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35 jaar oud en net 
zo lang getrouwd?
Castricum - Op 23 augustus zijn Ernst Knaapen en Cynthia Knaapen- 
Glorie uit Castricum volgens de ambtenaar van de burgerlijke stand in 
Alkmaar 35 jaar getrouwd. Maar ze zijn allebei nog maar 35 jaar oud! 
Hoe kan dat? “Toen wij zes jaar geleden in het huwelijksbootje stap-
ten, kwamen wij er een dag later achter dat er in plaats van het jaartal 
2002 1973 in ons trouwboekje staat.” 

Zorgcentrum De Boogaert komt in beweging

Tweedaagse voor senioren
Castricum - Als dertien bewo-
ners van zorgcentrum De Boog-
aert met begeleiding op vakantie 
zijn, liggen de meeste activitei-
ten stil die week. Alie Steeman-
Groot, met haar 74 jaar de jong-
ste bewoonster van het huis, wil 
daarom wat leven in brouwerij 
brengen. Zij heeft een wandel-
tweedaagse georganiseerd voor 
rolstoelers en mensen met een 
rollator. 
“Op 4 september maken de 
twaalf deelnemers en hun be-
geleiders een rondje zwembad, 
de dag erna een rondje winkel-
centrum. Er kan gekozen wor-
den tussen de 1.000 en 500 me-
ter. De deelnemers hebben zelf 
begeleiding ingeschakeld, fami-
lie of vrienden. Er komen twee of 
drie stempelposten en de deel-
nemers worden aan het einde 
op feestelijke wijze ingehaald. 
Het idee is niet nieuw. “Ik weet 

dat ze het al eens in Zuid-Schar-
woude hebben gedaan en zo 
kwam ik op het idee. De activi-
teitenbegeleidster heeft mij ge-
holpen de plannen uit te wer-
ken. En fysiotherapeut Erik Ek-
kelenkamp was meteen zo en-
thousiast dat hij het sportieve 
gebeuren wilde sponsoren. Daar 
kopen we poncho’s voor en een 
herinnering voor de deelnemers. 
De Vomar, Jamin en Snack-
bar Geesterduin trakteren ons 
op iets te drinken, een versna-
pering en een ijsje. Er gaan vijf 
mensen mee die in een rolstoel 
zitten en zeven senioren die nog 
kunnen lopen dankzij de rolla-
tor. Als we die niet zouden heb-
ben, kwamen we niet ver.” Ver-
wacht wordt dat de deelnemers 
zo’n twee uur doen over de uit-
gezette route. De feestelijke in-
tocht is dan op vrijdagmiddag 5 
september tegen 17.00 uur.  

Castricum - Een 34-jarige 
vrouw uit Castricum werd don-
derdagavond om 21.30 uur met 
haar fiets van de A9 geplukt, ter-
wijl zij richting Alkmaar wilde 
gaan. De vrouw, die zwaar on-
der invloed van alcohol verkeer-
de, maakte een verwarde indruk. 

Ademanalyse gaf een alcohol-
promillage aan van 2,25. 

De vrouw is met een proces-ver-
baal voor het onder invloed deel-
nemen aan het verkeer, door 
agenten naar Castricum ge-
bracht.

Castricum en de
Olympische Spelen
Castricum - Vrijdag liep de Cas-
tricumse Hilda Kibet de 10.000 
meter. Zij werd vijftiende tijdens 
de Olympische finale. “Het was 
heel zwaar en het is jammer dat 
ik niet bij de eerste tien ben ge-
eindigd, maar toch ben ik heel 
blij met dit resultaat”, aldus de 
AVC-atlete. 
De eerste discusworp van Rut-
ger Smith, die tot voor kort in 
Castricum woonde, was met 
64,05 waarschijnlijk al voldoen-
de geweest, al was de eis offici-
eel 64,50 meter. Maar hij liet er 
geen twijfel over bestaan dat hij 
in de eindstrijd thuishoort van de 
en legde er een worp 65,65 over-
heen. Rutger deed het minder 
goed bij het kogelstoten. Hij ein-
digde als negende. 

Laveloos snelweg op met de fiets

tot ziens bij

Kijk voor meer specialiteiten op www.kuilmanbanket.nl

Deze week

Frambozen 
Yoghurtslof

frisse yoghurtvulling,
afgewerkt met verse frambozen,
bosbessen en bramen  6,95

tot ziens bij

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

Appelslof
Elstars met een tipje kaneel afgeflambeerd 
met amandelspijs

€ 7,50
van E 8,75 voor

.Open Huis 
za. 6 september 

11.00 tot 13.00 u. 
VUcas-kantoor, 
Kooiplein 24a, 

Castricum.

Zie ook
www.vucas.nl
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Bromfietser be-
kneld onder auto 
Uitgeest - Op 14 augustus had 
een 16-jarige bromfietser uit Uit-
geest omstreeks 16.20 uur op 
de Vrede zijn bromfiets niet on-
der controle. Hij ging onderuit. 
De jongen gleed met zijn hoofd 
onder een auto, die daar gepar-
keerd stond en kwam met zijn 
helm klem te zitten. Hij is door 
brandweer bevrijd uit zijn benar-
de positie. Ambulancepersoneel 
heeft de onfortuinlijke brom-
fietser met onbekend letsel ver-
voerd naar het Rode Kruis Zie-
kenhuis in Beverwijk.

Auto Sponsor 
Bingo Loterij
Uitgeest - Een gelukkige fami-
lie uit Uitgeest heeft een auto 
gewonnen in de Sponsor Bingo 
Loterij. Familie Chundro heeft de 
prijs uit handen van Rick Brand-
steder in ontvangst genomen. De 
winnaars zijn door de presenta-
tor van de loterij verrast met een 
nieuwe Peugeot 107. De uitrei-
king wordt uitgezonden op 22 
augustus in het programma Lin-
go om 19.00 uur op Ned 1. 

Drankrijders 
Regio - De politie heeft afge-
lopen weekend negen drankrij-
ders aangehouden in Haarlem, 
Hoofddorp, Haarlemmerliede, 
Beverwijk en Uitgeest. Alle ne-
gen drankrijders werden mee-
genomen naar het politiebureau 
voor een ademanalysetest. Een 
van hen, een 35-jarige bestuur-
ster uit Beverwijk, bleek niet in 
bezit van een geldig rijbewijs, dit 
was reeds eerder ingevorderd. 
De politie controleerde tijdens 
de surveillances en met gerich-
te alcoholfuiken.

Expositie
Uitgeest - Een expositie met 
meer dan vijftig kunstwerken is 
te zien in het atelier van Ed en 
Tonny Beek op de Koppesven-
straat 15 in Uitgeest. Gastex-
posant is Olga Tsigankova. Het 
Open Atelier wordt gehouden op 
31 augustus. 

Grootscheeps muziekfestijn 
voor alle inwoners van Lim-
men, Castricum en Akersloot
Limmen - Het komend week-
end 22, 23 en 24 augustus zin-
dert het in Limmen van de activi-
teiten. Het draait allemaal om de 
muziek, de saamhorigheid van 
de CAL-inwoners en de vreugde, 
die een ieder er aan kan beleven. 
De Stichting Genootschap Lim-
bon heeft al vele malen bewe-
zen meesters te zijn in het orga-
niseren van grootschalige eve-
nementen. Onder de naam ‘Mu-
ziekfesti-CAL’ heeft de stichting 
behoorlijk haar nek uitgestoken. 
Maar liefst 1400 mensen kunnen 
in d’Enterij binnen en buiten luis-
teren en binnen dansen op de 
nieuwe vloer van d’Enterij. 
 
Op een binnen- en buitenpodi-
um zullen het weekend in ’t to-
taal zo’n twintig gratis toegan-
kelijke optredens worden ver-
zorgd door artiesten uit de CAL-
kernen. Bij de kaartverkoop kan 
men vragen naar de speciale 
krant, die voor de festiviteiten is 
gemaakt en die men aldaar kan 
inzien. Daar staat het hele pro-
gramma met alle tijden in ver-
meld. Vrijdagmiddag- en vrijdag-
avond, zaterdagmiddag en zon-
dagmiddag alsmede zaterdag-
avond en zondagavond gonst het 
van de optredens. Hoogtepunten 
zijn het optreden van Oôs Joôs, 
een succesvolle West-Friese 
zesmansformatie op zaterdag-
avond en zondagavond Tribute 
to the Cats, een band, die over-
al furore maakt met gastoptre-
dens van Corry Konings en Nick 
& Simon. Nick (Schilder) en Si-
mon (Keizer) zijn Volendammers. 
Zij vormen al acht jaar een duo, 
maar de laatste vijf jaar sinds 
Nick doorbrak in Idols hebben 
zij meer succes dan ooit. Simon 
schrijft de laatste drieënhalf jaar 
ook nummers samen met Jan 
Smit. Voor genoemde optredens 
moet men wel betalen. 

Vele vrijwilligers en meer dan 
150 sponsors uit alle kernen on-

dersteunen het grote muziekfes-
tijn. De Rabobank is hoofdspon-
sor en sponsorde met name de 
kindermiddag. 

Zaterdagmiddag kunnen kinde-
ren genieten van een groot aan-
bod aan leuke en spectaculaire 
momenten. Er wordt gestart met 
een ballonnenwedstrijd, waar-
mee mooie prijzen zijn te win-
nen. Op het Dorpspark en rond-
om d’Enterij  is er vertier met 
springkussens en is er limona-
de te verkrijgen in de limonade-
bar. Er is een vuurspuwer en er 
zijn clowns. Hoogtepunt is het 
optreden van het poppentheater 
Koekla, die het stuk Nif Naf (50 
minuten) twee keer opvoert. Er is 
plaats voor 90 kinderen per keer. 
Voorts zijn er een salsa-demon-
stratie en nog een andere dans-
demonstratie. Tenslotte kan ieder 
kind meezingen met de bekende 
hits van de Gebroeders Ko met 
hun Kids Meezing Sjo. Zo hoopt 
de Stichting Genootschap Lim-
bon ook de CAL-jeugd saamho-
rig bijeen te krijgen.

De kaartverkoop is in volle gang. 
Wie nog mee wil doen, kan don-
derdag van 19.00 tot 20.30 uur 
nog kaarten kopen in d’Enterij 
bij de bar op de eerste verdie-
ping alsmede bij de boekhandel 
Laan in Castricum en Veldt’s To-
ko in Akersloot. 
Ook is het mogelijk vrijdag om 
17.00 uur bij de kassa in d’Enterij 
kaarten te kopen alsmede zater-
dag en zondag bij de kassa van-
af 20.00 uur. Voor de zaterdag is 
de prijs 15 euro en voor zondag 
30 euro. Een passepartout voor 
beide avonden kost 35 euro. 

De gastheren Hans van Ammers 
van De Lantaarn en Toon Könst 
van de Burgerij alsmede gast-
vrouw Fernand Zomerdijk van 
d’Enterij stellen zich garant voor 
een feestelijk horecagebeuren. 
(Marga Wiersma)

Twee van de twaalf comité-leden van de Stichting Genootschap Lim-
bon, aanwezig tijdens de kaartverkoop poseren even voor de came-
ra. Links Piet van der Steen (voorzitter) en Henk Brandsma (public re-
lations).

Rijden zonder rijbewijs, 
te hard en met slok op 
Uitgeest - Op zondag 17 augus-
tus is  om 3.50 uur is een 17-ja-
rige Utrechter bekeurd. Hij be-
stuurde zonder een rijbewijs te 
hebben een auto van een vriend 
en veroorzaakte een kleine aan-
rijding op de Westerwerf. Poli-
tieagenten die hem aanhielden 
merkten ook dat hij onder in-
vloed van alcohol was. Er wordt 

proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt. Een dag eerder zijn tij-
dens een snelheidscontrole op 
de Provincialeweg in de vroe-
ge avonduren de rijbewijzen in-
gevorderd van drie bestuurders 
vanwege forse snelheidsovertre-
dingen. Zo werd er 149 km gere-
den op een gedeelte waar 80 km 
is toegestaan. 

Uitgeest - Vrijdag 19 septem-
ber staat Jan Smit samen met 
zijn zus Monique op het podium 
van Bobs Uitgeest om daar een 
onvergetelijk optreden te verzor-
gen. Jan Smit, die zo’n 12 jaar 
geleden aan zijn zangcarrière 
begon, is inmiddels uitgegroeid 
tot een entertainer pur sang en 
hij schrijft veel van zijn liedjes 
te zelf of samen met zijn beste 
vrienden. Jan leidt een veelom-
vattend professioneel bestaan 
als artiest en toert door heel Ne-
derland en Duitsland om optre-
dens te verzorgen voor volle za-
len met enthousiast publiek.
Nadat Jan geopereerd was in 

verband met stemproblemen, 
stond hij in mei van dit jaar na 
een fiks aantal maanden van 
rust voor een uitverkochte zaal 
in Bobs Uitgeest om meer dan 
2.000 uitzinnige fans de avond 
van uw hun leven te bezorgen. 
Jan & Monique zijn er ook nu 
weer klaar voor om iedereen te 
laten genieten van een gezellige 
en bovendien muzikale avond.
De deuren gaan open om 21.00 
uur en de avond duurt tot 3.00 
uur. De minimum leeftijd is 16 
jaar. Kaarten zijn in de voorver-
koop verkrijgbaar bij Bob’s Party 
Palace Uitgeest, Primera winkels 
en online via www.bobs.nl. 

Jan en Monique Smit in Bobs

Helende reis
Uitgeest - “De Helende Reis 
heeft al honderdduizenden ge-
holpen met het verbeteren van 
de kwaliteit van hun leven.” 

Op initiatief van Heleen wordt 
een gratis introductieochtend 
over de Helende Reis georgani-
seerd. Deze vindt plaats op za-
terdag 23 augustus van 10.00 
uur tot 12.00 uur op Assum 23 in 
Uitgeest. Een plaats reserveren 
kan op 06-50833787. 

Zwartrijder  
Uitgeest - De  politie heeft ver-
leden week dinsdag rond 13.15 
uur een 18-jarige man uit Krom-
menie aangehouden in de  om-
geving van het NS-station in Uit-
geest. Een conducteur had de 
man betrapt op  zwartrijden en 
het niet bij zich hebben van een 
identiteitsbewijs. 
Toen de trein stopte op het stati-
on van Uitgeest, sprong de man 
uit de trein en  verdween. Agen-
ten troffen hem na een korte 
zoektocht aan en hebben pro-
ces-verbaal tegen hem opge-
maakt.

Mmarque & Noisy 
Nik in Club Planet
Uitgeest - Club Planet staat 
twee volle zomermaanden in het 
teken van het zonnige en hip-
pe St. Tropez. Zaterdag 23 au-
gustus draaien dj’s Mmarque en 
Noisy Nik tracks van deze zomer. 
Mmarque en Noisy Nik produ-
ceren house in de breedste zin 
van het woord. Club Planet is ge-
opend van 1.00 tot 5.00 uur voor 
een publiek van 18 jaar en ou-
der.

