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Pistolenvondst
politiebureau?
Limmen - Tijdens een nachte-
lijke inspectie stuitte de Castri-
cumse bioloog René Marcelis 
– schrijver van het onlangs ver-
schenen boek De aard van het 
beestje - afgelopen donderdag 
op meer dan tachtig pistolen in 
het struikgewas achter het po-
litiebureau in Limmen. Geluk-
kig was het niet nodig de politie 
te alarmeren; het bleek te gaan 
om nachtvlinders van de gam-
ma-uil, een soort die ook ‘pi-
stooltje’ als naam heeft. Marce-
lis: “Ik werk momenteel op het 
gemeentehuis in Limmen. De 
spaarzame keren dat ik over-
dag door het raam naar buiten 
staar, kijk ik uit op een perk met 
veel vlinderstruiken. Dagvlinders 
zie ik er opvallend weinig, terwijl  
de struiken nu volop bloei-
en. Maar ‘s nachts is het des 
te drukker in het perkje. De  
gamma-uilen vliegen op zwoele 
zomeravonden in grote aantallen 
vlak boven de grond en zoeken 
steeds even een bloemtros op 
om nectar te nippen.”  

Feestkrant FCC voor Louis
Castricum -  Zondag is door de pr-commissie van FC Castricum het 
eerste exemplaar van de FCC Feestkrant uitgereikt aan Louis van Gaal. 
De krant is speciaal uitgegeven ter ere van de opening van het splin-
ternieuwe kunstgrasveld van FC Castricum op 9 augustus. De krant is 
dit weekend huis-aan-huis bezorgd. In de feestkrant is een exclusief 
interview met Louis van Gaal te lezen waarin hij onder meer zijn me-
ning geeft over de samenwerking tussen AZ en FCC.  

De timmerdorpkoorts is in 
volle hevigheid uitgebroken
Castricum - In de verte is het al 
te horen; de timmerdorpkoorts is 
weer in volle hevigheid uitgebro-
ken. Op het veld achter basis-
school Visser ’t Hooft timmeren 
200 kinderen erop los. De orga-
nisatie is al vanaf verleden week 
donderdag in touw om het eve-
nement gladjes te laten verlo-
pen. En de editie 2008 is mis-
schien wel een van de leukste 
in de geschiedenis van het 35-
jarige bestaan. Naast alle bouw-

activiteiten worden er spelletjes 
gedaan, gebarbecued, er is een 
playbackshow en er wordt ge-
voetbald. Na het bereiken van 
het hoogste punt is een ander 
hoogtepunt gepland op vrijdag-
middag. Dan mogen de timmer-
mannen en -vrouwen in spe hun 
eigen bouwwerk weer met de 
grond gelijkmaken. En ook de-
ze legale sloopwerkzaamheden 
spreken de meeste kinderen 
heel erg aan. 

Toch maar dronken in auto  
Limmen - Maandagmorgen  rond 1.30 uur troffen agenten op 
de Uitgeesterweg een 38-jarige automobilist uit Limmen aan 
bij zijn beschadigde voertuig. Hij was met zijn auto aan komen 
rijden uit Akersloot en was op weg naar Limmen. 

In een flauwe bocht had hij de 
macht over zijn stuur verloren en 
was tegen een lantaarnpaal in 
de berm gebotst. 
De paal raakte volledig vernield 
en de auto liep aan de rechter-
voorzijde flinke schade op. De 
verdachte moest op het poli-
tiebureau meewerken aan een 
ademanalyse. Hij blies ruim drie 
maal de toegestane hoeveelheid. 
De man was naar de kermis in 
Akersloot geweest en had een 
taxi willen nemen. Toen hij die 
niet snel genoeg kon vinden en 
het begon te regenen besloot hij 
om toch maar dronken in zijn au-
to te stappen. Zijn rijbewijs werd 
ingenomen en hij krijgt een pro-
ces-verbaal. 

Openingstijden:
di. t/m vr.  10.00-17.30 uur

do.av.  19.00-21.00 uur
za.  10.00-17.00 uur

Dorpsstraat 39a - Castricum
0251-652510 www.feelitschoenen.nl

20 % extra kassakorting
op afgeprijsde artikelen

Nieuwe collectie
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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. 9 augustus: Geen viering.
Zo. 10 augustus 10.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastor G. Zaal.
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. 9 augustus 19.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger J. v.d. Linden.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 10 augustus Dorpskerk 9.00 
uur: Ds. D. van Arkel, ochtend-
gebed.
10.00 uur: Ds. D. van Arkel. 
Avondmaal.

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. 10 augustus 10.00 uur: Rob 
Boersma uit Medemblik.
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. 10 augustus 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 9 augustus 19.00 uur: Woord- 

en communieviering zonder koor. 
Voorganger pastor J. Olling.
Zo. 10 augustus 9.15 uur: Woord- 
en communieviering met spon-
taan vakantiekoor. Voorganger 
pastor J. Olling.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 9 augustus 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 10 augustus 10.00 uur: Com-
munieviering. Voorganger pastor 
H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te uitgeest
Vrij. 8 augustus 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem.
Za. 9 augustus 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang.
Zo. 10 augustus 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten

INFO
R

MATI EF
Burgerlijke stand Castricum
Geboren: 
Wonende te Castricum:
25-07-2008: Donique, doch-
ter van M. Krom en K. Boelhou-
wer, geboren te Beverwijk. 26-
07-2008: Veron Dinand, zoon van 
G. Le Comte en A.N. Doggenaar, 
geboren te Alkmaar. 27-07-2008: 
Merel, dochter van R.H. Dijkstra 
en M. Kruijer, geboren te Bever-
wijk. 
27-07-2008: Emma Ceclilia Jo-
hanna, dochter van M.J.A. van 
Scherpenseel en J.H. Kruijt, ge-
boren te Alkmaar. 
27-07-2008: Tess Sarah, doch-
ter van W.R.C. Broekema en I.G. 
de Heer, geboren te Beverwijk. 
28-07-2008: Morris, zoon van L. 
Timmer en C. Zweers, geboren te 
Beverwijk.

Wonende te Akersloot:
21-07-2008: Bianna, dochter van 
B. Li en K.Y. Liu, geboren te Alk-
maar. 21-07-2008: Kalina, doch-
ter van B. Li en K.Y. Liu, geboren 
te Alkmaar. 
22-07-2008: Jayden, zoon van 
S. Aafjes en C. Floor, geboren te 
Beverwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
24-07-2008: Huijnen, Egidius 

M.C.O. en Muste, Mieke Y., bei-
den wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Akersloot:
23-07-2008: Tromp, Cornelia 
J.C.W., oud 88 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
N.J. Hollenberg. 24-07-2008: de 
Weert, Jan, oud 87 jaar, overle-
den te Akersloot, gehuwd met 
G.F. Meijer. 
27-07-2008: Schmidt, Bernar-
dina, oud 95 jaar, overleden te 
Castricum.

Wonende te Bakkum:
25-07-2008: Koops, Harte H., oud 
68 jaar, overleden te Bakkum.

Wonende te Castricum:
25-07-2008: Reitsma, Hendrik, 
oud 85 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met N.H. Kamil. 
24-07-2008: de Kloet, Cornelis, 
oud 79 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met D.S. Buringa. 
24-07-2008: Hessels, Jacoba, 
oud 89 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met P. 
van Loon. 
27-07-2008: Tromp, Gerardus L., 
oud 83 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met M.E. 
Burger.

Expositie in bibliotheek
akersloot - In de maand augus-
tus exposeren Hilde Wendt en 
Suzan van Buuren in de biblio-
theek van Akersloot, Rembrandt-
singel 1. Hilde Wendt werkt met 
gemengde technieken, olieverf, 
acryl, inkt, krijt en potlood. Zij 
werkt abstract en figuratief. Veel 
van haar werk heeft de kleur van 
de aarde, zwart, bruin en rood. 
Inspiratie voor haar werk heeft 
zij opgedaan door het boek ‘Het 
land van Hilde’. 
Suzan van Buuren is in 1990 be-
gonnen met het maken van ke-

ramiek en heeft hiervoor diverse 
cursussen gevolgd met als spe-
ciale richting Raku, een oude Ja-
panse stooktechniek.
Later is zij gaan experimente-
ren met het verwerken van glas 
en klei. Dit heeft geresulteerd in 
een bredere belangstelling voor 
glas. Ook hier heeft zelfontwik-
keling er toe geleid dat Suzan 
fraaie glasobjecten en glazen 
sieraden maakt. 
De expositie is te bezichtigen tij-
dens de openingsuren van de bi-
bliotheek. 

