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Gemeentehuis bewoond 
om kraken tegen te gaan
Castricum - Het gemeentehuis 
wordt tijdelijk bewoond. De ge-
meente heeft contact gezocht 
met een bedrijf dat tijdelijke be-
woning regelt,  Anti-Kraak BV. 
Dit bedrijf heeft inmiddels tijde-
lijke bewoners gevonden die hun 
intrek nemen in het gemeente-
huis. 

De tijdelijke huisvesting voor-
komt dat het gemeentehuis 
wordt gekraakt. Daarbij draagt 
deze tijdelijke bewoning ertoe 
bij dat vandalisme wordt voorko-
men doordat er toezicht is in en 
rond het gebouw. Het gemeen-
tehuis wordt opgeknapt en uit-
gebreid. 
Onlangs werd bekend dat de 
start van de bouw flinke vertra-
ging heeft opgelopen. 

Castricum - Een 60-jarige fiet-
ser uit Castricum is woensdag-
middag 5 augustus rond 17.30 
uur mishandeld door een jongen 
op de Zanderslootweg in Heiloo. 

De man fietste op deze weg, 
waar ook drie jongens op drie 
scooters reden. Zij vertoonden 
behoorlijk provocerend gedrag. 
De man werd vervolgens door 
één van de jongens van zijn fiets 
getrokken en in elkaar geslagen. 

Getuigen gezocht van 
een laffe mishandeling  

De man liep daarbij letsel op in 
zijn gezicht. De verdachte is een 
Marokkaans uitziende jongen. 
De politie op zoek naar getuigen 
van deze mishandeling. 
Wie de verdachte heeft gezien 
op of in de omgeving van de 
Zanderslootweg rond bovenge-
noemd tijdstip, wordt verzocht 
contact op te nemen met de po-
litie in Heiloo via tel.: 0900-8844.  
Voor dit nummer geldt een lo-
kaal tarief. 
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Veel kinderen zoek tijdens 
grote drukte op het strand

Bakkum - Het strand van Bak-
kum heeft twee topdagen be-
leefd afgelopen week. De red-
dingbrigade en EHBO maken 
melding van ruim twintig kin-
deren die tijdens de drukte zoek 
waren geraakt. Ze werden alle-
maal teruggevonden. Het ging 
beter toen er sos-polsbandjes 
werden uitgedeeld waarop ou-
ders hun mobiele nummer kun-
nen noteren. Deze polsbandjes 
zijn gratis af te halen bij de post 
van de reddingbrigade.
De EHBO had verder de handen 
vol aan het behandelen van wes-
pensteken. 
In het Noordhollands Duinreser-
vaat kwam de reddingbrigade in 
actie toen een man onwel werd. 
De politie heeft de man gere-
animeerd, waarna hij per am-
bulance naar het ziekenhuis is 
overgebracht. De man is over-
leden. Woensdag en donderdag 
werd de Zeeweg tegen het einde 
van de ochtend afgesloten om-
dat het parkeerterrein helemaal 
volstond. Automobilisten wer-
den naar andere parkeergele-
genheden in het dorp verwezen 
door de ingezette verkeersrege-
laars. Deze bezoekers konden 
vervolgens een plekje in de bus 
proberen te vinden of gaan fiet-
sen of lopen. Niet alleen de au-
to’s stonden hutje mutje; ook bij 
de fietsenstalling was er sprake 
van een overvolle bak. En op het 
strand… Daar lagen de zonlief-
hebbers gebroederlijk naast el-
kaar, allemaal op een kluitje bij 
de hoofdopgang. 

tot ziens bij

Bosvruchtenslof

van 9,25 voor 7,95

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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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 Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.Vakantiegasten Castricum

Degenen die tijdelijk in Castricum verblijven worden verzocht zich voor 
medische hulp te wenden tot de praktijk van huisarts A. Leemhuis, Dor-
camp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote 
campings.
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.
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.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 
28-07-2009: Florine, dochter van 
T. Visser en J. Blekemolen, gebo-
ren te Alkmaar
30-07-2009: Kevin, zoon van R. 
Monteban en Y.M. Leek, gebo-
ren te Alkmaar
02-08-2009: Stan Johannes, zoon 
van G.J. Dekker en A.C. Cornelis-
se, geboren te Castricum
Wonende te Akersloot: 
30-07-2009: Chiel, zoon van B.T.F. 
Kruijenaar en H. Schoon, gebo-
ren te Akersloot
03-08-2009: Marley-Lynn Sop-
hia Maria, dochter van T.P.A. 
Stengs en S.M. Geluk, geboren 
te Akersloot

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
03-08-2009: Pepping, Johannes 
N., wonende te Akersloot en Ma-
linovska, Oksana G., wonende te 
Alkmaar
03-08-2009: Holshuijsen, Renato 
en Bakker, Albertina G.J.M., bei-
den wonende te Castricum
04-08-2009: Kuijper, Carel J.J. 
en Schoonderwoerd, Adriana W., 
beiden wonende te Limmen

04-08-2009: Folla, Fredericus 
J.M. en Medina Medina, Georgi-
na J., wonende te Castricum

Overleden:
Wonende te Castricum:
30-07-2009: de Vries, Petrus C., 
oud 75 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met G.M.K. Nieu-
wenhuizen
01-08-2009: Zwart, Gerarda K., 
oud 74 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met P. Duin 
03-08-2009: Hoek, Hendrika M., 
oud 82 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd met W.D.M.  Klaus
04-08-2009: van der Veer, Roelof, 
oud 42 jaar, overleden te Castri-
cum

Wonende te Limmen:
31-07-2009: van Es, Maria C.L., 
oud 84 jaar, overleden te Bak-
kum
03-08-2009: Meijer, Hendrik, oud 
86 jaar, gehuwd geweest met C. 
Mooij, overleden te Limmen
Wonende te Zaanstad:
01-08-2009: Boere, Johan G., 
oud 81 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met R. Westen-
dorp

Gevonden en
vermiste dieren

Vermist: Delving Akersloot: ro-
de gecatreerde kater, witte kop, 
bef, buik en voetjes, scheve bek, 
5 jr, Kismo. 

Gevonden: Hoogegeest/K. 
Hoornlaan Akersloot: rood met 

donkergrijze poes. De Mient 
Castricum: jong lichtbruin ko-
nijntje, lange oren, mannetje. 
Dusseldorperweg Limmen Grijs-
cypers poesje, ±1 jr. 
Inlichtingen: 0251-658504 of 
072-5150071.

In Akersloots Gemaal 1879

Licht in glas gevangen
Akersloot - Zondag 2 augus-
tus opende Lousanne Schuuring 
zelf haar expositie van glasob-
jecten, schilderijen en sieraden 
in Het Gemaal 1879 in Akersloot. 
Over haar glaskunst zegt zij on-
der meer: “Het is een eeuwen-
oude traditie, het vastleggen van 
licht in glas.”

Lousanne Schuuring heeft de 
opleiding ‘vrije grafiek’ doorlopen 
aan de Rietveld Academie Am-
sterdam en daarnaast jarenlang 
gewerkt bij en met diverse kun-
stenaars. De glasobjecten die zij 
maakt, zijn wonderlijk mooi van 
vorm en kleur wat men dikwijls 
weer terugvindt in haar schilde-
rijen. “Andersom werk ik soms 
ook, een glasobject maken op 
basis van een schilderij,” verdui-
delijkt zij. Daarbij roept zij door 
het gebruik van andere materia-
len nieuwe beelden op. Haar in-
spiratiebron is hierbij steeds het 
vastleggen van licht. Een nieuwe 

wereld maken in eigen heldere 
kleuren, noemt zij het. En voegt 
daar aan toe: “Voortdurend com-
bineer ik traditionele technieken 
met eigen experimentele vindin-
gen.”
Het werk dat Schuuring in Het 
Gemaal tentoon stelt, is dat ook. 
De objecten hebben verschil-
lende afmetingen en zijn vooral 
kleurrijk. De schilderijen, meest-
al uitgevoerd in olie/acrylverf, 
zijn dat eveneens. Daarnaast zijn 
er sieraden te zien uitgevoerd in 
zilver, goud of titanium met glas. 
Wie eerst meer hierover wil we-
ten kan op haar website www.
glaskunstlousanneschuuring.
com terecht. 
De tentoonstelling is in augustus 
en september elke zondag van 
13.30 tot 16.30 uur in Het Ge-
maal 1879 aan de Fielkerweg 4 
in Akersloot te bekijken. De en-
tree is 1,00 euro die wordt ge-
bruikt voor het onderhoud van 
Het Gemaal. 

Laatste Vakantie Kinder-
vreugd van dit seizoen
Castricum - Donderdag, 13 
augustus wordt de laatste  Va-
kantie Kindervreugd gehouden 
van dit seizoen in dorpshuis De 
Kern, Overtoom 15. De kleintjes 
gaan ballonnen versieren, wor-
den geschminkt en zij mogen 
hun  knuffel meenemen. Verder 

krijgen zij geld om zelf drinken 
of wat lekkers te kopen. Grotere 
kinderen gaan aan de slag met  
knutselrestjes. Verder is er bin-
go met prijsjes, schaken, sjoelen, 
tafelvoetbal, tafeltennis et cete-
ra. Deelname is één euro en het 
duurt van tien tot twaalf uur.
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Braziliaanse klanken bij 
Iskra Jazzclub@Blinckers 
Castricum - Voor liefhebbers 
van jazz en Braziliaanse sam-
ba is er op 15 augustus een zo-
mersambaconcert Brazilian Spi-
rit in de nieuwe Iskra Jazzclub@ 
Blinckers op het strandplateau 
van Bakkum. De vermaarde Bra-
ziliaanse pianist/componist Le-
andro Braga speelt vanaf 21.00 
uur met het bekende Red Li-
mo String Quartet. Vocaliste Re-
becca Lobry vult de samba’s aan 
met soulvolle teksten en percus-
sionist Marco Santos brengt met 
opzwepende sambaritmes leven 
in de brouwerij. Voor dit concert 
geldt een zomerentreeprijs van  
8,50 euro, kinderen t/m 12 jaar 
6,00 euro.
Leandro Braga, vooraanstaand, 
met Grammy Awards gelauwerd 
Braziliaans pianist en één van 
de grootste sambamuzikanten 
van Rio de Janeiro van dit mo-
ment, komt naar Nederland. Bra-
ga schreef speciaal voor Red Li-
mo String ‘Quartet Spirits of 
Candomble’. Brazilian Spirit of-
wel Alma Brasileira wordt de spil 
van het Red Limo debuutalbum. 

