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Uit Je Bak zondag op Brink
Castricum - Zondag 3 augustus begint om 13.00 uur het gratis toegankelijke festival ‘Uit Je Bak 
2008’ georganiseerd door de vrijwilligers van De Bakkerij. Omdat er geen jongerencentrum 
meer is en het festival ook niet meer op het Bakkerspleintje plaats kan vinden, is gekozen voor 
de Brink als locatie. Tot 21.00 uur wordt er opgetreden door een groot aantal bands. 

Het festival opent om 13.00 uur  
met het electropunkduo Tiger 
Counter of Drog Orkestar. Ver-
volgens beklimt Black Bandit het 
podium. Deze band speelt swin-
gende indierock, onder andere 
op Lowlands. Zaphod zal hierna 
een heel ander geluid laten ho-
ren. 
De band kende een flitsen-
de start, stond al snel in de fi-
nale van de Amsterdamse Pop-
prijs en won de dance publieks-
prijs bij de Grote Prijs van Ne-
derland. Zaphod trad zelfs een 
keer live op tv op bij Barend en 
Van Dorp. Hierna is het tijd om 
te rocken met The Suicidal Birds; 
twee Friezinnen. En wat spelen 
the Biarritz Boys? Surf! Een deel 
van de Skatjes speelt daarna met 
de formatie Wisegear reggae. 
R! brengt vervolgens een ver-
rassend geluid en als topper is 
The Solid Rocket Boosters be-
reid gevonden op te treden. “En 
stilstaan tijdens een optreden 
van Solid Rocket Boosters, SoR-
Bo in de volksmond, is onmoge-
lijk”, volgens een van de organi-
satoren. 
Tussen de optredens door trak-
teert de hiphopformatie Bas-
sa Klanka op een portie Neder-
hop. Meniz en Schaduw presen-
teren het festival dat om 21.00 
uur is afgelopen. Naast drankjes 
en ijsjes zijn er barbecuehapjes 
van de groene, biologische sla-
ger Hans van Borre, die boven-
dien een vegetarische  variant 
aanbiedt. 

Twee boten in problemen 
vanwege brandstoftekort
Bakkum - Twee keer op één 
dag is een boot in moeilijkheden 
gekomen op de Noordzee door 
brandstoftekort. Bovendien had 
de bemanning van beide vaar-
tuigen nagelaten de noodzakelij-
ke voorzorgsmaatregelen te tref-
fen. Zo waren er geen vuurpijlen, 
zwemvesten of stuur- en bak-
boordlampjes aan boord. 
“Vrijdagmorgen om 9.45 uur 
kwam bij de reddingsbrigade 
een melding binnen dat de be-
manning van een boot op 2,5 
km uit de kust ontdekt had dat 
de brandstof op was.” Aan het 
woord is Paul van Veen, woord-
voerder van de reddingsbrigade. 
“Omdat er slechts een man aan-
wezig was op de post, is hulp in-

geroepen van de brigade in Eg-
mond, maar die waren er ook 
nog niet. Vervolgens is de Kust-
wacht ingeschakeld. Mijn colle-
ga is op zoek gegaan en heeft de 
Kustwacht naar de bewuste boot 
geloodst.” 
’s Avonds was het weer raak. 
“Om 22.15 uur bleek opnieuw 
dat er een boot zonder brand-
stof was komen te zitten. Geluk-
kig waren we toen met een gro-
te groep aanwezig, zodat wij zelf 
in konden grijpen. Het schemer-
de toen al, maar er waren geen 
hoge golven. Zonder vuurwerk 
of lampjes is een kleine boot 
dan heel moeilijk te traceren. En 
soms loopt het dan allemaal heel 
anders af.”

30 juli 2008

Huiselijk geweld
Castricum - Een 52-jarige man 
uit Castricum is dinsdag kort na 
middernacht aangehouden in 
zijn woning nadat hij zijn vrouw 
met de dood had bedreigd. Het 
paar ligt in scheiding en kreeg 
ruzie over het drankgebruik van 
de man. De vrouw belde de po-
litie. De verdachte is vannacht 
ingesloten. Hij is eerder deze 
maand ook aangehouden ge-
weest wegens huiselijk geweld. 
Hij had spijt van zijn woorden en 
gaat op zoek naar aparte huis-
vesting.
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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. 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. 2 augustus 18.30 uur: Geen 
viering.
Zo. 3 augustus 10.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastor B. van Oploo.
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. 2 augustus 19.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger B. Putter.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 3 augustus Dorpskerk 9.00 
uur: Ds. D. van Arkel, ochtend-
gebed.
10.00 uur: Ds. D. van Arkel.
Tijdens dienst kindernevendienst 

en crèche. Uitgezonden door ra-
dio Castricum (kabel 104,5 m/
ether 105m). Liturgie beschik-
baar via www.pgcastricum.nl.
Maranathakerk: Gesloten. 

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 3 augustus 10.00 uur: Li-
aqat Qaiser uit Pakistan. Heilig 
Avondmaal. 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. 
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. 3 augustus 10.00 uur: Pastor 
André Wesche. 

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 2 augustus 19.00 uur: Eucha-
ristieviering zonder koor. Voor-

ganger oud vicaris G. Geukers.
Zo. 3 augustus 9.15 uur: Woord- 
en communieviering met spon-
taan vakantiekoor. Voorganger 
pastor J. Olling.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 2 augustus 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 3 augustus 10.00 uur: Com-
munieviering. Voorganger pastor 
H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te uitgeest
Vrij. 1 augustus 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem.
Za. 2 augustus 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang.
Zo. 3 augustus 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo en 
kinderkerk, jongerengroep met 
koffiedrinken in de Klop.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
17-07-2008: Fenne Lienke, doch-
ter van J.C. Schipper en I. Edam, 
geboren te Alkmaar.

Wonende te Akersloot:
19-07-2008: Joyce, dochter van 
R.J. Pepping en H.C.M. Jonker, 
geboren te Akersloot. 21-07-
2008: Hidde Johannes Anthoni-
us, zoon van P.J. de Koning en 
A.C.W. van Leeuwen, geboren te 
Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
18-07-2008 
Beerse, John F. en Lute, Cindy 
C.M., beiden wonende te Cas-
tricum. 22-07-2008: de Nijs, Jelle 

F. en Vlaar, Jessica C.H., beiden 
wonende te Limmen.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
22-07-2008: Birringer, Georg O.J. 
en Dekker, Carla, beiden wo-
nende te Akersloot. 23-07-2008: 
Kaandorp, Adrianus J.W. en Os-
pina Gaviria, Doralba, beiden 
wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
19-07-2008: Thole, Ida E.F.M., 
oud 79 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met C.H. 
Stam. 21-07-2008: Musch, Wil-
lem C., oud 96 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
F.J. Ketelaar.

Tour de France? Nee hoor, Tour de Junior!
Castricum -  Toen Thomas Res met zijn vrienden een rondje aan het fietsen was, ontstond het idee er een 
echte wedstrijd van te maken à la Tour de France.  En de Tour de Junior was een feit. Gedurende de zomer-
vakantie wordt elke dag twee keer gefietst; ‘s morgens en ‘s avonds. Er is een website ontworpen waarop 
de stand nauwkeurig wordt bijgehouden. Naast Thomas doen Job en Gijs Res mee, Rick en Mark Poel, Bart 
Groentjes, Martijn Hof en William Ng. De ploeg is van plan na de zomervakantie in de weekenden te gaan 
fietsen. Nieuwe sportievelingen zijn welkom. Kijk voor meer informatie op  www.tourdejunior-web-log.nl.



pagina 4 30 juli 2008

Ballonnendag op camping
Castricum - Donderdag 31 ju-
li is door de Nederlandse recre-
atiesector Footzy.nl de Nationa-
le Ballonnendag voor War Child 
Nederland gehouden. Ook op 
Camping Bakkum en camping 
Geversduin zijn ballonnen op-
gelaten. Met de ballonnendag 
willen de recreatiebedrijven be-
reiken dat kinderen die in Ne-
derland vakantie vieren ook iets 
doen voor kinderen die het min-

der goed getroffen hebben. In 
totaal is er in de afgelopen jaren 
voor ruim 500.000,- euro ingeza-
meld. Daarmee is dit evenement 
voor War Child de grootste inza-
melingsactie die door een exter-
ne partij wordt georganiseerd. 

De deelnemers kunnen na 11 
augustus op www.ballonnendag.
nl nagaan waar hun ballon te-
rechtgekomen is.

Weer op de wielen
Bakkum - Woensdagochtend 23 juli raakte een medewerkster van 
Dijk en Duin, waarschijnlijk door een black-out, van de weg en ramde 
een lantaarnpaal. Dit gebeurde op de Duin en Boschweg. Hierbij be-
landde de auto op z’n kant. Bij aankomst van brandweer, politie en am-
bulance kon worden vastgesteld dat de bestuurster weinig mankeer-
de en goed aanspreekbaar was. Maar door de veiligheidsgordel en 
de ongebruikelijke positionering van de auto kon zij het voertuig niet 
zelfstandig verlaten. Een van de brandweerlieden nam in de gekantel-
de auto plaats om de nek van het slachtoffer te stabiliseren. Hierna is 
de auto, met daarin het slachtoffer en de brandweerman, weer op z’n 
wielen gezet. Het slachtoffer kon hierna met een wervelplank uit het 
voertuig worden bevrijd, waarna zij overgebracht werd naar het Rode 
Kruis ziekenhuis. (Foto: Giel de Reus).

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

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

donderdag 20.00 uur 
zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur 

“Il y a longtemps 
que je t’aime” 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
“Narnia: Prince Caspian”
donderdag & vrijdag 14.00 uur 

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Kung Fu Panda” (NL)
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

woensdag 20.00 uur
“Hoe overleef ik mezelf?” 

donderdag 14.00 uur 
vrijdag & zaterdag 14.00 & 19.00 uur

zondag 15.00 uur 
woensdag 14.00 uur 
“Wall E” (NL)

Programma 31 juli t/m 6 aug 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

WALL•E 
Het grote avontuur van de ro-
bot WALL•E is te zien in de Cor-
so. Een kleine opruimrobot stond 
per ongeluk nog aan toen de 
mensheid in alle haast de aar-
de ontvluchtte. Die heeft nogal 
wat moeite om zich aan te pas-
sen 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. 

