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UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie
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Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Groots evenement voor 
goede doel bij Deining
Bakkum – Natuurlijk doet ieder-
een die een beetje conditie heeft 
mee. Alleen of een fiets gedeeld 
met anderen. Zaterdagavond 14 
augustus vindt er voor strandpa-
viljoen Deining een groots, spor-
tief evenement plaats waarbij 
tweehonderd deelnemers fietsen 
op spinningbikes voor onderwijs 
in Burkina Faso. Na deze inspan-
ning, die plaatsvindt van 19.00 
tot 22.00 uur, is er feest met mu-
ziek, lekker eten en drinken. 
Koen Rooks van het Full of Life 
Wellnes Center Limmen orga-
niseert in samenwerking met 
Deining een spinningmarathon, 
waarvan de opbrengst geheel 
ten goede komt aan Fietsen voor 
Burkina Faso. De tweehonderd 
fietsen worden op het strand op 
een plateau geplaatst met daar-

boven een open tent. Er zijn drie 
instructeurs aanwezig en er is 
volop muziek om de deelnemers 
te stimuleren. Travasi komt, Def 
Rhymz en de Soca Boys. Boven-
dien gaat de barbecue aan na af-
loop en is het feest tot in de la-
te uurtjes. Ray van der Klis is be-
drijfsleider van Deining. Hij ver-
telt: “Deining heeft iets met fiet-
sen. We zijn sponsor van twee 
mountainbike-ploegen en eige-
naar Richard de Groot hoopt als 
Limmenaar dat het initiatief Fiet-
sen voor Burkina een groot suc-
ces wordt.” Op 21 augustus gaat 
een groep mannen en vrouwen 
uit Limmen en omgeving op de 
fiets naar Burkina Faso. De deel-
nemers hopen met deze tocht 
tenminste 150.000 euro in te za-
melen voor onderwijsprojecten 

in Burkina Faso. Maar de meter 
staat nog steeds op 127.000 eu-
ro. 
Ray van der Klis: “Meedoen kan 
eenvoudig door een fiets te hu-
ren voor vijftig euro. Er heb-
ben zich tot nu toe ruim hon-
derd deelnemers aangemeld. 
Het is mogelijk om een fiets te 
delen met meerderen. Daarnaast 
is het mooi als deelnemers zich-
zelf ook nog eens laten sponso-
ren. En wie niet mee kan doen, 
maakt gewoon een bedrag over 
op het rekeningnummer van de 
stichting. Hoe meer geld er bin-
nenkomt, hoe beter het is. Ons 
personeel geeft in ieder geval 
de hele fooienpot aan het goe-
de doel.” Voor meer informatie: 
www.fietsenvoorburkina.nl of 
www.fulloflife.nl. 

Kunst & Koningsduin
Bakkum - Zondag 15 augus-
tus wordt van 11.00 tot het einde 
van de middag het evenement 
Kunst & Koningsduin georgani-
seerd in de duinen. Dit jaar zijn 
er theatermakers, een danseres, 
muzikanten zoals Jakob Klaas-
se en Sandra Mirabal, schrijvers 
en dichters waaronder Wim de 
Bie en Elly de Waard, en een ver-
scheidenheid aan beeldend kun-
stenaars. 
Er zijn ook twee kinderboeke-
nillustratoren en –schrijvers. De 
kunstenaars presenteren hun 
werk op eigen wijze en vertellen 
aan het publiek welke relatie zij 

Notariaat IJmond Noord.nl
(of www.NIJN.net)

Goed, Goedkoop en Snel
(zie de website)

Uw adres voor zaken die als standaard zijn aan te merken

Het alternatief in uw regio

hebben met de duinen. Het pu-
bliek wandelt langs alle kunste-
naars en tot slot, om 17.00 uur, is 
er een optreden van door trom-
pettist Eric Vloeimans met de 
Cubaanse pianist Ramon Val-
lé op het podium van het duin-
terras. 
Lees alles over deze middag in 
deze editie van De Castricum-
mer. De foto van Eric Vloeimans 
is gemaakt door Peter Elenbaas.

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

tot ziens bij

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683

Happy hour
18.00-19.00 uur

2 bollen e 1,-
alleen Burgemeester Mooijstraat!

de Hele Maand augustus

Vakantie-idee
3 pakken koek +
1 pak koek naar
keuze gratis

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

Castricum, Bakkum, 
Akersloot en Limmen
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke Stand
Geboren: 
Wonende te Castricum:
21-07-2010: Cooper, zoon van 
J.W. Braas en N. Teuthof, gebo-
ren te Alkmaar.
22-07-2010: Inge Thelma Catha-
rina, dochter van A.P.F. Termes 
en J. de Moel, geboren te Bever-
wijk.
24-07-2010: Noëlle Frederique, 
dochter van M. Chovet en G.M. 
Bruitzman, geboren te Castri-
cum. 
26-07-2010: Sammi, dochter van 
E.W. Kelsey en M.M. Draisma, 
geboren te Castricum

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
26-07-2010: van der Aar, Iwan 
W.J. en van Leerdam, Lucienne 
L., beiden wonende te Limmen

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
23-07-2010: Geerlings, Rober-
tus P.M. en Castricum, Bianca 
C.R.M., beiden wonende te Be-

verwijk.
27-07-2010: de Bood, Michiel en 
Vriend, Christina M., beiden wo-
nende te Castricum.
28-07-2010: Kamhoot, Barthole-
meus W.M. en Dijkstra, Mineke 
S. beiden wonende te Castricum

Overleden:
Wonende te Castricum:
22-07-2010: van Buren, Foeke, 
oud 63 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met G.L. Hoekstra
24-07-2010. 
Passchier, Willem, oud 83 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met J. Tuik.
24-07-2010: Kuit, Meijert, oud 71 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd met W. Jansma
26-07-2010: Staats, Cornelia A., 
oud 93 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met G. 
Damman.
Wonende te Akersloot:
27-07-2010: Wijnker, Gerrit, oud 
83 jaar, overleden te Heiloo, ge-
huwd geweest met E. Oud. 

Wilde achtervolging 
eindigt in Akersloot
Akersloot - De politie hield in 
de nacht van woensdag op don-
derdag een 34-jarige man zon-
der vaste woon- of verblijfplaats 
aan voor diefstal van een auto. 
Het voertuig stond op een par-
keerplaats in Velsen-Noord. 
Toen een politieman de auto en 
de bestuurder wilde controle-
ren, reed de man met hoge snel-
heid weg. Bij controle van het 
kenteken bleek de auto als ge-
stolen gesignaleerd te staan. Er 
volgde een achtervolging op de 

A22 en de A9 richting Alkmaar 
waarbij de 34-jarige automobi-
list spookreed over de vlucht-
strook. De achtervolging stopte 
in Akersloot. 
De verdachte reed op de Hem-
weg van de weg af en ging te 
voet het weiland in. Na een 
zoekactie werd de verdachte in 
een duiker onder de Geesterweg 
aangetroffen en aangehouden. 
Hij had een tas met spullen bij 
zich en in de auto lagen meerde-
re velgen van voertuigen. 

Castricum - Een loonbedrijf 
krijgt een boete omdat aan de 
Hogedijk een halve hectare wei-

Afval in weiland land gehuurd was om afval op te 
slaan, te bewerken en verwer-
ken. Er lag ongeveer 250 kubie-
ke meter afval. Er was geen ver-
gunning voor afgegeven.

Automobilist schept fietser
Castricum - Vrijdagmorgen 
even om 9.45 uur verleende een 
Castricummer (70), die van De 
Bloemen de Soomerwegh op 
wilde rijden, geen voorrang aan 
een voorbijkomende fietser. Hij 
zag de fietser, die richting Lim-
men reed, over het hoofd. Deze 
man (77) kwam ten val en werd 
met een hevig bloedende hoofd-
wond per ambulance naar het 

MCA gebracht. De Verkeerson-
dersteuning deed na het onge-
val uitgebreid onderzoek. 

Politievoorlichter Kees Takken: 
“Bij ongevallen waarbij spra-
ke is van ernstig lichamelijk let-
sel, wordt door de technische re-
cherche automatisch onderzoek 
gedaan, omdat de gevolgscha-
de in de tonnen kan gaan lopen.“ 

Inlichtingen: Vermiste en ge-
vonden dieren: 0251-658504. 
Kantoor: 072-5150071. Knaag-
dierencentrum: 072-5090234. In-
spectie: 0900-2021210. Dieren-
ambulance: 0251-215454. 
Vermist: 
Molenbuurt Akersloot: rode ge-
castreerde kater met witte teen-
tjes, gechipt, 8 jaar, Tommy. Ka-
rel Doormanstraat Castricum: 
lichtgrijscyperse kater wit op kin 
en borst en witte voetjes, 1 jaar, 

Sparki. Limmerweg Castricum: 
lapjespoes, witte voorkant, zwart 
vlekje om rechteroog, Donder. 
Gevonden:
Prins Hendrikstraat Castricum: 
lichtrode ongecastreerde kater, 
donkerrode streep over de rug, 
wat wit bij de snoet, voor witte 
teentjes, gele ogen. Prins Hen-
drikstraat Castricum: grote witte 
kat met rode vlekken op de rug, 
heel mager, zakt door de achter-
poten.
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Knight & Day met Tom 
Cruise en Cameron Diaz 
June stapt op een vliegtuig in 
Wichita, Kansas en maakt een 
praatje met haar charmante en 
mysterieuze medepassagier, 
Roy. Daarna verandert alles: het 
vliegtuig stort neer in een mais-
veld. June heeft geen tijd om 
even op adem te komen, want al 
snel wordt ze over de hele we-
reld achtervolgd. Ze ontwijkt ko-
gels in Boston, springt over da-
ken in Oostenrijk en rent weg 

voor dolle stieren in Sevilla – en 
dat alles samen met Roy, een po-
tentieel onstabiel en onbetrouw-
baar maar zeer aantrekkelijk ge-
heim agent, midden in een le-
vensgevaarlijk avontuur.

Voordat ze het weten vormen 
ze een onwaarschijnlijk team en 
bevinden ze zich in een gevaar-
lijk machtsspel met onverwachte 
wendingen. 

