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Belang van veiligheidsgordels
Bakkum - Vrijdagmiddag rond 
17.00 uur vond een kopstaartbot-
sing plaats op de Heereweg ter 
hoogte van jeugdherberg Stay-
okay. Er werd melding gemaakt 
van een beknelling. “Genoeg re-
denen om twee ambulances en 
twee brandweerwagens te la-
ten uitrukken”, aldus brandweer-
woordvoerder Gerard Veldt. 

De 37-jarige bestuurder van de 
auto die achterop reed, kwam 
bekneld te zitten in de auto. Na-
dat zijn autogordel werd door-
gesneden, knipte de brandweer 
het dak van de auto om de be-
stuurder te bevrijden. Achter in 
de auto zat zijn 36-jarige vrouw. 
Zij had last van haar rug. Uit haar 
verklaring bleek zij geen gordel 
te hebben gedragen. De gewon-
de vrouw werd uit de auto be-
vrijd met een zogenaamde red-
plank en naar het ziekenhuis 
overgebracht. In de auto zaten 
ook nog een tienjarig jongetje en 
een zes maanden oude baby. De 
baby zat weliswaar in een kin-
derzitje, maar vermoedelijk heeft 
dit niet goed vast gezeten. Het 
kind werd in het kinderzitje bij 
de aanrijding door de auto ge-
slingerd. De baby en zijn vader 
werden voor onderzoek overge-
bracht naar het ziekenhuis.
 
De 43-jarige uit Castricum af-
komstige bestuurster van de 
aangereden auto liep geen letsel 
op. Haar auto raakte ernstig be-
schadigd.

Castricum - Een week geleden 
werd ingebroken in een woning 
aan de Dr. Leenarsstraat via de 
gaatjesboormethode. De daders 
boorden een gat onder het slot 
van openslaande tuindeuren. Zij 
gingen er vandoor met drie tas-
sen die later werden terugge-
vonden. Onder anderen geld en 
een mobiel die in de tassen za-
ten, bleken te zijn verdwenen. 

Gaatjes boren 

Dieven aan de deur
Castricum - Afgelopen week 
werd een 78-jarige bewoonster 
van De Loet slachtoffer van be-
roving. Bij de invalide vrouw 
werd aangebeld. Via de intercom 
meldde zich een man die vertel-
de een bankstel te moeten afle-
veren op een adres op haar eta-
ge. De vrouw ontgrendelde de 

Tea Jam en meer in 
het Oude Theehuys
Bakkum - Bij goed weer vindt 
het plaats in de tuin van het Ou-
de Theehuys, bij regen wordt er 
binnen muziek gemaakt. Zater-
dag 28 augustus om 15.00 uur 
beginnen optredens van muzi-
kanten uit verschillende discipli-
nes. Er wordt uitsluitend akoes-
tisch gespeeld.
De band Ace and the Kings 
brengt rockabilly met zanger en 
gitarist Buddy Salomonson, Mark 
Olsthoorn op gitaar en Marc Kla-
ver op contrabas en lapsteel. 
Dansbare muziek uit de vroege 
jaren 50 met, voor die tijd, on-
dubbelzinnige teksten. Begin ja-
ren ’80 werd deze stijl, met als 
voortrekkers de Stray Cats, her-
ontdekt en is sindsdien nooit 
meer verdwenen. 

Beerepoot3 speelt gipsy jazz á la 
Django Reinhardt. Ed Beerepoot 
op sologitaar, Jeroen Walstra 
slaggitaar en zijn zoon Gijs op 
contrabas. Gitarist Django Rein-
hardt ontwikkelde in het gen-
re jazz een geheel eigen stijl die 
hij speelde met zijn Hot Club du 
France. Zijn stijl kent tot op de 
dag van vandaag vele navolgers 
en vraagt van de sologitarist een 
grote virtuositeit. Maakt Ed Bee-
repoot dat waar? En dan Tea Jam. 
Drummer Jean Paul Borgerding 
en contrabassist René Rühland 
gaan jammen met leden van de 
andere bands. Als afsluiter doen 
ze allemaal mee. Gratis toegang. 
Het Oude Theehuys is te vinden 
op het terrein van Dijk en Duin, 
ingang Zeeweg.

voordeur en even later kwamen 
twee mannen haar woning bin-
nen. Een van hen vroeg of hij 
even gebruik mocht maken van 
het toilet. Daarna vertrokken de 
mannen weer. Later kwam de 
vrouw tot ontdekking dat een 
koffertje met haar papieren was 
verdwenen. 
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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.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl
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verkoop@uitgeestercourant.nl
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1901 RV Castricum
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Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Inlichtingen: Vermiste en ge-
vonden dieren: 0251-658504. 
Kantoor: 072-5150071. Knaag-
dierencentrum: 072-5090234. In-
spectie: 0900-2021210. Dieren-
ambulance: 0251-215454. 
Vermist: 
Karel Doormanstraat Castricum: 
lichtgrijscyperse kater wit op kin 
en borst en witte voetjes, 1 jaar,  
parki. Limmerweg Castricum: 

Burgerlijke Stand
Geboren: 
Wonende te Castricum:
24-07-2010: Dastan, zoon van E. 
Omar en Y. Wusiman, geboren te 
Alkmaar.
28-07-2010: Danté John Kyan, 
zoon van P.C.C. Wijnhard en S.J. 
Brakenhoff, geboren te Bever-
wijk.
01-08-2010: Thom, zoon van M. 
Montezinos Mul en H.H. Zijlstra, 
geboren te Alkmaar.
04-08-2010: Lieke Anna Hele-
na, dochter van P.P.J. Sprenke-
ling en D. Kaandorp, geboren te 
Alkmaar. 

Wonende te Akersloot:
05-08-2010: Sanne Wilhelmina, 
dochter van H.N. van Wees en 
A.D.W. van Dorland, geboren te 
Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
04-08-2010: Vermeulen, Barry 

W.N. en Twisk, Brenda, beiden 
wonende te Castricum

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
04-08-2010: Naing, Yan en Poon 
Yee Floer, beiden wonende te 
Limmen.

Overleden:
Wonende te Castricum:
02-08-2010: Mareski, Emilie, oud 
100 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met A. Keijzer.
04-08-2010: Muller, Johan G., 
oud 72 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met M.C.V. Steur.
Wonende te Bakkum:
30-07-2010: Holland, Margaret, 
oud 79 jaar, gehuwd geweest 
met H.W.G. Vixseboxse, overle-
den te Bakkum.
Wonende te Wormerland:
31-07-2010: Theelen, Ronald Wil-
lem Frederik, oud 36 jaar, overle-
den te Bakkum. 