Kung Fu Panda doet ontdekking
Po is groot, een beetje onhan-
dig, een heel enthousiast type, 
en een grote fan van een bij-
zondere vechtsport, het geheim-
zinnige kungfu. Daar droomt hij 
van tijdens zijn werk in de bami-
winkel van zijn ouders. Dan ge-
beurt er iets totaal onverwachts: 
Po wordt door een onbegrijpelijk 
toeval verkozen tot leerling bij de 
vermaarde kungfuleraar mees-
ter Shifu. 
Opeens werkt Po zich in het 
zweet naast zijn idolen Kraanvo-
gel, Tijger, Mantis, Aap en Adder. 
Meester Shifu, de belangrijk-
ste trainer in de wereld van het 
kungfu, geeft de onelegante Po 
gelukkig wat extra aandacht. 
Dan komen de leden van het 
kungfugezelschap er achter dat 

de verraderlijke sneeuwluipaard 
Tai Lung naar hen op weg is. 
Dat voorspelt niet veel goeds! 
De enige die het gezelschap kan 
redden van die gevaarlijke Tai 
Lung is de vriendelijke reuzen-
panda Po. 
Kan Po zijn droom, kungfumees-
ter worden, nu verwezenlijken? 
Po gaat er met hart en ziel tegen-
aan, en met zijn volle gewicht. 
Dan ontdekt hij een van belang-
rijkste principes van het duizen-
den jaren oude kungfu: je zwak-
heden zijn tegelijkertijd ook je 
sterke punten… 

Regie: John Stevenson & Mark 
Osborne. Met Jack Black, Ange-
lina Jolie, Dustin Hoffman, Jackie 
Chan, Ian McShane en Lucy Liu

Hele foute grap
Castricum - Verleden week 
maandag rond 22.00 uur fietste 
een 13-jarige meisje uit Limmen 
in gezelschap van haar 16-jarige 
zus over de Gerbrandsven in de 
richting van de Provincialeweg. 
Bij een hangplek voor jongeren 
werd het 13-jarige meisje, die 
achter haar zus fietste, gedwon-
gen te stoppen door een 16-ja-
rige jongen uit Limmen. Hij ging 
voor haar fiets staan en bedreig-
de haar met een voorwerp dat op 
een pistool leek. Hij vroeg naar 
haar geld. Hij richtte het wapen 
op haar hoofd en het meisje was 
bang. Haar oudere zus was enke-

le meter verderop gestopt. Vanaf  
de hangplek keken enkele jon-
geren toe. De verdachte stapte 
opzij en liep naar de groep toe. 
Hij riep naar het meisje ‘geintje!’. 
Zij is snel, samen met haar zus, 
weggefietst en deed aangifte bij 
de politie. Agenten pikten even 
later de verdachte uit de groep. 
Hij ontkende een vuurwapen te 
hebben en werd voor de nacht 
ingesloten. De volgende morgen 
bekende hij het meisje voor de 
gein met zijn mobiele telefoon te 
hebben bedreigd. Hij hield de te-
lefoon vast alsof het een pistool 
was. De jongen is in de loop van 
de middag met een proces-ver-
baal op zak heengezonden. 

Drankrijder rijdt 
door na schade
Bakkum - Donderdag rond 
20.40 uur reed een 60-jarige 
man uit Castricum met zijn au-
to achteruit tegen een gepar-
keerde personenauto op de par-
keerplaats bij het strand. Hij reed 
hierna door zonder zijn identiteit 
kenbaar te maken. Er was blik-
schade ontstaan. 
Getuigen gaven het kenteken 
van de auto door aan de poli-
tie die de man thuis opzocht. Hij 
had de aanrijding niet gemerkt 
maar gaf toe alcohol te hebben 
gebruikt. Hij had ook na thuis-
komst gedronken, zo verklaar-
de hij. De man blies op de adem-
analyse 855 ug/l. Zijn rijbewijs 
werd ingenomen en hij krijgt een 
proces-verbaal.  

Club St. Tropez in Club Planet

Uitgeest - Zaterdag 2 augustus 
is de vijfde editie van het spraak-
makende zomerevenement Wet 
& Wild in discotheek Bobs. Het 
publiek wordt gevraagd iets 
roods te dragen. Rond 3.00 uur 

Wet &Wild zullen dames weer gaan strijden 
tijdens de voorronde van de ver-
kiezing om een plaats in de fi-
nale op zaterdag 30 augustus te 
bemachtigen. Opgeven kan nog 
steeds via wetandwild@bobs.nl. 
Discotheek Bobs is gedurende 
de zomermaanden omgetoverd 
tot een strand compleet met ja-
cuzzi, douche en palmbomen..

Uitgeest - Zaterdag 2 augus-
tus draait het dj-team 31 DJ’s in 
Club Planet. 31 DJ’s produceren 
house in de breedste zin van het 
woord; van Latin house tot elec-
tro. 
Op 9 augustus komt dj Ian Ca-

rey vanuit de U.S.A. naar Club 
Planet. Gedurende zomer staat 
Club Planet geheel in het teken 
van het zomerse St. Tropez. Met 
een hippe cocktailbar, lounges 
en ligbedden. 
Club Planet is geopend van 0.00 

tot 5.00 uur. Entree is 12,00 euro. 
Met membercard is de entree 8,- 
euro. De club is gevestigd aan 
de Westerwerf in Uitgeest en de 
feesten worden georganiseerd 
voor een publiek van 18 jaar en 
ouder.
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Joop en Annie Askamp met tussen hen in een foto van de dag dat zij 
elkaar voor het eerst ontmoetten.

Correspondentievriend werd echtgenoot

Joop en Annie Askamp 
vierden hun 60-jarig huwelijk

Castricum - Joop Askamp 
kwam in 1947 als sergeant terug 
uit Indië. Annie zou hem voor het 
eerst ontmoeten. Hun eerste dag 
samen is op de foto vastgelegd. 
Na vier maanden trouwden zij. 
Hun eerste woning was in Am-
sterdam, nadien verhuisden zij 
nog zeven keer. In verband met 
hun 60-jarig huwelijk ontmoet ik 
hen in hun woning aan De Boog-
aert nr. 78, waar zij nu al weer 
twaalf jaar wonen. 
Annie: “Ik had van een colle-
ga van mij een corresponden-
tieadres gekregen van een jon-
gen, die in Indië zat. We corres-
pondeerden ruim een half jaar.” 
In één van de brieven vroeg Joop 
of Annie een keer een foto in 
badpak wilde opsturen. Zij knip-
te toen een tekeningetje uit een 

krant van een vrouw in badpak 
en stuurde die op. Later kreeg 
Joop gelukkig echte foto’s toe-
gestuurd. Groot was echter de 
spanning toen zij elkaar na al 
dat geschrijf echt zouden ont-
moeten. 
Als ik aan Joop vraag wat hij 
toen van Annie vond, zegt hij 
onomwonden: “Ik vond het een 
lekker stuk.” Wie deze men-
sen, hij 87 en zij 86 na een hu-
welijk van 60 jaar gadeslaat ziet 
hen nog steeds een beetje bek-
vechten. Ik kijk van de één naar 
de ander, waarop Joop humo-
ristisch zegt: “Je begrijpt zeker 
wel wie hier de baas is hè?” An-
nie lijkt eigenlijk nog wat meis-
jesachtig en straalt de nodige pit 
uit. De avond van het interview 
gaan zij uit eten met hun enige 

zoon Fred (59), diens vrouw en 
hun twee kleinzoons Koen (18) 
en Thijs (16). Ook familie is over-
gekomen, waaronder Joops zus-
ter en een neef met zijn vrouw 
uit Arnhem. 
 
Ontberingen
Dat je ook na vele ontberingen 
oud kunt worden, wordt maar 
weer eens bewezen als je Joop 
hoort vertellen. “Ik ging in 1940 
in dienst”, zo begint hij “en werd 
10 mei 1940 bij de Krebbeberg 
krijgsgevangen gemaakt, ging 
naar Duitsland en werd in au-
gustus 1940 in Stettin (Polen) 
‘entlassen’, zoals de Duitsers dat 
noemden. Vervolgens heb ik in 
1943 na twee dagen op het po-
litiebureau te hebben gezeten 
en 17 dagen in de gevangenis 
nog twee keer in een concen-
tratiekamp gezeten, eerst in een 
kamp in Amersfoort en later in 
een concentratiekamp in Neu-
Brandenburg in Duitsland. Weer 
later ging ik naar Indië en zat on-
der meer in 1947 in Padang. Toen 
ik Annie ontmoette, was ik heftig 
verliefd. Zij raakte al gauw zwan-
ger.” 
Annie: “Ja, zeg maar gerust, dat 
er haast was bij ons huwelijk. 
Vier maanden na Joops aan-
komst in Nederland trouwden 
we. Joop was toen 26, ik 25. 
We gingen wonen in de Govert 
Flinckstraat in de Pijp te Amster-
dam.” Joop: “Ik was zielsgeluk-
kig om nu eens een eigen huis 
te hebben. Ik heb mijn moeder 
verloren toen ik dertien jaar oud 
was en woonde toen bij een jon-
gere zuster van mijn moeder. Die 
is altijd heel goed voor me ge-

weest, maar om nu eens te zit-
ten op je eigen bank of stoel 
was fantastisch voor mij.” Vóór-
dat Joop naar Indië ging, had hij 
allerlei baantjes gehad als ober, 
onder meer bij Burger’s Die-
renpark. Na zijn Indiëperdiode 
werkte hij acht jaar op Schiphol 
bij de KLM-brandweer en later 
bij de KLM-beveiliging. Daarna 
ging hij werken bij de Spaarbank 
voor de stad Amsterdam, later 
Bondsspaarbank en nu SNS. Hij 
ging ‘s avonds studeren en haal-
de zijn boekhoud- en bankdi-
ploma’s. “Hij heeft hard gestu-
deerd en we hebben alles zelf 
bekostigd” onderbreekt Annie. 
“Ik heb heel wat keertjes tegen 
onze zoon gezegd: Stil zijn, pap-
pa moet leren.” Het heeft hem al-
lemaal geen windeieren gelegd. 
Joop werd later bij genoemde 
bank kassier/boekhouder en op 
62-jarige leeftijd vertrok hij met 
een goed pensioen. Aan de goe-
de regeling daarvan had hij zelf 
bijgedragen. Bovendien krijgt hij 
nog een pensioen van de KLM.
 