Programma 5aug t/m 11 aug 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur

“Inception”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 21.30 uur
“Knight and Day”

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 18.30 uur
“The Sorcerer’s Apprentice”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,

maandag, dinsdag & woensdag 18.30 uur
“The Karate Kid”

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 12.30 uur
“Sammy’s Avonturen (NL) - 3D”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
“Cats & Dogs: De wraak 

van Kitty Galore (NL) - 3D”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur 
“Shrek 4 (NL) - 3D”

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 12.30 uur

“Toy Story 3 (NL) - 3D”

Sammy’s avonturen: 
De geheime doorgang
 Na zijn geboorte op een strand 
in Californië, kruipt Sammy de 
schildpad naar zee en vindt daar 
de liefde van zijn leven, Shelly. 
Hij raakt haar echter meteen ook 
weer kwijt… Tijdens zijn reis die 
alle zeeschildpadden afleggen 
voordat ze weer terugkeren naar 
het strand waar ze geboren zijn, 
komt Sammy veel gevaren tegen, 
waaronder mensen. Maar geluk-
kig redden andere mensen hem 

ook weer. Al die tijd blijft hij ho-
pen dat hij Shelly terugvindt. Sa-
men met zijn vriendje Ray vecht 
hij met piranhas, ontsnapt aan 
een roofvogel en gaat op zoek 
naar een mysterieuze geheime 
doorgang. 

Dan, op een dag, na al zijn avon-
turen en spannende ontsnappin-
gen, vindt hij Shelly. Zij was hem 
ook nooit vergeten…

CityCamp Castricum, 
buiten gewoon gastvrij
Castricum - In de periode 19 
tot en met 29 augustus opent 
een nieuwe tijdelijke camping 
in Castricum de deuren. Wel een 
heel bijzondere camping, omdat 
de kampeerplekken en voorzie-
ningen door de bewoners, on-
dernemers en de gemeente Cas-
tricum aangeboden moeten wor-
den. Dat kan variërend van een 
plekje in de tuin voor een tent 
een douche of en een kopje kof-
fie in de ochtend, tot het verzor-
gen van een ontbijtje, een wan-
deling door de duinen of een 
muziekoptreden en verhalen-
verteller in de avond. Elk idee is 

welkom. De aanbieder kan daar-
bij duidelijk zelf aangeven of het 
aanbod geldig is voor een per-
soon of voor meerdere gasten.
Ideeën kunnen nog ingeleverd 
worden tot en met 9 augustus in 
de Burgemeester Mooijstraat 13 
of per mail: info@citycampcas-
tricum.nl.
Op 10 augustus is er om 19.30 uur 
op de Burgemeester Mooijstraat 
13 een informatieavond waar Sa-
brina Lindemann, initiatiefnemer 
van dit project een toelichting 
geeft. Aanmelden op info@city-
campcastricum.nl vanwege een 
beperkt aantal plaatsen. 

Cultuur in de natuur
Castricum - Op zondag 22 au-
gustus kan men tussen 10.00 
en  17.00 uur cultuur en natuur 
opsnuiven in het Heemskerkse 
duingebied in de omgeving van 
gasterij De Kruisberg. Tijdens 
de traditionele zomerdag van 
het Noord-Hollandse waterbe-
drijf PWN, vertelt Echt Bakkums 
Groen (EBG) graag meer over 
werkwijze, onderdelen en werk-
zaamheden. 
In samenwerking met het Green-
team van PWN onderhoudt EBG 
ondermeer het duingebied Mid-
den-Kennemerland. De werk-
zaamheden bestaan uit het 
handmatig en zorgvuldig op-
snoeien van ruiter- en wandel-
paden en zaag-, snoei- en gras-

harkwerk. Ook de parkeer- en 
rustplaatsen in het duingebied 
worden door de deelnemers van 
EBG  verzorgd. 
Op het ‘Grote Stuk’ vindt men de 
activiteiten van PWN. Er zijn de-
monstraties ‘schapen drijven’ en 
voor de kinderen zijn er verschil-
lende stands met leuke activitei-
ten. Verder kan men op verschil-
lende veldjes langs de Kruis-
bergweg genieten van acts van 
het Heemskerker Zomerpodium 
en de beeldende kunstmanifes-
tatie Schone Schijn bij gasterij 
Kruisberg. De toegang is gratis.
Er is ruime parkeergelegenheid 
bij ingang Geversduin. Vanaf dit 
terrein is een wandelroute uitge-
zet naar de Kruisbergweg. 

André Knevel en Liselotte 
Rokyta geven weer concert
Castricum - De Nederlands-Ca-
nadese  organist André Knevel 
zal in samenwerking met de Ne-
derlands-Tsjechiëse panfluitiste 
Liselotte Rokyta werken van be-
kende en onbekende componis-
ten ten gehore brengen, waaron-
der Max Reger, Mozart, Händel, 
Bach, en Dupré. 
André Knevel staat vooral be-
kend om zijn grote improvisatie-
talent en het voortreffelijk vertol-

ken van de grote meesters. Li-
selotte staat bekend als een van 
de meest belangrijke niet-Roe-
meense panfluitisten die de Roe-
meense stijl beheersen. 

Het concert vindt plaats op 
maandag 9 augustus om 20.00 
uur in de St. Pancratiuskerk in 
Castricum. Kaartverkoop aan de 
kerk voor aanvang van het con-
cert. Toegangsprijs 5,00 euro.  

Emergo zoekt sponsor vervoer
Castricum – Muziekvereniging 
Emergo is op zoek naar sponso-
ring of hulp in de vorm van ver-
voer. Emergo speelt op het hoog-
ste niveau in de Nederlandse 
blaaswereld. 
Voor ieder concert of optreden 
moet een grote hoeveelheid in-
strumentarium vervoerd wor-
den. Gemiddeld geeft Emergo 
tien concerten of optredens per 
jaar waar vervoer voor wordt ge-
zocht. De benodigde inhoud van 

het vervoermiddel is 15 tot 18 
m3. Emergo is in de laatste ja-
ren gegroeid in niveau en aan-
tal leden. Een groei in het aan-
tal leden geeft meer instrumen-
tarium, maar ook een groei in ni-
veau vraagt om meer instrumen-
tarium. 
Vooral het slagwerkinstrumenta-
rium is in de laatste jaren sterk 
uitgebreid. De concerten die 
Emergo verzorgd vinden voor 
de helft plaats in de gemeente 

Castricum en voor de helft daar-
buiten zoals in Friesland of Zuid 
Holland. De meeste concerten 
worden gegeven op zaterdag-
avond of zondagmiddag.

Wie kan Emergo helpen in spon-
soring en voorziening van ver-
voer? Men kan contact opnemen 
met René Bos 0251-650434 of 
06-50662900. Ook is het moge-
lijk een bericht per e-mail te ver-
sturen naar : info@emergo.org.

Castricum - Op maandag 9 au-
gustus is de laatste knutseloch-
tend bij Vakantie Kinderjeugd. 
Er is nog genoeg hout om te fi-
guurzagen en de laatste blok-
ken klei moeten op. Er kan nog 
gewerkt worden met kurken en 

Vakantie Kindervreugd ruimt op
potten  et cetera. De kleintjes 
mogen hun pop of beer meene-
men en de poppendokter komt 
langs om ze na te kijken en een 
pleistertje te plakken. Ook kun-
nen  de kinderen weer prachtig  
geschminkt worden. Natuurlijk 

wordt er weer geschaakt en er 
zijn leuke prijsjes bij het bingos-
pelen. Kortom een gezellige och-
tend. En op maandag 16 augus-
tus  is er weer speelgoedmarkt 
in de Kern. Locatie voor de knut-
selochtend Dorpshuis de Kern, 
Overtoom 15 te Castricum van 
10.00 tot 12.00 uur. 
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Bakkum - Zondag 15 augustus 
wordt voor de vierde maal het 
evenement Kunst & Konings-
duin georganiseerd in de duinen 
bij Bakkum. Ook deze aflevering 
is georganiseerd door het PWN 
waterleidingbedrijf Noord-Hol-
land, Kunstenaarscentrum Ber-
gen (KCB) en de Eerste Bergen-
sche Boekhandel. 
Boswachter Kees Zonneveld 
vertelt: “Met Kunst & Konings-
duin willen wij iedereen op een 
andere wijze dan gebruikelijk 
kennis laten maken met de dui-
nen. Er is een wandelroute uitge-
zet waarbij men zoveel mogelijk 
kunt genieten van de grote di-
versiteit aan natuur in het duin-
gebied. Daarnaast is te zien hoe 
kunst en natuur met elkaar ver-
bonden zijn en op elkaar inspe-
len.” Tijdens Kunst & Konings-
duin worden vele kunstvormen 
gepresenteerd door kunstenaars 
die op een of andere wijze zijn 
geïnspireerd door de natuur en 
speciaal de duinen. Dit jaar zijn 

er theatermakers, een danseres, 
muzikanten, schrijvers en dich-
ters en een verscheidenheid aan 
beeldend kunstenaars die voor u 
optreden. Voor het eerst zijn er 
ook twee kinderboekenillustra-
toren en –schrijvers. De kunste-
naars presenteren hun werk op 
eigen wijze en vertellen aan het 
publiek welke relatie zij hebben 
met de natuur en met de duinen 
in het bijzonder. “In het begelei-
dend boekje dat men voor 2,50 
euro op de dag kan kopen, stel-
len de deelnemers zich in volg-
orde van presentatie voor. De 
nummers op de kaart geven aan 
waar men de kunstenaars op de 
route tegenkomt. Het is moge-
lijk de wandeling te beginnen 
bij het eerste nummer of bij het 
laatste nummer.” Kunst & Ko-
ningsduin 2010 wordt om 11.00 
uur geopend door burgemees-
ter A. Emmens-Knol en de bur-
gemeester van Bergen, mevrouw 
Hafkamp. Aansluitend zal muzi-
kant JP den Tex iedereen op bij-

zondere wijze uitnodigen om te 
starten met de wandeling. Tot 
17.00 uur staan de kunstenaars 
langs de route. Wie alle presen-
taties wil beleven, is ongeveer 
drie uur onderweg bent. 
Gedurende de dag kan men voor 
een hapje en een drankje terecht 
op het duinterras aan het begin/
einde van de route. Om 17.00 uur 
is er een muzikale, swingende 
afsluiting door trompettist Eric 
Vloeimans met de Cubaanse pi-
anist Ramon Vallé op het podium 
van het duinterras. “En daar ben 
ik best een beetje trots op”, zegt 
Kees Zonneveld. Kunst & Ko-
ningsduin vindt plaats in de dui-
nen. De wandeling begint op de 
parkeerplaats Noorderstraat, ge-
legen aan de Heereweg te Bak-
kum. Het duinterras ligt op kor-
te afstand van de parkeerplaats. 
Door de financiële en facilitai-
re inbreng van vele sponsoren 
is het evenement gratis. Op deze 
pagina een selectie uit het aan-
bod. 