Concert van Castricumse 
musici tijdens jaarmarkt
Castricum - Tijdens de jaar-
markt op zondag 22 augus-
tus  vindt net zoals vorig jaar het 
Jaarmarktconcert plaats in de 
Dorpskerk aan het Kerkpad 1. De 
sopraan Arien Blees zingt aria’s 
van Purcell, Händel, Bach, Gluck 
en Spontini, waaronder het ‘Ave 
Maria’ van Bach/Gounod en ‘O 
Nume tutelar’ uit La Vestale. Zij 
wordt begeleid door de organis-
te Suzanne Dings, die ook enke-

le orgelsolo’s ten gehore brengt. 
Het concert begint om 15.30 uur 
en en duurt ongeveer  een uur.  
De toegang is gratis. Het Jaar-
marktconcert wordt gehouden 
onder auspiciën van de Stich-
ting Castricums Monument Ons 
een Zorg. Voor en na het con-
cert, tussen 13.30 en 17.00 uur, 
is er gelegenheid om de kerk - 
een rijksmonument uit de twaalf-
de eeuw - te bezichtigen. 

Castricum - Op maandag 16 
augustus wordt een speelgoed-
markt gehouden in Dorpshuis 
De Kern. 
Kinderen verkopen hier alles wat 
ze kwijt willen, met uitzondering 
van dieren en kleding. De aller-

Speelgoedmarkt kleinsten moeten worden bege-
leid en meedoen kost een eu-
ro. Aanmelden is niet nodig. De 
markt begint om 10.00 uur en 
duurt tot 12.00 uur. 

Dorpshuis de Kern is te vinden 
op de Overtoom 15 in Castri-
cum.

lapjespoes, witte voorkant, zwart 
vlekje om rechteroog, Donder. 
Gevonden: Prins Hendrikstraat 
Castricum: lichtrode ongecas-
treerde kater, donkerrode streep 
over de rug, wat wit bij de snoet, 
voor witte teentjes, gele ogen. 
Prins Hendrikstraat Castricum: 
grote witte kat met rode vlekken 
op de rug, heel mager, zakt door 
de achterpoten.

Fiets de Molentocht
Castricum - Fietsclub Castri-
cum organiseert in samenwer-
king met Zonneveld Autoscha-
de te Limmen een fietstocht op 
zaterdag 21 augustus. Deze Mo-
lentocht is 65 km lang. De tocht 
begint bij de Bloemen en eindigt 

daar ook. Men kan zich inschrij-
ven in sporthal De Bloemen op 
De Bloemen 71 van 9.00 tot 9.30 
uur. De kosten zijn 1.50 euro. 
Men kan op eigen gelegenheid 
fietsen of met de groep die 18 a 
20 km per uur fietst. 

Geen krant ontvangen? 
Bel: 0251 - 674 433
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Programma 12 aug t/m 18 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 18.30 uur vrijdag 15.30 uur
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, 16.00 uur vrijdag, 19.00 uur

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”

Leonardo DiCaprio 
schittert in Inception
Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) 
is een handige dief, een ware 
meester op het gebied van ‘In-
ception’: het stelen van waar-
devolle geheimen uit het on-
derbewustzijn van mensen die 
in de droomfase verkeren, wan-
neer het brein het meest kwets-
baar is. Dankzij die zeldzame ga-
ve is Cobb een veelgevraagde 
speler in de wereld van bedrijfs-
spionage, maar is hij ook in ve-
le landen voortvluchtig. Daar-
naast is hij alles kwijt wat hem 
ooit dierbaar was. Cobb krijgt 
echter de kans zijn oude leven 

weer terug te krijgen, in ruil voor 
het uitvoeren van een vrijwel on-
mogelijke ‘Inception’: Cobb en 
zijn team van specialisten moe-
ten deze keer geen idee stelen, 
maar het in iemands brein plaat-
sen. Als ze hierin slagen, zou het 
de perfecte misdaad zijn. Maar 
hoe goed ze alles ook plannen 
en hoe groot hun expertise ook 
is, niets kan het team voorberei-
den op de levensgevaarlijke vij-
and die elke stap die ze nemen 
lijkt te kunnen voorspellen. Een 
vijand die alleen Cobb had kun-
nen zien aankomen.

Cats & Dogs met de 
Wraak Van Kitty Galore
In de eeuwenoude strijd tussen 
katten en honden is er nu een 
kattige kat die het flink uit de 
klauwen laat lopen. Kitty Galo-
re, voorheen een agent voor de 
kattenspionageorganisatie Me-
ows, is voor zichzelf begonnen 
en heeft een duivels plan be-
dacht. Ze wil niet alleen alle hon-
den voor haar in het stof laten 
bijten, maar ook haar voormali-
ge poezenkameraden ten gron-
de richten en één grote krab-
paal van de wereld maken. Kat-

ten en honden worden gedwon-
gen de poten ineen te slaan om 
deze bedreiging af te wenden. 
Voor het eerst in de geschiede-
nis besluiten ze elkaars bond-
genoten te zijn om henzelf, en 
hun mensen, te redden in Cats & 
Dogs: De wraak van Kitty Galo-
re, de actie- en avonturenfilm in 
3D waarin live actie met geavan-
ceerde poppenspel en compu-
teranimaties zijn gecombineerd. 
Het is hoog tijd voor wat rond-
vliegende vacht.

Zomerfeest in heem-
tuin De Wielenmaker

Egmond - Stichting De Wielen-
maker houdt op zaterdag 14 en 
zondag 15 augustus van 10.00-
16.00 uur haar jaarlijkse Zomer-
feest in de heemtuin. Ook dit jaar 
hebben de vrijwilligers zomer-
vruchtentaarten gebakken. In 
de tuin vertellen zij alles over de 
flora en fauna, het principe van 
een heemtuin en over de nieuwe 

wandeling. Op woensdagmiddag  
18 augustus is er een open mid-
dag in de heemtuin aan de Sint 
Adelbertusweg 38. Tussen 14.00-
17.00 uur is er vrij entree en de 
mogelijkheid om veldbloemen 
te plukken. Een vrijwillige bij-
drage wordt op prijs gesteld. Zie 
voor meer informatie de website: 
www.wielenmaker.nl.

Castricum - De EHBO Vereni-
ging Castricum start op maan-
dag 20 september met de cursus 
Eerste Hulpverlener. Men leert 
hoe te handelen bij ongevallen, 
vergiftiging, (brand)wonden en 
reanimatie, maar ook de onge-
lukjes in en om het huis worden 
behandeld. Het bedienen van de 
AED (Automatische Externe De-
fibrillator) is ook onderdeel van 
de opleiding. De cursus wordt 
afgesloten met een examen, 
waarna men zich gediplomeerd 
Eerste Hulpverlener mag noe-
men. De lessen worden gegeven 
op de maandagavond in het les-
centrum aan de Koekoeksbloem 
55. Docenten zijn een instruc-
teur Eerste Hulp en een huisarts. 
De kosten bedragen voor inwo-
ners van Castricum, Akersloot en 
Limmen 130 euro en voor inwo-
ners van overige gemeenten 160 
euro. Op de website www.ehbo-
castricum.nl vindt men alle infor-
matie en een inschrijfformulier. 
Voor meer informatie of aanmel-
ding kan men ook contact op-
nemen met het secretariaat op 
tel. 0251-651060 (bij voorkeur 
tussen 19.30 uur en 21.00 uur) 
of  stuur een e-mail naar info@
ehbocastricum.nl. 