Reizen
Annie werkte vóór haar huwe-
lijk op het atelier van Pastunet-
te (corsetten en bh’s), was eerst 
naaister en werd later cheffin. 
“Maar ik houd niet zo van com-
manderen”, zegt zij. “Bovendien 
ben ik een Pietje precies. Ik vond 
mezelf niet zo geschikt als chef-
fin. Ik heb ulo gehad, maar ben 
toch niet zo’n leertype. Ik ben het 
liefst met mijn handen bezig. Ik 
word nu een beetje vergeetach-
tig, maar ben niet onder dokters-
behandeling of zo. Ik slik af en 
toe een paracetamolletje, maar 
slik verder niets.” Joop onder-
ging vier bypasses. Het echtpaar 
maakte vele reizen, veelal in Eu-
ropa, maar ook naar onder meer 
Zuid-Afrika in 1999, hun langste 
reis. Nu houden zij het wat dich-
ter bij huis en gaan zij spoedig 
naar hun geliefde hotel ‘Den-
nehoeve’ in Nunspeet. (Marga 
Wiersma)
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Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze uit-
gave is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer 
u de tekst naar ons e-mailt kun-
nen wij dit gemakkelijker ver-
werken. De kans dat uw artikel 
geplaatst wordt is dan groter. 

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

Altijd tv in bruikleen
RD Audio Video grote kennis van zaken
Beverwijk – Nooit zonder tv, 
ook niet als hij in reparatie is. 
R(adio)D(okter) Audio Video in 
Beverwijk geeft namelijk een tv 
in bruikleen. 
 
Sinds jaar en dag gevestigd aan 
de Begijnenstraat in Beverwijk, 
heeft RD Audio Video zich al-
tijd sterk gemaakt voor de betere 
merken. Loewe is zo’n merk. Het 
is van hoge Duitse kwaliteit en er 
zit een lange garantie op.  
RD Audio Video werkt graag ge-
richt en met kennis van zaken. 
Met een technicus die al sinds 
1959 met dit vak bezig is en die 
het bedrijf in 1972 van zijn baas 
overnam, zit het met die kennis 
van zaken wel goed. 

Herman Sluiter praat met passie 
over zijn vak. ,,Als mensen hier 

komen, vraag ik veel. Ik wil weten 
hoe ze nu tv kijken, vanuit welke 
kijkhoek, hoe hun interieur  is. Ik 
kijk welke tv bij de klant past. Ik 
wil ze namelijk graag terugzien 
voor andere dingen.’’ 
Herman Sluiter let goed op de 
klant. Is deze de 40 gepasseerd, 

alle kabels keurig wegwerken 
in aluminium gootjes. Als het er 
niet al te veel zijn, wordt dat gra-
tis verzorgd. RD heeft de repara-
ties in eigen hand. Geen trans-
portkosten en geen onnodig lan-
ge wachttijden dus. 

dan zal hij een grotere letter op 
zijn tv nodig hebben. Anders 
heeft hij te lang nodig om de on-
dertiteling te lezen en is het bij-
behorende beeld al weer weg. 
Het is nu helemaal de tijd voor 
de platte tv’s. Het beeld is rus-
tiger en je kunt er dichterbij zit-

ten. Een gewone tv met een 80 
cm beeld vereist een maxima-
le kijkafstand van vijf keer 80 
cm. Bij platte tv’s is dat anders, 
daar hoef je slechts zes maal de 
beeldhoogte vanaf te zitten. 
RD Audio Video wil dat de klan-
ten tevreden zijn. Daarom kan 
een tv drie dagen op zicht bij de 
mensen thuis geïnstalleerd wor-
den. Zij kunnen dan kennisma-
ken met hun tv en beleven hoe 
het werkt.  
Alle tv’s worden 100% technisch 
goed aangesloten en ingeregeld. 
Bovendien kan RD Audio Video 
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Tussendoor, rond 23.00 uur, start 
een beregezellig optreden van 
Peter Beense. Dan stapt Juke-
box weer op het podium tot in de 
vroege uurtjes van de dinsdag-
morgen. 
Wie redt het nog om op de laat-
ste kermisdag te deunen? Trio 
Tjoe en Jeroen spelen vanaf 9.00 
uur met als thema ‘men vraagt 
en wij draaien’. Om 15.00 uur be-
gint het Oudhollandse kermis-
vermaak katknuppelen; gooien 
met een knuppel tegen een hou-
ten vaatje voor premies. 

Na het katknuppelen begint voor 
jong en oud een smartlappen/
meezingmiddag met een buiten-
optreden van Heeren 17 en Tjoe 
en Jeroen in ‘t Achterom. 
Daarna neemt de band Impact 
de muziek over. Met de komst 
van de nieuwe zangeres Nad-
ja is de band sterker dan ooit te-
voren. 
Na het uitreiken van de ‘eerste 
deun wisselbeker’ is het kermis-
feest echt ten einde.

Stampvol kermisprogramma 
in ’t Voorom én ’t Achterom
Akersloot - Vrijdagavond 1 au-
gustus wordt om 21.00 uur het 
startschot voor de kermis ge-
geven in ’t Voorom met Tha Bo-
nerz, de trots van Akersloot. Tus-
sendoor en vanaf 1.00 uur draai-
en dj’s W & P. Zaterdag staan de 
prutmarathon en het touwtrek-
toernooi op het programma. In 
de Klaas-Hoorn en Kijfpolder is 
een mooi parcours uitgezet voor 
de deelnemers. De loop wordt 
georganiseerd voor individue-
le lopers: heren, dames, vetera-
nen, jeugd en groepen bestaan-
de uit vier mannen en een vrouw 
in een rubberbootje. De brand-
weer Akersloot zorgt na afloop 
voor een verfrissende douche, 
de overige prut kan men eraf 
douchen bij de handbalvereni-
ging Meervogels. Voor inschrij-
ven en het reglement kan men 
terecht op www.voorom.nl.

 

Verder wordt er uiteraard weer 
touwgetrokken! Het toernooi zal 
gehouden worden voor getrain-
de en ongetrainde teams, zo-
wel dames- als herenteams kun-

nen meedoen. Voor de jeugd (12 
jaar t/m 18 jaar) zal een aparte 
jeugdpoule zijn. Alle trekkende 
ploegen bestaan uit vijf perso-
nen en een coach. Het inschrijf-
geld bedraagt 12,50 euro. Hier-
voor krijgt elke ploeg na afloop 
bij de prijsuitreiking consump-
tiemuntjes. Voor de nummers 1, 
2 en 3 zijn mooie bekers te win-
nen. Voor de meest origineel uit-
gedoste ploeg is er een specia-
le beker. Alle klassen zijn onder 
voorbehoud van voldoende op-
gave. 
Het programma begint om 12.30 
uur met de inschrijving prut-
lopers. Om 13.00 uur inschrij-
ven en indelen van de touwtrek-
ploegen. Om 13.30 uur begin-
nen de touwtrekwedstrijden en 
de prutmarathon voor de jeugd. 
De dames- en veteranenprutma-
rathon begint om 14.00 uur. 

Om 14.30 uur start de heren- en 
groepenprutmarathon. Om 16.00 
uur is de prijsuitreiking in zaal ’t 
Achterom met een optreden van 
Flair. Voor de kleine niet-touw-

trekkers is er ’s middags op het 
veld een schmink-team aanwe-
zig, een springkussen en een 
pony. Opgave voor marathon en 
touwtrekken kan bij ’t Hoorntje,
tel.: 0251-312120 of info@hoorn-
tje.nl. 

Op zondagmiddag speelt de 
band Jukebox. Maandagochtend 
springt iedereen weer vroeg uit 
de veren om maar niets te mis-
sen van het legendarische Trio 
Tjoe en Jeroen dat om 8.30 uur 
klaar zit. Het thema is dit jaar 
‘foute maandag’ en hierbij is het 
de bedoeling dat iedereen ver-
kleed komt! De eerste set van 
Tjoe en Jeroen gaat door tot 
14.00 uur, dan begint het paal-
kussengevecht boven het zwem-
bad. 

Kermis in De Vriendschap met de 
beste topbands van het moment
Akersloot - Zaterdag 2 augus-
tus barst het kermisgeweld los in 
de Vriendschap met de topband 
van dit moment Bad Medicine. 
Als een razende komeet omhoog 
geschoten, herkenbare muziek,  
swingende klanken en een groot 
enthousiasme, dat zijn de ken-
merken van deze band. 
Op zondag staat Shoreline op de 
bühne en deze doorgewinterde 
band zal niet eerder stoppen dan 
iedereen werkelijk uit zijn dank 
gaat. Shoreline is op dit mo-
ment een van de meest gevraag-
de kermisbands. Gouwe ouwe 
en ook veel hedendaagse num-
mers staan op hun uitgebreide 
repertoire. Op maandag, tijdens 
het eerste deuntje, zullen de jon-
gens van The Wico’s zorgen voor 
veel gezelligheid. 

Akersloot - Dinsdag 5 augus-
tus vindt het traditionele ringste-
ken voor aangespannen paar-
den weer plaats. Een groot aan-
tal Friese paarden, maar ook 
KWP `ers. en andere rassen zul-
len te bewonderen zijn op het 
parcours rondom de Kerklaan 
en Julianaweg. Zij zullen probe-
ren om zoveel mogelijk ringen te 
steken om in het bezit te komen 
van de wisselbokaal. Er worden 

prijzen beschikbaar gesteld voor 
het ringsteken maar ook voor 
het schoonste geheel, bestgaan-
de paard en bestgaande Frie-
se paard. Prachtige combinaties 
zullen aan het publiek voorbij 
trekken en zij zullen worden be-
oordeeld door een deskundige 
jury. De aanvang van dit ringste-
ken is om 13.00 uur. Na afloop is 
er gezellige prijsuitreiking in ca-
fé de Vriendschap. 