Dansen op 
Discohouse 
Uitgeest - Vrijdag 22 augustus 
is er weer Discoballs in Planet 
Bob’s Uitgeest. 
DiscoBalls staan voor dansmu-
ziek uit de 90’s en de discohouse. 
Dj’s E1 en Amber worden bijge-

staan door mc Sensara. Sensara 
heeft samengewerkt met dj Eric-
E, Fedde le Grand, Sidney Sam-
son en Jean. 

Deze vrouwelijke mc zal je met 
haar vocale talent de 90’s laten 
herbeleven. 
De deuren gaan open om 22.00 
uur. Kaarten zijn online en aan 
de deur te koop voor 10,- euro.  
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Hervatting onderhoud 
van infiltratiegebieden
Castricum - In de duinen van 
Noord-Holland, tussen Wijk aan 
Zee en Castricum, start PWN fa-
se twee van het onderhoud in de 
twee infiltratiegebieden. Deze 
gebieden zuiveren het drinkwa-
ter van een half miljoen Noord-
Hollanders. Tussen 2007 en 
2011 pleegt PWN groot onder-
houd aan deze gebieden. Nu het 
broedseizoen voorbij is, start fa-
se twee en gaat het werk verder 
waar het in maart is gestopt. De 
werkzaamheden worden uitslui-
tend buiten het broedseizoen en 
het recreatieseizoen uitgevoerd. 
Na vijftien jaar ononderbroken 
inlaten van voorgezuiverd water 
uit het IJsselmeer zijn de infiltra-
tiekanalen aan een onderhouds-
beurt toe. In verschillende fases 
worden de kanalen nu één voor 

één droog gezet om de natuur-
lijke sliblaag te kunnen verwij-
deren. Dit natuurzuivere slib ge-
mengd met duinzand wordt weer 
hergebruikt bij de aanleg van 
golfbanen, wegen, et cetera. 
Ook verdeeld over de jaren wordt 
het riet in fases gesnoeid. Tijdens 
het werk wordt aanwezige vis in 
een droog te zetten infiltratieka-
naal tijdelijk uitgezet in één van 
de andere kanalen. Ook alle win-
putten die tussen de infiltratie-
kanalen liggen worden stuk voor 
stuk nagekeken en schoonge-
maakt. Vanaf de Van Oldenborg-
hweg is het resultaat van werk-
fase een al duidelijk te zien. Er is 
weer uitzicht in het duingebied. 
Een gedeelte van het riet is weg 
en zo is het water in het kanaal 
weer zichtbaar geworden.  

Verschijning wekelijks op
 woensdag of donderdag in:

De Castricummer:
Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot,

Uitgeester Courant:
Uitgeest

Redactie / Acquisitie:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
Telefoon : 0255-520456
Telefax : 0255-518875

Commercieel directeur:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

Centrale redactie:
Anneke  Zonneveld
06-12931800

Acquisitie :
Lidy Duin 06-12930422
Tamara Kamp 06-40935547
Annette Visser 06-45733293
Wendi Honcoop 06-20278532

Algemeen medewerker:
Mirjam Beevendorp

Verspreiding :
Verspreidnet B.V.
Telefoon : 0251-674433
E-mail : info@verspreidnet.nl

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers  B.V.

De Castricummer  - 16.700 ex.
Uitgeester Courant - 5.400 ex.

Druk:
Boesenkool Krantendruk bv
Castricummerwerf 29-37
1901 RV Castricum
Tel: 0251-656750
ISDN 0251-673620
E-mail: info@boesenkool.nl

Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze uit-
gave is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

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

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

Cursus omgaan met GPS
Bakkum - Er zijn nog plaatsen 
beschikbaar op de ééndaagse 
beginnerscursus ‘Leren omgaan 
met GPS’ op zondag 7 septem-
ber. Aanmelden via www.pwn.
nl/activiteiten of 0900-7966288. 

De cursusdag staat niet alleen in 
het teken van theorie leren maar 
vooral ook uit het zelf doen. De 
cursus vindt plaats in bezoekers-
centrum De Hoep en duurt van 
10.00 tot 16.00 uur.

De persoonlijke en actieve werkwijze van JM Werkt scoort goed bij 
de klanten.

Tevredenheidsonderzoek wijst uit

JM Werkt scoort goed
Werkt, is zeer tevreden met het 
resultaat. ,,We bestaan relatief 
nog maar kort. Dat onze klanten 
zó tevreden zijn over de dienst-
verlening is iets wat je hoopt. Het 
onderzoek bevestigt dat we het 
goed doen. Ik beschouw het niet 
als vanzelfsprekendheid,we blij-
ven gewoon elke dag ons best 
doen.’’
JM Werkt is actief op het ge-
bied van re-integratie, outplace-
ment en werving- en selectie. De 
werkwijze is persoonlijk en regi-
onaal. ,,We hebben goede con-
tacten met werkgevers in de 
IJmond. Zij zijn ook onze klant 
als het gaat om re-integratie van 
werknemers in de ziektewet.’’ 
Mensen met een WW- of WIA-
uitkering kunnen bij JM Werkt 
terecht voor een individueel re-
integratietraject (IRO), gefinan-
cierd door het UWV. 
Voor meer informatie over JM 
Werkt, www.jmwerkt.nl, of bel 
0251-205228. Meer informatie 
over het onderzoek en re-inte-
gratiebedrijven staat op de web-
site www.blikopwerk.nl.

Heemskerk - Re-integratiebe-
drijf JM Werkt uit Heemskerk 
krijgt een 8,4 van haar klanten. 
Dat blijkt uit het tevredenheids-
onderzoek ‘Blik op werk’ dat in 
opdracht van het UWV is uitge-
voerd. Het bureau scoort daar-
mee het hoogste cijfer in de 
IJmond. 
Het onderzoek, dat verplicht is 
voor door UWV erkende reïnte-
gratiebedrijven, werd dit voorjaar 
uitgevoerd. Cliënten die een re-
integratietraject doorlopen om-
dat zij bijvoorbeeld een WW of 
WIA-uitkering hebben, kregen 
een vragenlijst thuis gestuurd. 
In het onderzoek is onder meer 
gevraagd naar ervaringen met 
de dienstverlening van het bu-
reau en het resultaat van de in-
spanningen. De cliënten van JM 
Werkt zijn dik tevreden blijkt uit 
het rapportcijfer van 8,4. Het ge-
middelde rapportcijfer van al-
le deelnemende bedrijven komt 
uit op 7,5. Meerwerk integratie-
diensten uit Beverwijk scoorde 
een 6,2.
Carlos Bellod, oprichter van JM 

Bintangs 28 augustus 
live bij Castricum105
Castricum - Carry Munter ont-
vangt in zijn programma Spe-
cial Edition deze maand The Bin-
tangs, de Beverwijkse band die 
al 47 jaar bestaat en door het he-
le land volle zalen trekt.
In de Bintangs-sound zijn het 
vette basgitaargeluid en de rau-
we stem van frontman Frank 
Kraaijeveld prominent aanwe-
zig. Drummer Gerben Ibelings 
(ex-Bad to the Bone en ex-Tröc-
kener Kecks) is de drummer van 
de Bintangs. Zijn broer Maarten 
Ibelings (ook Bad to the Bone) 
speelt gitaar. Dagomar Jansen 

tenslotte doet vocals, gitaar, sli-
de-gitaar en mondorgel.

Donderdag 28 augustus zijn ze 
live te horen in het programma 
Special Edition, dat tussen 18.00 
en 19.00 uur te beluisteren is via 
radio Castricum105. (Live) mu-
ziek en interviews zullen elkaar 
hierin afwisselen, waarbij het de 
bedoeling is, dat de band zo’n 
20 minuten akoestisch op zal 
treden. Luisteren is ook moge-
lijk op de computer dankzij een 
livestream op de website van de 
omroep www.castricum105.nl. 

Broei in hopen 
houtsnippers
Castricum - Vrijdagavond is de 
brandweer gealarmeerd voor 
een mogelijke buitenbrand aan 
de Noorderstraat in het begin 
van het duingebied tussen Eg-

mond en Castricum. Bij aan-
komst bleek het te gaan om twee 
hopen houtsnippers waarin broei 
was ontstaan. 
Hoewel de houtsnippers nog niet 
in brand stonden, is uit voor-
zorg besloten de hopen uit el-
kaar te halen met behulp van 
een kraan. 

WW- of WIA en op zoek naar werk met toekomst?
Kies voor een leerwerktraject met baangarantie bij 
JM Werkt (obv IRO)
· Procesoperator
· Maatschappelijk vervoerder 
  (kinderen, gehandicapten, ouderen)
· Commercieel medewerker binnendienst
· Beveiliger

Re-integratie, Outplacement,Werving & 
Selectie - tel .0251-253245
www.jmwerkt.nl - info@jmwerkt.nl
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Lezing Reiki voor bewust-
wording en innerlijke rust  
Limmen - Op dinsdag 26 augus-
tus, geeft Reiki Master Jeannet-
te Stengs een lezing over Reiki 
van 20.00 tot 22.00 in ‘Ons Huis’ 
Zuidkerkerlaan 23 te Limmen. 
“Gedachtes zijn soms zo over-
duidelijk aanwezig dat men geen 
moment van innerlijke rust en 
ontspanning meer in zichzelf kan 
ervaren”, aldus Jeanette. 
En zij vervolgt: “Bewustwording, 
innerlijke rust en zelfvertrouwen 
zijn één van de vele aspecten die 
door Reiki versterkt worden. Rei-
ki is een Japans woord dat uni-
versele energie betekent. Door 
zichzelf dagelijks te behande-
len en zich af te stemmen op de-
ze energie ontstaat er een om-
mekeer in het bewustzijn. Rei-
ki ondersteunt ons onze levens-
problemen op te lossen door 
ons weer te verbinden met ons 
aangeboren inzicht, onze eigen 
kracht. Genezen door Reiki be-
tekent meer dan het kwijt raken 

van storende lichamelijke kwa-
len: het betekent een warm, lief-
devol contact opbouwen met je 
lichaam en geest, luisteren naar 
hun taal en ze te ondersteu-
nen, in plaats van jezelf voor-
bij te lopen en je ziektesympto-
men te negeren of te onderdruk-
ken. Er gaat minder energie ver-
loren aan zorgen, twijfels en ou-
de emotionele reactiepatronen. 
Daarnaast kan deze universele 
energie ook aan anderen wor-
den doorgegeven.” 

Een Reiki cursus wordt gegeven 
op twee achtereenvolgende da-
gen. Iedereen kan Reiki leren. De 
toegang is vrij en tijdens de le-
zing kan men een gratis kennis-
makingsbehandeling ontvangen. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Jeannette 
Stengs, lid van de Reiki Alliance, 
tel. 0251-657580/06-30016054 
www.reikicastricum.nl. 

Literaire leeskringen en 
cursus poëzie bij VUcas
Castricum - In het program-
ma van de Volksuniversiteit Cas-
tricum wordt veel aandacht be-
steed aan Nederlandse litera-
tuur van zowel vaderlandse als 
buitenlandse schrijvers. Er zijn in 
totaal drie leeskringen, waarvan 
er twee onder leiding staan van 
docent Nederlands Corine Hil-
denbrant die al jarenlang literai-
re leeskringen begeleidt. Daar-
naast geeft Neerlandicus Han 
Peusken, die verbonden was aan 
het Jac. P. Thijsse College in Cas-
tricum, een cursus Poëzie lezen 
en schrijven. Tijdens de leeskring 
Moderne Nederlandse literatuur 
worden zes boeken besproken 
van Nederlandse auteurs. De ti-
tel van het boek voor de laat-
ste avond zal gekozen worden 
aan de hand van de actualiteit. 
De leeskring wordt besloten met 
een bezoek aan het Letterkun-
dig Museum in Den Haag. De-
ze leeskring start op maandag 
6 oktober om 19.30 uur en om-
vat zes lessen van 1,5 uur en een 
keer per maand en een excursie. 
Dit seizoen start de VUcas ook 
met een leeskring Moderne bui-
tenlandse literatuur. Deze lees-
kring start op maandag 27 okto-
ber om 19.30 uur en omvat zes 
lessen van 1,5 uur, een keer per 
maand.   
In de cursus Poëzie lezen en 
schrijven leert men de technie-
ken om gedichten te begrijpen 
en te beoordelen - ook als ze 
wat minder toegankelijk zijn. Die 
technieken komen ook van pas 
bij de gedichten die men daarna 
zelf schrijft. De nadruk zal liggen 
op gebruiks- of gelegenheidsge-
dichten (zowel moderne als ou-
dere), die de cursisten ook aan 
elkaar zullen voordragen. Onder-
deel van deze cursus is een po-

eziewandeling door Haarlem. De 
cursus start op dinsdag 18 no-
vember om 19.30 uur en omvat 
vijf lessen van twee uur om de 
twee weken en een poëziewan-
deling door Haarlem.  De drie 
bovenstaande lessen zijn zoda-
nig geprogrammeerd dat men 
aan twee of drie cursussen kan 
deelnemen. De gedachte van het 
VUcas-bestuur is hierbij dat op 
deze manier de cursisten elkaar 
beter leren kennen en er moge-
lijk een ‘literaire kring’ ontstaat 
van deelnemers met gelijk ge-
richte belangstelling die in over-
leg met de docent(en) gezamen-
lijk nog meer activiteiten onder-
nemen.
Aanmelden voor deze VUcas-
cursussen kan door het inschrijf-
formulier in te leveren op het 
VUcas-kantoor, Kooiplein 24a, 
tel. 0251-670048, e-mail info@
vucas.nl). Het inschrijfformulier 
zit in het programmaboekje dat 
gratis verkrijgbaar is bij de Bi-
bliotheken en boekhandels. Ook 
op www.vucas.nl is het volledige 
programmaoverzicht te vinden. 

Ook Tirza van Arnon Grunberg 
wordt besproken door de lees-
kring Moderne Nederlandse lite-
ratuur.

Programma 21 aug t/m 27 aug 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
“Mamma Mia!”

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
“Dialogue avec 
mon Jardinier”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

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

“De Brief voor de Koning” 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 
“Wall E” (NL)

Wij zijn van maandag 
25 t/m woensdag 

27 augustus 
gesloten

i.v.m. verbouwing

Brief van de ko-
ning nu als film
De Brief voor de Koning, de ver-
filming van het boek van Ton-
ke Dragt uit 1962, is te zien in 
de Corso. De 16-jarige schild-
knaap Tiuri (Yannick van de Vel-
de) krijgt van een stervende rid-
der de opdracht een mysteri-
euze brief voor de koning van 
Unauwen te bezorgen. Het wordt 
een avontuurlijke tocht, die hem 
naast onverwachte vijanden ook 
nieuwe bondgenoten brengt. 
Tiuri wordt innemend gespeeld 
door Yannick van de Velde, die 
met grote blauwe ogen de we-
reld inkijkt en met verve tegen 

Dialoque avec mon jardinier
Wanneer de succesvolle kunste-
naar Dupinceau besluit dat het 
tijd is voor een periode van be-
zinning, gaat hij weg uit Parijs 
en trekt hij naar het platteland 
om weer in zijn ouderlijk huis te 
gaan wonen. Daar treft hij een 
wildernis aan op de plek waar 
ooit de moestuin was. De kun-
stenaar wil dit laten herstellen 
en daarvoor neemt hij een tui-
nier in de arm. 