De EHBO start 
nieuwe cursus

Man aangehouden na 
negeren horecaverbod
Castricum - Zondag rond 21.00 
uur is op de Dorpsstraat een 49-
jarige man uit Castricum aange-
houden wegens het negeren van 
een horecaverbod. De man liep 
een café binnen om, naar eigen 
zeggen, te gaan plassen. De man 
heeft zich eerder in het uitgaans-
leven van Castricum onbehoor-
lijk gedragen en heeft een hore-
caverbod.

Hij werd aangesproken door de 
eigenaar van het café. Toen hij 
later weer kwam binnenlopen, 
werd een beveiliger ingezet. De 
verdachte bedreigde hem met de 
dood en de beveiliger deed hier-
van aangifte. Tegen de verdach-
te wordt nu een proces-verbaal 
opgemaakt wegens huisvrede-
breuk en bedreiging. Zijn hore-
caverbod is verlengd. 

Dolfinn Rocks; swingen en 
genieten voor goede doel
Regio - Stichting Dolfinn orga-
niseert ook dit jaar weer het be-
nefietfestival Dolfinn Rocks. Het 
festival vindt plaats op zaterdag 
22 augustus op het plein bij Win-
kelhof ’t Loo in Heiloo. De op-
brengst van het benefietfesti-
val komt weer geheel ten goe-
de aan Stichting Dolfinn. Deze 
stichting is in het leven geroepen 
om kinderen met een beperking, 
uit Heiloo en omgeving, financi-
eel bij te staan, en dolfijnenthe-
rapie te kunnen volgen. Ook dit 
jaar kent Dolfinn Rocks een ge-
weldig programma. Optredens 
van bekende artiesten, een eetp-
laza, een kinderkermis en aller-
lei activiteiten voor de kinderen. 
Om 12.00 uur start het festival 
met een kinderkermis. Ook de 
clowns Soeth, Ditte, Scheffers en 
Frans Brok zijn weer van de par-
tij. Vanaf 13.00 uur start de mu-
ziek met drumband de Reiger. 
Gevolgd door de slechts twaalf 
jaar oude Sven Duijff. Het stok-
je zal hierna worden overgege-
ven aan Samba Salad. Dit optre-
den begint om 14.00 uur. Sam-

ba Salad gebruikt alle muziek-
stijlen en maakt daar kinderlied-
jes van. Vervolgens worden de 
winnaars van crosmania gepre-
senteerd. Hierna komt de even-
eens jonge, maar zeer talentvol-
le Mike van der Horst optreden. 
Vervolgens Superrrtrio, die be-
kend staat om hun meezingers. 
Hierna volgt nog een optreden 
van de bekende Noord-Holland-
se band Helder. 
Helder is de nieuwe naam van de 
bekende band Giga. Om 18.00 
uur is het tijd voor de meiden-
groep Djumbo. Het avondpro-
gramma begint rond 19.00 uur 
met een optreden van de West-
Friese band Oos Joos. Dit wordt 
rock & roll op z`n Fries. Rond 
20.00 uur een optreden van Pop-
starstalent Maxime Dassen. Na 
haar optreden is de trekking van 
de loterij. De gehele dag door 
kan men loten kopen voor het 
goede doel. 

Tot slot rond 21.00 uur een optre-
den van Bob en de Blueband met 
een gastoptreden van Steffie!
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Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips op fi-
nancieel en verzekeringsgebied.

“Vrijdagochtend 15 juli 2039. Het 
zonnetje schijnt en ik zit op mijn 
terras aan een cappuccino. Ik 
heb net factor 50 opgesmeerd 
om de eerste zonnestralen geen 
inwerking te laten krijgen op mijn 
huid. De radio staat aan en het 
nieuws over de opgeschroefde 
pensioenleeftijd van 72 schalt 
door de boxen. Het is al weer de 
zoveelste maatregel van het ka-
binet om de staatschuld omlaag 
te krijgen. Vorig jaar hebben ze in 
Den Haag nog de hypotheekren-
te volledig afgeschaft. Ik hoef me 
met mijn 65 jaar gelukkig niet al 
te veel zorgen om te maken.” 

“Zomaar even een vooruitblik 
hoe het leven er over ongeveer 
30 jaar uit kan zien. Of het waar 
is, weet ik niet. Maar er staan 
nogal wat dingen te gebeuren. 
En moet u zich zorgen te maken? 
Als u uw maatregelen treft, hoeft 
dat niet het geval te zijn.”

Hypotheekrente aftrek
Is de eventuele afschaffing van 
de hypotheekrente wel het enige 
probleem waar u rekening mee 
moet houden? Vanuit de opinie 

van de laatste tijd, zou je zeggen 
van wel. Ik wil even een andere 
kant belichten. Sinds 1985 beste-
den mensen nog steeds hetzelfde 
percentage van hun inkomen 
aan hun woning. De woningen 
zijn duurder geworden, maar het 
inkomen is ook gestegen. Als u 
nu een woning koopt en een hy-
potheek afsluit met een rente-
vastperiode van 10 jaar, blijft u de 
komende 10 jaar hetzelfde be-
drag betalen, terwijl uw inkomen 
als het goed is, stijgt. Daardoor 
dalen de feitelijke woonlasten ie-
der jaar een beetje. Als de hypo-
theekrente dus stap voor stap 
wordt beperkt, hoeft de koop-
kracht niet minder te worden. 
Toch blijft een gedegen financiële 
planning altijd zinvol. Ook al heeft 
de regering op het eerste gezicht 
onwenselijke maatregelen in pet-
to; door hier slim mee om te gaan 
hoeft u niet voor verrassingen 
komen te staan. 

Pensioenleeftijd
Aan de pensioenleeftijd kunt u 
zelf niet zoveel doen. De over-
heid ‘bepaalt’ wanneer u met 
pensioen mag en wanneer u 
AOW ontvangt. Zoals het er nu 
in 2010 naar uitziet, is dit 67 jaar 
geworden. Als u ervoor kiest om 
vermogen op te bouwen als aan-
vulling op uw pensioen, kunt u 
zelf bepalen wanneer u wilt stop-
pen met werken. U kunt hierbij 

denken aan een spaarrekening, 
beleggen of vermogen ontrek-
ken uit uw woning. Er zijn diverse 
mogelijkheden die u in staat 
stellen om het heft in eigen hand 
te houden.

