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tot ziens bij

Deze week!!
zwarte bessen/
crème de paris

   6-8 pers.
van  9.25 voor 7,95
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Castricum

☎ 0251 - 652430
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BBQ-pakket:
• saté-stokje
• hamBurger
• BBQ-worst
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• uitsluitend biologisch vlees
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

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

INSTAL
®

Over twee jaar gereed 
Veilige oplossing voor 
fietsers Uitgeesterweg
Castricum - Via een fietspad 
tussen de Uitgeesterweg en het 
Buitendijkspad moeten scholie-
ren uit Akersloot veiliger naar 
hun school in Castricum kun-
nen gaan. De gemeente Castri-
cum heeft een tracé voorgesteld 
voor een fietspad door het bui-
tengebied.
Met name in de spitsuren is de 
Uitgeesterweg tussen Akersloot 
en Castricum een veel gebruik-
te verbindingsweg. De school-
gaande jeugd uit Akersloot komt 
hier het sluipverkeer richting de 
Rijksweg A9 tegen. De verkeers-
veiligheid die hiermee in het ge-
drang komt, wil de gemeente 
aanpakken door het aanleggen 
van een nieuwe, kortere en voor-
al veilige fietsverbinding.
Uit een verkeersonderzoek dat in 
opdracht van de gemeente is uit-
gevoerd blijkt dat de Uitgeester-
weg in de spitsuren veel wordt 
gebruikt als sluiproute voor ge-
motoriseerd verkeer, van en naar 
de Rijkweg A9. In combinatie 
met de grote groepen scholieren 
leidt dit tot onveilige situaties.
De verkeerskundigen van de ge-
meente hebben een nieuw tra-
cé voorgesteld, beginnend van-
af de Uitgeesterweg, ter hoog-
te van de Startingerweg, door 
het agrarisch landschap, over de 

Nesdijk, weer door het agrarisch 
landschap en via een tunnel on-
der de N203 door. Het fietspad 
zal hiermee aansluiten op het 
Buitendijksepad dat een direc-
te verbinding heeft met het Jac. 
P. Thijsse college en het centrum 
van Castricum. 
Op dit moment is de gemeente in 
onderhandeling met alle grond-
eigenaren en andere belangheb-
benden als natuurverenigingen, 
nutsbedrijven en andere over-
heden. Voor de aanleg van het 
fietspad, evenals de bijbehoren-
de kunstwerken, wordt subsi-
die aangevraagd bij de provincie 
Noord-Holland. Zodra deze sub-
sidie is toegekend, de benodigde 
vergunningen zijn verleend en er 
overeenstemming is bereikt met 
de grondeigenaren, kan de aan-
leg beginnen. Naar verwachting 
kan er eind 2009 worden gestart 
met de werkzaamheden. De ge-
meente streeft naar een ople-
vering voor het begin van het 
schooljaar van 2010. 

 

Robin mooiste model
Castricum - Robin Hamersteen, 18 jaar oud en net het vwo-
examen achter de rug, is de winnares van het tv-programma 
Model in 1 dag. Toen zij samen met haar moeder aan het win-
kelen was in Utrecht, werd zij door fotograaf Otto gevraagd 
mee te werken aan het programma. 

Robin: “Dus ging ik met Otto 
mee en het werd een superleuke 
dag! We gingen naar een school-
gebouw waar ik kennismaak-
te met de rest van het team. Ter-
wijl Otto de fotolocaties uitzocht, 
werd ik in de make-up gezet en 
ging ik kleding passen. De eer-
ste shoot was buiten op locatie, 
erg leuk om te doen. De twee-
de was binnen in het schoolge-
bouw. De portretfoto vond ikzelf 
het mooist. ‘s Avonds om 23.30 
uur werd ik netjes op de taxi 
naar huis gezet en om 0.15 uur 
was ik thuis. Met drie prachtige 
foto’s!”
Maar het verhaal gaat verder. 
Van de zeven mooiste meisjes, 
konden er slechts drie door naar 
de allerlaatste ronde van Model 
in 1 dag en dat werd door het 
publiek bepaald. Scouts Lutske 
en Otto en juryvoorzitter Robine 
gingen in Amsterdam de straat 
op om de mening van het publiek 
te peilen. Levensgroot stonden 
de foto’s van de meisjes op de 
Dam. Het waren Hilde, Mellany 
en Robin die naar de laatste ron-
de van Model in 1 dag mochten. 
Na twee fotoshoots, werd uitein-
delijk besloten dat Robin de win-
nares was. Robin heeft hiermee 
een jaarcontract bij Ulla Models 
gewonnen en zij wordt het nieu-
we gezicht in verschillende cam-
pagnes van Otto. (Foto’s Net 5/
Otto van Toorn). 
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Inlichtingen:
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. 
Knaagdierencentrum: 072-
5090234. Inspectie: 0900-
2021210. Vogelasiel: 075-
6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Dorpsstraat Castricum: rode ge-
castreerde kater, wit om de neus, 

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. 26 juli 18.30 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 27 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. 26 juli 19.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 27 juli Dorpskerk 10.00 uur:  
Gesloten.
Maranathakerk 9.00 uur: Drs. C. 

Baljeu. Ochtendgebed.
Maranathakerk 10.00 uur: Drs. C. 
Baljeu. Tijdens dienst kinderne-
vendienst en crèche. Uitgezon-
den door radio Castricum (ka-
bel 104,5 m/ether 105m). Litur-
gie beschikbaar via www.pgcas-
tricum.nl.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 27 juli 10.00 uur: Jan Smit 
uit Zeist. Ontmoetingscentrum 
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. 27 juli 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 26 juli 19.00 uur: Woord- en 

communieviering met spontaan 
vakantiekoor. Voorganger pas-
tor J. Olling.
Zo. 27 juli 9.15 uur: Woord- en 
communieviering zonder koor. 
Voorganger pastor J. Olling.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 26 juli 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 27 juli 10.00 uur: Communie-
viering met solisten. Voorganger 
pastor H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te uitgeest
Vrij. 25 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering in Geesterheem met kof-
fiedrinken..
Za. 26 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering met samenzang.
Zo. 27 juli 9.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. Laus Deo.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten

INFO
R

MATI EF
Gevonden en

vermiste dieren

Hogeweg Limmen: groene aga-
pornis.

witte kin en borst, rechtsvoor wit 
sokje, linkervoorpoot witte voor-
kant en rode achterkant, achter 
kniekousen, zwart bandje met 
magneet, siamees bloed, ge-
chipt, 3 jr, Tijger.

Laan van Albert’s Hoeve Castri-
cum: zwarte gecastreerde kater, 
kop als Felix, witte borst, 4 witte 
kniekousen, groot, 8 jr, Liefie.

Gevonden:
Beverwijkerstraatweg Castricum: 
cyperse kat met veel wit. Nieuwe opstapcursus 

tekenen en schilderen
Castricum - ‘Hoe zat het alweer 
met dat perspectief, hoe kan ik 
die mooie kleur rood mengen, 
hoe maak ik een aquarel?’ Al 
deze vragen komen onder meer 
aan bod in de cursus ‘tekenen en 
schilderen’ bij de amateur-kun-
stenaarsvereniging ‘Perspectief’.