Samen met hen gaat Braga de-
ze dagen de studio in om opna-
mes te maken voor deze lang-
verwachte debuut-cd. Ook Bra-
zilië’s topmuzikant Cesar Camar-
go Mariano, meervoudig Gram-
my Award winnaar, schreef en-
kele stukken vol authentieke, 
aanstekelijke, swingende sam-
baritmes voor het kwartet.
Het Red Limo String Quartet, in 
2005 opgericht door de Castri-
cumse violist Sietse van Gorkom, 
zit dit jaar flink in de lift. Het jazzy 
kwartet rockt, grooved en swingt 
met passie en overtuiging in ve-
le muziekstijlen. Met Kyteman’s 
Hiphoporkest beleven zij mega-
successen op alle grote festivals, 
inclusief North Sea Jazz Festi-
val. De succesvolle samenwer-
king met de band Within Temp-
tation wordt hernieuwd. Met go-
thic-zangeres Floor Jansen spe-
len zij wederom het programma 
Red Limo plays After Forever.
Informatie en kaarten bestel-
len via www.iskra.nl, tel. 0251 
674379 of bij VVV Castricum bij 
het NS-station.  

Castricum - Een 47-jarige man 
uit Sydney werd verleden week 
dinsdag rond 23.00 uur aange-
houden op de Mient. De man 
had in een restaurant een ruit 
van een tussendeur ingetrapt 
nadat hem de toegang was ont-
zegd. De eigenaar van het res-
taurant belde de politie en hield 
de man vast totdat agenten ter 
plaatse kwamen. Deze hielden 
de man aan. Hij werd overge-
bracht naar het politiebureau. 

Ruit ingetrapt

Programma 13 aug t/m 19 aug 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 16.30 & 20.00 uur 

“The Proposal”
donderdag 14.00 uur 

vrijdag & zaterdag 15.00 uur
zondag 14.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Ice Age 3D” (NL)

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
“Ice Age 3D” (OV)

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 17.00 & 21.00 uur

zondag 16.30 & 20.00 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 
“Harry Potter 6”
donderdag 14.00 uur 

vrijdag & zaterdag 15.00 uur 
zondag 14.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Het geheim van 

Mega Mindy”
donderdag 20.00 uur 

maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 
“State of play” 

State Of Play in Corso
Russell Crowe speelt een ouder-
wetse journalist die in de moder-
ne mediawereld de dood onder-
zoekt van de maîtresse van een 
bevriend congreslid. 
Het goed uitziende, onverstoor-
bare congreslid Stephen Collins 
is de hoop van zijn politieke par-
tij. Alle ogen zijn gericht op deze 
opkomende ster als partijkandi-
daat voor de naderende race om 
het presidentschap. Tot zijn on-
derzoeksassistente/minnares op 
brute wijze wordt vermoord en 

het ene geheim na het andere 
uit de kast rolt. 
McCaffrey heeft het twijfelach-
tige genoegen bevriend te zijn 
met zowel Collins als met de 
spijkerharde uitgever Cameron, 
die hem op onderzoek stuurt. Bij 
zijn zoektocht met zijn partner 
Della naar de moordenaar stuit 
McCaffrey op een doofpotopera-
tie die de totale machtsstructuur 
van het land dreigt te ontwrich-
ten. Vanaf donderdag 13 augus-
tus in Corso.

The Proposal 
De invloedrijke redactrice Mar-
garet dreigt uitgezet te worden 
naar haar vaderland Canada. Om 
dit te voorkomen dwingt ze haar 
niets vermoedende en komische 
assistent Andrew om zich met 
haar te verloven, terwijl ze hem al 
jarenlang het leven zuur maakt. 
Hij gaat akkoord met de verlo-
ving maar tegen een paar per-
soonlijke voorwaarden. Het on-

waarschijnlijke stel reist af naar 
Alaska om de eigenzinnige fa-
milie van Andrew te ontmoe-
ten. Het zelfbeheerste stads-
meisje komt dan in de ene ko-
mische situatie na de andere te-
recht, waarin ze zich als een vis 
op het droge voelt. Met een on-
voorbereid huwelijk in het voor-
uitzicht en de vreemdelingenau-
toriteiten op de hielen, beloven 
Margaret en Andrew met eni-
ge aarzeling zich aan het plan te 
houden. Ongeacht de angstvalli-
ge gevolgen…

Taalcursussen met extra’s
Castricum - De Volksuniversi-
teit (VUcas) start komend cur-
susjaar met taalcursussen in een 
nieuwe opzet, waarbij er geen 
strikte scheiding meer is tus-
sen leerjaren. De taalcursus-
sen zijn er op gericht de beheer-
sing van de taal verder te ont-
wikkelen. Het accent ligt daarbij 
op de conversatie, onderbouwd 
door de noodzakelijke gramma-
tica. Daarnaast worden work-
shops georganiseerd over litera-
tuur, het chanson en de cultuur. 
Men kan zich vooraf, tijdnes de 
open dag of uiterlijk in de eerste 
les laten adviseren door de do-
cent over het juiste niveau.
Een andere manier om actief te 
zijn met taal is de deelname aan 
een Leeskring. De VUcas heeft 
leeskringen voor moderne Ne-
derlandse literatuur en buiten-
landse literatuur. Er is ook een 
cursus ‘Dichters en hun Poëzie. 
Bij alle cursussen en werkgroe-

pen van de Volksuniversiteit is 
naast de inhoud ook het socia-
le aspect en onderlinge contact 
belangrijk. Een cursus kan zo 
tot een Kring worden. Informa-
tie is te vinden op www.vucas.
nl . De cursussen starten van-
af maandag 5 oktober. De open 
dag wordt gehouden op zater-
dag 12 september van 11.00 tot 
13.00 uur in het VUcas-kantoor 
op het Kooiplein (tel. 670048). 

Tuin van Kapitein Rommel krijgt 
23.000 euro van Oranje Fonds
Castricum - Het Oranje Fonds 
heeft een bedrag van  23000,- 
euro toegezegd aan de Tuin van 
Kapitein Rommel voor de ver-
bouwing en uitbreiding van de 
ontmoetingsruimte. 
Al vijftien jaar biedt de Tuin van 
Kapitein Rommel haar dien-
sten aan in Castricum. Om dit 
zo goed mogelijk te kunnen blij-
ven doen is uitbreiding van de 
ontmoetingsruimte noodzake-
lijk. Dan kan er een gescheiden 

toilet gerealiseerd worden, meer 
opslagruimte en een ruimer kan-
toor. De plannen voor de verbou-
wing staan op papier, er is een 
bouwvergunning binnen van de 
gemeente, alleen het geld ont-
breekt nog. Met de bijdrage van 
het Oranje Fonds heeft de Tuin al 
meer dan de helft van de finan-
ciële middelen binnen dat no-
dig is. 
Om het laatste beetje bij elkaar 
te krijgen vraagt de Tuin haar do-

nateurs om wat extra’s te geven, 
maar ook mensen die geen do-
nateur zijn kunnen hun steentje 
bijdragen. Door bij de Tuin een 
lot te kopen voor de loterij kan 
men leuke prijzen winnen en 
wordt het project gesteund. 

De Tuin, gelegen tegenover het 
NS-station Castricum is ge-
opend op werkdagen van 9.30 
uur tot 16.30 uur. Iedereen is 
welkom.

Vakantiepret bij de BSO

Castricum - Bij BSO de Boom-
hut van Forte Kinderopvang is 
volop vakantie gevierd. De he-
le zomer lang hebben de kinde-
ren aan vele activiteiten en uitjes 
kunnen deelnemen. Zo stond el-
ke week in het kader van een va-
kantieland en konden de kinde-
ren gerechten maken die bij het 
land horen, de bijbehorende taal 
oefenen, maar ook bekende be-
zienswaardigheden nabouwen. 
De uitjes bleken weer een suc-
ces: het uitje naar AZ blijft favo-

riet, evenals bezoekjes aan ver-
schillende speeltuinen. Ook dag-
jes naar bos en strand waren als 
vanouds een hit. En tijdens de 
mooie en warme dagen van de-
ze zomer bleek de watersproei-
er veel verfrissende pret op te le-
veren.
l

Egmond - Op zaterdag 15 en 
zondag 16 augustus zijn er weer 
open dagen in Heemtuin De 
Wielenmaker in Egmond-Bin-
nen. Ondanks de droogte staat 
de heemtuin er prachtig bij en 
zijn er nog nooit zoveel vlinders 
geweest als dit jaar. Overal in de 
tuin vindt men bordjes met be-
schrijvingen van flora en fauna. 
Natuurgidsen leiden bezoekers 
desgewenst rond en hebben een 
zomerfeesttaart gebakken voor 
bezoekers met biologische zo-
mervruchten. De tuin is geopend 
van 10.00 tot 16.00 uur op de Sint 
Adelbertusweg 38. 

Zomerfeest in 
De Wielenmaker
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Castricum - Zaterdag 8 augus-
tus is een insluiper ‘s nachts een 
woning binnengegaan bij zorg-
centrum De Santmark. Hij deed 
dit via een, vanwege de warmte, 
openstaande schuifpui. 

De vrouw des huizes werd om 
4.15 uur wakker en zag een man 
naast haar bed staan. Toen zij 
iets tegen hem zei, ging de man 
er vandoor. Vanaf het nachtkast-
je had hij sieraden meegeno-
men. Ook miste de vrouw haar 
handtas. 

Deze werd later samen met en-
kele van de sieraden in de tuin 
teruggevonden. 

Het signalement van de inslui-
per: een jonge man, lang en 
slank, geheel donker gekleed.

Een vreemde 
man naast bed

Weekend vol activiteiten

Castricum - Wat nu het leukste 
evenement was om te bezoeken 
dit afgelopen weekend hangt 

helemaal af van de persoonlijke 
smaak. 
De kermis blijft een aantrekkelijk 

evenement voor grote en kleine 
kinderen. 
Zondag konden liefhebbers van 
gezelligheid terecht in het dorp 
voor live-muziek op het plein-
tje voor De Balustrade of op 
het kleinschalige popfestival Uit 
je Bak dat werd georganiseerd 
door de Vrienden van de Bakkerij 
in het Willem de Rijkeplantsoen. 