Ringsteken in centrum

Maandagavond onvervalste ker-
mismuziek met Paradise, mis-
schien wel de beste kermisband 
van het moment. 
Dinsdagmiddag, na het tradi-
tionele ringsteken, treden The 
Wico´s weer op in de Vriend-
schap. De twee rasartiesten 
Jan Laan en Udo Jansen zullen 
voor een ongekend kermissfeer-
tje zorgen. De topformatie Para-
dise staat ‘s avonds weer op de 

planken in de Vriendschap met 
als speciale gast niemand min-
der dan Harry Slinger, ooit de 
succesvolle zanger van Druk-
werk en sinds enkele jaren op de 
solotoer. Alle oude nummers van 
de formatie Drukwerk zal hij ten 
gehore brengen. 
Live met Paradise, dus niks geen 
orkestbanden en dat ruim een 
uur lang. De entree is tijdens de 
gehele kermis gratis. 

Dit jaar geen palingvangen, maar 
na afloop van het paalkussenge-
vecht een ‘wet & wild’ festijn om 
lekker af te koelen met Rob T 
Raw. Inschrijven kan bij de jury-
wagen en meedoen is gratis. 

Tjoe en Jeroen spelen daarna 
weer tot alle natte pakken droog 
zijn. Daarna speelt Jukebox de 
sterren van de hemel. 
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Succes Budgetverf.nl maakt 
een verhuizing noodzakelijk
Akersloot - Er zijn van die on-
dernemers die precies op het 
juiste moment in weten te spe-
len op ontwikkelingen in de sa-
menleving. Fabian Kerssens (30) 
is zo iemand. Nadat hij op 21-ja-
rige leeftijd een schildersbedrijf 
was begonnen, startte hij twee 
jaar geleden met de verkoop van 
verfproducten op internet. Om-
dat deze kwaliteitsverf verkocht 
wordt ver onder de winkelwaar-
de, sloeg de formule direct aan. 
Uitbreiding van werkruimte werd 
noodzakelijk en daarom is Bud-
getverf nu verhuisd. 
Budgetverf is voortaan te vinden 
op Boekel 42. Fabian: “We heb-
ben er 40 m2 bij gekregen. Bo-
vendien is nu alles gelijkvloers 
en dat werkt natuurlijk veel be-
ter.” Op Budgetverf.nl bestel-
len schildersbedrijven en par-
ticulieren online verf en schil-
dersgereedschap van zuivere 
kwaliteitsmerken. “We hebben 

verf van Sikkens, Trimetal, Sig-
ma, Wijzonol en andere topmer-
ken en die zijn bij ons aanzien-
lijk goedkoper”, vervolgt Fabian 
enthousiast. “Orders boven de 
150,00 euro worden gratis thuis-
bezorgd. Wie voor minder bestelt 
betaald 8,00 euro bezorgkosten. 
Voor Sikkens, Trimetal en Sig-
ma verven hebben we een su-
persnelle service. Wat voor 15.00 
uur is besteld, heeft de klant de 
volgende dag al in huis. Ons sy-
steem werkt echt perfect!” 
Fabian is blij dat hij het nieuwe 
bedrijfspand heeft kunnen be-
trekken. “Dankzij het succes van 
Budgetverf.nl, zijn er ondertus-
sen drie medewerkers in dienst 
gekomen. In de oude situatie lie-
pen we elkaar wel eens voor de 
voeten. Bovendien is de ligging 
van dit pand veel beter. Want on-
ze klanten kunnen kiezen voor 
bestellen en laten bezorgen of 
bestellen en afhalen. Afhalen 

kan op werkdagen van 15.30 tot 
17.30 uur en op zaterdag van 9.00 
tot 13.00 uur.”
De uitgebreide website www.
budgetverf.nl maakt het klan-
ten makkelijk een bestelling te 
plaatsen. De rubriek veelgestel-
de vragen informeert over al-
lerlei soorten onderwerpen. De 
website is ook nog eens voorzien 
van een verfwijzer en een kleur-
kiezer. Bovendien is het moge-
lijk kleurstalen thuis te ontvan-
gen, voordat men een beslissing 
neemt. “Met onze unieke verf-
wijzer krijg je in vier eenvoudi-
ge stappen een professioneel 
werkschema. Daarnaast toont 
de verfwijzer de aanbevolen pro-
ducten voor de klus en ook die 
hebben wij allemaal in huis.”
Budgetverf.nl is te vinden op 
Boekel 42 in Akersloot. Bel voor 
vragen naar tel.: 072-5323331 of 
stuur een mail naar info@bud-
getverf.nl. 

Een verlate 1 aprilgrap?
Is het niet te gek voor woorden dat de gemeente Castricum voor veel 
geld een aparte fietsroute wil aanleggen omdat sluipverkeer gebruik 
maakt van de Uitgeesterweg? Waarom niet een poosje de politie laten 
posten en bekeuren of flitspalen geplaatst? Boverdien valt het volgens 
mij wel mee met dat sluipverkeer. Vanuit ons appartement zien we er af 
en toe wel eens een auto, maar voor een deel is dat bestemmingsver-
keer dat uiterst langzaam rijdt. Het zou een onnodige aantasting zijn van 
het landschap. 
L. G. Kooy, Oosterweide 99, Castricum. 

“Een gastgezin krijgt een 
bredere kijk op de wereld” 
Castricum - Meer dan zestig 
jongeren vanuit de gehele we-
reld komen begin augustus naar 
Nederland. Het zijn jongens en 
meisje in de leeftijd van 15 tot 
en met 18 jaar die één schooljaar 
lang van de Nederlandse samen-
leving komen genieten. YFU is 
voor een aantal van hen nog op 
zoek naar een gastgezin in Cas-
tricum en omgeving. Voor gezin-
nen die meer willen zien van een 
andere cultuur is dit de kans om 
de wereld in huis te halen. 
De 16-jarige Karel Hof uit Cas-
tricum vertrok voor een jaar naar 
Japan omdat hij de taal wil le-
ren. Hij bezoekt er het middel-
baar onderwijs en verblijft in een 
gastgezin. Dit heeft Karel gere-
geld via YFU. ‘Youth for Under-
standing’ is een internationale 
organisatie die zich ten doel stelt 
meer begrip te kweken in de we-
reld. Dit willen zij onder meer be-
reiken door jongeren de kans te 
geven voor langere of kortere 
periode in het buitenland te ver-
blijven. Bovendien wordt gezin-
nen zo de mogelijkheid geboden 
ook zo’n ervaring op te doen. En 
wel door als gastgezin op te tre-
den voor een van de uitwisse-
lingsstudenten.
“Leerzaam voor de studenten, 
maar zeker niet minder leerzaam 
voor ons”, aldus een van de gast-
ouders. “Ineens realiseer je je dat 
er een aantal bijzondere regels 
in huis gelden en verwachtingen 
bestaan die niet door iedereen 
als normaal beschouwd wor-
den. Zulke verschillen in ziens-
wijze begin je na verloop van tijd 
steeds sneller op te pikken. Je 
wordt vanzelf flexibeler en gaat 
je - net als de uitwisselingsstu-
dent - realiseren dat bepaalde 
gewoonten best kunnen worden 
losgelaten.” 

Gastgezinnen kunnen een voor-
keur uitspreken voor een jongen 
of een meisje en een bepaal-
de nationaliteit. Ook wordt reke-
ning gehouden met de interes-
ses en hobby’s van het gastgezin 
en de uitwisselingsstudent. Niet 
alleen gezinnen met wat oude-
re kinderen, maar ook gezinnen 
met kleine kindjes, éénouderge-
zinnen of gezinnen zonder kin-
deren kunnen gastgezin worden. 
De ouders van de bezoekende 
student zijn zelf verantwoordelijk 
voor zak-, kleed- en schoolgeld, 
gastoudergezinnen krijgen geen 
financiële vergoeding.
Een van de gezinsleden van een 
gastgezin: “Als gastzus heb ik 
vaak als schakel tussen de stu-
dent en mijn ouders gefungeerd. 
Het bleek voor de studenten 
soms makkelijker aan mij te vra-
gen wat er verwacht werd, dan 
direct aan mijn moeder. Daar 
hebben we van geleerd om van 
meet aan open kaart te spe-
len en onze verwachtingen uit 
te spreken. Dat maakt het voor 
de student ook makkelijker vra-
gen te stellen. Ik merk dat ik dat 
nu ook in andere situaties toe-
pas, met goed resultaat. Uitwis-
seling is natuurlijk een leuk fe-
nomeen, maar het gaat uiteinde-
lijk om een veranderde kijk op de 
wereld. Zowel op internationaal, 
nationaal en persoonlijk gebied. 
Iedereen die het dus leuk lijkt 
om je wereldbeeld te verbreden 
of het gewoon leuk lijkt zo’n ex-
tra gezinslid, kan ik dus aanra-
den om als gastgezin op te tre-
den.” 
Voor meer informatie kan con-
tact worden opgenomen van 
YFU International Exchange, tel.: 
0297-264850, de districtsverte-
genwoordiger via 072-5640025 
of kijk op www.yfu.nl. 

Timmerdorp in Limmen Limmen - Van 4 tot en met 
8 augustus vindt het timmer-
dorp plaats op het ‘Koekoeks-
veld’ aan de Westerweg in Lim-
men. Dit jaar zal het thema ‘de 
middeleeuwen’ zijn en het draait 
erom wie de mooiste burcht van 
heel Limmen in elkaar timmert. 
Tussen het timmeren door wor-
den de kinderen dagelijks ver-
maakt met allerlei spectaculaire 
sport- en spelactiviteiten waar-
mee punten te verdienen zijn. 
Donderdagavond vindt er een 
vrijmarkt plaats en vrijdag is het 
feestelijke einde van het evene-
ment waarbij de winnaars be-
kend worden gemaakt.. Ouders 
worden gevraagd te helpen bij 
het spijkervrij maken van het 
hout op vrijdag en zaterdag. 

