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Gewond na aanrijding
Castricum - Woensdag 18 au-
gustus rond 9.20 uur vond op de 
kruising van De Bloemen en de 
Scheerling een aanrijding plaats 
tussen een 61-jarige bestuurder 
van een personenauto uit Castri-
cum en een 75-jarige fietser uit 
Venlo. De fietser liep een flinke 
hoofdwond op en werd per am-

bulance vervoerd naar het zie-
kenhuis. De fietser kwam van de 
Soomerwegh en wilde vanaf de 
Bloemen de Scheerling inrijden. 
Hij had te vroeg voorgesorteerd 
en reed op een fietsstrook links 
van de weg op het moment dat 
de automobilist de Scheerling 
uitkwam.

Goud voor Serena 
op NK Open Water
Castricum - Afgelopen week-
end werden  in Stadskanaal de 
Nederlandse Kampioenschap-
pen Open Water gezwommen. 
Bij de meisjes junioren 1, gebo-
ren in 1998, verschenen uit de 
regio vriendinnen Serena Stel en 
Lisa Brantjes aan de start voor 
de 2.500 meter vrije slag. De lan-
ge reis naar het hoge noorden 
was niet voor niets geweest. De 
Castricumse Serena tikte bij de 
finish als eerste aan en mag zich 
dus kampioen van Nederland 
noemen. De in Beverwijk woon-
achtige Lisa kwam als derde 
over de finish en eiste het brons 
voor zich op.

De meisjes stonden al een aantal 
keer eerder aan de start bij  Open 
Water Wedstrijden dit seizoen en 
eindigden veelal in de top van 

het klassement. De maximale af-
stand die werd gezwommen bij 
deze wedstrijden was 1.000 me-
ter. Het was dus maar de vraag 
hoe ze het er van af zouden 
brengen over de veel langere af-
stand tijdens het NK. 
De meisjes junioren 1 zwemmen 
de wedstrijd samen met de ou-
dere meisjes junioren 2 en 3. Al 
vrij snel na de start was het dui-
delijk dat er eigenlijk maar vier 
meisjes bij de junioren 1 voor het 
eremetaal in aanmerking kwa-
men.  
De voor de Dolfijn uit Amster-
dam uitkomende Stel liep na de 
finish direct op haar vriendin af: 
“Je bent derde en ik heb gewon-
nen”.  Lisa’s reactie: “Ohw, su-
pervet dat je gewonnen hebt, 
gefeliciteerd, maar ik moet eerst 
even op adem komen, pfff”. 

Proeven van cultureel aanbod
Castricum - Het evenement 
Cultuur Proeven is de ope-
ning van het culturele seizoen 
dat wordt gehouden op zater-
dag 18 september in de biblio-
theek. Vijf grote organisaties ge-
ven van 12.00 tot 15.00 uur ac-
te de présence om volwasse-
nen én kinderen gratis te trak-
teren op voorproefjes voor het 
nieuwe uitgaans/cursusseizoen. 
Volwassenen die geïnteresseerd 
zijn in modeltekenen en schilde-
ren kunnen meedoen aan work-
shops van Toonbeeld. De biblio-
theek verkoopt boeken per kilo 
voor een euro. Ook de e-reader 

en de Daisy-speler (om met een 
beperking toch gewone boeken 
te kunnen lezen) worden gede-
monstreerd. ‘The making of… 
Noord-Holland’ is een workshop 
van de Volksuniversiteit. Mee-
doen aan een muziekquiz be-
hoort ook tot de mogelijkhe-
den en er zijn optredens van on-
der meer het Klezmerensemble 
Freilach van Toonbeeld. Cineas-
te Pauline van Vliet verzorgt een 
impressie van de unieke film ‘Ik 
wist niet wat oorlog was’. Kinde-
ren en volwassenen kunnen een 
gitaar-, dwarsfluit- en accorde-
onprobeerles volgen, miniatuur-

tjes schilderen en vlinders ma-
ken. Kinderen kunnen aan een 
Michael Jacksondance meedoen 
van Dansstudio Fruns. Ook kun-
nen zij op de Wii-spelcomputer 
spelen.
Als klapstuk wordt elk half uur 
een loterij gehouden voor de 
aanwezigen waarbij speelgoed 
en entreekaarten gewonnen 
kunnen worden van de organi-
saties: Toonbeeld, Volksuniver-
siteit, Bibliotheek, Stichting Wel-
zijn Castricum en Tuin van Kapi-
tein Rommel. Voorts informeren 
zij over de activiteiten die zij het 
komende seizoen aanbieden. 

Scooter botst op auto
Castricum - Een 18-jarige 
scooterbestuurder uit Castri-
cum raakte zondag rond 20.00 
uur gewond op de Johannisweg 

toen hij in botsing kwam met een 
personenauto bestuurd door een 
53-jarige man uit Castricum. De-
ze had de scooterrijder, die van 

het strand kwam,  over het hoofd 
gezien. De jongen kwam ten val. 
Hij is gewond per ambulance 
overgebracht naar het zieken-
huis.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

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

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Vermiste en gevonden die-
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Vermist:
Limmerweg Castricum: lapjes-
poes, witte voorkant, zwart vlek-
je om rechteroog, Donder. 

Bizetstraat Castricum: gecas-
treerde kater, Pers, crêmekleurig, 
bruine oren, staart en kniekou-
sen, 11 jaar, Babs.

Gevonden:
Nuhout v.d. Veenstraat Castri-
cum: klein zwart poesje met  
zwart kitten. 

De Santmark Castricum: witte 
poes met zwarte vlekken op kop 
en rug, zwarte staart. 
Breedeweg Castricum: jong 
krielkipje, fazantkleur, geringd.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
09-08-2010: Myrthe Julia, doch-
ter van J.C. Schipper en I. Edam, 
geboren te Alkmaar. 11-08-2010: 
Eva Jasmijn, dochter van S. Ag-
terberg en S.A.A. Laan, gebo-
ren te Alkmaar. 14-08-2010: Fa-
bián Hugo, zoon van H.N. Labal 
en M.E. Romaniello, geboren te 
Castricum. 16-08-2010: Noud 
Jonathan, zoon van D. Sallehart 
en M.J. Kat, geboren te Bever-
wijk.
Wonende te Limmen:
11-08-2010: Niek Erwin Wilfred, 
zoon van E.W.G. Admiraal en 
E.J.G. Hekkelman, geboren te 
Beverwijk.

Wonende te Akersloot:
10-08-2010: Lucie Madison, 
dochter van J.W. Knauf en S.M. 
de Haan, geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
16-08-2010: Kaandorp, Wilhel-
mus A.C. en Elzinga, Nienke, bei-
den wonende te Castricum. 19-
08-2010: Wichers, Colin en Dirk-
son, Catharina A., beiden wo-
nende te Limmen.

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
13-08-2010: Possel, Jort en 
Spoorenberg, Steffanie, beiden 
wonende te Amsterdam. 18-08-
2010: Hollenberg, Pieter W. en de 
Kok, Dieuwertje, beiden wonen-
de te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
16-08-2010: Veldt, Dievera T., 
oud 84 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met J.J.T. 
van Diepen. 15-08-2010: Stengs, 
Maria J., oud 83 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd geweest 
met J. Panman. 18-08-2010: 
Geelkerken, Christina J., oud 95 
jaar, overleden te Castricum.
Wonende te Heemskerk:
16-08-2010: van Driel, Mijndert, 
oud 80 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met A.C. Donker.

Wonende te Zaanstad:
12-08-2010: Kenter, Cornelia M., 
oud 86 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met Hil-
dering, D.

Wonende te Akersloot:
15-08-2010: Stengs, Theodo-
ra W., oud 78 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
C.H. Dekker. 

Pompoenenconcert in de 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Vrijdagavond 27 
augustus om 20.30 uur is het 
jaarlijkse Pompoenenconcert in 
de Tuin van Kapitein Rommel. Al-
weer voor de zestiende keer gal-
men er muzikale klanken door 
de sfeervol verlichte tuin. Dit jaar 
zorgt Hoed en de Rand voor de-
ze muzikale klanken. Hoed en de 
Rand is een duo dat bestaat uit 
Jelle van der Meulen en Peter 
van der Steen. Ze zingen Neder-
landstalige luister- en drinklied-
jes, met zelfgeschreven teksten 
over uiteenlopende onderwer-
pen. Het water is een grote in-
spiratiebron, naast vanzelfspre-
kend de liefde. Daarnaast zin-
gen Jelle en Peter steeds meer 
door hen op muziek gezette po-
ezie van een aantal meer of min-
der bekende dichters. 
Meer informatie is te vinden op 
www.hoedenderand.nl.

