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Donateurs Reddingsbrigade
krijgen cd Bakkum aan Zee
Bakkum - De Castricumse mu-
zikant Menno Twisk heeft een 
wel heel bijzondere manier be-
dacht om aandacht te vragen 
voor het werk van de  Reddings-
brigade.  Samen met de Stich-
ting Steun de Reddingsbrigade 
(SDRB) spoort hij donateurs aan 
de Reddingsbrigade te steunen.
Afgelopen weken was Twisk re-
gelmatig op het strand om opna-
men te maken voor de videoclip 
van zijn zomernummer Bakkum 
aan Zee. 
“Bijna dagelijks zag ik de druk-
te op het strand en wat dat be-
tekent voor de vrijwilligers van 
de Reddingsbrigade. Toen vori-

ge week de jaarlijkse donateurs-
brief op de deurmat viel, besloot 
ik dan ook om mijn steun dit jaar 
extra inhoud te geven.” Dona-
teurs worden beloond met de cd 
van Menno: Bakkum aan Zee.   
“Veel mensen weten niet dat de 
CRB als laatste reddingsbrigade 
langs de Nederlandse kust   vol-
ledig werkt met vrijwilligers zon-
der enige vorm van vergoedin-
gen. De bijdragen van particulie-
ren en bedrijfsleven zijn dan ook 
van levensbelang om dit bijzon-
dere werk veilig te stellen.” Men-
no was er bij toen afgelopen za-
terdag een kind als vermist in het 
water werd gemeld. In drie mi-

nuten tijd waren bijna dertig life-
guards ter plaatse om muien af 
te zetten, het zwin en het strand 
af te zoeken, eerste hulp te ver-
lenen, een extra boot te beman-
nen en dat terwijl de bewaking 
van het bomvolle strand gewoon 
doorging. “Indrukwekkend om 
mee te maken  en een gewel-
dige ontlading toen het kind tij-
dig gevonden werd.” Voor iedere 
donateur die vijftig euro of meer 
doneert is er een cd. “Voorwaar-
de is natuurlijk wel dat de dona-
tie niet anoniem geschiedt, an-
ders kunnen we de cd niet ver-
sturen”, besluit Harrie Hamakers 
van de SDRB. 

Menno Twisk met gitaar en Harrie Hamakers, lid raad van Toezicht van 
de SDRB met de cd Bakkum aan Zee.

Heel trots op Maarten
Castricum - De gebroeders 
Res van boerencamping De Kei 
aan de Provincialeweg hebben 
een megawelkom voor doelman 
Maarten Stekelenburg op hun 
land gezet. Want de doelverde-
diger van Oranje heeft het heel 
goed gedaan, zo luidt de alge-
mene opinie. Hij wordt zelfs ge-
zien als de sterspeler door de 
Nederlandse bevolking. Maarten 

Stekelenburg woont in Limmen, 
dus de kans dat hij het bord ziet, 
is groot. Woensdagavond werd 
Maarten gehuldigd door de ge-
meente Castricum na een fees-
telijke intocht door zijn woon-
plaats. (Foto: Giel de Reus).Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-06-2010: Juup, zoon van F. 
Bruntink en K. de Graaf, gebo-
ren te Beverwijk. 30-06-2010: 
Finn Kian, zoon van R. Schef-
fer en B.C.C.M. Oudejans, gebo-
ren te Alkmaar. 04-07-2010: Ya-
ra, dochter van D. Visjager en 
M. Limmen, geboren te Castri-
cum. 04-07-2010: Quirijn Ruben, 
zoon van M.J. Grent en K.E. Huij-
ser, geboren te Beverwijk. 05-
07-2010: Sofie, dochter van M.N. 
Meijne en M. de Graaf, geboren 
te Castricum.
 
Wonende te Akersloot:
03-07-2010: Aimee Renee, doch-
ter van J. Kerssens en M.F. Gim-
pel, geboren te Beverwijk.

Wonende te Limmen:
28-06-2010: Loïs Anne, dochter 
van D.A. Pater en L.A. Hargrea-
ves, geboren te Alkmaar. 
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
01-07-2010: Hollenberg, Pieter 
W. en de Kok, Dieuwertje, beiden 
wonende te Castricum. 01-07-
2010: Blom, Gert-Jan, wonende 
te Castricum en Dekker, Anne-

lies M., wonende te Almelo. 05-
07-2010: Blankendaal, Francis-
cus P.T. en Sutac, Claudia, bei-
den wonende te Bakkum. 07-07-
2010: van Dodewaard, Rudolf J. 
en van den Heerik, Annelies, bei-
den wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
02-07-2010: Snel, Martinus H. en 
Bierman, Sabiha S., beiden wo-
nende te Akersloot. 02-07-2010: 
Spil, Koen en Bloem, Marije, bei-
den wonende te Bakkum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
28-06-2010: Tang, Willem, oud 
75 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met J.J. Heer-
holtz. 29-06-2010: Buntsma, 
Niesje, oud 93 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
N. Schoute.
 
Wonende te Limmen:
30-06-2010: Steeman, Maria F., 
oud 85 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met A. 
Hout. 
02-07-2010: Mooij, Petrus C., oud 
68 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met C.M.I. Verver.

Jazz op Castricum 105

Castricum - Donderdagavond 
15 juli van 19.00 tot 20.00 uur zijn 
Fred Timmer en Jan van Weelden 
weer te horen als presentatoren 
van het jazzprogramma ‘Just Jazz’ 
op Radio Castricum105. Vanwe-
ge het mooie weer wordt het een 
programma met jazzartiesten uit 
binnen- en buitenland. Uit Ne-
derland komen ondera andere 
Hella Peterse, Kyteman met Co-
lin Benders, Gé Bijvoet en The 

Old Fashioners in hun oude sa-
menstelling langs. Maar ook bui-
tenlandse beroemdheden als 
Dave Brubeck, Nat King Cole en 
Count Basie laten zich van hun 
beste kant horen. Met de geza-
menlijke ervaring van ruim 90 
jaar jazzmuziek spelen zullen Jan 
van Weelden en Fred Timmer er 
weer een zeer afwisselende uit-
zending van maken. Dat het zal 
swingen, daar staan beide heren 
borg voor, terwijl ze ook niet zul-
len nalaten allerlei wetenswaar-
digheden over de optredende 
musici te vertellen.
Het programma op Castricum105 
is te beluisteren via 105.0 FM 
tot ver in de regio, 104.5 FM op 
de kabel in Bakkum en Cas-
tricum en 98.0 FM op de ka-
bel in Akersloot, Limmen en De 
Woude. Ook via de computer: 
www.castricum105.nl over de 
hele wereld.

Slapen onder de sterren
Castricum - Op zaterdag 18 juli 
kan men slapen onder de sterren 
in de duinen bij Castricum.
Deze spannende excursie wordt 
georganiseerd door Kennemer 
Duincamping Geversduin. Onder 
begeleiding van een boswachter 
gaat men aan het begin van de 
avond op de fiets of wandelend 
naar de plaats waar het kamp 
wordt opgezet. Na het klaarleg-
gen van de slaapplaats, is er een 
wandeling naar het strand waar 
er van een zonsondergang wordt 
genoten. In het donker wandelt 
men weer terug en gaat men 
zich klaarmaken voor de nacht. 
Om 19.00 uur vertrekt men van-

af de receptie van Duincamping 
Geversduin. Vooraf aanmelden 
wordt aangeraden in verband 
met beperkt aantal plaatsen. 
Aanmelden via Kennemer Duin-
camping Geversduin, tel. 0251-
661095, waar men ook naar de 
lijst met benodigdheden kan vra-
gen. 
Kinderen mogen mee vanaf acht 
jaar en onder begeleiding van 
een volwassene. De kosten zijn  
18 euro voor deelnemers van 16 
jaar of ouder. Tussen de 8 en 16 
jaar oud, dan zijn de kosten 12 
euro.
Voor meer informatie zie www.
campinggeversduin.nl.

Castricum - Bij de lijst van ge-
slaagden van het Bonhoeffer 
College afgelopen week is men 

Geslaagd per abuis een naam vergeten te 
melden. Laurens Andriessen uit 
Castricum, oud-leerling van het 
Bonhoeffer College, heeft aan 
het VAVO zijn VWO-diploma be-
haald.
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Waar rook is...
Akersloot - Waar rook is... Zo 
luidde de wel heel toepasselij-
ke titel van een boek dat deel 
uitmaakte van een hoop papier 
dat betrokken was bij de bui-
tenbrand die vrijdag 9 juli woed-
de tegen de gevel van het mor-
tuarium aan de Mozartlaan in 
Akersloot. Kinderen hadden in 
de bosjes tegen de gevel een hut 
gebouwd, die nog door onduide-
lijke redenen vlam had gevat. De 
vlammen die bij aankomst van 
de brandweer al boven het dak 
van het mortuarium uitkwamen, 
waren gezien door personeel van 

het aangrenzende bejaardente-
huis. Deze reageerde adequaat 
door een handmelder van het 
brandmeldsysteem in te druk-
ken. Hierdoor dacht de brand-
weer in eerste instantie dat het 
ging om een binnenbrand in het 
bejaardentehuis. Door de snel-
le opkomst van de brandweer 
werd erger voorkomen, de boei-
delen van het dak  die al in brand 
stonden, waren met twee stralen 
hoge druk snel geblust. Binnen 
hing alleen een lichte rookgeur 
die door de ventilatieroosters 
binnen was gekomen. 

De Peuterbeuk neemt 
afscheid van juf Hanny
Akersloot - Op 8 juli heeft juf Hanny, na bijna 25 jaar bij peuterspeel-
zaal de Peuterbeuk te hebben gewerkt als vrijwilligster, afscheid geno-
men. De laatste dag van juf Hanny werd er feest gevierd. De peuters 
vonden het dan ook prachtig dat juf Hanny over de tafel mocht lopen. 
Over tafel lopen mag eigenlijk alleen als er iemand jarig is, maar voor 
juf Hanny werd een uitzondering gemaakt. Het was een feestelijke dag, 
er werd afscheid genomen van de peuters, ouders, (oud)collega’s en 
belangstellenden. Juf Hanny heeft al die jaren verschrikkelijk genoten 
van het ‘werken’ op de Peuterbeuk. Als vrijwilligster verdient ze eigen-
lijk een lintje, maar ze wil liever niet zo erg in de belangstelling staan. 
Dus heeft zij een speciaal Peuterbeuklintje gekregen voor al haar fan-
tastische werk. 

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

Vermist:
Delving Akersloot: zwarte gecas-
treerde kater met witte onder-
kant en een witte bliksemschicht 
op de kop, 1 kale achterpoot, 3 

Gevonden en
vermiste dieren

Limmen - In de bibliotheek  van 
Limmen kunnen kinderen leren 
toveren, want toveren  kun je 
niet zo maar. Kleine heksen en 
tovenaars gaan daarom naar de 
toverschool. Een leukere school  
bestaat niet, want daar krijgen 
kinderen bezemles, worden de 
lekkerste  toverdranken gemaakt 
en de spannendste spreuken ge-
leerd. Dus voor veel  toverplezier 
worden kinderen uitgenodigd 
naar de Toverschool in de bieb 
te komen op donderdag 22 juli 
van 10.00 tot 11.30 uur voor kin-
deren in de leeftijd van vier tot 
en met zes jaar. De kosten be-
dragen 2,50 euro. Aanmelden 
bij de Stichting Welzijn Castri-
cum, Geesterduinweg 5, telefoon 
0251-656562, geopend maandag 
t/m vrijdag van 9.00-12.30 uur. 

Toverschool 
in bibliotheek

Limmen - Een spectaculaire  
Adventure Day wordt in zwem-
bad Dampegheest in Limmen 
gehouden op 28 juli van 11.00 
tot 13.30 uur. Een spectaculaire 
vrije val (gezekerd) maken, klim-
men in de avonturenladder en 
het proberen van de bijzondere 
wip in ‘Team in balance’ beho-
ren tot het programma van Ad-
venture Day. Na de  Adventure-
activiteiten mogen de kinderen 
‘s middags blijven zwemmen in 
Zwembad Dampegheest. De 
kosten bedragen 2,50 euro per 
activiteit.   Aanmelden voor  kin-
deren in de leeftijd van 8 tot en 
met 12 jaar bij de Stichting Wel-
zijn  Castricum, Geesterduinweg 
5 van maandag tot en met  vrij-
dag  tussen 9.00 tot 12.30 uur, te-
lefoon 0251-656562. 

Adventure Day 
in zwembad

Openingstijden 
Stichting Welzijn
Castricum - De Stichting Wel-
zijn Castricum heeft in de zo-
merperiode van 7 juli t/m 20 au-
gustus aangepaste openingstij-
den. De balie van de stichting is 
open en bereikbaar van 09.00 tot 
12.30 uur. Men kan wel berich-
ten inspreken op het antwoord-
apparaat, deze worden dan zo 
spoedig mogelijk afgehandeld. 
Aanmeldingen voor de Jeugdva-
kantiecocktail kunnen ook in de 
middaguren telefonisch plaats-
vinden van 13.30 tot 15.00 uur 
van maandag tot en met donder-
dag. De kopieerservice is gedu-
rende de zomer gesloten en voor 
dringende gevallen alleen op af-
roep beschikbaar. Voor eventue-
le vragen kan men contact op-
nemen met de Stichting Wel-
zijn Castricum, telefoonnummer 
0251–656562 of een kijkje ne-
men op de website www.welzijn-
castricum.nl.

jaar, Harry. Lijsterbeslaan Castri-
cum: marmerachtige zwarte ge-
castreerde kater, 7 jaar, Simba. 
Torenstraat Castricum: zwart/
witte ongecastreerde kater, witte 
snoet, zwart petje, onderkant wit, 
zwarte vlek op flank, zwart vlek-
je op 1 achterpoot, 2 jaar, Ernie. 
Molenbuurt Akersloot: rode ge-
castreerde kater met witte teen-
tjes, gechipt, 8 jaar, Tommy.

Gevonden:
Iepenlaan/Kastanjelaan Castri-
cum: dove lapjespoes, blauw/
crême/wit, circa 8 jaar.

