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overdekt winkelhart castricum

Controles op slaapverbod 
strandhuisjes afgezwakt
Bakkum - De bewoners van de 
strandhuisjes halen even opge-
lucht adem. De nachtelijke con-
troles op het overtreden van het 
slaapverbod wordt ingedamd op 
initiatief van burgemeester Em-
mens-Knol. Zij zegt verstoring 
van de openbare orde te vrezen 
vanwege de commotie onder de 
eigenaars van de huisjes en alle 
aandacht in de media. Er wordt 
nu gekeken hoe er op betere 
wijze gecontroleerd kan worden, 
want het verbod blijft bestaan. 

“Wij hopen dat de politieke moed 
niet beperkt blijft tot de contro-
les, maar dat ook het slaapver-
bod zelf nog eens onder de loep 
genomen wordt”, aldus Bob Kuijs, 
woordvoerder van de strandhuis-
jeseigenaren. “We hebben niet 
alleen moeite met de wijze van 
controleren. Met de reden waar-
om men denkt te moeten contro-
leren hebben we nog veel meer 
moeite! Een goede reden wordt 
er nooit gegeven. Telkens wordt 
verwezen naar het raadsbesluit.” 

De suggestie dat het volk het 
slaapverbod wil om dat er ooit 
een meerderheid in de raad voor 
heeft gestemd, wuift Kuijs weg. 
“Het aantal sympathiebetuigin-
gen is enorm. Als de gemeente 
niet zou gaan controleren en het 
benodigde geld op een ande-
re manier zou besteden, kan zij 
volgens mij rekenen op de goed-
keuring van iedereen. Want laten 
we eerlijk zijn, er moeten toch 
meer belangrijke en dringender 
zaken zijn dan deze?”

“Dank jullie wel!”
Castricum - Timo Beentjes is terug uit Zambia waar hij stage liep als 
student fysiotherapie. Dankzij de financiële bijdrage van vele sponsors 
kon hij drie scholen verrassen met diverse leermiddelen. Lees zijn ver-
haal in deze editie van De Castricummer. 

“Gemeente maakt kosten 
voor een onzeker project”
Casticum - De verplaatsing van 
het BP-benzinestation aan de 
Soomerwegh is een voorwaarde 
voor het doorgaan van de Gees-
terduinplannen. Maar de eige-
naar van het benzinestation weet 
van niets, zo was onlangs in het 
NHD te lezen. En de lokale par-
tij CKenG is er op tegen om kos-
ten ten laste te brengen van een 
project waarvan zeker is dat het 
niet zal doorgaan als het benzi-
nestation niet wordt verplaatst.
Bert Visser van CKenG: “Uit de 
berichtgeving moeten wij opma-
ken dat de ondernemer de ge-
meentelijke plannen met betrek-
king tot Geesterduin uit de krant 
heeft moeten vernemen en dat 
hij geen antwoorden krijgt op zijn 
brieven. Wij willen van het colle-
ge weten of dit klopt en wat de 
reden is.” Het college heeft aan-
gegeven over ongeveer negen 
maanden te komen met de uit-
komsten van het haalbaarheids-

onderzoek. Visser: “Gelet op de 
huidige berichtgeving achten wij 
dat ongewenst lang. Wij willen 
dat het onderzoek snel gestart 
wordt en daarover op de kortst 
mogelijke termijn te rapporte-
ren aan de gemeenteraad. De fi-
nanciële gevolgen van de keuze 
van het college om door te gaan 
met de planontwikkeling wor-
den door ons geraamd op enke-
le honderdduizenden euro’s.
 
Verder is al besloten de helft van 
de kosten van de ondergrondse 
parkeergarage ten laste te bren-
gen van het deelproject Geester-
duin. En dat terwijl zeker is dat 
de plannen niet zullen doorgaan 
als het benzinestation niet wordt 
verplaatst.” 

tot ziens bij
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Timmerdorp wordt 
toch niet verbrand 
Castricum - Het bestuur van Ti-
DoCa, dat het jaarlijkse Timmer-
dorp organiseert aan het einde 
van de zomervakantie, heeft de 
gemeente laten weten geen ge-
bruik te maken van de ontheffing 
voor een afsluitende verbranding 
van het timmerdorp. Dat in te-
genstelling tot  wat vorige week 
op de gemeentelijke informatie-
pagina vermeld stond. Volgens 
TiDoCa zijn de kosten voor het 
aan– en afvoeren van het zand 
dat nodig is bij de verbranding te 
hoog. Voor liefhebbers van een 
flinke brand is het besluit een te-
leurstelling.  Timmerdorp wordt 
dit jaar gehouden van maandag 
4 tot en met vrijdag 8 augustus. 

Vérony miss 
proefdiervrij?
Akersloot - Vérony Jansen uit 
Akersloot is samen met Amber 
Kortzorg uit Amsterdam op 12 
juli tijdens de voorronde in The 
Body Shop in Alkmaar gekozen 
om Noord-Holland te vertegen-
woordigen tijdens de landelij-
ke finale van de verkiezing miss 
proefdiervrij op 21 oktober. 
Met deze actie heeft Proefdier-
vrij als doel een nieuwe ambas-
sadrice te vinden die mensen er-
van bewust kan maken dat veel 
producten nog op dieren worden 
getest. Hiervoor is Proefdiervrij 
op zoek naar ‘innerlijke schoon-
heid’, zoals een positieve uitstra-
ling en een hart voor dieren.  
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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:
M.L. Kinglaan Castricum: zwarte 
ongecastreerde kater, wit vlekje 

Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.

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.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
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.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Doktersdiensten
Huisartsen Castricum, 
akersloot en uitgeest
Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-
neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.

afwezige huisartsen:
M. Doeksen en J. Tromp: 30 ju-
ni t/m 18 juli, Henri Schuytstraat 
7, 653847 (receptenlijn 674715, 
spoednummer 06-22911203). 
D. Coppoolse: 30 juni t/m 18 juli, 
Kortenaerplantsoen 46, 652354 

(spoednummer 673449). 
N. Remmelzwaal: 30 juni t/m 18 
juli, de Loet 15, 653050 (spoed-
nummer 671111). 
P. Buitenhuis: 7 juli t/m 25 juli 
Kortenaerplantsoen 46, 652289 
(spoednummer 671794). 
M. Bakker: 21 juli t/m 8 augustus, 
Kortenaerplantsoen 46, 654246 
(spoednummer 06-22565848). 
J. Mohammadnia: 21 juli t/m 8 
augustus, Fien de la Marstraat 9, 
676542 (spoednummer 676043). 
W. de Groot en J. den Herder: 21 
juli t/m 8 augustus, 1e Groenel-
aan 12a, 652428 (spoednummer 

670402, receptenlijn 674319).
Vakantiegasten Castricum
Degenen die tijdelijk in Castri-
cum verblijven, zoals op de kam-
peerterreinen Bakkum en Ge-
versduin, worden verzocht zich 
voor medische hulp te wen-
den tot de praktijk van huisarts 
A. Leemhuis, Dorcamp 1, tel. 
654540. In het (hoog)seizoen is 
dagelijks spreekuur op de grote 
campings. 
Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618. 

Pancratiuskerk Castricum
Za. 19 juli 18.30 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 20 juli 10.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Door de week is de viering op 
dinsdagmorgen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 19 juli 19.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 20 juli Dorpskerk 10.00 uur:  
Gesloten.
Maranathakerk 9.00 uur: Ds. M. 
Beitler. Ochtendgebed. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 

crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5 m/ether 
105m). Liturgie beschikbaar via 
www.pgcastricum.nl.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 20 juli 10.00 uur: Arjan van 
Doorn uit Heemskerk. Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 20 juli 10.00 uur: Pastor An-
dré Wesche.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 19 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering met spontaan vakantie-
koor. Voorganger pastor H. Hel-
sloot.
Zo. 20 juli 9.15 uur: Eucharistie-

viering zonder koor. Voorganger 
pastor H. Helsloot.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 20 juli  10.00 uur: Geen dien-
sten ontvangen.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 19 juli 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 20 juli 10.00 uur: Communie-
viering. Voorganger mw. Y. van 
Stiphout.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te uitgeest
Vrij. 18 juli 19.00 uur: Woord- en 
communieviering in Geester-
heem.
Za. 19 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering met samenzang.
Zo. 20 juli 9.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. Laus Deo, kinder-
kerk en jongerengroep.
Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten

op de keel, rechteroor bescha-
digd, 8 jr, Johnny. Dorpsstraat 
Castricum: rode gecastreer-
de kater, wit om de neus, witte 
kin en borst, rechtsvoor wit sok-
je, linkervoorpoot witte voorkant 
en rode achterkant, achter knie-
kousen, zwart bandje met mag-
neet, siamees bloed, gechipt, 3 jr, 
Tijger. Pimpernel Castricum: ro-
de gecastreerde kater, witte bef, 
3 witte voetjes, 1 witte kniekous, 
2 jr, Lilo. Bakkummerstraat Bak-
kum: rode gecastreerde kater, 

duidelijk gestreept, wit befje, ge-
drongen kat, 8 jr, Conan. 
Laan van Albert’s Hoeve Castri-
cum: rode poes, donkere kring 
op de zijkanten, 8 jr, Fanny. 
Laan van Albert’s Hoeve: zwar-
te gec. kater, kop als Felix, witte 
borst, 4 witte kniekousen, groot, 
8 jr, Liefie.

Gevonden:
Beverwijkerstraatweg Castricum: 
cyperse kat met veel wit. Hoge-
weg Limmen: groene agapornis.