Expositie van
Sylvia Bakker
Castricum – In de Tuin van Ka-
pitein Rommel is tot en met 25 
september een expostie te zien 
van werk van Sylvia Bakker uit 
Castricum.
Het werk bestaat uit uiteenlo-
pende, kleurige acrylwerken op 
doek. De onderwerpen varieren 
van ‘kleurrijke koeien’ tot ‘ge-
zellige, gezette vrouwen op ’t 
strand’. Sylvia schildert nu sinds 
een paar jaar ‘serieus’ maar is al-
tijd al creatief bezig geweest op 
allerlei vlakken. 
Sinds enige tijd beschildert ze 
ook keramische voorwerpen zo-
als naambordjes en jubilea- en 
geboortetegeltjes. Deze kunnen 
in overleg met de klant worden 
ontworpen. Voor meer informatie 
over de mogelijkheden kan men 
mailen naar: sylviabakker@hot-
mail.com.
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donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Mamma Mia!”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
woensdag 20.00 uur 

“Into the Wild”
donderdag & vrijdag 14.00 uur 

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur

“Kung Fu Panda” (NL)
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur 

“Brief voor de Koning” 
donderdag 14.00 uur

vrijdag & zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur

“Wall E” (NL)

Programma 7 aug t/m 13 aug 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Brief van de ko-
ning nu als film
De Brief voor de Koning, de ver-
filming van het boek van Ton-
ke Dragt uit 1962, is te zien in 
de Corso. De 16-jarige schild-
knaap Tiuri (Yannick van de Vel-
de) krijgt van een stervende rid-
der de opdracht een mysteri-
euze brief voor de koning van 
Unauwen te bezorgen. Het wordt 
een avontuurlijke tocht, die hem 
naast onverwachte vijanden ook 
nieuwe bondgenoten brengt. Ti-
uri wordt innemend gespeeld 
door Yannick van de Velde, die 
met grote blauwe ogen de we-
reld inkijkt en met verve tegen 
alle slechteriken vecht. Hij is 
een echte held, dapper en fun-
damenteel goed, maar gelukkig 
niet al te perfect. De film is span-
nend, maar nooit echt gevaarlijk 
en vooral erg leuk. Yannick van 
de Velde speelde eerder in Oran-
je, waarvoor hij een jeugd-Oscar 
won. De titelsong wordt gezon-
gen door Jan Smit en heet ‘Stilte 
in de Storm’. 

Into the wild; natuur is 
niet altijd je vriend
Nadat hij afgestudeerd is aan 
Emory University laat student 
Christopher McCandless al zijn 
bezittingen achter en geeft al 
zijn spaargeld weg aan het goe-
de doel. Zonder afscheid te ne-
men van wie dan ook, doopt hij 
zichzelf om tot ‘Alexander Super-
tramp’ en trekt hij al liftend weg 
uit Atlanta. Onderweg komt hij 
verscheidene personages tegen 
die zijn leven vormgeven. Gedre-
ven door het filosofische gedach-
tengoed van zijn favoriete schrij-
vers Jack London, Leon Tolstoy 
en Henry Thoreau, is hij over-
tuigd dat Alaska zijn enige kans 
op geluk is. Een kluizenaarsbe-
staan leiden in de natuur, in een 
wereld zonder ouders en hypo-

crieten, waar hij spirituele ver-
lossing zal vinden. Na een rond-
reis van twee jaar door de Ver-
enigde Staten en Mexico, waar-
op hij tal van lotgenoten ontmoet 
en vriendschappen sluit, komt hij 
uiteindelijk in putje winter aan in 
Alaska, waar hij, gezeten in zijn 
magisch schoolbusje, zijn idyl-
lisch beeld van éénwording met 
de natuur toch een pak moet bij-
schaven: nee, de natuur is niet 
altijd je vriend. Op basis van 
dagboekfragmenten van McCa-
ndless en de getuigenissen van 
mensen die hem kenden, schreef 
Jon Kraukauer over dit waarge-
beurde verhaal de bestseller ‘In-
to the Wild’. De film won de Gol-
den Globe 2008.

Feest in strandbibliotheek
Bakkum - Op woensdag 13 au-
gustus geeft de strandbiblio-
theek een feestje. Van 14.00 tot 
15.00 uur kunnen kinderen van 
2 tot en met 4 jaar meedoen. In-
schrijven in de strandbibliotheek. 
Op zaterdag 16 augustus wordt 
een piratenfeest voor kinderen 
van 5 tot en met 8 jaar georga-

niseerd vanaf 11.00 uur. Opge-
ven kan bij de Strandbibliotheek 
of de gewone bibliotheekin Cas-
tricum. De toegang is gratis. Op 
zondag 17 augustus kunnen kin-
deren van 7 jaar en ouder van-
af 11.00 uur terecht in de Mario 
Karttent bij de strandbibliotheek 
om Wii uit te proberen. 

Internationale dansen leren 
bij Igram voor jong en oud
Castricum - Dit voorjaar heeft 
een aantal kinderen uit Castri-
cum onder leiding van dansdo-
cente Maartje Ligthart een cur-
sus ‘dansen uit de hele wereld’ 
gevolgd. De cursus werd afge-
sloten met een uitvoering in De 
Vest in Alkmaar. 
Na de zomervakantie gaat 
Maartje verder met de kinder-
groep. Ook voor tieners gaat een 
groep Internationaal Dansen van 
start. Onder leiding van Maartje 

Ligthart kunnen tieners vanaf 
september meedoen. Informa-
tie bij: Carine van der Geest, tel.: 
655148. 

Er gaat ook een beginnersgroep 
Internationaal Dansen van start.
Die begint op dinsdagavond 9 
september om 19.00 uur onder 
leiding van Lida Busio in de aula 
van Toonbeeld. Aanmelden: ine-
kespitteler@hotmail.com of Ca-
rine van der Geest, tel.: 655148. 

Drie vrouwen exposeren in Gemaal
Akersloot - Drie vrouw sterk is 
de naam die is gegeven aan de 
groepsexpositie die wordt ge-
houden gedurende de maanden 
augustus en september in het 
Gemaal 1879 in Akersloot. 
De eerste vrouw is Hetty Spaan-
derman uit Uitgeest. Door haar 
veelzijdige activiteiten is zij een 
bekende in de omgeving. Schil-
deren is haar passie en geen on-
derwerp is haar vreemd. 
De tweede vrouw is Hetty Kruk 
uit Akersloot. Deze Hetty schil-
dert hoofdzakelijk met acrylverf. 
De derde is Antoinet Feenstra. 
Zij is de keramiste in dit gezel-

schap. Haar objecten worden 
opgebouwd met verschillende 
lagen klei,  vaak voorzien van 
decoratieve motieven en heb-
ben een sprookjesachtig karak-
ter. Het Gemaal is te vinden aan 
de Fielkerweg.

Elke eerste zondag van de 
maand worden er maaldemon-
straties gegeven als de omstan-
digheden dit toelaten. De ope-
ningstijden zijn: iedere zondag 
van 13.30-16.30 uur èn tijdens 
de Open Monumentendagen op 
13 en 14 september van 10.00–
17.00 uur.

Braderie op 
camping Bakkum
Bakkum - Vrijdag 8 augustus, 
wordt er op Kennemer Duincam-

ping Bakkum een braderie ge-
houden. Door de vele kraam-
pjes is er een uitgebreid aan-
bod van activiteiten voor jong en 
oud. De braderie is van 13.00 tot 
17.00 uur. 

Veehouders vinden 
gehoor bij gemeente 
Soms ontvang je als agrariër post van de gemeente waarvan je niet blij 
wordt. Bijvoorbeeld als je onterecht een te hoge aanslag rioolrecht krijgt, 
een bedrag dat behoorlijk op kan lopen. Dit overkwam ongeveer vijf 
agrariërs in Castricum. Vervelend natuurlijk en hoe reageert de gemeen-
te hierop? De gemeente koppelt het waterverbruik van agrariërs aan 
de rioolbelasting. Dit betekent dat bij X liter waterverbruik automatisch 
een bepaald bedrag aan rioolrecht wordt berekend. Een gemiddelde koe 
drinkt al honderd liter water per dag en daarnaast moeten de melktank 
en de leidingen ook nog meerdere keren per dag worden doorgespoeld. 
Dat is allemaal leidingwater waarvoor de bedrijven werden aangeslagen 
en je begrijpt dat dit vele malen meer is dan wat een gemiddeld gezin 
verbruikt. Dat is lang niet in elk geval logisch. Wat de gemeente in dit 
geval over het hoofd heeft gezien, is dat het water grotendeels in de 
gierput van de boeren belandt en uiteindelijk met de mest over boe-
rengrond wordt uitgereden. Het riool wordt zodoende niet belast door 
het water van de agrariërs. Die hebben dus een onterecht hoge aanslag 
gekregen en daarom hebben ze bezwaar ingediend. Ik ben zelf eigenaar 
van een splinternieuwe boerderij aan de rand van Akersloot en heb na-
mens LTO de kwestie aangekaart in het bestuurlijk overleg dat we peri-
odiek met wethouder Portegies hebben. Ik heb vervolgens de betrokken 
ambtenaar het een en ander uitgelegd en die begreep de situatie. De 
veehouders die bezwaar hebben ingediend kregen gelijk en hebben het 
teveel betaalde geld teruggekregen. De gemeente heeft ingezien dat 
er een fout is gemaakt bij de berekeningsgrondslag. Ik ben blij dat het 
zo is afgelopen. De gemeente werkte prima mee. De situatie is snel 
rechtgetrokken en de veehouders zijn weer blij. Nu maar hopen dat het 
de volgende keer meteen goed gaat, want het scheelt zoveel werk voor 
zowel de ambtenaren als de agrariërs. En we kunnen onze tijd allemaal 
veel beter besteden!’
Hans Sander, bestuurslid van de landbouworganisatie LTO Noord, afde-
ling Kennemerland.