De cursus bestaat uit eerst zeven 
lessen tekenen en daarna zeven 
lessen schilderen. Allereerst is 
goed leren kijken een belang-
rijk aspect. Vorm, licht - donker, 
en het werken met verschillende 
tekenmaterialen zoals potlood, 
houtskool en pastelkrijt, wordt 

onder andere in het eerste deel 
behandeld. De verschillende fa-
cetten van het aquarelleren en 
het werken met acrylverf, komen 
in het tweede deel van de cursus 
uitgebreid aan bod.
Er zijn twee cursussen. Een cur-
sus op donderdagavond. Deze 
begint op 2 oktober van 20.00 
tot 22.00 uur en wordt gegeven 
door Fré Ham. De andere op vrij-
dagmiddag. Deze begint op 12 
september van 13.30 tot 15.30 
uur en wordt gegeven door Af-
ke Spaargaren.
In het cursusgeld zit het lidmaat-
schap van Perspectief tot de zo-
mer van 2009 begrepen. Iedere 
dag van de week kunnen de cur-
sisten dan al kennismaken met 
een van de vele werkgroepen 
van Perspectief. Ook kan aan 
workshops en tentoonstellingen 
worden meegedaan.
De cursus wordt gegeven in de 
ateliers van ‘Perspectief’, Ou-
de Duinrandschool/Ateliers ‘De 
Duinrand’, Van Oldenbarneveldt-
weg 37 in Bakkum.
Inlichtingen: Barbara van de Vel-
de, tel. 0251-652534, bvdvelde@
wanadoo.nl of Annemarie Bot, 
tel 0251-821543, annemarie-
bot@casema.nl.
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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 
“Narnia:

Prince Caspian”(OV)
donderdag 20.00 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 
“Il y a longtemps

que je t’aime”
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 
“Hoe overleef ik mezelf?” 

woensdag 14.00 uur
“Wall E” (NL)

Programma 24 juli t/m 30 juli 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Il y a longtemps que je t’aime
‘‘Een warme en ontroerende film 
over twee sterke vrouwen die 
een zwaar en belastend verle-
den weten te verwerken. Ontroe-
rend, ingetogen, en bij tijden in-
dringend. Uitstekende muzika-
le ondersteuning.’ Aldus een van 
de recensies.
Il y a longtemps que je t’aime 
vertelt het verhaal van Juliette 
die vanwege moord de gevan-
genis in moet. De familie ver-
breekt het contact. Ook haar zus 
Léa. Wanneer ze na vijftien jaar 
vrijkomt, besluit Léa die inmid-
dels getrouwd is en twee kinde-
ren heeft, haar in huis op te ne-
men. Het blijkt niet eenvoudig al-
le voorbijgaande jaren van voor-
oordelen, angst en afwezigheid 
te overbruggen. 
Het verhaal begint op een vlieg-
veld waar Juliette (Kristin Scott 
Thomas) na haar voorwaardelij-
ke vrijlating wacht op haar jon-
gere zuster Lea (Elsa Zylber-
stein). Lea heeft Juliette vijftien 
jaar niet gezien. Juliette heeft 
een moord gepleegd en al die ja-
ren dat zij in de gevangenis heeft 
gezeten is er geen contact ge-
weest. De lucht is geladen en de 
spanning voelbaar. Juliette vindt 
onderdak bij Lea, die getrouwd is 
met Luc (Serge Hazanavicius) en 
heeft twee adoptiekinderen. De 
zussen zijn door de lange schei-
ding eigenlijk complete vreem-
delingen voor elkaar geworden. 
Maar de twee dochters van Lea 
raken gesteld op hun tante. Ju-
liette ontdooit langzaam door 
de contacten met de kinderen 

en met Michel (Laurent Grévill), 
een collega van Lea. Michel is 
een eveneens in zichzelf terug-
getrokken man. 
In ingetogen en gevoelvolle dia-
logen tasten zij het verleden af, 
halen zij herinneringen op die 
soms uiterst pijnlijk zijn, maar 
die ook leiden tot een soort her-
geboorte van de vroegere goede 
en nauwe band die hen verbond. 
Alle karakters worden mooi uit-
gediept, waarbij vooral de oud-
ste dochter van Lea een sterke 
en overtuigende inbreng heeft 
in het verloop van de ontwikke-
lingen.
De ontwikkelingen zijn puur en 
zuiver uitgewerkt, hoe afschuwe-
lijk de daad van Juliette ook mag 
zijn geweest. De cameravoering 
is prima en het verhaal ontwik-
kelt zich langzaam en zorgvuldig. 
Het scenario heeft diverse goed 
in het geheel passende zijlijnen 
naar bijvoorbeeld een politieoffi-
cier die haar tijdens haar voor-
waardelijke vrijlating moet bege-
leiden. Waarom Juliette tot haar 
dramatische  daad is gekomen 
blijft tot het einde geheim. Uit-
eindelijk komen alle stukjes van 
de puzzel op de juiste plek bij-
een en leidt dit voor beide zus-
ters naar een bevrijding en ver-
lossing van de last van het ver-
leden.

De film draait vanaf donderdag 
in het Corso Theater. Aanvang 
20.00 uur. Daarna van zondag tot 
en met woensdag, ook om 20.00 
uur.

WALL•E 
Het grote avontuur van de robot 
WALL•E is woensdag te zien in 
Corso. Een kleine opruimrobot 
stond per ongeluk nog aan toen 
de mensheid in alle haast de 
aarde ontvluchtte. Op filmpos-
ters zie je duidelijk dat het klei-
ne schepseltje nogal wat moei-
te heeft zich aan te passen aan 
de grote leegte om hem heen. 
Tot op een dag Eve letterlijk uit 
de lucht komt vallen. Eve is door 
de mensen gestuurd om te kij-
ken of de aarde weer veilig is. De 
verliefde opruimrobot gaat haar 
achterna. 
WALL•E is het type antiheld dat 
je het liefst voor elk gevaar wil 
behoeden.  

Bakkerij met festival op Brink
Castricum - Het muziekfestival 
‘Uit je Bak 2008’, georganiseerd 
door De Bakkerij  vindt plaats op 
zondag 3 augustus op de Brink. 
Het muziekfeest is gratis toe-
gankelijk, begint om 13.00 uur 
en gaat door tot 21.00 uur.  So-
lid Rocket Boosters speelt ska, R! 

funky jazzpop, the Biarritz Boys 
surf, The Suicidal Birds blues-
punk, Wisegear reggae, Zap-
hod drum ‘n dance, Black Ban-
dit indie,  Tiger Counter of Drog 
Orkestar electropunk, Bassa 
Klanka hiphop, net zoals Mc Me-
niz en Schaduw.

Wandelen langs de branding
Regio - Een flinke wind in de rug 
en van tijd tot tijd een hoosbui; 
dat waren de belangrijkste kern-
merken van de eerste dag van de 
strandzesdaagse die maandag 
van start ging. Ondanks de bar-
re weersomstandigheden haakte 
niemand af. 
De strandzesdaagse is wandel-
kampeertocht langs het strand 
van Hoek van Holland naar Den 
Helder. In 1959 is de geeste-
lijke vader, Henk Horsman, er 
voor het eerst op uitgetrokken 
met 37 enthousiaste deelnemers. 
Dit jaar vindt de vijftigste editie 

plaats onder leiding van Woody 
van Loo. 
Onderweg wordt door de 1.000 
deelnemers in zelf meegenomen 
tenten overnacht op de door de 
organisatie, gemeenten en ver-
enigingen verzorgde kampeer-
terreinen. 

De tussenliggende pleisterplaat-
sen zijn: Wassenaar, Noordwijk, 
Velsen-Noord, Egmond aan Zee 
en Callantsoog. De totale af-
stand bedraagt 140 km. Donder-
dag komen de wandelaars langs 
Bakkum.   

MuziekfestiCAL voor 
alle inwoners Castricum
Limmen - De Stichting Limbon 
organiseert een muziekevene-
ment onder de naam ‘Muziekfes-
ti-CAL’. Hiermee hoopt de stich-
ting de saamhorigheid onder alle 
inwoners van de gemeente Cas-
tricum te verhogen. Deze mani-
festatie vindt plaats van vrijdag 
22 tot en met zondag 24 augus-
tus. Als locatie is gekozen voor 
Sporthal d’ Enterij. 
Koren, bands, harmonieën, 
dweilorkesten, troubadours en 
overige toonkunstenaars uit de 
kernen zijn te beluisteren op een 
binnen- en buitenpodium. De of-
ficiële opening wordt verricht op 
vrijdag 17.00 uur in d’Enterij door 
burgemeester A. Emmens-Knol 
in het bijzijn van genodigden en 
sponsors. 