Wilt u weten hoe u ervoor staat 
op uw 65e en het heft in eigen 
hand houden? Kom dan gerust 
bij ons langs voor een vrijblij-
vend financieel advies. Univé 
Noord-Kennemerland is te vinden 
in Heemkerk op de Maerelaan 6, 
tel. 0251 – 65 70 75 en in 
Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. 072 - 505 35 81.

15 juli 2039

Castricum - Tussen je vrijwil-
ligerswerk, bezoekjes afleggen 
en het huishouden doen, nog 
even tijd voor het schrijven van 
je debuut. Greet Scholte-Schoen 
deed dat op haar 82ste. “Ik vond 
nu eenmaal dat dit verhaal ver-
teld moest worden”, zegt zij. Het 
boekje heet: ‘Samen meer mens’, 
en gaat over wat men voor een 
ander kan betekenen. Dat blijkt 
heel verrassend te zijn.
Het boekje is te koop bij boek-
handel Laan en bij Greet thuis, 
even bellen voor een afspraak, 
tel. 0251-671836.

Schrijfdebuut

Expositie
Castricum - Tot en met 22 sep-
tember is er een expositie in de 
Tuin van Kapitein Rommel met 
werk van Lida Tiebie. Eerder be-
richtte deze krant dat de expo-
sitie tot 22 augustus zou lopen. 
Deze expositie is gratis te bezoe-
ken op werkdagen van 9.30 tot 
16.30 uur. 

Lezing en fietstocht van Lia:
Veranderend landschap 
tussen Heiloo – Akersloot
Regio - Donderdag 26 augus-
tus organiseert Stichting Welzijn 
Heiloo in ’t Trefpunt een lezing 
en fietstocht. Lia Vriend gaat  
vertellen over het landschap en 
de veranderingen daarin. Tijdens 
de lezing wordt aan de hand van 
oude kaarten en vele andere illu-
straties de veranderingen in het 
landschap getoond en uitgelegd. 
’s Middags is een fietsen tussen 
Heiloo en Akersloot en zien de 
deelnemersdat de landschappen 

hier heel gevarieerd zijn en hoe 
de waterhuishouding hier gere-
geld wordt. Van 10.00 tot 12.00 
uur is de lezing met vele illu-
straties, van 12.00 tot 13.00 uur 
lunch (zelf meenemen) en van 
13.00 tot 16.00 uur de fietstocht.  

’t Trefpunt is te vinden op Abra-
ham du Bois-hof 2 in Heiloo. Op-
geven bij Stichting Welzijn Hei-
loo 072 5331297. De kosten zijn  
19,00 euro. 

Het Nationaal MS Fonds 
zoekt tien collectanten
Castricum - Het Nationaal MS 
Fonds zoekt tien nieuwe collec-
tanten in Castricum en Akersloot 
voor de Nationale MS Collecte-
week in november. “Tot nu toe 
zijn er 28 collectanten, maar 
dat is niet genoeg om bij iedere 
voordeur aan te bellen”, zegt Pa-
mela Zaat, landelijke coördinatri-
ce van het Nationaal MS Fonds.
“Om bij alle 34.000 inwoners 
aan te bellen moeten er eigenlijk 
ruim negentig collectanten zijn, 
maar met tien nieuwe collectan-
ten zijn we al heel erg blij”. Het 

MS Fonds zet zich in om de kwa-
liteit van leven van mensen met 
Multiple Sclerose te verbeteren. 
Dit doet zij door voorlichting te 
verstrekken, activiteiten en va-
kanties te organiseren en onder-
zoek te verrichten.
Collectanten zijn twee uurtjes 
per jaar kwijt. Het Nationaal MS 
Fonds collecteert van 22 tot en 
met 27 november. Meer informa-
tie? Neem contact op met Pame-
la Zaat, tel. (010) 591 98 39 of via 
www.nationaalmsfonds.nl. n do-
natie op giro 5057 is welkom. 

Tattoo- en piercingshop 
Odoratus.nl vernieuwd

Heemskerk -  Tattoo- en pier-
cingshop Odoratus aan het 
Bachplein heeft een nieuwe ei-
genaar. De winkel, die sinds 
2002 geldt als hét adres voor het 
laten zetten van een tattoo of 
piercing, is overgenomen door 
Peter Kuijl en zijn vrouw Anne-
mieke. Het winkelpand heeft in-
middels een complete gedaante-
verwisseling ondergaan en van-
af maandag zijn de deuren voor 
het publiek geopend. De nieu-
we naam Odoratus.nl staat voor 

kwaliteit en hygiëne conform al-
le strenge normen die gelden 
voor het plaatsen van een tatoo 
of piercing. 

Peter Kuijl ziet met de overname 
van de winkel een droom in ver-
vulling gaan. Hij vertelt: ,,Wat is 
er nu mooier dan van je passie 
je beroep kunnen maken?” De 
40-jarige Bosnië-veteraan kreeg 
het aanbod voor de overname 
van de vorige eigenaar, een goe-
de vriend van hem. Tattoos en 

piercings hebben al vele jaren 
zijn aandacht. ,,Ik zat nog in de 
eerste klas van de lagere school 
toen ik zelf gaatjes in mijn oren 
prikte. Niet lang daarna zette ik 
met oostindische inkt drie stip-
jes, dat was eigenlijk mijn eer-
ste tattoo. Op mijn dertiende liet 
ik voor het eerst een echte ta-
toeage zetten.’’ Inmiddels is Pe-
ter’s lichaam voor ruim 50% be-
dekt met tatoos en heeft hij zo’n 
20 piercings. 

Het winkelpand aan het Bach-
plein is door Peter en Annemie-
ke grondig aangepakt. ,,De shop 
was nogal gesloten, er werden 
ook seksartikelen verkocht. Dat 
wilde ik niet. Als een meisje van 
veertien bijvoorbeeld aan haar 
ouders vraagt of ze een piercing 
mag laten zetten en die ouders 
zien allemaal seksartikelen, dan 
schrikken ze daarvan. Wij heb-
ben er bewust voor gekozen om 
die artikelen niet meer te verko-
pen en de winkel een open ka-
rakter te geven. Je ziet nu van 
binnen en van buiten precies 
wat er bij ons gebeurt. Vroeger 
bestond vaak de indruk dat het 
zetten van een tattoo iets was 
voor motorrijders of criminelen, 
maar dat is nu anders. Iedereen 
komt er; tieners, maar ook be-
jaarden.’’ 
Voor het laten zetten van een 
piercing of tattoo gelden stren-
ge regels. Een piercing mag van-
af 12 jaar wanneer een ouder of 
voogd schriftelijk akkoord gaat, 

vanaf 16 jaar is die toestem-
ming niet meer nodig. Bij het 
laten zetten van een tattoo ligt 
de leeftijdsgrens hoger. Vanaf 
16 jaar mag het uitsluitend met 
toestemming van een ouder of 
voogd, pas vanaf 18 jaar mag ie-
mand dit zelfstandig laten doen. 
De leeftijdsgrenzen worden bij 
Odoratus.nl streng gecontroleerd 
en de kwaliteit van de dienstver-
lening blijft gelijk. Vaste tatoeer-
der Kees blijft op donderdag en 
vrijdag aanwezig, verder is een 
nieuwe tatoeerder aangesteld 
die ook ‘s avonds of in het week-
end in actie kan komen. De prij-
zen voor het laten plaatsen van 
een piercing blijven gelijk. 

