóór de oorlog of van 
vlak daarna, wordt gevraagd  de-
ze te melden. Dat kan via www.
caleidoscoopfilm.nl of bel. 0251-
658177. (Niet aanwezig van 6 tot 
27 juli). 

Reizende tentoonstelling
Regio - Wie van fotograferen 
of van schilderen houdt, an-
sichtkaarten spaart of gedich-
ten schrijft, wordt gevraagd mee 
te doen aan de tentoonstelling 
‘Levend water’. Dat is het thema 
dat de oecumenisch commissie 
‘Rond de Waterput’ voor dit jaar 
heeft gekozen. Er is veel moge-
lijk; als het maar iets zegt over 
‘levend water’. De tentoonstelling 
wordt tijdens de Uitmarkt in sep-

tember in de Willibrorduskerk te 
Heiloo geopend en doet daarna 
andere kerken in de regio aan. 
Voor de meest originele inzen-
dingen stelt de commissie enke-
le prijzen beschikbaar. Inzendin-
gen zijn welkom tot 24 augus-
tus Stuur deze naar het secre-
tariaat van het Willibrordushuis, 
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo. 
Bel voor meer informatie 072-
5330906.

Zelf prijs bepalen na 
kamperen Geversduin 
Castricum - Zelf de prijs van 
een kampeervakantie bepalen? 
In de herfstvakantie kan dat op 
Kennemer Duincamping Gevers-
duin. Men betaalt de toeristen-
belasting (1,05 euro p.p.p.n.) en 
is verder vrij de bijdrage te be-
palen. Reserveren om te profite-
ren van deze actie kan tot 31 au-
gustus. 
Deze zomer wordt deze actie 
voor het eerst gehouden. Aan 

het einde van de vakantie le-
vert de gast een envelop in waar 
een bijdrage in zit. ‘We willen wel 
eens weten wat mensen beta-
len als ze het zelf mogen bepa-
len’, aldus Frank van Vught, ma-
nager Kennemer Duincamping 
Geversduin. 
“De toeristenbelasting zijn we 
verplicht te innen voor de ge-
meente, dus daar kunnen we 
niet onderuit.”  

Inloop vrede 
en inspiratie 
Castricum - Belangstellenden 
zijn uitgenodigd voor een in-
loopmiddag met films van toe-
spraken over vrede en inspira-
tie. Deze filmpresentaties zijn op  
zaterdag 5 juli om 14.00, 15.00 en 
16.00 uur in de Tuin van Kapitein 
Rommel, tegenover NS-station. 
Vrije toegang en gratis dvd’s. Voor 
geïnteresseerden is ook moge-
lijk om technieken aan te leren 
om op een natuurlijke manier 
vrede en inspiratie te ervaren.  

Beestenboel
Castricum -  - Elke donderdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
kunnen kinderen naar Dorpshuis 
De Kern gaan voor een gezelli-
ge ochtend. Op woensdag 10 juli 

Gezellig...
Akersloot - Maandagmiddag 23 
juni werd er in de kantine van de 
Watersportvereniging Akersloot 
een gezellige middag georga-
niseerd waarbij de vrijwilligers 
van de Zonnebloem en van de 
Watersportvereniging hun bes-
te beentje hebben voortgezet. Er 
was een optreden van de zange-
res Boanita. Zij bracht een reper-
toire van oude en nieuwe wijsjes 
die enthousiast werden meege-
zongen. Belangstelling voor het 
werk van de Zonnebloem? Neem 
dan contact op met de voorzitter 
tel.: 310652 

draait  het om de beesten. Er ko-
men hondjes op visite en van de 
dierenartsenpraktijk komt me-
vrouw Wolters vertellen en er 
komt iemand die honden traint. 
De kinderen gaan ook zelf bees-
ten maken. Entree 1,00 euro. 
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Kinderactiviteiten 
bij de Reddingsbrigade
Castricum - Een echte lijnred-
ding uitvoeren, een sportief spel-
letje touwtrekken en een span-
nende quiz staan op het pro-
gramma van de Reddingsbri-
gade voor de kinderen van de 
Jeugdvakantiecocktail. 
Vanuit de uitkijkpost op het 
strand kunnen kinderen door de 
heel speciale marineverrekijker 
kijken om te zien of alles veilig 
is in de zee. 
En even de boot op het droge 

proberen hoort ook bij de Red-
dingsbrigadeactiviteit. Kinderen 
in de leeftijd van acht tot en met 
twaalf jaar kunnen op dinsdag 
8 juli, maandag 14 of 21 juli van 
10.00 tot 12.00 uur meedoen met 
de activiteit van de Reddings-
brigade op het strand. De kos-
ten bedragen: 2,50 euro. Opga-
ve: Stichting Welzijn Castricum,  
Opbouwwerk, Geesterduinweg 
5 in Castricum, telefoon 0251-
656562. 

De watergeest .

CAL boekenbal op het strand
Castricum - De Cal boeken-
baluitzending van de maand juli 
staat in het teken van het strand. 
Liesbeth Munter van de biblio-
theek uit Castricum is te gast en 
de uitzending en bespreekt met 
Ellen Eerhart en Jan Castricum 
de volgende boeken:
De kust, de mooiste verhalen 
over zee en strand uit Nederland 
en België - verhalenbundel sa-
mengesteld door Murk Salverda;
Hollands Zicht, Nederland in 
beeld gebracht door Nederlan-
ders – fotoboek; Zeebenen en 
zeebeesten - Anita Ganeri (infor-
matief voor de jeugd); De Strand-
tent 1 - Mirjam Mous (C-boek);  
De wedstrijd - Sanne Bakker en 
Noëlle Smit (prentenboek). Alle-
maal boeken die met de kust of 