De opening wordt opgeluisterd 
met optredens van De Vredebur-
gers, Emergo, Cal 4 U en harp-
spel van Wilma Ploegaert. Om 
19.30 uur opent de harmonie Ex-
celsior op het buitenpodium het 
avondprogramma waar op beide 
podia tot 24.00 uur plaats is in-
geruimd voor diverse koren en 
musici uit de regio. 

De toegang is deze avond gra-
tis. Zaterdagmiddag is er vanaf 
14.00 uur een uitgebreid kinder-

programma met clowns, dans-
demonstraties, een salsaband, 
ballonnenwedstrijd, jumpsessie, 
een percussie-workshop een li-
monadebar, een vuurspuwer en 
nog tal van andere attracties. 
Deze middag, aangeboden door 
de Rabo-bank en is ook geheel 
gratis. 

Vanaf 16.00 uur treden er diver-
se regionale bands op. Buiten 
tot 21.45 uur en binnen tot 21.00 
uur. De zaal wordt dan ontruimd 
om om kwart voor tien plaats te 
maken voor de West-Friese band 
“Oôs Joôs” en is dan uitsluitend 
toegankelijk voor publiek dat is 
voorzien van toegangskaarten. 
De zondagavond staat in het te-
ken van de “Tribute to the Cats-
Band”, afgewisseld met gastop-
tredens van Corry Konings en 
Nick & Simon. De optredens van 
de deelnemers uit de kernen zijn 
gratis toegankelijk. 

Om dit mogelijk te maken zal 
voor de zaterdagavond van-
af 21.45 uur en de gehele zon-
dagavond voor de optredens in 
d’Enterij entree geheven worden. 
Kaarten zijn iedere maandag en 
vanaf 18 augustus dagelijks te 
koop in d’Enterij tussen 19.00 en 
20.00 uur. Daarnaast zijn ze ver-
krijgbaar bij boekhandel Laan 
in Castricum en Veldt’s Toko in 
Akersloot 

De prijs bedraagt 15,00 euro 
voor de zaterdag en 30,00 euro 
voor de zondag. Een passe-par-
tout kost 35,00 euro. Een volle-
dig programma zal begin augus-
tus huis aan huis in de kernen en 
omliggende dorpen worden ver-
spreid.
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Duinlandschappen in aquarel
Castricum - In juli en augustus 
exposeert Dora Overmars haar 
duinaquarellen in Bezoekers-
centrum De Hoep. De expositie 
omvat 20 aquarellen met de af-
meting 50 x 65 cm. Elke aquarel 
is te koop. 
Dora Overmars woont in Assen-
delft. Ze behaalde haar akte aan 
de Hogeschool voor de Kunsten 
in Amsterdam en heeft een eer-
ste graads-lesbevoegdheid te-
kenen/schilderen en kunstge-
schiedenis. 
Sinds enkele jaren geeft ze cur-
sussen in het buurthuis in Wor-
mer (bij SCWO) en in Amstel-
veen (De Bolder). Het duinland-
schap, met name de ‘wei van 

Brasser’ en omgeving (Castri-
cum), is voor haar een onuitput-
telijke bron van inspiratie. Bij re-
delijk weer zit ze in de duinen te 
schilderen. 
Als ze, zomer of winter, door de 
duinen zwerft gaat het schets-
boek mee. Voor vragen: dora-
overmars@zonnet.nl of aan de 
balie van De Hoep.
Bezoekerscentrum De Hoep is 
gelegen aan de Zeeweg te Cas-
tricum (Parkeerterrein bij Johan-
na’s Hof). 

Het bezoekerscentrum is in de 
vakantieperiode dagelijks ge-
opend van 10:00 - 17:00 uur. Toe-
gang is gratis. 

Vleermuizen zoeken 
Castricum - Op donderdag 7 
augustus gaat de boswachter 
om 21.15 uur op zoek naar het 
nachtleven van de duinen. 
Vertrek vanaf de parkeerplaats 
Geversduin, voor een wandeling 
naar de verborgen wereld van 
het nachtelijke bos. Men gaat 
op zoek naar de vleermuis. Deel-
nemen kost voor volwassen 3,50 
euro en voor kinderen tot twaalf 
jaar 1,50 euro.  
De excursie is geschikt voor kin-
deren vanaf acht jaar. Aanmel-
den via www.pwn.nl/activiteiten 
of 0900-7966288. 
De excursie gaat zoveel mogelijk 
in het donker, dus deelnemers 

moeten wel goed ter been zijn.
Wat is daar te horen…, is dat een 
uil? Wat ritselt daar in de blade-
ren, een groot gevaarlijk dier? 
Als het donker wordt, beginnen 
de zintuigen pas echt te werken 
en lijkt de wereld gevuld met ge-
luiden die men nog nooit heeft 
gehoord. Met behulp van de mo-
dernste technieken luistert men 
naar het ultrasone geluid van 
deze bijzondere dieren. 
Tijdens deze wandeling laat de 
boswachter de deelnemers ken-
nismaken met het wel een wee 
van het vleermuisbestaan. Zijn 
ze nu echt gevaarlijk en waar 
woont de vampier? 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
09-07-2008: Zoë, dochter van 
B.J.A. van Riet en J.H.M. Ger-
rits van den Ende, geboren te 
Alkmaar. 09-07-2008: Loïs Jazz, 
dochter van M. Vrijenhoek en M. 
Goedhart, geboren te Alkmaar. 
11-07-2008: Bart Simon Cornelis, 
zoon van A.G. Glorie en D.C.A. 
Dam, geboren te Castricum. 11-
07-2008: Steyn, zoon van P.M. 
van Egmond en M.M. Duijn, ge-
boren te Beverwijk. 15-07-2008: 
Stijn, zoon van M. Faasse en K. 
van der Veen, geboren te Castri-
cum.

Wonende te Limmen:
29-06-2008: Storm Riano, zoon 
van P.A. Jacobs en S.M.A. Roos, 
geboren te Alkmaar. 12-07-2008: 
Kevin Adrianus Simon, zoon van 
E.J.P.M. Schilder en B.C.G. Kaan-
dorp, geboren te Limmen.

Wonende te Bakkum:
11-07-2008: Bo, dochter van B. 
Castricum en J.S. Molenaar, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
15-07-2008: Tom, zoon van N.R.J. 
Putter en M. Luten, geboren te 
Akersloot. 15-07-2008: Tim Hen-
drik, zoon van H.J. van der Eng en 
S. Bakker, geboren te Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
14-07-2008: Vosse, Eduard A. 

en Kaptein, Catharina A., bei-
den wonende te Akersloot. 16-
07-2008: Baltus, Petrus J.M. en 
Hendriks, Johanna A., beiden 
wonende te Castricum. 17-07-
2008: den Bakker, Anna en Rui-
ter, Catharina P., beiden wonen-
de te Castricum. 

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
11-07-2008: Bruinenberg, Fran-
ciscus M. en Goedhart, An-
toinette, beiden wonende te 
Akersloot.

Overleden:
Wonende te Castricum:
10-07-2008: Stroobach, Sina, 
oud 85 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met H.H. 
Hulsing. 
11-07-2008: Liefting, Adriana A., 
oud 83 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met L. de 
Winter. 15-07-2008: Dekker, Piet, 
oud 72 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J. Sevenhuij-
sen.