Jonge én oudere mensen geno-
ten hier van de optredens en ac-
tiviteiten en vooral van de onge-
dwongen sfeer. 
En wie toch liever naar het strand 
ging, werd getrakteerd op een 
optreden van de populaire Boo-
ming Piano’s bij Deining. Zo is er 
niks en zo is er van alles te be-
leven in Castricum. (Foto kermis: 
Giel de Reus). 

Gerard Veldt is gast in 
de 100 van Castricum
Castricum - Gerard Veldt (53)  
is op 13 augustus gast in het ra-
dioprogramma ‘de 100 van Cas-
tricum’. Gerard is melkveehou-
der aan de Hollaan in Castricum. 
Hij zet het bedrijf van zijn vader 
voort. Sinds enkele jaren heeft 
hij een boerencamping. Tevens 
is Gerard postcommandant bij de 
brandweer voor de post in Cas-
tricum. Het interview met Gerard 
Veldt wordt uitgezonden op don-
derdag 13 augustus van 21.00 
tot 22.00 uur op Radio Castricum 
105. De herhaling is te beluiste-
ren op zondag 16 augustus van 
12.00 tot 13.00 uur. De uitzen-
ding is in stereo tot ver in de re-
gio te beluisteren via de etherf-
requentie 105.0 FM en op twee 
kabelfrequenties namelijk 104.5 
FM voor Bakkum & Castricum 

en 89.0FM voor Akersloot, Lim-
men & De Woude. (Foto: Combi 
Loek Anderson).

Sfeervolle lichtjesavond 
op strand van Bakkum
Bakkum - Het begint al tradi-
tie te worden: lichtjesavond op 
het strand. De bewoners van de 
strandhuisjes zijn op die avond 
bijna allemaal aanwezig en ver-
lichten hun stulpjes met duizen-
den kaarsjes. Het geheel geeft 
een feeërieke aanblik. Zeker 
toen ook nog eens toen de kin-
deren dan 100 Chinese lantaarns 
het lichtruim lieten kiezen.

Wat ooit begon als een protest 
tegen het gemeentelijk slaap-
verbod is nu een sfeervol strand-
vermaak. “Drie jaar geleden wil-
den wij de lokale politiek tonen 
dat het Castricumse strand een 
gezellig familiestrand is, mis-
schien juist wel omdat er ge-
slapen wordt”, vertelt Bob Kuijs, 
woordvoerder van het Collectief 
van Strandhuisjesverenigingen. 
“Inmiddels is de politieke lading 
er vanaf en organiseren wij het 
jaarlijks gewoon omdat het zo 
leuk en sfeervol is.” 
Sfeervol was deze derde editie 
van de Lichtjesavond zeker. In 
grote groepen zaten de huisjes-
bewoners voor hun optrekjes. Op 

veel plekken was er een gezellig 
vuur in een vuurkorf met keurig 
water of een schep in de buurt 
om elk risico te vermijden.
Op het zuidelijke deel van het 
strand was veel zorg aan de aan-
kleding besteed. Een karakteris-
tiek vissersbootje was het strand 
op gereden en werd getooid met 
lichtjes. In die setting trad een 
groep muzikanten op. De akoes-
tische muziek zette veel toe-
schouwers tot meezingen. Vol-
gens Kuijs was het dit keer eens 
echt Zorgeloos Zuid, zoals de 
strandhuisjesvereniging bij Club 
Zand heet.
Hoogtepunt van de avond was 
het oplaten van meer dan hon-
derd Chinese lantaarns. De 
strandkinderen hadden het er 
maar druk mee. Een-voor-een 
kozen de grote lampionnen 
koers naar de bijna wolkenloze 
hemel.
Gezien het succes van de Licht-
jesavond zijn de strandhuisjes-
bewoners er van overtuigd dat 
het onnodige slaapverbod toch 
ook iets moois tot stand heeft 
gebracht. 

Castricumse musici geven 
Barokconcert op jaarmarkt
Castricum - Tijdens de Castri-
cumse jaarmarkt op zondag 23 
augustus vindt een Jaarmarkt-
concert plaats in de Dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 in Castricum.
De sopraan Arien Blees en de 
alt Anneke Kraakman zingen so-
lo’s en duetten van onder ande-
re Purcell, Händel en J.S. Bach. 
Bovendien staan antieke Itali-

aanse aria’s op het programma. 
De zangeressen worden bege-
leid door de organiste Suzanne 
Dings. 
Het concert bestaat uit twee de-
len, die eventueel afzonderlijk 
bijgewoond kunnen worden. Het 
eerste deel is van 14.00 tot 14.30 
uur, deel twee van 15.00 tot 15.30 
uur. De toegang is gratis.   

Renovatie spoortunnel 
klaar, treindienst hervat
Regio - in opdracht van ProRail 
de afgelopen 30 dagen groot on-
derhoud uit aan de tunnel. Voor 
treinreizigers zette NS bussen in 
tussen de stations Beverwijk en 
Driehuis. De Velserspoortunnel 
is aangepast aan de nieuwste 
Europese veiligheidseisen die 

gelden voor bestaande spoor-
tunnels. Dag en nacht waren er 
permanent circa 200 mensen 
aan het werk. De werkzaamhe-
den werden bewust in de vakan-
tieperiode uitgevoerd, aangezien 
er dan minder treinreizigers hin-
der zouden ondervinden. 
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Meer bekendheid voor de diaconie

Impressie protestantse kerken
betreffende werk en activiteiten
Castricum - Wat doet de dia-
conie nu precies? Wat gebeurt 
er met het geld, dat kerkelijke 
gemeenteleden bijna wekelijks 
in het diaconiezakje doen? De 
tien diakenen van de Dorpskerk 
(voorheen Nederlands Hervorm-
de Kerk) en de gereformeerde 
Maranathakerk, tezamen PKN 
(Protestantse Kerk Nederland) 
genoemd, vinden het belangrijk 
heden ten dage meer openheid 
van zaken te geven. Wij spraken 
met één van de tien diakenen, 
Johan Tamerius.
“Er is een groot verschil in de 
kerkenraad hetgeen de ouder-
lingen doen en hetgeen de di-
akenen doen”, aldus Tamerius. 
“De ouderlingen, waarvan som-
migen kerkrentmeesters zijn zor-
gen onder meer voor alle zake-
lijke dingen, zoals het beheren 
en onderhoud van de gebouwen. 
Diakenen zijn meer sociaal be-
zig. Zij willen de medemens hel-
pen en springen in bij zowel so-
ciale als financiële nood.” De ge-
noemde kerken hebben in ‘t to-
taal 1500 gemeenteleden. De 
opkomst per kerkdienst is ge-
middeld 120 mensen. Momen-
teel wordt er de ene maand een 
dienst gehouden in de Dorps-
kerk en de andere maand in de 
Maranathakerk. Geld, dat tij-
dens de diaconale collecte in de 
diaconiezakjes wordt gedaan, 
wordt nuttig besteed. Bovendien 
heeft het College van Diakenen 
geld op de bank staan, verkre-
gen door giften en legaten. Ta-
merius: “Vaak denken mensen 
bij het kerkgebeuren in het al-
gemeen alleen aan de preek, die 
zondags meestal door één van 
de twee vaste predikanten, do-
minee Maas Beitler en dominee 
Dick van Arkel wordt gehouden. 
Maar er is méér. Zo geven wij 
onder meer geld aan De Regen-
boog in Amsterdam voor versla-
vingszorg. Een gezinshuis voor 
meervoudig gehandicapte kin-
deren, Het Kronendak in Castri-
cum werd gesteund met een bij-

Golftoernooi Castricum
Castricum - Vrijdag 9 oktober 
wordt voor de vierde keer het 
Castricum Besloten Golftoernooi 
CB4 gehouden. Vanaf 12.00 uur 
strijden maximaal 48 deelnemers 
uit de Castricum en Bakkum voor 
de felbegeerde titel; ‘Beste golfer 
2009/2010’. De wedstrijd  wordt 
gehouden op de Heemskerkse 
golfbaan De Noorderbuitendij-
ken aan de Communicatieweg. 

Alle inwoners van Castricum en 
Bakkum mogen meespelen als 
zij tenminste in het bezit zijn van 
een officieel geregistreerde han-
dicap. De dag wordt traditioneel 
besloten met een gezamenlijk 
diner in het clubhuis. Wie meer 
wil  weten of zich wil inschrijven 
gaat naar www.castricumbeslo-
ten.nl. Op de foto initiatiefnemer 
Ab van Schooten.

Workshop digitale fotografie
Castricum - Er wordt een work-
shop digitale fotografie gehou-
den op dinsdag 18 augustus. 
Start is om 10.00 uur in Bezoe-
kerscentrum de Hoep (halverwe-
ge de Zeeweg naar het strand), 
waar de deelnemers eerst een 
eenvoudige uitleg krijgen en dan 
naar  buiten gaan om te oefenen 
in de natuur. Kosten 5,00 euro in-
clusief informatie op papier zo-
dat het thuis nog eens rustig na-
gelezen kan worden. De work-
shop duurt tot 12.00 uur.
Opgeven is noodzakelijk en kan 
bij de Stichting Welzijn Castri-
cum tel. 0251-656562, of via de 
mail info@welzijncastricum.nl.

Het logo van de protestantse ge-
meente in Castricum: de Dorps-
kerk en de Maranathakerk. 

drage voor de aanschaf van zon-
necollectoren. Toen bleek, dat 
ook vijftien mensen in Castricum 
gebruik maken van de Voedsel-
bank IJmond is ervoor gezorgd, 
dat die mensen niet iedere week 
naar Beverwijk moeten voor hun 
voedsel, maar dat zij elke vrijdag 
van 12.00 tot 13.00 uur in het pa-
rochiecentrum van de Pancra-
tiuskerk te Castricum hun krat 
kunnen komen ophalen. De 
mensen, die in aanmerking ko-
men, worden overigens wel ge-
screend. Wij geven ook een-
maal per jaar geld aan genoem-
de Voedselbank.”
 