Bereikbaarheid van kust
Bakkum - Via www.reachthe-
beach.nl kunnen strandgan-
gers snel zien wat de verwachte 
drukte is, welke evenementen er 
plaatsvinden en welke alterna-
tieven er zijn voor de auto. 
De website is een initiatief van 

de provincie, betrokken gemeen-
ten en PWN. 
Op de website staan onder an-
dere verkeersmaatregelen en 
extra parkeer- en vervoersmoge-
lijkheden om het strand beter te 
bereiken vermeld. 
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Expositie de Wissel bij 
de Klaver Vier winkel
Castricum - Tot en met 6 sep-
tember zijn de creatievelingen 
van de Wissel te gast bij cadeau-
winkel Klaver Vier op de Dorps-
straat 45a te Castricum. Er is een 
veelzijdige expositie ingericht die 
helemaal past bij de winkel. 
Het spotlicht is gericht op het 
werk van Anita Bernard uit Cas-
tricum, een groot deel van de 
schilderijen is van haar hand. 
Ze is begonnen met tekenen en 
later uit nieuwsgierigheid met 
schilderen van start gegaan. Het 
schilderen kreeg haar te pakken. 
“Daar ligt mijn hart”, zoals ze zelf 
zegt. Ze is een grote  dierenlief-
hebster en het zijn dan ook die-
ren die op haar schilderijen te 
zien zijn. Deze zijn tot stand ge-

komen door het zien van een fo-
to of haar eigen fantasie. Crea-
tief atelier de Wissel is na 2,5 jaar 
Roads weer onderdeel van GGZ 
Dijk en Duin. In het atelier wordt 
gewerkt met verschillende tech-
nieken: tekenen, schilderen, wer-
ken met klei enzovoort. Verder 
staan de wensen van de deelne-
mers hoog in het vaandel. 
Tevens worden er workshops 
gegeven. Er wordt een keur aan 
keramiek geëxposeerd: katten, 
schapen, potten, schalen, vazen 
en schilderijen in acryl op doek 
en multiprint techniek. 
Er is met enthousiasme aan de 
collectie gewerkt en de deelne-
mers zijn er trots op hun werk te 
tonen en te verkopen. 

Zeelessen en debuterende 
schrijvers bij strandbibliotheek
Castricum aan Zee - Op 
woensdag 6 augustus van 14.00 
–15.00 uur kunnen kinderen van 
alle leeftijden komen knutselen 
in de strandbibliotheek. Voor de 
knutselspullen wordt gezorgd.
Op zaterdag 9 augustus kunnen 
kinderen van 11.00 tot 13.00 uur 
‘zeelessen’ volgen bij Theodoor 
Braaksma van natuuravontuur. 
De jonge deelnemers ontdek-
ken dat het aan de kust krioelt 
van de beestjes. Verder worden 
ze bewust gemaakt van de nare 
gevolgen van zwerfvuil. Voor kin-
deren vanaf 8 jaar, de toegang is 
gratis.
De bibliotheek van Castricum en 
Leestafel hebben een voorlees-
middag georganiseerd. Op zon-
dag 10 augustus van 13.30 tot 
15.30 uur bezoeken vier debute-
rende schrijvers de Castricumse 
strandbibliotheek. Zij zullen iets 
over zichzelf vertellen en voorle-
zen uit eigen werk. De eerste de-
butant zal om 13.30 uur de spits 
afbijten. De toegang is gratis.
De debutanten zijn Marieke van 
der Pol, Philip Snijder, Martin 
Hendriksma en Vera Marynis-
sen.
‘Bruidsvlucht’ van Marieke van 
der Pol is op een historisch feit 
gebaseerd: de laatste Great Air 
Race London-Christchurch in 
1953, waarbij het KLM-vliegtuig 
won. Dit zat vol meisjes op weg 
naar hun vooruit gereisde ver-
loofdes in Nieuw-Zeeland, hun 
nieuwe vaderland. Van der Pol 
vertelt over vier mensen (Ada, 
Marjorie, Esther en Frank) die 
aan de beklemmende naoorlog-

se sfeer willen ontsnappen en el-
kaar in het vliegtuig leren ken-
nen. De vrouwen zien elkaar 50 
jaar later weer op Franks begra-
fenis en via flashbacks leest men 
over de onderlinge relaties en de 
afzonderlijke levens.
‘Zondagsgeld’ van Philip Snijder 
speelt zich af op het Bickersei-
land, een achtergebleven geïso-
leerde volkswijk van Amsterdam, 
waar de jongen uit het verhaal 
in de jaren zeventig opgroeit te-
midden van zijn ‘asociale’ en ar-
moedige familie. Het is een klei-
ne wereld. Het eiland wordt al-
leen bij hoge uitzondering verla-
ten. Het besef dat hij de opmer-
kelijke gemeenschap, waar hij, 
als buitenbeentje deel van uit-
maakt, op een dag zal moeten 
verlaten stemt hem weemoedig.
‘Familievlees’ van Martin Hen-
driksma is een kroniek over de 
opkomst en neergang van een 
familie van worstenmakers.
In ‘Ingewikkeld kind’ van Vera 
Marynissen groeit de 10-jarige 
Carolien in de tweede helft van 
de 20e eeuw als nakomertje op 
in een katholiek gezin met een 
dominante moeder en een vaak 
afwezige vader. Zij voelt zich on-
bemind en onbegrepen terwijl zij  
vergeefs hunkert naar bescher-
ming tegen haar heerszuchti-
ge moeder, opdringerige oom en 
heksachtige schooljuffrouw.
Meer informatie over de schrij-
vers en recensies op www.lees-
tafel.info. De strandbibliotheek is 
te vinden op ongeveer 100 meter 
links van de hoofdopgang, voor-
bij de reddingsbrigade.

Open dag nog in teken van 
de Maer- of Korendijkroute
Castricum - De open dag van 
de Werkgroep Oud-Castricum 
staat de gehele zomer in het 
teken van de uitgave van een 
nieuw wandelgidsje door de ge-
meente Castricum, met als motto 
‘Wandelen door de Heerlijkheid 
Castricum - Maer- of Korendijk-
route’. Een gelijknamige tentoon-
stelling laat natuurlijke en cul-
tuurhistorische beelden zien van 
de duinrand, het polderland en 
een rustiek dorpsgedeelte van 
Castricum. 
De eerstkomende open dag van 
de Werkgroep Oud-Castricum 

De Maer- of Korendijkroute gaat ook door de rustieke Breedeweg

wordt gehouden op zondag 3 
augustus van 11.00-16.00 uur in 
het Historisch Informatiecentrum 
De Duynkant aan de Geversweg. 
De leden van de werkgroep zijn 
aanwezig om vragen te beant-
woorden over de geschiede-
nis van Castricum en Bakkum of 
over familieleden. 
Daarvoor is echter meer gele-
genheid op elke maandag- en 
woensdagavond van 19.30-21.30 
uur. Ook dan is de tentoonstel-
ling te bezichtigen en kan men 
verschillende wandel- en fiets-
routegidsjes kopen. 

Vakantie Kinder-
vreugd geheel in 
teken van China
Castricum - Op donderdag 7 
augustus heeft Vakantie Kinder-
vreugd in de Kern het thema Chi-
na. Het zal een vrolijke en spor-
tieve afsluiting van de vakantie 
worden. 
De kinderen zullen gaan eten 
met stokjes, hoeden maken, lan-
taarntjes maken, waaiers vou-
wen en kunnen ook geschminkt 
worden.
De kinderen kunnen deze och-
tend onder andere ook darten 
met ballen, conditietraining. Voor 
de kleinsten is er een olympische 
kleurplaat.
De toegangsprijs bedraagt 1,00 
euro. De bijeenkomst is van 10.00 
tot 12.00 uur in de Kern aan de 
Overtoom 15 in Castricum.

‘Wonderkind’ geeft concert 
in de Grote Kerk Alkmaar
Alkmaar - Op zaterdag 2 au-
gustus verzorgt de kwart-Hon-
gaarse, 14-jarige Valentina Tóth 
een concert in de Grote kerk 
Alkmaar, Koorstraat 2, in het ka-
der van de zomertentoonstelling 
‘Een Wonderlijke Wereld’.
In 2007 was Valentina Tóth een 
van de prijswinnaars van het fa-
meuze prinses Christina Con-
cours. Valentina speelde in de 
Nederlandse productie van ‘The 
Sound of Music’ Gretl, de jongste 
Von Trapp, maar zingt ook in ‘Het 
Nationaal Kinderkoor’ van Vo-
caal Talent Nederland met even-
veel passie als zij piano speelt.  
Een veelzijdig programma zorgt 

voor een aangenaam avondje 
klassiek: werken van JS Bach, 
Edvard Grieg, Chopin, Liszt en 
Beethoven staan voor de pauze 
gepland. 
Na de pauze wordt het concert 
vervolgd met werken van Mo-
zart, Schumann, Debussy, Haydn 
en Sibelius.  De entreeprijs is 
10,00 euro. Kinderen tot 12 jaar 
halve prijs. Voorafgaand en in de 
pauze heeft men dan tevens de 
gelegenheid de tentoonstelling 
‘Een Wonderlijke Wereld’ te be-
kijken. Aanvang 20.15 uur. Kaar-
ten verkrijgbaar aan de kerk van-
af 19.30 uur voorafgaand aan het 
concert. 

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. 

Gevonden:
Hogeweg Limmen: groene aga-
pornis.

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

Eindpresentatie 
voor koorzangers 
in Maranathakerk
Castricum - Van 4 tot en met 9 
augustus wordt in de Marana-
thakerk in Castricum de 17e stu-
dieweek voor koorzangers ge-
houden. 
Op 9 augustus zal de eind-
presentatie plaatsvinden in de 
Maranathakerk, Koning Willem-
straat 1 in Castricum, aanvang 
20.00 uur. 
Het programma omvat koor-
stukken met een dansant ka-
rakter; het thema dit jaar is dan 
ook ‘Tanzen und Springen, Sin-
gen und Klingen’. Naast werken 
voor gemengd koor van onder 
andere Brahms en Bartok,  zul-
len er een aantal werken voor 
mannenkoor en vrouwenkoor op 
het programma staan van Gas-
toldi en Monteverdi. 
Dit alles onder leiding van Joost 
Doodeman, Herman Rouw en 
Carien van de Beld.
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FC Castricum blij met 
sportdier bij uitstek
Castricum - De technische staf 
en medische staf voor de selec-
tie van FCC is versterkt met Da-
niëlle van Kol (20). 
Leo van Dokkum van de Techni-
sche Commissie: “Van Kol is haar 
voetbalcarrière gestart toen ze 
zes jaar was en na zes jaar ge-
speeld te hebben bij de jongens, 
is ze overgestapt naar ADO’20, 
waar ze nu inmiddels drie jaar in 
Dames 1 speelt.”
“Sinds twee jaar geeft ze ook 
training aan de meisjespupillen 
bij ADO’20. Ze is ook gek van 

schaatsten, skeeleren en hard-
lopen. Kortom, een sportdier bij 
uitstek.” Na het afsluiten van de 
VWO is Van Kol begonnen met 
haar opleiding Fysiotherapie in 
Leiden. 
Van Dokkum: “Ze heeft inmid-
dels haar eerste stage achter de 
rug en dus een uitstekende aan-
winst voor onze medische staf. 
Samen met Alwien van de Waals 
en Marco Zaal van Kees Rootjes 
Fysiotherapie zal Van Kol het 
team vormen van de medische 
staf binnen onze selectie.” 