het strand te maken hebben. 
Ook wordt er stilgestaan bij de 

strandbibliotheek. Op zaterdag 
28 juni is deze door wethouder 
Hes voor geopend verklaard. De 
directeur van de drie bibliothe-
ken in de gemeente, Hanneke 
Idema, verwelkomde alle gasten 
en introduceerde de wethouder. 
Toen die met zijn openingstoe-
spraak begon, werd hij met-
een onderbroken door een wa-
tergeest die, vanuit de zee, over 
het strand kwam aanlopen. De-
ze watergeest bracht een boek 
mee uit de zee, waarin de sleu-
tel lag verborgen, waarmee de 
‘bieb’ geopend zou worden. Ook 
vertelde hij een spannend zee-
verhaal.
Daarna was er koffie, thee, fris-
drank en een gebakje voor al-
le aanwezige belangstellenden. 
Zelfs Duitse toeristen waren 
toch wel nieuwsgierig wat er al-
lemaal aan de hand was en kwa-
men ook een kijkje nemen. Hier-
na vertelde de watergeest een 
spannend zeeverhaal.
In de uitzending van Cal boeken-
bal is een interview met Hanne-
ke Idema en wethouder Hes te 
horen en zal ook de openings-
toespraak te horen zijn. Het pro-
gramma wordt iedere woens-
dagmiddag uitgezonden van 
17.00 – 18.00 uur en op donder-
dagavond van 20.00 – 21.00 uur.
Het station is te beluisteren op 
105.0 FM in de ether, op het 
strand en tot ver in de regio, op 
de kabel op 104.5 FM (in Castri-
cum en Bakkum) en 89.0 FM (in 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de) en wereldwijd via de compu-
ter op www.castricum105.nl.
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Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer 
u de tekst naar ons e-mailt kun-
nen wij dit gemakkelijker ver-
werken. De kans dat uw artikel 
geplaatst wordt is dan groter. 

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Het verbod op overnach-
ten in de strandhuisjes 
Vier jaar geleden was ik in de Castricumse bibliotheek voor een lezing 
over mijn boek Sonny Boy. Een bijzondere avond – niet alleen vanwege 
het leuke publiek, maar ook omdat we net een huisje op het strand had-
den kunnen kopen. Dat was een lang gekoesterde droom. 
En inderdaad, wat waren we gelukkig die eerste zomers. Het huisje was 
fijn, de buren gezellig en het strand prachtig, vooral in de avonden en 
de ochtenden. Het groene, ruime en gemoedelijke Castricum zelf beviel 
ons zelfs zo goed dat we ons bij een makelaar inschreven op zoek naar 
een permanente woning. Tot die tijd waren we zomerburgers. Mijn man 
werd lid van de reddingsbrigade en ik verplaatste mijn werkplek naar het 
strand: geen betere inspiratie dan een uitzicht op zee. 
Vorige zomer hoorden we voor het eerst iets over een naderend slaap-
verbod. In ons contract stond inderdaad ‘dagrecreatiehuisje’, maar de 
exploitant had gezegd dat we ons daar geen zorgen over hoefden te 
maken – het werd immers al jaren gedoogd. Echt gealarmeerd waren 
we dan ook niet. We deden toch niemand kwaad? En als er werkelijk  
zwaarwegende belangen in het geding waren  – bijvoorbeeld over veilig-
heid – zou daar in goed overleg vast wel uit te komen zijn. 
Merkwaardig genoeg wenste de gemeente niet met ons in gesprek te 
gaan, en nu, in de mooie zomer van 2008, heerst er een soort sperrtijd 
op het strand. Na tienen lopen geüniformeerde groepen mannen rond, 
die je terrasje op stormen om je identiteitspapieren te eisen. Wordt je 
na middernacht ‘betrapt’ in of voor je huisje, dan krijg je een boete van 
maar liefst 500 euro per overtreding. (Meer dan drie keer zoveel als voor 
echt levensgevaarlijk gedrag als door rood rijden). Midden in de nacht 
worden de huisjes bestookt met enorme schijnwerpers en harde toeters 
– kennelijk in de hoop dat kinderen zo schrikken dat ze met hun gehuil 
hun ouders verraden. 
Wel, het beleid werkt. Mij zie je er niet meer op de verboden tijden. En 
verder eigenlijk ook nauwelijks meer – het ontspannene van het strand-
leven gaat er wel af zo, vakantiehouden is onmogelijk geworden en in 
alle rust schrijven lukt ook niet meer. Als het de bedoeling was om het 
plezier en geluk van het huisjesbezit af te halen, dan is dat volledig ge-
lukt.  
Natuurlijk, u kunt zeggen: eigen schuld mevrouw, dan had u maar niet 
zo naïef moeten zijn om de strandexploitant te geloven. Daar heeft u 
gelijk in. Maar toch knaagt het. Ik heb het nooit moeilijk gevonden om 
me aan de regels te houden, omdat ik de noodzaak ervan meestal wel 
begrijp. Maar welk groter algemeen belang wordt met dít beleid nu ei-
genlijk gediend? Wie of wat schaad ik als ik ’s nachts in mijn huisje ben? 
Waarom is dat zo misdadig dat er zo’n exorbitante boete op staat? En 
waarom kunnen we, in een land waar werkelijk over alles eindeloos ge-
discussieerd wordt, er niet gewoon met elkaar over praten?  
Dus beste politici van Castricum: wilt u me dit alstublieft uitleggen? Dan 
snap ik misschien beter waarom iets waar we zó gelukkig mee waren, 
zo hard moet worden aangepakt, en kan ik misschien weer met iets van 
hetzelfde plezier door uw mooie dorp lopen als vier jaar geleden. 

Annejet van der Zijl, schrijfster

DeSpinnerij 
bij Club Zand
Castricum - Zondag kan er 
weer vanaf 16.00 uur worden 
genoten van housebeats op het 
Castricumse strand tijdens De 
Spinnerij bij Club Zand. Deze 
keer staat DeSpinnerij geheel in 
het teken van de volle maan. Ook 
deze keer is Castricums grootste 
house-held erbij: Bart B More 
sluit de avond af. Verder zijn ook 
Ztev, Gaudi Jackson, Boetinho 
en de 31DJ’S er bij. De avond zal 
gehost worden door MC AAf. De 
kaarten zijn in de voorverkoop 
7,00 euro en te koop op despin-
nerij.com en bij Primera in Gees-
terduin. Bij de deur zijn ze 10,00 
euro. Toegangsleeftijd is 18 jaar.

Wordt er op het 
strand geslapen?
Bakkum - Op het strand van 
Bakkum zijn, net als vorig jaar, ’s 
nachts controles uitgeoefend om 
te zien of er geslapen wordt in de 
strandhuisjes. 
Want dat heeft de gemeente 
Castricum verboden. 
Vorig jaar zijn alleen waarschu-
wingen uitgegaan, maar er is 
aangekondigd dat mensen die 
illegaal ’s nachts op het strand 
verblijven dit jaar een boete krij-
gen. 

Tot vorig jaar werd het slapen op 
strand gedoogd. De eigenaars 
hebben geprotesteerd tegen het 
verbod, maar tot nu toe zonder 
succes. 
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Allemaal een hoedje op!