De Tuin is op deze avond ge-
opend vanaf 19.30 uur. Het Pom-
poenenconcert wordt altijd goed 
bezocht dus het is aan te raden 
op tijd te komen. Bezoekers kun-
nen een eigen stoeltje of plaid 
meenemen, zodat men in ie-
der geval verzekerd is van een 
zitplek. Op het terras kan men 
koffie, (kruiden)thee of iets an-
ders bestellen. De entree is gra-
tis, maar een vrijwillige bijdrage 
is welkom. 

Voorafgaand aan het Pompoen-
concert wordt er op 26 augus-
tus om 13.30 uur een workshop 
pompoenen snijden gegeven. 
Pompoenen en materialen zijn 
aanwezig. Deelname kost 7,50 
euro. Opgeven bij de Tuin of via 
telefoonnummer: 0251-672356  
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.30 tot 16.30 uur.

Tips voor de redactie kunt u mailen 
naar: 

info@castricummer.nl
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Hoe gastvrij is Castricum?
Castricum - Een gratis ontbij-
tje, soep van Corrie, een biolo-
gische of vega-maaltijd, poëzie, 
sterren of vogels kijken, work-
shops, een verjaardagsfeest of 
filmavond in de huiskamer, huis-
kamerconcerten of bingo, beel-
dende kunst, een flippertoer-
nooi, wandeling of fietstocht, be-
zoek aan een treinbaan; het kan 
allemaal tijdens CityCamp. Ho-
tel Het Oude Raadhuis verzorgt 
rondleidingen met een spannen-
de muzikale ervaring en bij Het 
Oude Theehuys is de koffie gra-
tis voor deelnemers. En dan sla-
pen bij particulieren in de tuin of 
op een openbaar veld. 
Tot 29 augustus wordt City Camp 
Castricum gehouden. Kunste-
naar Sabrina Lindemann is in sa-
menwerking met DUS architec-

ts en grafisch Studio DUEL de 
initiatiefnemer achter CityCamp 
Castricum, een kunstproject dat 
onderdeel is van de beeldende 
kunstmanifestatie Noord-Hol-
land-Biënnale 2010, waarbij ver-
schillende kunstenaars zijn ge-
vraagd onderzoek te doen naar 
de identiteit van de Noord-Hol-
landse kustplaatsen. Veel inwo-
ners van Castricum hebben hun 
huis opengesteld om gasten te 
ontvangen of activiteiten ont-
plooid waaraan al dan niet tegen 
betaling aan meegedaan kon 
worden. Het project wil zicht-
baar maken hoe ‘Buiten Gewoon 
Gastvrij’ Castricum is. Aanmel-
den kan nog steeds bij de recep-
tie van CityCamp aan de Burge-
meester Mooijstraat 13 in Castri-
cum. 

Mozaïekkunstenares Judith Lang stelt haar tuin beschikbaar voor kam-
peerders en organiseert gratis workshops mozaïek. De gasten werken 
mee aan een stoeptegelproject. Uiteindelijk wordt het mozaïek in het 
dorp geplaatst ter herinnering aan CityCamp.

Nachtmarkt, solexrace, oldtimers 
en rock ‘n roll in hartje Akersloot 
Akersloot - Op vrijdag 27 augus-
tus wordt het startschot gegeven 
voor een spectaculair weekend 
in het centrum van Akersloot. 
Bezoekers aan de nachtmarkt 
zullen vanaf 19.00 uur 120 ge-
vulde kramen aantreffen waar 
zij tegen een zacht prijsje van al-
les kunnen kopen. De organisa-
tie heeft ook handelaren binnen-
gehaald die platen en cd’s ver-
kopen. Ook de oude ambach-
ten zijn weer op de nachtmarkt 
te zien. Er zijn gezellige terrassen 
en live-optredens. Voor de kin-
deren worden er springkussens 
geplaatst waar zij gratis gebruik 
van kunnen maken. Er zijn nog 
enkele kramen beschikbaar, in-
lichtingen bij Henk Levering 06-
51387333. 
Zaterdag 28 augustus brullen-
de motoren in het oude centrum 
van Akersloot als de beken-
de Solexrace wordt gehouden. 
Akersloot is een echt Solex-dorp, 
want een van de grootste clubs 
van Nederland is hier te vinden; 
`t Rolletje. De rijders komen za-
terdag uit het hele land. Verdeeld 
over vier klasse gaan zij strijden 
om de titels. Van gewone stan-
daard Solexen, met hun originele 

outfit van lange leren jas en pot-
helm en het liefst op klompen, 
tot de snelle jongens met hun 
specifieke racekleding. De snel-
heden variëren van 30 tot onge-
veer 80 km/u. Er zijn ook demon-
stratieraces van mini-bikes. De 
Solexrace begint om 18.00 uur. 
In de grote tent spelen rock `n 
rollbands, waaronder `57 Fairla-
ne, Big Caz & the 4Bobs en Yeah 
Baby. 
Op zondag 29 augustus wordt  
voor de vijftiende keer het oldti-
merfestival gehouden. Een groot 

aantal oldtimers staan vanaf 
13.00 uur te pronken in de ou-
de kern. Cadillac´s, Ford Thun-
derbirds, Mustangs; dit jaar 
ook een flink aantal historische 
vrachtwagens en bestelwagens 
en heel veel Amerikaanse auto’s 
en oude racemotoren. Er zijn bo-
vendien een aantal kramen met 
rock ‘n rollkleding. 

Deze middag treden op Shakin 
Stars, Hot Dang Dilly, PV & the 
Heart Beats en dj Ruud. Alle ac-
tiviteiten zijn gratis te bezoeken. 

Wijkagent Bert Teeuwen op radio
Castricum - Op zondag 29 au-
gustus is op Radio Castricum105 
een speciale uitzending van The 
Flashbackshow te horen. Jaren-
lang is het politienieuws in dit 
programma verzorgd door Bert 
Teeuwen. En deze wijkagent van 
Bakkum en het strand gaat met 
pensioen. Van 18.00 uur tot 19.00 
uur staat The Flashbackshow 
geheel in het teken van zijn af-
scheid. Presentator Johan Ver-
meer gaat met Bert in gesprek 
over zijn lange, mooie carrière 
bij de politie.  

Castricum - Zaterdagavond tus-
sen 21.00 en 24.00 uur heeft de 
politie een alcoholcontrole ge-
houden op de Beverwijkerstraat-
weg. Daarbij werden 457 blaas-
testen afgenomen. Vijf automo-

Alcoholcontroles bilisten hadden teveel gedron-
ken. De controle werd voortge-
zet tussen 2.00 en 4.00 uur op de 
Kennemerstraatweg in Heiloo. 
Daar werden 96 automobilisten 
gecontroleerd. Eén van hen, een 
beginnend bestuurder, had te-
veel gedronken. 

Programma 26 aug t/m 1 sept 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“The Last Airbender- 3D”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Inception”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Knight and Day”
zaterdag & zondag 12.30 uur 

woensdag 12.30 uur
“Sammy’s Avonturen (NL) - 3D”

zaterdag & zondag 12.30 uur
woensdag 12.30 uur 

“Cats & Dogs: De wraak 
van Kitty Galore (NL) - 3D”

zaterdag & zondag 16.00 uur 
woensdag 16.00 uur 

“Shrek 4 (NL) - 3D”
zaterdag & zondag 16.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Toy Story 3 (NL) - 3D”

Sammy’s avonturen 3D
Na zijn geboorte op een strand 
in Californië, kruipt Sammy de 
schildpad naar zee en vindt daar 
de liefde van zijn leven, Shel-
ly. Hij raakt haar echter meteen 
ook weer kwijt. Samen met zijn 
vriendje Ray vecht hij met piran-
has, ontsnapt aan een roofvogel 
en gaat op zoek naar een myste-
rieuze geheime doorgang. Dan, 
op een dag, na al zijn avonturen,  
vindt hij Shelly. Zij was hem ook 
nooit vergeten.