Met de waardebon, die men el-
ders in deze krant aantreft, geldt 
een korting. Bij het zetten van 
een tattoo geldt voor kleinere 
objecten een vaste prijs, bij gro-
tere objecten wordt in overleg 
met de tatoeerder een uurtarief 
afgesproken. Omdat Peter zelf 
in 1994 in Bosnië heeft gediend, 
introduceert hij nu een speciale 
korting voor veteranen. Op ver-
toon van hun veteranenpas geldt 
die korting van 10,- euro voor het 
plaatsen van een piercing. De 
winkel is geopend van maandag 
tot en met zaterdag tussen 11:00 
en 18:00 uur. Odoratus.nl, Bach-
plein 27 in Heemskerk. Telefoon: 
0251 205992 (via doorschakeling 
in de avond tot 22:00 uur bereik-
baar). Kijk op www.odoratus.nl 
voor meer informatie. 
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Castricum - De vlucht Nijvel 
van zaterdag 7 augustus was de 
vierde jongeduivenvlucht van het 
seizoen voor postduivenvereni-
ging De Gouden Wieken. 

De weersvoorspelling voor het 
weekeinde waren niet direct veel 
belovend. Maar bij het ochtend-
gloren van zaterdag was de zon 
zich al door het wolkendek aan 
het wrikken. Alleen Noord-Hol-
land lag onder een dicht wol-

Anton Tromp winnaar Nijvel kendek waar af en toe ook nog 
regen uit viel. De wind die blies 
van uit het zuiden en dat was 
een meevaller voor de duiven; 
dan kunnen ze tempo maken. En 
dat is gebleken. 

De winnende duif die haalde 
een snelheid van ruim 96 kilo-
meter per uur en zelfs de laatste 
prijsduif deed nog 85 kilometer. 
Er waren ruim 200 duiven in het 
concours door de leden van de 
Gouden Wieken ingezet. 

Totaal stonden op de lossings-
plaats Nijvel zes containerwa-
gens met circa 25.000 postdui-
ven. Een vlucht met hoofdrol-
spelers en met figuranten. En 
de hoofdrol die was voor Anton 
Tromp die zijn duiven in topform 
heeft.
De NL10-1556805 een prachti-
ge kras doffer kwam geweldig 
en duivencollega Joop Verha-
gen stond te genieten, het was 
een stipje aan de lucht en hij viel 
direct op de klep. Tevens pak-
te Anton vijf duiven bij de eer-
ste zes. Alleen Gerhard Tromp 
kon zich er tussen wringen. De 
derde liefhebber werd Sander de 
Graaf. 

Het peloton werd aangevoerd 
door Arie Hageman, gevolgd 
door Cees de Wildt en Piet 
Verduin,de lijst met prijsvliegen-
de werd afgesloten door Bert 
Bark en Cor Sprenkeling. 

Derde editie golftoernooi 
op sportpark de Puikman
Castricum - Voor de derde 
maal wordt op het voetbalterrein 
van Vitesse ’22 het golftoernooi 
‘Puikman Open’ georganiseerd. 
Dit jaar vindt dat plaats op za-
terdag 14 augustus. Het sport-
park is voor de gelegenheid om-
gedoopt in een heuse golfbaan 
met negen holes en een profes-
sionele driving en putting range. 
En wie droomt er nu niet van een 
afslagplaats op de Papenberg 
of uitholen op het beroemde A-
veld waar zoveel voetbalsucces-
sen werden gevierd!  
Tijdens de jaarlijks door Vitesse 
georganiseerde veiling hebben 

de spelers van het roemruch-
te derde senioren team negen 
kavels ter beschikking gesteld 
aan de hoogste bieders. De ne-
gen gelukkigen hebben allen het 
recht om af te slaan in een flight 
van vier personen op het pres-
tigieuze evenement. De 36 deel-
nemers strijden om de hoofd-
prijs: eeuwige roem. 
Voorafgaand aan het toernooi 
zullen twee pro’s een clinic ver-
zorgen waardoor de deelnemers 
goed voorbereid aan de start 
verschijnen. De spelers van het 
derde voorzien de deelnemers 
van een natje en een droogje.  

Hoofdtrainer Vitesse Jort van der Meulen:

“Spelers hebben er dit 
jaar weer veel zin in”
Castricum - Hoofdtrainer Jort 
van der Meulen van Vitesse ‘22 
blikt terug op het vorig seizoen 
en kijkt vooruit naar aankomend 
siezoen in drie vragen. 

Welke learning heb je van afge-
lopen jaar getrokken en ga je dit 
jaar implementeren? 
“Het seizoen 2009-2010 is on-
danks dat we niet gepromoveerd 

zijn toch naar mijn voldoening 
geweest. We hebben een peri-
ode titel gepakt en hebben met 
alleen maar zelf opgeleidde spe-
lers toch weer het hele jaar mee-

gedaan om de prijzen. In het be-
gin van de competitie liet het 
spel wel eens te wensen over 
maar ondanks dat waren we wel 
in staat om de punten te pakken. 
De tweede periode was erg sterk 
en deze wisten we ook binnen 
te halen waar door we weder-
om de nacompetitie bereikt had-
den. In de derde periode ging 
het eigenlijk mis en hebben we 
rechtstreekse promotie uit han-
den gegeven. De manier waarop 
de in de nacompetitie gespeeld 
hebben stemt mij zeer positief en 
biedt hoop voor de toekomst. Al-
les waar we een jaar lang hard 
aan hebben gewerkt kwam eruit. 
Alleen jammer dat dit niet een 
promotie naar de eerste klasse 
tot gevolg had.”

Binnen het team zijn er wat ver-
schuivingen geweest. Wie zijn er 
gekomen en wie zijn er gegaan?