Aubade voor 85-jarige Bakkumse
Bakkum - De verjaardag van de 85-jarige mevrouw Zonneveld werd zondag gevierd met zicht op de ring-
steekwedstrijden. De gasten hadden een hoed opgezet zodat het duidelijk was dat hier iets gevierd werd. 
Zoon Marcel, dirigent van De Skulpers, maakte het feest compleet door een aubade te brengen aan zijn 
moeder.  (Foto: Giel de Reus).

Europese jongeren komen 
bijeen voor verandering
Bakkum - Van 30 juni tot en met 
5 juli vindt in Bakkum de interna-
tionale jongerenconferentie You-
PEC plaats. Deze conferentie, 
georganiseerd door Jongeren 
Milieu Actief in samenwerking 
met het Landelijk Hogeschool 
en Universitair MilieuPlatform en 
Young Friends of the Earth, staat 
in het teken van duurzaam con-
sumeren. YouPEC wil de stem 
van de jongeren laten horen aan 
de politiek: “Het is tijd dat poli-
tici in heel Europa meer aan-
dacht geven aan duurzaamheid 
en duurzame consumptie.” 

Aan YouPEC nemen ruim 150 
jongeren uit 30 verschillende Eu-
ropese landen deel. 
De jongeren kunnen tijdens You-
PEC lezingen en workshops vol-
gen. Uiteindelijk zal YouPEC re-
sulteren in een ‘declaration’ met 
aanbevelingen voor het Europe-
se parlement. Op vrijdag 4 ju-
li wordt de ‘declaration’ in Den 
Haag aangeboden aan Staats-
secretaris Timmermans van Eu-
ropese Zaken en Dhr. R.J. Hoeve 
(Nederlandse vertegenwoordi-
ger van Stavros Dimas, Europees 
Commissaris voor Milieu). 

Combinatie de Graaf 
succesvol op Nanteuil
Castricum -  Als de vader/zoon 
combinatie de Graaf het op de 
heupen krijgt, kan de rest van de 
vereniging hen niet bijhouden. 
Deze combinatie, die bestaat uit 
vader Piet en zoon Sander, pak-
te tot hun grote vreugde niet al-
leen de eerste duif van de ver-
eniging de Gouden Wieken maar 
werd ook met afstand de mid-
fondkampioen. 
De duiven werden gelost in het 
Franse Nanteuil (404 km). Om 
8.00 uur vlogen zij met een ge-
middelde snelheid van ruim 85 
kilometer per uur naar hun hok-
ken terug. Niet alleen pakte de 
combinatie de eerste duif, maar 

met negen van de zestien dui-
ven in de prijzen is een perfec-
te serie neergezet. De tweede 
plek was voor Cees de Wildt die 
Gerhard Tromp enkele seconden 
voorbleef. 
De jonge duiven werden gelost 
in het Belgische Duffel (165 km) 
om 14.15 uur. Na 110 minuten 
vliegen, arriveerde de eerste duif 
het hok van zijn baas Jaap Kaan-
dorp. Als tweede werd Piet Ver-
duin gemeld en de derde duif be-
hoorde toe aan Gerhard Tromp.
De vierde plek was voor de com-
binatie Rijkom/Sentveld die de 
combinatie de Graaf enkele se-
conden voor bleef. 

Molentocht 
Castricum - Fietsclub Castri-
cum organiseert in samenwer-
king met fietsspecialist Ton Kooy
een fietstocht op 5 juli. Deze Mo-
lentocht is 70 km lang. De tocht 
voert de deelnemers naar Uit-
geest, Alkmaar, Stompetoren, 
Rustenburg en dan weer rich-
ting Castricum. Men kan zich in-
schrijven in sporthal De Bloemen, 
De Bloemen 71 van 9.00 tot 9.30 
uur. De kosten voor deze tocht 
zijn 1,50 euro. Men kan meerij-
den met de groep met voorrij-
ders of  op eigen gelegenheid. 
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij 
W.F. Minneboo tel.: 0251-213269 
of 06-22112135.

Zware tegenstanders 
voor voetballers Limmen
Limmen - De KNVB heeft begin 
deze week de indelingen voor de 
districtsbeker bekendgemaakt. 
De zondag 1 van voetbalver-
eniging Limmen is ingedeeld in 
poule 47. 
De spelers nemen het op tegen 
het naar de tweede klasse ge-
promoveerde Kolping Boys uit 
Oudorp. Verder ook zaterdag-
derdeklasser Jong Hercules uit 
Beverwijk en het tweede elf-
tal van Volendam, dat het afge-
lopen seizoen kampioen werd 
van de reserve hoofdklasse A 
van het zaterdagvoetbal. Een 
leuke, interessante en ook zwa-
re poule voor Limmen 1. Volen-
dam 2 is een bekende van vv 
Limmen. Dit team was de tegen-
stander van Limmen 2 toen bei-
de ploegen in juni 2006 de fina-
le van de districtsbeker West I 
speelden. Destijds verloor Lim-
men 2 de finale op het terrein 
van Legmeervogels in Uithoorn 
met 3-2. In Kolping Boys treft 
Limmen een geduchte tegen-
stander. De ploeg van Rob Klan-

ker werd twee maal op rij kampi-
oen en komt volgend seizoen in 
de tweede klasse uit. Jong Her-
cules is voor Limmen een grote 
onbekende. De ploeg werd kam-
pioen van de vierde klasse E-za-
terdag en mag het het komende 
seizoen in de derde klasse pro-
beren. Limmen 2 komt uit in be-
kerpoule 3 en treft als tegenstan-
ders Flamingo’s 2, FC Castricum 
2 en Kolping Boys 2. Alleen de 
nummers één van beide poules 
plaatsen zich voor de volgende 
ronde. De eerste wedstrijd van 
Limmen 1 is op zaterdag 23 au-
gustus thuis tegen Jong Hercu-
les. Diezelfde dag spelen Kolping 
Boys en Volendam zaterdag-2 te-
gen elkaar. Woensdag 27 augus-
tus speelt Limmen uit tegen Vo-
lendam zaterdag-2. Op woens-
dag 3 september speelt Limmen 
thuis tegen Kolping Boys, aan-
vangstijdstip 19.00 uur. Vier da-
gen later begint de competitie 
voor Limmen, het is nog niet be-
kend tegen wie er dan gespeeld 
moet worden.

Amak wandelt
Akersloot - Donderdag 10 ju-
li is er weer een doordeweek-
se wandeling. De bestemming 
is  een verrassing, maar brengt 

de deelnemers naar de prachtig-
ste plekjes van Noord Holland. 
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Wie zin heeft om 
mee te wandelen is welkom.  