Leonardo DiCaprio 
schittert in Inception

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) 
is een handige dief, een ware 
meester op het gebied van ‘In-
ception’. Dit is het stelen van 
waardevolle geheimen uit het 
onderbewustzijn van mensen die 

in de droomfase verkeren, wan-
neer het brein het meest kwets-
baar is. Dankzij die zeldzame ga-
ve is Cobb een veelgevraagde 
speler in de wereld van bedrijfs-
spionage, maar is hij ook in vele 
landen voortvluchtig. 
Daarnaast is hij alles kwijt wat 
hem ooit dierbaar was. Cobb 
krijgt echter de kans zijn oude le-
ven weer terug te krijgen, in ruil 
voor het uitvoeren van een vrijwel 
onmogelijke ‘Inception’. Cobb en 
zijn team van specialisten moe-
ten deze keer geen idee stelen, 
maar het in iemands brein plaat-
sen. Als ze hierin slagen, zou het 
de perfecte misdaad zijn. Maar 
niets kan het team voorberei-
den op de levensgevaarlijke vij-
and die elke stap die ze nemen 
lijkt te kunnen voorspellen. 



Mooie vakantieweek voor 250 kinderen

Ondanks regen was de 
Huttenweek ook dit jaar 
weer een groot succes

De hele week bleven 
de timmerbouwwerken 
onder de blauwe zei-
len. Aan de buitenkant 
was er derhalve weinig 
te zien. Dan maar even 
binnen in de hut een 
foto gemaakt. Hier de 
tienjarige leerlingen van 
de basisschool De Mo-
lenhoek. Van links naar 
rechts: Amy Berkhout, 
Aimee Veldhuis, Bas 
Boersen, Fleur Schaar, 
Aron Muijs, Teun Schol-
ten en Isabel van de 
Bree. Liggend: Sarah 
Boer.

Achtjarige leerlingen van de basisschool De Molen-
hoek. Van links naar rechts (boven): Rowan van Ingen, 
Joris Schaar, Brian Bloedjes en Wouter Jan Schipper. 
Onder van links naar rechts: Barry Veldhuis, Ryan van 
de Bree, Luna den Else en Janouk Scholten.

Leerlingen van de ba-
sisscholen De Palt-
rok, de Binnenmeer en 
de Kornak: Goos Duin, 
Joppe Groot, Fabian 
Groot, Teun de Leeuw 
en Siebe Adrichem.

Zo veel mogelijk namen op 
je T-shirt: dat staat cool. De 
voorzitter van de Hutten-
week, Kim Matton helpt er 
graag aan mee.

Uitgeest - Maandag 16 augustus opende loco-burgemeester Klaas 
Boer officieel de Uitgeester Huttenweek door met een moker een wa-
termeloen te vermorzelen. Direct daarna begonnen de 250 jongens en 
meisjes in de leeftijd van acht tot en met twaalf: alle leerlingen van de 
basisscholen de Binnenmeer, de Molenhoek, de Paltrok, Vrijburg, de 
Kornak en de Wissel fanatiek te timmeren aan hun bouwwerken. Het 
thema dit jaar was ‘safari’. De animo voor de Huttenweek, die dit jaar al 
voor de 34e keer werd georganiseerd, is altijd groot. Men had ook dit 
jaar weer een wachtlijst en er moest zelfs worden geloot.
Ver van tevoren wordt de Huttenweek door het bestuur van de Hutten-
week voorbereid. Bestuurslid Petra Berkhout: “Wel wordt ieder jaar het 
hout schaarser. Er is zelfs hout afgeleverd door bedrijven uit Limburg en 
Brabant. Des te meer kinderen er mee doen, des te meer hout en spij-
kers hebben we natuurlijk nodig. Spijkers zijn gesponsord door de be-
drijven Siro en Boonstra uit Uitgeest.” ’s Ochtends werd er getimmerd. 
’s Middags was er tijd voor diverse spelen. Maandagmiddag gingen de 
kinderen buikschuiven: op je buik over een zeil met water en zeep. Dins-
dag verliepen de plannen niet zoals de bedoeling was. Doordat het be-
hoorlijk regende besloot het bestuur de bouwwerken met een blauw zeil 
af te dekken. Om 10.00 uur ’s ochtends veranderde het timmerdorp in 
een gebied met vele blauwe opvallende kleine bergjes.
Veiligheid
Voorzitter van de Huttenweek, Kim Matton: “Wij letten erg op de veilig-
heid van de kinderen. Wij willen niet, dat zij met kletsnatte kleren aan 
onderkoeld  raken. Onder de zeilen konden zij knus bij elkaar zitten. 
Vóórdat de zeilen er op gingen, hebben wij alle bouwwerken gecon-
troleerd. Donderdagavond was het natuurlijk helemaal feest, want toen 
mochten de kinderen in hun eigen hut overnachten. Helemaal stil is het 
dan misschien alleen tussen 05.00 uur en 06.00 uur ’s ochtends.” En dan 
is het natuurlijk een hard gelag als Jochem Meyer  tussen 07.00 en 07.30 
uur keiharde muziek laat horen, hetgeen betekent: wakker worden en 
ontbijten jongens en meisjes! Kim: “De animo is hier altijd groot in Uit-
geest. Op hun achtste beginnen  de jongens en meisjes vaak met een 
klein hutje en naarmate zij vaker meedoen, worden de timmerwerkstuk-
ken steeds groter. We hebben hier groepen van alleen jongens, alleen 
meisjes en gemengde groepen. ”

Programma
Toen dinsdags de geplande speurtocht ’s middags niet door kon gaan, 
is men vroeger dan de bedoeling was vanaf 15.00 uur gaan barbecuen. 
Dat kon in de dit jaar voor het eerst neergezette partytent, waar het 
uiteraard droog was. Woensdagmiddag gingen de kinderen naar het 
Zwaansmeer, waar zij konden meedoen aan veertien spelen, zoals de 
zeephelling; kokosnoot vangen en menssjoelen. Vooral het laatste spel 
was een topper. Onder grote hilariteit  gleden de kinderen met een enor-
me aanloop onder bogen door, die op een luchtkussen, ingesmeerd met 
water en zeep, waren aangebracht. De dinsdag geplande speurtocht 
werd naar donderdagochtend verschoven. Het hele dorp door moes-
ten de kinderen foto’s zoeken en vragen beantwoorden. Donderdag-
middag konden de kinderen worden geschminkt en wel geheel in safa-
ri-stijl. Zo zag je onder meer leeuwen- en zebragezichten. Donderdag-
avond konden ouders, opa’s en oma’s en vrienden de hutten bewonde-
ren. Zij konden op een formulier iedere hut een cijfer geven. Die avond 
was er eveneens een playback show. “We are family” was het winnen-
de liedje. De mooiste hut ging naar hut nummer 42 en de meeste munt-
jes had hut nummer acht verdiend. Muntjes konden namelijk verdiend 
worden als je rondom de hut alles mooi schoon hield. Een volle vuilnis-
zak leverde bijvoorbeeld een muntje op en ook waren er munten te ver-
dienen bij de goede oplossing van de speurtocht.
Dertig vrijwilligers

Met ruim dertig vrijwilligers is de Huttenweek een groot succes gewor-
den. Dit jaar was er ook een groepje jongeren (junior crew), die betrok-
ken waren bij de organisatie. Kim Matton: “Dat zijn de jongeren, die in 
de toekomst de organisatie zullen overnemen.” (Marga  Wiersma). 

Vanwege het slechte weer bleven de timmerbouwwerken de gehele week 
onder de blauwe zeilen.
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Zin in vriendschap cursus 
voor vrouwen boven de 55 
Castricum - Met het ouder wor-
den komt meer tijd voor en soms 
meer behoefte aan vriendschap. 
Tegelijkertijd kan het zijn dat de 
vriendenkring door omstandig-
heden kleiner is geworden. 
De cursus ‘Zin in Vriendschap’ 
biedt vrouwen de gelegenheid  
hun ervaring met vriendschap 
op een rij te zetten en deze met 
anderen uit te wisselen. De cur-
sus is bedoeld voor vrouwen bo-
ven de 55 jaar die zich bewust 
worden dat er iets in hun vriend-
schappen ontbreekt. De cursus 
“wordt aangeboden door Stich-

ting Welzijn Castricum en Stich-
ting Maatschappelijke Dienst-
verlening Midden Kennemerland 
en is bedoeld voor inwoners uit 
deze regio. 

De kosten bedragen 25,00 eu-
ro. De cursus wordt gehouden in 
de tuin van Kapitein Rommel en 
bestaat uit tien dagdelen, start 
dinsdagochtend 14 septem-
ber. Voor aanvang van de cursus 
krijgt ieder een persoonlijk ken-
nismakingsgesprek. men kan 
zich aanmelden bij de Stichting 
Welzijn Castricum tel. 656562. 