Sandra Mirabal is de eerste in Cuba cum-laude afgestudeerde klassiek klarinettiste. Samen met pianist Ja-
kob Klaasse nam zij een cd op met 19de eeuwse klassieke Cubaanse muziek, ‘Danzas and contradanzas 
from 19th century Cuba’, uitgekomen op het Nederlandse label Basta. Deze cd werd in 2005 genomineerd 
voor een Edison. In 2008 kwam hun tweede cd uit: ‘Cadencia, songs from Haiti and Cuba’. Begeleid door 
Marcos Betancourt (percussie), Randy Winterdal (bas), Martijn Baaijens (gitaar) en Jakob Klaasse (piano) 
zingt Sandra een selectie uit haar grote repertoire bij Kunst & Koningsduin. Foto: Merlijn Doomernik. 

De begeerlijke zwaan uit het 
sprookje is in het educatieve 
kunstproject van Ineke Kaagman 
een prachtig, gouden waterbeest 
van textiel geworden. De bon-
te stoet mensen wordt gesym-
boliseerd door honderden me-
daillons die als een sleep aan het 
beeld worden gemaakt. 
Speciaal voor Kunst & Konings-
duin vraagt Ineke de bezoekers 

Jaap Winder studeerde saxofoon 
op het Conservatorium van Rot-
terdam. Hij speelde drie jaar lang 
in de Bigband van Peter Guidi 
Jazzmania. Daarin begeleidde hij 
talloze nationale en internatio-
nale artiesten op diverse podia 
waaronder het North Sea Jazz-
festival. Op dit moment speelt hij 
met de West Coast bigband uit 
Den Haag. 

Jaap Winder

of zij ook willen ‘aankleven’. Zij 
krijgen een medaillon mee en 
mogen die tijdens hun wande-
ling vullen met iets persoonlijks: 
een stukje tekst, iets dat ze on-
derweg vinden, iets dat nog al-
tijd in de handtas zat, een pluk-
je haar et cetera. Op het eind van 
de wandeling maken ze het me-
daillon weer vast aan de zwaan 
en blijven daardoor met een 
stukje van henzelf aan de zwaan 
plakken.
 

Geiïnspireerd door soul en funk, 
richtte bassist Jeroen Kurpers-
hoek zijn Nederlandstalige act 
Kurpers-Hoek op. Voor Kunst 
& Koningsduin ruilt Jeroen zijn 
band in voor een bescheiden 
trio. Hiermee speelt hij voorna-
melijk eigen werk, afkomstig van 
zijn album Vers Zweet, dat bin-
nenkort zal verschijnen. 

Hordic Walking is de nieuw-
ste rage op wandelgebied. De-
ze explosieve looptechniek stamt 
van de West Groenlandse Laag-
land-Inuits en is gebaseerd op 
de sexuele energie die vrijkomt 
als men zich in groepsverband 
voortbeweegt. Hordic Walking 
expert Therese Asch: “Kenmer-
kend voor de techniek zijn de 
hijggeluiden die worden voort-
gebracht tijdens het lopen.”

Aangemoedigd door het succes 
van de tour de chant met Kees 
Prins en Paul de Munnik “Op Weg 
Naar Huis” waagt JP zich nu ook 
zelfstandig op het toneel. Naast 
een karaktervol zanger blijkt hij 
een boeiend verteller. Alleen bij-
gestaan door gitariste Yvonne 
Ebbers rijgt hij de bluesy liedjes 
van “American Tune” aaneen met 
sappige, grappige en af en toe 
ontroerende reisfragmenten. 

JP Den Tex!

Oscar Lourens vindt het nood-
zakelijk dat hij de ruimte moet 
innemen, segmenteren, kleiner 
maken en meten. Met de on-
metelijkheid kan hij niets. Deze 
is letterlijk ontoereikend. Daar-
om maakt hij de ruimte kleiner, 
hij herschept deze als het ware.  
Met zijn werk verkent hij, en 
brengt hij in kaart. 

Kracht, eenvoud en kleur, soms 
ingehouden maar soms ook uit-
bundig, typeren het werk van 
Van Blokland, die in 25 jaar een 
opvallend oeuvre heeft opge-
bouwd. Voor Kunst & Konings-
duin laat zij de installatie La  
grimas Negras zien. 

Wil van Blokland

Tikafira Pano Wani’ werd gebo-
ren uit fascinatie voor de posi-
tie van de vrouw in verschillende 
culturen, door de geschiedenis 
heen. In dit werk refereert Irene 
van Geest aan zowel schrijnen-
de als bijzondere verhalen en si-
tuaties van vrouwen wereldwijd. 
In hoeveelheid vergeten of opge-
gaan in de massa. Ontmoetingen 
met vrouwen in India en Afrika 
leidden tot een verpersoonlijking 
van hun bestaan. Foto Joris Hol. 

Op de manifestatie Kunst &  
Koningsduin zal Wim de Bie 
voorlezen uit zijn laatst versche-
nen boek: Meneer Foppe en  
de hele Reutemeteut. Korte ver-
halen over ‘de verlegenste man 
van Nederland’ en het moderne 
leven Anno Nu. 

Voor Kunst & Koningsduin zal 
William Dashwood het bewe-
gingsstuk De Alchemist spe-
len, in de stijl van de Mime  
Corporel, De oude alchemist 
zoekt naar het geheim van de 
eeuwige jeugd. 
De jonge alchemist wil lood in 
goud veranderen. Beiden zoe-
ken op hun eigen wijze naar het  
antwoord, maar beiden zullen 
onafwendbaar mislukken. 

Nightshot handelt over het ver-
blijven in het donker en de nacht 
van je eigen hoofd. EBij Nights-
hot kan je de camera in en kijk je 
naar binnen. 

Zwaan kleef aan

Genieten van
kunstkunst

Vierde editie Kunst & Koningsduin op zondag 15 augustus

in duinlandschap 

Kurpers Hoek

Hijgen en lopen

Oscar Lourens

Wim de Bie

Nightshot

De Alchemist Tikafira Pano Wani
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Zomercursus in de duinen
Castricum - Van 16 tot en met 
20 augustus wordt in de Noord-
Hollandse Duinen een teken- en 
schildercursus georganiseerd 
door Angèle van den Thillart , 
bovendien geeft  Anja Vosdingh 
Bessem tegelijkertijd ruimtelijk  
boetseren naar model. De he-
le week kunnen cursisten on-
der deskundige leiding aan het 
werk.Er wordt zo veel moge-
lijk buiten gewerkt op verschil-
lende lokaties zoals in het duin-
landschap,  aan een spiegelen-

de waterkant, een bosgebied of 
de Hollandse wolkenluchten in 
het polderland. ‘s Middags wor-
den de schetsen en tekeningen 
groter uitgewerkt worden in het 
atelier in Castricum. De beeld-
houwers hebben een aantal keer 
een (naakt)model om naar te 
boetseren. Voor de lunch wordt 
gezorgd. Aanmelden kan op 
www.toonbeeld.tv of telefonisch: 
voor de buitenschildercursus 06-
15401484, voor boetseren 06-
29304696. 

Parkeergarage te vroeg dicht 
Sinds twee maanden beschikt het centrum van de gemeente Castricum 
over een uitstekende parkeerfaciliteit. De parkeergarage op de plaats 
van het voormalige Bakkerspleintje is ruim, veilig, goed verlicht, gratis en 
biedt directe toegang tot het winkel- en uitgaansgebied. De afgelopen 
weken zijn er echter veel klachten gemeld, door zowel bezoekers als 
ondernemers, die betrekking hebben op de vroege sluitingstijden van de 
garage. Bezoekers, die een restaurant of bioscoop bezoeken, dienen nu 
diner of film te onderbreken om de auto uit de garage te halen. In een 
aantal gevallen heeft men de auto moeten achter laten omdat de garage 
reeds gesloten was. De fractie van CKenG heeft het college van B en W 
gevraagd of deze klachten bekend zijn. Er zijn brieven hieromtrent door 
de Stichting Dorpshart (aan Symbion Planontwikkeling) en door ten 
minste de advocaat van één ondernemer (aan de gemeente) verzonden. 
Wij vragen ons af waarom bij de openstelling van de parkeergarage is 
afgeweken van eerder openbaar gepubliceerde openingstijden en of het 
mogelijk is op korte termijn bezoekers te laten inrijden tot 21.30 uur en 
te laten uitrijden tot 01.00 uur, dan wel deze openingstijden ten minste 
te hanteren tijdens de weekenden. 
Namens de fractie van CKenG, Roel Beems.

Limmen - Woensdag 28 ju-
li raakte een 64-jarige motorrij-
der uit Koedijk rond 14.50 uur 
gewond bij een aanrijding op de 
Rijksweg. De motorrijder reed 
schuin achter een busje dat 
rechtsaf wilde slaan de Uitgees-
terweg op. Daar stond een 68-
jarige automobilist klaar om over 
te steken naar de Rijksweg rich-
ting Castricum. 
Nadat het busje af was geslagen 
stak de automobilist over en zag 
de motorrijder die erachter reed 
over het hoofd. De motorrijder 
kwam tegen de auto van de 68-
jarige man aan en sloeg over de 
kop. Hij was buiten bewustzijn 
en werd per ambulance overge-
bracht naar het ziekenhuis.

Motorrijder ge-
wond bij ongeval

Castricum - Donderdag 29 juli 
sloeg een 48-jarige automobilist 
uit Alkmaar rond 6.30 uur drie 
keer met zijn auto over de kop 
op de Heereweg. De man was 
vanuit zijn nachtdienst onder-
weg naar huis en was in slaap 
gevallen. Hij raakte van de weg 
en sloeg drie keer over de kop. 
Het voertuig kwam zo’n 20 meter 
verder op z’n wielen in het wei-
land tot stilstand. De bestuurder 
werd ter controle overgebracht 
naar het ziekenhuis.