Fietstocht Burkino Faso 
krijgt steeds meer vorm
Limmen - Fietsen van Limmen 
naar Burkina Faso (8400 km); 
niet alleen de organisatie van dit 
evenement, dat geld wil inzame-
len voor beter onderwijs in het 
Afrikaanse land, heeft er zin in. 
Tussen september en november 
2010 gaan fietsers op pad, samen 
met vrachtwagenchauffeurs, me-
caniciens, fysiotherapeuten, ver-
pleegkundigen en een kok. De 
deelnemers komen uit Limmen, 
Akersloot, Castricum, Beverwijk, 
Heiloo en Egmond aan de Hoef. 
Woordvoerder Ton Baltus: “De 
groep bestaat nu uit 25 mensen, 
negen vrouwen en zestien man-
nen. Twintig deelnemers hebben 
aangegeven de volledige tocht te 
willen fietsen, twee deelnemers 
de laatste etappe, van Nouadhi-
bou naar Ouahigouya. Drie per-
sonen zorgen fulltime voor de 
begeleiding.”
Het idee is niet nieuw. In het na-
jaar van 2006 heeft een groep 
mensen uit Bolsward een bijzon-
dere sponsortocht gefietst naar 
Accra, de hoofdstad van Ghana. 
Woestijnen en zandstormen zijn 
getrotseerd. In ruim 110 fiets-
dagen zijn er meer dan 10.500 
km afgelegd. Organisatoren en 
deelnemers hoopten met hun 
tocht tenminste 100.000 euro bij 
elkaar te fietsen voor het goede 
doel: realiseren van onderwijs in 
kansarme landen. Het eindbe-
drag is ruim 210.000 euro gewor-
den. Ton: “Voorzitter van dit pro-
ject was Henk Kroes. Wanneer 

Henk Kroes ‘it giet oan’ riep, dan 
stond heel Nederland op zijn kop. 
De Elfstedentocht ging door. Wij 
hebben contact met Henk opge-
nomen en hem bereid gevonden, 
samen met een aantal medefiet-
sers van hem, ons te ontvangen 
en deelgenoot te maken van de 
ervaringen die zij in hun mon-
stertocht hebben opgedaan. De-
ze ontmoeting vindt op 15 sep-
tember plaats.” 
De huidige projectgroep heeft in 
de tweede helft van september 
een bijeenkomst gepland waar-
bij alle mensen die zich hebben 
aangemeld worden uitgenodigd. 
In deze bijeenkomst staat de 
kennismaking, fietservaringen 
en de onderwijssituatie in Burki-
na Faso centraal. 

Ondertussen heeft de eerste 
sponsor zich gemeld. “Voor het 
project wil het projectteam een 
stichting oprichten bij notariële 
akte”, vervolgt Ton. “Notariskan-
toor mr. S.M. Feikema uit Castri-
cum is bereid de stichting geheel 
belangeloos op te willen richten. 
En daar zijn we heel blij mee.”
De projectgroep doet een op-
roep aan alle ondernemers en 
particulieren uit de regio die hun 
naam wil koppelen aan dit uitda-
gende initiatief. “Help ons door 
middel van financiële steun!” 
Voor meer informatie kan men-
contact opnemen met Ton Baltus 
tel: 072-505334 of mailen naar 
acp.baltus@quicknet.nl.  

Duels VV Lim-
men verplaatst
Limmen - De KNVB heeft op 
verzoek van VV Limmen de be-
kerwedstrijden van het eerste en 
tweede elftal verplaatst. 
De beide duels Limmen 1-Kol-
ping Boys en Limmen 2-Flamin-
go’s stonden vastgesteld in het 
weekeinde van 30 en 31 augus-
tus, maar dan is de Limmen-se-
lectie op trainingskamp in Apel-
doorn. 
Beide duels worden nu op dins-
dag 2 september gespeeld. Lim-
men 1 speelt om 20.00 uur. Lim-
men 2 start een uur eerder: 19.00 
uur. 

Voor Limmen 1 wacht over een 
dikke maand een prachtige uit-
daging. Na het glansrijke kampi-
oenschap van seizoen 2007/2008 
kan de ploeg de successen voort-
zetten in de derde klasse A. 
Handhaven luidt in eerste in-
stantie het parool en wie de sa-
menstelling van de selectie be-
studeert zal tot de conclusie ko-
men dat dit zeker tot de moge-
lijkheden behoort. 
Van Limmen 2 verwacht men 
binnen de club dat de ploeg een 
rol van betekenis kan spelen in 
de reserve tweede klasse A.

Zware beker-
duels Limmen B1
Limmen - B1 is ingedeeld in 
één op het eerste gezicht zware 
groep voor de bekerwedstrijden. 
Alle drie de tegenstanders zijn 
hoofdklassers: Vitesse’22, Kol-
ping Boys en FC Castricum. 
Het is een mooie uitdaging voor 
de jonge talenten die gelijk kun-
nen kijken hoe ze er voor staan. 
De eerste krachtmeting is op za-
terdag 23 augustus, het is nog 
niet bekend tegen wie. 

Interessante 
tegenstanders 
voor Vitesse’22
Castricum - De zondag 1 van 
Vitesse’22 is voor de KNVB- be-
ker ingedeeld bij Reiger Boys, 
Schagen en Opperdoes. De Cas-
tricummers spelen op zaterdag 
23 augustus eerst uit tegen Rei-
ger Boys. 

Op woensdag 26 augustus wordt 
er door Vitesse wederom uitge-
speeld tegen Schagen. Zaterdag 
30 augustus speelt Vitesse op ei-
gen grond tegen Opperdoes.  

Gerard de Zeeuw pakt 
winst in laatste beurten
Castricum - Het zag er naar 
uit bij biljartvereniging WIK dat 
koploper Gerard de Zeeuw na 36 
beurten niet zijn basisaantal zou 
halen. Met 7 caramboles was hij 
er nog drie van verwijderd. Al-
les moest dus in de laatste vier 
beurten gebeuren. Hoe onvoor-
spelbaar kan het bij sport gaan? 
Maar Gerard flikte het! Met een 
serie van twee, vier en nog eens 
twee, kwam hij toch op 15 ca-
ramboles met 5 extra bonuspun-
ten. Hein Kitsz kwam met 12 ca-
ramboles net een punt tekort.
Het ging meerdere spelers de-
ze avond goed af die met extra 
punten hun positie verbeterden. 
Gert Lute bracht het tegen Piet 
Liefting tot 32 caramboles, goed 
voor 15 punten. Gert steeg hier-
door van de negende naar de 
derde plaats. Piet hield het bij 
zijn basisaantal. Vervolgens was 
het Wim van Duin die alle regis-
ters opentrok en tekende met 13 
caramboles voor maar liefst 20 
punten. 
Ferry van Gennip speelde een 
dubbele partij, maar het zou Fer-

ry niet zijn of een van de twee 
partijen zou er met winst uit 
moeten komen. 
Prompt gebeurde dat en wel te-
gen Peter Weijers. Ferry pres-
teerde het om er 11 te maken 
en dat was bijna het dubbele 
van wat hij er maken moet. Van-
daar die 18 punten! Maar Peter 
liet zich niet van de tafel vegen. 
Peter staat voor 19 caramboles, 
maar het werden er 24, goed 
voor 13 punten.
Met 17 caramboles was Jan van 
der Zon spekkoper tegen Cees 
Burgmeijer. Het mooie moyenne 
van 0.425 werd met 15 punten 
beloond. Een puntje tekort voor 
Peter Vos die de eer moest laten 
aan Peter Groenendal die met 23 
caramboles een mooie partij op 
tafel legde van 0.575.
Siem Bakkum was de laatste van 
diegene die met winst naar huis 
ging. 18 Caramboles vonden hun 
weg naar het scorebord waar-
mee Siem verzekerd was van 13 
punten. Piet van Leur, Jan Plug 
en Cor Stroet tot slot speelden 
hun basisaantal, dus 10 punten.

Red Stars heeft geen 
kind aan Cromtigers
Castricum - Red Stars Vitesse 
heeft zondagmiddag geen spaan 
heel gelaten van het doorgaans 
sterke Cromtigers: 23-2. Uitblin-
ker bij de Castricumse honkbal-
ploeg was pitcher Joost Kuis, die 
in zes innings dertien keer drie 
slag gooide.
Daar zag het niet naar uit toen de 
eerste drie slagmensen aan kant 
van Krommenie twee tweehonk-
slagen en een honkslag produ-
ceerden. Een nul op de thuis-
plaat en twee keer drie slag hiel-
den de schade beperkt: 0-1.
Koen Glorie, met een slaggemid-
delde van .800 de sterkste man 
aan slag, trok in de gelijkmaken-
de slagbeurt de stand gelijk en 
een inning later nam Red Stars 
afstand. Het was Rick Zonneveld 
die met een tweehonkslag twee 
punten binnensloeg en de Cas-
tricummers op 3-1 zette. Vervol-
gens zorgden slagwerk van Al-
win Esser en Mark Kuijper voor 
een redelijk veilige 6-1 stand.
Hierna bleef het lange tijd rus-
tig op het scorebord, maar in de 

vijfde en zesde inning was de 
scherpte bij Cromtigers verdwe-
nen. Red Stars profiteerde door 
uit te lopen naar 14-1 en uitein-
delijk 23-2. “Zeer knap dat wij in 
deze hitte de concentratie wel 
wisten vast te houden”, meende 
coach Jasper van Schoor.