Ganzenbordzwemmen
Castricum - Op donderdag 10 
juli is er voor kinderen van 6 tot 
en met 8 jaar en op donderdag 
31 juli voor 8 tot en met 12 jarige 
ganzenbordzwemmen in Zwem-
bad De Witte Brug met prijzen. 

Een zwemdiploma is verplicht. 
De activiteiten zijn van 13.00 tot 
15.00 uur. De kosten bedragen 
2,50 euro. 
Opgave: Stichting Welzijn tel.: 
0251 656562. 

Blij rookvrij?
Castricum - Toen het rookver-
bod in de horeca van kracht werd 
in de nacht van maandag op dins-
dag, gingen de rokers van Buo-
na Sera massaal de straat op om 
daar het feestje verder te vieren. 
In het café verdwenen de asbak-
ken van de bar. En de barkeeper 
heeft er een nieuwe taak bij; peu-
ken rapen van straat.

Kijkdag ‘t Dierenduintje
Castricum - Kinderboerderij ‘t Dierenduintje organiseert op zaterdag 
12 juli van 11.00 tot 16.00 uur een kijkdag. Sinds kort is er op ‘t Die-
renduintje een nieuw schaap met twee lammetjes te bewonderen. Er 
is tijdens deze dag van alles te zien en te beleven. Dit jaar is er muzi-
kale ondersteuning door het duo De Hoed en de Rand. Ook zal schrijf-
ster Els Behage voorlezen uit haar nieuwe boek Ruben en ’t Dieren-
duintje. ’t Dierenduintje is te vinden achter het NS-station, aan de Dui-
nenboschweg la in Castricum. 
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Maarten van Tiggelen, links, met eerste prijs kennisquiz. Rechts Ger-
wien Kerkhof van Legal&General.

Fiduce blijft groeien
Heemstede - Het sinds een 
aantal jaren aan de Binnenweg 
gevestigde adviesbureau Fidu-
ce, voorheen bekend onder de 
naam SPF, blijkt in alle opzich-
ten een uitbreiding te onder-
gaan. Wordt er bij het gebruik 
van het woord uitbreiding in eer-
ste instantie gedacht aan grotere 
behuizing of vergroting van het 
personeelsbestand, zaken die 
overigens voor Fiduce ook van 
toepassing zijn, wordt er door de 
medewerkers van het adviesbu-
reau keihard gewerkt aan ken-
nisvergroting. 
Een materie die in deze steeds 
ingewikkelder wordende maat-
schappij bijna onontkoombaar 
is. Een bewijs voor de betrokken-
heid van de medewerkers van Fi-
duce is het winnen van de eer-
ste prijs door Maarten van Tig-
gelen van een quiz uitgeschre-
ven door de levensverzekerings-
maatschappij Legal&General. De 
57-jarige Van Tiggelen, nu vijf 
jaar werkend voor Fiduce, was 
één van de 291 deelnemers van 
een landelijke prijsvraag op het 
terrein van levensverzekering, 
koopsommen en lijfrentes. De 
schrijver van dit proza kreeg tij-
dens het gesprek inzage in de 
gestelde vragen en werd acuut 
overvallen door een ernstige 
aanval van migraine. 
Voor de aimabele Van Tiggelen 
bleek de gecompliceerdheid van 
de vragen geen belemmering 
om als eerste te eindigen. “Toen 
mij bij de bijeenkomst gevraagd 
werd nog even te blijven had ik 
geen flauw benul dat ik als eer-
ste was geëindigd”, is de eerlij-
ke ontboezeming van de win-
naar. Een fraai certificaat, dat 
afgelopen week door Gerwien 
Kerkhof, accountmanager van 
Legal&General werd uitgereikt, 
was voor Van Tiggelen een er-
kenning van zijn grote hoeveel-
heid kennis van deze ingewik-
kelde materie. 

Meer in zijn sas zal hij geweest 
zijn met het etentje bij het drie-
sterrenrestaurant Librije in Zwol-
le. De MP4-speler, ook een deel 
van de prijs, zal dan zeker thuis 
gelaten worden. Het kantoor 
aan de Binnenweg staat werke-

lijk stijf van de certificaten en er-
kenningen. Zo zijn Mark Scheef-
hals en Erwin Gilling erkend hy-
potheekadviseur en dat is in de-
ze moeilijke tijd met ‘woekerpo-
lissen’ een geruststelling voor 
mensen die op zoek zijn naar de 
juiste hypotheek om hun nieuwe 
of andere onderkomen te finan-
cieren. 
Maar of het nu door al die cer-
tificaten en erkenningen komt... 
Fiduce groeit op de Binnenweg 
in elk geval uit zijn jas. Om de 
vele klanten goed van dienst te 
kunnen zijn is er in Heemste-
de een ander onderkomen aan-
gekocht. Op een drukke locatie, 
hoek Zandvoortselaan en He-
renweg, is het prachtige pand 
van de gewezen antiekhandel 
‘Dare to be Different’ nu eigen-
dom van Fiduce. Die naam lijkt 
nog wel een beetje van toepas-
sing op het financiële adviesbu-
reau. De moed om anders te zijn, 
de vertaling van de naam van de 
antiekhandel, is wel heel erg van 
toepassing voor Fiduce. De be-
langen van de klant staan voor-
op in de filosofie en niet het bin-
nen de korst mogelijke tijd bin-
nen halen van omzet en provi-
sie. Karakteristiek hiervoor is dat 
bij een beetje redelijk weer de 
deur van het kantoor aan de Bin-
nenweg altijd uitnodigend open 
staat. Of gaat het om de plaatse-
lijke sigarettenboer kan je hier zo 
even binnen lopen om advies in 
te winnen over beleggingen, hy-
potheken, verzekeringen en al-
les wat met geld te maken heeft. 
En de immer vriendelijk gestem-
de medewerkers zijn altijd bereid 
om hun werkzaamheden even te 
onderbreken om advies te geven. 
En om al die om advies zoeken-
de mensen nog beter van dienst 
te kunnen zijn wordt het huidige 
bestand van zes medewerkers 
op korte termijn met nog eens 
drie uitgebreid. De naam Fidu-
ce (vertrouwen) blijkt dus meer 
te zijn dan alleen een naam. Het 
staat voor, en dat is belangrij-
ker, dat de klant een juist en per-
soonlijk afgewogen advies krijgt.

Fiduce, Binnenweg 49 in Heem-
stede, tel. 023-5266513. Kijk ook 
eens op www.fiduce.nl.