“Ten aanzien van het komende 
seizoen zijn er weinig wijzigin-
gen. We hebben alleen afscheid 
moeten nemen van twee door-
gewinterde eerste elftal spelers; 
Mike van Vliet en Marcel Koek-
koek. Mike is in het derde elftal 
gaan voetballen en Marcel heeft 
plaats genomen in de techni-
sche staf als keeperstrainer en 
is met ons al weer twee weken 
vol aan het trainen. Er zijn maar 
twee nieuwe spelers aan de se-
lectie toegevoegd. En wel twee 
keepers, Joffrey Heus komt uit 
de A1 en Erik Alders komt van 
FC Uitgeest.  Deze twee zijn ook 
nodig omdat we naast het af-
scheid van Marcel ook geen ge-

bruik kunnen maken van de lang 
geblesseerde Joey Boeters. Wie 
zich de nieuwe keeper van het 
eerste elftal mag noemen zal 
aan het einde van de voorbe-
reiding bekend worden. Verder 
zullen er weinig wijzigingen zijn 
binnen het eerste elftal en zullen 
we door gaan op de ingeslagen 
weg en zullen we ons nog speci-
fieker bezig gaan houden met de 
kleine details binnen wedstrijden 
om dit jaar weer mee te doen om 
de bovenste plaatsen.” 

In welke wedstrijden heb je ver-
trouwen en tegen welke zie je als 
trainer een klein beetje op? “De 
competitie zal er dit seizoen an-
ders uitzien dan de afgelopen ja-
ren. We spelen nu 26 wedstrijden 
waar het er altijd 22 waren. En er 
zijn veel nieuwe ploegen bij ge-
komen. Dit geeft weer een nieu-
we uitdaging. Ik zie niet in waar-
om wij onder zouden moeten 
doen voor een van de clubs in 
onze competitie. De aankomen-
de weken zullen we nog gebrui-
ken om de basis weer goed neer 
te zetten. We spelen naast de 
Cal-cup ook op dinsdag 17 au-
gustus tegen Jong AZ en ver-
volgens drie beker wedstrijden. 
De eerste competitiewedstrijd 
zal tegen een voor ons niet on-
bekende tegenstander zijn. Zil-
vermeeuwen zal net als vorige 
jaar de seizoensopening zijn. De 
technische staf heeft veel ver-
trouwen in weer een goed sei-
zoen. De afgelopen weken is er 
al hard gewerkt en je merkt dat 
de spelers er weer veel zin in 
hebben.”

Topmoment voor Roel
Castricum - Roel mocht na-
mens Vitesse als keeper, een ca-
deau overhandigen en een vraag 
stellen tijdens de huldiging van 
Maarten Stekelenburg. Roel,  
een keeper van voetbalvereni-
ging Limmen en van Meervogels 

Akersloot werden gastvrij thuis 
ontvangen bij de sterkeeper van 
Oranje. Daarna reden ze mee 
met de oranjebus door Limmen 
naar de huldiging in “de Burge-
rij”. Roel: “Dit was echt een top-
moment.”



De kermisgangers
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Circus Humberto komt naar camping Bakkum

Sfeervolle en spectaculaire circus-
show viert première in Bakkum

Bakkum - Voor de allereerste 
keer in hun bestaan bouwt Cir-
cus Humberto zijn grote nieuwe 

viermastentent op in Bakkum. 
Zij strijken van 18 tot en met 22  
augustus neer op de Kennemer 

Duincamping in Bakkum. Circus 
Humberto is opgericht in 1992 
door Joschi Ortmann en Eugen 
Zinnecker. Vandaag de dag is 
Circus Humberto een middel-
groot circus met een nostalgisch 
ogend wagenpark van zo’n der-
tig trucks, vrachtwagens, cara-
vans, pak- en woonwagens, die-
renverblijven en catering. 

Daarnaast is Circus Humber-
to een echt klassiek circus met 
dieren en variétéacts. In de ruim 
twee uur durende voorstelling zit 
onder meer een uitgebreid die-
renprogramma met  paarden, 
pony’s, kamelen en andere exo-
tische dieren. Verder clownerie, 
jongleurs, acrobaten enzovoort. 
Naar verwachting van Ragina 

van Heybeek, woordvoerder van 
het circus, zal deze nieuwe pro-
ductie een enorme publiekstrek-
ker zijn voor Bakkum en omstre-
ken, voor jong en oud en voor al-
le rangen en standen. 
“Een show vol humor, spanning 
en sensatie in een prachtig aan-
geklede kleurrijke circustent met 
de geur van het klassieke piste 
zaagsel.”

De voorstellingen vinden plaats 
op woensdag 18 augustus 19.00 
uur, donderdag 19 augustus 
15.30 en 19.00 uur, vrijdag 20 au-
gustus 15.30 en 19.00 uur, zater-
dag 21 augustus 15.30 en 19.00 
uur en zondag 22 augustus 14.00 
uur. 
Voor meer informatie over toe-
gangsprijzen en reductiebonnen 
zie www.circushumberto.nl.

In gesprek met Arie en Bets Eriks

Hulde aan 60-jarig echtpaar
Akersloot - Een boog van ve-
le door enkele kleinkinderen op-
geblazen witte ballonnen en een 
bordje: ‘Hulde aan het 60-jarig 
echtpaar’ vóór de voordeur van 
het echtpaar Eriks-Winkelman 
wijzen je de weg naar hun wo-
ning aan de Startingerweg num-
mer 3. Hoewel het dinsdag 3 au-
gustus precies 60 jaar geleden 
was, dat het echtpaar trouw-
de, wordt er feest gevierd na de 
vakantie en wel op 11 septem-
ber. Dan komen er zo’n zestig 
mensen tezamen voor het 84- 
en 83-jarige bruidspaar in Mo-
tel Akersloot voor een koud- en 
warm buffet.

Elizabeth Eriks-Winkelman met 
als roepnaam Bets is 23 jaar als 
zij gaat trouwen. Haar man is dan 
24 jaar. Daarvóór werkte zij op de 
administratie van de Blikfabriek 
Verblifa. Bets: “Ik verdiende toen 
35 gulden per maand.” Maar, zo-
als dat vroeger ging: toen zij ging 
trouwen, moest zij stoppen. Bets 
was tot haar trouwen lid van de 
VCJB (Vrijzinnige Christelijke 
Jeugd Beweging), waar zij veel 
plezier heeft beleefd en ook wel 
met andere jongeren een week-
end ging kamperen.  Arie was 
inseminator voor het K.I. (Kunst-
matige Inseminatie), een interes-
sant beroep. Het was zijn taak te 
zorgen voor kunstmatige insemi-
natie. Hij bracht het sperma van 
een stier naar diverse boeren, 
waar hij het sperma aanbracht in 
de koeien en heel soms deed hij 
dit werk ook bij geiten en scha-
pen. Geboren in Groet, ging hij 
in 1948 voor zijn werk in de kost 
in Uitgeest. Op Koninginnedag in 
Akersloot in augustus, toen nog 
ter ere van koningin Wilhelmi-
na, ontmoette hij Bets. Zij had-

den een tijd verkering en toen 
er twee huizen naast de stieren-
stallen aan de Kleis in Uitgeest 
beschikbaar waren, gingen zij in 
één ervan wonen.