Circus Belly Wien strijkt neer 
op de Kennemerduincamping
Bakkum - Circus Belly Wien 
presenteert van 6 tot en met 10 
augustus een vernieuwd ruim 2,5 
uur durend klassiek circuspro-
gramma te Bakkum bij de Ken-
nemerduincamping op de Zee-
weg.

Met zes gitzwarte Friese paar-
den, tijgers, kamelen, lama’s , 
apen, honden, zebra’s en als klap 

De trots van het circus: giraffe 
Kenay.

op de vuurpijl de enige echte cir-
cusgiraffe in Europa, Kenay.
Verder kan het publiek genieten 
van acrobaten, clowns, trapeze-
werkers, jongleurs uit binnen- en 
buitenland. Bij circus Belly Wien 
heeft een geboortegolf toegesla-
gen met de geboorte van drie tij-
gertjes, aapje, kamelen en een 
lama. De circusvoorstellingen 
vinden plaats op de volgende 
tijdstippen: Woensdag 6 augus-
tus première 19.00 uur, donder-
dag 15.00 uur en 19.00 uur, vrij-
dag 15.00 uur en 19.00 uur, za-
terdag 15.00 uur en 19.00 uur, 
zondag 14.00 uur.
De kaartverkoop is van 10.00 tot 
12.00 uur aan de circuskassa en 
een uur voor aanvang van de 
voorstellingen. Tegen inlevering 
van een reductiebon (gratis af te 
halen bij winkels met raambiljet 
circus Belly) bedraagt de entree 
‘s avonds 7,00 euro per persoon 
(loge uitgesloten) en ‘s middags 
tegen inlevering bon 5,00 euro 
korting op de kassaprijzen.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251 - 674433

INFO
R

MATI EF
Gevonden en

vermiste dieren
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Ganzenbord-
zwemmen
Castricum - Op donderdag 31 
juli kunnen kinderen in de leef-
tijd van 8 tot en met 12 jaar deel-
nemen aan Ganzenbordzwem-
men in zwembad De Witte Brug.  
Er worden ook prijzen uitge-
loofd. Een zwemdiploma is ver-
plicht. De activiteit is van 13.00 
tot 15.00 uur. Meedoen kost 2,50 
euro. Opgave: Stichting Welzijn 
Geesterduinweg 5 in Castricum, 
tel.: 0251-656562. 

Flosje en Blosje 
in De Kern
Castricum - Twee echte clowns 
komen naar Dorpshuis De Kern 
om alle kinderen donderdagoch-
tend 24 juli te vermaken. Ze zijn 
van 10.00 uur tot 12.00 uur aan-
wezig. Alle kinderen zijn welkom. 
De entree is 1,00 euro. 

Veldexcursie 
ouder en kind
Limmen - Kinderen en ouders 
kunnen met een loep en een 
zoekkaart écht veldonderzoek 
verrichten in  het water van ‘t 
Stet in Limmen op zondag 3 au-
gustus van 9.30 tot 11.30 uur. 
Het  onderwaterleven herbergt 
veel boeiende plantjes en dier-
tjes. De uitleg is van de deskun-
digen van de hengelsportvereni-
gingen Limmen en De Sander. 

Ook het Ei-Sportief doet mee, in 
samenwerking met de Jeugd-
vakantiecocktail. Kinderen in de 
leeftijd van 9 tot en met 12 jaar 
kunnen meedoen aan deze ac-
tiviteit. De kosten bedragen 2,50 
euro. Ouders kunnen kosteloos 
deelnemen. 
Opgave: Stichting Welzijn Gees-
terduinweg 5 in Castricum. Tele-
foon 0251 673793. De stichting is 
op werkdagen geopend met uit-
zondering van de vrijdagmiddag.

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur 
“Mamma Mia!”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Narnia:
Prince Caspian”(OV)

donderdag 20.00 uur 
maandag 20.00 uur 

“Funny Games U.S.”
donderdag & vrijdag 14.00 uur 

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur
“Kung Fu Panda” (NL)

donderdag 14.00 uur 
vrijdag 14.00 & 19.00 uur 

zaterdag 14.00 & 19.00 uur
zondag 15.00 uur

woensdag 14.00 uur 
“Hoe overleef ik mezelf?” 

Programma 17 juli t/m 23 juli 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Mamma Mia! zomerhit
Sophie woont met haar moeder 
Donna op een klein Grieks ei-
land. In het dagboek van haar 
moeder ontdekt Sophie dat ze 
drie mogelijke vaders heeft. Ze 
staat op het punt te trouwen met 
haar jeugdliefde Sky, maar wie 
van de drie vaders moet haar nu 
op deze belangrijke dag wegge-
ven? 
Op de pakkende songs van Abba 
flitsen beelden voorbij van topac-
teurs, waaronder Pierce Brosnan, 
Colin Firth, Stellan Skarsgård en 
Meryl Streep, die een geweldige 
tijd beleven op een zonovergoten 
Grieks eiland.
Mamma Mia! is een verfilming 
van de gelijknamige musical met 

de wereldberoemde hits van de 
Zweedse popgroep Abba. De 
musical, waarin een verhaal ver-
teld wordt dat naadloos aansluit 
bij de Abba-hits, ging in 1999 in 
het Londense West End van start, 
om daarna de hele wereld, waar-
onder Nederland, te veroveren. 
Het verhaal gaat over de jonge 
Sophie (Amanda Seyfried) die 
met haar moeder Donna (Meryl 
Streep) op een Grieks eiland 
woont. Sophie leest in het dag-
boek van haar moeder dat er drie 
potentiële vaders zijn: Harry (Co-
lin Firth), Sam (Pierce Brosnan) 
en Bill (Stellan Skarsgård). Om 
uit te vinden wie van de drie 
het is nodigt Sophie hen achter 

Kronieken van Narnia: 
Prins Caspian

Eén jaar na avonturen uit de The 
Lion the Witch and the Wardro-
be, keren de Koningen en Ko-
ninginnen van Narnia terug naar 
het verre koninkrijk waar ze tot 
de ontdekking komen dat er al 
meer dan 1300 Narnia-jaren zijn 
verstreken. Tijdens hun afwezig-
heid is er een einde gekomen 
aan De Gouden Eeuw. 
Narnia is veroverd door de Tel-
marines en is nu bezet door Ko-
ning Miraz, die het land regeert 
zonder genade. De vier broers 
en zussen ontmoeten al snel 
een nieuw intrigerend perso-
nage: Narnia’s gerechtvaardige 
erfgenaam op de troon, de jon-

ge Prins Caspian. De prins wordt 
gedwongen zich schuil te hou-
den voor zijn oom Miraz, die hem 
wil vermoorden om zo zijn eigen 
zoon op de troon te plaatsen. 

Met de hulp van de Rode Dwerg, 
van Reepicheep, een dappe-
re sprekende muis, das Truffle-
hunter en de Zwarte Dwerg Ni-
kabrik vangen de Narnianen, ge-
leid door Peter en Caspian, een 
ongelofelijke tocht aan om de 
leeuw Aslan te vinden en Nar-
nia te redden uit de klauwen van 
Miraz. 
Zo trachten ze de magie en glo-
rie van Narnia te herstellen. 

haar moeders rug om uit op het 
Griekse eiland, hopend dat ze er 
op die manier achter kan komen 
welke van deze drie totaal ver-
schillende mannen haar uitein-
delijk naar het altaar zal mogen 
begeleiden.
‘Mamma Mia!’ is geregisseerd 
door Phyllida Lloyd, die ook de 
Broadway-versie van deze mu-
sical regisseerde, maar voor wie 
‘Mamma Mia!’ haar eerste echte 
speelfilm is. 

Zoals het een musical betaamt 
bevat deze film geen diepgra-
vend verhaal, maar dat hoeft 
in dit geval ook helemaal niet. 
Mamma Mia! is een feel-good 
film om van te smullen en die 
de zomer opvrolijkt! Te zien in 
de Corso vanaf donderdag 20.00 
uur, vrijdag en zaterdag om 19.00 
en 21.30 uur, zondag tot en met 
woensdag 20.00 uur. 

De regenjassen waren gelukkig niet lang nodig, maar het terrein was 
wel een modderpoel (foto’s: Michel van Bergen)

Succesvol Dance Valley
Spaarnwoude - Met ruim 
50.000 bezoekers was de 14e 
editie van Dance Valley zo goed 
als uitverkocht. Zaterdagoch-
tend leek het even mis te gaan 
toen in de vroege uurtjes hevige 
buien en onweer over Spaarn-
woude trokken. Door de hevi-
ge regenbuien was een deel van 
het terrein veranderd in een gro-
te modderpoel maar de vele be-
zoekers maakte dit weinig uit. 

Op vijftien podia stonden maar 
liefst meer dan 150 verschillen-
de dj’s op het programma met 
onder andere Carl Cox, Cos-
mic Gate, Ferry Corsten en Tiës-
to. De twee laatst genoemde dj’s 
sloten de Flashover Recordings 
stage af met een unieke Back 2 
Back set.
Het festival is in goede harmo-
nie en zonder noemenswaardig-
heden incidenten verlopen.
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Melissa met André Rieu in de ArenA te Amsterdam.