Over de kop

Castricum - Getuigen meld-
den maandagavond rond 19.20 
uur dat bij een woning aan Rate-
laar in Heemskerk een vechtpar-
tij dreigde waarbij wapens wer-
den gebruikt. Agenten troffen 
drie mannen en een vrouw in de 
tuin van de woning aan en heb-
ben hen aangehouden. Het ble-
ken twee mannen uit Castricum 
van 26 en 33 jaar, een 18-jarig 
meisje uit Bergen en de 33-jarige 
bewoner van het huis. De bewo-
ner had een kruisboog, de ande-
ren waren in het bezit van twee 
bijlen, een stroomstootwapen en 
een mes. Hiermee hadden ze el-
kaar bedreigd. Alles is in beslag 
genomen en de verdachten zijn 
meegenomen naar het bureau. 
Het bleek dat de Castricum-
mers en het meisje de bewoner 
van het pand hadden bezocht in 
verband met een openstaande 
schuld. De politie stelt een na-
der onderzoek in naar de achter-
gronden van het voorval. 

Met wapens 
aangehouden

Bedreiging taxichauffeur
Castricum - Zaterdag werd een 
25-jarige man uit Litouwen rond 
0.10 uur aangehouden op de 
Stationsweg. 
Een 59-jarige taxichauffeur 
stond voor het station te wach-

ten en praatte met een collega, 
toen hij een man naar zijn taxi 
zag lopen. De man wilde de deur 
aan de bestuurderskant open-
trekken. De chauffeur hield ech-
ter de deur dicht, waarop de man 

een mes trok. De collega van de 
chauffeur liep op de man toe en 
sprak hem aan. Hierop liep hij 
weg. De verdachte werd aange-
houden voor de ingang van het 
station. Hij werd overgebracht 
naar het politiebureau in Alk-
maar.

Workshop fotografie met 
een eigen digitale camera
Castricum - Wie  graag de mo-
gelijkheden van zijn eigen came-
ra beter wil leren kennen, kan  
deelnemen aan workshops foto-
grafie op 10 of 17 augustus. In de 
duinen  van Castricum ligt de vo-
gelobservatiehut het ‘Boetje van 
Kees’ aan een plas water waar 
verschillende vogels af- en aan-
vliegen, ongestoord leven  en 
broeden. Samen met fotograaf 

Henk Hommes gaat men vanuit 
het  Boetje deze vogels fotogra-
feren.  
Men dient zelf de camera (met 
gebruiksaanwijzing) mee te 
brengen en een geldige duin-
kaart. Verzamelen met de fiets 
om 9.30 uur bij NS-station  Cas-
tricum. Kosten 5 euro. Aanmel-
den bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum, tel. 0251-656562.

Schrijfdebuut Castricumse 
ziekenbezoekster van 82
Castricum - Tussen vrijwilli-
gerswerk, bezoekjes afleggen 
en het huishouden nog even 
tijd voor het schrijven van een 
debuut. Greet Scholte-Schoen 
deed dat op haar 82 ste. “Ik vond 
nu eenmaal dat dit verhaal ver-
teld moest worden”, vertelt Greet 
aan haar leestafel. Het boek-

je heet ‘Samen meer mens’. “het 
gaat over wat je als mens voor 
een ander kan betekenen. Op de 
voorkant prijkt een foto van mijn 
moeder, want daar is het alle-
maal mee begonnen.” Het boek-
je is te koop bij boekhandel Laan 
en bij Greet thuis: bel dan tel.: 
0251671837. 

Ook eens insecten proeven? 
Castricum - Op zondag 8 au-
gustus is er een insectenproe-
verij op Kennemer Duincamping 
Geversduin. Het is mogelijk ge-
bakken sprinkhaan te eten of  
een gladde meelworm. Insecten 
bevatten veel voedingsstoffen 
zoals eiwitten en vitaminen. Bo-
vendien kunnen insecten milieu-

vriendelijk geteeld worden. Er is 
minder water en voer nodig voor 
een portie insecten dan voor een 
portie vlees. De insectenproeve-
rij vindt tussen 14.00 uur en 16.00 
uur plaats. Proeven is gratis. Bo-
vendien worden er gratis recep-
ten uitgedeeld over hoe insecten 
moeten worden bereid. 

Er is disco in Discovery
Castricum - Op vrijdag 6 au-
gustus wordt van 20.00 tot 22.30 
uur een discofeest gegeven  in 
jongerencentrum Discovery. 

Kinderen in de leeftijd van 8 tot 
en met 12  jaar kunnen swin-
gen. Flitsende discolampen ont-
breken niet en de Limbodan-
ce, Freeze en het dropvetere-

ten komen voorbij. Entree 2,50 
uur, aanmelden en betalen bij de 
Stichting Welzijn Geesterduin-
weg 5 van maandag tot en met 
vrijdag tussen 9.00 tot 10.00 uur 
en telefonisch van maandag tot 
en met donderdag tussen 13.30 
tot 15.00 uur: tel.: 0251-656562.    
Discovery is te vinden op de 
Dorpsstraat 2a in Castricum. 
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Castricum - Op dinsdag 27 ju-
li heeft de brandweer van Castri-
cum rond 16.00 uur de collega’s 
van Egmond geassisteerd bij een 
duinbrand bij de Oude Schulp-
weg in Egmond-Binnen. De 
brand was snel onder controle er 
is negen honderd vierkante me-

Brandweer assisteert bij duinbrand
ter duin verbrand. Boswachters 
en politiemensen hebben gege-
vens van bezoekers genoteerd. 
De politie gaat uit van brand-
stichting en betrekt ook deze 
brand in het lopende onderzoek. 
Getuigen kunnen bellen met de 
politie via: 0900-8844. 

Moss hoogtepunt van 
drukbezocht festival
Castricum - De Vereniging 
Vrienden van De Bakkerij orga-
niseerde voor de vierde keer het 
Uit je Bak Festival en deze edi-
tie kende een recordaantal be-
zoekers. De vrijwilligers hadden 
weer flink uitgepakt in het Wil-
lem de Rijkeplantsoen met als 
resultaat een sfeervol en grappig 
ingericht festivalterrein. De jong-
ste bezoeker was nul en de oud-
ste liep toch wel tegen de tach-
tig. Punkers stonden gebroeder-
lijk naast gemeenteraadsleden 
en hardrockers naast ongecom-
pliceerde gezinnetjes. Er wa-
ren rolstoelers, verstandelijk ge-
handicapten jongens, die moch-
ten helpen als roadie, opmerke-

lijk veel bezoekers hadden een 
hond meegenomen en de kinde-
ren waren bezig met de speelat-
tributen die door de vrijwilligers 
waren bedacht. Maar het ging 
deze dag toch vooral om muziek. 
De hoofdact van het festival was 
de doorbrekende band Moss. 
Met hun stevige drumpartijen, 
groots klinkende gitaren, sterke 
elektronica en mooie koortjes zal 
de band dit jaar ook het podium 
van Lowlands betreden op zon-
dagmiddag om 13.30 uur in de 
Grolschtent. Rapper Engel trak-
teerde het publiek ’s middags 
op het kleine podium op no-
nonsense Nederlandstalige hip-
hop. Brutal Polka kwam met een 

combinatie polka, klezmer, punk 
en een flinke dosis humor. The 
Mekanik maakte dansbare ga-
rage-disco en Little Things That 
Kill indie-rock. De band Colossa 
maakte stonerrock. Naast door-
brekende bands, blijft het Uit je 
Bak Festival een lokaal karakter 
hebben. De Wet T-Shirt Contest, 
funkrockers uit Heiloo en om-
streken, traden op en het loka-
le postrockduo Philkensebben. 
Verder was er dans, theater en 
beeldende kunst te vinden zijn 
op het festivalterrein, tostikraam 
Heet Brood, die op theatrale wij-
ze tosti’s serveert, Mekan maak-
te lekker eten en er was klein-
kunst van Eva van Manen. 

Expositie Lida Tiebie in 
Tuin Kapitein Rommel
Castricum - Tot en met 22 au-
gustus is er een expositie in de 
ontmoetingsruimte in de Tuin 
van Kapitein Rommel met werk 
van Lida Tiebie. Deze expositie 
is gratis te bezoeken op werkda-
gen van 9.30 tot 16.30 uur. Lida 
vertelt: “ik ben geboren en ge-
togen in Castricum. Hier volgde 
ik ook mijn eerst kunstopleiding 
bij de Famous Artists School. Na 
jaren van omzwervingen over de 
aardbol ben ik tenslotte neer-
gestreken in Purmerend en hier 
heb ik diverse kunstdisciplines 

gevolgd bij Wherelant, centrum 
van de kunsten in Purmerend. 
Schilderen is voor mij een uiting 
geven aan mijn emoties en daar-
door heel ontspannend. Ik werk 
nu meestel met acryverf en de 
thema’s zijn heel divers.” Als zes-
tienjarige deed Lida een jaar lang 
de administratie voor kaashan-
del Kaandorp. “Zo bood de toen 
nog woeste tuin het uitzicht van-
af mijn werkplek. Het exposeren 
in de Tuin van Kapitein Rommel 
heeft daardoor voor mij een ex-
tra dimensie.”

Prijzen winnen met de 
zonnige hitlijst op radio
Castricum - Castricum 105 
zendt deze zomer de Zomer-
se 50 uit, een zonnige hitlijst 
met de vijftig populairste zomer-
hits aller tijden. De lijst wordt dit 
jaar voor de tiende keer samen-
gesteld. Luisteraars van Castri-
cum105 kunnen tot en met zon-
dag 15 augustus meestemmen 
via www.zomerse50.nl. Onder de 
internetstemmers worden onder 
meer bungalowvakanties verloot. 
De Zomerse 50 wordt op Castri-
cum105 uitgezonden op 21 au-
gustus van 12.00 tot 16.00 uur. 
Tijdens deze uitzending kan men 
een reischeque ter waarde van 
150 euro winnen. Vorig jaar ston-

den Damaru & Jan Smit met Mi 
Rowsu (Tuintje In Mijn Hart) op 
nummer 1. Ook ‘La Camisa Ne-
gra’ van Juanes, ‘La Isla Bonita’ 
van Madonna, ‘We’re going to 
Ibiza’ van de Vengaboys, ‘Sum-
mer of ‘69’ van Bryan Adams en 
‘Vamos a la playa’ van Righei-
ra doen het elk jaar goed. Uiter-
aard ontbreken uiterst dansba-
re zomerdeuntjes als de Lamba-
da, de Macarena en de Ketchup 
Song niet. 
Dit jaar wordt voor het eerst de 
Zomerse 50 op C-TV in twee de-
len uitgezonden, de uitzendtij-
den worden bekendgemaakt op 
www.c-tv.nl.