Deze man met groene vingers 
blijkt zowaar een oude school-
vriend van de kunstenaar en de 
twee laten door levendige ge-
sprekken hun hele middelba-
re schooltijd herleven. Toch is 
het niet alleen vrolijkheid wat de 
klok slaat: hoe meer de twee over 
vroeger praten, hoe meer ze be-
seffen dat zij ouder zijn gewor-
den en dat vroeger nooit meer 
terugkomt. 

Pompoenconcert in de 
Tuin Kapitein Rommel 
Castricum - Op vrijdagavond 
29 augustus is voor de veertien-
de keer het jaarlijkse Pompoen-
concert in de Tuin van Kapitein 
Rommel. Het concert wordt ver-
zorgd door Unicorn, een veelzij-
dige folkband uit West-Friesland. 
Deze band speelt niet alleen Ier-
se, Schotse en Engelse muziek, 
maar ook Jiddische, Canadese 
en Nederlandse. Niet alleen folk, 
maar ook een vleugje bluegrass, 
singer-songwriter en shanties. 
De tuin zal speciaal voor het 
concert sfeervol verlicht zijn en 

versierd met vele pompoenen 
en ander materiaal. Op het ter-
ras kan men koffie, thee of een 
glas wijn bestellen. Het concert 
begint om 20.30 uur. De ingang 
van de Tuin van Kapitein Rommel 
is schuin tegenover het NS-stati-
on Castricum. De entree is gratis, 
een vrijwillige bijdrage wordt op 
prijs gesteld. Omdat het concert 
in de buitenlucht plaats vindt 
kan het bij slecht weer niet door-
gaan. Bij twijfel kan men vooraf 
contact opnemen met de Tuin, 
tel.: 672356.  

alle slechteriken vecht. Hij is 
een echte held, dapper en fun-
damenteel goed, maar gelukkig 
niet al te perfect. De film is span-
nend, maar nooit echt gevaarlijk 
en vooral erg leuk. Yannick van 
de Velde speelde eerder in Oran-
je, waarvoor hij een jeugd-Oscar 
won. De titelsong wordt gezon-
gen door Jan Smit en heet ‘Stilte 
in de Storm’. 

Cognovi opent 
nieuw pand
Bakkum - Op vrijdag 29 augus-
tus om 16.00 uur opent Cognovi, 
instituut voor huiswerkbegelei-
ding, een nieuwe vestiging. Het 
nieuwe pand is gelegen aan de 
Bakkumerstraat 56a in Bakkum.  
Cognovi verzorgt huiswerkbege-
leiding voor scholieren van het 
middelbaar onderwijs. Ook zal 
de nieuwe vestiging plaats bie-
den aan een nieuw project, dat 
in samenwerking met stichting 
Forte leerlingen van groep 7 en 8 
van het basisonderwijs zal bege-
leiden. Dankzij het nieuwe, gro-
tere pand kunnen meer leerlin-
gen dan voorheen worden bege-
leid, waarmee de wachtlijstpro-
blematiek is verholpen. De ope-
ning wordt verzorgd door wet-
houder B. Hes.  

Aanrijding
Akersloot - Zondagmiddag 
rond 16.00 uur reed een 20-ja-
rige man uit Akersloot op een 
bromfiets vanaf de Vondelstraat  
richting Bierkade in Alkmaar. 
Toen hij linksaf de Laat op wil-
de rijden, liet hij een motorfiets 
niet voorgaan. Beiden kwamen 
ten val. De bromfietser liep een 
gebroken hand op.  



20 augustus 2008 pagina 9

leveringsprogramma
	 kozijnen, ramen en deuren
	 dakkapellen; nieuw en renovatie
	 gevelbekleding
	 polyester goten
	 dakramen

waarom SAMA
	 levering uit eigen fabriek
	 montage door eigen medewerkers
	 incl. complete binnenafwerking
	 altijd scherpe prijs
	 eigen service dienst

Meer dAn 25 jAAr
ervAring in kunStStof

www.sama.nl
Ruime showrooms,
u kunt voor de deur parkeren.

SAMA Heemskerk:  Lijnbaan 65		|		1969 ND		Heemskerk			|		t 0251 236 846			|		e info@sama.nl
openingstijden showroom ma t/m vr 09.00 - 17.00 uur | za 10.00 - 15.00 uur

SAMA den Haag: Koperwerf 29		|		2544 EM Den Haag		|		t 070 309 77 44		|		e post@sama.nl
openingstijden showroom		do 19.00 - 21.00 uur		|		vr 09.00 - 17.00 uur		|		za 10.00 - 15.00 uur

Hoorne 8a  1911 BE Uitgeest

Tel. 0251 - 31 72 70
www.meubelstoffeerderijdijkstra.nl

• Voor al uw meubel- en scheepsstoffeer werk
• Showroom vol stalen en meubels
• Gespecialiseerd in leer

Geopend maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur.

Castricummerwerf 11, Castricum
tel. 0251-67 42 99, fax 0251 67 41 21

AUTOSCHADE, SPUITEN VAN MEUBELS, 
KEUKENS, DEUREN, CV’s etc

Drukkerij Bepa
Persoonlijke

aandacht
is onze 
kracht!

Voor al uw handels- en familiedrukwerk. 
Onze boeken met geboorte- en huwelijks-

kaarten staan voor u klaar. Of kom met een 

eigen idee, wij denken graag met u mee!

Zaalberglaan 8h • 1961 NP Heemskerk • tel. 0251- 23 36 44
www.bepa.nl • info@bepa.nl

Bij inlevering van deze advertentie 
ontvangt u 10% korting op uw drukwerk

Verkoop & reparatie
brommers, scooters en fietsen

Akersloot
06 22 02 07 02

www.descooterbox.nl

Hoveniersbedrijf
"De Berk"

Castricummerweg 5
1911 GA Uitgeest

Tel. 0251 - 31 30 11
Mob. 06 20 18 02 81

Stobbenfrezen-Snipperen-Bomen kappen
Snoeiwerkzaamheden-Sierbestrating-Tuinarchitectuur

Onderhouds 
timmerbedrijf 

G. Duin
voor het leveren en 
plaatsen van glas, 

ramen, deuren, kozij-
nen, interieurwerk en 

verbouwingen
tel. 06-53302440

* Hebt u bruikba-
re spullen over?
Of zoekt u iets speciaals? 
Kom naar de Kringloopwin-
kel Heemskerk, Lijnbaan 14. 
U steunt daarmee goede doe-
len. Grote spullen halen wij 
gratis op, bel. 0251-243490

* Te huur:
Kamers te huur in centrum van 
Heemskerk vanaf 450,- incl. 
gas, water, licht. Twee maan-
den borg. Tel: 06-47974750
* Gratis bij u af te halen: 
Loop- en sloopfietsen . 
Tel. 0251-245219

* De Kringloopwinkel
is ook in augustus op zater-
dag gesloten. Kringloop-
winkel Heemskerk, Lijnbaan 
12-14, tel. 0251-243490
* Aangeboden:
Stucadoor nodig? Bel M. van 
Lienden, tel. 06-40811296

Tuinman heeft nog 
tijd over voor al 

uw werkzaamheden
06 - 12843784

Nieuw iN Bakkum

Voor al uw 
cadeau-artikelen, 
tassen, dranken, 
snoepgoed, enz.

Van Oldenbarneveldweg 22   06 - 57 58 47 66   www.bakkumsbreekgoed.nl

Afvoer van 
tuingrond/zand/grind

à e 40,- per ton
Bel: 0251 247217
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Olympische Spelen is 
thema op de Sport-BSO
Castricum - Op maandag 11 
augustus is op het sportpark op 
de Puikman een buitenschoolse 
opvang gestart, puur gericht op 
sport. Deze zogenaamde ‘Sport-
BSO’ is een initiatief van Forte 
Kinderopvang. Partners hierbij 
zijn voetbal-, honkbal-, en soft-
balvereniging Vitesse en Ambiti-
on Sportburo.  
De Sport-BSO is uniek in Castri-
cum. Forte Kinderopvang haakt 
hiermee in op een landelijke 
trend waarin kinderen worden 
gestimuleerd en gemotiveerd om 
meer te bewegen en te sporten. 
Kinderen vanaf 8 jaar zijn wel-
kom op de Sport-BSO.
Na schooltijd worden de kinde-
ren door de leiding opgehaald 
en naar het sportpark de Puik-
man gebracht. Daar krijgen zij 
iets te drinken en te eten, waar-
na zij gaan sporten. Een officiële 
sportinstructeur zorgt voor een 
sportprogramma dat dagelijks 
wisselt. Er wordt gewerkt met 
modules van zes weken, waar-
in de techniek en training van 

drie verschillende sporten cen-
traal staan. In de eerste module 
ligt de nadruk op honkbal, voet-
bal en ‘vrij spel’; een variatie aan 
spelen, waaronder kogelstoten. 
In de volgende module komen 
tennis, hockey en rugby aan bod. 
Uiteindelijk zal een variëteit aan 
sporten de revue passeren.
Er wordt ook themagericht ge-
werkt. Zo staat deze zomer in het 
teken van de Olympische Spelen. 
Aangezien het bij Forte Kinder-
opvang niet gaat om het winnen, 
maar om het plezier, verdienen 
alle sporters van de Sport-BSO 
een gouden plak!

De meeste tijd zal op het sport-
terrein buiten worden doorge-
bracht, maar in geval van slecht 
weer is er binnen ook genoeg 
te doen. Te denken valt hierbij 
aan het interactieve sportpro-
gramma wii, tafeltennis, tafel-
voetbal en een bowlingspel. Voor 
meer informatie kan men kijken 
op www.fortebv.nl of bellen met 
0251–658058.

Dorpsraad Akersloot 
organiseert evenement 
Akersloot - De Dorpsraad 
Akersloot wil eens een ander 
beeld geven van Akersloot en de 
bewoners kennis laten maken 
met activiteiten die omschreven 
worden in brochures. Daarom is 
een feestelijke manifestatie ge-
organiseerd waar verenigingen, 
clubs en stichtingen zich op ei-
gen wijze kunnen presenteren. 
Deze activiteit wordt georgani-
seerd in sporthal De Lelie. Er zijn 
kraampjes in de kleine zalen en 
demonstraties van sportvereni-
gingen, dansgezelschappen en 
koren in de grote zaal, wisselend 

per vijftig minuten. Van de deel-
nemers wordt een kleine bijdra-
ge gevraagd voor de kraamhuur. 
Deze wordt deels verrekend met 
consumptiebonnen. Deelne-
mers kunnen zich aanmelden 
op: dorpsraadakersloot@hot-
mail.com. 
Uit de aanmeldingen wordt een 
voorlopige selectie gemaakt. De-
ze deelnemers ontvangen een 
schriftelijke uitnodiging tot deel-
name. De manifestatie vindt 
plaats op zaterdag 6 september 
van 13.00 tot 18.00 uur. De toe-
gang voor bezoekers is vrij. 

Buitenschoolse opvang gericht op sport

Feestje voor 
alle kinderen
Limmen - Op vrijdagmiddag 22 
augustus vindt tussen 16.00 en 
18.00 uur een zomerfeest plaats 
van Pax Christi op de Hogeweg 
55 in Limmen. Verenigingen zul-
len kinderen kennis laten ma-
ken met hun activiteiten. Er zijn 
springkussens aanwezig en de 
brandweer laat kinderen met de 
slang spuiten. Er is bovendien li-
monade en poffertjes.  

Afrikaanse 
klanken in kerk
Limmen - Op zaterdagavond 
23 augustus om 19.00 uur is het 
Jambokoor uit West-Friesland 
te gast in de Corneliuskerk. Het 
koor bestaat uit tachtig enthou-
siaste zangers en drummers. Het 
optreden is georganiseerd in het 
kader van het CAL-muziekfeest. 
Bovendien wordt het onderwijs-
project van de WOL in Burkina 
Faso gesteund. Wie meer wil we-
ten kijkt op  www.corneliuskerk-
limmen.nl. 

Getroffen door omgewaaide boom
Bakkum - Terwijl een gezin donderdag rond 18.00 uur zat te genieten van een patatje bij snackbar De 
Klomp, werden de moeder en haar zoon getroffen door een omvallende boom. Beiden raakten gewond. 
Hoewel het buitenmeubilair van de snackbar de vallende boom voor een deel kon opvangen is de zoon on-
der de boom terecht gekomen en kwam de vrouw onder het meubilair vast te zitten. De zoon kon zelfstan-
dig onder de boom vandaan kruipen en moeder is door de brandweer bevrijd. Beiden zijn voor onderzoek 
naar het ziekenhuis in Alkmaar afgevoerd door het ambulancepersoneel.
Het ongeval gebeurde tijdens de storm die over Castricum raasde. De boom, die een doorsnee had van cir-
ca 50 centimeter, bleek rot te zijn aan de onderkant. (Foto: Giel de Reus).

Kunstmarkt Bakkerij in 
Tuin Kapitein Rommel 
Castricum - Omdat De Bakke-
rij nog geen nieuw onderkomen 
heeft gevonden, wordt er weer 
uitgeweken naar een andere lo-
catie. Dit keer heeft de Bakkerij 
de medewerking gekregen van 
de Tuin van Kapitein Rommel. Op 
zondag 24 augustus van 14.00 tot 
18.00 zullen er verschillende ex-

posities te zien zijn met schilde-
rijen, frivolité, foto’s en films. Ook 
zijn er dichters die hun werk ten 
gehore zullen brengen. Tussen-
door laten verschillende singer-
songwriters akoestisch hun lied-
jes horen. De Tuin van Kapitein 
Rommel ligt schuin tegenover 
het NS-station in Castricum. 

Beter Nederlands 
leren spreken? 
Castricum - Beter Nederlands 
leren spreken kan gratis bij Gil-
de Samenspraak.  Gewoon bij 
de begeleider of bij de anders-
talige thuis. Zo wordt in de hui-
selijke sfeer Nederlands gespro-

ken over alledaagse onderwer-
pen. Er wordt dus geen les ge-
geven. Onderling wordt afge-
sproken wanneer men bij elkaar 
komt. Meestal eens per week.  
Anderstaligen uit de gemeen-
te Castricum die meer wil-
len weten, kunnen contact op-
nemen met de Sector Vrijwil-
ligers Centrale, tel. 656562, 
vcc@we l z i j nc as t r i cum .n l . . 