Achtste documentaire in 
serie over Randstad op C-TV
Castricum - Vanaf woensdag 14 
juli wordt de achtste documen-
taire in de serie van 11 docu-
mentaires over de toekomst van 
de Randstad uitgezonden op C-
TV. Het onderwerp van deze ze-
vende uitzending is ‘De stad en 
de Ruimtelijke Ordening’. Is ver-
dichting van de stad hetzelfde 
als hoger bouwen? Neemt het 
aantal huizen toe? Of komt er 
als gevolg van krimp juist meer 
plaats voor iedereen? Wat zijn de 
ruimtelijke beperkingen van on-
ze unieke Hollandse steden? En 
hoe kunnen we de beschikba-

re ruimte beter gebruiken? De-
ze documentaire wordt dagelijks 
uitgezonden op C-TV van 14 juli 
tot en met 20 juli. Elke dag wordt 
hij uitgezonden om 11.00, 16.00 
en 21.00 uur. Op zondag is de 
uitzending om 12.00 uur.
C-TV is te vinden op het analoge 
kanaal van de televisie, in Castri-
cum op kanaal 45, in Akersloot, 
Limmen en de Woude op Ka-
naal S12. Het achtergrondgeluid 
van de uitzendingen is van Radio 
Castricum105. Neem voor meer 
informatie contact op via het e-
mailadres contact@c-tv.nl.

Houtcreaties in de vakantie 
maken bij Jeugd en Techniek
Castricum - De populaire knut-
selclub Jeugd en Techniek, ge-
specialiseerd in houtbewer-
ken en techniek, organiseert op 
woensdag 21 juli twee activitei-
ten houtbewerken voor jongens 
én meisjes van 7 tot en met 12 
jaar. De begeleiders van het JeT 
helpen bij het bouwen en in el-
kaar zetten van fantastische cre-
aties om te gebruiken of als de-
coratie neer te zetten. 

Naar keuze kan deelgenomen 
worden van 10.00 tot 12.00 uur of 
van 14.00 tot 16.00 uur. De kos-
ten bedragen 2,50 euro per ac-
tiviteit. 
Aanmelden kan bij de Stich-
ting Welzijn Castricum, Geester-
duinweg 5 van maandag tot en 
met donderdag aan de balie van 
9.00 tot 10.00 uur en telefonisch 
van 13.30 tot 15.00 uur: telefoon 
0251-656562. 
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PvdA wil vangrail langs 
Noordhollands Kanaal
Akersloot - De fractie PvdA wil 
meer veiligheid voor weggebrui-
kers van De Boekel nabij het 
pontje in Akersloot. 

Peter Verduin: “Het college heeft 
op 1 juni een bezoek gebracht 
aan Akersloot. Toen is aan de in-
woners een toezegging gedaan 
rondom de verkeersveiligheid 
nabij afslag pontveer Akersloot. 
Ook is er door mij, namens de 
PvdA, een verzoek ingediend 
omtrent het permanent plaat-
sen van een vangrail langs het 
Noordhollands Kanaal. Tot op 
heden heb ik geen reactie ont-
vangen. En dat terwijl een goe-
de communicatie naar de bur-
gers als speerpunt in het coali-
tie-akkoord is opgenomen. De 

portefeuillehouder verkeer heeft 
tijdens het bezoek toegezegd 
de volgende dag direct de situ-
atie te gaan bekijken en maat-
regelen te treffen in het kader 
van de verkeersveiligheid. Een 
maand later is niets aan de situ-
atie veranderd. Tijdens de werk-
zaamheden aan de kade van het 
Noordhollands Kanaal is tijdelijk 
een verplaatsbare vangrail ge-
plaatst voor de veiligheid van de 
medewerkers. De werkzaamhe-
den worden nu afgerond en de 
vangrails worden weer wegge-
haald. Meerdere inwoners heb-
ben de PvdA aangesproken en 
gevraagd naar de mogelijkheden 
voor een permanente verkeers-
veilige vangrail tussen de Boekel 
en het Noordhollands Kanaal.”  

De Reddingsbrigade krijgt 
hulp bij zoektocht meisje
Bakkum - Zaterdag omstreeks 
14.00 uur werden vrijwilligers 
van de Reddingsbrigade die op 
het water patrouilleerden, aan-
gesproken door een moeder die 
haar dochtertje kwijt was. Om-
standers hadden het meisje voor 
het laatst in het water zien spe-
len. Daarom werd groot alarm 
geslagen. 

Woordvoerder Remco Cappel 
vertelt: “In veruit de meeste ge-
vallen wordt een vermist kind 
weer op het strand gevonden, 

maar omdat dit meisje voor het 
laatst in het water was gezien, 
volgde meteen een opschaling. 
Het strandvoertuig werd inge-
zet en leden van de reddingsbri-
gade vormden een lange ketting 
in het water om het water en de 
bodem onderzoeken. Dat wordt 
gedaan door met de zogenaam-
de schaatsrijderspas. Hierbij kre-
gen zij opmerkelijk veel hulp van 
strandbezoekers. Gelukkig trof-
fen we geen lichaam aan. Het 
meisje is gewoon weer aan ko-
men lopen.” 

Programma 15 juli t/m 21 juli 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag, zaterdag 
& zondag 18.30 & 21.30 uur

maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 
“The Karate Kid”
donderdag 13.00 uur

vrijdag 16.00 uur
zaterdag & zondag 13.00 & 16.00 uur 

maandag, dinsdag 
& woensdag 15.00 uur

“Shrek 4 (NL) – 3D ”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag, zaterdag & zondag 21.30 uur
maandag, dinsdag 

& woensdag 20.00 uur 
“Twilight Saga: Eclipse”

donderdag 13.00 uur 
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag & zondag 13.00 & 16.00 uur
maandag, dinsdag 

& woensdag 15.00 uur
“Toy Story 3 (NL) – 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag, zaterdag & zondag 19.00 uur 

“Toy Story 3 (OV) – 3D” Aanrijding met letsel
Castricum - Op de Provinciale-
weg is vrijdag rond 16.30 uur een 
35-jarige motorrijder uit Amster-
dam gevallen na een aanrijding 
met een auto. 
De bestuurster van de auto, een 
38-jarige vrouw uit Maastricht 
reed op de N203 richting Uit-

geest. Ze wilde keren en op dat 
moment kwam net de motorrij-
der langs die haar wilde inhalen. 

De man viel en raakte gewond 
aan zijn knie en onderrug. Hij is 
per ambulance naar het zieken-
huis vervoerd. 

Auto in sloot
Limmen - Een 61-vrouw uit 
Limmen is vrijdag rond 16.30 uur 
met haar auto in de sloot beland 
op de Provincialeweg. 

Vermoedelijk werd zij onwel en 
reed ze via de berm de sloot in. 
De vrouw is ter controle naar het 
ziekenhuis overgebracht. 

De Nieuwe Karate Kid

De 12-jarige Dre Parker had de 
populairste jongen van Detroit 
kunnen zijn, maar door zijn moe-
ders carrièreplannen is hij in Chi-

Nederlandstalig Shrek 
voor eeuwig en altijd 
 Shrek verlangt terug naar de tijd, 
waarin hij nog een ‘echte Oger’ 
was en hij laat zich overhalen tot 
een deal met de gladde praat-
jesmaker Repelsteeltje. Shrek 
komt terecht in een akelige, ver-
anderde versie van Ver Heel Ver 
van Hier, waar Ogers opgejaagd 

Club Sunday 
Mezza Luna
Castricum - Wie zin heeft in een 
gezellige middag is op zondag 18 
juli welkom bij Mezza Luna. Al-
leengaanden, maar ook mensen 
met een partner, worden uitge-
nodigd in het café aan de Mient 
1 schuin tegenover het NS-stati-
on. De aanvangstijd is 14.00 uur. 
Tijdens Club Sunday kan men 
met elkaar een praatje maken. 

Club Sunday wordt elke der-
de zondag van de maand geor-
ganiseerd en is een initiatief van 
een groepje actieve mensen dat, 
in samenwerking met de Stich-
ting Welzijn Castricum, graag 
ontmoeting én gezelligheid wil 
combineren in het weekend. De 
doelgroep heeft een leeftijd van 
ongeveer 45 tot circa 65 jaar. 

Grootouder-kleinkind 
schilderen in Akersloot
Akersloot - Op  26 juli kun-
nen grootouders samen met hun 
kleinkind deelnemen aan een  
workshop schilderen. Er wordt 
een verhaal verteld en naar aan-
leiding daarvan gaat iedereen 
aan de slag met verf, kwasten en 
papier. Schilderervaring is voor 

deze middag niet nodig, met wat 
fantasie komt men heel ver. Tus-
sendoor is er tijd voor koffie en 
thee. 
De activiteit is van 14.00 tot 16.00 
uur in ’t Kruispunt in  Akersloot. 
Aanmelden bij Jet de Boer, tele-
foon 0251-314219.

worden, Repelsteeltje koning is 
en waar hij en Fiona elkaar nooit 
ontmoet hebben. Het is nu aan 
Shrek om dit alles ongedaan te 
maken in de hoop zijn vrienden 
te redden, de wereld te herstel-
len en zijn enige echte ware lief-
de terug te vinden.

Regio - Nick & Simon, Rowwen 
Hèze  en de Edwin Evers band 
zijn op 10 september de grote 
namen op de tweede editie van 
het popfestival Alkmaar Alive 
in de Meent in Alkmaar. Na het 
succes van vorig jaar met on-

Nick & Simon bij Alkmaar Alive

der andere optredens van Jan 
Smit en Guus Meeuwis, besloot 
de organisatie verder te gaan en 
is Alkmaar een festival rijker. Het 
eerste optreden begint om 19.00 
uur. De kaartverkoop is gestart 
en kaarten kosten 29,90 euro.

na beland. Dre valt als een blok 
voor zijn klasgenote Mei Ying 
- en het gevoel is wederzijds - 
maar de culturele verschillen 
maken hun vriendschap onmo-
gelijk. Erger nog, Dre´s gevoe-
lens maken hem het doelwit van 
Cheng, de pestkop van de klas 
en kunfu-wonder. 

Zonder vrienden en in een 
vreemd land kan Dre nergens 
terecht, behalve bij Mr. Han, 
een klusjesman die in het ge-
heim kunfu-meester is. Han leert 
Dre dat de kungfu niet gaat over 
slaan en ontwijken, maar over 
volwassenheid en rust. Dre be-
seft dat het hoofd bieden aan 
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Louise de Haas gast bij 
de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast Louise de Haas. 

Louise is secretaris van Iskra. 
Ook is zij één van de oprichters 
van de stichting. Zij is altijd op 
zoek naar nieuw muzikaal ta-
lent in klassiek, jazz en wereld-
muziek. Veel van de door haar 
ontdekte talenten zijn nationaal 
en internationaal doorgebroken. 
Naast deze werkzaamheden ver-
zorgt ze ook de concertplanning, 
stelt ze het Iskra Jaarboekje sa-
men en onderhoudt ze contac-
ten met verschillende landelijke 
culturele organisaties. 
De uitzending zal op donder-
dag 15 juli zijn van 21.00 uur tot 
22.00 uur. Herhaling zal zijn op 
zondag 18 juli van 12.00 uur tot 
13.00 uur. 

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips op fi-
nancieel en verzekeringsgebied. 
“Dit keer wil ik u meer vertellen 
over het energiezuiniger maken 
van uw woning. Voor veel men-
sen kan dit heel aantrekkelijk 
zijn. Vooral als u een woning van 
voor 1980 heeft. U kunt met ge-
mak tot wel 30%, dus honderden 
euro’s per jaar, op uw energiere-
kening besparen. Toch is hier 
nog weinig over bekend. Een re-
gionale partij die hierin is gespe-
cialiseerd, is Comfort Wonen 
Castricum. Als maatschappelijk 
betrokken verzekeraar onder-
steunt Univé Noord-Kennemer-
land dit goede initiatief.”

Praktijk voorbeeld
Familie de Wit uit Castricum heeft 
een ongeïsoleerde woning uit 
1970. Zij willen graag de energie-
kosten verlagen en schakelen 
Comfort Wonen Castricum (CWC) 
in voor een advies. CWC begint 
met het opstellen van een EPA 
(Energie Prestatie Advies). Een 
maatwerkadvies geeft een gede-
tailleerde beschrijving van de in-
stallatietechnische en bouwkun-

dige aspecten, het binnenklimaat 
en het comfort van de woning. 

De eerste aanbeveling voor de 
Familie de Wit is om de gevels te 
isoleren. De besparing op de 
gasrekening is 6 euro per vier-
kante meter zodat de investering 
in ca. 6 jaar is terug verdiend. 
CWC vraagt voor familie de Wit 
ook subsidie aan voor zonnepa-
nelen. Deze wordt toegekend. 
Na installatie worden de zonne-
panelen in 9 jaar terug verdiend. 
Zonnepanelen gaan ca. 25 jaar 
mee zodat deze installatie familie 
de Wit nog 15 jaar van gratis 
stroom voorziet. Familie de Wit 
neemt ook het advies over de 
aanschaf van een warmtepomp 
ter harte. Een warmtepomp (sub-
sidie is eveneens mogelijk) zorgt 
voor een besparing van 25% op 
uw verwarmingskosten. Naast 
de besparing op de energiereke-
ning levert deze nog een belang-
rijke bijdrage: hij kan namelijk 
ook koelen. Dat is met deze zo-
merse temperaturen een aan-
trekkelijk voordeel.

“Kortom, er zijn tal van interes-
sante mogelijkheden om ener-
giezuiniger te wonen en hiermee 
flink te besparen op uw energie-

rekening. Comfort Wonen Cas-
tricum brengt dit voor u in kaart 
en neemt u het werk uit handen. 
Univé Noord-Kennemerland ad-
viseert u op het gebied van fi-
nanciering en verzekeringen. 
Wilt u meer weten? Kijk op 
www.comfortwonencastricum.nl 
of kom bij ons langs op één van 
onze winkels. Wij helpen u graag 
verder.”

Univé Noord-Kennemerland is 
te vinden in Heemkerk op de 
Maerelaan 6, tel. 0251 - 657 075 
en in Limmen aan De Drie 
Linden 1, tel. 072 - 505 35 81.