Akersloters winnaars 
ringsteken in Bakkum
Bakkum - Zondagmiddag vonden onder grote publieke belangstelling 
de jaarlijkse ringsteekwedstrijden plaats in het centrum van Bakkum. 
De eerste prijs werd gewonnen door de combinatie Leon Sander en 
Marit Appel uit Akersloot en de Kees Poel Wisselbeker werd uitgereikt 
door zoon Hein. De tweede prijs was voor de combinatie Cees Duin 
en Rianne Duin uit Castricum. Henk Jak en Miriam Kuys uit Akersloot 
gingen met een derde prijs naar huis. Ook de trekkers ontbraken deze 
dag niet op het toneel. (Foto: Giel de Reus).  

Stichting Ook Voor Jou 
al twee jaar in bedrijf
Regio - Op 1 juli was het twee 
jaar geleden dat stichting ‘Ook 
Voor Jou’ operationeel werd. In 
deze twee jaar is de stichting 
een begrip geworden bij zorgin-
stellingen en zorgvragers in de 
IJmond. Naast dagbesteding en 
opvang zijn er al diverse andere 
activiteiten ontstaan. 
‘Ook Voor Jou’ is ontstaan door-
dat de particuliere initiatiefne-
mers vonden dat er in de zorg 
veel mis was en dat het anders 
kon als gebruikelijk. Door een 
andere bedrijfsvoering zouden 
de toekomstige cliënten meer 
aandacht en ondersteuning kun-
nen krijgen tegen een betaalba-
re prijs. In het nu tweejarige be-
staan is gebleken dat dit ook 
daadwerkelijk mogelijk is. 
De stichting heeft in 2007 de ta-
rieven zelfs verlaagd en voor 
2008 niet verhoogd. En dat zon-
der subsidie van welke overheid 
dan ook. Een en ander is moge-
lijk door een zo laag als mogelij-
ke overhead en het efficiënt in-
zetten van medewerkers terwijl 
de bezetting zelfs ruimer is dan 
bij vele andere organisaties.

De stichting verzorgt onder meer 
dagbesteding voor mensen met 
een beperking die bedrijfsma-
tig zouden willen werken maar 
dit qua druk en snelheid niet 
aan kunnen. Aan de (toekomsti-
ge) cliënten wordt gevraagd wat 
voor werk ze graag zouden wil-

len doen en daar wordt dan ac-
tief naar gezocht. In het pand 
aan de Diezestraat 18 worden 
onder meer zeepproducten ge-
maakt en verkocht in de inpan-
dige winkel. Ook staan de cliën-
ten vaak op markten en brade-
rieën. 
Tevens is er inpakwerk voor een 
spelletjes fabrikant, verzorgt 
men mailings van externe bedrij-
ven, zet men cursusboeken in el-
kaar en doen zelf de boekhou-
ding van de verkochte artikelen. 
Ook is zijn ze verantwoordelijk 
voor een postwijk waarbij ze de 
post sorteren en bestellen. 
Eveneens bestaat de mogelijk-
heid voor cliënten om ondersteu-
ning te krijgen bij het werken bij 
derden. Er wordt nu al, met on-
dersteuning van ‘Ook Voor Jou’ 
door cliënten gewerkt bij een 
peuterspeelzaal en een winkel. 
Een 16-plus groep is ontstaan 
door een vraag van ouders van 
jongeren met een beperking. De-
ze jongeren zouden ook graag in 
het weekend iets leuks willen 
doen met leeftijdsgenoten. 
Daarom organiseert ‘Ook Voor 
Jou’ ongeveer een keer per zes 
weken een activiteit voor deze 
groep. 
Zo hebben ze al geschaatst en 
gekookt en zijn ze  naar de bi-
oscoop, de disco en een con-
cert geweest. Tevens is er een 
keer per jaar de mogelijkheid 
om mee te gaan met vakantie. 

De groep bestaat nu al uit twaalf 
jongeren en groeit nog steeds. 
Bij ‘Ook Voor Jou’ bestaat ook 
de mogelijkheid voor het aanvra-
gen van individuele begeleiding. 
Dit is voor alle doelgroepen mo-
gelijk en kan zowel thuis als er-
gens anders geboden worden. Er 
worden, in overleg met de cliënt, 
doelen opgesteld en waar naar 
toe gewerkt wordt. Te denken 
valt hierbij  aan het leren bood-
schappen doen, training in het 
openbaar vervoer, aanleren soci-
ale vaardigheden of extra (socia-
le)  hulp op school.
Een ander onderdeel van de 
stichting is de buitenschool-
se opvang voor kinderen uit het 
speciaal onderwijs zoals ZMLK 
of ZMOK. 
Dit gebeurt op de woensdagmid-
dag, zaterdag en in de schoolva-
kanties. Deze opvang is er spe-
ciaal voor kinderen die niet op 
andere clubs of opvang terecht 
kunnen vanwege hun gedrags-
problemen. Kinderen met een 
beperking die niet op het speci-
aal onderwijs zitten zijn ook wel-
kom. De meeste kinderen heb-
ben aandoeningen als ADHD, 
PDD NOS of autisme. 

Voor meer informatie over stich-
ting ‘Ook Voor Jou’ kan men kij-
ken op www.ookvoorjou.com of 
even bellen met een van de co-
ordinatoren, Brenda of Letty, op 
nummer 0251-208238. 

Op elke vraag 
een antwoord?
Castricum - Jongerenwerkcas-
tricum@planet.nl is het email-
adres van tiener- en jongeren-
centrum Discovery. 

Volgens de jongerenwerkers van 
Discovery komt het nogal eens 
voor dat jongeren vragen heb-
ben of meer informatie willen 
over een bepaald onderwerp en 
niet weten waar ze terecht kun-
nen. 
Tijdens de openingstijden van 
Discovery is altijd een van de 
jongerenwerkers aanwezig die 
kan helpen bij het vinden van 
informatie of het geven van ad-
vies. Daarnaast kunnen vragen 
gemaild worden of ingespro-
ken worden op de voicemail van 
Discovery: telefoon 675302. Een 
antwoord volgt of een doorver-
wijsadvies. 

Informatie is natuurlijk ook te 
vinden bij de drie Clips in Castri-
cum, Limmen en Akersloot. Ook 
in de bibliotheek kunnen jonge-
ren informatie vinden in de fol-
ders die in het Jongeren Infor-
matie Punt te vinden zijn. 



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
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B&W bezoeken Akersloot

Dienstverlening gemeente 
tijdens verhuizing
De laatste twee weken van augustus staan 
in het teken van de verhuizing van alle 
afdelingen en diensten van de gemeente 
Castricum naar twee tijdelijke locaties. Alle 
publieksdiensten zijn per 1 september te 
vinden in de gemeentelijke Locatie te Lim-
men, kantoor en bestuur in De Loet op het 
terrein van Dijk en Duin.