Regio - ‘Zand, Zeep en Soda-
verhalen’; dat is de titel van het 
boekje van Carla Westerbeek-
Sikkes. In het 276 pagina’s tel-
lende werkje verhaalt de auteur 
op een toegankelijke, herkenba-
re en humoristische wijze over 
de belevenissen die zij en haar 
ééneiige tweelingzusje Conny in 
de vijftiger en zestiger jaren be-
leefden in en rondom het zomer-
huisje van hun ouders in de dui-
nen van Egmond aan Zee.

“Onze periode in het zomerhuis-
je heeft een onuitwisbare indruk 
gemaakt. ‘Eigenlijk had ik in Eg-
mond aan Zee moeten wonen. Ik 
kom er nog regelmatig en heb in 
de voorbereiding voor mijn boek-
je veel mensen gesproken. Ster-
ker nog, de binding blijft eeuwig, 
want we hebben de as van on-
ze moeder verstrooid op de plek 
waar vroeger ons huisje stond.”
 
Rijk
Doppinda’s eten boven een 
krant. Draadjesvlees dat op een 
oliestelletje staat te pruttelen en 
op de achtergrond het holle ge-
luid van een transistorradio. Tan-
tes die met hun veel te grote kof-
fers gratis en volpension komen 
logeren. Vader Sikkes die met 
ontbloot bovenlijf voor zijn huis-
je zit en hiervoor een bekeuring 
krijgt van de duinwachter. En 
vanuit het stapelbed verhaaltjes 
horen die eigenlijk niet voor de 
oren van de tweeling bestemd 
waren. Carla Westerbeek-Sik-
kes heeft ze met een glimlach en 
soms een traantje opgetekend. 
“Wat waren we rijk toen. Begrijp 
me goed, ik ben totaal niet ie-
mand die vindt dat het vroeger 
allemaal beter was. Maar we wa-
ren wel diktevreden met vaak 
hele kleine dingen.” 

De schrijfster zal op 11 septem-
ber vanaf 16.00  tot 18.00 uur bij 
Maxima Hotels Jan van Scorel 
aan de Heereweg 89 in Schoorl 
een boekpresentatie geven, met 
aansluitend een signeersessie. 
Ook lezers die het boek inmid-
dels in hun bezit hebben, kun-
nen deze tijdens de boekpresen-
tatie alsnog laten signeren.  
‘Zand, Zeep en Sodaverhalen’ is 
onder meer verkrijgbaar bij de 
Boekhandels Scholte en Laan in 
Castricum. Ook te bestellen via 
het formulier op www.zandzee-
pensodaverhalen.nl Het boek-
je kost 19,50 euro (inclusief ver-
zendkosten)

Zand, zeep en 
sodaverhalen

Festival GGZ; muziek, 
eten, kijken, bewegen
Heiloo - Zondag 5 september 
staat het ontmoetingscentrum 
bij GGZ Noord-Holland-Noord 
Heiloo in het teken van muziek, 
bewegen, kijken en luisteren. 
Van 11.00 tot 18.00 uur zullen er 
verschillende live-bands optre-
den waaronder Cover Compa-
ny. Ook is er van alles te bele-
ven rondom de Wat-eet-en-be-
weeg-ik-bus van het Voedings-
centrum. 
Om 11.30 uur, na de opening 
van het festival buiten bij de bus, 
start het festival met een optre-
den van een cliëntenband uit 
Den Helder. Daarna bestijgen 
livebands als New Decision, de 
Heffe Breek Bent, Cover Com-
pany en twee bands vanuit jon-
gerencentrum BukBuk het podi-
um. In het ontmoetingscentrum 
zijn ook allerlei kramen waar 

producten te koop zijn van de 
houtbewerking, het tuincentrum 
de Buitenka(n)s en snacks, ge-
maakt door cliënten van het acti-
viteitencentrum in Alkmaar. 

Verschillende onderdelen van 
GGZ NHN vertellen alles over 
onder andere DD-problematiek, 
forensische of ouderenpsychi-
atrie en over de toekomstplan-
nen van thee- en kunsthuis De 
Trog achter op het terrein. Ver-
der kan men kennismaken met 
de werkwijze van internetthera-
pie in een echte demostand. Er 
worden  workshops Zumbadans 
en een sportdemonstratie gege-
ven en men kan meedoen met de 
gezond verstand-quiz en mooie 
prijzen winnen. Verder gezonde 
gerechten proeven of meedoen 
met de beweegdemonstraties. 

Castricum - Bij CALorie, een lo-
kaal project op het gebied van 
duurzame energieopwekking, 
zijn de eerste gemeenschappe-
lijke projecten aangemeld: een 
project waarbij bewoners van 
gezamenlijk als straat de wonin-
gen gaan voorzien van geveliso-
latie, een vereniging van eigena-
ren van een flat die het dak vol 
wil zetten met zonnepanelen, 
een ondernemer die samen met 
CALorie het dak van zonnepa-
nelen wil voorzien en dit samen 
met bewoners wil realiseren. In-

CALorie en zonnepanelen
woners kunnen hierbij finan-
cieel participeren. De eerstvol-
gende bijeenkomst staat volledig 
in het teken van zonnestroom-
energie. Wat is het, wat komt er 
bij kijken, wat kost het en voor-
al wat levert het op? De bijeen-
komst vindt plaats op 7 septem-
ber vanaf 20.00 uur bij Café Borst 
in Bakkum. Het bestuur van CA-
Lorie nodigt ook mensen uit die 
een SDE (Subsidie Duurzame 
Energie) hebben toegekend ge-
kregen, maar er (nog) niets mee 
hebben gedaan.

Limmen - Stichting Welzijn Ou-
eren Limmen organiseert op 2 
september een modeshow in 

Modeshow 65+ Vredeburg. Aanvang 14.00 uur. 
Deze modeshow wordt verzorgd 
door JS-Mode. Kleding kopen 
kan ook. De toegang is gratis en 
de koffie staat klaar.  

Landschap Noord-Holland en 
Greenchoice werken samen 
Regio - Landschap Noord-Hol-
land en Greenchoice gaan sa-
menwerken. De groene energie-
leverancier biedt dit najaar haar 
meest groene klanten een gra-
tis cadeaubeschermerschap aan 
en steunt daarmee Landschap 
Noord-Holland. Greenchoice 
doet alle donateurs, vrijwilligers 

en medewerkers van Landschap 
Noord-Holland een aanbod. 

Met de overstap naar groene 
stroom krijgt men korting op de 
energierekening. Bovendien do-
neert Greenchoice een bedrag 
aan het roerdomponderzoek in 
het Ilperveld. 

Lege batterijen leveren prijs op
Annemarie scoort voor milieu
Castricum - Annemarie Klut-
Zonneveld uit Castricum is de 
winnares van een VVV iris-
cheque. Zij viel in de prijzen door 
mee te doen aan de landelijke 
campagne ‘Lege batterijen? Le-
ver ze in en win!’ van Stichting 
Batterijen (Stibat). “Wat een leu-
ke verrassing bij thuiskomst van 
vakantie!”, aldus de winnares die 
op de actie attent was gemaakt 
door artikelen in de krant en de 
lege batterijen had ingeleverd bij 

één van de inzamelpunten. “Eén 
keer per maand lever ik mijn le-
ge batterijen in. Ik schat dat ik er 
jaarlijks ongeveer 100 wegbreng. 
Sinds enkele jaren doe ik mee 
aan deze actie! Dit doe ik omdat 
het milieu ermee gebaat is.”

Alle informatie is te vinden op 
de website van Stibat (www.le-
gebatterijen.nl), waarop elke 
maand de prijswinnaars bekend 
worden gemaakt.

Wegens succes verlengd
Bakkum - Het Toverbos is een 
tentoonstelling voor kinderen 
van 2 tot 7 jaar. Kleuters en peu-
ters krijgen toverkracht en in 
een bos met echte bomen gaan 
ze op avontuur. De tentoonstel-
ling is verlengd tot en met eind 

september in bezoekerscentrum 
De Hoep. De Hoep is geopend 
van dinsdag tot en met zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur. In de zo-
mervakantie is De Hoep ook op 
maandag open. Toegang is gra-
tis. 

Bakkum -  Vrijdag 27 augus-
tus gaan de mannen van Blue-
six weer een avondje onvervalst 
rocken bij strandpaviljoen Bad 
Noord. Wie er vorige keer bij 

Bluesix speelt op het strand
was, weet genoeg! Bluesix be-
gint om 21.00 uur. Er rijdt weer 
een pendeldienst over het strand 
van 20.00 uur tot 21.00 uur en 
van 0.30 uur tot 1.30 uur.