Bespaartip: uw woning 
energiezuiniger maken

Katten in nood houden 
brandweer flink bezig
Castricum - Zowel op 7 juli als 
op 8 juli moest de brandweer in 
actie komen om een kat van een-
zame hoogte te bevrijden. Op 7 
juli zat een jonge kat hoog in een 
boom aan de Van der Scheer-
laan. Hier bood de hoogwerker 
van de bomenploeg uitkomst. Op 
8 juli was er een kat in nood aan 

de Boogaert en hier kon worden 
gewerkt met een ladder. Het was 
de tweede keer dit jaar dat dit 
katje bevrijd moest worden. 
Vrijdag 9 juli is er door broei in 
een hoop gras brand ontstaan 
aan de Puikman waarvoor de 
brandweer in actie moest ko-
men.  

Speelbos van Sokkerwei 
goed voor tweede prijs
Castricum - Basisschoolleerlin-
gen uit heel Noord-Holland heb-
ben PWN geholpen met het ont-
werpen van een speelbos. Uit al-
le ontwerpen zijn drie winnaars 
gekozen. De eerste prijs is voor 
groep 8 van De Zuidwester uit 
Volendam. De tweede prijs gaat 
naar leerlingen van De Sokker-
wei uit Castricum. In dit ontwerp 
zijn heel veel natuurlijke materi-
alen getekend. Zoals boomstam-
men om op te klimmen en om 
hutten mee te bouwen. De der-
de prijs is voor De Tweemaster 
uit Enkhuizen. 
De leerlingen maakten de ont-
werpen als afsluiting van het les-
programma ‘Op zoek naar de 
buit van Harry de Hoeper’. In het 
afgelopen schooljaar hebben 
zo’n 2.250 basisschoolleerlingen 
deelgenomen aan dit program-

ma. De leerlingen kwamen met 
de PWN-bus naar De Hoep. Ze 
leerden van alles over het kom-
pas, een GPS apparaat en vooral 
ook over de natuur. Samen met 
boswachter Wendy en professor 
doctor Geoklaas losten ze raad-
sels op en kraakten ze de co-
de. Het is alle schoolklassen ge-
lukt om de buit van Harry te vin-
den. PWN wil het geld gebruiken 
om een speelbos aan te leggen. 
Daarom is aan de kinderen ge-
vraagd om een ontwerp te ma-
ken. PWN heeft al een aantal 
speelbossen of speelterreinen. 

Zoals het speelbos vlakbij Johan-
na’s Hof en bij Camping Gevers-
duin. PWN wil nog een speelbos 
aanleggen. In ieder geval komt 
er een speelbos waar de ideeën 
van kinderen zijn verwerkt. 

Fysiotherapie Donker & 
Hilbers vieren lustrum

Castricum - Het is vijf jaar ge-
leden dat Ruud Donker en Bart 
Hilbers hun praktijken samen-
voegden en overgingen tot het 
vormen van een maatschap voor 
fysiotherapie. Dit om beter in te 
kunnen spelen op de verande-
ringen in de zorg met bijbeho-
rende administratie. Een goede 
stap; er is een aantal medewer-
kers aan het team toegevoegd 
en de praktijk in Castricum is 
na een verhuizing flink vergroot 
en gemoderniseerd. Zodoende 

zijn er mogelijkheden gecreëerd 
om groepsbehandelingen (voor 
COPD, diabetes, Parkinson en 
hartfalen) en medische fitness te 
starten. Mede onder impuls van 
Bart is Fysiocirkel tot stand ge-
komen. 
Bart: “Dat is een groep van ne-
gen grote samenwerkende prak-
tijken in Noord-Hollanddie vol-
doen aan alle certificeringsei-
sen. Niet alleen voor de praktijk-
houders, maar ook voor de me-
dewerkers. De onderlinge sa-

menwerking zorgt er verder voor 
dat de verschillende speciali-
teiten van de collega’s gebruikt 
kunnen worden. Te denken valt 
aan sportfysiotherapie, fysio-
therapeutische podologie, oe-
deemtherapie, manueel thera-
pie en de reeds hierboven ge-
noemde oefengroepen.” De na- 
en bijscholing voor het perso-
neel wordt gestimuleerd. Bij-
voorbeeld de cursus Stenvers, 
een speciale manier van bena-
deren om schouderklachten be-
ter te kunnen behandelen, is 
door drie collega’s gevolgd en zij 
brengen dit weer over op de ove-
rige collega’s. “Ook het netwerk 
dat opgebouwd is met diverse 
specialisten zorgt voor korte lij-
nen en daardoor kortere wacht-
tijden”, vervolgt Ruud. “Een van 
de laatste nieuwtjes is de in ge-
bruikname van een echoappa-
raat. Na een intensieve scholing, 
die wij met goed gevolg heb-
ben afgesloten, is het ons dui-
delijk geworden dat een echos-
can verhelderend kan werken. Er 
zijn zowel in Limmen als Castri-
cum mogelijkheden om echo’s te 
maken.” Goede kwaliteit en een 
prettige sfeer blijven de kern-
woorden voor de toekomst. 
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Kruisbergfestival in Heemskerkse duinen

Cultureel picknicken 
tijdens Zomerpodium
Heemskerk - Zondagmiddag 
22 augustus nodigt Zomerpodi-
um Heemskerk iedereen uit voor 
een ‘culturele picknick’ op het 
Kruisbergfestival. “Dus nestel je 
dan met een goedgevulde mand 
op een duinwei en zie bomen tot 
leven komen en dans de samba 
tussen de meidoorns”, aldus de 
organisatie. Het festival is voor 
iedereen gratis toegankelijk. 

Nieuw is dit jaar de samenwer-
king met de Beeldende Kunst-
manifestatie Heemskerk (BKM) 
en met de PWN. Samen bieden 
zij de festivalbezoekers een zeer 
gevarieerd programma met the-
ater, muziek, beeldende kunst 
en allerhande natuuractivitei-
ten in het schitterende decor van 
de Heemskerkse duinen nabij de 
Kruisberg.
Vanaf tien uur ’s ochtends kun-
nen bezoekers al terecht bij de 
PWN, die hun jaarlijkse Zomer-
dag organiseren met verschillen-

de activiteiten en demonstraties, 
zoals ‘waterdrukken’ en scha-
pendrijven. Of beleef de prik-
kelende, enigszins vervreem-
dende kunstwerken die tijdens 
de Beeldende Kunstmanifesta-
tie De Schone Schijn op en om 
de Kruisberg te vinden zijn. Want 
niet alles is wat het schijnt. Wan-
neer is kunst ‘kunst’ en is natuur 
echt ‘natuur’?

Ook Zomerpodium Heemskerk 
treedt graag buiten de gebaan-
de paden met haar evenemen-
ten en deze middag staat de 
verrassing centraal. Vanaf 13.00 
uur is er van alles op het hoofd-
veld van Zomerpodium te bele-
ven. Vooral gezinnen met kinde-
ren moeten er eigenlijk vanaf het 
begin bij zijn, want de eerste act 
is een optreden van de bekende 
‘playground band’ Samba Salad. 
Vermakelijk, grensverleggende 
en ‘oudervriendelijk’ zijn de sleu-
telwoorden bij deze muziekthea-

tergroep. Samba Salad richt zich 
op kinderen, maar is niet in één 
muziekstijl te vangen. 

Op hetzelfde veld een optreden 
van Opera op Zak. Dit kleinscha-
lig gezelschap laat haar publiek 
ook buiten de muren van mu-
ziektheaters en operagebouwen 
van opera genieten met eigen-
zinnige repertoire. Maar dit is 
slechts een kleine greep uit een 
veel groter aanbod, dat Zomer-
podium Heemskerk deze middag 
biedt. Het Heemskerks Duinge-
bied nabij de Kruisberg is een 
natuurgebied en daarom niet 
toegankelijk voor auto’s. De be-
zoekers van het Kruisbergfestival 
wordt aangeraden om daarom 
bij voorkeur met de fiets te ko-
men. De fietsen kunnen gestald 
worden in nabijheid van het fes-
tivalterrein. Wie toch met de au-
to, kan parkeren op parkeerter-
rein Berkenbos (ingang Hoofd-
weg nabij camping Geversduin). 
Van hieruit is een bewegwijzer-
de wandelroute uitgezet naar het 
festivalterrein over mooie bospa-
den (ongeveer 20 minuten lo-
pen). Bezoekers die gebruik ma-
ken van het openbaar vervoer 
kunnen met de bus (Connexxion 
lijn 167 halte Duinweg) nabij het 
festivalterrein komen. 

Luchtkwaliteit in de 
IJmond is verbeterd
Regio - Gedeputeerde Staten 
hebben het datarapport lucht-
kwaliteit IJmond 2009 vastge-
steld. Uit het rapport blijkt dat de 
luchtkwaliteit in de regio voldoet 
aan de normen. Voor de mees-
te stoffen zijn de concentraties 
ten opzichte van voorgaande ja-
ren gedaald of vrijwel gelijk ge-
bleven. Gedeputeerde Heller: “Ik 
ben verheugd dat de luchtkwa-
liteit verbeterd is en ik hoop dat 
deze positieve trend zich voort zal 
zetten. Provincie blijft dat nauw-
lettend in de gaten houden.”
B(a)P is de belangrijkste en 
meest bekende PAK verbinding. 
PAK’s staan vooral in de belang-
stelling vanwege de daaraan 
toegedichte kankerverwekkende 
eigenschappen. De concentra-
tie B(a)P is ongeveer gelijk ge-
bleven ten opzichte van 2008 en 
voldoet aan de richtwaarde. Het 
lijkt erop dat de maatregelen die 
in 2008 zijn genomen bij Corus 
conform de vergunning hebben 
geleid tot een structurele afname 
van B(a)P in Wijk aan Zee.
Voor fijnstof zijn er geen over-
schrijdingen van de jaarnorm en 
is er een afname in concentratie 

ten opzichte van voorgaande ja-
ren te zien. Bovendien is op alle 
locaties een afname te zien van 
het aantal dagen dat de dagge-
middelde grenswaarde over-
schreden mag worden. Op alle 
meetlocaties wordt voldaan aan 
de daggemiddelde grenswaarde. 
Voor alle andere stoffen wordt 
ook voldaan aan de normen. Voor 
de meeste stoffen is er sprake 
van een lichte daling van de ge-
meten concentratieniveaus ten 
opzichte van voorgaande jaren 
dan wel dat het concentratieni-
veau bij benadering gelijk is ge-
bleven. De gemeten concentra-
tie aan fijnstof komt niet overeen 
met de berekende concentraties, 
vanuit de grootschalige concen-
tratiekaarten Nederland (GCN). 
Er is een onderzoek gestart naar 
het verschil tussen de gemeten 
waarden en de berekende waar-
den fijnstof in de IJmond. Dit on-
derzoek wordt mede gebruikt 
om meer inzicht te krijgen in de  
bijdrage per bron en indien mo-
gelijk eventuele emissiereduc-
tie maatregelen per bron. Het 
eindresultaten van dit onderzoek 
wordt in 2010 verwacht.

Groengasvulpunt 
Heemskerk - Bij tankstation 
Welp aan de Rijksstraatweg is 
het eerste groengasvulpunt van 
Noord-Holland geopend. Voor 
de officiële handeling kwam ge-
deputeerde Bart Heller vorige 
week vrijdag naar Heemskerk. 
“Groen gas is de beste optie 
voor duurzame mobiliteit en mi-
lieuvriendelijk rijden.” Bij de ope-

ning was ook een ondernemers-
corner ingericht waar men infor-
matie kreeg over rijden op alter-
natieve transportbrandstoffen. 

De werkgroep ‘IJmond rijdt al-
ternatief’ werkte afgelopen ja-
ren hard aan de realisatie van de 
eerste tanklocatie in de IJmond. 
(Foto: Leo Tillmans)

Voedselbank wil bijdrage in 
huur van vier gemeenten
Beverwijk - De Voedselbank is 
al een poosje op zoek naar een 
ander onderkomen. Nu nog wor-
den de voedselpakketten sa-
mengesteld in een loods aan het 
Hilbersplein in Beverwijk. 

Eigenaar van het pand, Pré Wo-
nen, verhuurt de ruimte voor het 
symbolische bedrag van 1 euro 
per maand aan de Voedselbank. 
Er bestaan echter plannen om 
het gebouw te renoveren en 
daarbij worden dan ook de flat-

woningen boven de Voedsel-
bank opgeknapt. Na de reno-
vatie hoort er een andere huur-
prijs bij en die is te hoog voor de 
Voedselbank. 
De beslissing van Pré Wonen 
wordt na de zomer verwacht. In 
afwachting daarvan is de Voed-
selbank in gesprek met de Be-
verwijkse Bazaar. Daar is een 
geschikt pand beschikbaar voor 
een huur van 1.000 euro per 
maand. De Voedselbank heeft 
nu aan de gemeenten Beverwijk, 

Heemskerk,  Castricum en Uit-
geest een brief geschreven met 
het verzoek om een bijdrage, ge-
relateerd aan het aantal inwo-
ners dat van de Voedselbank ge-
bruikt maakt. 

Voor Beverwijk betekent dit 54%, 
Heemskerk 32%, Castricum 9% 
en Uitgeest 5%. Heemskerk geeft 
elk jaar al een vrijwillige bijdra-
ge. In totaal zijn 150 gezinnen af-
hankelijk van een wekelijks pak-
ket van de Voedselbank. 

Drankrijders
Castricum - Zaterdag rond 5.00 
uur zagen agenten op de Zee-
weg drie personen op één snor-
fiets rijden. Zij hielden het drietal 
staande en controleerden de be-

Heemskerk - Twee fietsers zijn 
vorige week woensdagmiddag 
met elkaar in botsing gekomen 
bij de rotonde op de Rijksstraat-

Fietser gewond

stuurder op het gebruik van al-
cohol. 
De man, 33 jaar uit IJmuiden, 
bleek bijna twee keer teveel te 
hebben gedronken. Hij kreeg 
een rijverbod en tegen hem is 
proces-verbaal opgemaakt.

weg. De aanrijding ontstond tij-
dens het inhalen. Een 76-jarige 
Heemskerkse heeft tijdens haar 
val een gebroken jukbeen op-
gelopen en is overgebracht naar 
het ziekenhuis. 
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Project ‘Judo op school’ 
was weer groot succes
Limmen - Na het grote succes 
van vorig jaar heeft Judoclub 
Groefsema de afgelopen zeven 
weken tijdens het project ‘Judo 
op school’ judoles gegeven op 
de Sint Maartenschool. 