Tijdens de verhuisperiode kan het zijn dat 
de publieksdiensten van de gemeente aan-
gepaste openingstijden hebben of een  dag 
geheel of gedeeltelijk gesloten zijn. Nadere 
informatie hierover volgt na half juli. Ook 
is het mogelijk dat zich enige vertraging 

voordoet bij de dienstverlening. 
Aan u is het advies om uw zaken met de 
gemeente waar mogelijk vóór half augus-
tus of na 1 september te regelen. De ge-
meente doet er alles aan om de dienstver-
lening rond de verhuizing zo goed mogelijk 
te doen verlopen maar vraagt ook om be-
grip in het geval iets niet helemaal soepel 
verloopt.

De tijdelijke huisvesting duurt tot eind 2010 
waarna alle afdelingen en diensten onder 
één dak komen in een vernieuwd en uitge-
breid gemeentehuis aan het Raadhuisplein 
in Castricum.

Burgemeester en wethouders brachten dins-
dag 24 juni een kernbezoek aan Akersloot. 
Per fiets bezochten ze de woningbouw-
locatie Startingerweg, de Brahmslaan waar 
enkele dagen later een JOP (Jongeren Ont-
moeting Plek) werd geplaatst, en de Rem-
brandtschool, waar voetballende kinderen 
een demonstratie ‘panna’ gaven. De tocht 
ging verder naar het Heer Derckplantsoen 
waar D. Tromp van De Wonerij een toelich-
ting gaf op de plannen.

In ‘t Hoorntje gaven medewerkers van 
activiteitenbureau Funtrax een presen-
tatie van hun jongerenwerk in Akersloot 
en daarna ging het college aan tafel en in 

gesprek met de dorpsraad. 
‘s Avonds vertelden wethouders Hes, 
Portegies en Hommes over de plannen 
voor de Startingerweg, Pinkeltje, het JOP, 
het Pontveer en het beheer van de buiten-
wegen.

Daarna was het woord aan de bezoe-
kers die voor hun onderwerpen aandacht 
konden vragen, van de wegversmalling 
in de Kerklaan tot de lastige stoepen voor 
rollators. Deze aandacht kon niet altijd 
een oplossing inhouden, maar sommige 
zaken konden ter plekke met de aanwezige 
medewerkers van de gemeente worden 
afgestemd.

Wet GeluiDs-
hinDer
Burgemeester en wethouders maken 
bekend dat zij voornemens zijn, ten 
behoeve van de nieuwbouw van een 
woning op het perceel Heereweg 17a 
in Castricum, een Hogere Grenswaarde 
vast te stellen als bedoeld in de Wet 
Geluidhinder. Dat wil zeggen dat voor 
de woning een hogere geluidbelasting 
aan de gevel wordt toegelaten.
Het ontwerpverzoek met de daarbij 
behorende stukken ligt met ingang van 
donderdag 3 juli 2008 gedurende 6 
weken voor een ieder ter inzage bij de 
sector Ruimte, Zonnedauw 4 in Lim-
men. Een ieder die zienswijzen heeft 
ten aanzien van het ontwerpbesluit 
kan deze schriftelijk of mondeling bin-
nen de genoemde termijn van 6 weken 
indienen bij burgemeester en wethou-
ders.

WijziGinG
reGister
kinDeropvAnG
cAstricum
De volgende wijzigingen van Stichting 
Forte zijn per 24 juni 2008 in het re-
gister kinderopvang (zie  HYPERLINK 
“http://www.castricum.nl” www.cas-
tricum.nl, onderwijs en kinderopvang) 
opgenomen:

Stichting Kinderopvang De Egmonden: 
het aantal kindplaatsen van hun BSO 
is gewijzigd van 20 naar 30 per 11 au-
gustus 2008;
Forte B.V. : de BSO locatie Rembrandt-
singel te Akersloot is per direct stopge-
zet, en
Kinderopvang Akersloot B.V. heeft de 
gegevens doorgegeven van hun 
kinderopvang Pinkeltje en naschool-
se opvang locaties Donderkopjes, 
Boschweg 17 b, 1921 AP en de Le-
lie,  Rembrandtsingel 3, 1721 EK te 
Akersloot per 11 augustus 2008. 
(Bij vragen kunt u contact opnemen 
met mevr. L. Quispel, via het algemeen 
nummer 0215 661122.)

commissie
BezWAAr-
schriften
Kamer I van de commissie bezwaar-
schriften Castricum houdt een hoor-
zitting op woensdag 2 juli 2008 vanaf 
20.00 uur, in kamer 1.20 van het ge-
meentehuis.
De agenda is te vinden op
www.castricum.nl, actueel en agenda.



De veteranen werden bij het gemeentehuis verwelkomt door vijf leerlingen van de 
Montessorischool uit Castricum. Zij spelden de genodigden een anjer op. 

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.)

Lokale Veteranendag goed 
ontvangen
“Voor herhaling vatbaar”, met die woorden 
verlieten de meeste veteranen de raadzaal 
van het gemeentehuis in Castricum. De oud-
gedienden waren door het gemeentebestuur 
uitgenodigd voor de viering van de Lokale 
Veteranendag Castricum op 27 juni jongst-
leden. Ongeveer 70 oud-militairen kwamen 

voor de eerste keer in Castricum samen om 
in ongedwongen sfeer ervaringen met elkaar 
te delen, bij te praten en oude kameraden te 
spreken. Burgemeester Emmens zei in haar 
toespraak dat ze hoopt dat de lokale vetera-
nendag bijdraagt aan de erkenning en waar-
dering voor het werk van de veteraan.

Daar staan ze dan. Echte Olympische kampioenen! Het G-hockey team van MHC 
Castricum is op 8 juni kampioen geworden bij de Nationale Special Olympics. 
Joran, Dave, Amber, Glynis, Rosalie, Floris, Linda en de trainers Niel en Wijmke werden 
afgelopen woensdag in de raadzaal van het gemeentehuis gehuldigd door burgemeester 
Emmens (l) en (sport)wethouder Hommes (m). 