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

Doedelzakpunk in 
de Special Edition!
Castricum - De Canadese punk-
band The Real McKenzies staat 
deze maand centraal in de Spe-
cial, die donderdag 31 juli tussen 
18.00 en 19.00 uur te beluisteren 
zal zijn in het programma Spe-
cial Edition dat gepresenteerd 
wordt door Carry Munter op Ra-
dio Castricum105. 
De band, waarvan de bandleden 
van Schotse komaf zijn, bestaat 
al sinds 1994, heeft zeven cd’s 
uitgebracht en gebruikt de doe-
delzak in hun muziek, die een 
mix is van traditionele Schotse 
folk en punkrock.
De bandleden, die kilts tijdens 
hun optredens dragen, zetten 

een wervelende show op het po-
dium en zijn constant in bewe-
ging. Bij het concert, dat the Re-
al McKenzies recentelijk in Haar-
lem gaven, heeft Carry een in-
terview gedaan met oprichter 
Paul McKenzie, die door zijn ou-
ders op Schotse wijze werd op-
gevoed. Hij moest een kilt dra-
gen, Schotse liederen zingen 
en Schotse dansen leren en in-
tegreerde dat in zijn punkrock-
band the Real McKenzies.

Hoe de muziek van hun nieu-
we cd ‘Off The Leash’ klinkt, 
kan men dus donderdag 31 juli  
horen.
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Burgemeester Emmens-Knol poseert met twee jeugdleden op het 
kunstgrasveld bij één van de doelen.

Burgemeester daagt 
FC Castricum uit
Castricum - Burgemeester Em-
mens-Knol daagt FC Castricum 
uit. Tijdens haar inspectie van 
het kunstgrasveld, dat op zater-
dag 9 augustus om 12.00 uur 
wordt geopend, was de eerste 
burger van Castricum lovend en 
kritisch tegelijk. 
“Het ziet er prachtig uit,” zei 
de burgemeester lovend. “Ik 
vind dat wethouder Hommes 
van sportzaken een pluim ver-
dient. Er was in politiek opzicht 
geen goed gevoel bij het kunst-
grasveld. Het lag heel gevoelig. 
Dankzij de lobby van wethouder 
Hommes en zijn politieke over-
tuiging is er beleid gemaakt en 
heeft FC Castricum het kunst-
grasveld gekregen. 
Dat moet, want anders staat de 

volgende club meteen op de 
stoep.” Waarna zij de vertegen-
woordigers van het bestuur uit-
daagde: “Ik zou het geweldig vin-
den wanneer onder de jeugd die 
wat hangt jongelui opstaan die 
hier allerlei sportevenementen 
gaan organiseren. Op dit kunst-
grasveld kun je ook tijdens de zo-
mermaanden de jeugd de ruim-
te geven. Samen met de andere 
sportverenigingen en de scho-
len ligt hier een mooie taak voor 
FC Castricum. Het timmerdorp is 
een traditie waarvoor sommige 
gezinnen niet op vakantie gaan. 
Dat gaat wel erg ver. Maar het 
zou prachtig zijn als hier op het 
kunstgrasveld ook een traditie 
ontstaat waarvoor mensen thuis 
zouden willen blijven.”

Castricum - De ballen in de drie-
bandencompetitie willen niet al-
tijd rollen zoals iedereen zou wil-
len wensen. Dertien van de ne-
gentien spelers konden niet aan 
hun basisaantal van tien punten 
komen. Slechts drie spelers gin-
gen met extra punten naar huis.
Kees Baars plaatste met zes ca-
ramboles de hoogste serie van 
de avond. Kees moest er negen-
tien maken, maar hij wist zijn 
partij met vier extra carambo-
les te overtreffen. Twaalf punten 
pakte Kees en staat er relatief 
goed voor, aangezien hij nog zes 
partijen op koploper Gerard de 
Zeeuw in te halen heeft. Het ver-
schil bedraagt 68 punten en ook 
zijn stijgingspercentage in moy-
enne ligt gunstig met 23.14%. 
Tegenstander Jan van der Zon 
haalde met twaalf caramboles 
precies zijn aantal.
Een dubbele partij van Peter Ent 
leverde hem in totaal vijf extra 

punten op. Een punt extra in de 
eerste partij tegen Hein Kitsz die 
er met vijf punten bekaaid af-
kwam. In de tweede partij tegen 
Siem Bakkum ging het Peter op-
nieuw voor de wind. Hier kwa-
men met dertien caramboles vier 
extra punten uit. Tien basispun-
ten was het maximum wat Siem 
uit de partij kon halen.
In de laatste beurt kon Piet Lief-
ting met twee caramboles toch 
nog aan twee extra punten ko-
men, zodat hij voorlopig van de 
tweede plaats verzekerd blijft. 
Wim van Duin had tegen Piet het 
geluk niet aan zijn zijde en moest 
het met zes punten stellen.
Jan Martens was verder de eni-
ge nog met tien punten voor zijn 
29 caramboles.
Er waren enkele spelers die niet 
meer dan drie caramboles uit de 
partij konden halen. Begrijpelijk 
dat zij er niet op zaten te wach-
ten om hier genoemd te worden. 

Biljartvereniging WIK

Matig resultaat voor 
de meeste spelers

Michel Butter loopt nationale toptijd (foto: Karel Delvoye)

Michel Butter loopt 
een nationale toptijd
Castricum - Bij de KBC Nacht 
van de Atletiek in het Belgische 
Heusden heeft Michel Butter van 
AV Castricum onder het oog van 
een massaal opgekomen publiek 
een zeer snelle 5.000 meter ge-
lopen. 
Ondanks minder goede weers-
omstandigheden scherpte de 
Beverwijker met zijn tijd van 
13.37.60 zijn persoonlijk record 
op deze afstand met maar liefst 
19 seconden aan. De tijd bete-
kende tevens de snelste tijd op 
de 5.000 meter die dit jaar door 
een Nederlander op de klokken 
is gezet. 
Ook Tom Wiggers en Christian 

de Lie hadden gekozen voor de 
5.000 meter. De 20-jarige Wig-
gers sloot zijn serie winnend af 
in een sterke tijd van 14.07.89, 
waarmee hij ruim 21 seconden 
sneller was dan ooit tevoren. De 
tijd van 14.38.60 van Christian de 
Lie betekende ook voor hem een 
beste prestatie ooit. 
Op de 1.500 meter deed Niels 
Verwer van zich spreken. Met 
zijn scherpe tijd van 3.54.96 staat 
de AVC’er nu tweede op de sei-
zoensranglijst bij de A-junio-
ren. Diana Spaargaren kwam uit 
op de 800 meter en finishte hier 
in een verdienstelijke tijd van 
2.15.81.

VV Limmen wil 
CAL Cup houden
Limmen - Op vrijdag 15 en zon-
dag 17 augustus wordt er weer 
gestreden om de CAL Cup. VV 
Limmen was de afgelopen twee 
seizoenen de uiteindelijke win-
naar. 
Als de trotse ploeg weer als eer-
ste uit de bus komt mogen ze de 
wisselbeker definitief houden. 
En VV Limmen wil dat bijzon-
der graag. In elk geval heeft de 
concurrentie al laten weten alle 
sportieve gewicht in de strijd te 
werpen om de Limmer aspiraties 
naar hegemonie te gaan dwars-
bomen. 
Dit jaar is FC Castricum de gast-
heer voor de eerste en tweede 
elftallen van VV Limmen, Vites-
se ‘22, FC Castricum en Meer-
vogels.
Op vrijdag 15 augustus speelt 
Meervogels eerst tegen FC Cas-
trium. Later die avond komen 
Limmen en Vitesse in actie. Bij 
de tweede teams staat op het 
programma: Meervogels 2-FC 
Castricum 2, Limmen 2-Vites-
se’22 2. 
Zondagmiddag komen alle 
teams weer in actie. FC Castri-
cum verwacht dat er veel fans 
komen kijken. 

Meervogels 
start met een
thuiswedstrijd
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels start zondag 7 sep-
tember de competitie met een 
thuiswedstrijd tegen Spor-
ting Krommenie. Een week la-
ter wordt er uit tegen Zaanlandia 
gespeeld. De week daarop komt 
Zaandijk naar Akersloot. De se-
lectie van Meervogels start be-
gin augustus weer met de trai-
ning. 