In deze zeven weken kregen de 
groepen 1 tot en met 5 zes ju-
dolessen die werden afgesloten 

met een judo-examen. In deze 
zes judolessen leerden de kin-
deren de basisgrepen van het 
judo. Zo werden er verschillende 
staande judoworpen aangeleerd 
en leerden ze kanteltechnieken 
en houdgrepen. Leuk was om 
te zien dat de groepen die vo-
rig jaar al een keer hebben mee-
gedaan met het project de ba-

Peter van der Heijdt pakt de 
eerste overwinning van seizoen
Limmen - De zesde witviswed-
strijd van HSV Limmen werd 
zondag gevist bij Ursem. Het 
was Peter van der Heijdt die zijn 
eerste overwinning van het sei-
zoen pakte. Gedurende de hele 
wedstrijd wist hij met wisselen-
de hengeltechnieken, voorna-
melijk met de matchhengel, zo-
wel veel kleine alsmede enke-
le grote vissen binnen te halen. 
Met 96 stuks en 5300 gram liet 
hij iedereen ver achter zich. In de 
B-klasse pakte Rob Jak het an-
ders aan. Hij gokte enkel op gro-
te vis. Dit pakte goed uit. Hij ving 
slechts acht vissen die de weeg-
schaal lieten uitslaan naar 5050 
gram. Ook dit was ruim voldoen-
de voor het felbegeerde goud. 
Overigen A-klasse 2. Co Bakker, 
3. Ron Droog. B-klasse 2. Mein-
dert Bakkum, 3. Piet Pepping.
In het tussenklassement blijft 

Ron Droog aan de leiding. Hij 
wist een punt weg te vissen en 
staat op zes. Co Duinmeijer be-
houdt de tweede plaats met 16 
punten, maar de volgende wed-
strijd zal zeker de nodige ver-
schuivingen veroorzaken. De lijst 
met namen en mogelijke posi-
ties is te groot om te noemen, zie 
www.hsvlimmen.nl voor exacte 
aantallen. In de B-klasse heeft 
Jak de eerste plaats ingenomen. 
Hij is in ieder geval zeker van 
promotie. Rien Faasse kan het 
puntenaantal van vier nog eve-
naren.

Zondag 8 augustus wordt er ge-
vist aan het Noordhollands Ka-
naal bij Koedijk. Wegens vakan-
tie zijn enkele toppers afwezig. 
Dit is voor de deelnemers een 
goede kans om toe te slaan en te 
klimmen in het klassement.

Castricum - Om 7.00 uur gin-
gen de duiven los van de afde-
ling Noord-Holland in het Fran-
se Orléans. 
De wind stond uit een west-
noordwestelijke hoek en daarbij 
een temperatuur die na de mid-
dag een zomerse waarden be-
reikte. Het zou een zwaar karwei 
gaan worden voor de 48 ingezet-
te duiven van postduivenvereni-
ging de Gouden Wieken.
De eerste melding kwam van 
Sander de Graaf die wederom 
zijn driejarige doffer de NL 07-
1682182 om 15.20.31 uur op de 
elektronische klep zag landen.
De duif heeft de afstand van 

Opnieuw winst voor De Graaf

Anja Akkerman doet gooi 
naar Europees eremetaal
Castricum - Van donderdag 15 
tot en met zaterdag 24 juli wor-
den in het Hongaarse Nyiregy-
haza de Europese kampioen-
schappen voor masters gehou-
den. Ook AV Castricum is daar 
vertegenwoordigd door de deel-
name van Anja en Roelf Akker-
man. 

In totaal komen bij deze wedstrij-
den ruim 3100 atleten uit heel 
Europa aan de start. Ons land is 
bij deze kampioenschappen met 

maar liefst meer dan 60 deelne-
mers aanwezig. 

Anja Akkerman heeft haar zin-
nen gezet op een sterke pres-
tatie op de zevenkamp. “Ik ga in 
mijn categorie V 55 voor een me-
daille en wil absoluut hoog eindi-
gen”, aldus de Beverwijkse atle-
te, die dus vol ambitie naar Hon-
garije vertrekt. Het is weer haar 
eerste zevenkamp na vijf jaar. 
Behalve op de meerkamp zal de 
AVC-atlete ook op de 200 meter 

en het verspringen aan de start 
verschijnen. 
Roelf Akkerman komt uit op de 
100 en de 200 in de klasse M 65; 
een heel sterk bezette categorie 
waarin hij hoopt de series door 
te komen, maar vooral toch zijn 
persoonlijke records verder aan 
te scherpen. 
Op de slotdag van de kampioen-
schappen staan voor de beide 
atleten nog de altijd spectaculai-
re estafettes over 4 x 100 en 4 x 
400 op het programma. 

Vakantielidmaatschap TVC
Castricum - Het vakantielid-
maatschap van TVC betreft een 
tijdelijk lidmaatschap, waarbij 
aspirant-leden tegen een vast-
gesteld bedrag gebruik kunnen 
maken van de verenigingsbanen 
van Tennisvereniging  Castricum 
(TVC). Gedurende deze periode 
in de zomervakantie lopende van 
10 juli t/m 22 augustus, hebben 

vakantieleden dezelfde rechten 
en plichten als de gewone leden. 
Voor deze periode van zeven we-
ken bedragen de kosten voor se-
nioren 40,00 euro en voor junio-
ren 27,50 euro.

Aanmelden bij de penning-
meester Fred Gruson: tel 0251-
654129.

sisgrepen van het judo nog wis-
ten. Bij de examenles kregen al-
le leerlingen een gele slip die op 
een judoband kan worden gezet, 
wat een eerste stap richting de 
gele band is. De twee groepen 5 
kregen een oranje slip. Het was 
namelijk voor deze groepen de 
tweede keer dat zij deelnamen 
aan het project.

Judoclub Groefsema bestaat nu 
ruim een jaar in Limmen en is 
opgericht door Sander en We-
sley Groefsema, die beiden de 
judolessen verzorgen. Er zijn al 
verschillende activiteiten geor-
ganiseerd en er is dit jaar voor 
het eerst clubkampioenschap 
georganiseerd. Ook is er ieder 
kwartaal een puntencompeti-
tie waar de judoka’s ervaring op 
kunnen doen met het doen van 
wedstrijden. Bij deze wedstrijden 
kunnen de judoka’s punten ver-
dienen en uiteindelijk een tegel 
winnen. 
De judolessen worden gegeven 
op dinsdagmiddag in Sportcen-
trum de Enterij. Voor meer in-
formatie www.judoclubgroefse-
ma.nl.

550 kilometer met een gemid-
delde snelheid van 66 kilometer 
overbrugd. En hij werd verwacht, 
want het was Sander zijn eerste 
getekende op de inkorfstaat.
Zestien minuten later klokte 
Wim Glas de tweede duif van de 
club. De derde duif was van Ger-
hard Tromp die weer 15 minuten 
moest wachten. Arie Hageman 
werd de vierde liefhebber voor 
Nico de Graaf. De rij met prijs-
vliegende duiven werden geslo-
ten door Cor Schermer en Cor 
Sprenkeling. Het concours ver-
liep op alle plaatsen stroef en het 
duurde meer dan een uur om al-
le prijsduiven binnen te hebben.

Workshop ‘Beweeg Bewust’  
Castricum - ‘Beweeg Bewust’ 
is een cursus  waarbij het be-
wegen vanuit het gevoel op de 
voorgrond staat. Tijd  nemen om 
te bewegen en daarbij controle 

leren krijgen over de beweging,  
belangrijk hierbij is een goed 
evenwicht. 
Het resultaat is dat een  bete-
re houding ontstaat, een soepe-

ler manier van bewegen, en men 
leert de energie beter te verde-
len. Door deze cursus houdt men 
het lichaam en geest fitter en ge-
zonder.   
De cursus wordt gegeven door 
Desmond Niles, voorheen  klas-
siek danser bij Scapino. Hij 
maakt gebruik van invloeden uit 
yoga,  tai-chi en salsa. Juist voor 
mensen die lang niet aan sport 
hebben gedaan is deze vorm van 
bewegen geschikt. Ook mensen 
met een hogere leeftijd kunnen 
aan deze cursus meedoen.
Deelnemen aan een proefles  
‘Beweeg Bewust’ kan op 27 ju-
li in de Vredenburg in Limmen 
en op 28 juli  in ‘t Kruispunt in 
Akersloot. Beide dagen start 
men om 9.30  uur. Bij  voldoen-
de belangstelling start na de zo-
mer een cursus. Kosten 1 euro. 
Aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, tel. 0251-656562 
of per mail info@welzijncastri-
cum.nl onder duidelijke vermel-
ding naam workshop en adres-
gegevens.
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“Elke dag is een cadeautje”

Hart voor Borstkanker; hoe verdriet en 
boosheid een positieve wending kregen

Castricum - Kankerpatiën-
ten die tegen de ziekte vechten, 
hebben hogere overlevingskan-
sen. Bij deze mensen is het im-
muunsysteem aantoonbaar ac-
tiever dan bij anderen. Dat stelt 
hoogleraar ziekenhuispsychiatrie 
Adriaan Honig vorige week in De 
Volkskrant. Lia Kooijman uit Cas-
tricum is zo iemand die een ne-
gatieve ervaring op bewonde-
renswaardige wijze heeft omge-
bogen naar een positieve. Nadat 
bij haar borstkanker was gecon-
stateerd richtte zij de Stichting 
Hart voor Borstkanker op. Met 
de verkoop van sieraden, tassen 
en schilderijen werkt zij mee aan 
de verbetering van de onder-
zoeksmethode naar borstkanker. 
“Het is veel werk”, zegt zij. “Maar 
ik krijg er zoveel energie voor te-

rug!” “Omdat mijn oma, moeder 
en oom door borstkanker wer-
den getroffen, liet ik uit voorzorg 
regelmatig mijn borsten contro-
leren. Maar toch vond ik, drie 
maanden na mijn laatste mam-
mografie, zelf een knobbel in 
mijn borst. Bij nader inzien bleek 
de borstkanker wel op de foto te 
staan, maar was over het hoofd 
gezien. In het bevolkingsonder-
zoek naar borstkanker blijkt de 
beoordeling van mammogram-
men de zwakste schakel te zijn. 
Ik besloot mijn verdriet en boos-
heid om te zetten in iets positiefs 
en ontwikkelde een nieuw borst-
kankersymbool en werkte dit uit 
in een mooie en duurzame sie-
radenlijn.” Er zijn kettingen en 
armbanden in verschillende ma-
ten, losse hangertjes en oorbel-

len, allen voorzien van een om-
gekeerd zilver hartje, het Lia-
symbool, en echte roze zoetwa-
terparels. Onlangs is de collectie 
uitgebreid met prachtig vorm-
gegeven tassensieraden, tassen 
en fraai verpakte winkelwagen-
muntjes aan een sleutelhanger. 
Opvallend is dat er lage prijzen 
worden gehanteerd. Lia schil-
derde bovendien een serie por-
tretten van vrouwen die het Lia-
symbool dragen. “Lia staat voor 
Liever In Actie en het omgekeer-
de hartje voor ik hou van mijn 
borsten. De parels zijn eigen-
lijk een foutje van de natuur, het 
zijn indringers in een oester die 
worden omkapseld. Zo ontstaat 
een parel. En roze is de kleur van 
borstkanker.” Lia’s initiatief bleek 
niet onopgemerkt. Er verschenen 

interviews met haar in verschil-
lende prestigieuze vakbladen, 
zij werd uitgenodigd voor de tv-
show van Ivo Niehe en voor een 
vraaggesprek op de radio. Top-
drukte ontstond toen LinCHérie 
in heel Nederland een hanger-
tje cadeau deed bij de aankoop 
van een bh in de maand okto-
ber, jaarlijks de maand waar-
in extra aandacht besteed wordt 
aan borstkanker. Ook startten ju-
weliers de verkoop van de arm-
bandjes. Ondertussen slikt Lia 
nog dagelijks medicijnen om de 
borstkanker onder controle te 
houden. “Het is heel verdrietig 
dat bij mijn moeder uitzaaiingen 
zijn geconstateerd. Toch werkt 
zij nog steeds enthousiast mee 
en zij heeft een serie unieke tas-
sensieraden gemaakt.” Het ver-
haal van Lia’s oma, die stierf aan 
borstkanker, werd gepubliceerd 
in de nieuwsbrief van de KWF 
Kankerbestrijding. “Toen ging je 
nog dood aan borstkanker. Nu 
overleeft 86% de eerste vijf jaar. 
Het doel is om elke vrouw met 
borstkanker te kunnen genezen, 
zonder akelige bijwerkingen.” 
Lia is regelmatig te vinden op 
beurzen, markten en braderieën. 
“De 50 plusbeurs bijvoorbeeld 
en ik was aanwezig bij de expo-
sitie Kanker in Beeld in de Gro-
te Kerk in Den Haag. Van de ge-
exposeerde werken is een foto-
boek samengesteld en ook mijn 
sieraden zijn hierin opgenomen. 
En ik stond op de luxe Watch-
beurs in kasteel Hoogenweerth 
in Maastricht. Daar sta ik in de-
cember weer. Normaal kost zo’n 
beursplaats een vermogen, maar 
ik mocht er gratis staan. Kort ge-
leden was er een wandelevene-
ment voor het KWF in Katwijk 
met 10.000 deelnemers. Ik kreeg 
daar een kraam en de verkoop 
was super. In Castricum mocht ik 
een kraam inrichten voor Linge-
rie bij Nathaly tijdens de opening 

van het Bakkerspleintje. Nathaly, 
de eigenaresse van deze linge-
riewinkel, heeft de stichting ook 
gesteund bij de opening van de 
winkel. Zij wilde geen cadeaus, 
maar liever een donatie op het 
rekeningnummer van de stich-
ting. Daar ben ik haar heel dank-
baar voor! Als klap op de vuur-
pijl geeft het KWF een boek uit 
met voorbeelden van mensen 
die actie voeren tegen kanker. En 
daar komt mijn verhaal ook in te 
staan.” Lia verkoopt de schilde-
rijen en sieraden via haar web-
site en vanuit een speciaal in-
gerichte expositieruimte die te 
vinden is het woonhuis op de 
Dorpsstraat 3. Achter het huis 
staat een oude Trabant uit voor-
malig Oost-Duitsland te wachten 
om opgeknapt te worden. “Mijn 
man en twee zonen zorgen er-
voor dat het karretje straks weer 
rijdt en zij spuiten hem knalroze. 
En het Lia-symbool komt erop te 
staan.” Elk jaar overhandigt Lia 
een cheque aan het KWF voor 
het speciale onderzoek van Dr. 
Karsemeijer naar betere opspo-
ringsmethoden. “Want die heb ik 
geadopteerd. Ik wil niet dat het 
geld op de grote hoop verdwijnt, 
ik wil doelgerichte resultaten. 
Dat is bekrachtigd met een of-
ficieel contract en daar ben ik 
echt trots op. Onlangs heeft 
het AVL de beschikking gekre-
gen over verbeterde apparatuur 
om borstkanker op te sporen.” 
Lia wil iedereen die te maken 
heeft met kanker moed inspre-
ken. “Laat het hoofd niet hangen 
en probeer het negatieve om te 
buigen naar iets positiefs, zoals 
ik dat deed. Voor mij is elke dag 
een cadeautje!” De sieraden zijn 
te bestellen via lia@hartvoor-
borstkanker.org. Bel voor meer 
informatie tel.: 0251-656469. Kijk 
voor afbeeldingen van de sie-
raden en schilderijen op www.
hartvoorborstkanker.org. 