Oogappel van André Rieu 
treedt op in Castricum
Castricum - Maandagavond 21 
juli komt het 13-jarig trompetta-
lent Melissa Venema uit Zaan-
dam naar Castricum om samen 
met de Zaanse organist Dub de 
Vries een zomeravondconcert 
te verzorgen. Melissa is inmid-
dels beroemd geworden door 
de optredens met André Rieu in 
de ArenA en het Vrijthof. André 
heeft grote plannen met Melis-
sa. De Duitse en Franse tv heb-
ben opnames gemaakt van deze 
grote happenings en waren vol 
lof over het optreden van Me-
lissa. Zij studeert aan het Con-

servatorium van Amsterdam in 
de derde Jong Talentklas. Daar 
krijgt ze les van de eerste- en so-
lotrompettist van het concertge-
bouworkest, de heer Frits Dam-
row. In Castricum speelt Melissa 
werken van Haydn, Tartini, Mo-
zart, Purcell, Rota en Schemer. 
Organist Dub de Vries zal wer-
ken uitvoeren van Young, Galup-
pi, Mozart, Mailly, Lemmens, As-
ma en improvisatie. De aanvang 
is 20.00 uur en de entreeprijs is 
5,00 euro. Het optreden is in de 
Marana-thakerk, hoek Prinses 
Beatrixstraat-Kleibroek.

Workshop HipHop-Lindydance
Castricum - In Castricum en 
Limmen kunnen kinderen mee-
doen aan een workshop HipHop-
Lindydance, de danssensatie die 
een mix is van HipHopdance en 
Streetdance met een swingend 
en ritmisch accent. 
In de workshop HipHop-Lindy-
dance leren kinderen bouncen: 
door de knieën gaan op het rit-
me van de muziek en de zeer 
aparte danspassen van de dance 
zodat kinderen zich na een mid-
dagje al thuis voelen in de we-
reld van de HipHopdance. 

Veel jongeren zijn razend en-
thousiast over deze eigentijdse 
dansstijl. 
In Castricum vindt de activiteit 
plaats op maandag 21 juli van 
13.00 tot 14.30 uur en in Limmen 
op maandag 28 juli van 11.00 
tot 12.30 uur. De kosten voor de 
workshop bedragen 2,50 euro. 

Kinderen in de leeftijd van ze-
ven tot en met twaalf jaar kun-
nen zich opgeven voor deze ac-
tiviteit bij de Stichting Welzijn tel: 
0251-656562. 

Verkadealbums op 
de toeristenmarkt
Castricum - Op zondag 20 juli 
is er van 11.00-17.00 uur in Cen-
trum Castricum een grote toe-
ristenmarkt.  In de Dorpsstraat 
en Burg. Mooijstraat presente-
ren veel standhouders een breed 
assortiment en een grote varië-
teit aan producten van kleding, 
sieraden, tassen en cd’s tot am-
bachtelijke versnaperingen en 
betere voedingsartikelen, enzo-
voort. Naast veel nieuwe spul-
len zijn er ook artikelen uit moe-
ders- en grootmoederstijd te be-
wonderen en te koop tegen be-
taalbare prijzen, zoals hebbedin-
getjes, schoolplaten, zeldzame 
boeken en verzamelobjecten. 
Vlak bij het station is een specia-
le stand, waar allerlei oude plaat-
jesalbums, waaronder de beken-
de nostalgische Verkadealbums 

van Jac. P. Thijsse kunnen wor-
den ingekeken, geruild, gekocht, 
verkocht en ook getaxeerd. Ie-
dereen wordt aangeraden eens 
op zolder te speuren naar oude 
albums van onder andere Verka-
de, Piggelmee, Flipje en/of los-
se (voetbal)plaatjes en de verza-
melwaar naar deze stand mee te 
nemen.  
Deze toeristenmarkt is een druk-
bezocht jaarlijks terugkerend 
evenement, dat zich op een 
mooie locatie in het centrum 
Castricum afspeelt. 
De toegang op deze markt is 
gratis.    
Voor meer informatie: Groothuy-
se Kroon Produkties, tel. 023-
5390748, fax 5715081 of 06-
51 173757, hgroothuyse@gmail.
com, www.jaarmarkten.net.

RET voor 55+ 
Castricum - Binnenkort start de 
Stichting Welzijn Castricum cur-
sus RET voor 55-plussers in Cas-
tricum in de tuin van Kapitein 
Rommel. In de cursus wordt de 
deelnemers geleerd hoe men de 
emoties waar men last van heeft 
kan ombuigen naar effectiever 

In de war
Akersloot/Limmen - Op don-
derdag 17 juli wordt in Akersloot 
en op donderdag 24 juli in Lim-
men de activiteit ‘Sprookjes in 
de war’ georganiseerd van 14.00 
tot 15.30 uur voor kinderen van 
vier tot en met zes jaar. De kos-
ten bedragen 2,50 euro. Opga-
ve: Stichting Welzijn, tel.: 0251-
656562.

Kortsluiting 
wasmachine
Castricum - Vrijdagochtend 
ontstond er door kortsluiting in 
een wasmachine een beginnend 
brandje in een woning aan de 
Julianastraat. Gealarmeerd door 
een rookmelder kon de bewoner 
snel maatregelen treffen en de 
brandweer bellen. 
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Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Dorpskerk open
Castricum - Stichting Castri-
cums Monument Ons Een Zorg 
houdt weer Open Kerk. Het gaat 
om zondag 20 juli tijdens Toeris-
tenmarkt en zondag 24 augus-
tus als in het centrum Jaarmarkt 
wordt gehouden. De toegang is 
gratis. Beide dagen is de kerk 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 

Leer surfen in Bakkum
Bakkum - Golfsurfen op de 
Noordzee is in opmars. Met spe-
ciale ‘soft longboards’ is het door 
iedereen te leren. Leren surfen 
kan op 18 juli, 25 juli en 1 au-
gustus. Aanmelden bij strand-
paviljoen Deining, vooraf beta-

len. Kosten: 12.50 euro, inclu-
sief drankje en patatje. De eer-
ste les is van 11.00 tot 12.30 uur, 
de tweede van 13.00 tot 14.30 
uur en de derde les van 15.00 tot 
16.30 uur. De lessen worden ge-
organiseerd door O’Neill. 

emoties. De basis van de cur-
sus is gelegen in de Rationele 
Emotieve Training (RET). De cur-
sus wordt zes maal op de dins-
dagmorgen gegeven van 9.45 tot 
11.45 uur. 

De cursussen zijn van 12 augus-
tus tot en met 16 september. In-
formatie: Stichting Welzijn Cas-
tricum, tel. 0251-656562.

Huiselijk geweld
Castricum - Zaterdagavond 
rond 21.00 uur is een 52-jari-
ge Castricummer in zijn woning 

aangehouden en overgebracht 
naar het politiebureau van Cas-
tricum. De man wordt ervan ver-
dacht zijn vrouw te hebben be-
dreigd en mishandeld. De vrouw 
liep daarbij letsel op aan het 
sleutelbeen.

Vrouwen van Nu 
Limmen - Vrouwen van Nu gaan 
naar de toneelvoorstelling ‘Knie-
len op een bed violen’ op 3 okto-
ber in Hoorn. Leden van het KVG 
kunnen mee. Informatie: Ineke 
Tebbens 072 5051732. Vervoer 
per bus vanaf de Zonnedauw.
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Diverse activiteiten in 
de strandbibliotheek
Castricum - Op woensdag 23 ju-
li is er van 16.00 tot 18.00 uur live 
muziek bij de strandbibliotheek. 
Met behulp van verschillende in-
strumenten zorgt David Patanja-
li Samson voor zomerse klanken 
op het strand. Op zaterdag 26 juli 
kan men bij de strandbibliotheek 
een eigen badpak of zwembroek 
ontwerpen. Voor alle deelnemers 

is er een presentje maar de drie 
allermooiste ontwerpen krijgen 
een prijs. De wedstrijd begint om 
14.00 uur. 
Op zondagmiddag 27 juli wordt 
er voorgelezen aan de allerklein-
sten. Vanaf 14.00 uur kunnen 
kinderen tot zes jaar komen kij-
ken en luisteren in de strandbi-
bliotheek.

Wateroverlast
Castricum - Dinsdag 8 juli ont-
stond er door hevige regen-
val wateroverlast aan de H. van 
Ginhovenstraat. Door een slecht 
functionerend riool kon het wa-
ter niet snel genoeg worden af-
gevoerd en zocht zich de gemak-
kelijkste weg via putjes en toilet. 
Dit met het gevolg dat de keuken 
van een van de bewoners blank 
kwam te staan. 
De brandweer heeft schadebe-
perkende maatregelen getrof-
fen door de hemelwaterafvoeren 
in te zagen, de volgende morgen 
heeft een loodgietersbedrijf het 
riool omgelegd c.q. gerepareerd.

Rondleiding 
in De Cameren
Limmen - Vier maal per jaar 
worden er in De Cameren in 
Limmen rondleidingen georga-
niseerd voor mensen die geïnte-
resseerd zijn in de locatie. 
Voor deze rondleiding moet men 
zich van tevoren opgeven. Dit 
kan bij de receptie van De Ca-
meren, 088 9957650. 
De eerstvolgende en tevens laat-
ste rondleiding van dit jaar zal op 
23 oktober plaatsvinden.  

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
01-07-2008: Sven Erk, zoon van 
R. Timmerman en I. Sesigür 
Timmerman, geboren te Alk-
maar. 04-07-2008: Mees Vessies, 
zoon van J.W. Vessies en A.T.M. 
Scheerman. 09-07-2008: Loïs Ju-
lie, dochter van R. Veenboer en 
B.A.J. de Boer, geboren te Be-
verwijk.