Lars Baltus is topper van 
het seizoen met 35 vissen
Limmen - Zaterdag 21 augus-
tus viste de jeugd haar laat-
ste wedstrijd van de competitie. 
Met 19 deelnemers was de op-
komst goed. Na afloop was er 
prijsuitreiking en wat lekkers bij 
het Limmer zwembad. De wed-
strijd leverde 236 vissen op. Top-
per was deze keer Lars Bal-
tus, die het seizoensrecord op 
35 stuks zette. Lars was de bes-
te van de B-groep (tot 11 jaar), 
na hem eindigden Jelle Koot met 
20 vissen en Jilian Mulder met 16 
stuks.
De A-groep (11 tot 16 jaar) was 
voor de derde keer op rij een 
prooi voor Rob van der Heijdt met 
deze keer 28 vissen. Hij werd op 
de voet gevolgd door zijn klas-
genoten Niels Kooy met 25 stuks 
en Gijs Koot met 19 stuks.

Zondag 22 augustus was de 
veldexcursie van de jeugdvis-
club. Vanaf het zwembadter-
rein werden op vier verschillen-
de locaties activiteiten georgani-
seerd. Zowel bij de kade van het 
zwembad als in de vijver bij de 
Koningsdam werden met vlooi-
ennetjes waterdiertjes gevan-
gen en bekeken. In het zwem-

bad werden door twee instruc-
teurs van de Reddingsbrigade 
Wijk aan Zee allerlei oefeningen 
gedaan om zichzelf en anderen 
te redden als men met of zonder 
hengel in het water raakt. Ook 
voor de ouders was hier veel te 
leren. Aan de oever van het Stet 
visten Mandy Schouws en Peter 
van der Heijdt een demonstra-
tiewedstrijd met verschillende 
wedstrijdtechnieken. Samen vin-
gen ze 150 vissen en konden dus 
goed laten zien en vertellen hoe 
echt wedstrijdvissen er aan toe 
gaat. Ruim 30 kinderen namen 
deel aan het programma en met 
hen kwamen nog zo’n 20 ouders 
mee. Een zeer geslaagde dag!

Witviscompetitie
De laatste wedstrijd van de wit-
viscompetitie komt eraan. Zon-
dag 29 augustus is de achtste 
ronde, een stukswedstrijd aan 
het Stet. Verzamelen om 7.00 uur 
bij Albert Heijn. Er wordt gevist 
van 7.45 tot 10.15 uur. Na afloop 
koffiedrinken. Opgeven bij Pe-
ter van der Heijdt, 072-5051056 
of 06-27872854, of bij René Le-
vering, 072-5054175 tot vrijdag-
avond 20.00 uur.

FC Castricum heeft de pri- 
meur met 9 tegen 9 voetbal

Castricum - Afgelopen zater-
dag oefenden de E-tjes van FC 
Castricum voor het eerst met 9 
tegen 9 voetbal. Het experiment 
van de KNVB, op initiatief van de 
voetbalbond zelf, is erop gericht 
de overgang naar het voetbal-
len op een heel veld makkelijker 
te maken. FC Castricum werd in 
het voorjaar door de KNVB ge-
polst en de club was meteen ge-
interesseerd. Rob Kramer, hoofd 
jeugdopleidingen bij FC Castri-
cum, vertelt: “Bij de E-tjes voet-
bal je met zeventallen op een 
half veld en bij de D-tjes is dat 
ineens met elftallen op een heel 
veld. Die overgang is best groot. 

Ik vind dat je altijd open moet 
staan voor nieuwe ideeën en 
bij FC Castricum vonden we het 
meteen een uitstekend idee. De-
ze nieuwe opzet biedt de kin-
deren een tussenstap om alvast 
een beetje te wennen.” 
De KNVB heeft de pilot breed 
opgezet en uiteindelijk heb-
ben tweeëndertig clubs uit dis-
trict West I zich aangemeld. Dat 
de opzet serieus wordt genomen 
blijkt wel uit de lijst van deelne-
mende clubs: DWS, AFC, Volen-
dam, Almere City, Zeeburgia en 
Ajax zijn gerenommeerde clubs 
die meedoen. In augustus wor-
den drie afstemmingsrondes ge-

houden om de spelers te laten 
wennen aan de spelvorm en om 
de sterkte van de ‘E99-teams’ te 
bepalen. FC Castricum speel-
de zaterdag 21 augustus de eer-
ste afstemmingsronde in Zaan-
dam. Rob Kramer is razend en-
thousiast na het zien van de 
eerste wedstrijden: “Compli-
ment voor de KNVB en sc Her-
cules Zaandam natuurlijk, want 
de organisatie was perfect! Sc 
Hercules heeft zelfs een spe-
ciaal kunstgrasveld laten aan-
leggen met de afmetingen van 
een driekwart veld waarop ge-
speeld werd. Het was één groot 
feest en de jongens vonden het 
erg leuk. FC Castricum deed het 
trouwens helemaal niet zo gek. 
Tegen SDZ speelden we 1- 1 en 
van sc Hercules Zaandam won-
nen we met 2-1. Fortuna was ge-
woon te sterk, die wedstrijd ver-
loren we met 3-0. Onze jongens 
waren na afloop moe, maar heb-
ben het goed gedaan.” 
Zaterdag 28 augustus is de 
tweede afstemmingsronde en 
begin september wordt bekend 
tegen wie FC Castricum E99 in 
de competitie gaat spelen. Mis-
schien wel tegen Ajax! Foto: Lin-
da Jensen.

Castricum - De jonge duivin 
met ringnummer 10-1557001 
heeft dit weekend zijn baasje Ni-
co de Graaf veel plezier bezorgd 
met een fraaie overwinning bij 
de Gouden Wieken.
Op de lossingsplaats Meer, 120 
km hemelsbreed, stonden er za-
terdagmorgen circa 15.000 stuks 
Noord-Hollandse postduiven op-
gesteld die om 7.45 uur het lucht-
ruim mochten kiezen. De leden 
van de Gouden Wieken hadden 
er gezamenlijk 220 stuks inge-
zet.
De overwinning van deze vlucht 
ging dus naar de verenigings-
man Nico de Graaf die na we-
ken lang puzzelen eindelijk zijn 
duiven in een goede vliegcondi-
tie heeft
Op de tweede plek vindt men 
Arie Hageman terug, nipt voor 
Sander de Graaf. Ook Jaap 

Snelle natourvlucht
Kaandorp heeft zijn duiven nog 
in een puike conditie gezien zijn 
vierde plek, en vier duiven in de 
top tien van de uitslag. Anton 
Tromp pakte de vijfde plek voor 
Gerhard Tromp. Bij de overige 
melkers waren dit weekend ook 
vroege duiven. Cees de Wildt be-
landde op de zevende plek. Ook 
prijsduiven werden verdiend 
door Bert Bark, Cor Sprenkeling 
en Piet Verduin. De duiven haal-
den een snelheid van bijna 100 
kilometer per uur.

De zesde vlucht voor de zomer-
jongen gelost in Peronne, 316 
km, werd gewonnen door Arie 
Hageman en enkele secon-
den later klokte Anton Tromp 
zijn duif. De derde duif was van 
Gerhard Tromp. Ook Sander de 
Graaf en Cees de Wildt pakten 
vroege duiven.

GP-Classic fietstocht Limmer IJsclub
Limmen - Op zondag 29 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 in 2008 omge-
doopt in de ‘GP Classic’. 
Naast leden en donateurs van de 
Limmer IJsclub zijn ook werkne-
mers van GP Groot nadrukkelijk 
uitgenodigd om aan deze tocht 

deel te nemen. De ‘GP Classic’ is 
een recreatieve tocht met voor-
rijders die een tempo van 27-28 
km/uur aanhouden. Hierdoor zal 
het gemiddelde uitkomen op cir-
ca 25 km/uur. Naast twee voor-
rijders zullen op de achterste rij 
twee rijders er voor zorgen dat 
de groep keurig bij elkaar blijft. 
Het wordt dus geen race. 
De tocht gaat over rustige we-

gen door Noord-Holland waar 
de meeste van de deelnemers op 
eigen gelegenheid niet zo snel 
zullen komen. Halverwege is er 
een koffiestop gepland.
De deelname aan de tocht is 
gratis.

Om 8.00 uur is het vertrek ge-
pland vanaf GP Groot op de 
Hoogeweg 72 in Heiloo.