Kelder leeggepompt door brandweer
Bakkum - Zaterdagochtend is 
de brandweer geruime tijd bezig 
geweest met het leegpompen 
van de kelder van jeugdherberg 
Stay Okay. Door een defect in de 
cv-installatie is de waterleiding 

gaan stromen en zorgde ervoor 
dat er meer dan 50 cm water in 
de kelder kwam te staan. Met 
behulp van twee pompen is de 
kelder leeggepompt en daarna is 
de cv buiten bedrijf gesteld. 

Fietser gewond
Regio -  Een 43-jarige taxichauf-
feur uit Castricum verleende ver-
leden week dinsdag op de krui-
sing Schoollaan/Heerenweg in 
Heiloo geen  voorrang aan een 
van rechts komende fietser. 
Er ontstond een aanrijding. De 
fietser liep hierbij een hoofd-
wond op en werd hiervoor over-
gebracht naar het MCA..

Lastige klant 
Castricum - Een 18-jarige man 
uit Alkmaar werd woensdag 
rond 2.00 uur aangehouden bui-
ten een horecagelegenheid aan 
de Dorpsstraat. 
De man was eerder het café uit-
gezet omdat hij betrokken was 
bij een opstootje. Hij was het 
hier niet mee eens en wilde weer 
naar binnen. 
Toen hij tegen werd gehouden 
door de portiers uitte hij bedrei-

gingen richting hen. Dit deed hij 
nog steeds toen de politie ter 
plaatse kwam. 
Agenten probeerden de man 
apart te nemen en rustig te krij-
gen. Dit lukte niet, waarop de 
man werd aangehouden. 

Tijdens het overbrengen van de 
man naar het politiebureau trap-
te hij met voeten dusdanig hard 
tegen het achterportier van de 
politieauto dat het portier ontzet 
raakte. Ook beledigde hij onder-
weg één van de agentes. 
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Vele kopers komen uit de wijde regio

Consumenten reageren positief
op de koopzondag AH Limmen
Limmen - De maatschap-
pij is veranderd. Consumenten 
en vooral tweeverdieners wil-
len graag boodschappen doen 
als het hén uitkomt. Na de ont-
heffingsvergunning van de ge-
meente vrijdag 30 mei ging Al-
bert Heijn Limmen voor het eerst 
op zondag open op 1 juni. Na elf 
keer is het een duidelijke zaak. 
Boodschappen doen op zondag 
is een groot succes. Het meren-
deel van de klanten komt van 
buiten Limmen.
In de winkeltijdenwet van 1996 
zijn vele dingen geregeld. De uit-
voering van de regels en de be-
slissingsbevoegdheid ligt bij de 
gemeente. In genoemde wet 
wordt onder meer melding ge-
maakt van de mogelijkheden 
voor winkels om op zondag open 
te zijn. Winkels in plaatsen, die 
als toeristisch gebied zijn aan-
gemerkt, zoals onder meer Am-
sterdam en Zandvoort mogen 
de hele zondag open zijn. De 
CAL-gemeente heeft Castricum, 
Akersloot en Limmen echter niet 
als toeristisch gebied aangewe-
zen. Maar in de winkeltijdenwet 
staat ook, dat avondwinkels ze-
ven dagen per week open mo-
gen zijn vanaf 16.00 uur. Wil je 
daarvoor in aanmerking komen, 
dan moet er ontheffing worden 

aangevraagd bij de gemeente. 
Ab Renes, franchise ondernemer 
van AH Limmen: “Dat heb ik ge-
daan. Ik wil graag antwoord ge-
ven op de vraag, die ik steeds 
weer krijg: ‘Waarom gaan jul-
lie pas om 16.00 uur open?’ Kijk, 
wij maken gebruik van de regel: 
avondwinkels mogen zeven da-
gen per week open zijn van 16.00 
tot 24.00 uur. Vanaf 1 juni zijn wij 
nu elke dag van de week open 
tot 21.00 uur. Behalve zondags 
starten wij om 08.00 uur. De piek 
zondags is van 16.00 tot 18.30 
uur. Daarna wordt het rustiger. 
Maar de consument, die bijvoor-
beeld zondagavond om 19.00 
uur komt, grijpt niet mis. Volgens 
ons logistiek replenishmentsy-
steem (op peil houden van de 
voorraad) kan de koper tot 21.00 
uur altijd nog alles krijgen. Ve-
le medewerkers willen juist zon-
dags wel werken vanwege de 
100% toeslag.” 
Voldoen aan nieuwe behoeftes
Ab Renes: “Wij verkeren in een 
positieve situatie. Vanuit de wijde 
regio zijn wij goed bereikbaar en 
bij ons kun je ook goed parke-
ren. De mensen zitten hier al om 
15.45 op het muurtje te wachten 
totdat we open gaan. Wij verko-
pen zondags net zo veel stokbro-
den als de hele zaterdag. De be-

hoefte van de mensen met onder 
meer tweeverdieners, die op ver-
schillende tijden werken, is ver-
anderd. Drie jaar geleden was 
30% van de mensen nog vóór 
het openen op zondag, thans is 
55% er vóór. Is het zondag een 
beetje druilerig weer en ga je 
wat post verzorgen, dan kan je 
bij ons de postzegels kopen. Wil 
je printen en jouw inktpatroon is 
leeg of het printpapier is op, dan 
kan je die hier krijgen. Zo zijn er 
tal van zaken, waar wij ook zon-
dags naar behoefte aan kunnen 
voldoen.”

“Wij zijn van oorsprong een krui-
denierswinkel, maar in de loop 
der jaren is het non food aanbod 
steeds groter geworden. Zo kun 
je bij ons even uitgebreid tussen 
het grote aanbod aan tijdschrif-
ten snuffelen, op je gemak een 
passende verjaardags- of an-
dere kaart uitzoeken, een stek-
ker of een lamp kopen, enz. Als 
al die verschillende behoeftes er 
zijn en er weer nieuwe bij ko-
men, moeten wij daar aan kun-
nen voldoen.” Als laatste nieuw-
tje wil Renes nog even kwijt, dat 
er voorbereidingen worden ge-
troffen voor een verbouwing, 
waardoor AH Limmen een kwart 
groter wordt. (Marga Wiersma)

Links van het reclamebord Ivo Reimert, assistent supermarktmanager 
en rechts supermarktmanager Johan Renes. 

Bakkums BreekGoed met 
wat nieuws onder de zon
Bakkum - Saskia de Wit kijkt 
met plezier terug op de officië-
le opening van de winkel Breek-
Goed op de Van Oldenbarne-
veldtweg. BreekGoed is met-
een goed van start gegaan door 
te zorgen dat het assortiment 
breed én verrassend is. Bak-
kums Drinkgoed bijvoorbeeld 
met zorgvuldig geselecteerde 
wijnen en de likeuren en jene-
vers van distilleerderij De Ooie-
vaar van A. van Wees. Bakkums 
Snoepgoed omvat nostalgisch 
snoepgoed, ook voor specia-
le gelegenheden. Bakkums Ta-
felgoed is een ruim assortiment 
serviesgoed in zeer uiteenlo-
pende stijlen. Sakia: “Bijzon-
dere aandacht vragen we voor 
de complete Cashmere-lijn van 
Maxwell & Williams, gemaakt 
van het exclusieve fine bone chi-
na, de Kitchen Trend Products 
en de ontwerpen van Kai Han-
sen. Maar daarnaast hebben we 
ook gewoon het knusse servies 
van Douwe Egberts.” 
En dan nog Bakkums Feelgoed; 
Kitsch Kitchen producten, thee 
en koffie van Simon Levelt, an-
sichtkaarten met foto’s van het 
strand van Bakkum, rabarber-
wijn, geteeld op de Zanderij en 
gebotteld in Heemskerk, design-
producten en retro-accessoires, 

”Eigenlijk zou ik dit ge-
sprek moeten opnemen”
Regio - “Eigenlijk zou ik het 
moeten opnemen.” Dat denkt 
iedereen wel eens die de tele-
foon pakt bij een belangrijk te-
lefoongesprek. Met Rechtspre-
ventie kan men eenvoudig een 
telefoongesprek opnemen en di-
rect of later nog eens terugluis-
teren. Een erg handig instrument 
bij een (dreigend) conflict, het 
vastleggen van een afspraak of 
het naluisteren van een advies-
gesprek of instructie. 
Een opgenomen telefoonge-
sprek kan een hoop welles-nie-
tes voorkomen en is nu voor ie-
dereen bereikbaar. Bel 0900-
20.20.200 en volgt de instructie. 
Binnen 20 seconden is er con-
tact met de persoon die men 
wenst te spreken en het gesprek 
wordt automatisch opgenomen. 
Na beëindiging van het gesprek 

kan men het gesprek downloa-
den via de site www.rechtspre-
ventie.nl, per e-mail ontvangen 
of naluisteren op de eigen tele-
foon. 
Wie regelmatig een gesprek wil 
opnemen, kan zich laten regi-
streren via de site. In dit ge-
val zullen in het vervolg alle via 
het 0900-nummer gevoerde ge-
sprekken automatisch per e-mail 
naar het mailadres worden ver-
stuurd. Wie een telefoongesprek 
opneemt, is niet wettelijk ver-
plicht de tegenpartij dit te mel-
den. De geluidsbestanden laten 
zich simpel archiveren net zo-
als bij ieder ander digitaal docu-
ment. Dit is een voordeel verge-
leken met gesprekken opgeno-
men door middel van een voor-
ziening op een vaste of mobie-
le telefoon. 

tassen gemaakt van fietsbanden, 
bosjes bloemen, picknickrugzak-
ken met wijn en hippe koeltas-
sen. Saskia: “Het is ook mogelijk 
een mand te huren of te kopen 
met producten om een etentje 
helemaal in stijl te organiseren. 
Compleet met tafellaken, ser-
viesgoed, bestek en alle overi-
ge gewenste accessoires en be-
nodigdheden. Dit geldt ook voor 
kinderfeestjes. Tafellinnen wordt 
op maat gemaakt en tafellopers 
en servetten in dezelfde stijl zijn 
geen probleem.” 
En zo is de Van Oldenbarne-
veldtweg 22 een adres gewor-
den waar je telkens wel even 
naar binnen moet gaan om te 
kijken wat er nieuw is onder de 
zon. De winkel is geopend van 
woensdag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 

Gemeente druk 
met verhuizing
Castricum - De verhuizing bij 
de gemeente Castricum is in vol-
le gang. Per 1 september zijn 
kantoor, bestuur en griffie te vin-
den in gebouw De Loet op Dijk 
en Duin, Duinenbosch 3 in Cas-
tricum. De afdeling Dienstverle-
ning inclusief alle publieksbalies 
wordt tijdelijk ondergebracht in 
de gemeentelijke lokatie in Lim-
men aan de Zonnedauw 4. 

Deze huisvesting is tijdelijk; het 
huidige gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein in Castricum on-
dergaat tot eind 2010 een flinke 
opknapbeurt en wordt ook uit-
gebreid. Daarna voldoet het ge-
bouw weer aan de eisen van de 
tijd en is het groot genoeg om al-
le medewerkers en diensten on-
der één dak te huisvesten. De 
dienstverlening gaat gewoon 
door, alleen op vrijdag 29 au-
gustus zijn het gemeentehuis in 
Castricum en de lokatie Limmen 
gesloten. Een dag eerder zul-
len steeds meer afdelingen niet 
meer te bereiken zijn omdat dan 
de telefoons en computers wor-
den losgekoppeld. 
De gemeenteraad vergadert op 
donderdag 28 augustus voor de 
eerste keer in het Clusius Colle-
ge dat de komende tijd voor de 
raad als onderkomen dient. 

Basketball Streetevent 
in centrum Heemskerk
Heemskerk - Basketballvereni-
ging Mapleleaves Heemskerk 
organiseert een basketballspek-
takel in het centrum van Heems-
kerk. Dit vindt plaats op 23 au-
gustus van 10.00 – 17.00 uur op 
het Nielenplein. Als grote pu-
bliekstrekker komt de lands-
kampioen van Nederland, Am-

sterdam MyGuide, een demon-
stratiewedstrijd verzorgen. Ge-
durende de gehele dag vinden 
er 3 tegen 3 wedstrijden, dance- 
en breakdancedemonstraties 
plaats. Ook zijn er diverse spel-
letje voor het publiek. Er wor-
den clinics gegeven voor ieder-
een die het basketball wel eens 
wil proberen. Er zal een dj aan 
het werk zijn en ook aan de al-
lerkleinsten is gedacht. Voor de 
wedstrijdjes dient men zich van 
te voren in te schrijven op www.
mapleleaves.nl. 

Laatste voorronde 
van Wet & Wild 
Uitgeest - Zaterdag 23 augus-
tus is vanaf 3.00 uur de voorlaat-
ste editie van het zomerevene-
ment Wet & Wild in discotheek 
Bobs. De finale is op zaterdag 30 
augustus. 
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Wie helpt Trudy op weg 
naar kinderhuis Afrika?
Castricum - Trudy van den 
Broek, 47 jaar en moeder van 
twee volwassen kinderen, gaat 
in november als vrijwilliger naar 
Afrika om er te werken in een 
kinderhuis. Zij heeft zich laten 
inspireren door een artikel van 
Be More in Happinez en wil nu 
zelf ook iets bijdragen.
“Be More werkt met kleinscha-
lige lokale projecten en organi-
saties in ontwikkelingslanden en 
is hierbij actief betrokken”, ver-
telt zij. “Be More zorgt niet alleen 
voor vrijwilligers, maar draagt 
ook financieel bij.” Trudy gaat 
naar Mother of Peace in het oos-
ten van Zuid-Afrika. “De vijftig 
kinderen die er wonen, van baby 
tot achttien jaar oud, hebben al-
len een moeilijke achtergrond. Ze 
zijn verlaten, seksueel misbruikt 
en hebben vaak geen ouders 
meer. De kinderen wonen in klei-
ne huisjes, elk met een huismoe-
der die voor ze zorgt.” Trudy blijft 
vier weken weg. “Ik ga de huis-
moeders helpen bij de dagelijkse 
opvoeding en verzorging van de 
kinderen. Dat kan uiteenlopen 
van de kleintjes in bad doen tot 
het geven van huiswerkbegelei-
ding aan de oudere kinderen. Ik 
probeer nu op diverse manieren 
geld op te halen voor het tehuis. 
Ik verkoop bijvoorbeeld zelfge-

maakte kettingen van Florence 
Eijk, waar ik vijf euro meer dan 
de inkoopprijs voor vraag en or-
ganiseer een buurtfeest, waar ik 
ook bekendheid wil geven aan 
het project en de organisatie Be 
More. Aan mijn collega’s bij de 
gemeente Uitgeest heb ik ge-
vraagd of zij statiegeldflessen bij 
mij willen inleveren, waarvan de 
opbrengst dan weer ten goede 
komt aan het project. 