Fusies
Arie: “Eerst was alles nog klein-
schalig en kon een boer leven 
van acht à negen koeien, maar 
die aantallen zijn tegenwoordig 
beduidend groter. Er werkten 
drie inseminatoren in Uitgeest, 
maar er waren steeds minder 
boeren. Er volgde in 1966 een fu-
sie van Halfweg, Ouderkerk aan 
de Amstel, Broek in Waterland, 
Egmond-Binnen en Uitgeest.” De 
stallen met stieren waren verza-
meld in Stompetoren, waar Arie 
lange tijd werkte en onder meer 
de stieren verzorgde. Hij maakte 
later nog een fusie mee met nu 
nog Texel, Schagerbrug, Sijbe-
karpsel, Oosthuizen en Dirkshorn 
erbij. In Stompetoren bevonden 
zich toen voor al deze genoemde 
dorpen stallen met dertig stie-
ren. Arie was veertig jaar insemi-
nator, werd hoofdinseminator en 
werkte samen met veertien inse-
minatoren.  Hij werkte zeven da-
gen in de week en kreeg daar-
na eerst één dag en later twee 
dagen vrij in de week. Bets: “Hij 
was wel altijd thuis met het eten, 
maar ik kan me niet herinneren, 
dat hij ooit een kind naar school 
heeft gebracht. Hij was best veel 
weg voor zijn werk. Ik had een 
groot gezin. Mijn vader kwam el-
ke dag afwassen.” 

“Er is in de loop der jaren veel 
veranderd”, zegt Arie.” Ik heb me 
de laatste jaren ook bezig ge-
houden met het invriezen van 
sperma. Sperma kan tegenwoor-
dig bewaard worden met vloei-

bare stikstof  en wel op 196 gra-
den onder nul in een speciale 
ketel, noem het een soort ther-
mosfles. Boeren bellen het K.I.  
als een koe tochtig is, vragen 
naar een inseminator of brengen 
het sperma ook wel zelf in.”

Buitenlandse reizen
61 en een half jaar oud ging 
Arie in de VUT. Toen hij samen 
met Bets veertig jaar getrouwd 
was, kregen beiden van de kin-
deren een reis aangeboden naar 
Luxemburg. Dat was zó goed be-
vallen, dat zij de smaak van het 
reizen te pakken hadden ge-
kregen. Bets: “Toen de kinde-
ren klein waren, gingen wij wel 
op vakantie, maar altijd in Ne-
derland. We gingen een dagje 
naar Artis of naar de verkeers-
tuin in Assen en huurden soms 
een huisje of stacaravan voor 
veertien dagen.” Maar toen zij 
eenmaal samen zonder kinde-
ren naar Luxemburg waren ge-
weest, volgden er nog diverse 
buitenlandse reizen: naar Kroa-
tië, twee maal naar Zwitserland, 
naar Oostenrijk en naar Sauer-
land. 
“We maakten vele Hipporeizen 
voor ouderen”, zeggen zij. “En”, 
zegt Bets, “onze jongste zoon, 
die bijna veertig is, woont in De-
nemarken, waar hij voor een 
boer werkt. Zodoende gaan wij 
ook geregeld naar Denemarken.” 
Het echtpaar heeft negen kinde-
ren, waarvan de oudste 59 is en 
de jongste bijna 40. Verder heb-
ben zij zeventien kleinkinderen 
en vijf achterkleinkinderen. 

Helaas kreeg Bets reuma op 
haar zeventigste. Sinds drie jaar 
gaat zelf koken niet meer na-
dat zij een pan met spinazie uit 

haar handen liet vallen, die heel 
ongelukkig op haar voet terecht 
kwam. 
Beiden wonen nu 43 jaar in 
Akersloot. Zij zijn in de gezegen-

de omstandigheden in te wonen 
bij hun zoon Arjan, die het huis, 
dat het echtpaar in Akersloot 
in 1967 kocht, in 2000 van hen 
overkocht. (Marga Wiersma).    

Samen voorop in de strijd
KWF Kankerbestrijding 
zoekt nieuwe collectanten
Castricum - In de week van 
6 tot en met 11 september or-
ganiseert KWF Kankerbestrij-
ding weer de jaarlijkse huis-aan-
huiscollecte. KWF Kankerbestrij-
ding gaat al  ruim 60 jaar voor-
op in de strijd. Ook in Castricum 
en Bakkum gaan jaarlijks enkele 
tientallen vrijwilligers in de col-
lecteweek een of twee avonden 
op pad om hun bijdrage aan de 
strijd tegen kanker te leveren.
De afdeling KWF Kankerbestrij-
ding Castricum/Bakkum zoekt 
voor de collecteweek nog col-
lectanten, onder andere voor 
de routes Dorpsstraat vanaf To-

renstraat tot aan de spoorover-
gang, de Geelvinckstraat, Konin-
gin Julianastraat/Koningin Wil-
helminastraat, H. van Ginhoven-
straat/Oudeweg, appartementen 
De Wheere  en Ambassadeur 
aan de Smeetslaan. Wie als col-
lectant een daadwerkelijke een 
steentje wil bijdragen in de strijd 
tegen kanker, kan contact opne-
men met  mw. Tonny Hendriks, 
tel. 650457/e-mail: ajchendriks@
casema.nl. 
Meer informatie over KWF Kan-
kerbestrijding is ook te vinden 
op de website www.kwfkanker-
bestrijding.nl. 



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
11 augustus 2010

Meepraten
over cultuur 
in Castricum

WWW.CASTRICUM.NL

Gelukkig was het om 13.00 uur droog en 
konden de ballonen worden opgeblazen 
op het kermisterrein in Castricum. De 
kaartjes werden  ingevuld en aan de bal-
lonnen gebonden. Wethouder mevrouw  
Zonjee opende de kermis met een wel-
komst-woordje voor de kermisexploi-
tanten en alle kinderen en hun ouders. 
Daarna werd er gezamenlijk afgeteld van 
10 naar 1 en alle ballonen tegelijk losge-
laten. Het was een prachtig gezicht en 

daarmee de kermis geopend. De Castri-
cummers konden  weer vier dagen lang 
hun hart ophalen op dit zomerse feest. 
De enige echte kermisbeer was net te 
laat voor de opening maar heeft het 
daarna weer goed gemaakt door ruim 
een uur lang op de kermis alle kinderen 
een hand te geven en samen op de foto 
te gaan.  Kortom: kermis in Castricum, 
wederom een groot succes!