Castricum - Na een 25-jarig 
dienstverband stopt Ruud Trip 
met zijn trainingsactiviteiten bij 

Afscheid Ruud Trip bij TVC
TV Castricum. De tennisvereni-
ging biedt hem op zondag 29 
augustus een afscheidsreceptie 

aan, na afloop van de finales van 
de clubkampioenschappen voor 
de jeugd. Ieder die Ruud Trip 
de hand wil drukken, is die dag 
vanaf 15.00 uur welkom op Multi 
Sportpark Berg en Bal.

sportwijzer • sportwijzer • sportwijzer • sportwijzer • sportwijzer • sportwijzer • sportwijzer • sportwijzer



Open dag bij Vitesse ’22 op 28 augustus
Castricum - Op zaterdagoch-
tend 28 augustus trapt voetbal-
vereniging Vitesse ’22 het sei-
zoen 2010/2011 officieel af met 
een open dag voor jongens en 
meisjes van vier tot en met ze-
ven jaar.
Lid of geen lid, het maakt niet 

Sportdag basisscholen
Castricum - Dinsdag 31 au-
gustus organiseert Sportservice 
Kennemerland op initiatief van 
de gemeente Castricum de jaar-
lijkse sportdag voor alle groepen 
7 en 8 van de basisscholen uit 
de gemeente. Met een deelname 
van 1000 kinderen belooft deze 
dag een mooi sportief spektakel 
te worden.
Initiatiefnemer van deze grote 
gezamenlijke sportdag is de ge-
meente Castricum die via de lan-
delijke BOS-regeling onder an-
dere wil stimuleren dat de jeugd 
in de gemeente meer gaat bewe-
gen. De BOS-regeling heeft een 
looptijd van vier jaar en gaat bij 
aanvang van het nieuwe school-
jaar haar laatste projectjaar in.
Dinsdag 31 augustus vindt voor 
het vierde achtereenvolgende 
jaar de BOS-sportdag plaats op 
sportpark Wouterland. De spor-

taanbieders die gehuisvest zijn 
op het sportpark zijn benaderd 
om een kennismakingsles in hun 
tak van sport te verzorgen. Rug-
byvereniging CAS en handbal-
vereniging CSV hebben al toe-
gezegd. Het sportieve program-
ma is verder aangevuld met een 
kennismakingsles voetbal, ver-
zorgd door FC Castricum, en met 
basketballessen, gegeven door 
ex-international Henk Pieterse in 
samenwerking met de plaatselij-
ke basketbalvereniging Sea De-
vils. Daarnaast wordt er een vier-
kamp uitgezet met onder ande-
re spectaculaire stormbanen. De 
vierkamp is mogelijk gemaakt 
door een sponsorbijdrage van de 
Rabobank.
Meer informatie over de BOS-
sportdag is te verkrijgen bij 
Sportservice Kennemerland, tel. 
0251–661377. 

Boshuis in een nieuw jasje
Meervogels ’60 jubileert!
Akersloot - De vakanties zijn 
weer voorbij en het nieuwe hand-
balseizoen staat op het punt om 
te beginnen. Toch hebben enkele 
vrijwilligers van handbalvereni-
ging Meervogels de hele vakan-
tie doorgewerkt om het clubhuis 
voor het aankomend veldseizoen 
van een nieuwe toplaag te voor-
zien. Terwijl iedereen op de cam-
ping of het strand zat, hebben 
zij de houten buitenmuren van 
’t Boshuis betimmerd met kunst-
stof schroten en zijn alle kozijnen 
vervangen door nieuwe kunststof 
exemplaren. Afgelopen weekend 
zijn de laatste werkzaamheden 
aan de buitenkant klaar geko-
men en nu behoeft alleen het in-
terieur, waaronder de kleedruim-
tes, nog een facelift. Dit alles kon 
tot stand komen door onder an-
dere een gift van de Rabobank 
en natuurlijk de inzet van al-
le vrijwilligers. Het gebouw, dat 
er nu staat kan de tand des tijds 
weer jaren doorstaan, zodat de 
club kan opstomen naar een vol-
gend jubileum. Maar niet voor-

dat zij dit jubileumjaar uitbundig 
heeft gevierd. Er staan nog aller-
lei leuke dingen op het program-
ma, maar men begint de maand 
september op vrijdagavond de 
3e met de officiële receptie. De-
ze vindt plaats in het clubhuis 
en duurt van 19.30 uur tot 21.00 
uur. Iedereen, die de vereniging 
een warm hart toedraagt is hier-
voor uitgenodigd. De dag daar-
op vindt het traditionele familie-
toernooi plaats, waarbij de jeugd 
om 14.00 uur begint, waarna om 
18.00 uur de ouderen het veld 
betreden. Aansluitend is er een 
grootse reünie en feestavond, 
waarvoor vele leden, bestuurs-
leden, oud-leden en bestuursle-
den van weleer naar de kantine 
komen. Onder het genot van een 
drankje en een hapje kan er nog 
lang over de afgelopen 50 jaar 
worden nagepraat. 
Wie geen uitnodiging heeft ge-
had, maar wel aanwezig wil zijn, 
kan gerust naar het handbal-
complex aan de Boschweg ko-
men. 

Castricum - Zaterdag 28 au-
gustus biedt AV Castricum jon-
gens en meisjes van 6 tot en met 
15 jaar alle mogelijkheden om 

Open dag AVC

Vitesse ’22 ondertekent over- 
eenkomst AZ talentenplan
Castricum - Sinds zaterdag 14 
augustus is Vitesse ’22 officieel 
met AZ ’67 een nieuwe samen-
werkingsovereenkomst aange-
gaan, het zogeheten AZ-talen-
tenplan, waarmee AZ haar ken-
nis en ervaring ter beschikking 
wil stellen. Centraal hierin staat 
de AZ Online Voetbalschool 
waarbij alle trainers gebruik van 
kunnen maken.
Trainers kunnen per leeftijds-
categorie tientallen oefenvor-
men bekijken, welke worden ge-
demonstreerd aan de hand van 
trainingsschema’s, uitleg, anima-
ties en videobeelden. Daarnaast 
is de AZ Online Voetbalschool 
toegankelijk voor beleidsbepa-
lers en spelers en bestaat de sa-
menwerking uit diverse semi-
nars, workshops en bijeenkom-
sten bij AZ.

Met zogenaamde 1-ster, 2-ster-
ren en 3-sterren partner pak-
ketten wil AZ de samenwerking 
aangaan met iedere amateurver-
eniging in de regio. Deze pakket-
ten sluiten aan op het niveau en 
ambitie van de verenigingen om 
jeugdtalenten zo hoog mogelijk 
op te leiden. Vitesse heeft van 
AZ een 2-sterren status gekre-
gen en wordt gezien als een be-
oogd 3-sterren kandidaat waar-
toe vanaf seizoen 2011-2012 
slechts enkele amateurvereni-
gingen worden uitgenodigd.

“Dit is een bevestiging en een 
mooi compliment voor het huidi-
ge niveau en potentie van onze 
jeugdopleiding”, aldus bestuurs-
lid Jeugdzaken Koen ten Broek. 
“Met deze samenwerking wor-
den trainers en technische staf 

ondersteund in hun trainingsstof 
en kan nog meer variatie worden 
aangebracht, wat het plezier en 
de prestaties verhoogt”.
Op 27 augustus zal tijdens de 
jeugd Kick Off, waarmee Vitesse 
traditioneel het nieuwe seizoen 
opent, een demonstratie van het 
talentenplan worden gegeven, 
waarna de AZ online voetbal-
school live op de website van Vi-
tesse zal worden geplaatst.
Hiermee presenteert Vitesse ’22  
zich dan ook als officiële partner 
van de AZ Jeugdopleiding en 
verwacht een positieve uitstra-
ling naar meer potentiële leden 
en externe partners.
Daarnaast heeft Vitesse ’22 op 
28 augustus haar open dag voor 
jongens en meisjes van 4 t/m 7 
jaar. Lid of geen lid, iedereen is 
die dag welkom vanaf 9 uur.