Kerk in actie
Geld van de diaconie wordt niet 
alleen in eigen land besteed, 
maar gaat tot ver over de gren-
zen. Zo is er regelmatig con-
tact met Vluchtelingenwerk en 
wordt er onder meer geld gege-
ven aan oorlogsvluchtelingen. In 
2008 werd er 18.000 euro over-
gemaakt naar een medisch kin-
derdagverblijf in Cluj (Roeme-
nië). Dit bedrag was nodig om in 
aanmerking te komen voor Eu-
ropese subsidie. Veel geld gaat 
er naar de landelijke organisa-
tie ‘Kerk in Actie’, een organisa-
tie, die wereldwijd bij vele pro-
jecten betrokken is. De tien di-
akenen van het College van Di-
akenen zijn ieder voor zich actief 
voor hun eigen diaconaat. Zo is 
er onder meer een kerkelijk ge-

meentediaconaat, een samenle-
vingsdiaconaat, zending, wereld-
diaconaat en ontwikkelingsorga-
nisatie en een diaconaat, dat zich 
bezighoudt met ouderenwerk. 
Voor ouderen wordt ook het no-
dige georganiseerd. Zo is er jaar-
lijks voor hen een voorjaarsuitje, 
een theemiddag, een kerstmaal-
tijd en zijn er lunches voor al-
leenstaanden. Een contactgroep 
ouderen komt maandelijks bij el-
kaar. Het College wordt extra on-
dersteund door vele vrijwilligers. 
Voorzitter is de gepensioneerde 
dominee Bert Appers. Diakenen 
en ouderlingen alsmede de ge-
noemde twee vaste predikanten 
komen maandelijks bijeen in de 
kerkenraad.
 
Sociaal
Het hele principe van de diaconie 
is het helpen van de medemens. 
Zo zal bijvoorbeeld iemand, die 
door omstandigheden geen geld 
meer heeft om voedsel te kopen, 
altijd worden geholpen. Er is ook 
een Stichting Noodfonds van de 
kerken in de gemeente Castri-
cum, waar geld voor alle inwo-
ners van Castricum beschikbaar 
is voor dit doel. Naast de ve-
le vrijwilligers zijn ook de diake-
nen sociaal actief. Zo bezoeken 
zij eenzamen en zieken en wil-
len zij bijvoorbeeld altijd helpen 
als nabestaanden na een overlij-
den moeite hebben met het op 
de rails zetten van hun financi-
en. Diakenen vervullen even-
eens een rol bij de kerkdiensten. 
Zo bereiden zij het Heilig Avond-
maal voor en zijn zij  verant-
woordelijk voor de teksten van 
het Kyrie-gebed. Tamerius, sinds 
dertien jaar diaken en penning-
meester van het Noodfonds: “Wij 
willen naar het woord van Chris-
tus altijd klaar staan voor hulp 
aan onze medemens. En hulp 
wordt er niet alleen in Castricum 
en landelijk gegeven. Het mees-
te geld gaat eigenlijk wel naar 
projecten in de derde wereldlan-
den.” (Marga Wiersma). 

Driegangen filmmenu
Castricum - Wie maakt volgen-
de week de soep? En wie helpt 
volgende week om de broodjes 
klaar te maken? Het antwoord 
op die vragen kwam direct na af-
loop van het driegangenmenu. 
De vrijwilligers staan al klaar. De 
Raad van Kerken in Castricum 
heeft zes filmavonden georga-
niseerd tijdens een driegangen-
menu. Eerst soep met brood-
jes, daarna een film en als der-
de gang een gesprek. Donder-
dag was er weer zo’n avond in 

De Schakel, met zo’n 40 deelne-
mers. De film ‘Left luggage’ werd 
vertoond. 
De avonden zijn georganiseerd 
voor thuisblijvers en voor zomer-
gasten. Iedereen is welkom lid 
van een kerk of niet. Op donder-
dag 13 en 20 augustus worden 
weer filmavonden in De Scha-
kel gehouden. Deelnemers moe-
ten zich wel uiterlijk een dag te-
voren opgeven bij Dick van Ar-
kel, tel.:  650404. De kosten zijn  
3,50 euro.   

Castricum - Tijdens de huis-
aan-huiscollecte van het Ro-
de Kruis Castricum hebben ruim 
130 plaatsgenoten bijna 7.400 
euro opgehaald. Met dit bedrag 
kan het belangrijke werk van het 
Rode Kruis, zowel landelijk als in 
de eigen gemeente, voortgang 
vinden. 

Opbrengst col-
lecte Rode Kruis

Geen krant 
ontvangen?

Bel 0251-674433
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Probleem discreet opgelost
Ongedierte is uitdaging 
voor Jaap Zandvliet 
IJmond - Ongedierte in woning 
of bedrijfspand, je zult er maar 
last van hebben. In het belang 
van de bewoners of gebruikers, 
maar zeker ook in het belang van 
de omgeving, dient ongedierte 
altijd zo snel mogelijk te worden 
bestreden. Daarom is het goed 
om te weten dat Jaap Zandvliet 
deskundig, snel en discreet zorg 
draagt voor de bestrijding van 
ongedierte. Daarbij wordt ge-
werkt volgens de Europese wet-
geving en op basis van het Exa-
men- en Certificeringsinstituut 
Plaagdierpreventie (EVM), zodat 
men er verzekerd van kunt zijn 
dat alles op correcte wijze ge-
beurt. Bovendien wordt een pro-
bleem met ongedierte door Jaap 
Zandvliet middels periodieke in-
specties vaak in een vroeg sta-
dium gesignaleerd, zodat er tij-
dig actie kan worden onderno-
men en de situatie niet kan uit-
groeien tot een oncontroleerba-
re plaag.
Wie belt voor het laten verwijde-
ren van een wespennest kan er 
in de meeste gevallen op reke-
nen dat de klus (ook op zondag!) 
nog dezelfde dag wordt ge-
klaard. Voor alle andere vormen 
van ongediertebestrijding kan 
men van maandag tot en met za-
terdag bellen. Te denken valt aan 
de bestrijding van vliegen, mui-
zen, ratten, vlooien, kakkerlak-
ken, zilvervisjes, ovenvisjes, pa-
piervisjes, mieren, houtworm of 
houtaantastbare schimmels. Ook 
het weren van spinnen behoort 
tot de mogelijkheden. Er wordt 

gewerkt op basis van een een-
malige opdracht of een abonne-
mentsvorm, waarbij geldt dat in 
onderling overleg diverse varian-
ten mogelijk zijn. De kracht van 
het bedrijf schuilt onder meer in 
de flexibele werkwijze, waarbij 
voor elke klant een oplossing op 
maat wordt geleverd.
Bovendien staat discretie hoog 
in het vaandel. Om die reden 
staat op de bedrijfsauto ook niet 
te lezen dat het gaat om onge-
diertebestrijding. 
Voor projecten binnen 15 kilo-
meter vanuit Heemskerk wor-
den geen voorrijkosten in reke-
ning gebracht. Wie de ongedier-
tebestrijding liever zelf aanpakt, 
dient daarbij wel gebruik te ma-
ken van de juiste bestrijdings-
middelen. 
Ook in dat geval is Jaap Zandvliet 
de partner, want in de webshop 
op www.jaapzandvliet.nl wordt 
een groot aantal producten aan-
geboden, allen voorzien van een 
duidelijke toelichting. Liever per-
soonlijk te woord gestaan? In dat 
geval kan men bellen en telefo-
nisch een bestelling doorgeven. 
Overigens is Jaap Zandvliet ook 
de partner voor regelmatig tuin-
onderhoud. Neem eens contact 
op en informeer naar de moge-
lijkheden!
Ongediertebestrijding en Tuin-
onderhoud Jaap Zandvliet, 
Frankrijklaan 45 te Heemskerk. 
Telefoon: 0251 242233 (b.g.g. 06 
12756257). Of kijk op www.jaap-
zandvliet.nl voor meer informa-
tie.

Uit je Bak festival
Als bewoner van de Willem de Rijkelaan complimenteer ik bestuur en 
vrijwilligers van De Bakkerij met de geslaagde happening in het Willem 
de Rijkepark. Dank zij goede voorbereiding en uitvoering heeft de Bak-
kerij weer bewezen zo’n manifestatie aan te kunnen (zonder overlast te 
veroorzaken). M.i. voor herhaling vatbaar! 
A.H.Lamme 

Schilderen 
voor kinderen
Castricum - Op woensdag 19 
augustus kunnen kinderen van 
6 tot en met 12 jaar vanaf 13.00 
uur onder deskundige begelei-
ding een schilderij maken in De 
Hoep. Begeleidend schilder is 
Sip Schoorstra. Deelnemen kost 
5,00 euro en aanmelden kan via 
www.pwn.nl/activiteiten. 

Nederlander drinkt liefst 
eigen koffie op vakantie
Regio - Super de Boer deed on-
derzoek naar de vakantiebood-
schappen van Nederlanders. 
Twee op de drie Nederlanders 
neemt etenswaren en/of drank 
mee naar hun vakantiebestem-
ming. Opvallend is dat 64% van 
de Nederlanders als eerste aan-
geeft koffie mee te nemen. Voor-
al bij vakantiegangers ouder dan 
40 jaar (77%). Naast koffie ne-
men de meeste Nederlanders 
snoep, broodbeleg, pakjes drin-
ken en niet te vergeten de ge-

droogde kruiden(molen) met pe-
per, zout, paprika- en knoflook-
poeder mee op vakantie. Neder-
landers die in Nederland op va-
kantie gaan, nemen meer eten 
mee dan zij die naar het buiten-
land afreizen. 
‘Overbrugging’ is het belangrijk-
ste motief voor het meenemen 
van etenswaren en/of drank naar 
de vakantiebestemming. Maar 
toch spelen ook andere motie-
ven een belangrijke rol: ‘lekker-
der, goedkoper en zekerheid met 

betrekking tot de verkrijgbaar-
heid (vooral typisch Nederlandse 
producten als hagelslag, pinda-
kaas, drop, etc.). 6% heeft min-
der vertrouwen in producten die 
ze niet kennen en neemt daar-
om hun vertrouwde huismerk-
producten mee. 
De Nederlander blijkt echter het 
experiment niet te schuwen. 87% 
gaat naar de buitenlandse super-
markt en hiervan probeert ruim 
driekwart wel eens of regelmatig 
wat nieuws of onbekends uit. 