Wonende te Limmen:
04-07-2008: Jack Johannes Ar-
thur, zoon van J.T. Stewart en 
N.H.C. Driessen, geboren te Be-
verwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
09-07-2008: Zoutman, Albert en  
Nagelhout, Maria J.C.C., beiden 
wonende te Akersloot. 

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
04-07-2008: van Zwanenburg, 
Cornelis G. en Zijp, Anneke, bei-
den wonende te Stompetoren. 
09-07-2008: te Boekhorst, Edwin 
D. en Rozendaal, Suzanna M.A., 
beiden wonende te Limmen.

Overleden:
Wonende te Castricum:

03-07-2008: Tromp, Maria, oud 
89 jaar, overleden te Heemskerk. 
04-07-2008: Wassenberg, Hen-
ricus W.M., oud 80 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd met A. 
Visser. 
07-07-2008: Valkenburg, Hen-
drina, oud 85 jaar, gehuwd ge-
weest met P.J. Eerland, overle-
den te Castricum. 10-07-2008: 
de Zeeuw, Anna M., oud 77 jaar, 
overleden te Heemskerk, ge-
huwd met P.C. Poel.

Wonende te Limmen:
04-07-2008: Hunnekink, Barend 
H.H., oud 62 jaar, overleden te 
Limmen.

Wonende te Akersloot:
05-07-2008: Peters, Herman, oud 
70 jaar, overleden te Akersloot, 
gehuwd met M.J. Kauffmann. 
05-07-2008: Baltus, Johan-
na M., oud 90 jaar, overleden 
te Akersloot, weduwe van J.H. 
Swart. 10-07-2008: Wolzak, Pie-
ter J., oud 98 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
J.H. van Dorp.

Wonende te Bakkum:
07-07-2008: Lute, Hendrikus W., 
oud 49 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met G.M. Tessel.

Groot feest in ‘Het Achterom’

Margaretha Johanna 
Kortekaas 100 jaar

Akersloot - Je behoort toch 
tot de uitzonderingen als je 100 
keer je verjaardag mag vieren. 
En Margaretha Johanna Korte-
kaas-Floris deed dat met haar op 
18 januari 2009 100 jaar worden-
de echtgenoot. Ook een unicum. 
Maar liefst 130 familieleden en 
kennissen vierden deze bijzon-
dere gebeurtenis zondag mee 
in ‘Het Achterom’. Om 11.00 uur 
vereerde burgemeester A. Em-
mens-Knol de jarige met een be-
zoek. 

Margaretha (Gré genoemd) kent 
nog de tijd, dat de gaslantaarns 
in de straten ’s avonds werden 
aangestoken. In de huiskamers 
had men gaslampen met een 
kousje er in. Als het kousje was 
opgebrand moest er een nieu-
we in. Men kookte op petroleum 
en had een kachel waarin hout 
brandde, dat uit de bossen werd 
gehaald. Onvoorstelbaar voor de 
21 kleinkinderen van het echt-
paar, die zich daar amper meer 
iets bij kunnen voorstellen. 

Op 30-jarige leeftijd trouwde Gré 
met Theodorus Engelmundus 
Kortekaas, in de wandelgangen 
Dirk genoemd. “Ik kende haar al 
van de lagere Sint Jozefschool”, 
zegt hij. “Ook zag ik haar gere-
geld in de Sint Jozefkerk in Vel-
sen-Noord, dat toen nog Wijker-
oog heette. Daar is mijn vrouw 
ook geboren. Ik bracht altijd de 
misboekjes rond en eenmaal 
aangekomen bij Gré’s huis, deed 
haar moeder open. Ik vroeg naar 
Gré, maar ze was niet thuis. Ik 
besloot toen haar een brief te 
schrijven en nodigde haar uit 
voor de bioscoop in Beverwijk, 
zo’n twintig minuten lopen. Als 
ze dat wilde, zo schreef ik, dan 
zou ik het fijn vinden als ze na 
de mis bij de deur van de kerk 
zou staan. En daar stond ze toen. 
Ik vond haar heel knap en heel 
leuk. En nu zitten we hier nog”, 
zo besluit hij.

Zelfstandig wonen
Het echtpaar kreeg vrij snel ach-

ter elkaar zeven kinderen. Bei-
den leven nog zelfstandig in de 
Mozartlaan 19. 
Drie kinderen brengen bij toer-
beurt ’s avonds het warme eten. 
Vier keer per dag thuiszorg is 
onontbeerlijk en Gré is er letter-
lijk afhankelijk van. Om 8.00 uur 
wordt zij uit bed gehaald. Dat 
gaat met een stalift, waar zij haar 
voeten op zet. Voor de onder-
steuning van haar rug wordt een 
forse band over haar heen ge-
daan. Zij houdt haar handen vast 
aan handvaten, leunt achterover 
en zo wordt zij naar de huiska-
mer gereden. 

’s Avonds om 08.00 uur wordt zij 
al in bed gelegd. “De nacht duurt 
wel heel lang” zegt zij. “Ik kijk 
heel wat keertjes op de klok en 
ben blij als ik weer uit bed mag.” 
Ik ontmoet haar een paar dagen 
vóór het grote feest. Bloemen en 
kaarten worden geregeld binnen 
gebracht. Ik sta verbaasd als zij 
zonder een andere leesbril op te 
zetten met heldere stem de tekst 
van een kaart voorleest. De con-
versatie voer ik echter hoofdza-
kelijk met haar man. 
“Ik heb 34 jaar tot mijn 65ste bij 
de Hoogovens gewerkt”, zegt hij. 
Ik was daar chef van een grote 
afdeling, de koudwalserij. Ik was 
verder erg geïnteresseerd in ta-
len en spreek Frans, Duits, En-
gels en Esperanto, een kunsttaal 
voor internationaal gebruik. De-
ze laatste taal werd echter in de 
oorlog door de Duitsers verbo-
den, omdat deze door een Jood, 
de arts dr. Zamenhof was sa-
mengesteld.” Dirk gaf ook Ne-
derlandse les aan de Domini-
caanse Dominga, die hem en zijn 
vrouw nog altijd als haar vader 
en moeder beschouwt. “Dirk liep 
altijd met zijn hoofd in de wind”, 
zegt de honderjarige 

Gré. “Maar dat was meer zijn 
houding hoor. Mijn mooiste tijd 
was de tijd, dat alle kinderen nog 
thuis waren. ” Kon u goed kleren 
naaien voor dat grote gezin?”, 
vraag ik haar. “Nee, ik was er niet 

zo goed in, maar ik deed het toch 
wel. Mensen zeiden vaak: ‘Hoe 
krijgt ze het voor elkaar.” Dirk: 
“Na ons trouwen woonden wij 
in Velsen-Noord, toen Wijkeroog 
genoemd. Daar kregen wij vier 
kinderen. In de oorlog moesten 
wij evacueren en verhuizen naar 
Heemskerk, omdat de Duitsers 
ons huis vorderden. Na de oor-
log kwamen er nog drie kinde-
ren .We hebben voorts 35 jaar 
in de Mozartlaan nummer 12 in 
Akersloot gewoond. En nu wo-
nen we aan de overkant op num-
mer 19. 
 
Het feest
Zondag waren alle familieleden 
en kennissen (130 mensen in ’t 
totaal) in ‘t Achterom aanwezig 
toen het echtpaar met de jari-
ge 100-jarige Gré binnenkwam. 
Ook hun dochter Ina met haar 
man Leo, kinderen en kleinkin-
deren, die Dirk en Gré drie keer 
in hun leven opzochten waren uit 
Australië overgekomen. De jari-
ge en haar man bleven anderhalf 
uur en vertrokken toen weer. Het 
feest, het weerzien en het gezel-
lig samenzijn duurde daarna nog 
tot 16.00 uur. 
Twee dochters hadden er voor 
gezorgd, dat Gré een mooie 
nieuwe blouse met lange mou-
wen en een nieuwe rok aan had. 
Hun vader had een mooi don-
kerblauw streepjeskostuum aan 
en droeg een stropdas. En voor 
het nageslacht te bewaren foto’s 
zullen laten zien, dat dit hoog-
bejaarde echtpaar, dat twee we-
reldoorlogen overleefde er na 
honderd jaar met een scala aan 
technische ontwikkelingen en 
een schat aan ervaringen op al-
lerlei gebied er nog heel goed 
uitziet. (Marga Wiersma) 
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Feestweek na officiële opening
Kunstgrasveld luidt een nieuw 
hoofdstuk in bij FC Castricum 
Castricum - FC Castricum 
krijgt een nieuw gezicht. Nog 
even en dan is het kunst-
grasveld een feit. Momenteel 
wordt met man en macht ge-
werkt om het biljartlaken neer 
te leggen. Daarna worden de 
laatste tegels gelegd, de doe-
len en de dug-outs geplaatst 
en ga zo nog maar even door. 

Voorzitter Martin Vaalburg ver-
telt: “Zoals het er nu naar uitziet, 

is het project op tijd klaar voor 
de officiële opening op zaterdag 
9 augustus om 12.00 uur. Dan zal 
burgemeester Emmens-Knol de 
opening verrichten en de aftrap 
geven voor een feestweek waar-
in sport en entertainment hand 
in had gaan. Met dit kunstgras-
veld begint FC Castricum aan 
een nieuw hoofdstuk in het nog 
jonge bestaan. “Hier hebben wij 
jarenlang voor geknokt en nu is 
het bijna zover. Dit veld betekent 

een duidelijke meerwaarde voor 
de club, het Jac. P. Thijsse col-
lege en in feite voor de hele ge-
meente. Ongeacht het weertype 
kunnen wij met onze 850 leden 
nu altijd op dit veld terecht. Hoe-
wel de officiële opening nog ver 
weg is, kijken wij er nu al naar 
uit. Ik hoop dat de hele gemeen-
te op 9 augustus van de partij is 
om met ons te genieten van de 
opening en de eerste officiële 
wedstrijd op ons kunstgras.”