Ingezonden
brief
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Tweede prutloop Akersloot
Akersloot - Afgelopen zaterdag werd in de Klaashoorn-Kijfpolder 
de tweede prutmarathon van Akersloot gelopen. Ongeveer 55 lopers, 
verdeeld over diverse poules, betraden op deze zonnige zaterdag de 
Akersloterprut. De organisatie betreurt een enig incident, dat tijdens 
de race voorkwam. Een van de jeugddeelnemers kwam verkeerd te-
recht in een van de sloten en is met nekletsel opgenomen in het zie-
kenhuis, zijn toestand is inmiddels stabiel. Desondanks is de organisa-
tie tevreden met het verloop van de race.

30 november in concert met Cor Bakker

Jeugdorkest Emergo start 
met nieuwe groep leerlingen
Castricum - De muziekvereni-
ging Emergo uit Castricum gaat 
van start met een nieuwe groep 
leerlingen. De nieuwe muzikan-
ten zullen in korte tijd een koper-
blaas of slagwerkinstrument le-
ren spelen. Op 30 november zal 
deze groep een eerste concert 
geven samen met Cor Bakker. 
Het jeugdorkest van Emergo zal 
ook een aantal werken met deze 
bekende Nederlandse pianist en 
entertainer uitvoeren. 
Het jeugdorkest van Emergo is 
een volwaardig orkest met 54 
jeugdige muzikanten die in fan-
fare orkest samenstelling spelen. 
De samenstelling van deze Ne-
derlandse orkestvorm bestaat uit 
koperblaasinstrumenten, saxo-
foons en een slagwerk en per-
cussie sectie. 
Het jeugdorkest geniet inmiddels 
ook, naast het groot orkest, Ne-
derlandse bekendheid. In 2006 
zijn zij tweede geworden op het 
Nederlands Kampioenschap in 
de derde divisie. Het jeugdor-
kest bestaat uit gedreven muzi-
kanten die met zeer veel inzet en 

plezier hun gezamenlijke hobby 
uitoefen. 
Naast de intensiteit in het mu-
ziek maken vormen plezier en 
het verenigingsleven een be-
langrijke taak. 
Hierbij is het tweejaarlijks mu-
ziekkamp niet meer weg te den-
ken. Sinds 1995 hebben er acht 
muziekkampen plaatsgevonden, 
waarbij vijf uur muziek wordt ge-
maakt, afgewisseld met sportac-
tiviteiten en entertainment waar-
in de jeugdleden hun creativiteit 
volledig kwijt kunnen. Alle acti-
viteiten worden in samenwer-
kingsverband uitgevoerd waarbij 
iedereen betrokken wordt. De-
ze combinatie die door de gehe-
le vereniging wordt doorgevoerd 
vormt een uniek concept waar-
bij saamhorigheid nauw samen-
gaat met een gedreven passie 
voor muziek.
Geïnteresseerden die willen 
gaan deelnemen aan het nieuwe 
leerlingenorkest kunnen contact 
opnemen met René Bos (0251-
650434/06-50662900). www.
emergo.org.

Vrouwen voor Vrede IJmond 
werven Mayors for Peace
Castricum/Uitgeest - Vrouwen 
voor Vrede IJmond bezoeken op  
13 augustus de burgemeester 
van Uitgeest en op 20 augustus 
de burgemeester van Castricum. 
Zij zullen de burgemeesters per-
soonlijk een brief overhandigen 
met daarin het verzoek om de 
‘Mayors for Peace’ campagne te 
ondertekenen.
Er is gekozen om dat nu te doen, 
omdat elk jaar op 6 augustus de 
Hiroshima herdenking plaats-
vindt waarbij stil wordt gestaan 
bij de verwoestende werking van 
de atoombommen op Hiroshima 
en Nagasaki.
Burgemeester Akiba van Hi-
roshima is in het najaar van 2003 
de ‘2020 Vision Campagne’ ge-
start, met als doel een nucleaire 
vrije wereld te bereiken in 2020. 
Wereldwijd worden burgemees-
ters door Akiba opgeroepen om 
deze campagne te steunen. De-

ze heeft een oorsprong in 1982 
toen, door het initiatief van de 
toenmalige burgemeesters van 
Hiroshima en Nagsaki ‘Mayors 
for Peace’ werd opgericht tijdens 
een speciale VN-zitting over ont-
wapening .
De leden van ‘Mayors for Peace’ 
zijn burgemeesters van steden 
overal ter wereld die formeel hun 
steun geven aan het programma 
om solidariteit tussen steden te 
bevorderen en om tot een tota-
le afschaffing van kernwapens te 
komen. Dit programma biedt een 
mogelijkheid om nationale gren-
zen te overstijgen en gezamen-
lijk te werken aan nucleaire ont-
wapening.
Op 13 augustus bezoeken de 
vrouwen om 11.30 uur de bur-
gemeester van Uitgeest en op 20 
augustus wordt om 10.00 uur de 
burgemeester van Castricum be-
zocht. 
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Lotenverkoop bij Zonnebloem 
Castricum - De Zonnebloem af-
deling Castricum-Bakkum orga-
niseert activiteiten voor lage prij-
zen, zodat het voor iedereen mo-
gelijk is daaraan deel te nemen. 
Maar natuurlijk is daar wel geld 
voor nodig.
Een deel van de opbrengst van 
de lotenverkoop ontvangen zij 
van de landelijke organisatie. 

Men verkocht met veel plezier lo-
ten op de Uitmarkt in Castricum, 
maar die wordt dit jaar niet ge-
houden. Nu gaat men van 10.00 
tot 16.00 uur loten verkopen in 
winkelcentrum Geesterduin. 
Voor informatie aanmelding als 
vrijwilliger kan men bellen met 
Nel v.d. Bos, tel. 671581 en Gu-
ry Lute, tel. 654741. 

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

0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Laan van Albert’s Hoeve Castri-
cum: zwarte gecastreerde kater, 
kop als Felix, witte borst, vier wit-
te kniekousen, groot, acht jaar  
Liefie.

Maaien struikgewas voor 
betrouwbaar drinkwater
Castricum - De duinen bij Wijk 
aan Zee en Castricum spelen een 
grote rol in de drinkwatervoor-
ziening van een miljoen Noord-
Hollanders. PWN infiltreert er al 
meer dan een halve eeuw ex-
tra water zodat het grondwa-
ter in de duinen als bron voor de 
drinkwatervoorziening blijvend 
kan worden gebruikt. De infil-
tratiegebieden ondergaan mo-
menteel groot onderhoud zodat 
ze ook in de toekomst hun zui-
verende werking kunnen doen. 
Onderdeel van het groot onder-
houd is het maaien van struikge-
was langs de kanalen.

Ons drinkwater is een kwetsbaar 
en kostbaar goed. Daarom zijn de 
infiltratiegebieden niet toegan-
kelijk voor natuurbezoekers an-
ders dan via de Van Oldenborg-
hweg en de Stille Strandweg. Dit 
geldt ook tijdens het bramensei-
zoen! Voor de bramenstruiken 
die binnen het maaitraject val-
len, blijven er heel veel over el-
ders in het Noordhollands Duin-
reservaat. 
Tijdens de maand augustus mag 
men buiten de paden bramen 
zoeken maar het infitratiege-
bied is en blijft daarvoor verbo-
den terrein.

Gevonden en
vermiste dieren
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Vlam in de pan en over-
last door donderbuien
Castricum - Zaterdagavond liep 
het vis bakken bij een bewoner 
aan de Arnoldsonstraat uit de 
hand. Door een vlam in de pan 
ontstond er brand in de schuur. 
De brandweer kon met be-
hulp van twee stralen het vuur-
tje bedwingen, vooral omdat 
de eigenaar de zuurstoftoevoer 
had kunnen vertragen door de 
schuur dicht te doen. De scha-
de was aan de schuur was ech-
ter aanzienlijk. Tijdens hevig on-
weer in de nacht van donderdag 
op vrijdag is de brandweer uit-
gerukt voor wateroverlast op Dijk 
en Duin. In het administratie ge-

bouw liep het water naar bin-
nen omdat de dakafvoeren ver-
stopt zaten. Nadat de rommel 
voor de afvoeren was weggeno-
men door de brandweer kon het 
water weer op de normale weg 
worden afgevoerd. De bliksem is 
die nacht in de buurt van Schou-
tenbosch ingeslagen. De brand-
weer denkt dat de spoorlijn ge-
troffen werd. Bij veel inwoners 
uit die buurt werd de stroom-
voorziening onderbroken door 
het uitvallen van de aardlekscha-
kelaars en ook was er sprake van 
veel defecte huishoudelijke ap-
paraten. (Foto: Giel de Reus). 