Red Stars droogt Double Stars af
Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft zondagmiddag uitgehaald 
tegen Double Stars. Na zeven 
innings was een stand van 19-
7 bereikt.
Dankzij achttien honkslagen 
werd het al snel een makkelijke 
middag. De verste klappen kwa-
men op naam van Maarten de 
Ruijter en Mark Kuijper (twee-
honkslag), Martijn Zondervan 
(driehonkslag) en Jeroen Groe-
nendal, die in de vijfde inning 
een homerun sloeg. 
Double Stars deed daar nau-
welijks voor onder met veer-
tien honkslagen, waaronder 
een homerun, maar drukte de 

Tweedehonkman Alwin Esser, deze wedstrijd goed voor drie honkslagen, tikt een honkloper van Double 
Stars. (Foto: Jeroen de Ruijter)

tikken te weinig uit in punten. 
Daar gaven de Castricummers, 
die slechts één veldfout maak-
ten, ook weinig gelegenheid 
toe. Coach Daan Kuijper baalde 
wel van enkele blessuregeval-
len in deze derby. “In de eerste 
inning moest Jasper van Schoor 
al naar het ziekenhuis vanwege 
een diepe wond. Bij een sliding 
sprong de tweedehonkman met 
zijn spikes per ongeluk op Jas-
pers hand. Later ging Koen Glo-
rie door zijn enkel na een sliding 
op het derde honk. Maar ik ver-
wacht dat ze beiden volgende 
week inzetbaar zijn.”
Dan is Olympia Haarlem, dat 

derde staat, te gast in Castricum. 
Die ploeg ontwikkelde zich als 
een echte angstgegner door al 
tweemaal van Red Stars te win-
nen. Zondagochtend is de derde 
onderlinge ontmoeting. Kuijper: 
“We willen dit jaar erg graag nog 
de tien zeges halen en tweede 
blijven. Bovendien zou het lekker 
zijn als we dit team ook eens we-
ten te verslaan.”
Het duel tegen Olympia Haarlem 
start om 10.00 uur op De Puik-
man. Het seizoen wordt afgeslo-
ten met een uitwedstrijd bij Al-
cmaria op 5 september en een 
thuiswedstrijd tegen Sparks op 
12 september.

uit, iedereen is welkom om er 
weer een mooi voetbalfeest van 
te maken. 
Onder begeleiding van de tech-
nische staf en selectiespelers, 
die ook allemaal eens op de-
ze leeftijd bij Vitesse zijn begon-
nen, worden weer diverse voet-

balspellen en wedstrijden geor-
ganiseerd.
Neem allemaal vriendjes en 
vriendinnetjes mee en wie weet 
speel je straks je eerste echte 
wedstrijden voor Vitesse ’22.
De open dag vindt plaats op de 
Puikman en start om 9.00 uur.

eens nader kennis te maken met 
de atletiek en de vereniging. On-
der de naam ‘Atletiekspelen Cas-
tricum’ staan hiervoor die zater-
dag tussen 13.00 en 16.00 uur de 
poorten van sportpark De Duin-
loper aan de Zeeweg wijd open.
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Laatste jeugdviswedstrijd HVC
Castricum - Vrijdagavond 27 
augustus organiseert Hengel-
sport Vereniging Castricum 
(HVC) alweer de laatste jeugd-
viswedstrijd. Er wordt van 18.30 
tot 20.00 uur gevist in de Casi-
mirvijver. Vanaf 18.00 uur kun-
nen de plaatsnummers (loting) 
worden afgehaald aan de wa-
terkant. De wedstrijd is bestemd 
voor de jeugdleden van de HVC. 
Er wordt gevist in twee leeftijds-
categorieën: van 7 tot en met 
10 jaar en van 11 tot en met 14 
jaar. Deze wedstrijd telt mee met 
de competitie. Lid van de HVC 
wordt men al door een jeugd-
visvergunning van 4 euro te ko-
pen bij hengelsportwinkelier Van 

Leeuwen aan de Dorpsstraat 12. 
De deelname aan de jeugdvis-
wedstrijden is gratis. Na afloop 
is de prijsuitreiking op basis van 
het aantal gevangen vissen en 
de leeftijdscategorie. De deel-
nemers dienen een emmer mee 
te nemen om de gevangen visjes 
tijdelijk in te bewaren.

Aangezien het de laatste wed-
strijd is, worden ook de prijzen 
van de competitie aan de eer-
ste drie winnaars van de twee 
leeftijdgroepen uitgedeeld. Voor 
meer informatie over het jeugd-
vissen: Henk Serlijn, tel. 0251-
656400. Voor meer informatie zie 
ook www.hsvcastricum.nl.

Jac Tijsen wint met sluwe eindsprint recreantenkoers

Thijs Al houdt Jeroen Lute 
van de vierde eindzege
Limmen - Jeroen Lute rijdt al-
tijd sterk in zijn geboorteplaats. 
Al drie keer wist hij de ronde van 
Limmen op zijn naam te schrij-
ven. En het scheelde zaterdag-
avond niet veel of hij had een 
vierde streepje kunnen zetten. In 
de eindsprint bleek Thijs Al, die 
nationaal furore maakt als veld-
rijder, net iets rapper.

Een bijzonder sterk deelnemers-
veld meldde zich voor de elite-
koers in Limmen. Ondermeer 
de volledige AA-Drink-selectie 
(met Thijs Al en Danny Stam) en 
Rabobank-renner Maurice Vrij-
moed kwamen aan het vertrek. 
Mede door hun komst kreeg 
Limmen een bikkelhard koers-
verloop. Na een eerste ontsnap-
pingspoging van Sander Lor-
mans en Maurice Vrijmoed, luk-
te het later Jeroen Lute en Thijs 
Al wel om uit de greep van het 
peloton te blijven. Met een uiter-
ste krachtsinspanning wist Dion 
Beukeboom nog bij het tweetal 
aan te sluiten. Nadat het trio het 
peloton op een ronde had ge-
zet, was het duidelijk wie er op 
het podium plaats mochten ne-
men. In een enerverende laat-
ste ronde en eindsprint werd 
uitgemaakt wie op welke trede 
mocht plaatsnemen. Een dui-

delijk in prima vorm verkerende 
Al trok bij het luiden van de bel 
nog eens alle registers open. Lu-
te wist fraai te pareren, waarna 
een sprint met drie de winnaar 
aan moest wijzen. Even leek Lu-
te op weg naar zijn vierde kunst-
stukje. Op kop denderde hij door 
de moeilijke laatste bocht. Maar 
als echte veldrijder bleek Al zeer 
snel door te kunnen accelereren. 
Met enkele lendenrukken, kwam 
de Zaankanter op gelijke hoog-
te, waarna hij net even rapper 
bleek dan zijn concurrent. Op 
gepaste afstand volgde Beuke-
boom als derde. De andere twee 
geboren Limmers in de koers, 
Bram Bruschke en Jeroen Ver-
laan, wisten zich prima te hand-
haven in het peloton, maar voor 
hen ging het net iets te hard om 
mee te doen voor de prijzen.
Ook de Amateurs B maakten er 
een enerverende koers van. Op 
het verkorte parcours werd van-
af de eerste meters flink hard 
doorgetrokken. Na vele ontsnap-
pingspogingen vormde zich uit-
eindelijk een kopgroep van vijf 
man waarvan Edwin van Beek 
de snelste was en de gladiolen 
in ontvangst mocht nemen van 
rondemiss Marit Bakker
In een spectaculaire recreanten-
koers werd bepaald wie zich een 

Amak-loop met aantrek-
kelijke actie voor de jeugd
Akersloot - De Akersloter Ma-
rathon Klub houdt op zondag 26 
september de traditionele Amak-
loop voor de 26e keer. Het is al 
jaren een klassieker en wordt als 
zodanig goed bezocht. De sfeer 
van een echte hardloopwedstrijd 
is aanwezig en het parcours ga-
randeert altijd scherpe tijden. 
Voor de atleten is de mogelijk-
heid te kiezen voor de 5, 10 of 
15 kilometer en voor de jeugd, 
die gratis kan deelnemen, is 
het open kampioenschap van 

Akersloot over 500 meter, een en 
twee kilometer. Om de jeugd van 
alle Akersloter scholen te stimu-
leren aan deze wedstrijd deel te 
nemen, geeft de Amak 1 euro 
per deelnemende leerling aan de 
school van deze leerling, omge-
zet in een boekenbon te beste-
den voor de bibliotheek van deze 
school. Middels deze actie pro-
beert men de jeugd te stimule-
ren meer te bewegen en dus ge-
zonder te leven.
Het parcours van 5, 10 en 15 ki-

lometer loopt dwars door en 
langs het dorp Akersloot, door 
het mooie natuurgebied van de 
Klaas Hoorn- en Kijfpolder en 
langs het Alkmaardermeer.
Inschrijven kan op zondag 26 
september vanaf 9.00 uur in 
Grand Sports Café De Lelie 
aan de Rembrandtsingel 3 te 
Akersloot. Voorinschrijving is ook 
mogelijk via de website: www.
amak.nu. Er is een aantrekkelijk 
prijzengeld beschikbaar voor de 
heren en de dames.
Starttijden: Jeugd 500 meter 
10.00 uur, 1 km 10.10 uur, 2 km 
om 10.20 uur en de 5, 10 en 15 
km om 11.00 uur. Voor meer in-
formatie: 0251-313738.