Open Monumentendagmagazines 2010
Op verschillende adressen binnen de 
gemeente Castricum kunt u vanaf deze 
week gratis een exemplaar afhalen van 
zowel het landelijk als regionaal Open 
monumentendag-magazine. Het re-
gionale magazine is dit jaar opnieuw 
zeer fraai uitgevoerd. U vindt hierin een 
duidelijke overzichtskaart en een korte 
beschrijving van alle monumenten die 
gedurende het weekend van Open Mo-
numentendag (11-12 september 2010) 
voor bezichtiging zijn open gesteld in 
de regio (gemeenten Bergen, Bever-
wijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo en 
Uitgeest). Als extra vindt u hierin meer 
informatie over het thema “De Smaak 
van de 19e eeuw”. De Open Monumen-
tendagmagazines kunt u, gedurende 

kantoortijden, afhalen op de volgende 
adressen:

Bibliotheek Akersloot
Bibliotheek Castricum 
Bibliotheek Limmen
Balie VVV Castricum
Balie gemeentelijke locatie Limmen

Hiernaast zijn er tijdens het weekend van 
Open Monumentendag ook nog exem-
plaren van beide Open Monumenten-
dagmagazines onder meer verkrijgbaar 
in Akersloot bij de Protestantse kerk, het 
Gemaal “Limmen 1879” en korenmolen 
“de Oude Knegt”, in Castricum bij de 
Protestantse kerk (Dorpskerk) en in Lim-
men bij de Protestantse kerk. 

Meepraten over het beleid rond kunst en 
cultuur in onze gemeente; dat kan voor 
de derde keer tijdens een ‘brainstormses-
sie’ over cultuurbeleid. Deze bijeenkom-
sten vormen de voedingsbodem voor de 
gemeentelijke Cultuurnota. 
Op dinsdag 24 augustus staat centraal 
de belangstelling voor en deelname aan 
kunst en cultuur en het cultureel educa-
tieve aanbod in Castricum. 

Worden de gewenste doelgroepen be-
reikt? Is het aanbod toegankelijk voor 
alle leeftijden? Hoe kan er samenge-
werkt worden met het onderwijs en de 
bibliotheken? Wat zijn de kansen en 
bedreigingen voor het culturele leven in 
Castricum?

Deze keer is de begeleiding in handen 
van Kunstbende Noord-Holland.
De bijeenkomst vindt plaats vanaf 19.30 
uur bij Galerie & Grafisch Atelier SOPIT, 
Anna Paulownastraat 22, Castricum. 
Wethouder Klijnstra opent de bijeen-
komst. Wie kunst en cultuur een warm 
hart toedraagt, is welkom: u kunt zich t/
m 19 augustus aanmelden bij margriet-
talsma@castricum.nl.
Meer informatie leest u op www.castri-
cum.nl (Sport, kunst en cultuur > cul-
tuurbeleid).

Kermis in Castricum



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:
150710 Laan van Albertshoeve 266 in Castricum

1902 PW
Het plaatsen van een berging

300710 Rijksweg 31a in Limmen
1906 BC
Het omzetten van het gebruik
Outerlant 16 in Akersloot
1921 WK
Het uitbreiden van de woning en de 
verdieping
Outerlant 14 in Akersloot
1921 WK
Het uitbreiden van de woning

020810 Kerklaan 9a in Akersloot
1921 BJ
Het tijdelijk plaatsen van een woonunit/
stacaravan

030810 Prins Bernhardstraat 4 in Castricum
1901 DS
Het uitbreiden van de verdieping

050810 Schulpstet 9 in Castricum
1901 JH
Het bouwen van een 2 onder 1 kap woning 
met garage/berging

ReCtifiCAtie
in de krant van 4 augustus 2010 stond:
270710 Startingerweg 22 in Akersloot

1921 AH
Het bouwen van een woning met garage/
berging
Dit moet zijn:

270710 Startingerweg 33 in Akersloot
1921 AH
Het bouwen van een woning met garage/
berging

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 12 augustus 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

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

Sportlaan 12 in Limmen
1906 Xe
Het plaatsen van een overkapping
Boschweg 6 in Akersloot
1921 AR
Het uitbreiden van de woning (legalisatie)

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:

Bouwvergunningen 

290710 Roelat 41 in Limmen
1906 eV
Het plaatsen van een dakkapel

Sloopmelding van rechtswege ontstaan
050810 Kapelweg 2 in Limmen

1906 eA
Het slopen van het bijgebouw

*Evenementenvergunning

City Camp, Castricum
Aan S. Lindemann is vergunning verleend voor het or-
ganiseren van City Camp van 19 t/m 29 augustus 2010 
-in de kern Castricum.

Castricum, Calstreetleague
Aan Stichting Welzijn Castricum is vergunning verleend 
voor het organiseren van de finale van het Straatvoet-
baltoernooi Calstreetleague op 29 augustus 2010 van
14.00 tot 18.00 uur op De Brink te Castricum.

feesttent kermis Limmen
Aan de heer J.W. van Ammers van Café de Lantaarn is 
vergunning verleend voor het opzetten van een feest-
tent en plaatsen van een snackwagen. De feesttent zal 
worden geplaatst op het Vislaantje en de parkeerplaats 
naast het Vislaantje van 9 t/m 14 september 2010. De 
snackwagen zal geplaatst worden op Dusseldorperweg 
voor nummer 58 van 10 t/m 13 september.

Ronde van Limmen
Aan de Stichting Ronde van Limmen is vergunning ver-
leend voor het organiseren van de Ronde van Limmen 
op 21 augustus van 15.00 t/m 22.00 uur.

Sinterklaasfeest, Heereweg 89 Castricum
Aan Intertainment B.V. is vergunning verleend voor het 
organiseren van sinterklaasfeesten op 27 en 28 novem-
ber en 1,4 en 5 december 2010 op Heereweg 89 te 
Castricum

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.

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 monumentenvergunningis 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 nodig voor het uitvoeren van de 2e fase 
van het plan voor (ver)nieuwbouw
van het verzorgingshuis “De Boogaert”. Binnenkort 
wordt gestart met het bouwrijp maken
van het plangebied voor deze 2e fase van de 
(ver)nieuwbouw van “De Boogaert”. Daartoe
dient nu ook het tuinhuis te worden verplaatst. Van-
wege de slechte bouwkundige staat is het
verplaatsen van het tuinhuis echter niet (meer) mogelijk. 
Reden waarom thans wordt gevraagd om een monu-
mentenvergunning voor sloop van het tuinhuis.
De aanvraag om monumentenvergunning ligt vanaf 
maandag, 16 augustus 2010 gedurende
veertien dagen voor een ieder in het gemeentehuis te 
Limmen (receptie) 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.

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.

Castricum, 11 augustus 2010