Even langs de VVV!
Castricum - In het vakantie-
seizoen is het ook bij de VVV/
ANWB een drukte van jewelste.
Vakantiegangers nemen hun 
maatregelen en kopen ter voor-
bereiding de nodige kaarten, 
gidsen en reisartikelen. Er is ook 
een assortiment speelgoed en 
boekjes voor de kinderen en ui-
teraard een collectie kleding en 
schoenen. En op het moment 
geldt de actie dat elk tweede ar-
tikel verkocht wordt voor de helft 
van de prijs. Het afsluiten van een 
pechhulpabonnement van de 
Wegenwacht is erg populair en, 

naast de reisverzekering, wor-
den ook diverse andere verze-
keringen verkocht. Aangeraden 
wordt om vrijblijvend offerte aan 
te raden om te zien hoe voorde-
lig het kan zijn bij de ANWB. Ge-
durende de zomer wordt Castri-
cum bezocht door vele toeristen. 
De grote Kennemerduin Cam-
pings en de gezellige boeren-
campings zijn al jaren in trek. 
Verder zijn er een aantal privé-
adressen voor bed & breakfast 
en vakantiewoningen en sinds 
kort natuurlijk ook Shepherd’s 
House en Hotel het Oude Raad-

huis. Voor de gasten is een be-
zoek aan de VVV ook nuttig voor 
het aankopen van vele fiets-en 
wandelkaarten, zowel in Castri-
cum als in de directe omgeving 
en verder in Nederland. Boven-
dien is er in juli en augustus een 
kinderarrangement Bospoffer-
tjes; een fietstocht naar Egmond 
en terug met ranja en poffertjes 
bij Johanna’s Hof. Het arrange-
ment is in de winkel verkrijgbaar 
voor 8,95 euro en is tevens ver-
krijgbaar bij de VVV in Egmond 
of via de webshop op www.vvv-
castricum.nl. De VVV op de Sta-
tionsweg is geopend op maan-
dag van 13.00 tot 17.00 uur, dins-
dag t/m zaterdag van 9.30 tot 
17.00 uur., tel.: 0251-652009. 

Squash voor kinderen
Castricum -  Op donderdag 
29 juli kunnen  kinderen van 6 
tot en met 12 jaar van 11.00 tot 
11.30 uur op de banen van Berg 

en Bal squashen. Aanmelden bij 
de Stichting Welzijn  Castricum, 
Geesterduinweg 5, tel.: 656562, 
geopend van 9.00 - 12.30 uur.  
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Spetterend vakantieplezier!
Spelzwemmen met prij-
zen in De Witte Brug
Castricum - Op maandag 19 ju-
li kunnen kinderen in de leeftijd 
van zes tot en met acht jaar deel-
nemen aan het spannende Spel-
zwemmen met prijzen in zwem-
bad De Witte Brug in Castri-
cum. Het zwembad is dan spe-
ciaal voor de vakantiecocktail-
kids ingericht om hen te laten 
zwemmen, glijden en rennen (op 
de matten) tijdens deze bruisen-
de activiteit. Een zwemdiploma is 

verplicht voor het spelzwemmen 
dat van 13.00 tot 15.00 uur ge-
houden wordt. De kosten bedra-
gen 2,50 euro.

Aanmelden kan bij de Stich-
ting Welzijn Castricum, Geester-
duinweg 5 van maandag tot en 
met donderdag aan de balie van 
9.00 tot 10.00 uur en telefonisch 
van 13.30 tot 15.00 uur: telefoon 
0251-656562. 

Brons voor Danae Kingma tijdens 
Nederlandse Kampioenschappen

Castricum - Danae Kingma 
heeft vorige week zondag voor 
een verrassing gezorgd door 
op de Nederlandse Kampioen-
schappen in het Sloterparkbad 
in Amsterdam de bronzen me-
daille te winnen op de 100 me-
ter schoolslag in een tijd van 
1.32.13. 
Een paar maanden geleden heeft 
zij zich geplaatst voor de NK en 
daar extra tijd in trainingen ge-
stopt, om vooral ook te wennen 

aan een 50 meter zwembad. Door 
een intensieve en gedegen voor-
bereiding onder leiding van on-
der andere assistent coach Henk 
Heinis is haar techniek en con-
ditie op zo’n goed niveau dat zij 
afgelopen zondag derde van Ne-
derland werd en met een bron-
zen medaille naar huis ging. 
Danae zwemt al een aantal jaar 
bij Aquafit, alwaar ze het enorm 
naar haar zin heeft, zeker ook 
daar ze heel makkelijk zwemt en 
hierdoor veel wedstrijden wint. 
Deze wedstrijd was op het al-
lerhoogste niveau tegen leeftijd-
genootjes, vanuit heel Neder-
land kwamen de zwemmers naar 
Amsterdam om te strijden voor 
de nationale titel. 
De sfeer en ambiance waren su-
per en er werd heel goed ge-
zwommen, vooral dus door Da-
nae die maar liefst vijf seconden 
van haar persoonlijke record af-
zwom. Nu breekt de zomerperi-
ode aan, waarin ze heerlijk kan 
genieten van deze prestatie en 
zich alweer gaat voorbereiden 
op het nieuwe seizoen. Moge-
lijk gaat men nog veel meer ho-
ren van Danae op de schoolslag. 

Noa Prijs kringkampioen dres- 
suur Noord-Holland Midden

den. Onlangs hebben haar ou-
ders een paard voor haar ge-
kocht. Zijn naam is Michigan en 
is Nederlands gefokt (vader Far-
rington). Hij heeft in 2004 in het 
A-kader van Nederland gezeten 
en is daarna verkocht aan een 
Young rider Amazone.
In 2007 werd hij kampioen van 
Amerika en won hij goud. Inmid-
dels heeft ze twee keer met Mi-
chigan gereden. De laatste keer 
was vorige week met de hoef-
slag dressuurcup. Dit is een cup 
waar 35 combinaties aan mee-
doen in de klasse Z2. 
Een geheel nieuwe ervaring om-
dat ze nu tegen volwassen ama-
zones moet rijden en tevens zeer 
bekende. Michigan en Chiara 
liepen een zeer goede proef en 
ze won hem ook met een per-
centage van 70.3%. In septem-
ber start Chiara met Mich bij de 
junioren en hoopt bij de paarden 
net zo succesvol te worden als 
bij de ponys.

Castricum - Vorige week zater-
dag waren de kringkampioen-
schappen van Noord-Holland. 
Noa Prijs uit Castricum reed met 
haar pony Pancho twee bijzon-
der goede proeven.
In beide proeven werd zij eer-
ste en dus kringkampioen. Over 
een maand hoopt Noa op de re-
giokampioenschappen te Hoofd-
dorp regiokampioen te worden. 
Dan mag ze naar de Nederlandse 
kampioenschappen, waar ze vo-
rig jaar ook voor de regio Noord-
Holland haar titel mocht verde-
digen. Noa, pas negen jaar en 
leerlinge op de Toermalijn, is een 
geboren talentje. Ze rijdt al pony 
vanaf haar tweede jaar en heeft 
inmiddels al op twee pony’s haar 
rijkunst laten zien. Ze is een na-
tuurtalent die graag in de voet-

sporen van haar grote zus Chiara 
wil treden. Chiara die haar zusje 
zo nu en dan traint is maar wat 
trots op haar kleine zusje. 

Chiara gaat over twee weken 
met haar pony Mastwood Black-
berry naar het Engelse Bishop 
Burton waar dit jaar de Europese 
Kampioenschappen worden ge-
houden. Hier zullen de ongeveer 
60 beste pony amazones en rui-
ters uit Europa zich gaan meten 
om de beste te zijn van Europa. 
Chiara is in volle voorbereiding, 
wat inhoudt veel trainen, clinics 
volgen en mentaal voorbereiden 
op dit grote concours. 

Overstap Chiara naar paarden
Inmiddels heeft Chiara ook de 
overstap gemaakt naar de paar-

Eerste en tweede prijzen 
voor Serena en Kaylin Stel
Limmen - Vorige week zater-
dagavond werden bij de sei-
zoenafsluiting van zwemvereni-
ging Oeza in Heemskerk de prij-
zen verdeeld. 

Als eerste was er de PR-lijst bo-
kaal. Dit is een prijs voor die-
genen die in het afgelopen sei-
zoen de meeste persoonlijke re-
cords heeft gezwommen. Bij de 

dames ging de eerste prijs naar 
de 11-jarige Castricumse Sere-
na Stel met 62 pr’s. Serena heeft 
tot 1 mei bij Oeza gezwommen, 
daarna kwam ze uit voor de Dol-
fijn. Opvallend was dat de twee-
de plaats in dit klassement  was 
voor de 8-jarige Kaylin Stel met 
54 pr’s. Kaylin is de op een na 
jongste van de vereniging. 
Bij de heren was er een derde 
plek voor de in Limmen wonen-
de Allard de Vries. Verder wer-
den deze avond de clubkampi-
oenen bekend gemaakt. Voor 
deze bokaal werden vijf donder-
dagavond wedstrijden gezwom-
men. 

Bij de meisjes 2001-1998 was de 
eerste prijs wederom voor Sere-
na Stel en ook hier won Kaylin de 
tweede prijs. Bij de jongens juni-
oren/jeugd ging de derde plaats 
naar de in Limmen wonende 
Dylan de Vries. Tevens kreeg Se-
rena de bronzen prestatieme-
daille van de KNZB uitgereikt. 
Deze medaille wordt verdiend als 
men op de landelijke ranglijsten 
bij de eerste tien staat.    

Vakantieactiviteit bij De Stetters
Jeu de boules voor kinderen
Castricum - Op donderdag 22 
juli wordt van 14.00 tot 16.00 uur 

op de echte wedstrijdbanen van 
de Stetters op Sportpark Wou-

terland een spannende wedstrijd 
jeu de boules met prijzen gehou-
den. 

Op de 13 meter lange banen 
wordt het butje (kleine balletje) 
uitgegooid en dan is het zaak zo 
goed mogelijk te mikken met de 
boules (grote ballen) om zo dicht 
mogelijk in de buurt van het butje 
te komen. De spelregels van het 
jeu de boules zijn niet moeilijk, 
ervaren begeleiders helpen ieder 
om tot topprestaties te komen. 
Deelnamekosten 2,50 euro. 

Kinderen in de leeftijd van 6 tot 
en met 12 jaar kunnen zich aan-
melden bij de Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5. 
Van maandag tot en met vrijdag 
aan de balie van 9.00 tot 10.00 
uur en telefonisch van maandag 
tot en met donderdag van 13.30 
tot 15.00 uur: telefoon 0251-
656562. 

Geen krant 
ontvangen? 
Bel: 0251-674433
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Genieten van duinspecialiteiten
Egmond-Binnen - Op vrijdag 
16 juli kunnen belangstellen-
den op stap met boswachter Co-
ra Schipma, op zoek naar oude 
bessen en jonge loten. De ex-
cursie is van 19.00 tot ongeveer 
20.30 uur. De verzamelplaats is 
bij parkeerplaats Middenweg, 
ten westen van Egmond Binnen, 
aan de Oude Schulpweg, voor 
restaurant Anno Nu. De kos-
ten zijn 3,50 euro voor volwas-
senen, 1,50 euro voor kinderen. 
Aanmelden via www.pwn.nl/ac-
tiviteiten of 0900-7966288 of een 

e-mail sturen naar boekingsbu-
reau@pwn.nl.
In juli zijn er veel eetbare, kruidi-
ge en geurende planten te vin-
den. Het gebied rond de Mid-
denweg leent zich hier bij uitstek 
voor. De natuur is nu prachtig. 
Tijdens de wandeling proeft men 
wat de natuur te bieden heeft. 
Wilde rucola, meidoornblaadjes 
en paardenbloemen worden ge-
proefd. Bij de geur van de hop en 
valeriaan wordt men suf en sla-
perig. Daarna weer een oppep-
per met munt en waterpeper. 

Eefje en Egon Kracht & The Troupe

Dubbelconcert op Canadaplein
Alkmaar - Op zondagmiddag 18 
juli kan het publiek tijdens Zo-
mer op het Plein genieten van 
maar liefst twee concerten. Van-
af 14.30 uur treedt de authentie-
ke singer/songwriter Eefje op, 
gevolgd door een bijzonder op-
treden van Egon Kracht & The 
Troupe.
Neem een muzikaal gezin, een 
belangrijke beslissing op je 22e, 
de Grote Prijs en De Wereld 
Draait Door. Het overkwam sin-
ger/songwriter Eefje de Visser. 
Een eerste kroon op haar werk 
werd de Grote Prijs Van Neder-
land 2009 in de categorie sin-
ger-songwriter. De jury prees 
haar om haar authenticiteit, haar 
pakkende liedjes, sterke teksten 
en haar vermogen om het pu-
bliek in haar greep te houden. 
Aan de vooravond van de fina-
le van de Grote Prijs trad ze al 
op bij De Wereld Draait Door, al-
waar zij meteen de favorieten-
rol kreeg toebedeeld, die zij met 
verve waarmaakte. Een concert 
in samenwerking met Poppodi-
um Victorie.
Vorige zomer voerden Egon 
Kracht & The Troupe, met als 
zangers Maarten van Roo-
zendaal, Marcel de Groot en drie 

Eefje. Foto: Lieke Romeijn.

voormalige leden van Hauser Or-
kater (Chris Bolczek, Gerard Ate-
ma en Thijs van der Poll), hoog-
tepunten uit het repertoire van 
Hauser Orkater op uit tijdens het 
Juttersfestival in Wijk aan Zee. 