Een bruisende dag
Hoe vaak is het Willem de Rijkeplantsoen in positieve zin in het nieuws? 
Een plek waar, volgens velen, hangjongeren voor overlast zorgen. Er ver-
volgens een bord is geplaatst waarop staat dat je om 22.00 uur opgerot 
moet zijn en anders bekeurd wordt. Afgelopen zondag 9 augustus was 
dan ook een spannend moment voor velen. Er werd een heus festival 
georganiseerd in hetzelfde park door de Vrienden van de Bakkerij. Za-
terdag ervoor lopen er al vele nieuwsgierigen in de rondte om te kijken 
wat er gaande is. Mensen maken een praatje en kijken lachend, ver-
baasd en ook kritisch toe hoe dit allemaal zou gaan uitpakken. Om 13.00 
uur barst het los. En hoe. Ongekend veel mensen lopen er door het 
park. Er hangt een fantastische sfeer. Ook enkele hangjongeren lopen er 
rond. Zich prima vermakend. Een festival is dat wat Castricum dan nodig 
heeft? Bijna nog nooit is er in Castricum zoveel keus geweest om naar 
een activiteit te gaan. Op het strand speelde Booming Piano’s, in het 
dorp was Truus Trut, op de Brink was de kermis en in het park was het 
festival. Kortom een variëteit aan activiteit. En dat in Castricum! Beste 
gemeente. Terugkijken naar het festival blijkt dat het een daverend suc-
ces te noemen is. Het park wat benut werd op een manier zoals dat nog 
nooit gedaan is en wel zijn charme heeft. Bravo voor de jeugd hoe ze 
dit hebben georganiseerd. En dat met Europese subsidie en zonder dat 
van de gemeente. Nee de gemeente is blijkbaar bang. Nu is gebleken 
als jongeren initiatief nemen, ze de kans krijgen het zelf uit te voeren op 
de manier zoals zij dat voor ogen hebben het tot een ongekend succes 
leidt. Jongeren die zeggen dat ze iets gaan doen en dat vervolgens ook 
gewoon doen. Daar kan de gemeente nog iets van leren. Het zou mooi 
zijn als de gemeente ziet wat voor moois dit de gemeente oplevert. Een 
dag als vandaag dat is wat Castricum nodig heeft! 
Wilco van Pel, voorzitter jongerenafdeling CKenG.

Een fietsersbruggetje is er nooit gekomen in het W. de Rijkeplant-
soen. Fietsers werden gedoogd op de voetgangersbrug, de hekken bij 
de W.A. Singels gingen weg en het voetpadbord ook. Maar de voet-
gangersbrug is niet geschikt voor fietsers en voetgangers tegelijk. De 
brug wordt zelfs door bestuurders van brommers en scooters gebruikt. 
Fietsparadijs Castricum: niet alleen de voetgangersbrug over, maar 
overal fietsen mensen op de stoep, jong en oud. Gemeente en poli-
tie doe er iets aan!
(Naam en adres bekend bij de redactie).   

Bruggetje voor voetgangers

Castricum - Op zaterdag 29 au-
gustus kan men bij Mem’s Ate-
lier een lantaarn met bloemen 
maken, die op de foto te zien is. 
De workshop duurt de hele dag 
met ‘s morgens koffie met ge-
bak en tussen de middag een 
lunch. De workshop begint om 
10.00 uur en duurt tot ongeveer 
ongeveer 16.00 uur. De kosten 
voor deze geheel verzorgde dag 
zijn 67,50 euro inclusief materia-
len. Opgeven kan voor 21 augus-
tus op te.: 0251-670775. Kijk voor 
meer informatie op www.mems-
atelier.nl.
Mem’s Atelier is te vinden op De 
Loet 294 te Castricum.

Workshop bij 
Mem’s Atelier

Limmen - De afdeling Alkmaar 
van de Zonnebloem is op zoek 
naar nieuwe leden. Daarom start 
op 17 augustus een telefonische 
ledenwerfactie onder de inwo-
ners van Limmen. meer informa-
tie bij A. Mooij, 072–5052097. 

Zonnebloem  
belt Limmen
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Open dag voor de jeugd bij AVC  
Castricum - Zaterdag 22 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 
zijn verspringen en balwerpen. 
Iedereen kan aan alle onderde-
len meedoen, maar natuurlijk 
kan ook gekozen worden voor 
niet meer dan één favoriet on-
derdeel. De dag zal aangekleed 
worden met muziek van J&J Pro-
ductions. Voor alle deelnemers 
is er na afloop een kaart waar-
op ieders beste prestaties staan 
aangegeven. Verder is er voor ie-

Noa en Chiara Prijs zijn 
de regiokampioenen NH 
Castricum - Afgelopen zater-
dag  zijn Chiara Prijs (14) uit Cas-
tricum met haar pony Mastwood 
Blackberry en haar kleine zusje 
Noa (8) met haar pony Pancho 
regiokampioen geworden van 
Noord Holland in respectielijk 
de klasse Z2 en de klasse L2. Nu 
gaan de zusjes zich voorberei-
den op het Nederlands kampi-
oenschap waar de zusjes Noord-
Holland zullen vertegenwoordi-
gen. Het NK vind plaats op 29 
augustus in Ermelo. Beiden gaan 
proberen hun plaatsing van de 
laatste EK te prolongeren. Chia-
ra was 6e en Noa 3e. 

EK in Moorsele
Op 3 augustus kwam Chiara met 
Mastwood Blackberry terug van 
het  succesvolle EK te Moorsele.
Chiara: “De opening was op zon-
dagavond en was heel indruk-
wekkend. Alle teams kwamen 

een voor een het terrein op met 
het volkslied.” Zo ook het Itali-
aanse team van Chiara. Zij moest 
als tweede italiaanse starten. De 
spanning en het in grote aantal-
len aanwezige publiek gaf bij de 
combinatie een spanning waar-
door er drie fouten in de proef 
werden gemaakt. 
De individuele proef  ging beter 
en Chiara en Mastwood Black-
berry hadden zich geplaatst voor 
de kleine finale op zondag. Daar-
in reden ze een goede proef met 
een 64.2 %. Al met al is de com-
binatie precies in het midden ge-
eindigd en lieten ze 25 combi-
naties achter zich. Volgend jaar 
word het EK gehouden op het 
mooie terrein van Windsor te En-
geland. 
Chiara: “Daar gaan we het hope-
lijk nog een overdoen. Dan gaan 
we proberen bij de grote finale te 
komen. We zullen zien.”

dereen een herinnering beschik-
baar. Natuurlijk is de deelname 
aan deze open dag gratis. Meer 
weten over AV Castricum? Surf 
dan naar www.avcastricum.nl 
of mail aan opendag@avcastri-
cum.nl. 

Spits Beentjes van Vitesse 
‘22 is nog niet op schot
Castricum - Na een lange zo-
merstop mocht het vlaggenschip 
van Vitesse weer aantreden voor 
zijn eerste oefenwedstrijd. In een 
echte voorbereidingswedstrijd 
werd er met 6-1 vrij eenvoudig 
gewonnen van zaterdag derde-
klasser Jong Hercules.
De openingsfase was er één van 
aftasten, waarbij beide ploegen 
in een traag tempo opereerden. 
Toch viel al vroeg de eerste tref-
fer toen Robin Bakker na een 
rush besloot om terug te kappen, 
terwijl hij zo naar het doel kon lo-
pen. De actie daarna was echter 
van grote schoonheid: hij speel-
de  met een schitterend poortje 
de tegenstander uit om vervol-
gens de keeper op het verkeer-
de been te zetten. Vanaf dat mo-
ment kwam de thuisploeg geen 
moment meer in de problemen. 
Spits Beentjes breidde de score 
uit naar 2-0, na een goede voor-
zet van nieuwkomer Laurens 
Gooijer. Het verzet van de bezoe-
kers leek definitief gebroken en 

Beentjes tekende voor rust ook 
voor de 3-0 aan, door geschut-
ter in de Beverwijkse verdedi-
ging.  De tweede helft zag het-
zelfde spelbeeld met Vitesse als 
dominerende en controleren-
de ploeg. Na een goede aan-
val langs de rechterkant was het 
Nick Castricum die via zijn di-
recte tegenstander voor de vier-
de treffer zorgde. Ook aanvoer-
der Van Vliet pakte zijn doel-
puntje mee met een fraai schot 
in de bovenhoek: 5-0. Zo was de 
wedstrijd al vroeg gespeeld en 
werd er wat gas terug genomen 
in de laatste twintig minuten. De 
toeschouwers konden nog twee 
keer opveren toen er aan beide 
kanten een strafschop werd be-
nut, waardoor de eindstand 6-1 
werd. Een goede start voor de 
Castricummers, die echter niet 
getest werden. Aanstaande. vrij-
dag in de derby tegen FC Cas-
tricum zal wellicht meer duidelijk 
worden over de ploeg van trainer 
Jort van der Meulen. 

Red Stars overtuigt toch 
nog na een stroef begin
Castricum - Red Stars Vites-
se heeft dit seizoen patent op 
het wegwerken van een achter-
stand, zo bleek maar weer in het 
duel met Alcmaria Victrix (16-
5) afgelopen zondag. Weliswaar 
was de kloof met de Alkmaar-
ders nooit bijzonder groot, maar 
toch was in deze tiende overwin-
ning het al de zesde keer dit sei-
zoen dat Red Stars zich met suc-
ces terugvocht.
De wedstrijd ging in de eerste 
vier innings opvallend gelijk op, 
wat resulteerde in een 5-5 tus-
senstand met tweehonkslagen 
van Mark Kuijper (tweemaal), 
Jeroen Groenendal en Sander 
van Lubeck als belangrijkste wa-
penfeiten. Ook Jeroen Karreman, 
die na bijna tien jaar afwezigheid 

terugkeerde in de Castricum-
se ploeg, bekroonde zijn rentree 
met een tweepitter.
Halverwege de wedstrijd was de 
aanvalsdrift van Alcmaria uit-
geblust. Red Stars had de za-
ken verdedigend op orde en zet-
te ook qua slagkracht een paar 
zeilen bij, waardoor het al snel 
10-5 stond. In de zevende inning 
dacht Groenendal de wedstrijd 
te beslissen met een grand slam 
homerun, maar naar de mening 
van de scheidsrechter was de 
bal niet het veld uit. Om diezelf-
de reden degradeerde hij eerder 
in de wedstrijd een homerun van 
Kuijper tot een tweehonkslag. 
Desalniettemin volgde Daan 
Kuijs met een tweehonkslag 
goed voor drie punten, waardoor 

de wedstrijd bij een 16-5 stand 
beëindigd kon worden. ‘Weder-
om blijkt dat geen overwinning 
vanzelfsprekend is’, benadrukte 
coach Maarten de Ruijter. ‘Maar 
het team gaat goed om met te-
genslagen. Hoewel we wat moei-
zaam uit de startblokken kwa-
men, hebben we dat in de laat-
ste innings rechtgezet en sloe-
gen uiteindelijk zestien honksla-
gen in zeven innings. Een terech-
te zege dus, en fijn dat we snel-
ler klaar waren.’ Red Stars heeft 
met de overwinning de kopposi-
tie verstevigd. Komende zondag 
mogen de Castricummers vol 
aan de bak, als medetitelkandi-
daat Bears op bezoek komt. De 
Ruijter: ‘Er zit veel honkbal in dat 
jonge team, het is belangrijk dat 
wij hun slagploeg adequaat be-
strijden. Want over het algemeen 
lukt het ons wel om zelf de pun-
ten te scoren.’ 
De thuiswedstrijd tegen Bears 
start om 14.00 uur. 