Schilderijen van Jannie en 
Annamarie in Johanna’s Hof
Bakkum - Annamarie Muller 
en Jannie Rentenaar zijn al en-
kele jaren bezig met schilde-
ren. Begonnen met aquarelleren 
en daarna overgestapt op acryl, 
waarbij zij verschillende technie-
ken gebruiken. Daarbij heeft de 

begeleiding van Marianne Eug-
ster uit Heiloo een grote rol ge-
speeld. Momenteel is hun werk 
te zien in restaurant Johanna’s 
Hof aan de Zeeweg in Bakkum. 
De collectie is te zien tot en met 
30 september.

Castricum - Welke vlinder is 
dat? Welke vlinders komen in 
de duinen voor? En waarom zijn 
er eigenlijk zoveel vlinders be-
dreigd? Hoe zit dat eigenlijk met 
nachtvlinders? Op 17 augustus 
krijgen belangstellenden ant-
woord op deze en andere vragen 
in Bezoekerscentrum De Hoep 

Vlinderlezing in De Hoep
in Castricum. Om 19.30 uur start 
de lezing. Deze is voor volwas-
senen en kinderen vanaf 10 jaar. 
De kosten zijn 3,50 euro. 

Aanmelden via www.pwn.nl/ac-
tiviteiten of 0900 79 66 288. men 
kan  ook een e-mail sturen naar 
boekingsbureau@pwn.nl. 

Limmen - Op  het jeu de bou-
lesterrein bij de Vredeburg is 
men op 17 augustus vanaf 13.30 
uur welkom om deze sport te be-
oefenen. Er is materiaal aanwe-
zig en instructies worden gege-
ven. Er is een accordeonist om 
het geheel sfeervol op te luiste-
ren. Meedoen is gratis.   Aanmel-
den  bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum, tel. 0251–656562.

Jeu de boules

Castricum -  Ernst  Mooij neemt 
belangstellenden mee voor een 
historische wandeling van een 
uur rondom de Dorpskerk op 25 
augustus vanaf 14.00 uur. Kosten 
3,50 euro. 

Aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, tel. 0251–656562.   
  

Rondje om kerk
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Tijdelijk museum van 
Anne Holtrop in duinen
Heemskerk - Afgelopen twee 
weken is hard gebouwd aan het 
tijdelijk museum van architect 
Anne Holtrop in het Noord-Hol-
lands Duinreservaat bij Heems-
kerk. 
Het tijdelijk museum maakt deel 
uit van de beeldende kunstma-
nifestatie ‘Schone Schijn’ die van 
15 augustus tot en met 26 sep-
tember wordt gehouden in het 
Heemskerkse duingebied. Van-
uit het tijdelijk museum blikt 
de toeschouwer alsof hij in een 
kijkdoos zit naar de hem omrin-
gende natuur, terwijl binnen het 
werk van verschillende kunste-
naars de natuur op een andere 
manier weergeeft. 
 
De grillige vorm van het tijdelijk 
museum is gerelateerd aan de 
omgeving en aan de werken die 
erin tentoongesteld worden. Het 
materiaal dat is gebruikt bestaat 
uit populieren triplex, vurenhout 
en diverse verbindingsmiddelen. 
De totale afmeting is 1650 x 1500 
x 242 cm. Kunstenaars die deel-
nemen aan ‘Schone Schijn’ zijn 
Koen Vanmechelen, Driessens & 

Verstappen, Edwin Stolk, Maartje 
Korstanje, Sjoerd Buijsman, Olaf 
Mooij, Renie Spoelstra, André 
Pielage, Eva-Fiore Kovacovsky, 
Idiots, Frank Koolen, Floris Kaaijk 
en Linda Molenaar.
 
Anne Holtrop (Tiel, 1977) uit Am-
sterdam studeerde in 2005 cum 
laude af aan de Academie van 
Bouwkunst in Amsterdam. Tij-
dens zijn studie werkte hij voor 
verschillende bureaus in Neder-
land, waaronder Claus en Kaan 
en CASE (een onderzoeksstich-
ting van Reinier de Graaf, John 
Bosch en Beth Margulis). Sinds 
maart 2005 werkt Holtrop als 
zelfstandig architect. Daarnaast 
is hij als gastdocent verbonden 
aan de Academie van Bouwkunst 
in Amsterdam en Rotterdam, de 
TU in Delft en is hij redacteur van 
OASE, een onafhankelijk tweeta-
lige tijdschrift voor architectuur. 
In 2009 kreeg hij bekendheid 
door zijn ‘Trail house’ bij De Pa-
viljoens in Almere. 

Kijk voor meer informatie op: 
www.schone-schijn.nl

Maandagmiddag in de duinen
Sporten voor 55-plus
Heemskerk - Vanaf september 
kunnen mensen van 55 jaar en 
ouder iedere maandagmiddag 
van 13.30 uur tot ongeveer 14.30 
uur sporten in de Heemskerkse 
duinen. Zowel mannen als vrou-

wen kunnen meedoen. Er wordt 
gestart met een uitgebreide war-
ming-up. Daarna wordt er gelo-
pen en stevig doorgewandeld, 
afgewisseld met oefeningen. Het 
betreft dus geen hardloopgroep. 

De les wordt afgesloten met een 
stretching. Het uitgangspunt is 
dat sporten met leeftijdsgenoten 
op het eigen prestatie niveau ge-
zelligheid en ontspanning biedt.
Geïnteresseerden kunnen zich 
verzamelen op de parkeerplaats 
tegenover snackbar de ‘Patato-
loog’ aan de Rijksstraatweg, of 
men kan zich telefonisch opge-
ven. Voor inlichtingen: tel. 0251-
310370 of 0251-245065. 

Ondanks regen drukke start kermis 
Akersloot - De organisatie van 
de het jaarlijks terugkerende eve-
nement in de Klaashoorn & Kijf-
polder kijkt tevreden terug op za-
terdag 31 juli. Voor de 32ste keer 
organiseerde Jan Sander van ’t 
Hoorntje deze sportieve en ge-
zellige start van de jaarlijkse ker-
mis in Akersloot. Ieder jaar krijgt 
het evenement meer kleur  er is 
dan ook voor ieder wat wils. Dit 
jaar konden teams zich inschrij-
ven voor touwtrekken, bakvoet-
bal, trekker –behendigheidswed-
strijden of deelname aan de ou-
de-tractor-show. Voor de kinde-
ren is er ieder jaar veel te doen, 
pony rijden, schminken of op het 
springkussen.
Aan de tractorshow deden maar 
liefst een tachtig oude tractoren 

mee. Deze werden door een vak-
kundige jury bestaande uit Ted 
Verduin en Wim van Vliet be-
oordeeld op diverse onderde-
len. Winnaar van deze wedstrijd 
was André Veldman uit Heerhu-
gowaard met zijn Ford Dearborn 
8N uit 1948. Na een rondrit door 
het dorp waar veel inwoners en 
passanten getuige van waren,  
trok de bonte stoet van ronkende 
tractoren terug naar de polder. 
Bij de trekkerbehendigheids-
wedstrijd met. 32 deelnemers 
won Aad Kaandorp in 2.19 min. 
de wedstrijd en werd later tij-
dens in zaal het ‘t Achterom ge-
feliciteerd met de daarbij beho-
rende wisselbeker. 
Het touwtrekken is het oudste 
onderdeel van het evenement en 

kan rekenen op een vast aantal 
deelnemers die jaarlijks hun titel 
komen verdedigen. Bij de heren 
prolongeerde het team van an-
kerman Jos Kerssens hun  titel 
van 2009. Bij de dames won het 
team van de S.M. Lady’s De da-
mes werden door hun coach Li-
sette dan ook met de zweep aan-
gemoedigd.
Bij het bakvoetbal stonden twaalf 
teams klaar om met elkaar de 
strijd aan te gaan in een speciaal 
geprepareerde bak van steiger-
delen. In drie poules werd ge-
streden om de wisselbeker Kam-
pioen Bakvoetbal Akersloot. Na 
18 poule wedstrijden en een fi-
nalewedstrijd werd het team van 
de Bussers uit Bus en Dam voor 
de tweede maal kampioen. 

Castricum -  Zondag 15 au-
gustus staat de boswachter van 
PWN klaar om belangstellen-
den een kijkje te geven in de we-
reld van het drinkwater. De tocht 
start om 11.00 uur en duurt on-
geveer 1,5 à 2 uur. De startplaats 
is bij bezoekerscentrum De Hoep 
aan de Zeeweg in Bakkum. 

Deze excursie is geschikt voor 
volwassenen en kinderen die 
houden van een stevige fiets-
tocht. Maximaal 20 personen 
kunnen mee. Deelnemen kost 
3,50 euro, tot 12 jaar 1,50 euro. 
Aanmelden via www.pwn.nl/ac-

Fietsexcursie

Bakkum - Jan  Camps is een 
echte ‘kenner’ als het gaat om 
Dijk en Duin. Hij  weet alles over 
de architectuur van de gebou-
wen, over elk paviljoen een ‘ver-
haal’, het ontstaan van Dijk en 
Duin,  het landschap, de naam-
geving, over vroeger en de nieu-
we ontwikkelingen.  Onder lei-
ding van Jan wordt er op 19 au-
gustus ongeveer 1,5 uur over het  
terrein gelopen. Verzamelen om  
10.00 uur bij ’t Oude Theehuys. 
Kosten 4,00 euro. Aanmelden bij 
de Stichting Welzijn tel. 656562. 