Titelfavoriet Onze Gezellen staat 
ook na dit weekend nog op drie 
punten voorsprong van Red 
Stars. De ongeslagen Haarlem-
mers binden nog twee keer de 
strijd aan met de Castricumse 
ploeg. De eerste ontmoeting is 
komende zondag. Van Schoor: 
“Het doel is simpel: winnen. Daar 
is onze ploeg ook toe in staat, 
aan slag en verdedigend zijn 
we zeker niet minder dan Onze 
Gezellen. In de vorige wedstrijd 
sloegen we te matig, maar on-
ze slagploeg lijkt op tijd in vorm 
te zijn.”
De wedstrijd tegen Onze Gezel-
len start zondag 3 augustus om 
16.00 uur op De Puikman in Cas-
tricum. 

Geen krant ontvangen?
Bel 0251-674433
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De mini’s teams van FCCastricum betreden het hoofdveld om hun ei-
gen WK op zondagmorgen te spelen. Er komen steeds meer jonge-
re pupillen bij waardoor ook de toekomst van de club er rooskleu-
rig uitziet.

Jeugdteams FCC komen 
in de hoofdklasse uit!
Castricum - Het zal niemand 
zijn ontgaan dat voetbalclub FC-
Castricum groeit en bloeit van-
af het ontstaan van de club. Ook 
in het nieuwe seizoen maakt de 
vereniging weer een sportieve 
stap voorwaarts. Komend sei-
zoen 2008-09 komen op de al-
lerjongste na alle  eerste jongens 
jeugdteams van FCCastricum uit 
in de hoofdklasse. Dit geldt voor 
zowel voor de A1, B1, C1 juni-
oren als de D1 en E1 pupillen-
teams.  Een lang gekoesterde 
wens van de jeugdcommissie 
komt daarmee uit.  
In het fusiejaar 2002 speel-
de de jeugd van CSV en SCC 
reeds gezamenlijk, het voetbal-
seizoen 2001-2002 werd gestart 
met minder dan 20 jeugdteams. 

De meeste eerste jeugdteams 
speelden in de tweede klasse. 
Gestaag groeide de club en ook 
het niveau ging daarmee om-
hoog. In 2004 werden er 24 jon-
gensteams ingeschreven en in 
2005 speelden de eerste teams 
allemaal eerste klasse of hoger.  
Afgelopen jaar, seizoen 2007-08 
was heel succesvol. De E1 werd 
voorjaarskampioen, D1 najaars-
kampioen en de A1 werd toch 
wel verrassend kampioen van de 
eerste klasse. De B1 en C1 speel-
den inmiddels al hoofdklasse en 
hebben zich goed gehandhaafd 
binnen die klasse. Inmiddels 
spelen er 33 jongensteams bij 
FCCastricum, inclusief drie mini 
teams die op zondagmorgen hun 
eigen mini WK spelen. 

Voorbereiding nadert voltooiing
Aanmelden voor de 
reünie 40 jaar CAS RC 
Castricum - CAS RC bestaat dit 
jaar 40 jaar. Ter gelegenheid van 
dit jubileum worden van 23 tot en 
met 30 augustus diverse activitei-
ten georganiseerd, variërend van 
een speelse dag voor de jeugd 
tot het binnenhalen van echte 
rugbycoryfeeën. Op de specia-
le website www.40jaarcasrc.nl is 
alle informatie over de activitei-
ten terug te vinden.
Ondanks uitgebreid naslagwerk 
en een heuse google-speurtocht 
is gebleken dat niet alle correc-
te adressen gevonden zijn. Wie 
per ongeluk geen uitnodiging 
ontvangen heeft of nog iemand 
kent waarvan men vermoedt dat 
de jubileumcommissie niet over 
het juiste adres beschikt, kan dit 
doorgeven aan jubileum@cas-
rc.nl of vermelden  in het guest-
book op de jubileumsite.
Voor de reünie is het belang-
rijk dat men zich aanmeldt. Dat 
kan door de antwoordkaart van 
de uitnodiging op te sturen of via 
het inschrijfformulier op de web-
site. Men dient duidelijk aan te 
geven of men ook van de maal-
tijd gebruik maakt of dat men al-
leen rondom de wedstrijd aan-

wezig is op 30 augustus. Aan-
meldingen voor de hele dag in-
clusief maaltijd zijn pas geldig na 
betaling van 12,00 euro per per-
soon op rekeningnr. 3009.09.594 
t.n.v. Castricumse Rugby Club 
te Castricum o.v.v. reünie + 
na(a)m(en). 
Naast de reünie is er op 23 au-
gustus een houseparty Funky 
Pitch Sounds (entree 5,00 eu-
ro, minimum leeftijd 16 jaar, ID 
controle) en gedurende de hele 
week heel veel rugby! Elke dag 
zijn er clinics onder leiding van 
de Franse topcoach Pierre Ville-
preux, hoog niveau jeugdrugby 
tegen de Newcastle Falcons (de 
club van Jonnie Wilkinson) op 
woensdag en vrijdag speelt CAS 
RC tegen Bosvoorde. De hoofd-
macht zal dan gecoached wor-
den door voormalig captain van 
Nieuw Zeeland Zinzan Brooke. 
Het klapstuk vindt dan zater-
dag plaats met de reünie en een 
wedstrijd tussen oude coryfeeën 
van CAS RC en Diok. Na het offi-
ciële gedeelte en een bijzondere 
presentatie is er dan een afslui-
tende feestavond met de forma-
tie Amstel Live.

Derde Kroone 
Liefting tocht
Limmen - Zondag 3 augustus 
wordt alweer voor de derde keer 
de Kroone Liefting tocht georga-
niseerd door Tourclub Limmen. 
Het vertrek is om 8.00 uur vanuit 
Limmen bij café ‘De Lantaarn’.
De afstand is 120 km met een 
gemiddelde snelheid van onge-
veer 30 km/uur.
De tocht gaat door de kop van 
Noord-Holland richting Medem-
blik en in Kolhorn wordt er een 
koffiepauze gehouden. De kof-
fie wordt aangeboden door de 
sponsor van deze tocht.
John Vader en Marcel Bliek heb-
ben deze tocht reeds meerdere 
keren gefietst en zij zijn derhalve 
de wegkapiteins. De deelname is 
gratis voor leden en aankomen-
de leden van Tourclub Limmen.
Tevens is dit een goede voorbe-
reiding voor de Triangeltocht van 
150 km, welke wordt gehouden 
op zondag 21 september, rich-
ting Hilversum.
Voor meer informatie kan men 
terecht bij: Gerard Kuijs, tel.: 
0251-656779, e-mail: gerard.
kuijs@casema.nl.

VV Limmen begint 
met een thuiswedstrijd
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen beginnen het seizoen 
2008/2009 op zondag 7 septem-
ber met een thuiswedstrijd tegen 
Koedijk. 
Een week later wordt er uit te-
gen SDO uit Bussum gespeeld. 
En dat is een tegenstander waar-
over nog weinig bekend is. Op 

zondag 21 september komen 
de dames van ADO’20 naar het 
complex van VV Limmen. De 
thuiswedstrijden van VV Limmen 
beginnen om 14.00 uur. 

De laatste competitiewedstrijd 
van de maand september is de 
28e tegen Zaandijk (uit).

De combinatie wint Peronne
Castricum - De ruim 200 dui-
ven van de postduivenvereniging 
de Gouden Wieken werden afge-
lopen zaterdag tussen de buien 
door gelost in het Franse Peron-
ne (316 km). Het was de NL08-
1405992 die de hele meute voor 
bleef. De combinatie Rijkom/
Sentveld constateerde de duivin 
om 14.07.45 uur en ze vloog met 
een gemiddelde snelheid van 75 
km naar huis. 
Omdat de duiven door de week 
te weinig trainden had Piet Sent-
veld besloten om de duiven te 
scheiden in twee groepen, met 
als gevolg een serie vroege top-
duiven in de uitslag.
Jan Molenaar klokte de tweede 

duif van de vereniging net voor 
Gerhard Tromp. 
De vierde stek was voor de com-
binatie de Graaf.
Ook Bert Bark had het genoe-
gen een vroege duif te pakken 
dit was tevens de eerst geteken-
de van zijn lijst.
De duiven van Arie Hageman, 
Cees de Wildt en Jaap Kaandorp 
zijn terug te vinden in de top 
tien. John Kool en Cor Sprenke-
ling sloten de rij van prijsvliegen-
de duiven.
Komend weekend staat de laat-
ste jonge duivenvlucht op het 
programma vanuit Morlincourt 
en wordt duidelijk wie de kam-
pioenen zijn.

Strijden om de 
Castricum Beslo-
ten wisselbokaal
Castricum - Voor de derde keer 
kunnen golffanaten uit Castri-
cum en Bakkum met een han-
dicap tot 36 de baan van de 
Heemskerkse golfclub betreden 
om te strijden om de Castricum 
Besloten wisselbokaal.
Op vrijdag 10 oktober starten de 
eerste van maximaal 48 deel-
nemers om 12.00 uur op hole 1 
vanwaar zij uitzicht hebben op 
de contouren van de nieuwe 9-
holes baan. 
De wedstrijddag wordt traditio-
neel besloten met een gezamen-
lijke maaltijd. 
Wie verzekerd wil zijn van 
een plaats kijkt snel op 
ww.castricumbesloten.nl en 
meldt zich aan.

Laatste gewichts-
wedstrijd van 
de HSV Limmen
Limmen - Zondag 3 augus-
tus vist HSV Limmen alweer de 
laatste gewichtswedstrijd van de 
competitie. De wedstrijd zal wor-
den gevist in het Noordhollands 
Kanaal bij Koedijk. Opgave voor-
af is verplicht en kan bij Co Bak-
ker. Bakker staat momenteel op 
kop in de A-klasse, maar kan 
nog van de troon worden gesto-
ten door George v.d. Linden en 
Dick Pekel. In de B-klasse staat 
Theo van Ewijk vier aan kop en 
vormt Rob Jak voor hem slechts 
een lichte bedreiging. Verzame-
len geschiedt om 7.00 uur bij de 
lokale supermarkt.