Advies aan brandweerman Sprenkeling:

”Laat het liefdesvuur branden”
Limmen - Brandweerman Pascal Sprenkeling heeft afgelopen vrijdag het ja-woord gegeven aan Daphne 
Kaandorp. De ambtenaar van de burgerlijke stand zei dat ze ‘s nachts tijdens het hevige onweer aan Pascal 
moest denken, omdat ze bang was dat hij met de brandweer moest uitrukken. Gelukkig hebben zijn brand-
weercollega’s dat voor hem gedaan. Zij wenste het bruidspaar veel geluk en vroeg aan Pascal het liefdes-
vuur maar niet te blussen. Geheel volgens traditie zetten de brandweercollega’s het bruidspaar extra in het 
zonnetje. Over een rode loper van brandweerslangen verliet het bruidspaar de trouwzaal. Ook de sirenes de-
den hun werk bij Vredeburg na de huwelijksvoltrekking. (Foto: F. Bruggeling.) 

Voorbereidingen muziek-
festival CAL in volle gang
Limmen - De Stichting Limbon 
is bezig de allerlaatste voorberei-
dingen te treffen voor het spek-
takel dat onder de naam ‘Mu-
ziekfesti-CAL Limmen’ plaats-
vindt op 22, 23 en 24 augustus in 
en om Sporthal d’Enterij. Op het 
binnen- en buitenpodium zullen 
in totaal zo’n twintig gratis toe-
gankelijke optredens worden 
verzorgd door artiesten uit de 
Cal-kernen. Koren, bands, har-
monieën, slagwerkers en ande-
re toonkunstenaars maken Lim-
men vrijdag en zaterdag tot het 
muziekaal hart van de gemeen-
te Castricum. Aan de kinder-
middag op zaterdag zijn boven-
dien nog een aantal attracties 
toegevoegd. Ook die zijn gratis. 
Hoogtepunten vormen het op-
treden van Oôs Joôs op zater-
dagavond en Tribute to the Cats-
band op zondagavond met gast-
optredens van Corry Konings en 
Nick en Simon. Hiervoor worden 
kaarten verkocht. De West-Frie-
se zesmans formatie Oôs Joôs, 
de broers Knoin, hebben sinds 
de oprichting in de zomer van 
2003 de regionale podia ver-
overd met hun muziek ‘Das rock 
& roll’, maar dan in ‘t het West-
Fries. Ook buiten hun territori-
um genieten zij steeds meer be-

kendheid en waardering. Dat 
geldt ook voor Tribute too the 
Cats Band die zich niet alleen in 
Limmen mag verheugen in een 
grote aanhang maar ook ver bui-
ten de provincie furore maakt. 
Nick (Schilder) en Simon(Keizer) 
zijn eveneens geziene figuren 
in het bollendorp. Zij vormen al 
acht jaar een duo, maar de laat-
ste vijf jaar, sinds Nick door-
braak in Idols, is voor hen het 
grote avontuur begonnen waar-
bij Simon de laatste drieënhalf 
jaar ook nog nummers schrijft 
met Jan Smit. Corry Koning ten-
slotte begint langzamerhand de 
vaste diva bij de plaatselijke gro-
te evenementen te worden. Het 
belooft een groots spektakel te 
worden mede dankzij het royale 
gebaar van meer dan 150 spon-
sors. Binnenkort zal het volle-
dige programma huis-aan-huis 
worden verspreid. Daarvoor kan 
men ieder maandag, en vanaf 18 
augustus dagelijks, tussen 19.00 
en 20.00 uur terecht in d’ Enterij. 
Daarnaast zijn ze verkrijgbaar bij 
boekhandel Laan in Castricum 
en Veldt’s Toko in Akersloot. De 
prijs bedraagt 15,00 euro voor de 
zaterdag en  30,00 euro voor de 
zondag. Een passe-partout kost 
35,00 euro.

Design én Oudhollandse gezelligheid 

Bakkums Breekgoed brengt geva-
rieerd en origineel assortiment
Bakkum - Bakkums Breekgoed, 
servies in het Zuid-Afrikaans, is 
een nieuwe, verrassende win-
kel in het hartje van Bakkum. De 
winkel biedt een gevarieerd as-
sortiment van drank, cadeaus en 
lifestyle-producten rondom het 
thema tafelen. Daarnaast wor-
den klanten verrast met lokale 
producten, originele cadeaus en 
bijzondere combinaties. Het as-
sortiment is rijk en divers, vari-
erend van retro pindabakjes tot 
ultramoderne tapas-schaaltjes, 
van Oudhollandse speculaasli-
keur tot gekoeld kratje Amstel 
en van hippe Kitsch Kitchen-tas 
tot jaren ’50 keukenschort. Een 
mix van oerhollandse gezellig-
heid en trendy spullen dus. Bak-
kums Breekgoed is hiermee een 
echte ‘winkel van Sinkel’ voor 
mensen die van het goede leven 
houden.

Bakkums Breekgoed is gevestigd 
aan de Van Oldenbarneveldtweg, 
tegenover het terras van Hotel 
Borst. Toen dit pand beschikbaar 
kwam, besloten William Borst 
en Saskia de Wit de handen in-
een te slaan om een oude wens 
in vervulling te laten gaan en de 

dorpskern Bakkum nieuw leven 
in te blazen met de start van hun 
winkel.

 

William Borst is samen met zijn 
vrouw Karin sinds jaar en dag 
het gezicht van Hotel Borst, het 
sfeervolle café-restaurant. Met 
zijn ervaring en kennis staat hij 
borg voor een gevarieerd assor-
timent van dranken. Met onder 
meer bier, wijnen, whisky’s en 
de jenevers en likeuren van Van 
Wees (de Ooievaar).

Saskia de Wit wordt het gezicht 
van Bakkums Breekgoed. Deze 
creatieve duizendpoot heeft met 
haar ervaring in het onderwijs en 
de activiteitenbegeleiding de be-

schikking over een rijk netwerk 
van contacten en een schat aan 
creatieve ideeën. In het product-
aanbod van Bakkums Breekgoed 
spelen kunstenaars en creatieve 
dorpsgenoten een centrale rol. 
Zo is een deel van het tafellinnen 
zelfgemaakt en worden er hand-
gemaakte houten meubels ver-
kocht. Er is rabarberwijn te koop 
waarvan de rabarber is geteeld 
op de Zanderij en de kaarsen ko-
men van de Egmondse Abdij. 

En niet te vergeten de unieke se-
rie ansichtkaarten met foto’s van 
het Bakkummer strand en om-
geving. Verder zijn William en 
Saskia trots op de serie desig-
ntassen in het assortiment, ge-
maakt van gerecyclede fietsban-
den door kunstenares Doreen 
Westphal uit de voormalige DDR. 
Maar ook voor een bosje bloe-
men of een zakje snoepgoed kan 
men rustig even binnenlopen.
Bakkums Breekgoed opent haar 
deuren op woensdag 13 au-
gustus en zal geopend zijn van 
woensdag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. Kijk voor 
meer informatie op www.bak-
kumsbreekgoed.nl.

BAKKUMS
BREEKGOED
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Dayzers verrast Niels 
Henneman met 10.000 euro
Uitgeest – Niels Henneman 
uit Uitgeest is deze week vol-
ledig verrast door een camera-
team van Veronica’s Trick and 
Treat. Hij bleek 10.000 euro te 
hebben gewonnen met zijn lot 
van Dayzers. De gelukkige Niels 
Henneman en zijn vriendin wer-
den door het camerateam ‘over-
vallen’ met hun prijs. 
“Ik had ’s ochtends met mijn 
moeder afgesproken om bij haar 
koffie te drinken. Meestal spre-
ken we juist ’s middags af en ik 
vond het al een beetje gek dat ik 
zo vroeg moest komen. Bij mijn 
moeder aangekomen stond in-
eens een band in de tuin te spe-
len. Ik dacht ‘dat heeft mijn moe-

der zeker geregeld’. Toen ík daar 
ineens de rekening voor gepre-
senteerd kreeg, keek ik dan ook 
gek op. Gelukkig kwam al snel 
een camerateam te voorschijn 
en kreeg ik de prijscheque voor 
10.000 euro overhandigd”, rea-
geert Henneman. 

“Echt té gek dat ik heb gewon-
nen. Ik speel al jaren mee met 
Dayzers en nu is het écht raak!” 
Voor het gewonnen geld is al 
een goede bestemming gevon-
den. “Mijn vriendin en ik gaan 
op vakantie en de rest zetten we 
opzij. Want we willen op langere 
termijn een huis kopen. Dus het 
geld komt enorm goed van pas.”