Wandeling bij 
Dijk en Duin  

© Borst Sales Promotion

VAN WOENSDAG TOT WOENSDAG:

Croissants 4 stuks voor  2, 50 !!
DIT WEEKEND:
Groot Spijsbrood  8, -- !!
Klein Spijsbrood  5, 50 !!
(amandel of kaneel)
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Genieten tijdens Forte Zomerkamp 
Castricum - Kinderen van de 
BSO-vestigingen van Forte Kin-
deropvang uit Bergen, Schoorl, 
Heiloo, Limmen en Castricum 
zijn de eerste week van de zo-
mervakantie goed begonnen. 
Van maandag 12 juli tot en met 
vrijdag 16 juli namen zij deel aan 
het Zomerkamp 2010, dat elk 
jaar georganiseerd wordt door 
Forte Kinderopvang. Het kamp 
werd gehouden op sportpark De 
Puikman. 
Het was een verrassende week 

met elke dag een ander thema. 
De kinderen startten maandag 
met stoere sporten, zoals po-
weryoga, capoeira, waveboar-
den en breakdance. De volgen-
de dag trokken de kinderen op 
ontdekkingstocht de duinen in, 
onder begeleiding van een ech-
te boswachter. Ze leerden die-
rensporen en medicinale planten 
te herkennen en dronken thee 
van zelf verzamelde planten. Op 
woensdag leefden de kinderen 
zich volledig uit in attractiepark 

De Goudvis. Donderdag stond in 
het teken van de strandspeeldag. 
Hoewel het hard waaide, hebben 
de kinderen gejut, gebouwd, ge-
kord, gesurft, gebodyboard en 
gevliegerd. 

De week werd afgesloten met 
een circusvoorstelling van de 
kinderen, speciaal opgevoerd 
voor hun ouders/verzorgers. Na 
de voorstelling ging de barbecue 
aan. Terugkijkend gaven de kin-
deren het kamp een dikke 8,5.

Witviswedstrijd Koedijk
Limmen - Zondag 8 augustus 
wordt de zevende witviswed-
strijd van hengelsportvereniging 
Limmen gevist. Viswater is het 
kanaal bij Koedijk. Het kanaal is 
ter plaatse circa 3-4 meter diep 
en heeft een redelijk steile oever. 
Een plateau en een lang leefnet 
zijn hierdoor zeer gewenst. Er 
wordt gevist op gewicht. Opge-
ven bij Peter van der Heijdt, 072-
5051056 of 06-27872854 tot vrij-
dagavond 20.00 uur. Verzame-

len bij Albert Heijn te Limmen 
om 7.00 uur. De wedstrijden zijn 
ook toegankelijk voor leden van 
DVW, HVCastricum en De San-
der. 

In de tussenstand staat Ron 
Droog in de A-groep ruim aan de 
leiding en in de B-groep is er een 
nek-aan-nek race tussen Rien 
Faasse en Rob Jak. Voor visver-
gunningen kan men  zich ook 
wenden tot Peter van der Heijdt.

Rie Hageman wint Nijvel
Castricum - De weermannen 
die voorspelden dat het zater-
dag geen duivenweer zou wor-
den kregen gelijk. Dus namen de 
duivenbegeleiders de enige goe-
de beslissing: uitstellen. En zon-
dagmorgen zag het er inderdaad 
naar uit dat het een perfecte dui-
vendag zou gaan worden. 
Het weer in Nederland, België 
was al in de vroege ochtend uit-
stekend. Het was zonnig, goed 
zicht en met een tamelijke wes-
tenwind. De begeleiders van de 
afdeling Noord Holland trokken 
om 9.15 uur de deuren open van 
de containers. En enkele minu-
ten daarna was van de duizen-
den jonge duiven die er werden 
gelost geen veer meer te zien. 
Heel vlug hadden ze hun kom-
pas op het noorden ingesteld en 
met een gezwind vaartje ging 
het richting naar huis. 
Terwijl de jonge duiven onder 
een mooie bewolkte lucht hun 
vleugels lieten wapperen, ston-
den in Castricum menige lief-

Club Zand nieuwe hoofdsponsor 
van FC Castricum zaterdag 3
Castricum - Gewapend met een 
repertoire van superlatieven zet-
ten de aanwezigen hun handte-
kening onder het contract. Ruud 
Jurrjens en Hans de Koning van 
de sponsorcommissie van FC 
Castricum hadden weer uitste-
kend werk geleverd. Club Zand, 
het overbekende etablissement 
aan het Castricumse strand, had 
haar dubbele verbondenheid 
met het derde zaterdagteam van 
FC Castricum bezegeld. 

De beide eigenaren van Club 
Zand, Bart Zijlstra en Joost Lute, 
konden hun geluk niet op. Elftal-
leider Bart van den Hauten deed 

daar nog een schepje boven-
op. “Dit team is een combinatie 
van voetbalkwaliteit en vriend-
schap. Deze jongens gaan voor 
elkaar door dik en dun. Dat is de 
formule voor succes”, sprak Van 
den Hauten. Strandexploitant 
Joost Lute beaamde de woorden 
met zichtbare trots: “Dit past ook 
goed bij ons bedrijf, waar vriend-
schap, werklust en kwaliteit ook 
altijd samengaan.” Voor Joost 
Lute gaat een lang gekoesterde 
wens in vervulling. Sponsor zijn 
van het team waar hij zelf deel 
vanuit maakt. “Ik zal het voet-
bal niet altijd kunnen combine-
ren met het werk op het strand, 

maar in de wintermaanden zal 
ik zeker van de partij zijn.” Van 
den Hauten. “Van de week heb-
ben we met Ruud en Maarten 

Jurrjens de doelstelling bepaald, 
dus die kan ik je verklappen. We 
gaan voor het kampioenschap!” 
Foto: Han de Swart.

Akersloot - Rick van Dieten uit 
MX Team Akersloot is tijdens het 
Honest Internationaal Jeugd-
weekend in Sonderborg, Dene-
marken op het podium geëin-
digd. In de eerste manche reed 
van Dieten aan de leiding maar 
door twee valpartijen werd hij 
uiteindelijk derde. 

In de tweede manche kwam hij, 
na een matige start, goed terug-
gereden naar een vijfde plaats. 
In de derde manche moest hij 
terugkomen na een slechte start, 
maar door een lekke voorvork-
poot kon hij niet zijn ritme ko-
men. 
Hij strandde op een zevende 
plaats. Met deze resultaten ein-
digde hij in het dagklassement 
op een derde plaats. 

Rick van Die-
ten op podium 

Hilda Kibet net naast Europees podium
Castricum - Bij de Europese 
Kampioenschappen atletiek in 
het Spaanse Barcelona heeft Hil-
da Kibet op de 10.000 meter de 
vierde plaats behaald. De winst 
ging onbedreigd naar de Turkse 
Elvan Abeylegesse. 
Hugo van den Broek behaalde 
op de marathon een veertiende 

klassering. Vanaf de start koos 
Kibet voor een plaats midden 
in het grote deelnemersveld. Na 
zo’n vier kilometer ontstond toch 
een flinke kopgroep waar ook de 
AVC-atlete bij aanhaakte. Halver-
wege de wedstrijd vond Abeyle-
gesse het echter tijd om een flin-
ke tempoversnelling door te voe-

ren die iedereen te machtig was. 
Hilda Kibet schoof vanaf dat mo-
ment ook op in het veld. 
Na geruime tijd op de vijfde stek 
te hebben gelopen, rukte zij na 
acht kilometer zelfs op naar de 
derde positie en streed zij dus 
nadrukkelijk voor een medail-
le. Twee ronden voor de meet 

moest zij echter toch de concur-
rentie laten gaan. De Castricum-
se finishte  op een fraaie vier-
de plek in 31.36,90 waarmee zij 
haar beste tijd van dit jaar op de 
klokken zette. 
Hugo van den Broek heeft op de 
marathon de veertiende plaats 
behaald. In de bloedhete Cata-
laanse hoofdstad ging de AVC’er 
op een parcours met veel lastige 
bochten volgens plan behoed-

zaam van start. De kopgroep met 
alle favorieten voor de titel was 
dan ook al vrij snel uit beeld. In 
het veld van 65 lopers nestelde 
Van den Broek zich in het eer-
ste deel van de strijd zo rond de 
30e stek. 
Na zo’n 20 kilometer zette hij 
z’n opmars in die hem uiteinde-
lijk de veertiende plaats bezorg-
de. De klokken stondden stil op 
2.22.06 uur. 

hebbers thuis bij hun hok de dui-
ven op te wachten.
Om 11.49.17 plofte de NL10-
1557066 op de klep bij de Ha-
gemannen. Goed voor de eerste 
plaats. Zij zetten weer een per-
fecte serie neer. Naast de kwa-
liteit van de duiven van het duo 
Rie en Arie is ook de stipte ver-
zorging een oorzaak van hun 
prachtige uitslagen. De twee-
de duif behoorde toe aan Ger-
hard Tromp die Cees de Wildt 
een paar seconden voorbleef. 
Ook Sander de Graaf en Anton 
Tromp klokten vroege duiven. Te-
vens in de kop van het klasse-
ment is de naam van Cor Spren-
keling te vinden. De middenmoot 
van prijsvliegers bestaat uit Jaap 
Kaandorp, Nico de Graaf en Bert 
Bark. De lijst met prijsvliegende 
duiven werd afgesloten door Piet 
Verduin. 
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Burkinafietsers krijgen 
hun kleding van sponsors
Limmen - De vijfentwintig deel-
nemers aan het project Fiet-
sen voor Burkina hebben vorige 
week hun gesponsorde fietskle-
ding gekregen. Jack Zoon tuin-
creaties, Keurslagerij Snel en 
Kroone Liefting Fietsen, hebben 
speciale fietsbroeken en fiets-
shirts geschonken aan de groep. 
De fietsshirts zijn ontworpen met 
de kleuren van de vlag van Bur-
kina Faso, het land waar de mon-
sterfietstocht heen leidt. 
De deelnemers (21 fietsers en 4 
begeleiders) vertrekken op za-
terdag 21 augustus om 9.00 uur 
‘s morgens uit Limmen voor een 
sponsorfietstocht naar de plaats 
Ouahigouya in Burkina Faso in 
westelijk Afrika. De route voert 

door België, Frankrijk, Span-
je, Marokko, Westelijke Saha-
ra, Mauritanië, Senegal, en Ma-
li naar Burkina Faso. De deelne-
mers betalen zelf hun eigen reis- 
en verblijfskosten. Deze tocht 
van ruim 9000 km, waar de fiet-
sers drie maanden over zullen 
doen, heeft als doel om onder-
wijsprojecten in Burkina Faso te 
ondersteunen. De deelnemers 
(en hun achterban) hebben in 
de afgelopen maanden allerlei 
acties uitgevoerd om geld hier-
voor bijeen te brengen. De on-
derwijsprojecten betreffen uit-
breidingen van de dorpsschool 
in Toba, en van het onderwijs-
complex Zoodo in de provincie-
hoofdstad Ouahigouya. Met na-

me dit laatste project wordt al 
jarenlang ondersteund door de 
stichting WOL (Werkgroep Ont-
wikkelingssamenwerking Lim-
men). In Burkina Faso begeleidt 
de plaatselijke stichting DSF 
(Developpement Sans Frontiè-
res) de onderwijsprojecten rond 
Ouahigouya. Een verbouwde le-
gertruck en een 4WD-auto (zie 
foto) gaan mee als begeleiding 
van de fietsers; de truck zal daar 
aan DSF worden overgedragen 
ten behoeve van voorlichtings- 
en bijscholingsacties op het om-
ringende platteland. Meer infor-
matie over deze tocht en de pro-
jekten is te vinden op de sites 
www.fietsenvoorburkina.nl en 
www.stichtingwol.com. 