Martin Vaalburg, voorzitter van FC Castricum, en Jan Lute van de bouwcommissie genieten met volle  
teugen van de aanleg van het kunstgrasveld. Nog even en dan is op zaterdag 9 augustus de officiële  
opening een feit.

Brons Machteld Mulder WJK
Castricum - Machteld Mulder 
heeft een oogje op brons. Voor 
de derde keer tijdens een groot 
internationaal kampioenschap 
mocht de TDR-atlete het derde 
treetje van het podium beklim-
men. In de finale van de 800 m. 
van het WK Atletiek voor Junio-
ren waren slechts twee tegen-
standers haar te vlug af. De Roe-
meense Elena Mirela Lavric pak-
te na het Europese goud in Hen-
gelo (2007) nu het wereldgoud, 
Merve Aydin uit Turkije won het 
zilver. 
De Turkse maakte de finale van 
meet van aan hard door zeer 
snel te openen. De eerste twee-
honderd meter legde ze af in 27 
sec., na een ronde stond de klok 
voor haar  op 57 seconden. La-
vric durfde het aan om Aydin, 
zei het op enige afstand, te vol-
gen. Mulder koos voor haar ei-
gen tempo, een tempo waarvan 
zij dacht dat ze het vol zou kun-
nen houden. Na de eerste ron-
de liep ze mede daardoor in zes-
de positie. In het tweede rond-

je moest Aydin haar overmoed 
bekopen, ze kon haar kopposi-
tie niet vasthouden. Al ruim voor 
de finishlijn werd ze gepasseerd 
door de Roemense. 
De inhaalslag van Mulder ge-
durende de laatste vierhonderd 
meter getuigde van het juiste in-
zicht betreffende haar mogelijk-
heden en ook van lef. Tot aan de 
finale meters vocht ze voor een 
medaille en toen ze bijna op de 
finish nog de Britse Alison Leo-
nard voorbij ging kreeg ze wat ze 
wilde, een WK-plak. ‘Ik ben nog 
nooit zo kapot gegaan’, was haar 
reactie direct na de wedstrijd, ‘ik 
heb zo moeten rennen, het gat 
met die Britse was met nog vijf-
tig meter te lopen best  groot, ik 
dacht, die krijg ik niet meer te 
pakken.’ 
Omdat die Britse op het laatste 
stuk al haar krachten had ver-
bruikt, lukte het Mulder toch nog 
om haar in te halen. Na de zil-
veren medaille van Melissa Boe-
kelman bezorgde ze Nederland 
het tweede eremetaal.

Mooie zege voor Tromp
Castricum - Voor de vierde jon-
ge duivenvlucht waren de deel-
nemers naar het Belgische Nijvel 
(222 km ) gereden en daar wer-
den de duiven om 12.10 uur ge-
lost bij een matige westenwind.
De winnende duif landde bij 
Gerhard Tromp op de klep om 
14.37.44 uur. De duif vloog met 
een snelheid van bijna 90 km 
per uur. Bovendien werd deze 
duif vierde in de uitslag van Ray-
on A. 
De tweede plaats was voor de 
combinatie Rijkkom/Sentveld die 
Arie Hageman nipt voor bleef. De 

vierde duif liep bij Jan Molenaar 
binnen en vijfde werd de com-
binatie de Graaf. Ook de dui-
ven van Jaap Kaandorp waren 
snel. Cees de Wildt werd de aan-
voerder van de middenmoot met 
daarachter Nico De Graaf, Cor 
Sprenkeling en Ed Kos. 
De rij van prijsvliegende duiven 
werd afgesloten door John Kool , 
Sjaak de Graaf en Anton Tromp. 
De oude duiven vlogen de twee-
de tour Vitesse. Hier werd de 
winnaar de combinatie de Graaf 
voor Gerhard Tromp en Jan Mo-
lenaar

Tweede prutmarathon 
Akersloot in aantocht!

Akersloot - Op zaterdag 2 au-
gustus zullen de sloten van de 
Klaashoorn&Kijfpolder weer ge-
vuld zijn met echte prutlopers, 
geen nieuwe vogelsoort maar fa-
natieke sporters!
De organisatie hoopt dit jaar op 
een verdubbeling van het aan-
tal deelnemers. “Tijdens de eer-
ste editie vorig jaar deden er zo’n 
vijftig mannen en vrouwen mee, 
nu hopen we op honderd deel-
nemers”, vertelt een van de ini-
tiatiefnemers van het evene-
ment, Rob Dekker. Samen met 
een groep vrijwilligers houden 
zij zich bezig met het organise-
ren van het evenement. “Nieuw 
bloed blijft natuurlijk van harte 
welkom.”
Er zijn verschillende categorie-
en en, net zoals vorig jaar vier 
poules waarin gestart kan wor-
den heren, dames, herenvetera-
nen en jeugd.
De ronde van bijna 675 meter 
dient per poule diverse malen te 
worden genomen. De heren lo-
pen de ronde vijf keer (3375m) 
Rob: “Voor de ervaren hardloper 
een peulenschil, maar in combi-
natie met de Akersloter prut een 
uitputtingslag. Na de wedstrijd 

zorgt de Brandweer Akersloot 
voor een eerste opfrisbeurt voor 
de deelnemers met een hiervoor 
speciaal gefabriceerde douche.” 
Prutlopers kunnen zich aanmel-
den via de website www.voorom.
nl. Daar zijn ook de reglementen 
te downloaden. Het prutspekta-
kel begint om 13.00 uur, tegen-
over Kerklaan 3 in Akersloot. 

Vissen bij ‘t Stet
Castricum - Op donderag 31 
juli organiseren de Hengel-
sportverenigingen uit Castricum, 
Akersloot en Limmen een span-
nende viswedstrijd bij ‘t Stet in 
Limmen voor kinderen in de leef-
tijd van 8 tot en met 12 jaar. Zij 
moeten zelf een hengel, een em-
mer en een potje meenemen. 

De organisatie zorgt voor maden. 
Bij slecht weer gaat deze activi-
teit gewoon door. De activiteit is 
van 10.00 tot 12.00 uur en mee-
doen kost 2,50 euro. 
Opgave: Stichting Welzijn Cas-
tricum, Opbouwwerk, Geester-
duinweg 5 in Castricum, tel.: 
0251-656562. 
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Allemaal stemmen op Lisa!
Castricum - Lisa Bremer, eige-
naresse van Lisa Mode, zingt zo 
goed dat zij uit honderden aan-
meldingen vanuit heel Neder-
land is geselecteerd voor de ta-
lentenjacht Latinlive. Er zijn twin-
tig deelnemers overgebleven en 
momenteel staat Lisa op num-
mer vier. Om haar aan een plaats 
in de finale te helpen, doet zij 
een oproep aan iedereen die 
haar een warm hart toedraagt: 
“Stem op mij!”  
Het is mogelijk dagelijks te stem-
men tot en met 31 juli en deel-
nemers maken kans op mooie 
prijzen. Lisa: “Mijn neefje heeft 
al een iPod gewonnen. En het is 
zelfs mogelijk als stemmer een 
reis voor twee personen naar Rio 
de Janeiro te winnen. Meedoen 
is helemaal gratis.” Op de websi-
te latinlive.nl is de 50-jarige Lisa 
te zien en te horen met het num-
mer Let’s get loud van Jennifer 
Lopez. 
“Het grootste deel van de over-

gebleven deelnemers komt oor-
spronkelijk uit Zuid-Ameri-
ka en dat maakt de concurren-
tie zwaar”, vervolgt Lisa. “Boven-
dien ben ik de oudste deelne-
mer. De andere deelnemers wa-
ren al langer te vinden op Hyves 
en You Tube, waardoor ze een 
voorsprong hebben in het aantal 
stemmen. Sinds kort sta ik ook 
op Hyves en You Tube.” 
In de eerste ronde vallen twee 
deelnemers af. De achttien over-
gebleven Latin-talenten treden 
tijdens de finaleronden in augus-
tus live op in Holland Casino. De 
shows worden beoordeeld door 
een vakkundige jury bestaande 
uit Eric van Tijn, 8Ball Music en 
Holland Casino. De presentatie 
van de finales is in handen van 
EliZe die ook zelf een optreden 
zal verzorgen. 
Lisa heeft onlangs een nieuwe 
videoclip uitgebracht met de ti-
tel ‘Jij bent aan de beurt’. De clip 
werd geschoten op het strand in 

haar woonplaats Egmond aan 
Zee. “Het nummer is te beluis-
teren op mijn persoonlijke Latin-
live-site (TAC) onder Mijn Radio. 
Ik heb het nummer zelf geschre-
ven. Het is een fris liedje met 
een Latin-sound à la Belle Perez, 
maar dan Nederlandstalig.” 
Lisa is in Amsterdam geboren. 
Toen zij nog klein was, namen 
haar ouders een muziekschool 
in Alkmaar over, waardoor zij op 
jonge leeftijd in aanraking kwam 
met muziek. Vanaf haar negen-
tiende verjaardag staat zij op het 
podium. “Momenteel treed ik al-
leen op en ook samen met Ro-
sanna Hofman. Wij vormen het 
duo Female Affair. Ik zing ontzet-
tend graag en meedoen aan de-
ze talentenjacht is een grote uit-
daging. Ik zou het geweldig vin-
den om uiteindelijk een platen-
contract te winnen!” Dagelijks 
stemmen op Lisa kan via www.
latinlive.nl. (Foto: Goovert de 
Roos). 