Ian Carey in Club Planet
Uitgeest - Club Planet staat 
twee volle zomermaanden in het 
teken van het zonnige en hippe 
St. Tropez met een cocktailbar, 
lounges en ligbedden en dee-
jays. Zaterdag 9 augustus staat 
topdeejay Ian Carey klaar om de 
tracks door de ‘wheels of steel’ 
te slepen in Club Planet. Ian 
“45” Carey is geboren en geto-
gen in Baltimore – Amerika  en 
is en was de afgelopen jaren één 
van de pioniers van de soulfull 
dancescène in de USA en Eu-
ropa. Met zijn project Soulpro-
viders heeft hij wereldwijd hits 
gescoord, zoals ‘Rise’ en ‘I don’t 
know’. 
Daarnaast scoorde hij monster-
hits op het meest gerespecteer-
de dancelabel ‘Defected Re-
cords’, waar ook artiesten als Ro-
ger Sanchez, Erick Morillo, Bob 
Sinclar en Dimitri from Paris hun 
producties onderbrengen.
Ian draait al jaren in ‘s werelds 
beste clubs en festivals. Van 
Thailand tot Canada, van Rus-
land tot de Oekraïne, met aanko-
mende tours in Japan en Zuid- 
Afrika mag Ian met recht een 
‘globetrotter’ genoemd worden. 
Buiten zijn drukke schema om 
vindt Ian ook nog de tijd om twee 
eigen clubavonden te hosten in 
Zwitserland. 
Bovendien heeft hij ook zijn resi-
dentie tijdens de beroemde ‘De-
fected in the house’ evenemen-

ten die wereldwijd worden geor-
ganiseerd. 
Ian “45” Carey staat internatio-
naal bekend om zijn unieke stijl 
van energieke, knallende, ‘Peak 
hour house’ met altijd op de 
voorgrond tredende ‘soul’ invloe-
den en aanstekelijke vocalen. 
Tevens zal dj Keanu de release 
van zijn nieuwe cd-single ‘Mis-
sing you’ presenteren.
Club Planet is geopend van 1:00 
–5:00 uur. Entree is 12,00 euro. 
Met membercard is de entree 
8,00 euro. De club is gevestigd 
aan de Westerwerf in Uitgeest 
en organiseert wekelijks trendy 
feesten voor een publiek van 18 
jaar en ouder.

Noord-Hollandse dj 
lanceert nieuwe single
Uitgeest - Op 9 augustus zal de 
nieuwste singel van de Noord 
Hollandse dj, dj Keanu officieel 
gepresenteerd worden in Club 
Planet Uitgeest.

Na in 2006 de remix van Ga-
briel Rios’  Broad Daylight op de 
markt te hebben gebracht is er 
nu een geheel eigen geschreven 
nummer klaar, Missin’ You.
Broad Daylight scoorde vooral in 
België en werd niet echt opge-
pikt in eigen land maar de ver-
wachtingen voor Missin’ You zijn 
hoog gespannen. Na vele uren 
in de studio te hebben door-

gebracht om de laatste puntjes 
recht boven de ‘I’ te krijgen is 
het project nu afgerond en is het 
wachten tot Missin’ You opge-
pikt wordt door de radiomakers.
Platenmaatschappij Digidance 
uit Maassluis heeft de plaat on-
der haar vleugels uitgebracht, in 
eerste instantie alleen als down-
load, verkrijgbaar op www.dj-
keanu.com.

De act van dj Keanu zal zater-
dag de negende versterkt wor-
den door een percussionist van 
formaat, Maurice Vastenouw, 
die overigens ook de broer van 
de dj is. Op eigen producties van 
dj Keanu zullen Braziliaanse en 
andere swingende ritmes door 
de percussionist worden inge-
vuld waardoor er geheel nieuwe 
nummers ontstaan.
Na dj Keanu neemt de Ame-
rikaanse dj Ian Carey, bekend 
van het nummer ‘Keep on rising’, 
plaats op het podium en zal het 
feest compleet maken.

Fietsen met Kennemer TC
Heemskerk - De Kennemer 
Toer Club organiseert een fiets-
toertocht op zondag 17 augus-
tus. De Zuidertoer kan vanuit 
Heemskerk gefietst worden over 
drie verschillende afstanden. 
Aan de hand van een duidelijke 
routebeschrijving gaan alle rou-
tes door en langs mooie natuur-
gebieden.
De langste afstand is 120 km en 
voert door de Houtrakpolder en 
langs de Geniedijk dwars door 
de Haarlemmermeer, van ring-
vaart tot ringvaart. De Geniedijk 
is onderdeel van de Stelling van 
Amsterdam. Het is de waterke-
ring tussen het huidige ‘kunst-
fort’ Vijfhuizen, het fort bij Hoofd-
dorp en het fort Aalsmeer. 
De tocht gaat verder langs de 
Braassemermeer en over het pit-
toreske sluisje van Roelofarends-
veen. Op de terugweg is er uit-
zicht op de Westeinderplassen. 
Het Amsterdamse Bos zal wor-
den aangedaan, het park De 
Oeverlanden langs Het Nieuwe 

Meer en het park Spaarnwoude.
Voor de 60 km fietst men langs 
de ringvaart van Vijfhuizen naar 
Zwanenburg en via Spaarnwou-
de terug naar Heemskerk. 
De 25 km is bedoeld als een ge-
zinstocht. De route is verrassend 
en zal in alle rust de mooie om-
geving doorkruisen.
De fietstochten van de Kenne-
mer Toer Club zijn voor iedereen 
toegankelijk en vertrekken vanuit 
het clubgebouw van de IJsclub 
Kees Jongert in het park achter 
slot Assumburg te Heemskerk, 
bereikbaar vanaf de Communi-
catieweg. 
Inschrijven van 8.30 tot 9.30 uur 
voor 120 km, van 9.00 tot 10.00 
uur voor 60 km en van 10.00 tot 
11.00 uur voor 25 km. De kosten 
zijn 1,50 euro voor 120 en 60 km 
en 1,00 euro voor 25 km. Leden 
van de NTFU krijgen 0,50 euro 
korting. Leden van KTC kunnen 
gratis deelnemen. 
Inlichtingen bij J. van Schie, (’s 
avonds)  tel. 0251-23 15 30.

Openbare 
dronkenschap
Uitgeest - Vorige week woens-
dag rond middernacht kwam bij 
de politie een melding binnen 
dat een man onwel was gewor-
den op de Lagendijk in Uitgeest. 
De man had twee flessen bacar-
di leeggedronken en was verbaal 
erg agressief. 
De 37-jarige inwoner van Maas-
tricht reageerde ook agressief 
naar het ambulancepersoneel en 
is geboeid naar het ziekenhuis 
gebracht. Na onderzoek had hij 
2.93 promille in zijn bloed. Hij 
is aangehouden voor openbare 
dronkenschap en het verstoren 
van de openbare orde. Tegen de 
man wordt proces-verbaal opge-
maakt.  

Ongeregeldhe-
den Telstar-AZ
Uitgeest - Vorige week woens-
dag rond 21.30 uur kreeg de po-
litie een melding binnen dat er 
een vechtpartij gaande was tus-
sen supporters van Telstar en AZ 
op het NS-station. Na een voet-
balwedstrijd in Wormerveer is 
een groep Telstarsupporters op 
de trein richting huis gezet door 
de politie in Zaanstreek-Water-
land. 
De AZ-supporters zijn daarna 
naar het station gereden en daar 
ontstond een vechtpartij waar-
bij in totaal zo’n 40 man betrok-
ken was. De politiemensen heb-
ben de twee vechtende groepen 
gescheiden waarna de rust we-
der was gekeerd. 
Twee supporters bleken lichtge-
wond omdat zij over een hek met 
prikkeldraad waren geklommen 
en een AZ-supporter had scha-
de aan zijn auto. Er zijn aanhou-
dingen verricht. 

Turbo Nightlife
Uitgeest - Zaterdag 9 augus-
tus  is er weer Turbo Nightlife in 
club Turbo 2000 in Uitgeest. Een 
keer per maand is er ‘Back to the 
Turbo Nightlife’ voor alle tren-
dy 25-plussers. Een bruisend en 
hip feest in een ongedwongen 
sfeer met muziek uit de 80’s en 
90’s gecombineerd met de hits 
van nu. 
Turbo 2000 gaat open om 22:00 
uur en het feest duurt tot 03:00 
uur. Bezoekers worden ont-
vangen met een feestelijk wel-
komstdrankje en kunnen tussen 
het dansen en drinken door ge-
nieten van divers ‘fingerfood’ van 
Harvey’s. 
De entree bedraagt 5,00 euro en 
daarvoor kan men na afloop ook 
nog even een kijkje nemen in het 
naastgelegen Bobs of Club Pla-
net. De minimum leeftijd is 25 
jaar. 

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251 - 674433
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Leren omgaan met GPS
Castricum - De veelgevraagde 
GPS-cursus voor beginners is er 
nu ook op donderdag 7 augustus 
en verder op de zondagen 10 au-
gustus en 7 september. 
Op zondag 24 augustus is er 
weer een vervolgcursus waarop 
men onder andere leert routes 
te maken en veel tips krijgt voor 
een optimaal gebruik van GPS 
voor buitenactiviteiten. Aan-
melding voor alle cursussen via 
www.pwn.nl/activiteiten, 0900-
7966288 of 06-30400966. De 
cursusdag duurt van 10.00 uur 
tot 16.00 uur.  

Bezoekerscentrum De Hoep or-
ganiseert maandelijks met veel 
succes de cursus “Leren om-
gaan met GPS”. De cursus wordt 
gegeven door een voormalige 
docent aardrijkskunde, met 40 
jaar leservaring. Tijdens de cur-
sus krijgen de cursisten de be-
schikking over een GPS-ontvan-
ger waarmee uitgebreid geoe-
fend wordt en maakt men een  
GPS-wandeling door het Noord-
Hollands Duinreservaat. Als af-
ronding is er een stukje ‘schat-
zoeken’ met GPS in de omgeving 
van De Hoep. 