Castricum - De zondag 1 van 
Vitesse’22 begint op zondag 7 
september de competitie met 
een zware uitwedstrijd tegen Fo-
resters. 
Het zal druk worden op het 
knusse complex in Heiloo. Vele 
Vitesse fans zullen ongetwijfeld 
komen kijken om de ploeg bij de 
eerste klus aan te moedigen. 
Een week later speelt Vitesse 
haar eerste thuiswedstrijd in de 
tweede klasse A tegen DEM. 
Op zondag 21 september spelen 
de Castricummers uit tegen EDO 
(Haarlem). 
Over de sterkte van dat team valt 
weinig te zeggen want de selec-
tie bestaat voornamelijk uit nieu-
we spelers. 
Vitesse speelt 28 september thuis 
tegen Stormvogels en dat is op 
papier een zeer interessante te-
genstander. Eind deze maand 
begint de training weer voor de 
selectie van Vitesse’22.

Vitesse’22 be-
gint in Heiloo

Dubbele winst voor Tromp
Castricum - Zaterdag wer-
den de jonge duiven gelost in 
het Belgische Chimay (281 km). 
De manden werden om 13.10 
uur geopend en de duiven vlo-
gen met een snelheid van ruim 
90 kilometer naar Castricum toe. 
Gerhard Tromp pakte net als vo-
rige week de eerste duif van de 
vereniging. Tweede werd Jaap 
Kaandorp die laat blijken dat zijn 
vliegploeg ook de juiste kwalitei-
ten bezit. 
De combinatie Rijkom/Sentveld  
akte de derde plek op het po-
dium. De combinatie De Graaf 
bleef nipt Cees de Wildt voor. 
De middenmoot werd deze week 

aangevoerd door Arie Hageman  
gevolgd door Cor Sprenkeling en 
Anton Tromp. 
Ook John Kool en Jan Molenaar 
zijn terug te vinden bij de prijs-
winnaars. De strijd om de laatste 
prijs werd door Nico de Graaf en 
Ed Kos gestreden. Voor de ou-
de duiven stond de laatste fond-
vlucht op het programma. Gelost 
om 6.45 uur landde de eerste 
duif om 16.27.54 uur op de klep 
bij Gerhard Tromp. De tweede 
plaats was voor Arie Hageman 
en de derde voor Jaap Kaandorp. 
Verder vielen de duiven van Piet 
Verduin en Cees de Wildt in de 
prijzen.
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Kinderen actief en creatief 
in de strandbibliotheek
Bakkum - Cora Schipma is bos-
wachter bij PWN en zij komt op 
woensdag 30 juli langs bij de 
strandbibliotheek van Castricum. 
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen 
met haar mee op een spannen-
de overlevingstocht door de dui-
nen en langs het strand. De tocht 
is van 11.00 – 13.00 uur en be-
doeld voor kinderen die houden 
van een stevige wandeling. 
Hermien de Waard van de ‘Boe-
kenwerkplaats’ in Castricum 
heeft haar eigen verteltheater. 
Naar aanleiding van het pren-
tenboek, ‘Kleine Kangoeroe’ van 
Guido van Genechten, heeft zij 
een voorstelling gemaakt. Dit 
boek is tijdens De Nationale 

Voorleesdagen 2007 verkozen tot 
prentenboek van het jaar. Samen 
met Hermien de Waard en Klei-
ne Kangoeroe kunnen kinderen 
tot 6 jaar op zaterdag 2 augustus 
een avontuur beleven van 14.00 
tot 15.00 uur bij de strandbibli-
otheek. 
Op zondag 3 augustus van 
14.00-16.00 uur kunnen kinde-
ren vanaf 6 jaar komen knutse-
len bij juffrouw Klieder & Klodder 
in de strandbibliotheek. Alle ac-
tiviteiten in de strandbibliotheek 
zijn gratis. Voor meer informatie: 
www.strandbibliotheek.nl of de 
website van de bibliotheek Cas-
tricum. In de strandbibliotheek 
kan men lenen zonder pasje. 

Fiets gewonnen dankzij slagzin 
Castricum - Dit voorjaar organi-
seerde Koninklijke Talens samen 
met fietsfabrikant Batavus, een 
actie waarmee deelnemers een 
Personal Bike Delivery konden 
winnen. De deelnemers moesten 
hiervoor wel een slagzin afma-
ken en een product uit de nieu-
we lijn van Amsterdam all acry-
lics kopen. De slagzin van de 
winnende deelnemer was een-
voudig, maar viel hierdoor juist 

extra op. Op woensdag 16 ju-
li heeft mevrouw Broers uit Cas-
tricum de fiets in ontvangst ge-
nomen bij fietshandel Fred Knol 
en een feestelijk bloemetje aan-
geboden door Lijstenmakerij Ida 
Bakker. Tijdens de nieuwe ronde 
in het najaar is een van de prij-
zen een schilderij van de beken-
de kunstenaar Geert Jan Jan-
sen. Kijk voor meer informatie 
op www.talens.com.

Mevrouw Broers is heel blij met de nieuwe fiets die zij won dankzij  
de pakkende slagzin die zij bedacht voor een wedstrijd van Talens en 
Batavus.

Controle van 
brandkranen 
Castricum - In de vakantiepe-
riode controleert  de brandweer 
van Castricum de brandkranen 
in Akersloot, Limmen en Castri-
cum. Hier bevinden zich meer 
dan 1.000 brandkranen, veelal 
in het wegdek of trottoirs en ge-
markeerd door een gele paal en 
of een rood bordje aan de gevel. 
In geval van brand kan de brand-
weer met de brandkraan water 
onttrekken aan het waterleiding-
net. De brandweerwagens zelf 
hebben een watertank van cir-
ca 1500 liter, deze hoeveelheid 
wordt gebruikt voor de eerste in-
zet, bij noodzakelijke redding of 
bij een kleine brand. Voor groter 
branden moet gebruik worden 
gemaakt van de brandkraan of 
water uit vijvers en sloten. Jaar-
lijks worden de brandkranen ge-
controleerd op hun werking en  
hun bereikbaarheid. Door tech-
nische mankementen, verande-
ringen in het straatwerk en door 
begroeiing kunnen er problemen 
ontstaan. Problemen worden 
doorgegeven aan PWN en ge-
meentewerken. Bewoners kun-
nen hun steentje bijdragen door 
de brandkraan bereikbaar te 
houden en het bordje zichtbaar 
te houden.  

Laffe beroving
Regio - Zondag rond 16.30 uur 
werd een 85-jarige vrouw in een 
scootmobiel op de Nijenburger-
weg in Heiloo beroofd door een 
jongeman. De vrouw reed in 
haar scootmobiel richting het vi-
aduct over de A9. Voorop, in een 
mandje, had zij haar handtas 
met daarin een regenjas en ver-
zekeringspapieren. Een jongen 
op een fiets reed haar voorbij 
en pakte het mandje. Het slacht-
offer sprak daarna twee dames 
aan. Zij vonden de handtas van 
de vrouw met de inhoud terug. 
Agenten hebben later ook het 
mandje gevonden. De verdach-
te is een blanke jonge van onge-
veer 16 jaar, donker kort haar. Hij 
droeg een knalrode broek. Men-
sen die inlichtingen over deze 
jongen kunnen verschaffen wor-
den verzocht te bellen met de 
politie in Heiloo: 0900-8844.

Speelgoedmarkt 
dit jaar in Kern
Castricum - Vakantie Kinder-
vreugd houdt de traditionele 
speelgoedmarkt dit jaar niet in 
Geesterduin, maar in De Kern, 
Overtoom 15. Kinderen kunnen 
hier speelgoed verkopen en ko-
pen. De verkoop van dieren of 
etenswaren is niet toegestaan. 
Om 9.30 uur gaat De Kern open. 
Aangeraden wordt de spullen 
te voorzien van een prijskaartje.  
Alle verkopers betalen 1,00 eu-
ro entree. Om 10.00 uur start de 
verkoop en om 12.00 uur is  de 
markt afgelopen. 