Wie ook bij wil dragen aan dit 
initiatief kan geld storten op 
12.17.74.228 t.n.v. Be More te Nij-
megen, onder vermelding van 
Trudy van den Broek. Via www.
trudyvandenbroek.helptmee.nl 
kan men op de hoogte blijven 
van wat Trudy tijdens haar ver-
blijf in Zuid-Afrika allemaal mee-
maakt. 

Lara naar school in Bosnië-Herzegovina

“Het wordt één grote uitdaging!”
Castricum - Lara Savenije is ze-
ventien jaar oud en vertrekt over 
drie weken naar Bosnië-Her-
zegovina. Niet voor een vakan-
tie, ze blijft maar liefst twee jaar 
weg. Lara is geselecteerd voor 
deelname aan United World Col-
leges (UWC), een internationale 
educatieve beweging die zich in-
zet voor vrede en duurzaamheid. 
Selectie vindt plaats op basis van 
talent en motivatie en is onaf-
hankelijk van iemands financië-
le achtergrond. 

“Ik ga mijn middelbare school-
diploma behalen op het UWC 
in Mostar”, vertelt Lara. “Deze 
school is één van de twaalf Uni-
ted World Colleges in de wereld. 
Het is een internationaal erkend 
diploma. Het leren wordt gekop-
peld aan vrijwilligerswerk en an-
dere activiteiten en ondertussen 
leef ik tussen ongeveer zestig 
verschillende nationaliteiten. 

Zo’n twee jaar geleden hoorde 
Lara voor het eerst over UWC. 
“Ik was gelijk dolenthousiast, 
maar mijn ouders in eerste in-
stantie wat minder. Toch heb ik 
mij vorig jaar mogen aanmelden 
voor de selectie en na drie ron-
des werd ik gebeld met het goe-
de nieuws dat ik geselecteerd 
was, dus ik mag naar Mostar! 
Hier ga ik niet alleen mijn 5 en 6 
VWO volgen, maar ook activitei-
ten doen als fotograferen, brie-
ven schrijven voor Amnesty In-
ternational, werken in een vluch-
telingenkamp, hiken of met ou-
deren over de oorlog praten. Ik 
woon in één van de twee huizen 
van het college, midden in de 
stad, in het Kroatische gedeel-
te. Door me middenin de mul-
ticulturele Bosnische samenle-
ving te bevinden, hoop ik ontzet-
tend veel te leren over de wereld. 
Maar ook hoop ik veel te leren 
over mezelf en over anderen en 

hun cultuur. Het wordt één gro-
te uitdaging!” Lara roept al een 
paar jaar dat zij naar het buiten-
land wil om daar naar de univer-
siteit te gaan. 
“In Mostar wil ik ontdekken wat 
ik echt wil. Ik denk dat het twee 
kanten op kan gaan: graag terug 
naar Nederland of ‘nooit’ meer. 
Omdat ik een internationaal er-
kend diploma zal behalen, kan ik 
daarna overal terecht: Amerika, 
Engeland, China, maar ook Ne-
derland. Als studierichting denk 
ik aan iets sociaals, misschien 
politicologie om uiteindelijk in 
een internationale organisatie te 
gaan werken.”
Lara weet niet of er tijd overblijft 
om veel berichtjes te versturen. 
Wel houdt zij een blog bij: http://
larasavenije.waarbenjij.nu waar-
op zij haar avonturen vertelt. Wie 
meer wil weten over UWC kan 
de website www.uwc.nl raadple-
gen. 

Lara tijdens de uitreiking van haar beurs. Zij staat vooraan, derde van links. Ook Prins Willem-Alexander was 
daarbij aanwezig. Hij is beschermheer van UWC.

Tsjechische leerlingen 
op Jac.P.Thijsse College
Castricum - Zes Tsjechische 
leerlingen van het gymnasium 
in Breclav bezoeken deze week 
Castricum. Dit doen zij in het ka-
der van een uitwisseling onder 
auspiciën van de Rotary Clubs 
Noord-Holland. Radim, Mar-
tin, Tereza, Eliska, Lucy en Len-
ka logeren bij zes leerlingen van 
het Jac.P.Thijsse college in Cas-
tricum en Egmond a/d Hoef. Zij 
krijgen een programma voor-
geschoteld dat is samengesteld 
door de gastgezinnen, het Jac. 
P. Thijsse College en de Rota-
ry Clubs.
Op woensdag 13 augustus is het 
zestal aangekomen op Schiphol. 
Op vrijdag brachten ze een be-
zoek aan de kaasmarkt in Alk-

maar. In het weekend maakten 
ze kennis met het dagelijkse le-
ven van hun leeftijdsgenoten in 
ons land. Vanaf maandag volgen 
zij op het JPT een week lang de 
lessen in 4 of 5 havo. De voer-
taal is Engels. De leerlingen wer-
den bovendien ontvangen door 
burgemeester A. Emmens-Knol 
op het gemeentehuis. Op zater-
dag wordt de uitwisselingsweek 
afgesloten met een bezoek aan 
het Comeniusmuseum in Naar-
den. Radim, Martin, Tereza, Elis-
ka, Lucy en Lenka zullen Castri-
cum zondag weer verlaten.
Eind september brengen de zes 
leerlingen van het Jac. P. Thijsse 
College een tiendaags tegenbe-
zoek aan Breclav. 

Vaarbewijs aan boord?
Regio - “Vaarbewijs aan boord?” 
Die vraag wordt vaak gesteld 
door de waterpolitie als ze langs-
zij komen. Ze hebben dan al de 
snelheid gecheckt.  En nu ze er 
toch zijn, controleren ze of er 
voldoende reddingsvesten aan-
wezig zijn, of de dodemansknop 
gebruikt wordt, of er een brand-
blusser is en hoe het staat met 
de alcoholspiegel. Wie geen 
vaarbewijs heeft, terwijl de boot 
toch sneller kan dan 20 km/uur, 
is het haasje. De bekeuring be-
draagt minimaal 360,00 euro. 
Voor het vaarbewijsexamen leert 
men over voorrang, veiligheid 
aan boord, meteorologie, ma-
noeuvreren bij wind en stroom, 
gedrag bij sluizen, GPS en het 
samenspel met de beroepsvaart. 
Want binnenvaartschepen kun-
nen gevaar opleveren. Ze heb-
ben nagenoeg altijd voorrang en 
willen en kunnen niet uitwijken. 
De schipper ziet pleziervaartui-
gen vaak niet vanwege zijn do-
de hoek. Een paar honderd me-
ter voor zijn schip kan hij kleine 
bootjes niet waarnemen door-

dat ze achter zijn boeg verscho-
len zijn.  
Wie `gestrekte koers stuurboord` 
vaart heeft formeel voorrang op 
grote schepen. Of er gebruik ge-
maakt wordt van dat recht, kan 
beoordeeld worden volgens 
`Goed Zeemanschap`. Hoe dat 
allemaal in elkaar steekt leert 
men in het kader van het Vaar-
bewijs. Informatie: www.toplicht.
nl. Toplicht Coaching & Opleidin-
gen is telefonisch bereikbaar op  
0251-239832/06-12036011.  

Open dag in 
naaiatelier
Castricum - Eigen kleding ma-
ken zelf een stoelkussen bekleden 
of gordijnen op maat te maken? 

Ga dan naar de open dag van 
Mode Maken Doe Je Zelf, de 
naaischool van Anne-Marie 
Smulders op zaterdag 30 au-
gustus tussen 14.00 en 17.00 uur 
aan De Loet 186 in Castricum. 
Op www.modemakendoejezelf.
nl, is ook informatie te vinden.

Collectanten 
KWF gezocht 
Castricum - Iedereen kan iets 
doen tegen kanker. Bijvoorbeeld, 
door een paar uur te gaan col-
lecteren in de collecteweek van 
KWF Kankerbestrijding. 
De collecte wordt dit jaar gehou-
den van 1 tot en met 6 septem-
ber. De afdeling KWF Kankerbe-
strijding Castricum/Bakkum is 
op zoek naar nog enkele collec-

tanten, met name voor de stra-
ten De Loet, J.W. Frisostraat en 
Kemphaan/Merel/Groenling/Ka-
rekiet. Ook is iemand, die zich 
als wijkhoofd wil inzetten voor de 
wijk Molendijk Zuid, welkom. 
Wie zich al collectant of wijk-
hoofd wil inzetten of meer in-
formatie wil over het collecteren 
kan bellen met Tonny Hendriks, 
tel. 0251-650547 of Conny Brug-
geling, tel. 0251-651177.
Meer informatie is ook te vinden 
op www.kwfkankerbestrijding.nl.
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WWSV start 
nieuw seizoen
Akersloot - Het nieuwe gymsei-
zoen van W.W.S.V. in Akersloot 
is weer begonnen. Bij alle les-
sen kunnen weer nieuwe leden 
geplaatst worden. Het is moge-
lijk twee keer vrijblijvend mee te 
doen. De jeugd gymt op maan-
dag (4 t/m/6-jarigen) dinsdag 
( 7 t/m 10-jarigen) en donder-
dag (11+). Op donderdagmor-
gen is er een damesgroep en op 
donderdagavond een gemeng-
de groep senioren. Bel voor 
meer informatie Dirry Koomans 
311699. 

Yoga voor 50 +  
Limmen - De Swol organiseert 
wekelijks in Vredenburg yogales-
sen speciaal voor 50-plussers.
Yoga kan helpen lichamelijke 
klachten te beperken, mentale 
krachtenen souplesse op te bou-
wen. Zo bevordert yoga de ge-
zondheid. De lessen bestaan uit 
zittende, staande en liggende 
oefeningen, evenwichtshoudin-
gen en verschillende ontspan-
ningstechnieken. Er wordt aan-
dacht besteed aan de ademha-
ling en concentratie zodat adem-
haling, lichaam en denken in ba-
lans worden gebracht. De les-
sen zijn op maandag en dins-
dagochtend van 10.00 tot 11.00 
uur en van 10.15 tot 11.15 uur. 
Er zijn nog enkele plaatsen vrij. 
Men kan een proefles nemen. 
.Bel voor meer informatie naar.
ElsTiers, tel: 0251-658736.

Amak wandelt
Akersloot - Zondag 24 augus-
tus is er weer een  wandeling van 
Amak. De Eilandspoldertocht 
loopt van dorp tot dorp in de Rijp 
en is 15 km lang. Het vertrek is 
om 9.30 uur vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/ hoek Raadhuisweg.
Belangstellenden zijn welkom.

Afzwemmers in zomer
Castricum - Tijdens de school-
vakanties van de basisscholen 
wordt er elke week in een zoge-
naamde weekcursussen zwem-
les gegeven in zwembad De Wit-
te Brug. Elke doordeweekse dag 
krijgen de leerlingen op een vast 
uur les op het eigen niveau. En 
steeds aan het einde van zo’n 
week in de zomervakantie wordt 
er door een aantal kinderen op 
vrijdagochtend afgezwommen 
voor het A- of B-diploma.
In de eerste week van de zo-
mervakantie is er zowel voor 
het A- als het B-diploma geoe-
fend en mochten op 4 juli Bar-
ry van der Glind, Idsert Nijme-
ijers, Leon Rijkenberg en Flori-
an Sneekers voor A afzwemmen 
en voor B hebben Marc Blaas, 
Hidde Blank, Wieland Boersen, 

Nick Koet, Bart Rijnbout, Wessel 
van der Schaaf, Maxime Verster-
re, Lizzy Vlaar, Annelotte Wild-
schut en Koen Jan van Zeggeren 
aan alle eisen voldaan. Op 11 ju-
li zijn Tarik Beentjes, Matthijs Of-
ferhaus en Marcello de Wit ge-
slaagd voor het A-diploma. Op 
1 augustus hebben de volgen-
de kandidaten afgezwommen 
voor A: Noelle Bakker, Robert 
Bommer, Noud van Dam, Sander 
Groot, Sabine Kampstra, Daphne 
Poel en Leonie Schermer
Een week later was de afzwem-
groep even groot en hebben Mi-
chiel Beltman, Colin van der Lin-
den, Thijs Koek, Amber Souwer, 
Lucas Vorstman, Zhen Wester en 
Thomas van der Wijk  alle onder-
delen voor het A-diploma met 
goed gevolg afgelegd. 

Verdiend winnaar CAL-cup
Meervogels zorgt voor 
daverende verrassing!
Castricum - Onder grote pu-
blieke belangstelling is op sport-
park Noordend afgelopen week-
end het jaarlijkse CAL-voetbal-
toernooi gehouden. Op vrijdag-
avond waren maar liefst 1500 
toeschouwers aanwezig rondom 
de velden van FC Castricum. 
De winnaar kwam uit een verras-
sende hoek. Na de eerste wed-
strijden op vrijdag leek Vites-
se 22 op de winst af te steve-
nen, maar Meervogels 31 zorgde 
voor een daverende verrassing. 
In twee onderlinge confronta-
ties pakte Meervogels vier pun-
ten tegen favoriet Vitesse. Daar-
door kwamen de Akersloters als 
winnaar naar voren. De in de 4e 
klasse teruggekeerde ploeg le-
verde niet alleen sterke presta-
ties, maar ook goed voetbal. Op 
vrijdag wist Meervogels 1 te-

gen FC Castricum 1 in de slot-
fase een 4- 2 achtertand om te 
zetten in 4- 5 winst. Dat de veer-
kracht van Meervogels geen toe-
val was bleek zondag. Het gelou-
terde Vitesse 22 1 moest toezien 
hoe Meervogels 1 na rust langs-
zij kwam, 2- 2. Een sterke presta-
tie leverde ook het tweede team 
uit Akersloot. Meervogels 2 won 
op vrijdag van Castricum 2 en op 
zondag van Vitesse 2. Meervo-
gels ontving terecht na afloop de 
beker van burgemeester A. Em-
mens-Knol. 

Het is nog een kwestie van tijd 
dat ook damesteams deel uit 
gaan maken van het CAL voet-
baltoernooi. De burgemeester is 
daar ongetwijfeld een groot voor-
stander van, maar of ze zelf ook 
mee zal doen is niet bekend. 

Trainen bij FCC op kunstgras
Castricum - Afgelopen woensdag was de open trainingsdag van voet-
balvereniging FC Castricum. Veel kinderen van 5 tot 12 jaar waren met 
hun vriendjes en vriendinnetjes aanwezig voor een voetbaltraining op 
Noord-end. Dit keer werden ze ten dele aangetrokken door het nieu-
we kunstgrasveld en dat was te merken. Totaal drie trainingen van 1 a 
1½  uur werden er gegeven voor de mini’s, F en E pupillen. Ook was er 
een groep meisjes present. Opgeven kan bij Fred Slagman tel 656407. 