Olympische kampioenen gehuldigd

Boekenwurmen welkom 
op strand Castricum
Deze zomer is er heel wat te beleven op het 
strand van Castricum. Naast alle strand-
tenten is er ook een Strandbibliotheek 
te vinden. Wethouder Ber Hes verrichtte 
zaterdag de opening. Ieder weekend, en 
soms ook door de week, zijn er activitei-
ten in en rond de Strandbibliotheek. Naast 
de geplande activiteiten zal er tussendoor 

ook nog worden voorgelezen. Houdt hier-
voor het bord bij de Strandbibliotheek in de 
gaten. Bij slecht weer is de Strandbiblio-
theek gesloten en gaan geplande acti-
viteiten niet door. Meer informatie leest 
u op de website van de Bibliotheek: www.
bibliotheekcastricum.nl > Activiteiten > 
Strandbibliotheek.

Vacature algemeen 
directeur/gemeente-
secretaris
De gemeente Castricum is op zoek naar een 
algemeen directeur/gemeentesecretaris met 
visie en overtuigingskracht, die in staat is om 
met bezieling, enthousiasme en coachend lei-
derschap de gemeentelijke organisatie aan te 
sturen. 

 “Castricum in beweging” , dat is de titel 
van de nota waarin de toekomst- visie van 
de organisatie, de inrichting daarvan en de 
wijze van (samen)werken voor de komende 
jaren is vastgelegd. De uitdaging voor de 

nieuwe algemeen directeur/gemeente-
secretaris is om de daarin geformuleerde 
doelstellingen en resultaten daadwerkelijk
te realiseren. 
Meer informatie vindt u op www.acta-ad-
vies.nl en www.castricum.nl. Het uitgebrei-
de profiel en een digitaal informatiepakket 
kunt u opvragen via secretariaat@acta-ad-
vies.nl of via 033-4700451.

De verlengde reactietermijn (per email) sluit 
op 25 juli 2008.

Verordening WSW
Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzie-
ningschap Noord Kennemerland heeft op 25 
juni 2008  vastgesteld:
1. Verordening Cliëntenparticipatie
2. Verordening Persoonsgebonden Budget
Korte zakelijke inhoud:
Met ingang van 1 januari 2008 is de ver-
nieuwde Wet Sociale Werkvoorziening in 
werking getreden. De wetgeving voor de so-
ciale werkvoorziening (SW) is vernieuwd. Dit 
betekent veranderingen op het gebied van 
de financiën, de re-integratie van SW- geïn-
diceerden en de beïnvloeding van het beleid 
door de cliënten. Om dit te kunnen realiseren 
schrijft de wet onder andere de verplichte 
invoering van een tweetal verordeningen 
voor:

Verordening Cliëntenparticipatie
In de nieuwe wet heeft ook cliëntenparticipa-
tie een belangrijke rol ingenomen, omdat bij 
het centraal stellen van mensen met een be-
perking, het ook belangrijk is dat die mensen 
worden gehoord. Daarom wordt een regio-
nale cliëntenraad ingesteld. Deze cliëntenraad 
bespreekt het beleid van de gemeente, zoals: 
hoe stelt de gemeente de cliënten centraal, 
hoe stimuleert de gemeente (begeleid) wer-
ken bij de reguliere werkgevers, hoe zorgen 
gemeenten voor bevordering van kennis en 
kunde van cliënten.

Verordening Persoonsgebonden Budget
Het uitgangspunt van de wet is dat een Sw-
geïndiceerde recht heeft op begeleid werken 
bij een reguliere werkgever met een PGB. 
Sw-geïndiceerden die begeleid willen werken 
(zowel op de wachtlijst als zittende werk-
nemers) kunnen kiezen voor een PGB. De 
vernieuwde wet schrijft voor dat gemeenten 
een verordening maken waarin zij aangeven 
of en welke éénmalige kosten zij bereid zijn te 
vergoeden voor:
Het inschakelen van een begeleidingsorgani-
satie voor het zoeken naar aangepaste plek-
ken;
Aanpassingen aan de werkplek.
Het PGB is geen rugzakje. In feite moet het 
PGB worden gezien als een persoonsvolgend 
budget. Het PGB wordt aangevraagd door 
de Sw-geïndiceerde, maar de subsidie en 
vergoeding worden door WNK verstrekt aan 
de werkgever respectievelijk de begeleidings-
organisatie.

Bovengenoemde verordeningen treden 
in werking met ingang van 1 juli 2008. De 
verordeningen liggen voor een ieder koste-
loos ter inzage bij de informatiebalie van het 
gemeentehuis van Castricum en in de loca-
tie te Limmen. Inlichtingen hierover kunt u 
krijgen bij mevrouw M. de Graaf, tel. (0251) 
661235.

Gezien het voorstel van het college van 
burgemeester en wethouders van 26 juni 
2008,  nr. BW08/00044;
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, van de Gemeentewet;
besluit vast te stellen de tweede wijziging 
Legesverordening 2008.
Ter inzage legging

Tweede wijziging
legesverordening 2008

Genoemde verordening ligt kosteloos ter 
inzage in het register verordeningen en be-
leidsregels gemeente Castricum bij de re-
ceptie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 
1 te Castricum.
Op verzoek van een ieder kunnen tegen 
betaling van de daarvoor geldende kosten 
afschriften worden verkregen.



Jongerenontmoetings-
plaats in Akersloot
In Akersloot is op 30 juni een jongerenont-
moetingsplaats (JOP) geplaatst. Deze zee-
container is neergezet na intensief overleg 
met jongeren, omwonenden en ouders van 
de jongeren.

De JOP is  geplaatst op het speelveld langs 
de Brahmslaan. De jongeren hebben de 

JOP zelf ontworpen en voorgelegd aan de 
omwonenden. Ook hielpen ze mee bij het 
plaatsen van de JOP, het planten van strui-
ken en het bestraten van een plaats waar 
fietsen en brommers worden gestald.

In de gemeente Castricum wonen ruim 
4.500 jongeren tussen de 10 en 20 jaar. 

BouwzAken
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u 
inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zon-
nedauw 4.