Zevende Ronde van Limmen
Limmen - Zaterdag 9 augustus 
en zondag 10 augustus wordt in 
het centrum van Limmen weer 
de ‘Ronde van Limmen’ verre-
den. Deze zevende editie wordt 
de Ronde uitgebreid met een 
skeelerclinic op zaterdag 9 au-
gustus. De skeelerclinic be-
gint om 14.00 uur in ‘de Burge-
rij’. De clinic wordt gegeven door 
Dick Nap, skeelerinstructeur bij 
de Skatebond en de KNSB. De 
skeelerclinic is in eerste instantie 
bedoeld voor de jeugd maar vol-
wassenen kunnen ook deelne-
men. Voor deelname aan de cli-
nic is aanmelding mogelijk bij El-
ly Koot, Dusseldorperweg 15, tel. 
072-5052898. Deelname is gra-
tis.
Zondag 10 augustus begint het 
programma om 11.30 uur met de 

Skeelerprestatieronde voor de 
basisschooljeugd. Vanaf 10.45 
uur is inschrijving hiervoor nog 
mogelijk. Iedere deelnemer ont-
vangt een medaille.
Om 12.00 uur gaan de jongeren 
en volwassen skeelers van start 
voor een prestatiewedstrijdron-
de over 30 minuten + 3 rondjes. 
Voor deze prestatiewedstrijd-
ronde zijn er prijzen voor jon-
gens van 12 tot en met 16 jaar, 
voor meisjes van 12 tot en met 
16 jaar, voor dames en voor he-
ren. Deelname aan de skeeler-
ronde is gratis.
Na het skeeleren komen om 
13.00 uur de B-rijders aan de 
start voor een wedstrijd over 50 
km. Dit wordt om 14.30 uur ge-
volgd door de Recreantenwed-
strijd. Hierbij zijn altijd veel deel-

nemers uit Limmen en de omlig-
gende dorpen. Ook zal in deze 
wedstrijd weer om de ‘Bedrijven-
bokaal’ worden gestreden. Vo-
rig jaar was Bouwbedrijf Nicom 
de sterkste. Na de recreanten 
volgt om 16.00 uur de start van 
het hoofdnummer, de Elite en de 
amateurs A. Zij zullen 85 km. rij-
den. Vorig jaar was Tino Haak-
man uit Enkhuizen de winnaar. 
Hij zal er alles aan doen om zijn 
titel te prolongeren.
Na afloop van de Ronde zal er 
in ‘de Burgerij’ tijdens het ‘Wie-
ler-Skeelerbal’ een sportpres-
tatiemeeting worden gehouden 
tussen vertegenwoordigers van 
Limmer bedrijven. De sportpres-
tatiemeeting bestaat uit ’n sport-
quiz over Limmer sportprestaties 
en de Olympische Spelen en uit 
een sportprestatie op fitnesstoe-
stellen. Er is een prijzenpot van € 
500,00 euro, die de winnaar mag 
bestemmen voor een goed doel.
Het Wieler-Skeelerbal wordt op-
geluisterd met optredens van de 
Bill Sousa’s Happy Dixie Band.
Onder de bezoekers van het gra-
tis toegankelijke ‘Wieler-Skee-
lerbal’ zullen een twintigtal prij-
zen worden verloot. Hiertoe ont-
vangt iedere bezoeker vlak voor 
aanvang van de finale van de 
sportprestatiemeeting een gratis 
lot. De prijswinnaars van de lote-
rij worden bepaald door middel 
van de finale van de sportpresta-
tiemeeting die omstreeks 20.30 
uur wordt gehouden.
Geïnteresseerden voor de recre-
antenwedstrijd en de skeelerac-
tiviteiten kunnen zich aanmel-
den bij Elly Koot, Dusseldorper-
weg 15, tel. 072-5052898.

Maak eens kennis met atletiek
Open dag jeugd bij AVC
Castricum - Zaterdag 16 au-
gustus geeft AV Castricum jon-
gens en meisjes van 6 tot en met 
15 jaar alle gelegenheid om eens 
nader kennis te maken met de 
atletiek en de vereniging. Onder 
de naam ‘Atletiekspelen Castri-
cum’ staan hiervoor die dag tus-
sen 13.00 en 16.00 uur de poor-
ten van sportpark De Duinloper 
aan de Zeeweg wijd open. Na 
het succes van vorig jaar rekent 
AVC ook nu weer op een flinke 
belangstelling. Er staan die zater-

dagmiddag voor de deelnemers 
verschillende onderdelen op het 
programma. Zo kan iedereen z’n 
tijd testen op de sprint. Afhan-
kelijk van de leeftijd is dit 40 of 
60 meter. Ook staat er een com-
plete ronde op de kunststof atle-
tiekbaan, dus 400 meter, op het 
programma. Andere onderdelen 
waaraan die middag kan worden 
meegedaan zijn verspringen, 
balwerpen en kogelstoten (van-
af 12 jaar). Iedereen kan aan alle 
onderdelen meedoen, maar na-

tuurlijk kan ook gekozen worden 
voor niet meer dan één favoriet 
onderdeel. Voor alle deelnemers 
is er na afloop een kaart waar-
op ieders beste prestaties staat 
aangegeven. Ook is er voor ie-
dereen een herinnering beschik-
baar. Deelname aan deze open 
dag is gratis. 

Rommelmarkt 
Castricum - Zaterdag 16 au-
gustus wordt een rommelmarkt 
gehouden van 10.00 tot 14.00 
uur op sportpark Wouterland 
aan de Van Haerlemlaan. De-
ze rommelmarkt wordt georga-
niseerd in verband met het 60-
jarige bestaan van handbalclub 
CSV. Er worden ook allerlei ac-
tiviteiten georganiseerd rond de 
markt. Wie nog bruikbare spul-
len heeft kan deze inleveren op 
Wouterland op zaterdag 9 au-
gustus van 10.00 tot 12.00 uur 
en/of dinsdag 12 augustus van 
19.00 uur tot 21.00 uur.

Amak wandelt
Akersloot - Dinsdag 12 augus-
tus wordt er weer een wande-
ling gemaakt door de leden van 
Amak. Het vertrek is om 9.30 uur 
vanaf Het Kruispunt. Belang-
stellenden die graag mee willen 
wandelen zijn welkom. 

- advertentie -

Vaarbewijs 
en Marifonie te 

alkMaar en HaarleM
Oktober start Toplicht Vaaropleiding weer 

nieuwe cursussen Vaarbewijs en Marifonie.
De cursus VB1 bestaat uit 5 avonden. 
Daarin wordt de examenstof helemaal 

uitgelegd en geoefend. Gewerkt wordt met 
een praktische studiewijzer. Hierdoor wordt 
het leerproces aanzienlijk vereenvoudigd. 

Toplicht kent een slaagpercentage van 97%. 
Desondanks wordt slaaggarantie gegeven. 

Daarnaast zijn er dagcursussen op vrijdagen. 
Dit zijn eendaagse examentrainingen op 

vrijdag. Ook is er de mogelijkheid van privé-
opleidingen thuis of op de zaak. Snel na een 

opleiding kan men examen doen. 
En na het examen mag je direct varen. 

Meer informatie op 
www.toplicht.nl of  0251-239832.
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FC Castricum opent 
eerste kunstgrasveld
Castricum - FC Castricum is er 
helemaal klaar voor. Op zaterdag 
9 augustus om 12.00 uur wordt 
het eerste kunstgrasveld van de 
voetbalclub feestelijk geopend 
door burgemeester A. Emmens, 
die wordt bijgestaan door twee 
pupillen. De vereniging is ape-
trots op haar nieuwe aanwinst 
en wil dat graag aan iedereen la-
ten zien.
Vanaf half mei is keihard ge-
werkt op het complex op Noord-
End om de ‘woestijn’ achter de 
kantine van FC Castricum om te 
toveren in een zeer fraai kunst-
grasveld. Het veld kreeg nieu-
we lichtmasten, hekwerken, pu-
pillendoeltjes en dugouts. Van-
zelfsprekend werd rondom het 
geheel bestrating aangelegd, 
inclusief een terras tussen het 

veld en de kantine. Burgemees-
ter Emmens kwam zelfs eind juli 
het kunstgrasveld persoonlijk in-
specteren. 
Nu mag zij zaterdag 9 augus-
tus om 12.00 uur met twee pupil-
len het veld openen en daarmee 
een start geven aan diverse fes-
tiviteiten, die maar liefst een volle 
week duren. Dagelijks worden er 
voetbalwedstrijden op het nieu-
we kunstgras gespeeld, waaraan 
de jongste pupillen, junioren, 
verschillende seniorenteams en 
genodigden zullen deelnemen. 
Tijdens de feestelijke opening 
wordt vooral veel aandacht be-
steed aan de jeugd. Zo wor-
den dertig leren ballen het pu-
bliek ingeschoten en zijn er al-
lerlei activiteiten en versnaperin-
gen. Maar ook de ouderen ko-

men aan hun trekken. Zij wor-
den onder andere getrakteerd 
op een optreden van de Lim-
burgse zanger Arnold Stone. Om 
12.30 uur vindt de openingswed-
strijd plaats, gevolgd door een 
wedstrijd tegen AZ-junioren en 
een ontmoeting tussen het eer-
ste zaterdagteam van FC Cas-
tricum en EDO uit Haarlem. Het 
weekend daarna worden ook 
nog eens de wedstrijden om de 
CAL-Cup gespeeld, het jaarlijk-
se toernooi van Castricum, Lim-
men, Meervogels en Vitesse. Bo-
vendien wordt er op vrijdag 15 
augustus een feestavond met 
veel muziek gehouden. Het be-
stuur van FC Castricum nodigt 
iedereen uit om haar ‘altijd groe-
ne’ aanwinst vanaf 9 augustus te 
bewonderen. 