Red Stars verslikt zich
Castricum - Red Stars Vitesse 
heeft zondag een onverwachte 
nederlaag geleden tegen Sparks 
Haarlem: 4-3. In een snelle wed-
strijd sloegen de Haarlemmers in 
de laatste innings toe. 
Red Stars sloeg in Haarlem tien 
honkslagen tegenover Sparks 
vijf, maar de outsider haalde een 
hoger rendement. Alleen in de 
eerste inning wist Red Stars, met 
honkslagen van Jeroen Groenen-
dal, Mark Kuijper en Alwin Esser, 
ogenschijnlijk makkelijk op voor-
sprong te komen. De Castricum-
mers behaalden een 0-2 voor-
sprong en lieten drie man achter 
op de honken, waarmee de ba-
sis leek gelegd voor een te ver-
wachten overwinning.
Het bleef echter heel lang 0-
2, totdat Sparks in de vijfde in-
ning met een driehonkslag en 
een perfecte stootslag-honk-
slag 2-2 liet aantekenen. Mar-
tijn Zondervan sloeg in de zesde 
inning Joost Kuijs binnen (2-3), 
maar in de gelijkmakende slag-
beurt trok Sparks de stand ge-
lijk dankzij een driehonkslag en 
slordig verdedigen aan Castri-
cumse kant. Op precies dezelf-
de wijze (een driehonkslag ge-
volgd door een veldfout) beslis-
te Sparks in de zevende en laat-

ste inning de spannende wed-
strijd: 4-3. ‘Wij sloegen wel re-
delijk, maar veel te gespreid en 
we lieten vaak lopers achter op 
het derde honk’, gaf coach Niek 
Kuijs een verklaring voor de ne-
derlaag. ‘Ik moet Sparks com-
plimenteren, want dit was on-
ze eerste echt spannende wed-
strijd en zij sloegen op het juis-
te moment toe. Ze hebben niet 
heel veel geslagen, maar wel een 
aantal driehonkslagen en twee-
honkslagen.’ Doordat concur-
rent voor de eerste plaats On-
ze Gezellen gelijk speelde te-
gen Cromtigers, heeft nummer 
twee Red Stars een mooie af-
loop van de competitie nog in ei-
gen hand. Dan dient het wel alle 
wedstrijden, inclusief twee ont-
moetingen met koploper On-
ze Gezellen, winnend af te slui-
ten. Kuijs: ‘Maar deze wedstrijd 
tegen Sparks heeft ons geleerd 
dat we ons alleen moeten con-
centreren op de eerstvolgende 
wedstrijd en ons alleen moeten 
bezighouden met dié tegenstan-
der, en niet met de stand.’

De eerstvolgende wedstrijd van 
Red Stars is zondag 24 augustus, 
om 16.00 uur thuis tegen num-
mer drie Double Stars.

Open dag jeugd Vitesse 
Castricum - Zaterdag 23 augus-
tus wordt het startschot gege-
ven voor het nieuwe voetbalsei-
zoen voor de jeugd van voetbal-
club Vitesse ‘22. De E & F jeugd 
beginnen met een spelletjesdag 
om hun teamgenootjes beter te 
leren kennen. De F jeugd trapt 

af om 10.00 uur en de E pupillen 
starten hun spelletjes om 13.00 
uur op sportcomplex de Puik-
man. Kinderen die zin hebben 
om te voetballen, kunnen mee-
doen. Opgeven kan bij de F-co-
ordinator Ronald Stam, tel. 0251-
651711. 

Jubileum CAS RC
Castricum - Voor de reünie van 
rugbyclub Castricum die 40 jaar 
bestaat, is het belangrijk dat men  
zich aanmeldt. Dat kan onder an-
dere via het inschrijfformulier op 
de website. Naast de reünie op 
30 augustus is er op 23 augus-
tus de houseparty Funky Pitch 
Sounds en gedurende de hele 
week heel veel rugby. Elke dag 
zijn er clinics onder leiding van 
de Franse topcoach Pierre Vil-
lepreux, hoog niveau jeugdrug-
by tegen de Newcastle Falcons, 
de club van Jonnie Wilkinson, op 
woensdag en vrijdag speelt CAS 
RC tegen Bosvoorde. De hoofd-
macht wordt gecoached door 
voormalig captain van Nieuw 
Zeeland Zinzan Brooke. 
Zaterdag is er een wedstrijd tus-
sen oude coryfeeën van CAS RC 
en Diok. 
Na het officiële gedeelte en een 
bijzondere presentatie is er een 
afsluitende feestavond met de 
formatie Amstel Live.Gratis fitheidstest bij CIB Sports

Castricum - In de maand au-
gustus kunnen belangstellen-
den bij CIB Sports gratis een 
Fitheidstest ondergaan. Tij-
dens deze Fitheidstest wordt 
onder andere. gekeken naar 
het uithoudingsvermogen en 
het vetpercentage. De test 
duurt in zijn totaliteit zo’n 30 
minuten en geeft  een duide-
lijk beeld over de fitheid op dit 
moment. 
CIB Sports biedt de oplos-
sing voor mensen die op een 
verantwoorde wijze en in een 
prettige ambiance aan hun ge-
zondheid willen werken. Coör-

dinatrice Hannie Knol vertelt: 
“Met  de gratis fitheidstest wil-
len wij de inwoners van Cas-
tricum en omgeving kennis la-
ten maken met ons centrum 
en onze werkwijze. Door het 
laagdrempelige karakter van 
de test kan iedereen deze on-
dergaan.” Men kan zich tot 31 
augustus opgeven, telefonisch 
onder nummer 0251–655885 
of per mail: info@cibsports.
nl  Ook kan men een bezoek 
brengen aan CIB Sports, De 
Bloemen 69 in Castricum. (ge-
vestigd in sportpark Berg & 
Bal, boven de tennishal). 
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Badminton
Oranjeboven start derde 
seizoen met twee teams
Uitgeest - Het mix-team van 
badmintonvereniging Oranjebo-
ven speelt 3e Klasse district en 
het team bestaat uit Dick Breeu-
wer, Marcel v.d. Pas, Remon Hart, 
Cindy Engelbaerts en Ilona Veld-
huis. Er wordt nog gezocht naar 
dames die het team komt ver-
sterken. Dit seizoen is er voor het 
eerst een jongensteam, bestaan-
de uit Michael Biesot, Lars v.d. 
Graft, Pepijn Boterman en Jelle 
Ullers. De eerste wedstrijden be-
ginnen 22 en 23 september. De 
thuiswedstrijden zijn op zondag-
ochtend om 10.00 uur. 
De speeldagen zijn op maan-
dagmiddag van 17.45 tot 18.15 in 
Sporthal de Meet voor de com-
petitiespelers en gevorderde 

jeugd. Van 18.15 tot 19.15 de ove-
rigen jeugdspelers van 11 tot en 
met 14 jaar. Maandagavond van 
19.15 tot  20.30 in Sportzaal de 
Meet is de volwassenentraining. 
Leeftijd vanaf 14 jaar. Woensdag-
middag van 15.15 tot 16.30 uur in 
sportzaal de Meet de jeugd van 
7 tot en met 11 jaar. Woensdag-
avond van 20.30 tot 22.00 uur in 
sportzaal de Meet de competi-
tiespelers en gevorderden. De 
vereniging is nog op zoek naar 
assistenten voor de opvang van 
nieuwe jeugdleden en het ge-
ven van begeleiding. Voor meer 
informatie kan men terecht bij 
Dick Breeuwer, tel.: 0251-319793 
of 06-42457989. Of kijk op www.
bcoranjeboven.250x.com. 

Bodyshape bij Unitas
Uitgeest - Bij gymnastiekver-
eniging Unitas zijn alle sportles-
sen weer gestart. Op verschil-
lende locaties in Uitgeest wor-
den diverse sporten beoefend 
zoals turnen, ouder- en kind-
gym maar ook bodyshape. Body-
shape worden gegeven op don-
derdagavond in basisschool De 
Wissel. De lessen zijn geschikt 
voor iedereen. Om 19.00 uur 
worden voornamelijk spiervers-
terkende oefeningen gedaan en 

deze les is licht conditioneel. De 
les om 20.00 uur is meer gericht 
op de conditie. Ook in dit uur zijn 
de oefeningen zeer afwisselend 
en komen de spierversterkende 
oefeningen aan bod. Natuurlijk 
ontbreken ook de buikspier- en 
ontspanningsoefeningen in bei-
de uren niet. Bel voor meer infor-
matie Petra Wever 0251-209508. 
Bij andere vragen kan men bel-
len naar mevrouw Krom: 0251-
312804.  

Sport- en tenniscentrum 
gaat bijna weer open 
Uitgeest - Nu de zomer ten ein-
de loopt gaat de binnenaccom-
modatie in Uitgeest op 1 sep-
tember weer open.
In de sporthal beginnen dan 
weer de diverse zaalsporten 
waaronder basketbal, volleybal
badminton, zaalvoetbal, korfbal, 
handbal en diverse gymsoorten.
In de tennishal is er de mogelijk-
heid om een baan voor de hele 
winter te huren.
Ook zijn er diverse competities, 
en op de zaterdagavond of zon-
dagmiddag is er ook ruimte voor 
een toernooi met het werk, fami-

lie of vrienden. Voor de biljartlief-
hebbers is er de mogelijkheid om 
een biljart te huren er is een zaal 
met twee  Wilhelmina biljarts.

Sinds twee jaar heeft het cen-
trum ook twee squashbanen. 
Deze kunnen los gehuurd wor-
den of men kan een abonne-
ment nemen met het recht om 
onbeperkt te spelen gedurende 
acht maanden. Eind september 
begint de dartscompetitie van 
dartvereniging The Wolves. Voor 
meer informatie www.sportcen-
trum-uitgeest.nl. 

Derde en tweede plaats
Castricum - Afgelopen weekend waren er weer openwaterwedstrij-
den. De 9-jarige Serena Stel deed hieraan mee. Serena werd derde  bij 
op de 500 m. Zondag miste Serena net de eerste plaats met een ver-
schil van 00.1 seconde met de nummer een.

Limmen naar 
de Veluwe
Limmen - Een kleine delegatie 
van VV Limmen heeft afgelopen 
week de locatie voor het trai-
ningskamp van de Limmen-se-
lectie verkend. Want van vrijdag 
29 tot en met zondag 31 augus-
tus verblijven dertig selectiespe-
lers en acht leden van de staf in 
het Stayokay Hotel in het Gelder-
se Apeldoorn. 
De eerste indrukken waren over-
weldigend. Een begeleider van 
vv Limmen: “Stayokay Apel-
doorn ligt midden in de bossen 
in het hart van de Veluwe. We 
hebben een prachtig sportcom-
plex op loopafstand tot onze be-
schikking en de heuvel- en bos-
achtige omgeving leent zich uit-
stekend voor een tocht op de 
mountainbike. En niet onbelang-
rijk: het Stayokayhotel heeft een 
uitgebreide bar en het gezellige 
uitgaanscentrum van Apeldoorn 
is goed te bereiken. Kortom, een 
ideale plaats om de laatste hand 
te leggen aan de voorbereiding 
op een plezierig, mooi en boven-
al succesvol seizoen 2008/2009 
voor de selectie-elftallen.” 

Jaap Kaandorp 
succesvol
Castricum - De leden van post-
duivenvereniging de Gouden 
Wieken hadden hun postduiven 
zaterdag ingezet op een wed-
vlucht vanuit Bergen op Zoom 
(123 km ). Gelost om 9.00 uur 
met een kalme zuidenwind be-
reikte de duiven een snelheid 
van gemiddeld 90 kilometer per 
uur. De eerste duif van de ver-
eniging werd om 10.19.19.ge-
klokt door Jaap Kaandorp. Zijn 
jonge doffer presteerde het om 
de overige 260 duiven voor te 
blijven. De tweede plek was voor 
Gerhard Tromp die een mooie 
serie vroege duiven kreeg. De 
derde plaats werd opgeëist door 
de combinatie de Graaf. Ook 
de combinatie Rijkom/Sentveld 
en Nico de Graaf pakten vroe-
ge duiven. De middenmoot werd 
aangevoerd door John Kool en 
Cees  de Wildt en Arie Hageman. 
De laatste punten werden ver-
diend door Anton Tromp en Cor 
Sprenkeling.

HSV Limmen 
besluit seizoen
Limmen - De laatste wedstrijd, 
van HSV Limmen op zondag 31 
augustus, is een stukswedstrijd 
en wordt gevist in de ringvaart 
van Heerhugowaard. Na af-
loop wordt er op het terras van 
het Limmer zwembad een sate-
tje met fris of koffie geserveerd. 
Ook vissers die deze wedstrijd 
niet kunnen vissen, maar wel 
aan de competitie hebben deel-
genomen, kunnen zich hiervoor 
aanmelden. Opgeven tot vrijdag 
29 augustus 19 uur bij René Le-
vering, 072-5054175.  

Wat is er te doen in Mill House?
Uitgeest - Op vrijdag 22 augus-
tus is er  Mill Lounge Café van 
15.00 tot 17.30 uur voor tieners.  
De film begint die dag om 20.00  
uur voor jongeren vanaf 11 jaar.
Zaterdag 23 augustus is er Disco 
Flitzz van 19.30 tot 23.00 uur voor 
tieners en dinsdag Chill and film-

time van 15.00 tot 17.30 uur. De 
toegang is steeds gratis.
Mill House is te vinden aan de 
Molenwerf 6 in Uitgeest. Bel of 
mail voor meer informatie met 
jongerenwerker Daniëlle van de 
Brug: 0613421719 of mail jonge-
renwerk@jonguitgeest.nl. 

Allemaal inschrijven voor 
danscursussen bij Mariz.nu
Castricum - Onder leiding van 
personal trainer en danscoach 
Mariska Tauber worden bij Mariz.
nu cursussen HipHop & Street-
dance, Breakdance, Showdan-
ce en Shape & Dance 25+ gege-
ven. Breakdance is er voor kin-
deren van 7 tot en met 12 jaar en 
voor  16+. De vaste showgroep 
Fantasy is bekend om het veel-
zijdige repertoire en ook de cur-
sussen HipHop & Streetdance 
en Breakdance hebben inmid-
dels hun eigen groepen die op-

tredens verzorgen. Showdance 
is een combinatie van verschil-
lende dansstijlen. Het accent van 
Showdance ligt op het instude-
ren van spetterende shows. Voor 
alle 25-plussers die niet aan een 
maandabonnement vast wil-
len zitten, is de cursus Shape & 
Dance een ideale mix van con-
ditie- en danstraining. Alle les-
sen van Mariz.nu duren een uur 
en beginnen vanaf 2 september. 
Meer informatie is te vinden op 
www.mariz.nu. 