Ponydressuurteam in 
Italië blij met Chiara
Castricum - De 13-jarige Chia-
ra Prijs uit Castricum is met haar 
beide pony’s Blackberry en Des-
perado opgenomen in het offici-
eele dressuurponyteam van Ita-
lië. Voortaan zal Chiara alle inter-
nationale wedstrijden  uitkomen 
voor Italië en tevens Italië na de 
gebruikelijke selectieprocedu-
re vertegenwoordigen in 2009 
op het Europees kampioenschap 
dressuur in België. Het Italiaanse 
dressuurteam bestaat uit de vijf 
beste pony amazones van Italië.
Chiara Prijs die twee paspoorten 
in haar bezit heeft (Italiaans en 
Nederlands) is onlangs door de 
Italiaanse paardensport federa-
tie met thuisbasis Rome bena-
derd.
De Italiaanse federatie was het 
niet ontgaan dat Chiara op nati-
onale en internationale wedstrij-
den hoge ogen gooide en uiter-
mate goed presteerde.
Uitgangspunt voor de Italiaanse 
paardensportbond was dat het 
Italiaanse ponyteam van de bes-
te kwaliteit moest zijn om naam 
te maken in Europa. Vandaar dat 
zij verder is gaan kijken dan Ita-
lië zelf en is gaan kijken in Euro-
pa of er kwaliteit te vinden is met 
de Italiaanse nationaliteit.
Deze vonden ze en een uitno-
diging om naar Rome te komen 
volgde.
Samen met haar ouders is Chi-
ara naar Italië afgereisd om van 
beide kanten de doelstellingen 
te bespreken. Chiara werd met 
open armen ontvangen en al 
snel was er een akkoord dat Chi-
ara per direct voor Italië interna-
tionaal zou gaan rijden en per 
2009 na de selectieprocedure te 
Italië in het Italiaanse EK team 
zou plaatsnemen. Chiara kreeg 
direct na afloop haar Italiaanse 
teamkleding en alle toebehoren.

Inmiddels heeft Chiara drie in-
ternationale wedstrijden voor 
Italië gereden. De laatste wed-
strijd was die in Pompadour die 
van 16 tot en met 18 juli in Frank-
rijk werd gereden. Met deelname 
van veel Europese landen en 22 
deelnemers is Chiara in de gro-
te finale vijfde geworden. De kur 
op muziek werd beoordeeld met 
een 67% en daarmee viel ze in de 
prijzen. Een mooie kick off voor 
Italië.
Het fijne van deze kans die Chi-
ara krijgt is, dat zij evengoed na-
tionale wedstrijden mag blijven 
rijden. Zo zal Chiara gewoon aan 
de regiokampioenschappen en 
bij kwalificatie ook aan de Ne-
derlandse kampioenschappen 
meedoen. Een nieuwe FEI regel 
(Overkoepelend Europees hippi-
sche federatie) zegt dat een po-
nyrijder of een junior rijder even-
goed nationaal mag starten als 
zij voor een ander land interna-
tionaal start. Zo werd Chiara on-
langs eerste op de kringkam-
pioenschappen te Bergen met 
haar pony (hengst) Mastwood 
Blackberry en tweede met haar 
pony ruin Desperado. Over twee 
weken zal Chiara op de Noord- 
Hollandse regiokampioenschap-
pen met Mastwood Blackber-
ry en Desperado wederom een 
gooi doen om het regiokampi-
oenschap binnen te slepen.

Ook Chiara’s kleine zusje Noa 
van zeven jaar doet het al heel 
goed in de dressuursport. Op de 
afgelopen kringkampioenschap-
pen is zij met haar B pony Pan-
cho reservekampioen geworden 
en ook zij mag naar de regio-
kampioenschappen van Noord- 
Holland. Noa Prijs zal ongetwij-
feld in de voetsporen willen tre-
den van haar grote zus.

Zomeravondconcert
Castricum - Op maandag 28 ju-
li zal het Ensemble Se Piace een 
zomeravondconcert verzorgen 
in de Dorpskerk. Onder de titel 
Concert A4 laten de vier musici 
in allerlei combinaties horen hoe 
zo’n vier eeuwen geleden een 
viertal bekende liedjes en bas-
schema’s voor componisten in 
heel Europa uitgangspunt waren 

voor eigen werk. Het fraaie kabi-
netorgel zal in het afwisselende 
programma een belangrijk aan-
deel hebben. 
Het concert is in de Dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 te Castricum. 
Aanvangstijd 20.00 uur. Kaart-
verkoop voorafgaande aan het 
concert in de kerk. Toegangs-
prijs 5,00 euro. 



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
23 juli 2008

Vanaf 24 juli 2008 ligt ter inzage:
Melding verandering inrichting van GGZ 
Dijk en Duin, Duinenbosch 3, te Castri-
cum.

De melding betreft het veranderen van 
een instelling voor het verplegen en ver-
zorgen van psychiatrische patiënten, op 
het adres Duinenbosch 3 te Castricum.

De verandering omvat:
Het opslaan van gassen in gasflessen 
waarvoor in de vergunning van 10 juli 
2007 reeds voorschriften zijn gesteld en 
voldoende dekkend zijn en waarbij de 
uitbreiding van het aantal gasflessen niet 
leidt tot toename van belasting voor het 
milieu;
Het uitbreiden/wijzigen van het pand De 
Clinghe, waarbij de functie ‘eten koken’ 
overgaat in ‘eten opwarmen’ en waarbij 
het voor de routing van dit proces nodig 
was het pand aan te passen, zonder dat 
dat leidt tot een toenemende belasting 
van het milieu;
Het opnieuw in gebruik nemen van ‘Het 
Oude Theehuis’. Het betreft een be-
staand pand wat na renovatie opnieuw 
in gebruik zal worden genomen als thee-
huis. Het theehuis is voor cliënten en 
bezoekers en wordt gerund door cliën-
ten en professionele leiding. Omdat er al 
een dergelijke activiteit plaatsvindt in De 
Clinghe, betreft het hier geen ‘vreemde‘ 
activiteit. Voorschriften hiervoor zijn 
reeds opgenomen in de vergunning van 
10 juli 2007. Een toename van de belas-
ting voor het milieu is niet geïndiceerd.

Ontwerpbesluit
maatwerk-
voorschriften

Meldingen in het kader 
van de Wet Milieubeheer

Vanwege de geplande nieuwbouw op de 
plek van het huidige Geesterhage worden 
de gebruikers van deze locatie tijdelijk el-
ders gehuisvest. Voor de vestiging van 
de bibliotheek in de voormalige Renault-
garage aan het Kooiplein 2 te Castricum 
is een tijdelijke vrijstelling ex artikel 17 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
voor de duur van vier jaar bij het col-
lege van burgemeester en wethouders 
aangevraagd. De ‘bewoners’ van Gees-
terhage, waaronder de Stichting Welzijn 
Castricum, Viva! Zorggroep en de stich-
ting Geesterhage verhuizen tijdelijk naar 
de Stetweg 37 in Bakkum, het gebouw 
waar voorheen Smitveld Outdoor te vin-
den was. Hiervoor is eveneens tijdelijke 

vrijstelling ex artikel 17 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening voor de duur van 
vier jaar aangevraagd.
Vanaf 17 juli jl. is de aanvraag van Stet-
weg 37 voor de duur van zes weken ter 
inzage gelegd in de gemeentelijke locatie 
in Limmen.
Voor Kooiplein 2 ligt de aanvraag vanaf 
24 juli voor de duur van zes weken ter 
inzage in de gemeentelijke locatie in Lim-
men. Gedurende de termijn van de ter 
inzagelegging is het mogelijk een ziens-
wijze in te dienen bij het college van bur-
gemeester en wethouders. De verhui-
zing vindt naar verwachting begin 2009 
plaats, maar het verloop is mede afhan-
kelijk van de vergunningverlening.