Spekkie knal-
len bij Vitesse? 
Castricum - Spekkie knallen 
bij Vitesse? Wie daar nog nooit 
van heeft gehoord en op zater-
dag 15 augustus naar sportpark 
De Puikman komt kan zelf zien 

wat het is. Of misschien wel zelf 
meedoen. De jongens en meisjes 
van 5 tot en met 10 jaar doen een 
spelcircuit dat wordt begeleid 
door de oudere jeugd en jong-
senioren. Naast voetbalspelletjes 
zijn er dit jaar andere attracties 
toegevoegd, en er is ook gedacht 
aan meekomende broertjes en 
zusjes. Van 10.00 tot 12.00 uur 

wordt gestart met de Arenaspe-
lertjes (5 jaar), de Minipupillen 
(6 jaar) en de F pupillen ( 7 en 8 
jaar).  Om 14.00 uur zijn de E-pu-
pillen aan de beurt.  Ook kinde-
ren die geen lid zijn maar graag 
kennis willen maken met Vites-
se zijn welkom. Ter plekke opge-
ven kan of bellen naar mevrouw 
Hanck: tel. 0251-655480. 
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Meervogels is blij met 
talentvolle aanwinsten
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels kan met vertrou-
wen aan het nieuwe seizoen be-
ginnen. De selectie van trainer 
Han Visser heeft er verschillen-
de aanwinsten bij en er zijn geen 
spelers vertrokken. Van ADO 
‘20 kwam de talentvolle doel-
man Jack Laan. Visser: “Die jon-
gen is pas 19 en kan voor ons 
heel belangrijk worden.” Een an-
dere aanwinst is doelman Ivan 
D’Haene. Visser: “Deze 27-jarige 
is afkomstig van Bergen en we 
zijn ook heel blij met zijn komst.” 
Dat er niemand is vertrokken 

bij de selectie zegt veel over de 
goede sfeer bij Meervogels. Vis-
ser: “Dat is iets waar we best 
trots op kunnen zijn. Er komt dit 
jaar de nodige talentvolle jeugd 
aan. We werken in alle rust naar 
het nieuwe seizoen en zijn nu 
anderhalve week in training. Ko-
mend weekend zijn we actief bij 
de CAL-Cup. tegen aantrekkelij-
ke tegenstanders kunnen we la-
ten zien hoe ver we al zijn.” 
Voor de KNVB-beker spelen de 
Meervogels deze maand nog te-
gen De Rijp, Graftdijk en Duin-
rand S (zaterdag). 

Limmen wint de eerste 
oefenwedstrijd met 5-2
Limmen - Voetbalvereniging 
Limmen 1 heeft haar eerste  oe-
fenwedstrijd gewonnen tegen 
Adelbert uit Egmond. Het werd 
5-2 in een  wedstrijd die bij vla-
gen leuk voetbal opleverde. Voor 
de supporters die  nog even in 
de kantine bleven hangen om de 
vakantieverhalen te bespreken, 
viel het eerste doelpunt te snel. 
Want na drie minuten lag het 
eerste  doelpunt er al in. 
Het was de balvaardige Paul 
Zeeman die in zijn  debuut on-
reglementair werd gestuit in 
het strafschopgebied. Aanvoer-
der  Harry Verduin nam zijn ver-
antwoordelijkheden en wist met 
een geplaatst  schot de 1-0 op 
de borden te zetten. Vanaf de zij-
lijn werd door trainer  Jos van 
Veelen de verdediging gepositio-
neerd in, waarbij vier man op lijn 
en twee verdedigende midden-
velders hiervoor een blok moes-
ten vormen tegen de  schaarse 
aanvallen van Adelbert. De aan-
wijzingen werden goed opge-
pakt, wat  resulteerde in de 2-
0. Na een onderschepping van 
Thijs Nijman, die René Hof be-
diende was het Jeroen Veldt die, 
na een handig ‘overstapje’ van 
Rick  Seignette vanaf dichtbij de 
bal binnen schoof. Nog geen mi-
nuut later was  het de bij AZ-op-
geleide Limmenees Jim Ruiter 
die op een prachtige wijze  zijn 
visitekaartje af gaf. Na een knap-
pe solo wist hij de bal in de  bo-
venhoek te plaatsen en liet hier-
mee keeper Jaap Weijers (oud-
Limmen)  kansloos. Hierna ging 
het tempo behoorlijk omlaag, 

waarschijnlijk mede  door het 
warme weer. 
De bal werd traag rondgespeeld 
en werd teveel  gelopen met de 
bal. Limmen suste zichzelf hier-
mee in slaap, maar werd  bruut 
wakker gemaakt toen de Adel-
bert spits vanuit een voorzet de 
3-1  binnen kopte. Dit was bo-
vendien de ruststand.  Na de rust 
waren er  vier nieuwe krachten, 
waaronder de op zijn honk te-
rug gekeerde John  Castricum 
(vorig jaar Foresters) en de de-
buterende Tjeerd Kruidenberg.  
Deze laatste werd op een sub-
tiele wijze door een andere ver-
se kracht Koen  Nijman na ruim 
10 minuten voor de keeper ge-
zet en Kruidenberg wist hier  wel 
raad mee. 4-1. Op de bank werd 
Kruidenberg al vergeleken met  
Huntelaar. Het is afwachten of 
hij deze status kan waarmaken, 
maar  het begin was in ieder ge-
val goed. De ploeg van oud-Lim-
mer trainer Jan  Oldenhove wist 
ondanks een groot aantal afwe-
zige basisspelers aardig  weer-
stand te bieden. Hoewel Lim-
men de overhand van het spel 
had bleef ook  de tweede helft 
een leuke wedstrijden met kan-
sen voor beide partijen. Over  het 
resterende deel van de tweede 
helft kan nog geschreven wor-
den dat er nog eenmaal door 
Adelbert werd gescoord en 1 
maal door Limmen. 

Het was  onduidelijk of het Zee-
man of Kruidenberg was die 
scoorde. Feit  is wel dat 5-2 werd 
en dat is een goed  begin. 

Castricum  Bij de openwater 
wedstrijden is Serena Stel in de 
prijzen gevallen. Ze won als mi-
nioren 5 de Edith van Dijk aan-
moedigingsprijs. Voor deze tro-
fee moest per leeftijdsklas-
se punten gehaald worden tij-
dens  vijf openwaterwedstrij-
den. In juni was de eerste wed-
strijd in Spaarnwoude hierbij 
werd Serena eerste. In juli volg-

Edith van Dijk bokaal ge-
wonnen door Serena Stel

de Anna Paulowna en recreatie-
gebied Geestmeerambacht nabij 
Alkmaar wat een tweede en der-
de plek voor Serena opleverde. 
Tot slot was er een weekend in 
Hoorn in het IJsselmeer.  Beide 
dagen was er een tweede plek 
voor Serena. 
De Edith van Dijk bokaal was 
voor Serena, die door Edith zelf 
werd uitgereikt.

Voetbalfinale op De Brink
Castricum - Op De Brink in 
Castricum wordt zondagmid-
dag een voetbalfinale gespeeld. 
Het gaat om een jongerentoer-
nooi, georganiseerd door de jon-
geren zelf, Stichting Welzijn Cas-

tricum en gemeente Castricum. 
Het voetbaltoernooi is een van 
de drie activiteiten die door jon-
geren zelf werden aangedragen 
en mede georganiseerd. Ook de 
buurtregisseur van de gemeen-

te en de jongerenwerkers van 
Stichting Welzijn Castricum zijn 
bij de organisatie betrokken.
Eerder dit jaar werd door maat-
schappelijke en onderwijsorga-
nisaties aan de gemeente ge-
vraagd om een activiteitenpro-
gramma tijdens de schoolvakan-
tie, liefst door de jongeren zelf 
georganiseerd. Dat leidde ertoe 
dat een groep jongeren bijeen 
kwam en koos voor een voetbal-
toernooi, een kickboksproject en 
een muziekfestival. 
Vorige week zijn van het voet-
baltoernooi de poulewedstrij-
den gestart. Op woensdag 12 en 
donderdag 13 augustus wordt 
er tussen 19.30 en 21.00 uur ge-
speeld op het voetbalveld bij 
de JOP aan de Brahmslaan in 
Akersloot, op het  voetbalveld 
aan de Vuurbaak in Limmen en 
op het kunstgrasveld bij  basis-
school De Toermalijn. In totaal 
negen teams doen er mee, jon-
gens en meisjes tussen de 12 en 
18 jaar. Er zijn vier teams uit Cas-
tricum, drie uit Limmen en twee 
uit Akersloot. Zondag 16 augus-
tus vanaf 13.00 is er de finale-
poule op De Brink, en om 15.30 
uur de finale zelf, direct gevolgd 
door de prijsuitreiking door wet-
houder J. Hommes van sport.
De kickboksclinics in juni waren 
zo succesvol dat in september 
kickbokslessen van start gaan, 
waarvoor zich al enkele tiental-
len jongeren hebben aangemeld. 
De lessen zijn  gericht op het in-
zien van het belang van sport en 
het aanleren van zelfbeheersing 
en verdedigingstechnieken.

Kristof van Malderen 
alsnog naar WK Atletiek
Castricum - Afgelopen maan-
dag besloot de selectiecommis-
sie van de Belgische Atletiekfe-
deratie Kristof van Malderen als-
nog te selecteren voor de Belgi-
sche WK-ploeg voor Berlijn. 

De Belg, die sinds 2007 uitkomt 
voor Team Distance Runners 
(TDR), zag daarmee zijn gesta-
ge progressie van de afgelopen 
twee seizoenen toch nog be-
loond.  