Slotkapel zet de traditie 
voort met ‘Een luchtig Slot’
Egmond aan den Hoef - In de 
eeuwenoude, prachtig gerestau-
reerde Slotkapel, is men zondag-
avond 18 juli welkom om een 
klein uurtje te genieten van mu-
ziek, proza en poëzie onder de 
noemer ‘Een luchtig Slot’. Dit jaar 
is het thema ‘Zomer in de pol-
der’.
De muziek wordt verzorgd door  

Wim Noteboom piano en Mark 
Zandstra viool. Het altijd weer 
verrassende natuurarrange-
ment komt van de hand van Ans 
Zwart. Samenstelling en presen-
tatie: Map Blijleven.
Aanvang 20.00 uur. De toe-
gang is gratis; voor koffie of thee 
wordt een kleine vergoeding ge-
vraagd.

Roemer van der Steeg en De Nachtzusters

Zaterdagavond kleinkunst 
bij Zomer op het Plein

Alkmaar - Zaterdag 17 juli vanaf 
20.30 uur biedt het podium van 
het Canadaplein wederom een 
dubbelprogramma kleinkunst. 
Roemer van der Steeg werpt vele 
vragen op in zijn liedjesprogram-
ma. De Nachtzusters doorlopen 
theatraal de ontwikkeling van de 
vrouw.

Je komt erachter: je bent intelli-
gent, sportief en handig. Maar je 
bent niet de nieuwe Albert Ein-

stein. Je zult de Olympische Spe-
len nooit halen. En je kunt prima 
je fiets repareren, behalve als het 
om de trap-as gaat. 
Of de ketting. In het liedjespro-
gramma ‘Ik ben geen kernfysi-
cus’ denkt Roemer van der Steeg 
na over wat er nog wel moge-
lijk is. Want dat is natuurlijk heel 
veel. Je kunt lugubere spelletjes 
spelen, proberen je jeugdliefde 
te versieren, grootmoeders taart 
eten, genieten van een nieuw-

Aeja Son, van Zuid-Korea 
naar Egmond aan Zee
Egmond aan Zee - Het derde 
Zomeravondconcert in de Eg-
mondse Ste. Agneskerk wordt 
op maandag 19 juli verzorgd 
door de Zuid-Koreaanse Aeja 
Son. Zij speelt die avond een mix 
van oude en nieuwe muziek van 
Muffat, Krebs, J.S. Bach, Max Re-
ger en de Fransman Olivier Mes-
siaen. Van de grote Bach hoort 
men onder andere het Preludium 
en Fuga in D groot (BWV 566)  
en van Messiaen een viertal de-
len uit diens ‘Livre de Saint Sa-
crement’. 
Het concert begint om 20.30 uur, 
de toegang is vrij en er is een 
collecte aan de uitgang.
Aeja Son begon haar opleiding 
met de studie van kerkmuziek 
aan de Sung–Kyul Universiteit 
in Seoul, de hoofdstad van Zuid-
Korea. Vervolgde haar orgelstu-
die bij Tong-Soon Kwak op de 

Yon-Sei Universiteit. Studeerde 
vervolgens verder in Europa  bij 
Thiemo Jassen en Wolfgang Ze-
rer aan de Hamburgse Hoch-
schule voor Muziek en Theater, 
onder andere bij Pieter van Dijk. 
Aan het Amsterdams Conserva-
torium bij Jacques Oortmerssen.
Aeja was in 2004  een van de fi-
nalisten van het Internationa-
le Orgelconcours  Nürnberg en 
gaf sindsdien vele concerten in 
Korea, Duitsland, Zwitserland en 
Nederland. 

bouwwijk en nog veel meer. Een 
voorstelling over de vraag of er 
van je leven nog iets aardigs te 
maken is. Ondanks alles.

In ‘Brokken’ nemen de Nachtzus-
ters Kaat en Anna Schalkens de 
geschiedenis van de vrouw eens 
even grondig door en wel in 20 
hoogtepunten. Maar wat zijn die 
hoogtepunten? Was het de uit-
vinding van de BH? Was het toen 
de vrouw uit haar grot kwam en 
rechtop ging lopen? Of was het 
Marilyn Monroe met haar op-
waaiende jurk? Het is duidelijk; 
wat voor de één een hoogtepunt 
was hoeft dat voor de ander niet 
te zijn! Genoeg stof voor een 
echte Nachtzusters voorstelling. 
In de voorstelling wordt er een 
beroep gedaan op alle zintui-
gen. Er wordt op originele wij-
ze gebruikt gemaakt van geur, 
smaak, beeld en vooral geluid. 
Dit is gezien het radio-verleden 
van beide dames niet zo verwon-
derlijk,   Maar deze keer zullen 
zij nog een paar stapjes verder 
gaan. Geur wordt tastbaar en 
geluid zichtbaar. De voorstelling 
is komend seizoen tweemaal in 
z’n geheel in Theater De Vest te 
zien. Op de foto De Nachtzus-
ters. Foto: Mattie Poels.

Het publiek was razend enthou-
siast; dit optreden vroeg om een 
tournee. Een tournee is er niet, 
maar er komt wel een cd. Rond-
om het verschijnen van de cd 
wordt een aantal concerten ge-
speeld, waaronder één in Alk-
maar op het Plein.
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Zelfstandig wonen met alarmering
Regio - Voor ouderen en ge-
handicapten die zelfstandig wo-
nen is het wel zo prettig te weten 
dat er altijd hulp ingeroepen kan 
worden in geval van nood. Kin-
deren of mantelzorgers wonen 
soms te ver weg om snel aanwe-
zig te  kunnen zijn. Of men wil 
de naasten niet te veel belasten. 
Cliënten maken daarom steeds 
meer gebruik van de professi-
onele alarmopvolging van ViVa! 
Zorggroep. Op deze manier kun-
nen zij (langer) zelfstandig wo-
nen en kunnen mantelzorgers 
deze ‘zorg’ met een gerust ge-
voel overlaten aan professionals. 
Het team alarmering staat 7 da-

gen per week, 24 uur per dag 
paraat. Wie op alarmering aan-
gesloten wil worden kan con-
tact opnemen met SenZ, de le-
denservice van ViVa! Zorggroep. 
Gebruikers van de professione-
le alarmopvolging dienen te be-
schikken over een alarmappa-
raat dat is aangesloten bij een bij 
SenZ bekende meldkamer. Nog 
geen alarmapparaat? Dan kan 
de ledenservice verder helpen. 
De dienst is exclusief voor le-
den. 
Voor informatie kan men op 
werkdagen contact opnemen 
met SenZ, telefoon 088 – 995 88 
22 of ga naar www.senzpas.nl. 

Leden van Fit4lady doneren 250 euro 
aan Stichting Fietsen voor Burkina Faso
Limmen – 58 vrouwen met één 
doel: een paar kilo lichter en fit-
ter de zomer in. Deze Fit4sum-
mer-actie werd georganiseerd 
door Fit4lady. 

Elke vrouw stelde op 1 april een 
persoonlijk doel dat zij op 1 ju-
li dit jaar wilde bereiken. Ge-
wichtsverlies of vermindering 

van het vetpercentage met een 
geldinleg. De geldinleg werd te-
rugverdiend bij het bereiken van 
het doel. De dames die het doel 
niet geheel bereikten schonken 
hun inleg aan Stichting Fietsen 
voor Burkina.

De leden van Fit4lady kozen dit 
goede doel mede vanwege de 

Arina van Damme van Fit4lady overhandigt de cheque aan Addy Perey.

betrokkenheid van Addy Perey 
bij de fietstocht en de sportieve 
uitdaging van dit bijzondere pro-
ject. Addy is sinds enkele jaren 
Fit4lady lid en traint fanatiek bij 
Fit4lady als ondersteuning van 
haar fietstraining. Zo houdt ze 
haar spieren sterk, zodat ze fit en 
energiek naar Burkina zal kun-
nen fietsen in het najaar.

Teken in de natuur
Castricum - Nu het weer wat 
warmer wordt en de mees-
te mensen minder kleding dra-
gen, is de kans groter dat men 
in aanraking komt met een teek. 
Paniek is een slechte raadgever, 
maar oplettendheid is wel gebo-
den. De kans dat een teek be-
smet is met de bacterie Borrelia 
is maar 5%. Bij tekenbeten is het 
net zoals bij muggenbeten, de 
ene persoon zit onder de mug-
genbulten en een ander heeft 
nergens last van. Mocht het toch 
zo zijn dat een besmette teek bij 
iemand te gast komt dan is er 
vaak niets aan de hand als men 
de teek binnen 12 uur heeft ver-
wijderd. 
Wie in de natuur is geweest en 
dat kan ook de eigen tuin zijn, 

wordt aangeraden om ‘s avonds 
even te controleren of er niet 
zo’n parasiet is achtergebleven. 
Teken houden van warmte en 
nestelen zich graag in huidplooi-
en, achter de oren of net bij de 
haargrens. 
De teek kan gemakkelijk uit de 
huid worden verwijderd met een 
pincet. Noteer dan gelijk de da-
tum even in een agenda. Een 
mogelijke besmetting kan bin-
nen een paar dagen zichtbaar 
worden, maar dit kan ook nog 
maanden duren. Ontstaat er bij 
het wondje een rode vlek, ga dan 
naar de huisarts die dan waar-
schijnlijk antibiotica zal voor-
schrijven. Een bloedonderzoek 
kan aangeven of men besmet is 
met de Ziekte van Lyme. 

Castricum - Wie aan jeu de 
boules denkt, denkt aan Frank-
rijk waar mensen samen komen 
voor een spel en om elkaar te 
ontmoeten.
Op 20 juli opent de Jeu de Bou-
lesvereniging de Stetters spe-
ciaal voor de zomeractiviteiten 
haar deuren om het publiek in te 
wijden in deze ontspannen sport. 
Bij deze vereniging zijn 28 jeu de 
boulesbanen. Iedere deelnemer 
krijgt uitleg en instructies. Koffie 
en drankjes zijn tegen geredu-
ceerde prijzen verkrijgbaar. De 
jeu de boulesmiddag duurt van 
13.30 tot 16.00 uur. Kosten zijn 5 
euro. Materiaal is aanwezig.

Jeu de Boulen 
bij de Stetters

Castricum - In het Rode Kruis-
gebouw aan de Van Speykka-
de wordt op woensdag  21 ju-
li om 13.30 uur een oud-Hol-
landse spellenmiddag georga-

Oudhollandse spellenmiddag

Castricum - Op 23 juli kan men 
een impressie maken van de tuin 
van Kapitein Rommel. Na een 
korte wandeling door de tuin,  
gaat men met verf aan de slag. 
Ervaring met tekenen of schil-
deren hoeft men niet te hebben 
want ieder werkt op zijn of haar 
eigen niveau.
Start 10.00 uur in de tuin van Ka-
pitein Rommel, kosten 10 eu-
ro inclusief materialen, exclusief 
koffie of thee.

Schilderen 
in de natuur

Castricum - Vakantie Kinder-
vreugd organiseert voor de twee-
de keer in deze vakantie een 
knutselochtend voor de jeugd.
Het is op maandag 19 juli en de 
ochtend staat in het teken van 
de vakantie.
De kinderen kunnen gaan fi-
guurzagen, met lapjes werken, 
schaken, collages maken en 

Knutselochtend voor de jeugd

niseerd. De entree is gratis. Wie 
met de auto gehaald en gebracht 
wil worden kan bellen  met de 
Stichting Welzijn voor vervoer, 
tel. 656562. 

potten en glazen versieren. Ook 
wordt er bingo gespeeld.
Het is voor kinderen van de ba-
sisschool en de toegang is 1 eu-
ro. Locatie: dorpshuis De Kern, 
Overtoom 15. De knutselochtend 
is van 10.00 tot 12.00 uur. 
Voor meer inlichtingen: J. de 
Groot, tel. 0251-655637 of T. 
Knebel, tel. 0251-650198.

Film en wandeling ‘Grote 
grazers in de duinen’
Castricum - Waarschijnlijk zijn 
veel mensen al eens de Schot-
se Hooglanders tegengekomen 
in de duinen. Op 29 juli om 14.00 
uur wordt in bezoekerscentrum 
de Hoep een film vertoond en al-
les verteld over de begrazings-
projecten in het  Noord-Hollands 
landschap. Daarna wordt in een 
rustig tempo met de boswachter 
een uurtje door de duinen ge-
wandeld en vertelt hij over de 
omgeving en hoe te reageren 

wanneer men oog in oog met 
een Hooglander komt te staan. 
Aan  het eind van de middag 
is er gelegenheid om koffie te  
drinken bij restaurant Johanna’s 
Hof. Kosten 6 euro. Verzamelen 
om 13.45 uur bij bezoekerscen-
trum De Hoep. 
Aanmelden bij Stichting Welzijn, 
tel. 0251-65 65 62 of per mail 
info@welzijncastricum.nl on-
der  duidelijke vermelding naam 
workshop en adresgegevens.