Vanaf 24 juli 2008 ligt ter inzage het 
ontwerpbesluit van de maatwerk-
voorschriften voor:
Café Scala, Dorpsstraat 18 te Castri-
cum.

De maatwerkvoorschriften worden 
opgelegd om geluidsoverlast naar de 
omgeving te voorkomen.

Zienswijze
Uw schriftelijke zienswijze kan gedu-
rende twee weken worden ingediend 
bij het Dagelijks Bestuur van de Mi-
lieudienst Regio Alkmaar, Postbus 53, 
1800 BC  Alkmaar. In uw zienswijze 
kunt u vermelden of al dan niet uw 
persoonlijke gegevens bekend mo-
gen worden gemaakt. Een gedach-
tewisseling over het ontwerpbesluit 
van de  maatwerkvoorschriften kan 
voor het einde van de inzagetermijn 
telefonisch worden aangevraagd. 
Wij verzoeken u dit vóór 1 augus-
tus 2008 te doen bij de Milieudienst 
Regio Alkmaar, mevrouw M. Tromp, 
telefoonnummer 072 - 548 85 19. 
De aanvrager wordt in de gelegen-
heid gesteld bij de gedachtewisseling 
aanwezig te zijn.
Een ieder kan wel zienswijzen indie-
nen maar beroep wordt alleen nog 
toegekend aan belanghebbenden 
in de zin van art. 1:2 Algemene wet 
bestuursrecht (Awb): degene wiens 
belang rechtstreeks bij een besluit is 
betrokken.

Inzage
De stukken behorende bij het ont-
werpbesluit van de maatwerkvoor-
schriften liggen gedurende twee 
weken, van 24 juli tot en met 7 au-
gustus 2008 ter inzage bij de sector 
Ruimte, Zonnedauw 4 te Limmen 
van maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met de heer J. van Hooren 
van de Milieudienst Regio Alkmaar, 
telefoonnummer 072 - 548 84 46.

De verandering is niet in overeenstem-
ming met de geldende milieuvergunning, 
maar leidt niet tot andere of grotere na-
delige gevolgen dan door de verleende 
vergunning worden toegestaan. Tevens 
worden de voorschriften die gesteld zijn 
in de verleende vergunning niet over-
schreden.  

Op grond van het bovenstaande beslui-
ten wij de melding te accepteren.

Het besluit ligt ter inzage bij de sector 
Ruimte, Zonnedauw 4 te Limmen, van 
maandag tot en met vrijdag van 09.00 
tot 12.30 uur van 24 juli tot en met 4 
september 2008. 

Eventuele zienswijzen tegen dit besluit 
kunnen binnen zes weken na de dag 
van bekendmaking schriftelijk  worden 
ingediend. De zienswijzen moeten vóór 
5 september 2008 worden ingediend bij 
het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst 
Regio Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC te 
Alkmaar.

Belanghebbenden die tegen dit besluit 
zienswijzen hebben ingediend kunnen 
tevens een beroepschrift en/of een ver-
zoek om voorlopige voorziening indie-
nen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd. 
Het beroepschrift en/of verzoekschrift 
moet worden gericht aan de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA  Den Haag. Bij het beroepschrift en/of 
verzoekschrift moet een afschrift van het 

bezwaarschrift worden overgelegd. Het 
besluit wordt pas van kracht nadat  op 
voornoemd verzoek door de Raad van 
State is beslist.

Informatie:
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer J. 
van Hooren telefoonnummer 072 -  548 
84 46.

Geesterhage en
bibliotheek verhuizen
tijdelijk naar elders



	 	 	Officiële
mededelingen
* AAngevrAAgde vergunningen (groen)
*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, aanvra-
gen om een aanlegvergunning, aanvragen (licht)reclame 
en verzoeken om vrijstellingen

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

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ver-
zoeken ontvangen:
090708 Beverwijkerstraatweg 160 in Castricum

Het slopen van de woning
Molenweide 32 in Castricum
Het verwijderen van asbest

100708 Laan van Albert’s Hoeve 118 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en de
verdieping

110708 Torenstraat 2d in Castricum
Het plaatsen van een reclamebord
Prinses Irenestraat 8 in Castricum
Het plaatsen van een berging

140708 Limmerweg 2b in Limmen
Het realiseren van 2 recreatiewoningen
Koningsweg 17 in Akersloot
Het plaatsen van een balkon
Dag Hammarskjöldlaan 4 in Castricum
Het vergroten van de schuur

150708 Charlotte van Pallandtlaan 15 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

160708 Pernéstraat 30 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Stationsweg 2 in Castricum
Het plaatsen van een schuifdeur
Schulpstet 32 in Akersloot
Het verwijderen van asbest

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking
wordt verleend.

Aangevraagde bouwaanvraag:
In de publicatie van 16 juli 2008 stond:
030708 P.C. Hooftstraat 2 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Dit moet zijn:
030708 P.C. Hooftstraat 22 in Bakkum

Het uitbreiden van de woning
100708 Prinses Beatrixstraat 44 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
Dit moet zijn:
100708 Prinses Beatrixstraat 14 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
*Aanvragen vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 24 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
Kooiplein 2 in Castricum Het tijdelijk vestigen van 
   de bibliotheek
   (Geesterhage)
Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening

Wielewaal 26 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Sifriedstraat 28 in Bakkum
Het uitbreiden van de woning en het plaat-

sen   van dakkapellen
Sifriedstraat 30 in Bakkum
Het uitbreiden van de woning en het plaat-

sen   van dakkapellen
Heereweg 55 in Bakkum
Het betrekken van de zomerwoning bij de
woning

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening

Westerweg 80 in Limmen
Het nieuwbouwen van een woning

* Verleende Vergunningen (groen)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende
besluiten genomen:

Bouwvergunningen
170708 Koningsweg 44 in Akersloot

Het bouwen van een woning
Prins Bernhardlaan 12 in Akersloot
Het plaatsen van zonnepanelen
Torenstraat 28 in Castricum
Het plaatsen van een tuinhuisje
Dorcamp 32 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Martin Luther Kinglaan 78 in Castricum
Het vergroten van de dakkapel en het
plaatsen van een dak op de schuur
Burgemeester Mooijstraat 19 in Castricum
Het intern vergroten van de winkelruimte
Van Renesselaan 33 in Castricum
Het uitbreiden van de woning, het wijzigen 
van de schuur en het realiseren van een
pergola
Rijksweg 26 in Limmen
Het plaatsen van een erfafscheiding
Charlotte van Pallandtlaan 9 in Castricum
Het plaatsen van een schuur
Hoogegeest 53 in Akersloot
Het plaatsen van een overkapping
Oosterbuurt 5 in Castricum
Het plaatsen van een schuur
Roemersdijk 1 in Akersloot
Het plaatsen van een overkapping
Roemersdijk 3 in Akersloot
Het plaatsen van een overkapping
Beethovensingel 1 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

Sloopvergunningen
160708 Molenweide 32 in Castricum

Het verwijderen van asbest
170708 Geesterduinweg/A. Schweitzerlaan in

Castricum
Het slopen van Geesterhage en het
voormalig schoolgebouw

Vrijstelling artikel 17 Wet op de ruimtelijke ordening
170708 Dopheide in Limmen

Het tijdelijk inrichten van een parkeerplaats

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

*APV-vergunningen (overigen)
Kunstgalerie Aquarius (15-07-2008)
Aan Kunstgalerie Aquaries is ontheffing verleend voor 
een beurs in Hotel Akersloot op zondag 11 januari 
2009.

evenementenvergunning (APV)
Vergunningen zijn verleend voor het houden van
buurtbarbecue’s (08-07-2008):
.ter hoogte van de percelen Voorweide 34 tot en met 63 
te Castricum op 9 augustus 2008.
. Dr. Jacobilaan tussen de van Renesselaan en Prof. Win-
klerlaan te Castricum op 9 augustus 2008
 rond het pleintje bij de Meidoornlaan, Bremlaan en 
Kamperfoelielaan te Castricum op 23 augustus 2008.
. Koningin Julianastraat te Castricum op 16 augustus 
2008.
. Hoocamp te Akersloot op 9 augustus 2008.
ronde van limmen (08-07-2008)
. Aan Stichting Ronde van Limmen is vergunning ver-
leend voor het organiseren van een skeelerclinic op 9 
augustus 2008 en een skeeler- en wielerwedstrijd op 
zondag 10 augustus 2008.
Tennisclub Bakkum (08-07-2008)
. Aan Tennisclub Bakkum is ontheffing verleend voor 
sluitingsuur, geluid op 31 juli 2008.
. Aan Tennisclub Bakkum is ontheffing verleend voor ge-
luid op 8 augustus 2008.