Timo terug; missie geslaagd!
Castricum - Hij ging er heen 
voor een stage als derdejaars 
student fysiotherapie. En tegelijk 
wilde hij zich inzetten om de si-
tuatie van de lokale bevolking te 
verbeteren. Timo Beentjes (19) 
is na vijf maanden op 1 juli te-
ruggekomen uit Zambia. De sta-
ge zit er op en het Livingstone 
School Project is succesvol af-
gesloten. “Dankzij alle sponsors 
heb ik heel veel mensen blij ge-
maakt”, aldus Timo.
“Met het Livingstone School Pro-
ject zijn drie scholen geholpen 
aan verschillende leermidde-
len”, vertelt Timo tussen het ser-
veerwerk in strandpaviljoen Dei-
ning door. “Een kleuterschool-
tje, de Milota Community School, 
waar kinderen tot groep vijf naar 
toe gaan, en de Siakasipa Basis; 
een grote school met de groe-
pen een tot en met negen. Het 
kleuterschooltje had echt hele-
maal niks en deze kinderen zijn 
geholpen met een berg leerspel-
letjes, spelmaterialen voor bui-
ten, twee schoolborden, krijt, 
lerarenboeken, schriften, pen-
nen, potloden, gummen en pun-
tenslijpers. Voor de communi-
ty-school heb ik een afsluitba-
re boekenkast, boeken voor zo-
wel leerlingen als de vrijwillige 
leraren, schriften en leerzame 
posters gekocht. Op de Siakasi-
pa hadden we voor elk kind, en 
dat waren er 430, een tasje met 
schoolmaterialen. Alle kinde-
ren waren superblij! Ze kwamen 
mij persoonlijk bedanken door te 
knielen of een hupje te maken 
terwijl ze je een hand geven. Zo 
onwijs leuk om te zien dat ze er 
zo blij mee waren. Daarna werd 
ik begeleid naar het huis van de 
directeur waar ik samen met zijn 
vrouw, zijn moeder en mijn taxi-
chauffeur maïsdrank kreeg voor-
gezet en maïsdeeg met gedroog-

de kleine visjes. Een heerlijke 
lunch, want ik ben echt verslaafd 
geraakt aan het lokale voedsel.” 
Tijdens de overhandiging van de 
leermiddelen op de community-
school  stond een filmploeg voor 
de deur van de Zambiaanse tele-
visie en een journalist van de lo-
kale krant. “Deze leerlingen wa-
ren nog blijer, omdat die wer-
kelijk helemaal niets bezitten. 
Ik werd bedankt met prachtige 
liedjes, waarin ook God bedankt 
werd voor het zenden van hulp. 
Om kippenvel van te krijgen.”

Kippenvel kreeg Timo ook toen 
hij tijdens zijn stage getuige was 
bij een bevalling. “Tijdens mijn 
stage maakte ik ook kennis met 
andere disciplines in het zieken-
huis en die bevalling was mis-
schien wel de meest indrukwek-
kende ervaring tijdens mijn ver-
blijf in Zambia. Maar het was 
ook hartverscheurend toen ik 
een aidspatiënt, die ik behan-
delde omdat zij niet meer kon lo-
pen, voor het eerst zag weglopen 
achter een rollator. Heel verdrie-
tig was een kindje van vier die 
in het ziekenhuis kwam en niet 
meer dan vier kilo woog. Het jon-
getje had zelfs de kracht niet om 
te huilen. Hij had last van spas-
me en zijn zestienjarige moeder 
wist daar niet goed mee om te 

gaan. Na twee weken intensieve 
behandeling en sondevoeding 
was er sprake van verbetering. 
Hij was zelfs een kilo aangeko-
men, maar toen vond zijn moe-
der het welletjes en vertrok met 
haar kind. Zijn toekomst ziet er 
niet best uit.”
Timo heeft veel vrienden ge-
maakt tijdens zijn stage. “Ik trok 
veel op met Sanne en Djoeke 
en heb daarnaast vrienden ge-
maakt met lokale bewoners. Met 
Ken bijvoorbeeld. Hij woont met 
zijn vrouw en zeven kinderen in 
de bush. In de tuin vind je een 
aap die vastgebonden zit aan 
een boom, geiten, wat koeien en 
een groentetuin. Ik was uitgeno-
digd om te komen eten en heb 
toen zelf een geit geslacht. Dat 
was ook een bijzondere ervaring. 
Ken is een witch-dokter. Toen ik 
er was, kwam er een man met 
erectieproblemen bij hem. Bub-
blefish noemen ze dat daar. De 
oplossing lag in een boomvrucht 
die er uitziet als een worst. Vol-
gens Ken was de man daarna 
snel genezen, maar daar geloof 
ik echt helemaal niks van.” 
Minder mooi was het samen-
werken met de lokale fysiothe-
rapeuten in het ziekenhuis. “Zij 
werken met compleet achter-
haalde methoden en staan niet 
open voor verbeteringen. Daar-
naast zetten zich absoluut niet 
in voor hun patiënten. Ze zijn lie-
ver lui dan moe en dat vond ik 
echt onverteerbaar. En wat ik 
ook geleerd heb, is dat het beter 
is dat je bij het bieden van hulp, 
er een tegenprestatie tegenover 
wordt gesteld. In een vorm die 
voor hen goed haalbaar is. Daar-
door wordt de balans in de rela-
tie minder verstoord.” Botswana, 
Mozambique, Oeganda; ze staan 
allemaal op Timo’s verlanglijstje. 
“Maar eerst moet heel hard wer-

ken. Mijn volgende stage is in 
Meerstaete en daarna studeer ik 
af. Ik ben er in Zambia als aan-
komend fysiotherapeut inhoude-
lijk niet veel op vooruit gegaan. 
Maar ik heb wel een zee aan le-
venservaring opgedaan.” 
Ondertussen is er nog geld be-
schikbaar bij de door Timo opge-
richte Stichting De Opstap. Hier-
mee wordt structurele hulp ge-
boden aan mensen die klein-

schalige projecten willen uit-
voeren die ten goede komen 
aan ontwikkelingslanden. Dona-
ties (100% aftrekbaar bij de be-
lasting) zijn nog steeds welkom. 
Overmaken op 60.98.58.777 t.n.v. 
Stichting De Opstap te Castri-
cum onder vermelding van naam 
en adres. Mail voor meer infor-
matie naar TimoBeentjes@hot-
mail.com of info@stichtingdeop-
stap.nl.

Zoekplaatje; Timo tussen een groep schoolkinderen. 

Kleuters en peuters leren touwtje springen.

Lisa Bremer van Lisa Mode maakt kans winnares te worden van  
Latinlive; een nationale talentenjacht voor zangers en zangeressen. 
Door dagelijks op haar stemmen, worden haar kansen vergroot.  



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
16 juli 2008

In opdracht van de gemeenten en de wo-
ningcorporaties is in Noord-Kennemer-
land een grootschalig woonwensenon-
derzoek uitgevoerd. Ruim 8.600 mensen 
is gevraagd naar hun huidige woonsi-
tuatie, hun woonwensen en eventuele 
verhuisplannen, rekening houdend met 
hun financiële armslag. Komende peri-
ode zullen de gemeenten en woningcor-
poraties formuleren wat de uitkomsten 
van dit onderzoek nu betekenen voor de 
nieuwbouwopgave en voor plannen met 
de bestaande woningen.

Gekozen onderzoeksopzet levert veel 
informatie op
Om recht te doen aan de diversiteit van 
de woningvragers zijn die gegroepeerd 
naar “leefstijl”, groepen van mensen met 
in grote lijnen gelijke woonwensen. De 
verschillen tussen de diverse categorieën 
woningvragers worden overigens nog 
steeds vooral bepaald door leeftijd en 
inkomen. Ook nieuw in vergelijking met 
de eerder in 2000 en 2004 uitgevoerde 
woonwensenonderzoeken is dat in dit 
onderzoek verschillende “woonmilieus”  
of woongebieden worden onderschei-
den. Het onderscheid tussen de woon-
milieus wordt bepaald door de verschil-
lende ‘harde’ en ‘zachte’ aspecten die in 
een gebied zijn te onderscheiden, zoals 
de woningen, de uitstraling, de woon-
omgeving, de voorzieningen,  de be-
volkingssamenstelling en beleving. Het 
geheel van deze aspecten maakt dat een 
bepaald gebied wordt gerekend tot een 
bepaald woonmilieu of woongebied. In 
het onderzoek zijn in Noord-Kennemer-
land negen woonmilieus onderscheiden, 
waaronder het historisch stadscentrum, 
het dorpscentrum, het moderne milieu 
en het hoogbouw milieu.
Door de toepassing van een indeling 
naar leefstijl en woonmilieu levert dit 

onderzoek zeer veel en zeer gedetail-
leerde informatie op over het gewenste 
woningaanbod en de gewenste woon-
omgeving. De resultaten bieden corpo-
raties en gemeenten aanknopingspunten 
waarmee zij het woningaanbod in de re-
gio nog beter kunnen afstemmen op de 
behoeften van de bevolking.