PRIJzENPAKKET:PRIJzENPAKKET:
WK Rondvaart in Amsterdam
Voor 15 personen, inclusief 2 drankjes
Beschikbaar 
gesteld door

Nick Retèl proost alvast op zijn te gekke prijs: 
een rondvaart in Amsterdam met zijn 14 vrienden

Luxe BBQ Pakket
Voor 6 personen
Beschikbaar gesteld door 

De familie Metzelaar kan heerlijk gaan genieten van 
het barbequepakket

WK Taart met winnende 
foto erop
Beschikbaar gesteld door

Wesley Sprenkeling wint met zijn mooie zonnebril
de taart

Lekker compleet BBQ-en

T 0251 65 23 31

10,-
Standaard pakket

15,-
Luxe pakket

KAMPIOEN

WORSTENMAKERIJ-

TRAITEUR

NOORD-HOLLAND

7,95

Studentenpakket

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

①

②

③

WK 2010 
fotoWedstrijd
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Ineke Taylor exposeert in 
kerkje Egmond-Binnen
Egmond - Iedere zaterdag- en 
zondagmiddag tussen 13.00 en 
17.00 uur kan men werken van 
Ineke Taylor-Zwaan bekijken in 
het protestantse kerkje te Eg-
mond-Binnen. Ineke is autodi-
dact. Ze ging naar de middelba-
re technische school te Schoon-
hoven waar zij opgeleid werd tot 
graveur. Toen ze terug in Egmond 
kwam wonen, ze is een geboren 
‘derper’, is zij gaan schilderen 
onder leiding van Janny Veenstra 
en later bij Andrez, de laatste bij 
de stichting ‘Anders Actieven’ te 
Egmond aan den Hoef. In 1995 
werd ze gevraagd door de stich-
ting om hem op te volgen en de 
cursisten onder haar hoede te 

nemen en hen te begeleiden. Dit 
heeft ze negen jaar gedaan. 
In 2008 werd ze geselecteerd 
door Cees Broersen als één van 
de zes exposanten van de Eg-
mondersexpositie, die om de 
twee jaar wordt gehouden in Ga-
lerie de Kapberg. Tevens is zij een 
van de vaste deelnemers aan de 
jaarlijkse Hoever Kunstmarkt.
Nu exposeert zij voor het der-
de achtereenvolgende jaar in dit 
pittoreske kerkje in Egmond-Bin-
nen. Niet alleen is haar werk een 
bezoekje waard, maar het kerk-
je, dat tevens monument is, heeft 
een rijke geschiedenis. 
De expositie duurt tot en met 12 
september.

Theater, muziek, beeldende kunst 
en workshops voor kinderen 
Regio - Op 7 en 8 augustus ver-
rijst op het breedste strand van 
Nederland, na enkele jaren af-
wezigheid, weer het Kinderfes-
tival aan Zee. Bij strandpaviljoen 
Timboektoe in Wijk aan Zee kun-
nen kinderen van vier tot en met 
twaalf jaar zich twee dagen lang 
te goed doen aan theater, mu-
ziek, beeldend kunst en creatie-
ve workshops. 
Het festival grijpt haar wederop-
standing aan om het thema her-
gebruik te onderzoeken. In een 
natuurlijk decor van strand en 
duinen vind je Recycle Town, een 
containerdorp vol kunstzinnige 
activiteiten voor en door kinde-

ren. Op verschillende podia zijn 
optredens te zien van artiesten 
uit Nederland, maar ook België. 
Zo treedt de in Vlaanderen roem-
ruchte Kapitein Winokia aan met 
zijn vijfkoppige band, in de Ver-
teltheatertent tweedehands ver-
halen van Eric Borrias en Mia 
Verbeelen, en in Klein Timboek-
toe de Zandtovenaar. Ook Kikker 
- het Popconcert komt langs. 
Jaarlijks wil het festival een bij-
zondere kunstenaar in de schijn-
werpers zetten. Dit jaar is dat 
Martien Groeneveld, die interna-
tionaal zijn sporen verdiende met 
muzikale workshops rond de Ke-
verharp en de Riolofoon. 

Jaarlijks krijgen twee jonge kun-
stenaars de kans zich aan een 
nieuw publiek te presenteren. 
Ralf Westerhof draagt zorg voor 
het vormgeven van het terrein 
vanuit hergebruikte materialen. 
Wieteke Koolhof geeft vorm aan 
de jaarlijks wisselende huisstijl. 
Het volledige programma is te 
vinden op www.kinderfestiva-
laanzee.nl 

Entree: 5,00 euro vanaf 4 jaar, 0-
4 jaar gratis. Veel voorstellingen 
zijn gratis, voor sommige voor-
stellingen en workshops moet 
een kleine bijdrage betaald wor-
den.

Telefooncirkel Rode Kruis
zoekt nieuwe vrijwilligers
Regio - Het telefooncirkelwerk 
van het Rode Kruis is een vorm 
van hulpverlening met als doel 
alleenstaande (meest) oude-
re of gehandicapte mensen vei-
ligheid en contact te bieden. De 
groep, die de telefooncirkel in de 
kern Castricum runt, heeft be-
hoefte aan nieuwe vrijwilligers. 
Zij zullen gemiddeld een volle 
week per zes à zeven weken vol-
gens een rooster worden inge-
schakeld. Over het rooster wordt 
eenmaal in de tien weken op een 
maandagochtend vergaderd. 

Wie voor dit werk belangstelling 
heeft, wordt verzocht om contact 
op te nemen met Margriet Saat 
(0251) 652825. 

Bedevaart naar Lourdes
Regio - De Lourdesgroep Haar-
lem en omstreken organiseert  
in samenwerking met de Lim-
burgse Bedevaarten ook in 2010 
weer een treinreis naar Lour-
des. Deze vindt plaats van 23 
tot 30 september. Het vertrek is 
vanuit Haarlem. In de trein zit-
ten vier personen in één coupé. 
‘s Avonds worden de zitplaatsen 

veranderd in slaapplaatsen. Aan 
deze reis kunnen ook mensen 
deelnemen die niet zo goed ter 
been zijn. De vrijwilligsters van 
de Lourdesgroep zijn behulp-
zaam, onder meer bij het dra-
gen van de koffers en het du-
wen van de rolstoelen. Geeste-
lijk leider van deze reis is dia-
ken Philip Weijers. In Lourdes 

krijgen de deelnemers een pro-
gramma aangeboden, waar men 
vrijblijvend aan mee kan doen.

Meer informatie: diaken Phi-
laip Weijers (na 18.00 uur) tel. 
023 -5246978, Irene Helmond 
(na 18.00 uur) tel. 023- 5335005,  
Laurina Melchers, tel. 075- 
6229798. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
14 juli 2010

Straattheater De 
Karavaan 15 juli 
in Castricum

Op donderdag 15 juli doet het 
Karavaan Straattheater Castricum 
aan. Die middag en avond, tussen 
14:00 en 21:00 uur, zijn de allerbeste 
(inter)nationale straattheateracts te 
zien in de Dorpsstraat in Castricum. 
Van de nostalgische miniconcerten in 
het Meesleeptheater van Mama Roux 
tot de intieme ontmoeting onder de 
metershoge rode jurk van Victorine 
Pasman. Laat u samen met familie 
en vrienden verrassen en kom kijken! 
Kijk voor meer informatie op www.
castricum.nl/Actueel/Meer nieuws

Nieuwe kanoroute 
Limmer Die Castricum
Onder grote belangstelling opende 
wethouder Portegies woensdag 7 juli 
de Castricumse kanoroute Limmer 
Die. De nieuwe kanoroute verbindt de 
dorpskernen van Castricum, Akersloot 
en Limmen en voert tussen de weilanden 
door over de Schulpvaart, het Limmer 

Die en het Kerkmeer. Op diverse 
plaatsen zijn kanosteigers aangelegd en 
de gehele route, met afstanden van 5 tot 
10 kilometer, is gemarkeerd met bordjes. 
Meer informatie leest u op de website 
www.castricum.nl Persberichten. Daar is 
ook de routefolder te downloaden. 

Castricumse klanten 
Wmo tevreden
Begin dit jaar is een klanttevredenheids-
onderzoek Wmo gehouden. De inwo-
ners die gebruikmaken van één of meer 
individuele Wmo-voorzieningen en hun 
mantelzorgers zijn hiervoor gevraagd een 
vragenlijst in te vullen. Op basis hiervan 
is nu het rapport ‘Tevredenheidsonder-
zoek Wmo over 2009’ opgesteld.
Op de gemeentelijke website www.
castricum.nl/Zorg en Welzijn kunt u het 
rapport downloaden. Het is ook te 
vinden op de landelijke website www.
artikel9wmo.nl.

Overnachten in 
strandhuisjes goed 
geregeld
Overnachten in de strandhuisjes op het 
Castricumse strand mag sinds deze zo-
mer. De gemeente gedoogt het slapen in 
de huisjes. Na verschillende overleggen 
met de eigenaren van de strandhuisjes en 
de paviljoenhouders heeft de gemeente 
Castricum groen licht gegeven voor het 
overnachten.
De eigenaren van de huisjes hebben in 
de aanloop naar het hoogseizoen een 
gedoogbeschikking aangevraagd bij de 
gemeente om ook ’s nachts hun strand-
huisje te mogen gebruiken. Momenteel 
worden door de strandtoezichthouder 
Theo Kraan de huisjes geïnspecteerd 
om te bepalen of de huisjes voldoen aan 
de eisen die de gemeente stelt, zoals de 
aanwezigheid van rookmelders en kleine 
blusmiddelen zoals een brandblusser en/
of een branddeken. Ook is de afspraak 
gemaakt dat alle strandhuisjes aan de 
achterzijde een vluchtluik krijgen als ex-
tra vluchtweg als er problemen zijn aan 
de voorzijde van het huisje. De eerste ge-
doogbeschikkingen worden binnenkort 
uitgereikt aan de strandhuiseigenaren.

Iepziekte in 
gemeente Castricum
Door de langdurige warmte is er op dit 
moment sprake van een uitbraak van 
de iepziekte in de gemeente Castricum. 
De gemeente probeert de iepziekte te 
bestrijden door besmetting te voorkomen. 
Alle zieke iepen worden daarom 
onmiddellijk gekapt en vervolgens 
verbrand. Dit geldt ook voor zieke privé-
iepen. Daarvoor is de medewerking van 
burgers belangrijk. 

In Castricum staan veel iepen. Het is voor 
onze gemeente een belangrijke boom. Een 
iep kan namelijk goed tegen (zee)wind, 
groeit snel en kan goed in verharding 
staan. De iep is helaas erg vatbaar voor de 
zogenaamde iepziekte. Iepziekte wordt 
veroorzaakt door een schimmel die de 
sapstromen in de boom ontregelt. De 
boom sterft hierdoor. De schimmel wordt 
verspreid door het iepenspintkevertje dat 
van boom tot boom vliegt. Iepziekte is 
zeer besmettelijk; zelfs dood hout kan 

voor besmetting zorgen. Het hout van een 
omgezaagde zieke iep mag daarom nooit 
als openhaardhout opgeslagen worden.

Hoe herkent u iepziekte
De eerste symptomen van de iepziekte 
zijn het afsterven van de bladeren aan 
het einde van een tak. Ze verkleuren en 
gaan slap hangen. De bladeren krullen op, 
worden bruin en vallen van de boom. In 
plaats van op deze manier af te sterven, 
kan het bladmateriaal ook snel uitdrogen 
en nog weken aan de boom blijven 
zitten.

Wat u kunt doen
Mocht u zieke iep(en) signaleren in de 
gemeente Castricum (gemeentelijke 
of particuliere bomen), dan kunt u dat 
doorgeven aan de gemeente. Dat kan op 
maandag t/m donderdag tussen 9.00-
16.00 uur en op vrijdag van 9.00-12.30 
uur via tel. (0251) 661122.
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Goede opkomst informatiemiddag/avond 
rioolvervanging ‘Componistenbuurt’
Maandag 5 juli werd in Cultureel centrum 
Geesterhage informatie gegeven over 
de rioolvervanging in de ‘Componisten-
buurt’ in Castricum. Ruim 100 bewoners, 
inwoners en geïnteresseerden konden 
vragen stellen over de geplande rioolver-
vanging en aanleg drainage in de Boc-
cherinistraat, Chopinstraat, Ravelstraat, 
C. Franckstraat, Verdistraat, Weberstraat 
en de Bachstraat. 
Het riool in de straat wordt vervangen 
door een gescheiden stelsel. Een riool 
voor vuil water en een riool voor hemel-
water. In de straat komt ook een draina-
geleiding te liggen. De bewoners kunnen 
er voor kiezen om drainage (afwatering) 
onder de woning te leggen. Door aanleg 
van drainage wordt water onder de wo-
ning via de drainageleiding afgevoerd. 
Als men een aansluiting wenst, dan moet 
men dit op het aan de bewoners toege-
stuurde formulier aangeven. De aanslui-
ting wordt dan gelegd tot aan de gevel. 
De vragen werden, daar waar mogelijk 

direct beantwoord. Vragen en verzoeken 
over aanpassingen in de weg werden ge-
noteerd en worden nog nader bekeken. 

De werkzaamheden starten na de bouw-
vak en worden uitgevoerd door aanne-
mer Van Vuuren uit Beverwijk. Voordat 
de werkzaamheden starten, worden 
door de fi rma Hanselman Taxaties foto’s 
gemaakt van de buitenzijde van de wo-
ning, een eventueel tuinmuurtje en dat 
deel van de tuin waarin de te vervangen 
huisaansluiting ligt. De bewoners wor-
den hiervoor door Hanselman Taxaties 
benaderd. De eerste twee onderwerpen 
zijn om aan te kunnen tonen dat even-
tuele schade aan de woning of tuinmuur 
is ontstaan door de werkzaamheden. De 
foto van de tuin is om deze weer in oor-
spronkelijke staat te kunnen herstellen. 
Wel wordt aan de bewoners meegege-
ven dat eenjarige planten als verloren 
moeten worden beschouwd. 
De planning van de werkzaamheden 

wordt bijgehouden op de gemeente-
lijke website. Hiervoor kunt u onder het 
kopje ‘Werken in uitvoering’ kijken. De 
verwachting is dat de werkzaamheden 
ongeveer half april zijn afgerond. Dit is 
echter wel afhankelijk van de weersom-
standigheden.
De bewoners krijgen een week voordat 
de aannemer bij de bewoners in de straat 
begint, schriftelijk bericht. Hierbij zal de 
aannemer aandacht vragen voor het par-
keren in de straat, de toegankelijkheid 
van de woning en andere praktische za-
ken die tijdens de werkzaamheden een 
rol spelen.

De aanwezige bewoners waren erg 
enthousiast over de wijze waarop de 
gemeente de bewoners de kans heeft 
gegeven om informatie over het project 
te verkrijgen.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt 
u contact opnemen met de projectleider, 
dhr.J. Lute, tel. 661 148.