Heiloo - Zondag 8 augustus 
van 15.00 tot 17.00 uur musi-
ceert de Uitgeester Ton Duijn in 
de beeldentuin van Ditta Engel 
in Heiloo. Ton is een enthousiast 
mondharmonicaspeler. De beel-
dentuin is te vinden op de Wes-
terweg 182 en is tot eind augus-
tus elk weekeinde geopend van 
13.00 tot 17.00 uur. De toegang 
is gratis.

Muziek in de beel-
dentuin Ditta Engel

Laat voorjaar en uitstel maaien 
leidt tot goed weidevogelseizoen

Regio - De eerste golf grutto’s 
en tureluurs is al vertrokken naar 
het warme zuiden. Dat is het mo-
ment dat vrijwillige weidevogel-

het gebied, maar krijgen onvol-
doende kuikens vliegvlug zo-
dat de populaties uiteindelijk af-
nemen. Of de vogels mijden op 
den duur dergelijke, qua biotoop 
goede gebieden, en moeten dan 
uitwijken naar tweederangs ge-
bieden met minder broedsuc-
ces. Het vliegvlug worden van 
kuikens is mede te danken aan 
het zogenaamde ‘last minute be-
heer’, dat op 320 hectare is toe-
gepast. Daarbij stellen boeren 
het maaien 14 dagen of meer uit 
in die gebieden waar veel jon-
gen van weidevogels aanwe-
zig zijn. Echt maatwerk dus, wat 
door de zogenaamde gebiedsre-
gisseurs samen met boeren en 
vrijwilligers wordt gerealiseerd. 
Dit is een aanvulling op de ruim 
2.300 hectaren die contractu-
eel laat gemaaid worden voor 
de kuikens en die zorgen voor 
een gevarieerd voedselaanbod 
en schuilgelegenheid. Daarnaast 
zijn er uiteraard de natuurreser-
vaten, waar de weidevogels het 
dit jaar over het algemeen ook 
goed gedaan hebben. In som-
mige gebieden is daar ook ex-
tra laat gemaaid voor de nog laat 
aanwezige weidevogelgezinnen. 
Foto: Onno Steendam.

de strenge winter en het koude 
voorjaar zijn de vogels niet la-
ter gaan broeden, alleen de kie-
viten lieten het dit seizoen wat 
afweten. De agrarische natuur- 
en landschapsvereniging Wa-
ter, Land & Dijken en Landschap 
Noord-Holland spreken van een 
redelijk goed weidevogelsei-
zoen. In het eerste jaar met een 
meer gebiedsgerichte werkwij-
ze, in het kader van het nieuwe 
Subsidiestelsel Natuur en Land-
schap, is op ruim 10.000 hectare 
met zo’n 100 gebiedsplannen het 
weidevogelbeheer uitgevoerd. 
Daarbij staat meer dan ooit het 
vliegvlug worden van de kuikens 
centraal en de eerste indruk is, 
dat dit seizoen redelijk goed ge-
slaagd is. 
Uit steekproeftellingen onder de 
grutto’s, blijkt het aandeel jongen 
hoger te zijn dan in andere jaren. 
Vooral in de Zeevang, de Krom-

menieër Woudpolder, de Enge 
Wormer en de Kalverpolder, de-
len van Waterland-Oost en het 
Wormer- en Jisperveld deden 
de vogels het goed. De aantallen 
tureluurs en scholeksters waren 
hoger dan anders en ze brach-
ten flink wat jongen groot, mede 
door het latere maaien. Behalve 
in (deel)gebieden waar vossen 
aanwezig zijn en/of de landbouw 
te intensief is voor weidevogels. 
Vossen waren er dit jaar meer 
dan anders, doordat jagers on-
voldoende middelen ter beschik-
king hadden bij de vossenbe-
strijding. De vergunningen voor 
de bestrijding met de lichtbak 
werden pas afgegeven toen het 
broedseizoen al van start was 
gegaan. Bovendien ontstaan op 
steeds meer plaatsen bosjes en 
struweel waar de vos zich kan 
verschuilen. De weidevogelpaar-
tjes komen dan nog wel naar 

Regio - Naast de vele opgegra-
ven skeletten zijn nu ook resten 
van een massagraf uit 1573 aan 
het licht gekomen op de Paar-
denmarkt in Alkmaar. 1573 is 
het jaar waarin Alkmaar door de 
Spanjaarden werd belegerd. In 
het graf zijn minimaal 15 perso-
nen aangetroffen. Bij enkele ske-
letten zijn musketkogels, maar 
ook hagel aangetroffen. Al eer-
der tijdens deze opgraving werd 
een slachtoffer aangetroffen van 
de oorlogshandelingen uit 1573. 
Het terrein van de Paardenmarkt 
is de begraafplaats van een min-
derbroederklooster. Het onder-
zoek wordt gedaan door het ar-
cheologiebedrijf Hollandia uit 
Zaandijk en wordt bijgestaan 
door studenten van de Univer-
siteit Leiden. Inmiddels zijn er 
tegen de 170 skeletten aange-
troffen. Om iedereen de gele-
genheid te geven de opgraving 
van dichtbij te bekijken, staan er 
rondom de opgravingen hekken 
en borden met informatie. Daar-
naast wordt er binnenkort een 
voorlichtingsbijeenkomst geor-
ganiseerd. 

Massagraf uit 
1573 ontdekt 

Skateboardclinic
Castricum - Nederlands kampi-
oen freestyle skateboarden Paul 
Bakker geeft een clinic op 7 au-
gustus bij de  skateboardbaan 
bij sporthal de Bloemen. Kinde-
ren van 8 tot en met 12 jaar kun-
nen zich aanmelden bij de Stich-
ting  Welzijn Geesterduinweg 5 
van maandag tot en met  vrijdag 
van 9.00 tot 12.30 uur en maan-
dag tot en met donderdag van 
13.30 tot 15.00 uur tel.:  656562. 

beschermers, agrariërs en na-
tuurbeheerders in Laag Holland 
de balans op maken van het 
broedseizoen van 2010. Ondanks 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
4 augustus 2010

Werkzaamheden Dorpsstraat 
gaan in vakantie door

In de ‘Componistenbuurt’, (Boccherini-
straat, Chopinstraat, Verdistraat, C. Franck-
straat, Ravelstraat, Weberstraat en de 
Bachstraat) wordt de riolering vervangen. 
De werkzaamheden starten op maandag 
16 augustus en worden uitgevoerd door 
aannemer Van Vuuren Wegenbouw uit 
Beverwijk.

De aannemer start de werkzaamheden in 
De Boccherinistraat aan de kant van de 
Händelstraat. De “voorlopige” planning 
kunt u vinden op de website www.castri-
cum.nl/werken in uitvoering.
In de week van 21/03 tot en met 25/03/11 
worden enkele afrondende werkzaamhe-
den uitgevoerd.
De planning is voorlopig. De werkzaamhe-
den zijn afhankelijk van de weersomstan-
digheden. Door slecht weer of onvoorziene 
omstandigheden kan de planning in tijd 
uitlopen. Wijzigingen in de planning wor-
den op de website bijgehouden.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
projectleider, dhr. J. Lute, vanaf 9 augustus 
bereikbaar op (0251) 661148.

Rioolvervanging
‘Componistenbuurt’

WWW.CASTRICUM.NL

Kermis op 
de Brink
Van zaterdag 7 t/m dinsdag 10 augus-
tus is er weer kermis op de Brink. De 
kermis is geopend van 14.00 uur tot 
24.00 uur. 

Zaterdag om 14.00 uur wordt de 
kermis geopend door de enige echte 
kermisbeer samen met wethouder 
mevrouw Zonjee door middel van het 
oplaten van ballonnen. 
Aan het oplaten van de ballonnen zit 
weer een wedstrijd gekoppeld. Voor de 
drie eigenaren van de ballonnen die de 
langste afstand af leggen zijn er leuke 
prijzen te winnen. De kaartjes voor de 
ballonnen zijn verkrijgbaar op het ker-
misterrein vanaf 13.30 uur. 
De kermisbeer blijft nog op het terrein 
tot ongeveer 15.00 uur om met de kin-
deren op de foto te gaan en handjes te 
schudden.
Ook worden er weer, net als andere 
jaren, kortingsmunten uitgedeeld. 
Op maandag 9 augustus om 19.30 
uur een mysterieuze ontmoeting met  
…….??
Dat vertellen we nog niet om het span-
nend te houden, maar neem wel je 
fototoestel mee. En ook dan worden er 
weer kortingsmunten uitgedeeld. 

Herinrichting Van der Mijleweg
De Van der Mijleweg wordt heringericht. 
Aan de oostzijde van de weg worden lang-
parkeervakken aangelegd. Op de twee 
kruisingen komen attentievlakken met gele 
stenen. Het trottoir aan de westzijde wordt 
opnieuw betegeld. In het najaar worden 
nieuwe bomen aangeplant in de groenper-
ken.

Maandag 16 augustus 2010 start Aan-
nemer Van Egmond Wegenbouw met het 
eerste deel van de werkzaamheden aan de 
Van der Mijleweg.
Het eerste gedeelte is het deel vanaf de 
Bakkummerstraat 98 tot aan de kruising 
Van der Mijleweg/Prof. Van der Scheer-
laan. Deze werkzaamheden duren onge-
veer vijf weken.
Het tweede gedeelte is het deel Van der 
Mijleweg, tussen de huisnummers 6 en 
14, inclusief de kruising met de Prof. Van 
der Scheerlaan. Geschatte uitvoeringsduur: 
twee weken. 