Een greep uit de onderzoeksresultaten
De vraag naar koopwoningen blijft toe-
nemen en tegelijk klinkt de roep om be-
taalbaarheid. In de koopsector is er vraag 
naar dure vrijstaande woningen en twee-
kappers. Ook is er belangstelling voor 
koopwoningen die onder voorwaarden 
met korting gekocht kunnen worden 
(maatschappelijk gebonden eigendom 
zoals de Koopgarant-woning). Er blijft 
echter ook een grote vraag naar betaal-
bare huurwoningen, zowel onder starters 
als bij gezinshuishoudens en ouderen en 
in alle woonmilieus. Er is vooral vraag 
naar een eengezinswoning met een tuin. 
Qua woonmilieus zijn het stadscentrum, 
de vooroorlogse wijken in de stad en de 
dorpskernen zeer in trek. Naoorlogse 
wijken scoren beduidend minder. Daar-
mee wordt zichtbaar dat de vraag naar 
woningen in stadscentra en dorpscentra 
anders luidt dan die in een woonwijk uit 
de jaren ‘70.
Zo’n 27% van de geënquêteerde huis-
houdens is van plan binnen 5 jaar te gaan 
verhuizen, dit speelt vooral bij de 1- en 
2 persoonshuishoudens met een hoger 
inkomen. Jongeren zijn zeer verhuisge-
neigd; 79% van de geënquêteerde jon-
geren geeft aan binnen 5 jaar te willen 
verhuizen.

Mensen met lagere inkomens, gezinnen 
en ouderen zijn minder op zoek naar een 
andere woning. Met name de woonwen-
sen van de lagere inkomensgroepen zijn 

bescheiden. Betaalbaarheid is voor deze 
groep het belangrijkst.  
De nadruk op betaalbaarheid maakt dat 
er veel belangstelling is voor het kopen 
van een woning met korting zoals bij-
voorbeeld de Koopgarant formule. Dit 
geldt vooral voor de starters op de wo-
ningmarkt, waarvan 60% voorkeur heeft 
om te kopen. Zij zoeken het vooral in 
goedkope eengezinswoningen. Ook de 
starters die het liefst gaan huren (40%) 
willen graag een eengezinswoning. Als 
dat financieel niet haalbaar is kiezen ze 
voor een ander woningtype zoals bij-
voorbeeld de portieketagewoning.

In de groep senioren is onderscheid ge-
maakt naar de verschillende leefstijlen. 
Ouderen met een bescheiden inkomen 
kiezen bijna allemaal voor huren. Drie-
kwart van hen denkt in de huidige wo-
ning oud te kunnen worden. Zij voorzien 
wel dat ze daarbij flink gebruik gaan ma-
ken  van het zorgaanbod, huishoudelijke 
hulp en klussendiensten.
Vooral het aantal senioren met een rui-
mer inkomen neemt de komende jaren 
naar verwachting toe. Hun belangstel-
ling is gelijk verdeeld over kopen en hu-
ren. Hun vraag loopt uiteen van een wat 
duurder huurappartement tot een vrije 
bouwkavel.

Besluitvorming na de zomerperiode
Na de zomerperiode beraden corporaties 
en gemeenten zich over de gevolgen van 
de uitkomsten van dit onderzoek voor de 
nieuwbouwopgave en voor plannen met 
bestaande woningen en wordt dit voor 
besluitvorming voorgelegd aan de bestu-
ren van de corporaties en gemeenten.

U kunt het rapport digitaal raadplegen 
via de website van Companen, via de link 
www.companen.nl

Actueel inzicht in woonwensen

Duurzame Dinsdag 2008
Op de eerste dinsdag van september is 
het weer Duurzame Dinsdag. 
Iedereen kan kandidaten voordragen 
voor de eerste Duurzame Lintjes en zelf 
nieuwe duurzaamheidinitiatieven aan-
melden voor in het Duurzame Koffertje. 

Dien een duurzaam initiatief of idee in! 
Iedereen kan weer initiatieven en ideeën 
indienen. Alle initiatieven die duurzaam-
heid bevorderen zijn welkom, met dit 
jaar bijzondere aandacht voor de thema’s 
water en mobiliteit. 
De initiatieven worden verzameld in het 
Duurzame Koffertje dat op Duurzame 
Dinsdag - 2 september - wordt aangebo-
den aan een vertegenwoordiger van het 

kabinet. Elk initiatief maakt kans op een 
prijs waarmee het een extra impuls kan 
krijgen of gestart kan worden. Dien uw 
initiatief in op www.duurzamedinsdag.nl

Nomineer kandidaten Duurzaam Lintje!
Kent u iemand die zich al jaren sterk 
maakt voor een duurzame wereld? En 
wilt u deze persoon in het zonnetje zet-
ten? Dat kan! Nomineer uw kandidaat 
voor een Duurzaam Lintje op www.duur-
zamedinsdag.nl

Lokale Duurzame Dinsdag
Naast een landelijk Duurzame Dinsdag 
houdt de gemeente Castricum op 16 sep-
tember een lokale Duurzame Dinsdag. 

Op deze dag wil wethouder Portegies 
speciale aandacht geven aan bijzondere 
initiatieven uit de gemeente Castricum. 
Ook krijgen Castricumse kandidaten het 
Groene Lintje uitgereikt. Initiatieven en 
kandidaten voor een lintje die u via de 
landelijke organisatie doorgeeft, komen 
vanzelf ook bij de gemeente terecht.

Ga naar
www.duurzamedinsdag.nl 
en dien ook uw duurzame  

initiatief of idee in, of nomi-
neer uw kandidaat voor een 

duurzaam lintje!



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

Ontvangen  bOuwaanvragen,  slOOpaan-
vragen,  aanvragen  Om  een  aanleg-
vergunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:

030708	 P.C. Hooftstraat 2 in Castricum Het uit-
breiden van de woning

040708	 Geesterduinweg/A. Schweitzerlaan
	 in Castricum Het slopen van ontmoetings-

centrum Geesterhage en het voormalig 
schoolgebouw

070708	 Visweg 48 in Limmen Het plaatsen van een 
berging en een overkapping

080708	 Oranjelaan 54 in Castricum Het plaatsen 
van een dakkapel

	 Goudenregenlaan 42 in Castricum Het uit-
breiden van de woning

	 Rijksweg 84 in Limmen Het verbouwen van 
de woning

	 Ixiastraat 6 in Akersloot Het uitbreiden van 
de woning

090708	 Delving 29 in Akersloot Het uitbreiden van 
de berging

	 Delving 31 in Akersloot Het uitbreiden van 
de berging

100708	 Prinses Beatrixstraat 44 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt 
verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 17 juli 2008 de volgende aanvra-
gen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedurende 
6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 17 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Stetweg 37 in Bakkum Het tijdelijk huisvesten van 
ontmoetingscentrum Geesterhage

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Van Speykkade 13 in Castricum Het plaatsen van 
een schuur
Willem de Zwijgerlaan 48 in Castricum Het uitbreiden 
van de woning

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Kerklaan 32 in Akersloot Het oprichten van een 
botenkraan
Duinenboschweg 3 in Bakkum Het bouwen van een 
woning met garage

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:

bOuwvergunningen
070708	 Tetburgstraat 5 in Bakkum Het uitbreiden 

van de woning en het plaatsen van een 
dakkapel.

100708	 Rijksweg 102 in Limmen Het uitbreiden van 
het kantoor

	 Roemersdijk 13 in Akserloot Het vergroten 
van de dakkapel

	 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 17
	 in Limmen Het plaatsen van een serre
	 Silene 10 in Castricum Het plaatsen van een 

schutting
	 Nuhout van de Veenstraat 1a in Castricum

Het uitbreiden van een woning
	 Kerkweg 16 in Limmen Het uitbreiden van 

de  huisartsenpraktijk

	 Lydweg 14 in Akersloot Het uitbreiden van 
de woning

	 Fien de La Marstraat 46 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Rijksweg 100 in Limmen Het wijzigen van 
de bestemming en het intern wijzigen van 
het pand

	 Bogerdlaan 21a in Limmen Het uitbreiden 
van de woning

kapvergunning
030708	 Soomerwegh, Beverwijkerstraatweg en
	 de Oranjelaan in Castricum Het kappen van 

8 bomen

Vrijstelling artikel 19, lid 3 Wet op de Ruimtelijke 
Ordening
100708	 Chopinstraat 24 in Castricum Het realiseren 

van een massagepraktijk

Vrijstelling art 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening
Koningsweg/Simon Pauwelslaan te Akersloot, ten be-
hoeve van het oprichten van een 5-tal woningen. 

Het betreft een ‘losse’ vrijstelling, dat wil zeggen een 
vrijstelling die voorafgaand en afzonderlijk van een bouw-
aanvraag is aangevraagd. Tegen dit besluit staat geen 
afzonderlijk bezwaar en beroep open (‘anti-cumulatie-
bepaling’), maar dat daartegen bezwaar en beroep
kan worden ingesteld in het kader - en derhalve tegelijker-
tijd met - het bezwaar en beroep tegen de bouwvergun-
ning. Van een eventueel bezwaarschrift tegen de vrijstel-
ling kan daar door dus pas sprake zijn op het moment van 
het daadwerkelijk verlenen van een bouwvergunning.

apv-vergunningen (Overigen)
Castricumse Rugby Club (08-07-2008)
Aan Rugby Club Castricum zijn de volgende vergunnin-
gen en ontheffingen verleend: vergunning voor het plaat-
sen van een tent en het plaatsen van reclameborden.; 
ontheffing voor het schenken van zwakalcoholhoudende 
dranken in de tent; ontheffing voor geluid.