FC Uitgeest toernooi 
voor jeugd in aantocht 
Uitgeest - Het is al weer een 
aantal jaren geleden dat de FC 
Uitgeest  een voetbaltoernooi 
voor de jeugd heeft georgani-
seerd. Dit jaar gaat het weer ge-
beuren. Het toernooi wordt ge-
speeld op 23 en 24 augustus op 
sportpark de Koog. Veel vereni-
gingen  uit de regio hebben di-
rect enthousiast gereageerd en 
komen met een grote afvaar-
diging, zoals Meervogels, HSV, 
Kolping Boys, SVW’27, FC Castri-
cum et cetera. 

Het toernooi is breed van opzet: 
zowel pupillen (DEF), junioren 
(ABC), als meisjesteams (ABD) 
zullen spelen. De G-teams spe-
len een week later, op 30 augus-
tus, hun eigen toernooi. Zaterdag 
23 augustus 9.00 uur wordt de 
aftrap verricht in het bijzijn van 
wethouder Jack van der Hoek. 
Dankzij sponsors kan er een gift 
gedaan worden aan De Water-
juffer, woonvoorziening voor kin-
deren met een verstandelijke be-
perking.  
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“Voorkom overgewicht 
bij kleine kinderen!”
Regio -  Steeds meer kinderen 
zijn op jonge leeftijd al te zwaar.  
Veel van deze kinderen behou-
den het overgewicht de rest van 
hun leven. “Dat is zorgwekkend 
want overgewicht brengt risico’s 
met zich mee zoals Diabetes ty-
pe 2 en hart-en-vaat-ziekten”, 
zegt Ineke Earnshaw van Weight 
Solutions. 
“Het is bovendien nog steeds zo 
dat dikke kinderen vaak het mik-
punt worden van plagerijen en 
dit brengt vaak geestelijke scha-
de met zich mee. Als het overge-
wicht eenmaal is geconstateerd 
blijkt het in de praktijk lastig te 
zijn om dit weer bij te sturen naar 
een gezond gewicht. Als we het 
overgewicht bij kinderen willen 
terugdringen is het daarom be-
langrijk om de ouders van zéér 
jonge kinderen te leren hoe ze 
kunnen voorkómen dat hun kind 
overgewicht kríjgt.” In september 
start Ineke in Castricum een cur-
sus voor ouders en verzorgers 
van kinderen in de leeftijd van 0 
tot 10 maanden.
Ineke, zelf moeder van een doch-
ter van 4, is ervan overtuigd dat 
overgewicht bij jonge kinderen 
niet alleen te maken heeft met 
een tekort aan beweging. “Een 
groot deel van de kinderen met 
overgewicht heeft toch al op zéér 
jonge leeftijd te veel vetten en 
suikers binnengekregen. Dat is 
ook niet gek als je kijkt naar het 
aanbod van producten voor kin-
deren in de supermarkten en de 
reclames die daarvoor gemaakt 
worden op de TV. De fabrikanten 

beweren allemaal stuk voor stuk 
dat het verantwoorde en gezon-
de producten zijn. Ouders gelo-
ven dat ook want veel van die 
producten worden tenslotte spe-
ciaal voor kinderen ontwikkeld. 
In werkelijkheid bevatten veel 
van die producten veel te veel 
suikers en zijn ze niet geschikt 
voor dagelijks gebruik. Sommige 
van deze producten worden al 
vanaf 6 maanden aan kinderen 
gegeven en daarom heb ik be-
wust een cursus ontwikkeld die 
bedoeld is voor ouders of verzor-
gers van kinderen van 0 tot 10 
maanden. Je kunt er niet vroeg 
genoeg bij zijn. Voor de moeders 
onder de cursisten die kortgele-
den bevallen zijn, kan dit ook hel-
pen om van de ‘zwangerschaps-
kilo’s’ af te komen. Zo slaan ze 
twee vliegen in één klap.”
De cursus wordt gegeven in 3 
avonden op 9 september, 23 sep-
tember en 7 oktober in de prak-
tijk van Weight Solutions in Cas-
tricum. 
Wie meer informatie wil, kan con-
tact opnemen met Ineke Earns-
haw, telefoon 06-52662676.

Limmen - De derde editie van 
het Timmerdorp kan een gigan-
tisch succes genoemd worden.
Maar liefst 177 kinderen heb-
ben meegedaan aan hutten-
spektakel op het Koekoeksveld. 
Op www.conquista.nl zijn de fo-
to’s te bekijken. Na Timmerdorp 

start Conquista een nieuw sei-
zoen vol activiteiten voor jeugd: 
Op vrijdag 22 augustus en za-
terdag 23 augustus is er in Club 
X-tra voor tieners. In het Café 
komt voor 16+ vrijdagavond dj 
Stan. Zaterdagochtend 23 au-
gustus gaan de Conquista Kids 

Door Twice charmant 
tijdens alle seizoenen
Castricum - Het leuke aan het 
mogen aankondigen van de 
nieuwe collecties bij Twice, is dat 
de aankondigster als eerste mag 
kijken, voelen en bewonderen. 
Dat levert altijd lovende woorden 
op, het is niet anders.
Men kan zich ook het komend 
seizoen weer met goede moed 
richting damesboetiek Twice be-
geven. De winkel gaat voor de 
tweede keer - Twice dus! - een 
volledig najaar- en winterseizoen 
in. Vanaf dinsdag vindt men hier 
weer charmante en draagba-
re kleding tegen een zeer pret-
tige prijs.
Allereerst de kleurstelling. Zo-
wel Soya als Fransa - de labels 
die Twice vertegenwoordigt - 
past warme, volle kleuren toe die 
onderling perfect combineren. 
Een pittig mosterdgeel springt 
uit tussen serieuze bruintinten, 
neutraal antraciet en zwart. Het 
kleurbeeld krijgt diepte door de 
toevoeging van aubergine, petrol 
en een prachtig warm oranje. 
Qua dessin maken ruiten, stre-
pen en bloemachtige motieven 
de dienst uit. Er valt veel te com-
bineren. In de etalage is te zien 
hoe spannend het gemaakt kan 
worden, zonder een gram aan 
vrouwelijkheid in te leveren. 
Zoals altijd wordt de gewaar-
deerde uitstraling van de Twice-
collectie versterkt door kenmer-
kende verrassinkjes als glans-
draadjes, een enkel knoopje met 
rood-wit-blauw in het hart, sa-
tijnen biesjes en linten, kanten 

randjes en subtiele borduursels. 
Ook uit het aanbod van het spor-
tievere Fransa heeft eigenaresse 
Wendy deze keer gekozen voor 
iets meer franje.
Tunieken en pakken hangen 
weer prominent in de rekken. 
Niet te verslaan! Dat komt door 
het comfort en doordat ze ge-
dragen kunnen worden bij bijna 
elke gelegenheid. De pakken zijn 
driedelig: jasje, pantalon en rok, 
of de meer geklede uitvoering 
met een korte pantalon in plaats 
van een rok. Wendy: “Een mooie 
panty eronder, een zijden sjaal-
tje of sjieke kralenketting om de 
hals en een bijpassende ceintuur 
eromheen - ook in de collectie 
van Twice - en je kan zo de cat-
walk op!” 
Tenslotte enkele blikvangers op 
een rij. De driekwart pantalon 
in krijtstreep, soepel en vrou-
welijk, de nieuwe jeanscollectie 
van Soya in driekwart én in rui-
me ‘skinny’ uitvoering, in de tail-
le sluitend of net onder de na-
vel, een beetje stretch, een kort 
A-lijn jasje met driekwart mouw, 
beetje ‘sixties’, driekwart broe-
ken, sportief en gekleed of een 
shirt in geel of zwart met een bij-
zondere hals- en mouwafwer-
king. 
Nieuwsgierig? Ga dan eens langs 
bij Twice, Torenstraat 36. in Cas-
tricum. Of kijk op www.twice-
clothes.nl,  met links naar de pa-
gina’s van Soya en Fransa, waar 
men voorbeelden uit de collec-
ties kan bekijken. 

Na Timmerdorp Conquista weer open
van 4 tot en met 9 jaar tuinkers-
monsters knutselen. Club Xtra is 
beide dagen geopend van 19.00 
tot 22.00 uur, het Conquista Ca-
fé vrijdag van 20.30 tot 1.00 uur 
en Conquista Kids zaterdag van 
10.30 tot 12.00 uur. Het adres is 
Kerkweg 50. 

Schilderen vanuit 
onderbewustzijn
Castricum - In september be-
ginnen nieuwe korte cursus-
sen schilderen vanuit het on-
derbewustzijn. Er zijn nog een 
paar plaatsen vrij.  De cursus be-
staat uit 3 en 6 lessen van 2,5 uur 
overdag of ‘s avonds. Bel Judith 
Bosman-Draai op 072-5051147 
of kijk op www.denatuurlijke-
coach.nl. 

100 van Castricum 
met gastheer Gaylord
Castricum - Restaurant Apici-
us van de gebroeders Thorvald 
en Gaylord de Winter in Bak-
kum beschikt over twee Miche-
lin-sterren. Waar Thorvald de rol 
van chef-kok vervult, is Gaylord 
gastheer en gericht op de wijnen. 
Zowel Gaylord als de wijnkaart 
werden recent onderscheiden 
door gerenommeerde instituten. 
Gaylord de Winter is 22 augustus 
gast in het radioprogramma ‘de 
100 van Castricum’ van de lokale 
omroep. Het interview met Gay-
lord de Winter wordt uitgezon-
den op donderdag 21 augustus 
van 21.00 tot 22.00 uur op Ra-
dio Castricum 105. (foto: Combi 
Loek Anderson)

Open dag melkveebedrijf
Akersloot - Na een jaar bouwen 
is het zover: het nieuwe melkvee-
bedrijf van de Maatschap San-
der – De Koning is klaar! Hans 
en Carla Sander en hun nicht 
Wendy de Koning zijn twee jaar 
geleden middels een maatschap 
een gezamenlijk melkveebedrijf 
begonnen dat op zaterdag 23 
augustus de deuren opent tij-
dens een feestelijke open dag 
van 10.00 – 16.00 uur. Dit is aan 
de Verlengde Roemersdijk 6 in 
Akersloot achter de brandweer-

kazerne. Hans Sander vertelt: 
‘’Tijdens de open dag wordt al-
le mensen die met ons mee ge-
leefd en gewerkt hebben of die 
gewoon geinteresseerd zijn de 
gelegenheid gegeven om te kij-
ken hoe het is geworden.” 
Het vorige melkveebedrijf van 
Hans stond enkele honderden 
meters dichter bij het centrum 
van Akersloot, maar door wet-
geving kon het bedrijf niet ver-
der uitbreiden. De oude locatie is 
goed voor acht woningen.

Smeulend matras
Castricum - Vrijdagmorgen 
rond 11.30 kwam de brandweer 
in actie op Schoutenbos. Ver-
schillende bewoners van een 
appartementengebouw roken 
al sinds 9.00 uur een vreemde 

chemische lucht die steeds erger 
werd. Het bleek om een smeu-
lende matras te gaan die in de 
spoorsloot dreef. Met behulp van 
een bezem werd de matras on-
dergedompeld. Gemeentewer-
ken heeft de matras later afge-
voerd.

Limmen - Op zondag 24 augus-
tus organiseert de Limmer IJs-
club de jaarlijkse fietstocht over 
100 kilometer. Ter ere van de kle-
dingsponsor van de Limmer IJs-
club, is deze tocht omgedoopt 
in de ‘GP Classic’. Dankzij de fi-
nanciële steun van GP Groot, 
heeft de Limmer IJsclub de be-
schikking over fraaie wieler- en 
schaatskleding welke de jeugd-
leden tegen een sterk geredu-
ceerd tarief kunnen aanschaffen. 
Door de ondertekening van een 
nieuwe sponsorovereenkomst, is 
de Limmer IJsclub voor de ko-
mende vijf jaar weer verzekerd 

van deze steun van GP Groot. 
De GP Classic is een recreatie-
ve tocht met voorrijders die een 
tempo van 27-28 km./uur aan-
houden. Hierdoor zal het gemid-
delde uitkomen op ca. 25km./
uur. Naast twee voorrijders zul-
len op de achterste rij twee rij-
ders er voor zorgen dat de groep 
keurig bij elkaar blijft. De tocht 
gaat over rustige wegen door 
Noord-Holland. Halverwege is er 
een koffiestop gepland. 
De deelname aan de tocht is 
gratis. Het vertrek is vanaf de 
Hoogeweg 72 in Heiloo. Aan-
vang: 8.00 uur. 

GP Classic nieuwe naam fietstocht



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

Op vrijdag 29 augustus is het gemeen-
tehuis, zowel in Castricum als in Limmen 
gesloten. Dit heeft alles te maken met de 
verhuizing naar de tijdelijke huisvesting in 
De Loet op Dijk en Duin en de gemeente-
lijke locatie in Limmen. Op donderdag 28 
augustus wordt begonnen met het loskop-
pelen van telefoon- en computerappara-
tuur. In de loop van de dag zullen steeds 
meer afdelingen niet meer bereikbaar zijn. 
De afdeling Publiekszaken blijft wel open, 
tot 20.00 uur. Door de verhuizing van het 
(papieren) gemeentelijk archief is dit archief  
tot en met 29 augustus  beperkt toeganke-
lijk. De gemeente vraagt om begrip in het 
geval zaken rond de verhuisdatum niet zo 
soepel verlopen als verwacht mag worden.
Het gemeentehuis van Castricum ondergaat 
vanaf het najaar 2008 een flinke opknap-
beurt: renovatie en nieuwbouw gaan mo-
gelijk maken dat het gebouw groot genoeg 
is voor alle diensten van de gemeente en 
voldoet aan de eisen van deze tijd. De pu-
blieksbalies van de gemeente verhuizen en 
hebben per 1 september 2008 tijdelijk on-
derdak in de gemeentelijke locatie in Lim-
men. Dat wordt dan ook het bezoekadres 
voor alle publieks- en ondernemerszaken, 
van paspoort tot bouwvergunning, van hu-
welijk tot bedrijfsuitbreiding, van belasting-
zaken tot werk, inkomen en zorg.
De publieksbalies in Limmen zijn per 1 sep-
tember geopend zoals dat nu nog het geval 
is in het gemeentehuis Castricum: ma. t/m 
do. 9.00-16.00 uur; vrij. 9.00-12.30 uur. 
Ook de extra openstelling blijft gehand-
haafd: donderdag van 16.00-18.00 uur 
voor geboorte, aangifte overlijden, verhui-
zing en emigratie, huwelijk en geregistreerd 
partnerschap, verkiezingen, paspoort/Ne-
derlandse identiteitskaart en rijbewijs, van 
18.00-20.00 uur uitsluitend voor paspoort/
identiteitskaart en rijbewijs. Voor zaken die 
meer tijd vragen, wordt aangeraden een 
afspraak te maken. Publieksbalies: Zon-

Naar een nieuw gemeentehuis

Gemeente bereidt zich 
voor op verhuizing

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

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van 
het college van burgemeester 
en wethouders, kunt u tijdens 
kantooruren een afspraak maken 
met het Bestuurssecretariaat, 
tel. (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 zeven 
raadsfracties van de raad van de 
gemeente Castricum.