Ron van Aanholt (in het groen) geeft aanwijzingen op de eerste trai-
ning van Vitesse’22.(Foto: Gerard Boeters)

Selectie Vitesse’22 start voor-
bereiding voor nieuw seizoen
Castricum - De selectie van Vi-
tesse’22 is maandagavond ge-
start met de training voor het 
nieuwe seizoen.
Onder leiding van de nieuwe trai-
ner Ron van Aanholt en assistent 
John Meijerse heeft de spelers-
groep haar eerste training afge-
werkt. Direct in een goede sfeer 
en met veel werklust en gedre-
venheid zijn de oefeningen uit-
gevoerd, waarbij zweet, plezier, 
pijntjes en humor elkaar afwis-
selden.

Geen van de spelers uit de se-
lectie van vorig jaar is verdwe-
nen, ondanks interesse van an-
dere verenigingen en allerlei ge-
ruchten die er waren tijdens de 

overschrijvingsperiode. Wel zijn 
er vier nieuwe spelers aan de 
selectie toegevoegd. Zoals altijd 
zijn weer vier spelers uit de ei-
gen jeugd.

Daarmee wordt opnieuw bewe-
zen dat aandacht voor de eigen 
jeugd lonend is. En meer rende-
ment heeft dan spelers van bui-
ten te halen, die niet de binding 
hebben met de vereniging die 
spelers die hun ‘hele leven’ al 
spelen bij de club wel hebben.
Hoewel de competitie zwaar zal 
zijn, gaat Vitesse ’22 in het nieu-
we seizoen opnieuw voor de prij-
zen en gezien de inzet op deze 
eerste training zit het met de wil 
en werklust goed.



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

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

De Gemeentegids 2008-2009 wordt nu verspreid. Inwoners op bijna alle adressen in de gemeente ontvangen vóór 1 augus-
tus de nieuwste gemeentegids gratis thuis. De gids bevat net als voorgaande jaren ook het afvalophaalschema, plattegron-
den van alle kernen, en drie themakaternen. Zeer actueel is de laatste informatie over de verhuizing van de gemeentelijke 
diensten naar de kern Limmen (Zonnedauw 4) respectievelijk de kern Bakkum (Dijk en Duin, gebouw De Loet). 

De gids verschijnt wederom op A4-formaat en geheel in kleur. De Ouderenpagina’s zijn in groter lettertype gezet. De 
inhoud is geheel geactualiseerd. Net als vorig jaar staat de informatie over sporten in de gemeente, lokale cultuur in de 
breedste zin van het woord, en alle sociale informatie op een rij, in aparte katernen ondergebracht.

Gemeentegids 2008-2009 
volop actualiteit

Bouw- en Woningtoezicht 
gesloten op 8 augustus
De sectie Bouw en Woningtoezicht gaat op 8 augustus intern verhuizen binnen de gemeentelijke locatie Limmen. De afdeling 
is daarom op vrijdag 8 augustus gesloten.
Vanaf die dag wordt gewerkt aan de bouw van de nieuwe publieksbalie op deze plek.
Dat heeft te maken met de tijdelijke huisvesting per 1 september. De afdeling Dienstverlening is dan in Limmen gehuisvest, de 
overige afdelingen en burgemeester en wethouders houden kantoor in De Loet op het terrein van Dijk en Duin. Het gemeente-
huis aan het Raadhuisplein wordt gerenoveerd en uitgebreid en gaat eind 2010 weer open.

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 opge-
haald. 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 au-
gustus digitaal beschikbaar 
is via een klik op de hoofd-
foto van de gemeentelijke 
website www.castricum.nl > 
gemeentegids. Hier vindt u 
het hele jaar door de meest 
actuele versie van de gege-
vens. Deze digitale dienst 
is voorzien van interactieve 
cartografie, zodat het ge-
zochte adres tevens 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 bezorgd bij die adressen, waar de bewoners 
via een sticker hebben aangegeven geen ongeadresseerd reclamedrukwerk te willen 
ontvangen (ja/nee of nee/nee sticker). Bewoners op deze adressen kunnen de gids 
afhalen bij de receptie van het gemeentehuis in Castricum, de gemeentelijke 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 afhalen.



	 	 	

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)

Officiële
mededelingen

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

• Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, aanvra-
gen om een aanlegvergunning, aanvragen (licht)reclame 
en verzoeken om vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ver-
zoeken ontvangen:

170708 Dorpsstraat 7 in Castricum
Het plaatsen van gevelreclame

180708 Schoolweg 16 in Limmen
Het plaatsen van een veranda

210708 J.H. van Kinsbergenstraat 4 in Castricum
Het plaatsen van een erker

220708 Goudenregenlaan 44 in Castricum
Het herbouwen van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aanvragen vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 31 juli 2008 de volgende aanvra-
gen om vrijstelling van het bestemmingsplan gedurende 
6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Dusseldorperweg 88 in Limmen
Het plaatsen van een garage/hobbyruimte
Kerkweg 23 in Limmen
Het plaatsen van een overkapping/carport

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Achter Oosterzijweg 9 en 11 in Limmen
Het plaatsen van een schuur

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Castri-
cum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, be-
reikbaar via doorkies nummer 0251 – 661 139. Van de 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

* Verleende Vergunningen (grOen)

Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen
230708 Dokter Teenstralaan 1 in Bakkum

Het uitbreiden van de woning en het
plaatsen van dakkapellen

Prins Mauritsstraat 44 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

Sportlaan 14 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

Heereweg 44 in Bakkum
Het plaatsen van een schuur

Van Uytrechtlaan 9 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

Schoolweg 33 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

Kerkweg 29 in Limmen
Het verbouwen van de woning met
bijgebouwen

Dusseldorperweg 17a in Limmen
Het bouwen van een woning en
een garage/overkapping

250708 Dorpsstraat 35b in Castricum
Het uitbreiden van het restaurant
(keuken en toilet)

Charlotte van Pallandtlaan 21 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

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

* APV-Vergunningen (OVerigen)
Muziek- en touwtrekevenement (28-07-2008)
In verband met de kermis is vergunning verleend voor 
het oraniseren van een muziek- en touwtrekevenement 
voor de percelen Dorpsstraat 18 en 20 te Castricum op 
10 augustus 2008 tot 24.00 uur.
Muziekevenement De Balustrade (28-07-2008)
Aan café De Balustrade is vergunning verleend voor het 
organiseren van een muziekevenement op 10 augus-
tus 2008 van 18.00 tot 23.30 uur op het pleintje voor 
Dorpsstraat 35a te Castricum.

*evenementenvergunning (APV)
Kermis Akersloot (28-07-2008)
Aan de Stichting Rock ‘n Rollstreet is vergunning ver-
leend voor het organiseren van de kermis en het ringste-
ken Akersloot van 2 t/m 5 augustus 2008 te Akersloot.
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 Castri-cum,
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 

• Wet geluidhinder rijksweg 172 in limmen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
voornemens zijn, ten behoeve van de nieuwbouw van 
een woning op het perceel Rijksweg 172 in Limmen, een 
Hogere Grenswaarde vast te stellen als bedoeld in de 
Wet Geluidhinder. Dat wil zeggen dat voor de woning 
een hogere geluidbelasting aan de gevel wordt toege-
laten.

Het ontwerpverzoek met de daarbij behorende stukken 
ligt met ingang van donderdag 31 juli 2008 gedurende 
2 weken voor een ieder ter inzage bij de sector Ruimte, 
Zonnedauw 4 in Limmen. Een ieder die zienswijzen heeft 
ten aanzien van het ontwerpbesluit kan deze schriftelijk 
of mondeling binnen de genoemde termijn van 2 weken 
indienen bij burgemeester en wethouders. 

• Beleidsregels aanvragen, verlenen en gebrui-
ken van ontheffingen blauwe zone gemeente
castricum.      

Naar aanleiding van verschillende vragen en de uitbrei-
ding van de blauwe zone in Castricum worden hieronder 
de beleidsregels voor het aanvragen, verlenen en gebrui-
ken van ontheffingen blauwe zone nog eens weergege-
ven.

Ontheffingen worden slechts op aanvraag verleend aan 
bewoners van het gebied, danwel direct grenzend aan 
het gebied, dat valt binnen de blauwe zone. Men moet 
als zodanig ook in de Gemeentelijke Basisadministratie 
staan ingeschreven. 
Ontheffingen kunnen op aanvraag worden verleend 
aan ondernemers gevestigd in het gebied, danwel di-
rect grenzend aan het gebied, dat valt binnen de blauwe 
zone. Men moet ook als zodanig staan ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel. 
Ontheffing voor ondernemers wordt alleen verleend 
als aangetoond wordt dat de bedrijfsvoering in ernstige 
mate wordt geschaad.
Per woning en/of onderneming wordt maximaal één 
ontheffing uitgegeven.
Bewoners die beschikken over een eigen parkeerplaats 
zoals aangegeven in een erfpacht-, koop-, of huurover-
een- komst (dan wel op andere wijze formeel geregeld 
of gerealiseerd) komen niet in aanmerking voor een ont-
heffing.
Ontheffingen worden alleen uitgegeven op kenteken.
Bewoners moeten kunnen aantonen eigenaar te zijn 
van het voertuig waarvoor ontheffing wordt gevraagd. 
Eventueel moet men aan kunnen tonen met een verkla-
ring van de werkgever of van het leasebedrijf dat het 
betreffende voertuig door hem of haar gebruikt wordt.
De ontheffing moet schriftelijk worden aangevraagd (op 
onze website: www.castricum.nl is een aanvraagformu-
lier te downloaden). 

Een ontheffing heeft een geldigheid tot en met 01-02-
09. Na deze termijn zal beoordeeld worden voor welke 
termijn er eventueel opnieuw ontheffingen worden ver-
leend.
Voor het verlenen of verlengen van een ontheffing wor-
den leges geheven, conform de legesverordening. 
Voor het afgeven van duplicaten (zoals bij bijvoorbeeld 
voor een nieuwe auto) worden géén leges geheven.

N.b. voor de ontheffingen van de blauwe zone in de 
H. Schuitstraat, Geelvinckstraat en de Pernestraat wor-
den, in verband met de werkzaamheden aan het Bak-
kerspleintje, tot 1 februari 2009 géén leges in rekening 
gebracht.
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