Hans Boot van de Kunstgraswerkgroep en Sandy Klaver van de Evenementencommissie zijn helemaal klaar 
voor de feestelijke opening van het kunstgrasveld van FC Castricum. 

Jeugd mag trainen op 
het kunstgras van FCC
Castricum - Op woensdag 13 
augustus houdt FC Castricum 
zijn traditionele open voetbal-
trainingsdag voor alle jeugd van 
Castricum. Iedereen is welkom 
om op het complex op Noord-
End te komen voetballen. Er 
wordt deze keer getraind op het 
nieuwe kunstgrasveld. 
Om de jeugd kennis te laten ma-
ken met deze grasmat zijn ze ko-
mende woensdagmiddag uit-
genodigd om hun voetbalkun-

sten te vertonen. De allerkleinste 
mini’s jongens en meisjes van 6 
jaar en jonger worden om 13.30 
uur verwacht, de training duurt 
tot 14.30 uur. 

De F-pupillen, kinderen van 7 en 
8 jaar trainen van 14.45 uur tot 
15.45 uur. De oudere E en D pu-
pillen jongens en meisjes van 9 
jaar en ouder zijn welkom van 
16.00 tot 17.00 uur. De meisjes 
vormen een aparte groep. 

Meedoen aan Nederlandse kampioenschappen?

Lessen breakdance en 
streetdance van start
Regio - Vanaf 4 september gaat 
Mike Flanders Breakdance en 
Streetdance lessen geven voor 
kinderen en jongeren. In Bever-
wijk wordt onder andere een de-
moteam gestart dat mee gaat 
doen aan Nederlandse kampi-
oenschappen Streetdance en 
Breakdance Battles. 
De lessen streetdance voor kin-
deren van 9 tot en met 12 jaar 
worden gegeven op donderdag 
van 16.00 tot 17.00 uur. Van 17.00 
tot 18.00 uur is er breakdance 

voor kinderen tot en met 11 
jaar. Van 18.00 to 19.00 uur is er 
breakdance voor tieners van 12 
tot en met 16 jaar en van 19.00 
tot 20.00 uur streetdance voor 
13-plussers. Tot slot is er van 
20.00 tot 21.00 uur breakdance 
voor 17-plussers.
De lessen worden gegeven in 
Fitness Centrum De Meer, Meer-
straat 98 in Beverwijk in blokken 
van acht lessen. Inschrijven kan 
via hushhush_05@hotmail.com 
via 06-16250013. Vitesse ‘22 organiseert 

eerste Puikman Open
Castricum - Zaterdag 9 augus-
tus wordt er op de Puikman een 
prestigieus golftoernooi georga-
niseerd. Spelers van Vitesse 3 
hadden de koppen bij elkaar ge-
stoken en met een ludieke kavel 
op de veiling in november voor 
een sensatie gezorgd. Alle ne-
gen kavels voor een professione-
le golfclinic met aansluitend ne-
gen holes toernooi zijn elke voor 
meer dan 200,- euro van de hand 
gedaan. In groepen van vier per-
sonen worden negen holes af-
gelegd. 
Zeer bijzonder is de locatie van 
het toernooi. Het honkbalveld en 
alle voetbalvelden op de Puik-
man worden onderverdeeld in 
negen holes en twee typische 

oefenvelden. Zo is er een dri-
ving range ingericht, een speci-
aal afgezet terrein waarbij afsla-
gen geoefend kunnen worden. 
Ook is er een putting area waar-
bij het putten op een voetbalveld 
meester kan worden gemaakt. 
Alle hoeken vanaf het veld wor-
den gebruikt waarbij zelfs de Pa-
penberg het zal ontgelden. Op 
deze trekpleister zal de laatste 
hole worden  afgeslagen! .
Medeorganisator Ernst Nielen: 
“Juist alle obstakels maken het 
toernooi zo uitdagend. Als orga-
nisatie zijn wij enorm benieuwd 
hoe dit uitpakt.”
De clinic en het toernooi zijn 
voor een selecte groep en er kan 
niet worden ingeschreven. De 

clinic wordt begeleidt door twee 
professionals in de Nederland-
se golfwereld. Ook deze heren 
zullen de holes afleggen waar-
bij de handicap van beide heren 
op de proef zal worden gesteld. 
Wel wordt het publiek openlijk 
ontvangen bij dit spektakel. “Het 
eerste idee was een eenmalig 
toernooi maar door de enthou-
siaste reacties en de hoge ogen 
die de kavels op de veiling gooi-
de weten wij nu al dat het niet bij 
één Puikman Open zal blijven”, 
aldus Nielen. 
Toeschouwers zijn meer dan 
welkom. De clinic start om 13.30 
uur en de spectaculaire negen 
holes zullen rond 15.30 uur wor-
den aangevangen. 

Limmen ondanks verlies tevreden
Limmen - De selectie van voet-
balvereniging Limmen leed af-
gelopen zaterdag in de eerste 
oefenwedstrijd van het nieuwe 
seizoen een 2-4 nederlaag te-
gen FSV’08 Bissingen uit Duits-
land. Voor Limmen was het bo-
venal een nuttige test tegen een 
tegenstander die in de voor-
bereiding al beduidend verder 
was. De competitie begint al op 
woensdag 13 augustus en tij-
dens het onderhoudende duel 
bleek dat Bissingen meer inhoud 
had dan Limmen dat pas vier 
trainingen achter de rug heeft. 
Niettemin legde Limmen zowel 
in de eerste als tweede helft en-
kele bijzonder fraaie aanvallen 
op de uitstekend geprepareer-

de grasmat. Na 0-1 achterstand 
halverwege zorgde Bas Dries-
sen vlak na rust met een prach-
tig wegdraaiend afstandsschot 
voor 1-1. Daarna liep het con-
ditioneel sterkere Bissingen uit 
naar 1-4, waarna Rik Seignet-
te de stand vlak voor het einde 
nog een draaglijker aanzien gaf. 
Op basis van een tomeloze inzet 
worstelde Seignette de bal over 
de lijn: 2-4. Een hoopgevende 
start voor Limmen in een prima 
ambiance. Woensdag 6 augus-
tus speelt een Limmen-selek-
tie op Dampegheest een oefen-
wedstrijd tegen een selectie van 
de Foresters. De wedstrijd begint 
om 19.30 en staat onder leiding 
van Tom Oosterwijk. 



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
6 augustus 2008

Het gemeentehuis van Castricum on-
dergaat vanaf het najaar 2008 een flinke 
opknapbeurt: renovatie en nieuwbouw 
gaan mogelijk maken dat het gebouw 
groot genoeg is voor alle diensten van 
de gemeente en voldoet aan de eisen 
van deze tijd.  De publieksbalies van de 
gemeente verhuizen en hebben per 1 
september 2008 tijdelijk onderdak in de 
gemeentelijke locatie in Limmen. Dat 
wordt dan ook het bezoekadres voor 
alle publieks- en ondernemerszaken, 
van paspoort tot bouwvergunning, van 
huwelijk tot bedrijfsuitbreiding, van 
belastingzaken tot werk, inkomen en 
zorg.

LOCATIE LIMMEN LANGER OPEN
De publieksbalies in Limmen zijn per 1 
september geopend zoals dat nu nog 
het geval is in het gemeentehuis Castri-
cum: ma. t/m do. 9.00-16.00 uur; vrij. 
9.00-12.30 uur. 
Ook de extra openstelling blijft gehand-
haafd: donderdag van 16.00-18.00 uur 
voor geboorte, aangifte overlijden, ver-
huizing en emigratie, huwelijk en ge-
registreerd partnerschap, verkiezingen, 
paspoort/Nederlandse identiteitskaart 
en rijbewijs, van 18.00-20.00 uur uit-
sluitend voor paspoort/identiteitskaart 
en rijbewijs.

Voor zaken die meer tijd vragen, wordt 
aangeraden een afspraak te maken.
Publieksbalies: Zonnedauw 4, 1906 HA 
Limmen (voormalig gemeentehuis). 

SLUITINGEN VANWEGE VERHUI-
ZING
Op vrijdag 29 augustus is het gemeen-
tehuis, zowel in Castricum als in Limmen 
gesloten. Op donderdag 28 augustus 
wordt begonnen met het loskoppelen 
van telefoon- en computerapparatuur. 
In de loop van de dag zullen steeds 
meer afdelingen niet meer bereikbaar 
zijn. De afdeling Publiekszaken blijft 
wel open, tot 20.00 uur.
De sectie Bouw en Woningtoezicht is 
op vrijdag 8 augustus gesloten. Dan 
verhuist de afdeling intern in de Loca-
tie Limmen om plaats te maken voor 
de Publieksbalies die daar worden ge-
bouwd. Door de verhuizing van het 
(papieren) gemeentelijk archief is dit 
archief van 4 tot en met 29 augustus  
beperkt toegankelijk 
De gemeente vraagt om begrip in het 
geval zaken rond de verhuisdatum niet 
zo soepel verlopen als verwacht mag 
worden. Aangeraden wordt ook om 
waar dat mogelijk is uw zaken met de 
gemeente vóór half augustus of anders 
na half september te regelen.