Tijdens de werkzaamheden wordt de Van 
der Mijleweg afgesloten voor al het ver-
keer.
De kruising Van der Mijleweg/Prof. Van 
der Scheerlaan is tijdens de eerste fase 
wel begaanbaar voor het verkeer. Tijdens 

de tweede fase is de kruising Bakkummer-
straat/Van der Mijleweg begaanbaar voor 
het verkeer. Deze kruising wordt in de loop 
van de eerste fase weer opengesteld voor 
het verkeer. De woningen blijven altijd per 
voet bereikbaar.

Vanaf maandagochtend 16 augustus wordt 
er een omleidingroute ingesteld. Deze 
wordt met borden aangegeven. Het auto-
verkeer wordt omgeleid via de Van Haer-
lemlaan/Kleibroek/Ruiterweg/Mient/Sta-
tionsweg. Bestemmingsverkeer kan via de 
Tweede Groenelaan/Brederodestraat/Van 
Oldenbarneveldweg naar het noorden en 
via de Prof. Winklerlaan en Dr. Jacobilaan 
naar het zuiden. Het eenrichtingsverkeer 
in de Dr. Jacobilaan wordt hiervoor tijdelijk 
omgedraaid.

Tijdens de werkzaamheden vervallen er 
parkeermogelijkheden op de Van der Mij-
leweg en op eigen grond. Hierdoor zal de 
parkeerdruk in de nabije omgeving tijdelijk 
iets toenemen. Wij realiseren ons dat dit de 
nodige flexibiliteit vraagt van een ieder. 
De werkzaamheden zijn afhankelijk van de 
weersomstandigheden. Bij slecht weer of 
onvoorziene omstandigheden kan de plan-
ning in tijd uitlopen.

Wegafsluiting in verband met kermis
In verband met de kermis worden De Brink en de Burgemeester Boreelstraat afgesloten 
voor verkeer van woensdag 4 t/m donderdag 12 augustus 2010.

Naar verwachting is de derde fase van de 
herinrichting van de Dorpsstraat, het ge-
deelte tussen de Torenstraat tot aan de 
Korte Cieweg, eind augustus gereed. Aan-
sluitend wordt van 30 augustus tot en met 
11 september het kruispunt Dorpsstraat/
Korte Cieweg opnieuw ingericht.

Na 11 september starten de werkzaam-
heden aan de vierde fase, het deel tussen 
Korte Cieweg en Koningin Wilhelminalaan. 
Ook in deze fase blijven de winkels bereik-
baar.

De medewerkers van aannemer Van Vuu-
ren Wegenbouw B.V. hebben de opgelo-
pen achterstand in de planning, als gevolg 
van 6 weken vorst, nagenoeg ingelopen. In 
de bouwvak werkt een kleine groep door, 
wat ook ten goede komt aan de planning. 
Hiervoor is een compliment aan de mede-
werkers op zijn plaats. Zoals het er nu naar 

uit ziet zijn de werkzaamheden op de ge-
plande 12 november gereed 

Dorpsstraat fase 1 en 2 zijn klaar en inge-
richt als ‘fietsstraat’. Het is nog even wennen 
aan de nieuwe situatie. Ook het parkeren 
op de Dorpsstraat vraagt enige aandacht. 
In de Dorpsstraat geldt een blauwe zone. 
Dat betekent dat alleen in de vakken mag 
worden geparkeerd. De parkeervakken zijn 
aangegeven met een blauwe rand.

Het ‘horecaplein’ is voetgangers gebied. 
Hier mag men niet met de fiets/auto over 
heen rijden. Ook parkeren is niet toege-
staan. Op het fout parkeren wordt door de 
politie regelmatig gecontroleerd. 
Het vrachtverkeer dat als bestemming 
Dorpsstraat heeft om daar goederen te 
laden en te lossen, heeft de beschikking 
over speciale laad- en losplaatsen. Verder is 
vrachtverkeer in de Dorpsstraat verboden.



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

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvra-
gen, aanvragen om een aanlegvergunning, 
aanvragen (licht)reclame en verzoeken om 
ontheffingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
220710 Eerste Groenelaan tegenover nr 63/Hoek 

Kleibroek in Castricum
Het plaatsen van een kunstwerk

230710 Koningsweg Kavel 1 in Akersloot
Het bouwen van een woning met garage
Dusseldorperweg 40 in Limmen, 1906 AK
Het tijdelijk plaatsen van een container 
ten behoeve van nutsvoorzieningen

260710 Oude Haarlemmerweg 6 in Castricum,
1901 NC
Het uitbreiden van de woning
Plantraam 5 in Limmen, 1906 VK
Het uitbreiden van de woning, 
het wijzigen van de gevels en het 
plaatsen van een dakkapel

270710 Startingerweg 33 in Akersloot, 1921 AH
Het slopen van de woning en 
garage/berging
Schulpstet 13 in Castricum, 1901 JH
Het bouwen van een woning
Startingerweg 22 in Akersloot, 1921 AH
Het bouwen van een woning met 
garage/berging
Grutto 61 in Castricum, 1902 KX
Het uitbreiden van de woning

290710 Eerste Groenelaan  88 in Castricum, 1901 TB
Het tijdelijk plaatsen van een unit ten 
behoeve van de buitenschoolse opvang
Roelat 41 in Limmen, 1906 VE
Het plaatsen van een dakkapel

020810 Mient 111 in Castricum, 1901 AD
Het plaatsen van een pannendak

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 5 augustus 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 2 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 lid 
4  van de Wet ruimtelijke ordening

Mient 111 in Castricum, 1901 AD
Het plaatsen van een pannendak

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 5 augustus 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Tijdelijke ontheffingen op grond van artikel 3.22 van de 
Wet ruimtelijke ordening

Eerste Groenelaan 88 in Castricum, 1901 TB
Het tijdelijk plaatsen van een unit ten 
behoeve van de buitenschoolse opvang

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 5 augustus 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening

Dorpsstraat 148 in Castricum, 1901 EN
Het bouwen van een woning
Hogeweg 157 in Limmen, 1906 CG
Het omzetten van de bestemming 
Detailhandel naar Woondoeleinden

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing
230710 De Boogaert 20 in Castricum, 1901 GN

Het tijdelijk plaatsen van een recreatiezaa
Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum,
1901 NH
Het plaatsen van een uitkijktoren

Beroep
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande be-
sluit, kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij 
de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Alkmaar 
(Postbus 251, 1800 BG). De termijn voor het indienen 
van een beroepschrift bedraagt 6 weken, en vangt aan 
op de dag na die van verzending van dit besluit. In het 
beroepschrift moeten tenminste zijn vermeld:
- naam, adres en handtekening van de indiener;
- datum aanduiding;
- omschrijving van het besluit waartegen het be-

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

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

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffie-
recht verschuldigd.

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

Bouwvergunningen
280710 Boschweg 17 in Akersloot, 1921 AP

Het plaatsen van 2 lichtmasten 
op het C-veld

290710 Wayenburgh 27 in Castricum, 1901 GB
Het plaatsen van een dakkapel
Rietorchis 28 in Limmen, 1906 HD
Het plaatsen van een dakkapel
Dag Hammarskjöldlaan 123 in Castricum,
1902 DW
Het plaatsen van een dakkapel
Van Speykkade 59 in Castricum, 1901 XB
Het plaatsen van zonnepanelen
Kleibroek 68 in Castricum, 1901 SZ
Het uitbreiden van de woning

300710 Esdoornlaan 22 in Castricum, 1901 SC
Het uitbreiden van de woning en 
de verdieping
Van Speykkade 59 in Castricum, 1901 XB
Het plaatsen van een garage/berging

Kapvergunningen
230710 H.R. Holststraat in Castricum

Het kappen van 6 sierperen
Tijm in Castricum
Het kappen van 29 bomen i.v.m. 
de herinrichting van de straat.

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

MonuMentenprocedure
De burgemeester van Castricum maakt ingevolge het 
bepaalde in artikel 11 van de “Monumentenverorde-
ning gemeente Castricum 2003” bekend dat een aan-
vraag om monumentenvergunning is ontvangen voor 
de sloop van het tuinhuis uit de Tuin van Kapitein Rom-
mel dat staat bij het verzorgingshuis “De Boogaert” aan 
de Boogaard 20 te Castricum. Het tuinhuis is een be-
schermd gemeentelijk monument

Eerder is monumentenvergunning verleend voor het 
verplaatsen van het tuinhuis. Deze verplaatsing is no-
dig voor het uitvoeren van de 2e fase van het plan 
voor (ver)nieuwbouw van het verzorgingshuis “De 
Boogaert”. Binnenkort wordt gestart met het bouw-
rijp maken van het plangebied voor deze 2e fase van 
de (ver)nieuwbouw van “De Boogaert”. Daartoe dient 
nu ook het tuinhuis te worden verplaatst. Vanwege de 
slechte bouwkundige staat is het verplaatsen van het 
tuinhuis echter niet (meer) mogelijk. Reden waarom 
thans wordt gevraagd om een monumentenvergunning 
voor sloop van het tuinhuis. 

De aanvraag om monumentenvergunning ligt vanaf 
maandag, 9 augustus 2010 gedurende veertien dagen 
voor een ieder in het gemeentehuis te Limmen (recep-
tie) ter inzage. Gedurende bovenstaande termijn wordt 
een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar 
zienswijze met betrekking tot deze aanvraag om mo-
numentenvergunning naar voren te brengen bij burge-
meester en wethouders.

verkeersbesluit
*Plaatsing haaientanden, bord voorrangskruising 
en aanwijzen brom/fietspad

Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 
van het BABW hebben burgemeester en wethouders 
besloten:

Tot het regelen van de voorrang op de kruising van het 
brom/fietspad en de Uitgeesterweg, door middel van 
plaatsing van verkeersbord B6 op het brom/fietspad als 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1994 (RVV) en zoals aangegeven op 
de bij dit besluit behorende kaart.
Tot het plaatsen van markering type ‘haaientand’ op 
het brom/fietspad ter hoogte van de kruising met de 
Uitgeesterweg als bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1994 (RVV) en 
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. 
Tot het plaatsen van de verkeersborden G12a en G12b 
op het brom/fietspad ter hoogte van de kruising met de 
Uitgeesterweg als bedoeld in bijlage 1 van het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1994 (RVV) en 
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande 
besluit, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen 
bij het College van Burgemeester en Wethouders van 
Castricum (Postbus 1301, 1900 BH). De termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken,
en vangt aan op de dag na die van verzending van dit 
besluit. In het bezwaarschrift moeten ten minste zijn 
vermeld:

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

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

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

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

Castricum, 4 augustus 2010