Castricum - Kinderen die zich 
aanmelden bij Superscouts via 
www.superscouts.nl kunnen geld 
winnen voor Vitesse of een an-
dere voetbalclub. Wie de mees-
te aanmelding heeft, en het lo-
go van superscouts op een leu-
ke manier presenteert ontvangt 
1.000 euro. Eind oktober wordt 
bepaald wie de winnaar is. Su-
perscouts is een nieuw voetbal-
managementspel voor iedereen 
die maar een beetje verstand van 
voetbal heeft. 

Superscouts
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Vernieuwde Egmond-
stage AVC van start
Castricum - Vanaf woensdag 26 
augustus tot begin januari orga-
niseert AV Castricum voor recre-
atieve lopers, die geen lid van de 
vereniging zijn, weer extra loop-
trainingen. Deze trainingen zijn 
vooral bedoeld om op 10 janua-
ri bij de Halve Marathon van Eg-
mond goed aan de start te staan. 
Ook voor de lopers die in sep-
tember meedoen aan de Van 
Dam tot Damloop is dit echter 
een prima voorbereiding.
Al sinds een jaar of tien heeft AV 
Castricum vanaf september tot 
de Halve Marathon van Egmond 
een trainingsstage voor lopers 
die zich specifiek op die 21 kilo-
meter willen voorbereiden. Twee 
keer in de week met de groep 
samen en één keer in de week 
op een schema. Dit jaar starten 
de trainingen een maand eerder 
om de lopers nog beter voor te 
bereiden op Egmond en ander 
‘lang werk’. Door extra aandacht 
voor schoeisel, kleding, voeding 
en blessurepreventie, hoopt AV 

Castricum vele lopers een aan-
trekkelijke voorbereiding te bie-
den. Door de diversiteit aan trai-
ningsvormen zal zowel het duur-
vermogen als de basissnelheid 
omhoog gaan.

Voor een bedrag van 80,- euro 
is het mogelijk vanaf woensdag 
26 augustus tot en met 9 janua-
ri 2010 tweemaal in de week bij 
AVC onder deskundige leiding te 
trainen. Deze vinden plaats op 
de woensdagavond van 19:30 
tot 20.30 uur en op de zaterdag 
van 9.15 uur tot 10.45 uur. Op de 
woensdag wordt getraind op de 
kunststofbaan aan de Zeeweg, 
terwijl op de zaterdag vanaf het 
AVC-sportpark in de duinen ge-
traind wordt.  Naast de trainin-
gen krijgen de deelnemers bo-
vendien een gratis startbewijs 
voor de Bosloop die AVC in de-
cember organiseert. Vooraan-
melding is niet nodig. Voor ver-
dere inlichtingen: Ari Smit, tel. 
0251-657684. 

Akersloot - Zondag 16 augus-
tus maken de Amak-wande-
laars  een tocht, waarbij ieder-
een welkom is. De Eilandspol-
dertocht Driehuizen–De Rijp is 
20 km lang. 
Het vertrek is om 8.00 uur per 
fiets, vanaf het Kruispunt Mo-
zartlaan/hoek Raadhuisweg.

Amak wandelt 

FCC draait warm
Castricum - Met een verdien-
de 2-1 overwinning op Zilver-
meeuwen is FC Castricum op 
de goede weg richting de CAL-
Cup. Komende vrijdag en zondag 
wordt bij Limmen dit prestigieu-
ze toernooi afgewerkt. Tegen Zil-
vermeeuwen maakte de kers-
verse tweedeklasser met name 
in de eerste helft een goede in-
druk. Al snel kwam de ploeg van 
coach Mark Kranendonk (fo-
to) op een 1-0 voorsprong. Vlak 
voor rust schoot Niels Popping, 
na een schitterende aanval, FC 
Castricum op 2-0. In de twee-
de helft kwam Zilvermeeuwen, 
dat dit seizoen bij Vitesse is in-
gedeeld, nog wel terug tot 2-1, 

maar daarmee was de pijp leeg. 
Na afloop was Mark Kranendonk 
tevreden. “Vorige week hebben 
wij met 7-1 verloren van Katwijk. 
Dan praat je over de absolute top 
in het zaterdagvoetbal. Zo’n kans 
krijg je niet vaak. Tegen Zilver-
meeuwen zag ik met name in de 
eerste helft goed voetbal. De se-
lectie is nog niet helemaal com-
pleet en wij zijn pas twee weken 
in training. Daarom is dit een 
goed resultaat. In mijn elftal ligt 
een bepaalde lijn qua spelers die 
zich vorig jaar in de derde klas-
se hebben bewezen. Toch zullen 
zij het weer moeten laten zien en 
dat geldt natuurlijk ook voor de 
nieuwe jongens. De CAL-Cup 

wordt de volgende uitdaging.” 
(Foto: Han de Swart).

Open trainingsdag FCC
Castricum - Op woensdag 19 
augustus organiseert  FC Castri-
cum een open voetbaltrainings-
dag voor de jeugd. Iedereen is 
welkom om op Noord-End te ko-
men voetballen. Hoofd jeugd-
opleidingen Rob Kramer: “Wij 
gaan er één groot voetbalfeest 
van maken. Vorig seizoen kwa-
men er 100 kinderen naar onze 
open dag. Dat was een geweldig 
spektakel.” De mini’s, jongens en 
meisjes geboren in 2003 en jon-

ger, worden om 13.30 uur ver-
wacht, de training duurt tot 14.30 
uur. De F-pupillen, kinderen ge-
boren in 2001 en 2002, trainen 
van 14.45 uur tot 15.45 uur. De 
oudere E en D pupillen zijn wel-
kom van 16.00 tot 17.00 uur. Trai-
ningspak en eventueel voet-
bal- of sportschoenen meene-
men. Voor meer informatie: Louis 
van Duivenvoorde (659547). Op-
geven kan bij Fred Slagman 
(656407). 

Castricum - Omdat vorige week 
veel jonge duiven zijn weggeble-
ven, daalde het aantal duiven in-
gezet door de leden van de Gou-
den Wieken op de laatste jonge-
duivenvlucht vanuit Chimay tot 
onder de 100 stuks. Anton Tromp 
had er zes stuks ingezet. De der-
de getekende van de inkorf-
lijst presteerde het om de eer-
ste plaats te behalen. Gelost om 

Duif Anton Tromp wint Chimay
9.30 uur met een kalme noor-
den wind landde ze om 13.36.28 
op de klep van het hok. Ook in 
het Rayon pakte Anton een ho-
ge klassering. Tweede werd Ger-
hard Tromp die toch drie minu-
ten moest toegeven op Anton 
en de derde van Cees de Wildt. 
De strijd om het kampioenschap 
werd gewonnen door Gerhard 
Tromp.

Groot feest bij Stetters
Castricum  Al heel vroeg was 
het zaterdag al erg druk op de 
accommodatie van de Castri-
cumse Jeu de Boules vereni-
ging De Stetters. Deze actieve 
vereniging, een van de grootste 
uit Noord-Holland, vierde deze 
dag het 20-jarige bestaan en dat 
werd groots gevierd. Het toch al 
fraaie terrein was nog feestelij-
ker aangekleed en vele vlaggen 
wapperden. Na de koffie met 
gebak kwam er doedelzakmu-
ziek uit de luidsprekers en kwam 
voorzitter Cees Bakker, driftige 
pogingen ondernemend om op 
zijn doedelzak te blazen, het ter-
rein op. In zijn openingswoord-
je memoreerde hij dat het spel 
in Schotland ontstaan is, en later 
door de Fransen overgenomen 
is. Vandaar zijn bijzondere outfit, 
van onderen Schots en van bo-
ven Frans. Samen met wethou-
der sportzaken, John Hommes 

werd op een ludieke wijze het 
feest geopend. Drie leden van 
het eerste uur: Jopie Broekhof, 
George Jacobs en Jan Geerts, 
kregen een eremedaille die door 
de wethouder opgespeld werd. 
Ook werd de oprichter van deze 
vereniging Jan van het Sant, die 
voor deze gelegenheid speciaal 
uit Emmen overgekomen was, 
door de voorzitter in het zonne-
tje gezet. 
Er werd een feestlied, gemaakt 
door Mary Liefting, gezongen en 
hierna hielden Kees den Uijl en 
Thea Zandvliet een historische 
duiding, getooid in verschillen-
de kostuums. Een grote ‘taart’ 
werd naar het podium gebracht. 
Voor iedereen een klein hand-
doekje met speciale opdruk, be-
schikbaar gesteld door een loka-
le middenstander. 
Daarna gingen tachtig mensen 
de baan op om daar drie partij-
en te spelen. Bij de dames ging 
de eerste prijs naar Loes Sloots 
met drie winst en 26 punten. 

Bij de heren was de eerste prijs 
voor Ber Kijs, met drie winst en 
32 punten. In de pauzes speel-
de Kees Beentjes op zijn accor-
deon. Ook kon men deelnemen 
aan een ludieke variant van Jeu 
de Boules, het ‘SjoelenBoulen’. 
Vanaf drie uur gingen de hapjes 
rond, gemaakt door Ans Braken-
hof en even na zes uur ging de 
vlam aan onder twee grote wok-
pannen. 
Tijdens het eten speelde Theo 
v.d. Meer de sterren van de he-
mel op zijn keyboard, en dit zette 
menigeen aan tot het doen van 
een dansje. Rond half tien werd 
het feest afgesloten. De feest-
commissie gevormd door Kees 
den Uijl, Peter Hoogland. Ellen 
v.d. Werf en Roelie v.d. Hurk heb-
ben een geweldige prestatie ver-
richt. Het feestelijke Buutje werd 
gemaakt door Wim Nauta en 
Roelie v.d. Hurk. En een speciaal 
woord van dank gaat uit naar de 
grote groep jongere vrijwilligers 
die zich deze dag heeft ingezet. Regio - De Kennemer Toer Club 

organiseert een fietstoertocht op 
zondag 16 augustus. Er kan ge-
kozen worden uit 25, 60 en 120 
km. De fietstochten van de Ken-
nemer Toer Club zijn voor ieder-
een toegankelijk en kunnen ge-
heel in eigen tempo gereden 
worden. Ze 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. 

Fiets de Zuidertoer



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
12 augustus 2009

Inzameling plastic in 
week van 17 augus-
tus; zakken vóór half 
8 aan de weg zetten.