Basisschool Cunera (15-07-2008)
Aan basisschool Cunera is vergunning verleend voor het 
houden van een sportdag en sponsorloop op 21 en 28 
augustus 2008.
Café de Balustrade (15-07-2008)
Aan Café de Balustrade is vergunning verleend voor het 
houden van een muziekevenement op zondag 27 juli 
2008.

Music-train Castricum (15-07-2008)
Aan Music-train Castricum is vergunning verleend voor 
het houden van een rommelmarkt op het plein gelegen 
voor de Maranathakerk en in de Maranathakerk op 27 
september 2008.
Timmerdorp Akersloot (15-07-2008)
Aan Timmerdorp Akersloot is vergunning verleend voor 
het houden van een timmerdorp aan de Roemersdijk te 
Akersloot van dinsdag 5 augustus tot en met zaterdag 9 
augustus 2008.

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. 

VoorBereidingSBeSluiT duinWeg 3A
in CASTriCuM
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum maken bekend dat de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 26 juni 2008 heeft besloten een voorberei-
dingsbesluit te nemen voor de Duinweg 3a in Castricum 
conform het bepaalde in artikel 21 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening (oud).
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 24 juli 
2008 en geldt voor de duur van één jaar. Het besluit met 
de bijbehorende stukken ligt tevens vanaf 24 juli 2008 
ter inzage bij de  sector Ruimte, Zonnedauw 4 te Lim-
men.
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tegen het voorbereidingsbesluit, bin-
nen zes weken na bekendmaking ervan, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeen-
teraad, postbus 1301, 1900 BH Castricum. 
Daarnaast kunt u – als er spoed bij is – de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, 
Postbus 252, 1800 AG Alkmaar, vragen een voorlopige 
voorziening te treffen.

AAnSTelling ToeziChThouderS kinderoPVAng
De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op 
de kwaliteit bij de instellingen voor kinderopvang.  De 
GGD Hollands Noorden (voorheen GGD Noord Kenne-
merland) voert 
daartoe inspecties uit.  De ambtenaren van de GGD die 
de inspecties uitvoeren zijn de toezichthouders. Op basis 
van artikel 61 uit de wet Kinderopvang dient het college 
deze toezichthouders aan te wijzen. 
De volgende toezichthouders zijn aangesteld als toe-
zichthouder kinderopvang: 
Mw. Hartog geboren 8 maart 1971 te Utrecht
Mw. J.A.M. Kramer geboren 13 juni 1965

te Oude Niedorp 

De toezichthouders kunnen zich bij de instellingen legi-
timeren met een legitimatiebewijs van de GGD Hollands 
Noorden.

MonuMenTenProCedure
Gelet op het hiertoe bepaalde in artikel 3:12 lid 1 van de 
Algemene wet bestuursrecht jo artikel 11 van de Monu-
mentenverordening gemeente Castricum 2003 maken 
burgemeester en wethouders van Castricum hierbij hun 
voornemen bekend tot het verlenen van monumenten-
vergunning voor het gedeeltelijk wijzigen van de boer-
derij “Zeeveld” aan de Noorderstraat 2 te Castricum. De 
wijziging bestaat uit het wit stuken met een zwarte on-
derbies van een gedeelte van de oostgevel. Deze thans 
in baksteen uitgevoerde oostgevel ligt links van de gla-
zen deurpartij. 
inzien. Vanaf maandag 28 juli 2008 ligt het ontwerp-be-
sluit samen met de daarop betrekking hebbende stukken 
gedurende een periode van zes weken voor een ieder ter 
inzage in het gemeentehuis te Castricum (receptie). 
zienswijzen Schriftelijk
Gedurende bovenstaande termijn wordt een ieder in de 
gelegenheid gesteld om zijn of haar zienswijze met be-
trekking tot deze aanvraag om monumentenvergunning 
schriftelijk naar voren te brengen bij burgemeester en 
wethouders, Postbus 1301, 1900 BH  CASTRICUM.
Mondeling Zienswijzen betreffende deze aanvraag om 
monumentenvergunning kunnen ook mondeling worden 
ingediend bij de heer H.C.P. Venema (beleidsmedewer-
ker Kunst en Cultuurhistorie; afdeling Maatschappelijke 
Ontwikkeling, telefoon: 0251- 661 326).



In de vakantieperiode controleert  de 
brandweer van Castricum de brandkranen 
in Akersloot, Limmen en Castricum. Om-
dat veel inwoners niet op de hoogte zijn 
met het brandkranen- systeem en de inwo-
ners tijdens het werk aan de brandkranen 
nieuwsgierig vragen wat er aan de hand is 
doen wij dit voor u uit de doeken.

In Castricum,  Limmen en Akersloot be-
vinden zich meer dan 1000 brandkranen. 
Deze kranen bevinden zich in iedere straat 
veelal in het wegdek of trottoir en zijn ge-
markeerd door een gele paal en of een rood 
bordje aan de gevel. In geval van brand kan 
de brandweer d.m.v. de brandkraan water 
onttrekken aan het waterleidingnet om de 
brand te blussen. De brandweerwagens 

zelf hebben een watertank van circa 1500 
liter, deze hoeveelheid wordt gebruikt voor 
de eerste inzet, bij noodzakelijke redding of 
bij een kleine brand.
Voor grotere branden moet gebruik wor-
den gemaakt van de brandkraan of water 
uit vijvers en sloten. Jaarlijks worden de 
brandkranen gecontroleerd op hun wer-
king en hun bereikbaarheid. Door techni-
sche mankementen, veranderingen in het 
straatwerk en door begroeiing kunnen er 
problemen ontstaan. Deze problemen wor-
den gesignaleerd en doorgegeven aan het 
PWN en de afdeling gemeentewerken. 
Ook de bewoners kunnen hun steentje bij-
dragen door de brandkraan bereikbaar te 
houden, begroeiing te snoeien daar waar 
nodig en het bordje zichtbaar te houden.

Maandag 4 en dinsdag 5 augustus wordt de Van Oldenbarneveldweg tussen de ro-
tonde Heereweg/Zeeweg en de Van Haerlemlaan afgesloten. Op dit deel van de Van 
Oldenbarneveldweg worden door medewerkers van de gemeente Castricum, twee 
kastanjebomen en een iep verwijderd. De werkzaamheden starten om 7.00 uur en 
zijn om 16.00 uur afgerond. Het verkeer wordt tijdens de werkzaamheden omgeleid. 
De omleiding wordt door middel van borden aangegeven.

Van Oldenbarneveldweg
afgesloten op 4 augustus
en 5 augustus

Controle brandkranen

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)

Contact college 
Afspraken met burgemeester of wethouder(s) kunt u maken via het Bestuurssecreta-
riaat, 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@castricum.nl. De directe contactgegevens van de frac-
ties staan vermeld op de website en in de gemeentegids. 

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden bij:
- CROS (Commissie Regionaal Overleg 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 teruggebeld. 

Meldingen
(0251) 66 11 22

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