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

inspraak  vOOrOntwerp  bestemmingsplan   
hOOgevOOrt  4, castricum
Burgemeester  en  wethouders  van  Castricum  maken  
bekend  dat  met  ingang  van  donderdag  17  juli  2008    
gedurende    6  weken  ter  inzage  ligt  het  voorontwerp  
bestemmingsplan ‘Hoogevoort 4, Castricum’. Tijdens ge-
noemde periode ligt het voorontwerp-bestemmingsplan 
ter inzage bij de sector Ruimte aan de Zonnedauw 4 te 
Limmen. De sector Ruimte is geopend van maandag tot 
en met vrijdag van 09.00 tot 12.30 uur. Inzage buiten 
kantooruren is mogelijk na afspraak met de heer B. Visser 
0251 - 661 153.

Het bestemmingsplan betreft het concretiseren van 
een reeds verleende en onherroepelijke bouwvergun-
ning voor het oprichten van onder andere een schuur 
op Hoogevoort 4 te Castricum in de vorm van een be-
stemmingsplan. De reden voor het opstellen van dit 
bestemmingsplan is dat dit perceel  van goedkeuring is 
onthouden bij de goedkeuring van het be stemmingsplan 
Dorpskom 2000.

Gedurende bovenstaande periode kan iedereen een, bij 
voorkeur schriftelijke, reactie indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Castricum, Post-
bus 1301, 1900 BH te Castricum. Voor een mondelinge 
reactie dient u contact op te nemen met dhr. B. Visser 
telefoonnummer 0251 - 661 153.

Ontwerp verkeersbesluit
Betreft:	 	het	 	 instellen	 	van	 	een	 	blauwe		zone	 	nabij		
het		voormalig		gemeentehuis		aan		de Zonnedauw		te		
Limmen.
Gelet  op  het  bepaalde  in  artikel  2  Wegenverkeerswet  
1994  en  met  inachtneming  van  de  artikelen  3  en  12  

van  het  BABW  hebben  burgemeester en wethouders 
het voornemen:

een blauwe zone in te stellen op de Zonnedauw te Lim-
men, ter hoogte van de parkeerplaatsen voor de ingang 
van de gemeentelijke locatie en op de Zonnedauw aan 
de overzijde van het gemeentehuis op de parkeerplaat-
sen ter hoogte van de kadastrale nummers A 2840 en A 
2708 volgens bijgaande tekening. De inrichting geschiedt 
door middel van het aanbrengen van blauwe belijning 
langs de parkeervakken en het plaatsen van de borden 
E10. In totaal betreft het 16 parkeerplaatsen.

Zienswijzen:
Indien u het niet eens bent met dit ontwerp-verkeers-
besluit, kunt u dit mondeling of schriftelijk aan ons
kenbaar maken. U kunt uw zienswijzen indienen bij het
College van Burgemeester en Wethouders van Castri-
cum (Postbus 1301, 1900 BH). De termijn voor het in-
dienen van een zienswijze bedraagt 4 weken, en vangt
aan op de dag na die van de terinzagelegging van het
ontwerp-besluit.

verkeersbesluit ten behOeve van
de herinrichting pr. beatrixstraat
in castricum
Gelet  op  het  bepaalde  in  artikel  2  Wegenverkeerswet  
1994  en  met  inachtneming  van  de  artikelen  3  en  12  
van  het  BABW  hebben  burgemeester  en  wethouders  
besloten:
- de  Pr.  Beatrixstraat gesloten te verklaren voor vracht-

autoís. De gesloten verklaring zal worden aangegeven 
door middel van de borden C7.

- op de Pr. Beatrixstraat twee fietsstroken aan te bren-
gen. Aan de noordzijde zal een aanliggende fietsstrook 
worden aangelegd en aan de zuidzijde een verhoogde 
fietsstrook. De fietsstroken zullen in rode bestrating en 
rood asfalt met daarop de fietssymbolen worden aan-
geduid.

- op de Pr. Beatrixstraat bij de Willem de Zwijgerlaan een 
voetgangersoversteekplaats in te richten. De voetgan-
gersoversteekplaats zal worden aangeduid met belij-
ning en de borden L2. 

Het verkeersbesluit is in te zien bij het gemeentehuis 
in Castricum, Raadhuisplein 1 en bij de sector ruimte, 
Zonnedauw 4 te Limmen. Een ieder die door dit besluit 
rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, kan hiertegen 
binnen zes weken na 25 juni 2008 schriftelijk en gemoti-
veerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders 
van Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

evenementenvergunning  (apv)
timmerdOrp  (rectificatie)
Op  1  juli  2008  is  aan  Stichting  TIDOCA  vergun-
ning  verleend  voor  het  houden  van  het  timmerdorp-
evenement  in  Castricum.  Timmerdorp  Castricum  vindt  
plaats  tussen  31  juli  en  9  augustus  2008  op  het  
terrein genaamd het Schapenweidje, gelegen bij het park 
Nord End in Castricum.

Bezwaar
Belanghebbenden bij dit besluit kunnen daartegen bin-
nen zes weken na de datum van verzending van deze 
brief een bezwaarschrift indienen bij het bestuursorgaan 
waarvan het besluit afkomstig is. Het bezwaarschrift 
moet zijn ondertekend en gedateerd en moet tenminste 
bevatten:
- de naam en het adres van de indiener; 
- een omschrijving van het besluit waartegen het be-

zwaarschrift is gericht (bijv. door bijvoeging van een 
kopie daarvan of door vermelding van het daarin op-
genomen kenmerk; 

- de gronden van het bezwaar (de redenen waarom de 
indiener het niet eens is met het besluit).

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening een be-
zwaarschrift niet opgeschort. Indien onverwijlde spoed, 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist, kan daarvoor 
een verzoek om een voorlopige voorziening worden in-
gediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank te 
Alkmaar, Postbus 251, 1800 BG Alkmaar. oor de behan-
deling van dit verzoek wordt een griffierecht geheven.

Castricum, 16 juli 2008



In tegenstelling met wat vorige week in de 
krant vermeld stond heeft het bestuur van 
TiDoCa de gemeente nu laten weten geen 
gebruik te maken van de ontheffing voor 
een afsluitende verbranding van het tim-
merdorp.

De kosten voor het aan- en afvoeren 
van het zand, dat nodig is bij de 
verbranding, zijn dermate hoog, 
waardoor het bestuur van TiDoCa 
heeft moeten besluiten af te zien 
van verbranding.

Deze week is begonnen met de versprei-
ding van de Gemeentegids 2008-2009. 
Inwoners op bijna alle adressen in de ge-
meente ontvangen vóór 1 augustus de 
nieuwste gemeentegids gratis thuis. De 
gids bevat net als voorgaande jaren ook 
het afvalophaalschema, plattegronden 
van alle kernen, en drie themakaternen. 
Zeer actueel is de laatste informatie over 
de verhuizing van de gemeentelijke dien-
sten naar de kern Limmen (Zonnedauw 
4) respectievelijk de kern Bakkum (Dijk 
en Duingebouw De Loet). 

De gids verschijnt wederom op A4-for-
maat en geheel in kleur. De Ouderenpa-
gina’s zijn in groter lettertype gezet. De 
inhoud is geheel geactualiseerd. Net als 

vorig jaar staat de informatie over spor-
ten in de gemeente, lokale cultuur in de 
breedste zin van het woord, en alle soci-
ale informatie op een rij, in aparte kater-
nen ondergebracht. 

Plattegronden en afvalkalender
Net als voorgaande jaren kent de gids 
uitklapbare plattegronden van de kernen. 
Ook het ophaalschema van het huisvuil, 
dat loopt tot en met juli 2009, is in de 
gids te vinden. Het geeft een overzicht 
van wanneer in welke wijken het afval 
wordt opgehaald. Informatie die dus van 
belang is voor alle inwoners.

Ook digitaal
Voor de uitgave tekende de firma FMR 

Producties uit den Helder. Het bedrijf 
zorgt er bovendien voor dat de geac-
tualiseerde informatie in augustus di-
gitaal beschikbaar is via een klik op de 
hoofdfoto van de gemeentelijke website  
www.castricum.nl/gemeentegids. 

Hier vindt u het hele jaar door de meest 
actuele versie van de gegevens. Deze di-
gitale dienst is voorzien van interactieve 
cartografie, zodat het gezochte adres te-
vens in een plattegrond wordt getoond. 

In de bus vóór 1 augustus
De gemeentegids wordt dit jaar verspreid 
door het Werkvoorzieningschap Noord-
Kennemerland. Er wordt alleen niet be-
zorgd bij die adressen, waar de bewo-
ners via een sticker hebben aangegeven 
geen ongeadresseerd reclamedrukwerk 
te willen ontvangen (ja/nee of nee/nee 
sticker). Bewoners op deze adressen kun-
nen de gids afhalen bij de receptie van 
het gemeentehuis in Castricum, de ge-
meentelijke locatie in Limmen en bij de 
bibliotheken in Castricum, Limmen en 
Akersloot.
De gemeentegidsen worden verspreid in 
de periode van 10 tot en met 31 juli. Wie 
na 1 augustus nog geen gemeentegids in 
de bus heeft gekregen, kan dat melden 
bij de receptie van het gemeentehuis. U 
kunt de gids daar ook na 1 augustus af-
halen.

Gemeentegids 2008-2009 
volop actualiteit

Geen verbranding bij 
Timmerdorp Castricum

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

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

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 

bij:
- CROS (Commissie Regionaal Over-

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

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

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

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Vakantiewerkers nodig?
Plaats een advertentie op 

de KennemerJob pagina’s en op de site!

In de maanden juli en augustus

50% korting!*

*(Aanbieding alleen geldig voor vakantiewerk)