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

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

nedauw 4, 1906 HA Limmen (voormalig 
gemeentehuis). 
Kantoor, griffie en bestuur zijn vanaf 1 sep-
tember gehuisvest  in het gebouw De Loet 
op het terrein van Dijk en Duin. Het gaat 
om de afdelingen Strategie en Beleid,  Pro-
jecten, Veiligheid en Handhaving, Wijkbe-
heer en Realisatie, Bedrijfsondersteuning. 
Ook burgemeester en wethouders en de 
griffie hebben onderdak in De Loet. De 
Loet: Duinenbosch 3, 1901 NT Castricum, 
ingang Zeeweg. Bezoek op afspraak.
De gemeenteraad houdt vergaderingen en 
andere raadsactiviteiten in het Clusius Col-
lege. Daar vinden raadscarrousel, raadsver-

gadering en raadsactiviteiten plaats. Ook 
de fracties houden hier hun eigenbijeen-
komsten. Clusius College: Oranjelaan 2A, 
1901 TX Castricum.

Het afvalbrengdepot blijft op het vertrouw-
de adres: het Schulpstet 17, 1901 JH Cas-
tricum.

Contact
Postadres, telefoonnummer, faxnummer  
en e-mailadres blijven onveranderd: Post-
bus 1301, 1900 BH Castricum, tel. 0251 
661122, fax 0251 661234, e-mail gemeen-
tebestuur@castricum.nl, www.castricum.nl. 

De gemeente Castricum heeft 21 sep-
tember 2008 van 7.00 tot 21.00 uur 
uitgeroepen tot autovrije zondag. De 
gemeente vraagt aan alle inwoners om 
deze dag de auto een dagje thuis te la-
ten. 

Een autovrije zondag geeft ruimte voor 
een feestje op straat! Als u de straat af 
wilt laten zetten voor een feest, is het 
nodig om bij de gemeente een vergun-
ning aan te vragen. Specifiek op deze 
autovrije zondag biedt de gemeente u 
de vergunning gratis aan. Zorg dat u de 

vergunning op tijd aanvraagt in verband 
met een beperkte capaciteit aan hekken. 
U kunt de vergunning uiterlijk tot 1 sep-
tember aanvragen via de website van de 
gemeente www.castricum.nl Kies ‘Eve-
nementen, aanvraag categorie A’ (kleine 
evenementen).

Organiseer een straatfeest op autovrije zondag! 



	 	 	

AAngevrAAgde	vergunningen	(groen)

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

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

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ver-
zoeken ontvangen:
120808 Oosterweide 38 in Castricum
 Het uitbreiden van de verdieping
 Henri Dunantsingel 112 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
 Dorpsstraat 124 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
130808 Prins Hendrikstraat 23 in Castricum
 Het plaatsen van een tochtportaal
 Pont de Woude in de Woude
 Het tijdelijk plaatsen van een unit ten behoeve 
 van de pontwachters
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

Vrijstellingsverzoeken
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 21 augustus 2008 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening
Gladiolenveld 61 in Castricum
- Het uitbreiden van de verdieping
P.C. Hooftstraat 8 in Castricum
- Het uitbreiden van de woning

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening
Duinenboschweg 28 in Castricum
- Het bouwen van een woning en het wijzigen van het 

bijgebouw

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Castri-
cum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, be-
reikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van de 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

AAnvrAGen OntHeffinGen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 21 augustus 2008 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 
lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening 
Dag Hammarskjöldlaan 4 in Castricum
- Het vergroten van de schuur
Beethovenstraat 44 in Castricum
- Het plaatsen van een dakopbouw
Schoolweg 16 in Limmen
- Het plaatsen van een veranda
Lindelaan 93 in Limmen
- Het plaatsen van een erfafscheiding een carport en 

een  overkapping

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 

het college van burgemeester en wethouders van Castri-
cum. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, be-
reikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van de 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

verLeenDe verGunninGen (GrOen)

Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen
140808 Kerkweg 1 in Limmen
 Het uitbreiden van de winkel op de verdieping
 Pageveld 21 in Limmen
 Het plaatsen van een tuinhuisje
 Louise de Colignystraat 22 in Castricum
 Het plaatsen van een schuur
 Zeeweg nabij het strandplateau in Castricum
 Het plaatsen van een afvalperscontainer
 Willem de Zwijgerlaan 5 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 van Haerlemlaan 29 in Castricum
 Het uitbreiden van het clubhuis
 ravelstraat 12 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
 van een dakopbouw
 Simon Pauwelslaan 1 in Akersloot
 Het wijzigen van de entree
 Molenweg 19 in Limmen
 Het plaatsen van een berging
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
VROM, de gemeentelijke locatie in Limmen.

APv-verGunninGen (OveriGen)

Buurtbarbecue Molenweide (15-08-2008)
- Vergunning is verleend voor het houden van een 

buurtbarbecue op 6 september 2008 tot 00.00 uur 
aan de Molenweide te Castricum.

Buurtbarbecue rossinistraat (15-08-2008)
- Vergunning voor een buurtbarbecue is verleend op 

30 augustus 2008 tot 00.00 uur op de Rossinistraat/
Beethovenlaan te Castricum.

Spinnerij (15-08-2008)
- Aan Strandpaviljoen Club Zand is vergunning ver-

leend voor het houden van de Spinnerij op 17 augus-
tus 2008 tot 00.00 uur.

Bakkum Beach motorcross (15-08-2008)
- Aan de M.A.C. Alkmaar is vergunning verleend voor 

het organiseren van de jaarlijkse Bakkum Beach mo-
torcross op 19 oktober 2008.

Katerloop 2009 (15-08-2008)
- Aan het bestuur van de Limmer IJsclub is vergunning 

verleend voor het organiseren van de Limmer Kater-
loop op 14 september 2008 in de kern Limmen.

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. 

WijZiGinG reGiSter KinDerOPvAnG CAStriCuM

De volgende wijziging van Stichting Forte is  per 15 au-
gustus 2008 in ons register kinderopvang opgenomen: 
 Stichting Forte start per 1 oktober 2008 een depen-

dance van hun BSO De Boomhut, op het adres Eerste 
Groenelaan 88, 1901 TE CASTRICUM in de vorm van 
een Kunst-BSO, met ruimte voor 20 kindplaatsen. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot mevrouw 
L. Quispel, tel.0251 – 661 247.  Het register is te raadple-
gen via www.castricum.nl , Onderwijs en Kinderopvang. 

verKeerSBeSLuit 

ten behoeve van het instellen van een blauwe zone na-
bij de gemeentelijke locatie Zonnedauw 4 te Limmen
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van 
het BABW hebben burgemeester en wethouders beslo-
ten:
 een blauwe zone in te stellen op de Zonnedauw te 

Limmen, ter hoogte van de parkeerplaatsen voor 
de ingang van de gemeentelijke locatie op de Zon-
nedauw en aan de overzijde hiervan op de parkeer-
plaatsen ter hoogte van de kadastrale nummers A 
2840 en A 2708 volgens de bij het besluit behorende 
tekening. De inrichting geschiedt door middel van het 
aanbrengen van blauwe belijning langs de parkeer-
vakken en het plaatsen van de borden E10. In totaal 
betreft het 16 parkeerplaatsen.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen het hiervoor genoemde besluit 
dient binnen 6 weken na de dag van de terinzagelegging 
van het betreffende besluit te worden ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van Castricum, postbus 1301, 
1900 BH in Castricum

Wet MiLieuBeHeer

Ontwerpvergunning
Vanaf 21 augustus 2008 liggen ter inzage de aanvraag 
oprichtingsvergunning  en ontwerpbeschikking van:
- C.A.H. Veldt, Hollaan 4 te Castricum. 

Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vergun-
ning voor het oprichten en in werking hebben van een 
paardenhouderij onder voorschriften te verlenen.

Zienswijze
Uw schriftelijke zienswijze kan gedurende zes weken 
worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de Mi-
lieudienst Regio Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC  Alkmaar. 
In uw zienswijze kunt u vermelden of al dan niet uw per-
soonlijke gegevens bekend mogen worden gemaakt. Een 
gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking kan voor 
het einde van de inzagetermijn telefonisch worden aan-
gevraagd. Wij verzoeken u dit voor 25 september 2008 
te doen bij de Milieudienst Regio Alkmaar, mevrouw M. 
Tromp, telefoonnummer (072) 548 85 19. 
De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld bij de ge-
dachtewisseling aanwezig te zijn.
Een ieder kan wel zienswijzen indienen maar beroep 
wordt alleen nog toegekend aan belanghebbenden in 
de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): 
degene wiens belang rechtstreeks bij een beschikking is 
betrokken.

Inzage
De stukken behorende bij de aanvraag liggen gedurende 
zes weken, van 21 augustus tot en met 
2 oktober 2008 ter inzage bij de sector Ruimte, Zon-
nedauw 4,1906 HA te Limmen, elke werkdag van 9.00 
tot 12.30 uur en ‘s middags uitsluitend op afspraak tel. 
(0251) - 661 222.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer J. Hes  tel. 072 -  
548 84 47.

Castricum, 20 augustus 2008.

Officiële mededelingen



Contact college 
Afspraken met burgemeester of wethouder(s) kunt u maken 
via het Bestuurssecretariaat, 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@castri-
cum.nl. De directe contactgegevens van de fracties staan ver-
meld op de website en in de gemeentegids. 

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden bij:
-   CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol, 
    tel. (020) 601 5555, fax (020) 653 0164, www.crosnet.nl. 
 Voor klachten: www.bezoekbas.nl; tel.: (020) 6015555.
- Platform Vlieghinder regio Castricum, Postbus 327, 
 1900 AH Castricum, www.vlieghinder.nl 

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

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Week van de Vooruitgang

Vanaf 23 augustus 2008 kunnen 
de inwoners van de gemeente 
Castricum gebruik maken van de 
subsidieregeling van de provincie 
Noord-Holland.

Op 17 april jl. heeft de gemeente 
Castricum een hernieuwde kli-
maatovereenkomst getekend met 
de provincie Noord-Holland. Op 
basis hiervan heeft de gemeente 
een subsidieaanvraag ingediend 
voor de aanleg van energiebespa-
rende maatregelen door particu-
lieren (eigenaar-bewoners) van 
onze gemeente.
Deze maatregelen bestaan onder 
andere uit de installatie van zon-
nepanelen, zonneboilers, isolatie-
materialen en warmtepompen.
Onlangs heeft de provincie de 
subsidieaanvraag van de gemeen-

te goedgekeurd. Met ingang van 
23 augustus kunnen de inwoners 
van Castricum hier gebruik van 
maken en een aanvraag indienen 
bij de gemeente.
Op deze dag organiseert de firma 
Besseling uit Alkmaar, samen met 
de gemeente Alkmaar, Bergen, 
Castricum, Graft – De Rijp, Heiloo 
en Schermer, een energiemarkt. 
Tijdens deze markt kunt u zich in-
schrijven voor een zonneboiler- of 
een zonnepanelensysteem. 
De gemeente Castricum heeft be-
sloten een maximumbedrag per 
inwoner (€ 750,-) vast te stellen 
om zoveel mogelijk inwoners van 
de regeling te laten profiteren.
Meer informatie hierover is te vin-
den op onze website, www.castri-
cum.nl . button Duurzaamheid en 
Milieu.

De autovrije zondag is de laat-
ste dag van de Week van de 
Vooruitgang, een landelijke 
actieweek, die jaarlijks in het 
teken van Duurzame Mobiliteit 
staat. 

In deze week vinden op dinsdag 
16 september allerlei duurzame 
acties plaats zoals, scholieren die 
op voeten en fietsen naar school 
gaan. Wethouder Portegies 
geeft op deze dag speciale aan-

dacht aan duurzame initiatieven 
uit de gemeente Castricum, door 
aan inwoners met een bijzonde-
re verdienste op het gebied van 
duurzaamheid een Groen Lintje 
uit te reiken.

Subsidie duurzame energie

Raad vergadert voor eerste maal in Clusius College
Agenda Raadsplein 28 augustus 2008

RaadSCaRRouSel

Tijd Onderwerp kamer
19:30 – 20:30 Vervolg bespreking nota grondbeleid en nota grondprijzen* 40
19:30 – 21:00 Ontwikkelingsvisie Brakersweg te Castricum aula
19:30 – 20:15 Diverse raadsvoorstellen: 38
 a. Vervolg bespreking verordening clientenparticipatie WMO*
 b. Amendement GroenLinks bij verordening tegemoetkoming 
    kosten kinderopvang opv sociaal-medische indicatie*
 c. Verordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk vormingsonderwijs
 d. Aanpassing delegatiebesluit ivm nieuwe WRO
20:15 – 21:00 Diverse technische onderwerpen*: 38
 a: Verslagen en besluitenlijst Raadsplein 26 juni 2008
 b: Lijst van ingekomen stukken
 c: Lijst ter inzage gelegde informatie
 d: Lijst van toezeggingen en moties
 e: Vragen uit de raad, mededelingen uit het college
20:30 – 21:00 Voortgangsrapportage inzameling huishoudelijk afval 40
21:00 – 21:30 Pauze Begane Grond

RaadSCaRRouSel

Tijd Onderwerp kamer
21:30 – 22:00 (eventueel) vervolg bespreking  voortgangsrapportage inzameling huishoudelijk afval 40
21:30 – 22:00 Vervolg bespreking beleid voor antenne-installaties* 38
21:30 – 22:00 Voorbereidingsbesluit Limmerweg 2b te Castricum  Aula

RaadSveRGadeRinG

Tijd Onderwerp kamer
22:15- 1. Opening en mededelingen aula
 2. Vaststelling agenda
 3. Installatie raadslid de heer H.A. Waterman
 4. Besluitvorming
 a. Beeldkwaliteitsplan Geesterduingebied 
 b. Nota grondbeleid (ovb uitkomst carrousel) 
 c. Nota grondprijzen (ovb uitkomst carrousel)
 d. Verordening clientenparticipatie WMO (ovb uitkomst carrousel)
 e. Verordening tegemoetkoming kosten kinderopvang ogv 
    sociaal-medische indicatie (ovb uitkomst carrousel)
 f. Verordening godsdienstonderwijs en levensbeschouwelijk 
    vormingsonderwijs (ovb uitkomst carrousel)
 g. Aanpassing delegatiebesluit ivm nieuwe WRO (ovb uitkomst carrousel)
 h. Klachtenverordening
 i. Beleid voor antenne-installaties (ovb uitkomst carrousel)

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met de griffie; mevr. V. 
Hornstra 0251 -  661 277 Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.