ORGANISATIE
Met de verhuizing gaat treedt ook het 
nieuwe organisatiemodel van de ge-
meente in werking. De hele afdeling 
Dienstverlening is te vinden in Limmen, 
de andere vijf afdelingen zijn gehuisvest 
in het gebouw De Loet op het terrein 
van Dijk en Duin.
Het gaat om de afdelingen Strategie en 
Beleid,  Projecten, Veiligheid en Hand-
having, Wijkbeheer en Realisatie, Be-
drijfsondersteuning. Ook burgemeester 
en wethouders en de griffie hebben 
onderdak in De Loet.
De Loet: Duinenbosch 3, 1901 NT Cas-
tricum. Bezoek op afspraak.

GEMEENTERAAD
De gemeenteraad houdt vergaderingen 
en andere raadsactiviteiten in het Clu-
sius College.

Daar vinden raadscarrousel, raadsver-
gadering en raadsactiviteiten plaats. 
Ook de fracties houden hier hun eigen-
bijeenkomsten.
Clusius College: Oranjelaan 2A, 1901 
TX Castricum

AFVALBRENGDEPOT 
Het afvalbrengdepot blijft op het ver-
trouwde adres:
het Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

CONTACT
Postadres, telefoonnummer, faxnum-
mer  en e-mailadres blijven onveran-
derd: 
Postbus 1301, 1900 BH Castricum, tel. 
0251 661122, fax 0251 661234, e-mail  
gemeentebestuur@castricum.nl.

Naar een nieuw
gemeentehuis
Tijdelijke huisvesting per 1 september

Millenniumgemeente
Het zal u niet zijn ontgaan: Castricum is al enige tijd geleden uitgeroepen tot ‘Millenniumgemeente’. Dit 
betekent dat de gemeente een bijdrage levert aan het behalen van de doelstellingen, zoals deze in het jaar 
2000 door regeringsleiders van189 landen zijn afgesproken. Vóór 2015 moeten armoede, ziekte en honger 
ver teruggedrongen zijn. Dit is vertaald in acht concrete doelen: de millenniumdoelen. Het platform Inter-
nationale Samenwerking ontwikkelt initiatieven om hier de aandacht op te vestigen. Gemeente Castricum 
faciliteert dit platform.

Eén van de organisaties, die in het Platform Internationale Samenwerking participeert, is de stichting Vrien-
den van Spitak Limmen.
Stichting Spitak is ongeveer negen  jaar geleden in het leven geroepen. Het doel van deze ‘werkgroep’ is het 
bevorderen van de culturele uitwisseling tussen de Armeense stad Spitak en Limmen en het verbeteren van 
welvaart en welzijn in Spitak.
In 1988 sloeg het noodlot toe in Armenië. Een groot deel van het Aziatische land werd verwoest door een 
zware aardbeving. Duizenden mensen overleefden de ramp niet. Meer dan een half miljoen mensen werden 
dakloos. De stad Spitak werd zelfs bijna volledig verwoest. Bijna 20 jaar later is men nog steeds bezig met de 
wederopbouw. 
Stichting Vrienden van Spitak helpt daarbij. Zo is er een preventieprogramma voor baarmoederhalskanker 
opgesteld en zijn er bloedsuikersetjes ter beschikking gesteld. Verder biedt de stichting hulp aan boer Davitt 
en wordt één dezer dagen een fiets sponsortocht door Armenië gehouden.  



	 	 	

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

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

Officiële
mededelingen

* AAngevrAAgde vergunningen (groen)

Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u 
inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zon-
nedauw 4.

*	ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen,
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen
(licht)reclame en verzoeken om vrijstellingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:

250708 Lindenlaan 93 in Castricum
Het plaatsen van een erfafscheiding, carport 
en een overkapping

280708 Kopmand 9 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

290708 De Bloemen 73a in Castricum
Het plaatsen van een woonwagen
Dr. Leenaersstraat 26 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

300708 Dag Hammarskjöldlaan 6 in Castricum
Het vergroten van de berging

310708 Heereweg 32 in Bakkum
Het uitbreiden van de verdieping

010807 Bakkummerstraat 73 in Bakkum
Het plaatsen van een dakopbouw

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

* Aanvragen vrijstellingen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 7 augustus 2008 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan 
gedurende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening

Hoogeweg 18 in Castricum
Het plaatsen van een rolkas

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening

Keizerskroon 20 in Limmen
Het uitbreiden van de woning
Dusseldorperweg 71 in Limmen
Het plaatsen van een berging met
overkapping
Willem Lodewijkstraat 14 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
(aan de voorzijde)
Stetweg 35 in Castricum
Het plaatsen van een berging

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 1 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening
Duinweg 3a in Bakkum
Het wijzigen van de schuur in een woonruimte ten 
behoeve van seizoensarbeiders

*	verleende vergunningen (groen)

Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:

Bouwvergunningen
310708 Eerste Groenelaan

(voormalig Helios terrein) 78 in Castricum
Het plaatsen van units ten behoeve van
de Sokkerwei

Sans Souci 5 en 6 in Castricum
Het samenvoegen van 2 appartementen

Tulpenveld 2 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

Tormentil 8 Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

Hogeweg 21 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

Oranjelaan 54 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

Prinses Beatrixstraat 14 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

De Crimpen in Akersloot
Het vervangen van de duikersbrug

Sloopvergunningen
310708 Beverwijkerstraatweg 160 in Castricum

Het slopen van de woning

*APv-vergunningen (overigen)

Muziek- en touwtrekevenement (28-07-2008)
In verband met de kermis is vergunning verleend voor 
het organiseren van een muziek- en touwtrekevene-
ment voor de percelen Dorpsstraat 18 en 20 te Castri-
cum 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 augustus 
2008 van 18.00  tot 23.30 uur op het pleintje voor 
Dorpsstraat 35a te Castricum.

Startzondag Protestante gemeente
(01-08-2008)
Aan de Protestante gemeente is vergunning verleend 
voor het houden van activiteiten op de parkeerplaats bij 
de Maranathakerk op 7 september 2008.
Buurtbarbecue Elisabeth Boddaerstraat (01-08-2008)
Vergunning is verleend voor het organiseren van een 
straatfeest/buurtbarbecue op 16 augustus 2008 tot 
24.00 uur op het veld aan de Elisabeth Boddaerstraat te 
Castricum.

Kermis	limmen (01-08-2008)
Ten behoeve van de kermis Limmen die gehouden 
wordt van 12 t/m 14 september 2008 zijn 15 vergun-
ningen verleend voor het innemen van een standplaats 
met een kermisattractie.

ontheffing sluitingsuur Tafeltennisvereniging
Castricum (01-08-2008)
In verband met het 60-jarig bestaan is aan de Tafelten-
nisvereniging ontheffing van het sluitingsuur verleend 
voor de nacht van 30 op 31 augustus 2008 tot 02.00 
uur.

Muziekevenement	de Balustrade (01-08-2008)
Aan café De Balustrade is vergunning verleend voor het 
organiseren van een muziekevenement op 24 augustus 
2008 tot 22.30 uur voor het perceel Dorpsstraat 35a te 
Castricum.

*	evenementenvergunning (APv)

Kermis Akersloot (28-07-2008)
Aan de Stichting Rock ‘n Rollstreet is vergunning 
verleend voor het organiseren van de kermis en het 
ringsteken Akersloot van 2 t/m 5 augustus 2008 te 
Akersloot.

vergunning Stichting	rock ‘n	roll Street
(01-08-2008)
Aan de stichting Rock ‘n Rollstreet is vergunning ver-
leend voor het organiseren van o.a. de jaarmarkt op 29 
augustus; de solexrace op 30 augustus en het Oldtimer-
festival op 31 augustus 2008.
Strandrace (01-08-2008)

Aan Le Champion is vergunning verleend voor het 
houden van de een strandrace op 12 januari 2009 op 
het strand te Castricum.
Braderie strandplateau (01-08-2008)
Aan de Frisse Wind is vergunning verleend voor het 
organiseren van een braderie/muziekevenement op 31 
augustus 2008 van 16.00 tot 22.00 uur op het strand-
plateau te Castricum.

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

*	verkeersbesluit
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:

door middel van plaatsing van verkeersbord E6 als 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) een 
individuele gehandicaptenparkeerplaats in te 
richten in de Dorpsstraat, kern Castricum, zo 
dicht mogelijk bij het perceel met het huisnummer 
126,  voor het motorvoertuig met het kenteken 
06-LF-JF, zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende kaart.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van 
publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden 
gemaakt bij het college van burgemeester en wethou-
ders.

Castricum, 6 augustus 2008

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden bij:
- CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol, tel. (020) 601 5555, 

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

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

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

Meldingen
(0251) 66 11 22

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