Groep 8a Augustinusschool 
laat ‘poepbord’ na
Op hun laatste schooldag op de Augus-
tinusschool  heeft groep 8a een aardig 
“erfenisje” nagelaten aan de school: een 
verkeersbord dat hondenuitlaters wijst 
op de opruimplicht van de uitwerpselen 
van hun viervoeters. 

 Al tijden ergerden de leerlingen zich aan 
de hoeveelheid hondenpoep rondom 
de school. Met eigen schoonmaakacties 
wordt wel regelmatig het zwerfafval op-
geruimd, maar voor de hondenpoep had-

den de leerlingen nog geen oplossing.
Tijdens een studiebezoek aan het afval-
brengdepot van de gemeente vroegen 
de leerlingen de gemeente om hulp. 
Zij wilden zelf wel een bord ontwerpen 
waarmee de hondeneigenaren op hun 
verantwoording (plicht om op te ruimen) 
gewezen konden worden. Buitendienst-
medewerkers van de gemeente hebben 
het mooie ontwerp van de leerlingen op 
een ‘echt’ verkeersbord geprojecteerd. 
Het bord krijgt een plaats bij de school. 

Mystery guests 
naar Castricum
Vanaf half juli brengen mystery 
guests (’geheime bezoekers’) in 
kaart hoe het staat met de gastvrij-
heid bij Castricumse toeristisch 
recreatieve ondernemers en orga-
nisaties. Zo wordt de verhouding 
tussen prijs en kwaliteit duidelijk. 
De bezoeken vinden plaats binnen 
een breder onderzoek, dat wordt 
gehouden bij meerdere gemeenten 
langs de Noordzeekust in Noord-
Holland. Waar nodig kan een kwa-
liteitsimpuls worden gegeven om 
zo de concurrentiepositie van deze 
kustgemeenten te behouden en te 
versterken.

Toerisme en recreatie vormen één 
van de pijlers onder de economie. 
De gemeente Castricum heeft het als 
belangrijke factor in de lokale econo-
mie gedefi nieerd in haar beleidsplan 
Kwaliteitsimpuls Economie Castricum 
(KEC). Toerisme en recreatie zijn dus 
van belang voor werkgelegenheid en 
omzet. Daarnaast dragen toerisme en 
recreatie bij aan een aantrekkelijke 
omgeving en een hoog voorzienin-
genniveau voor bewoners. 

In een prettige sfeer vond dinsdag 
6 juli een ‘horecaschouw’ plaats in 
het horecaconcentratiegebied van 
de kern Castricum. Daarbij waren 
afvaardigingen van gemeente-
bestuur, gemeente, bewoners, 
(horeca)ondernemers, brandweer en 
politie aanwezig. 

Tijdens de schouw is stilgestaan bij 
de ontwikkelingen van de afgelopen 
jaren binnen het gebied. Ook zijn er 
afspraken gemaakt om  de leefbaar-
heid verder te bevorderen. Naast een 
periodieke schouw in het horeca-
concentratiegebied zijn er ook elk 
kwartaal constructieve bijeenkomsten 
met bovengenoemde partijen om 
operationele en beleidsmatige zaken 
af te stemmen.

Tweede Nieuwsbrief 
Geesterduinen verspreid
Het tweede nummer van de Nieuwsbrief 
Geesterduinen is vorige week verspreid. 

De nieuwsbrief bericht over de laatste 
(ruimtelijke) ontwikkelingen in het gebied 
rondom Winkelcentrum Geesterduin, zoals 
de bouwvergunning voor Nieuw Geester-
hage, het hoogste punt van de bouw van 

het nieuwe gemeentehuis en de ontwikke-
lingen in het winkelgebied. De nieuwsbrief 
is huis-aan-huis bezorgd bij adressen in de 
directe omgeving, en is voor andere belang-
stellenden te downloaden via de website: 
www.castricum.nl/Actueel/Nieuwsbrieven. 
Meer achtergrondinformatie is te lezen op 
www.degeesterduinen.nl.

Verwijderen zieke iep achter zwembad De Witte Brug 
Donderdag 15 juli  gaan de medewerkers 
van de bomenploeg een zieke iep verwij-
deren achter het zwembad De Witte Brug. 
Om deze werkzaamheden veilig uit te kun-
nen voeren, wordt de Breedeweg tussen 

de Jacob Rensdorpstraat en Oosterbuurt 
afgesloten voor het autoverkeer. Dit wordt 
met borden aangegeven. De werkzaamhe-
den starten om 7.00 uur en zijn uiterlijk om 
16.00 uur afgerond.

Werkzaamheden aan fi ets/voetpad hoek 
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat/Rijksweg
Op 12 juli 2010 start aannemer De Bie 
Wegenbouw uit Velserbroek met het 
hertegelen van het fi ets- en voetpad ter 
hoogte van de hoek Burgemeester Nieu-
wenhuijsenstraat/Rijksweg. De werkzaam-
heden duren ongeveer twee weken. Tijdens 

de werkzaamheden moeten de fi etsers op 
een andere plaats oversteken. Dit wordt 
door hekken en borden aangegeven. 
Voor meer informatie kan contact wor-
den opgenomen met de projectleider, dhr. 
J. Herling, tel. (0251)  661122.

Burgemeester Emmens (staand, rechts) vertelt aan horeca-ondernemers, bewo-
ners en ambtenaren over de maatregelen die afgelopen jaar werden genomen.

Horecaschouw



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

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen 
050710 Wayenburgh 27 in Castricum, 1901 GB
	 Het plaatsen van een dakkapel
060710 Thalia 17 in Limmen, 1906 XZ
	 Het plaatsen van een dakkapel
070710 Beverwijkerstraatweg 205 (camping 

Geversduin) in Castricum, 1901 NH
	 Het plaatsen van een vakantiewoning
	 (hobbitwoning)

Jan Valkeringlaan 12 in Limmen, 1906 AS
	 Het plaatsen van dakkapellen en een carport

Buurtweg 43a in Akersloot (kad.I 198, 2930),
1921 CJ

	 Het woon- en bouwrijp maken van het
	 perceel

Jan Miessenlaan 1 in Bakkum, 1901 MV
	 Het plaatsen van ramen in de westgevel

Breedeweg 50 in Castricum, 1902 RM
	 Het wijzigen van de gevel
080710 Dorpsstraat 66b in Castricum, 1901 EM
	 Het plaatsen van dakkapellen en het
	 vervangen van kozijnen

Brugstraat 35 in Limmen, 1906 WT
	 Het uitbreiden van de woning en de verdieping

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met
ingang van donderdag 15 juli 2010 de volgende aanvra-
gen om ontheffing van het bestemmingsplan gedurende
6 weken ter inzage liggen.

Tijdelijke ontheffingen op grond van artikel 3.22 van de 
Wet ruimtelijke ordening
Strandvak nabij paal 45 t.h.v. de reddingsbrigade
	 Het tijdelijk plaatsen van een unit t.b.v. een
	 toezichthouder
Martin Luther Kingstraat 17-18 in Akersloot, 1921 ET
	 Het tijdelijk vestigen van een winkel t.b.v. de
	 verkoop van scooters/quads

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met
ingang van donderdag 15 juli 2010 de volgende aanvra-
gen om ontheffing van het bestemmingsplan gedurende
6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 van 
de Wet ruimtelijke ordening
Rijksweg 4 in Limmen, 1906 BH
	 Het uitbreiden van de woning en de garage
Sluisweg 2 in Akersloot, 1921 AL
	 Het plaatsen van een veranda
Prinses Irenestraat 30 in Castricum, 1901 DH
	 Het plaatsen van een berging/schuur
Van Oldenbarneveldweg 8 in Bakkum, 1901 KB
	 Het realiseren van een Bed en Breakfast
	 accommodatie

verleende vergunningen
Bouwvergunningen met ontheffing
060710 Akerhof 1 in Akersloot, 1921 DZ
	 Het plaatsen van een olga-ruimte
	 (pinautomaat)
Beroep
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande be-
sluit, kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij de
Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Alkmaar (Post-
bus 251, 1800 BG). De termijn voor het indienen van een
beroepschrift bedraagt 6 weken, en vangt aan op de dag
na die van verzending 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 indie-
ner 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.

Bouwvergunningen
080710 Dorpsstraat 66b in Castricum, 1901 EM
	 Het plaatsen van dakkapellen en het
	 vervangen van kozijnen

*Evenementenvergunning

Vergunning Strand- & Duinlopen
Aan de Atletiekvereniging Castricum is vergunning ver-
leend voor het organiseren van de Strand- & Duinlopen
op 10 oktober 2010, 5 december 2010, 2 januari 2011
en 6 februari 2011.

Vergunning Straattheaterdag
Aan de organisatie Kunst en Cultuur Noord-Holland is 
vergunning verleend voor het organiseren van Straat-
theaterdag op 15 juli 2010 in de kern Castricum op het 
plein Kerkpad, Bakkerspleintje en horecaplein tussen de 
Overtoom en Verlegde Overtoom.

Vergunning straatbarbecue Molenweide
Aan mevrouw W. Bruynis is vergunning verleend voor
het organiseren van een straatbarbecue op 28 augustus
2010 op het parkeerterrein in het hofje van de Molen-
weide

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

gedoogbeschikking unit 
toezichthouder strAnd
Op 9 juli 2010 is er een aanvraag gedaan door de Ge-
meente Castricum voor het tijdelijk plaatsen van een unit
ten behoeve van het toezicht op het strand. Deze unit
is al geplaatst omdat het strandseizoen al begonnen is.
Hiervoor hebben we een gedoogbeschikking afgegeven
totdat de tijdelijke vergunning kan worden verleend. De
aanvraag voor de tijdelijke plaatsing van de unit ligt van-
af 15 juli 2010 voor 6 weken voor belanghebbende ter
inzage. (zie publicatie onder het kopje tijdelijke onthef-
fingen art 3.22 Wet ruimtelijke ordening)

Bezwaar
Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van
verzending schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden
gemaakt bij burgemeester en wethouders van Castricum.
Wanneer een bezwaarschrift is ingediend kan de voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, Sector bestuur,
Postbus 251, 1800 BG Alkmaar, worden verzocht om een
voorlopige voorziening te treffen indien de onverwijlde
spoed, gelet op de betrokkenen belangen, dit vereist.
Voor dit verzoek wordt griffierecht geheven.

bestemmingsplAn
*Vaststelling bestemmingsplan / Besluit hogere 
waarden voor geluid
Bestemmingsplan ‘Boekel 23’ te Akersloot
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als
gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening, artikel 83 en 110 van de Wet geluidhin-
der en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat bij besluit van 1 juli 2010 het bestemmings-
plan ‘Boekel 23’ te Akersloot door de gemeenteraad ge-
wijzigd is vastgesteld en in verband daarmee bij besluit
van 8 juni 2010 hogere waarden voor geluid zijn vastge-
steld door burgemeester en wethouders.
A. Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan betreft een herziening van het be-
stemmingsplan Buitengebied Akersloot. De bestemming
van het perceel Boekel 23 wordt gewijzigd naar Wonen
en Tuin. Het plan voorziet in de sloop van de bestaande

woning en de herbouw van een nieuwe woning met
garage, welke verder van de weg af zal worden gesitu-
eerd.

B. Hogere geluidswaarde 
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat, als gevolg
van het wegverkeer op de Boekel en de Provinciale weg
N244, een hogere geluidbelasting optreedt, dan de voor-
keursgrenswaarde van 48 dB zoals aangegeven in de Wet
geluidhinder. De geluidbelasting is echter lager dan de in
de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffings-
waarde. Burgemeester en wethouders hebben besloten
voor de woning op grond van artikel 83 jo. 110a van de
Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen van
58 dB vanwege de Boekel en 53 dB vanwege de Provin-
ciale weg N244.
De gemeenteraad heeft besloten om geen exploitatie-
plan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

De stukken liggen vanaf 14 juli 2010 tot en met 24 au-
gustus 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter in-
zage bij de afdeling Dienstverlening aan de Zonnedauw
4 te Limmen gedurende de openingstijden.
Daarnaast worden de stukken op de website www.
castricum.nl geplaatst en wordt het vastgestelde
bestemmingsplan op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl geplaatst.

Beroep en voorlopige voorziening
Vanaf de dag ná de terinzagelegging kan gedurende
zes weken (dus vanaf 15 juli 2010 tot en met 25 au-
gustus 2010) beroep ingediend worden bij de Afdeling
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die beroep
hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.
Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlopige
voorziening moeten worden gericht aan de Afdeling res-
pectievelijk de voorzitter van de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit bestemmingsplan, of voor
het maken van een afspraak, kunt u telefonisch contact
opnemen met het team Bouwen, Wonen en Bedrijven via
tel. (0251) 661 155 (mw. L. Hoeben).

publicAtie vAststelling pro-
jectbesluit AAnleg toegAngs-
weg p+r terrein puikmAn
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als
gevolg van het bepaalde in artikel 3.11 juncto artikel
3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat zij
bij besluit van 6 juli 2010 het projectbesluit “Aanleg
Toegangsweg P+R terrein Puikman” ongewijzigd heeft
vastgesteld.
Het projectbesluit heeft betrekking op de realisatie van
een nieuwe toegangsweg met parkeerplaatsen tussen de
Puikman en het bestaande P+R terrein bij het NS station
van Castricum.
De stukken liggen met ingang van woensdag 14 juli 
2010, gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling
Dienstverlening, team BWB aan de Zonnedauw 4 te Lim-
men.
U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden.
Tevens is het projectbesluit inclusief de daarbij behorende
stukken te raadplegen op de website van de gemeente
Castricum, www.castricum.nl.
Vanaf de dag na ter inzage legging, kan gedurende de
zes weken (dus vanaf donderdag 15 juli 2010 tot en 
met woensdag 25 augustus 2010), door belanghebben-
den beroep ingesteld worden bij de Rechtbank Alkmaar,
sector bestuursrecht. Binnen de beroepstermijn kan een
verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij
de Rechtbank Alkmaar. Beroepschriften, respectievelijk
verzoeken om voorlopige voorziening, dienen te worden
gericht aan de Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht,
Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar. Voor het beroepschrift
is griffierecht verschuldigd. Na indiening van het beroep-
schrift ontvangt u een acceptgiro van de Griffie van de
Rechtbank.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de
afdeling Dienstverlening, team Bouwen, wonen en be-
drijven, dhr. R. van den Haak, tel. 0251) 661152.

Castricum, 14 juli 2010