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
200608	 Provincialeweg 4 in Limmen

Het realiseren van een Bed & Breakfast
Rijksweg 154a in Limmen
Het realiseren van een wasstraat

230608	 Zuidkerkenlaan 18-20 in Limmen
Het splitsen van de woning
Hoogegeest 1 in Akersloot
Het bouwen van een woning en garage
Dusseldorperweg 40 in Limmen
Het uitbreiden van de zuivelfabriek

240608	 Dusseldorperweg 125-127 in Limmen
Het bouwen van een woning en garage
Hogeweg 112 in Limmen
Het plaatsen van een veranda en een 
dakkapel
P.C. Hooftstraat 8 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Rietorchis 9 in Limmen
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een dakkapel
Heereweg 17a in Limmen
Het herbouwen van de zomerwoning

250608	 Stetweg 56a + 58 in Bakkum
Het bouwen van 2 woningen

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 3 juli 2008 de volgende aan-
vragen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Schoolweg 11 in Limmen
Het uitbreiden van de woning ten behoeve van 
mantelzorg
Zuidlaan 7 in De Woude
Het bouwen van een woning met schuren

Vrijstellingsverzoek ex artikel 17 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Puikman 2 in Castricum
Het plaatsen van de opslagcontainer

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Prof. Winklerlaan 13 in Bakkum
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen van 
een dakkapel
Prinses Margrietstraat 36 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw en het vergroten 
van de berging
Louise de Colignystraat 24 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Louise de Colignystraat 6 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

Louise de Colignystraat 8 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Prins Frederik Hendrikstraat 38 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Anna van Burgenstraat 3 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de
Wet op de Ruimtelijke Ordening
Heereweg 17a in Bakkum
Het nieuwbouwen van de woning
Hoogegeest 43 in Akersloot
Het nieuwbouwen van een woning met 
garage/berging

rectiFicatie
In de publicatie van 26 juni 2008 stond onder Artikel 19, 
lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening:
Brakersweg 17 in Limmen
Het legaliseren van de woning
Dit moet zijn:
Perceel Brakersweg 17 in Limmen
Het legaliseren van de 2e woning

Verleende Vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:

bOuwvergunningen
240608	 Startingerweg/De Kwekerij in Akersloot

Het bouwen van 5 woningen
260608	 Zuster Meyboomstraat 1 in Castricum

Het plaatsen van een berging
	 Boschweg 74 in Akersloot

Het plaatsen van een schuur
	 Monetastraat 7 in Castricum

Het wijzigen van de gevel ten behoeve van
een praktijkruimte

	 Schoolweg 47 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

	 Visweg 81 in Limmen
Het plaatsen van een berging

	 Frans Halslaan 26 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel

	 Achterweg 48 in Limmen
Het plaatsen van een carport, erker en een
dakkapel

	 Boekel 3 in Akersloot
Het plaatsen van een schuur

	 Enterij 17 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

270608	 Alkmaarderstraatweg 59 in Castricum
Het plaatsen van een schuur/berging

	 Oude Haarlemmerweg 50 in Castricum
Het plaatsen van een schuur

slOOpvergunningen
260608	 Boekel 7 & 7a in Akersloot

Het slopen van de woningen
	 Westerweg 80 in Limmen

Het slopen van de woning
	 Stetweg 56a + 58 in Castricum

Het slopen van een dubbele woning en de 
bijbehorende schuurtjes

	 Dusseldorperweg 125-127 in Limmen
Het slopen van de woning en de schuren

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. 

mOnumentenvergunning
Voor onderstaande plannen is een vergunning ex arti-
kel 11 lid 2 van de Monumentenwet 1988, mede gelet 
op artikel 3:10 e.v. van de Algemene wet bestuursrecht 
(uniforme openbare voorbereidingsprocedure) juncto 
artikel 16 lid 3 en 4 van de Monumentenwet 1988, 
definitief verleend:

Perceel	 Van Oldenbarneveldweg 36 te Castricum
Het wijzigen van de woning aan de Van 
Oldenbarneveldweg 36 te Castricum (rijks-
monument). Het gaat hierbij om een 
wijziging van de monumentenvergunning 
die bij besluit van het college van burgemees-
ter en wethouders van 20 juli 2007 definitief 
is verleend. De wijziging betreft het alsnog 
niet aanbrengen van een raam in de noord-
west gevel op de begane grond van de 
woning aan de Van Oldenbarneveldweg 36 
te Castricum. 

	 Duinenbosch 3 te Castricum (boerderij)
Het wijzigen van de boerderij Duinenbosch 3 
te Castricum (rijksmonument). 
De wijziging houdt verband met het voor-
nemen om in de boerderij een horecabedrijf 
(theeschenkerij) te vestigen. Volgens de 
Drank- en Horecawet moet de boerderij 
(lokaliteit) onder meer vanwege redenen van 
bedrijfshygi√´ne aan bepaalde inrichtingseisen 
voldoen. Ook vanwege de (brand)veiligheid 
zijn wijzigingen in de boerderij nodig. 

Beroep
Als u het niet eens bent met het bovenstaande besluit, 
kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij de Sec-
tor Bestuursrecht van de Rechtbank te Alkmaar (Postbus 
251, 1800 BG). 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift be-
draagt 6 weken, en vangt aan op de dag na die van be-
kendmaking van dit besluit. In het beroepschrift moeten 
tenminste zijn vermeld:

- naam, adres en handtekening van de indiener;
- datum aanduiding;
- omschrijving van het besluit waartegen het 

beroepschrift is gericht (bv. door
vermelding van het kenmerk van het besluit of door 
bijvoeging van een kopie ervan);

- gronden van het beroep (de reden(en) waarom de 
indiener het met het besluit oneens is).

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffierecht 
verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van een 
beroepschrift niet opgeschort. Op grond van artikel 8:81 
van de Algemene wet bestuursrecht kan daarvoor, indien 
onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen 
vereist, een zgn. verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar); voorwaarde voor indiening van zo’n verzoek is 
wel, dat tevens een beroepschrift is ingediend. Voor de 
behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening 
is griffierecht verschuldigd.

Niet alle jongeren bezoeken de jongeren-
centra. Op veel plaatsen ontmoeten vrien-
dengroepen elkaar liever in de open lucht 
dan in een jongerencentrum, bijvoorbeeld 
omdat het jongerencentrum niet altijd 
open is. Soms veroorzaken ze hinder voor 
omwonenden: afval wordt op de grond 
gegooid, brommers rijden af en aan. 

In het jeugdbeleid van de gemeente is 
niettemin vastgelegd dat jongeren een 
volwaardige plek in de samenleving horen 
in te nemen. Mits zij geen overlast veroor-
zaken, mogen zij elkaar treffen in het open-
baar gebied. De gemeenteraad heeft mede 

daarom geld beschikbaar gesteld voor 
jongerenontmoetingsplaatsen in de open-
bare ruimte. 

Het project in Akersloot wil de wensen 
van buurtbewoners en jongeren met el-
kaar verenigen. Een de werkgroep met 
buurtbewoners, jongeren en gaat de JOP 
beheren,  ondersteund door politie, ge-
meente en jongerenwerk.

Omdat de partijen elkaar via deze werk-
groep kennen, wordt de prikkel om over-
last te veroorzaken weggenomen, zo is de 
gedachte.