Volgende week 
weer plastic aan 
de weg
In de week van 17 augustus wordt weer 
het plastic verpakkingsafval bij u in de 
straat opgehaald door de gemeente. De 
gemeente hoopt dat u net als voorgaande 
maanden dat weer doet. Uitdrukkelijk ver-
zoek is om dat op tijd te doen, dat wil zeg-
gen klaar zetten vóór half 8 ‘s ochtends, en 
op de plek waar u de afvalcontainers ook 
altijd klaar zet. 
17 augustus: Bakkum Noord, Akersloot en 
de Woude
18 augustus: Castricum wijk 1 (gelijk met 
de groencontainer)
19 augustus: Castricum wijk 2 (gelijk met 
de groencontainer)
20 augustus: Castricum wijk 3 (gelijk met 
de groencontainer)
21 augustus: Limmen.

De overige ophaaldata tot en met medio 
2010 kunt u terugvinden op de website 
(button Afval > Afvalinzameling > Plastic). 
U leest daar ook wat wel en niet in de ver-
zamelzakken mag worden aangeboden.

De Brink is even voetbalarena
De Brink in Castricum vormt zondagmid-
dag het decor van een voetbalfinale. Het 
gaat om een jongerentoernooi, georgani-
seerd door de jongeren zelf, Stichting Wel-
zijn Castricum en gemeente Castricum.
Eerder dit jaar werd door maatschappelijke 
en onderwijsorganisaties aan de gemeente 
gevraagd om een activiteitenprogramma 
tijdens de schoolvakantie, liefst door de 
jongeren zelf georganiseerd. Dat leidde er-
toe dat een groep jongeren bijeen kwam 
en koos voor een voetbaltoernooi, een 
kickboksproject en een muziekfestival. De 
buurtregisseur van de gemeente en de jon-
gerenwerkers van Stichting Welzijn Cas-
tricum deden samen met de jongeren de 
organisatie.
Vorige week zijn van het voetbaltoernooi 
de poulewedstrijden gestart. In totaal ne-
gen teams doen er mee, jongens en meisjes 
tussen de 12 en 18 jaar. Er zijn vier teams 
uit Castricum, drie uit Limmen en twee 
uit Akersloot. Zondag 16 augustus vanaf 
13.00 is er de finalepoule op De Brink, en 
om 15.30 uur de finale zelf, direct gevolgd 
door de prijsuitreiking.
De kickboksclinics in juni waren zo succes-
vol dat in september kickbokslessen van 

De eerste wedstrijden van het jongerenvoetbaltoernooi zijn al gespeeld; negen teams 
strijden om de titel.

Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, 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@cas-
tricum.nl. De directe contactgegevens van 
de fracties staan vermeld op de website en 
in de gemeentegids. 

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:
- CROS (Commissie Regionaal Over-

leg 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 terugge-
beld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Wmo
Uw vragen over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning in Castricum kunt u mai-
len aan: Wmoraad@castricum.nl

start gaan, waarvoor zich al enkele tiental-
len jongeren hebben aangemeld. De lessen 
zijn  gericht op het inzien van het belang 
van sport en het aanleren van zelfbeheer-
sing en verdedigingstechnieken.
Het  muziekfestival wordt in het najaar ge-
houden.
Voor meer informatie over deze drie acti-
viteiten of aanmelden voor het kickbok-
sen: buurtregisseur René Munsterman, tel. 
0251 661161.

Commissie Bezwaar-
schriften Castricum
Kamer II van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt hoorzitting 
op woensdag 19 augustus 2009 vanaf  
20.00 uur gehouden in de gemeente-
lijke locatie te Limmen. Zie voor meer 
info www.castricum.nl>actueel en 
nieuws>kalender.



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOp-
aanvragen, aanvragen Om een aanleg-
vergunning, aanvragen (licht)reclame
en verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
310709	 Pastinaak 1 in Castricum

Het plaatsen van een erker
030809	 Rijksweg 132 in Limmen

Het gedeeltelijk wijzigen van het kantoor naar 
appartementen

Deze kennisgeving betekent niet dat medewer-
king wordt verleend.

aangevraagde Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 13 augustus 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening ontheffingen
Heereweg 105 in Bakkum

Het realiseren van een minicamping

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan 
een belanghebbende mondelinge of schriftelijke ziens-
wijzen indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
de afdeling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en 
Bedrijven, bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 
39. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag 
gemaakt.

verleende
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen met Ontheffing
060809	 Hogeweg 107 in Limmen

Het plaatsen van een reclamezuil (legalisatie)
	 De Hofstee 3 in Limmen

Het uitbreiden van de woning

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van 
verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan 
bij de Rechtbank in Alkmaar. Het adres is:
Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 
1800 BG Alkmaar.

Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na 
indiening van het beroepschrift ontvangt u een accept-
giro van de Griffie van de Rechtbank.

bOuwvergunningen
050809	 Molenweide 48 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
060809	 Simon Pauwelslaan 4 in Akersloot

Het uitbreiden van de woning

slOOpvergunningen
050809	 Bijlacker 13 in Castricum

Het verwijderen van asbest
060809	 Stationsweg 21 in Castricum

Het slopen van de schuur

evenementenvergunning (apv)
Pompoenenconcert Stichting Tuin van Kapitein Rom-
mel (10-08-2009)
Aan het bestuur van Stichting Tuin van Kapitein Rom-
mel is vergunning verleend voor het houden van een 
Pompoenenconcert op 28 augustus 2009 van 19.30 uur 
tot 22.30 uur op de locatie van de Tuin van Kapitein 
Rommel aan De Dorpsstraat te Castricum.
Vergunningen buurtbarbecue
Aan mevrouw Schoorl-Kuijs is voor zaterdag 29 augus-

tus 2009 vergunning verleend voor een buurbarbecue 
aan de Thalia te Limmen van 17.00 uur tot uiterlijk 
24.00 uur.
Aan mevrouw Welleman is vergunning verleend voor 
een buurtbarbecue op zagerdag 29 augustus 2009 bij 
het plantsoen op de hoek van de Bremlaan en de Mei-
doornlaan in Castricum van 15.00 uur tot uiterlijk 24.00 
uur.
Aan mevrouw Glas is voor zaterdag 8 augustus 2009 
een vergunning verleend voor een buurtbarbecue van 
17.00 uur tot uiterlijk 22.00 uur op de hoek van de Mei-
doornlaan/Vredeburglaan te Limmen.
Aan de heer Brouwer is vergunning verleend voor een 
buurtbarbecue voor zaterdag 29 augustus 2009 van 
16.00 uur tot uiterlijk 24.00 uur aan de Van Bergenlaan 
te Castricum.

apv-vergunningen (Overigen)
Vergunningen plaatsen reclameborden
Aan Club Zand is voor de periode van 12 t/m 14 au-
gustus 2009 vergunning verleend voor het plaatsen van 
15 aankondigingsborden in de kern van Castricum ter 
promotie van het strandpaviljoen.
Aan Deining Castricum is voor de periode van 15 augus-
tus t/m 29 augustus 2009 en voor de periode van 30 
augustus t/m 5 september 2009 vergunning verleend 
voor het plaatsen van 15 aankondigingsborden in de 
kern van de gemeente Castricum ter promotie van een 
evenement.
Aan Deining Castricum is voor de periode van 24 au-
gustus t/m 2 september 2009 vergunning verleend voor 
het plaatsen van 16 aankondigingsborden in de kernen 
Akersloot(6), Bakkum (4) en Limmen (6) ter promotie 
van een evenement.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde beslui-
ten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte van 
het betreffende besluit te worden ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Dienstverlening, de gemeentelijke locatie in Limmen.

Castricum, 12 augustus 2009

CURSUS VAARBEWIJS
September starten we weer met Vaarbewijscursussen te 
Alkmaar en Haarlem. In 5 lessen wordt u goed voorbereid 
op het examen. U leert de voorrangsregels, meteorologie, 
lichten, geluidsseinen, uitrekenen waterdiepte en brug-
hoogte, veiligheid aan boord en nog veel meer. De cursus 
kost  150,=. Het vaarbewijs is verplicht voor schepen die 
sneller kunnen dan 20 km/uur. Dus ook voor opblaasbo-
ten, waterskiën en jetskiën. 

Voor meer informatie en aanmelden surft u 
naar www.toplicht.nl of bel 0251-239832.

Timmerdorp in volle gang
Castricum - Acht of misschien 
wel negen of tien meter hoog zul-
len de hutten worden als het aan 
de kinderen ligt. Timmerdorp is 
weer in volle gang. Op het gras-
veld achter basisschool Visser ’t 
Hooft wordt tot en met vrijdag 
fanatiek gebouwd door de deel-
nemende jongens en meisjes 
onder leiding van de vrijwilligers 

van TiDoCa. Vorig jaar werden de 
werkzaamheden, inclusief inter-
views, op dvd vastgelegd en dat 
verslag was goed voor de eerste 
prijs van Jong Bouwend Neder-
land. Paul van der Veen vertelt: 
“De basis waar de hutten op ge-
bouwd moeten worden bestaat 
uit vier palen. De kinderen kun-
nen een bouwvergunning ver-

dienen als de constructie in or-
de. Als ze die hebben mogen ze 
een extra verdieping bouwen.” In 
Akersloot is Timmerdorp woens-
dag begonnen. Ook daar wordt 
het vakmanschap gecombineerd 
met allerlei speelse activiteiten 
en veel lekker eten. Kijk voor 
meer foto’s op www.timmer-
dorpcastricum.nl. 

Vier debutanten bij Jaffa
Bakkum  - Op zondag 6 sep-
tember komen vier schrijvers 
naar strandpaviljoen Jaffa in 
Bakkum. Pia de Jong, de winna-
res van de Gouden Uil Lezers-
prijs, komt naar Bakkum, Jac-
queline Epskamp, bekend van 
haar boek Stellenbosch, Bert 

Natter (Begeerte heeft ons aan-
geraakt) en Harry Oltheten, au-
teur van Wit licht.  De schrijvers 
vertellen over hun boek en/of le-
zen voor. De toegang is gratis. 
Aanvang 13.30 uur. 
De organisatie is in handen van 
www.leestafel.info.

Bakkum - Op zondag 23 au-
gustus geeft de boswachter van 
PWN een kijkje te geven in de 
wereld van het drinkwater. Aan-
melden kan via www.pwn.nl/ac-

Waterexcursie tiviteiten of 0900-7966288. De 
wandeling start om 11.00 uur bij 
het infopaneel aan de Van Ol-
denborghweg (aan de zuidkant 
van het infiltratiegebied, bij het 
Hoefijzermeer). Deelname kost 
3,50 euro. 