Gelijkspel voor Vitesse tegen Overbos
Castricum - Voor de eerste be-
kerwedstrijd moest Vitesse in 
Hoofddorp aantreden tegen 
Overbos, dat uitkomt in de twee-
de klasse van het zaterdagvoet-
bal. 
Het duel werd gespeeld op één 
van de vele bijvelden van het 
grote sportcomplex van Overbos. 
Mede door de weinige toeschou-
wers was de ambiance niet echt 
uitnodigend voor een heuse be-
kerkraker. 

Overbos miste de kwaliteit om 
het Vitesse echt moeilijk te ma-

ken, en Vitesse, dat halverwe-
ge de eerste helft op 0-1 kwam, 
dacht het duel op halve kracht 
wel te kunnen uitspelen. Nog 
voor rust waren er prima mo-
gelijkheden om de score te ver-
groten, maar onder andere door 
nonchalance lukte dat niet. Na 
rust zakte het spelpeil verder. 
Toch wist Vitesse nieuwe moge-
lijkheden te creëren. Echter doel-
punten leverden die niet op. 

Naarmate de wedstrijd vorder-
de begon bij Overbos het be-
sef te komen dat er meer in zat. 

Het duurde tot ver in de bles-
suretijd alvorens de gelijkmaker 
viel. Op een lange bal werd on-
voldoende geanticipeerd, en na 
een soort scrimmage verdween 
de bal uiteindelijk toch in het net. 
Nog geen minuut later was het 
zelfs nog bijna 2-1 voor Overbos, 
toen een voorzet van links door 
een geheel vrijstaande spits van 
dichtbij werd naast gekopt.

Kortom, een wedstrijd om gauw 
te vergeten maar ook een kans 
laten lopen op een goede start in 
de poulefase van de beker.

jaar lang kampioen van Limmen 
mag noemen. De sterke formatie 
van de Deining reed echt als een 
ploeg en het had er alle schijn 
van dat de winnaar uit hun ge-
lederen zou komen. De stevige 
wind zorgde er echter voor dat 
alleen wegrijden niet mogelijk 
was. Zodoende bleef het steeds 
meer uitdunnende peloton bij el-
kaar en moest de ‘massasprint‘ 
beslissen wie er op de hoog-
ste trede van het schavot mocht 
plaatsnemen. Met Danny Rijk en 
Jeroen Buter had de ploeg van 
de Deining twee krachtpatsers 
in huis. Zij verkeken zich echter 
op de sluwheid van Jac Tijsen. 
Met ziel en zaligheid gooide hij 
zich de laatste bocht in, waarna 
hij de daar opgebouwde voor-
sprong niet meer uit handen gaf. 
Drie zoenen van de rondemiss, 
een bos gladiolen en een cursus 
bij het NTI-NLP waren zijn buit. 
Danny Rijk werd tweede en Je-
roen Buter derde. Deze laatste 
twee wonnen met hun ploeg wel 
de bedrijventrofee. 

Jolinda Lute, de enige vrouwelij-
ke deelnemer, wist zich bewon-
derenswaardig staande te hou-
den tussen al het mannelijke ge-
weld en reed de koers uit in het 
peloton. Dat gold bijna ook voor 

de pas 15-jarige Kaj Pronk, die 
pas in de laatste ronden moest 
lossen, maar de koers toch uit-
reed. Voor Jan Groot was het za-
terdagavond de dood én de gla-
diolen. Hij moest als eerste los-
sen uit het peloton, ging drie 
keer dood, maar zijn standvas-
tigheid leverde hem toch nog 
een bos gladiolen op.

Voorafgaand aan de Ronde van 
Limmen sprintte de jeugd in ver-
schillende leeftijdsklassen om 
het kampioenschap van Limmen. 
Over een afstand van 160 meter 
(deze afstand wordt altijd ge-
bruikt bij de kortebaanwedstrij-
den op het ijs) werd er op hoog 
niveau gestreden. Het was vooral 
leuk om de verschillen in materi-
aal te zien. Zo kwamen er opoe-
fietsen aan de start, maar ook 
mountainbikes en racefietsen. 
Ook het publiek stond te genie-
ten want er werden bijna alleen 
maar finales gereden.

Bij de meisjes van 7 t/m 9 jaar 
ging de finale tussen Mila Dek-
ker en Karlijn Verdwaald. De ze-
ge ging uiteindelijk naar Karlijn 
die Mila twee maal het nakijken 
gaf.
Bij de jongens 7 t/m 9 stak Lex 
Burgering met kop en schouders 
boven de rest uit. Finn Wijnker 
werd tweede en Tom Schuitema 
bezette de laatste podiumplek. 
Lars van Kessel en Koen van het 
Hof vielen net buiten de prijzen.
De hoofdprijs bij de jongens van 
10 t/m 12 jaar ging naar Jens van 
der Putten. Zilver en brons was 
er voor Kaj Apeldoorn en Steven 
de Rave.
In de koningsklasse (jongens 13 
t/m 15 jaar) ging de eindstrijd 
tussen Kaj Pronk en Maurice 
Rijs. Op tijd hadden zij Mitchel 
Zijp afgetroefd, die derde werd. 
Tot tweemaal toe wist Kaj zijn ri-
vaal en ploeggenoot Maurice 
nipt te verslaan, waarna hij met 
de hoofdprijs naar huis ging. 
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Naschoolse opvang voor kin-
deren uit speciaal onderwijs

Regio - Vanaf het komen-
de schooljaar zal stichting ‘Ook 
Voor Jou’ naast de buitenschool-
se- ook de naschoolse opvang 
gaan verzorgen voor kinderen uit 
het speciaal onderwijs. De stich-
ting heeft hier al afspraken over 
gemaakt met de SBO ‘De Zee-
arend’ en de ‘Zevensprong’ uit 
Beverwijk. 
De kinderen van deze scholen 
die gebruik gaan maken van de-
ze naschoolse opvang zullen na 
schooltijd worden opgehaald om 
naar het pand aan de Diezestraat 
18 te Beverwijk gebracht te wor-
den alwaar een speciale ruim-
te is ingericht. Uiteraard zijn ook 
kinderen van andere scholen uit 
het speciaal onderwijs van har-
te welkom. Deze vorm van na-
schoolse opvang kan worden 

betaald uit het zogenoemde Per-
soonsGebondenBudget.
Stichting ‘Ook Voor Jou’ heeft 
al vier jaar ervaring met de op-
vang voor kinderen uit het speci-
aal onderwijs op de woensdag-
middag, de zaterdag en in de 
schoolvakanties.
Bij stichting ‘Ook Voor Jou’ heb-
ben kinderen de mogelijkheid om 
te werken aan hun sociale vaar-
digheden en om (onder begelei-
ding) leuke dingen te doen met 
leeftijdgenoten en zo eventueel 
ook nog vrienden te maken. De 
naschoolse opvang is er voorals-
nog op de maandag-, dinsdag- 
en donderdagmiddag van 15.00-
18.00 uur en op de woensdag-
middag van 12.30 uur tot 18.00 
uur. Bij voldoende aanmeldingen 
zal er ook op de vrijdagmiddag 

begonnen worden. De kinderen 
kunnen op ieder gewenst mo-
ment opgehaald worden. In te-
genstelling tot de reguliere na-
schoolse opvang waar men vaak 
een vast maandbedrag moet be-
talen wordt er door de stichting 
per kwartier gerekend met een 
uurtarief van 18,50 euro. 
De kinderen die gebruik maken 
van de naschoolse opvang zijn 
natuurlijk ook welkom bij de bui-
tenschoolse opvang op zaterdag 
en in de schoolvakanties.
De buitenschoolse opvang is ont-
staan omdat er voor deze groep 
kinderen bijna niets is. De kinde-
ren uit de doelgroep hebben bij-
voorbeeld ADHD, PDDNOS, au-
tisme of een aan autisme aan-
verwante stoornis. Ook zijn er 
kinderen met een verstandelij-
ke en/of lichamelijke beperkin-
gen. De reguliere clubs blijken 
vaak niet geschikt te zijn. Me-
de daardoor wordt het moeilijker 
om vrienden of vriendinnen te 
krijgen. Tijdens de schoolvakan-
ties gaat stichting ‘Ook Voor Jou’ 
met deze groep regelmatig dag-
jes uit. Uiteraard blijft deze op-
vang ook gewoon plaatsvinden 
naast de naschoolse opvang.
Voor meer informatie en aanmel-
ding kan men terecht bij de co-
ordinator Letty 0251-208238 of 
op de website www.ookvoorjou.
com.

Reis om de wereld in vier dagen…

Opening Timmerdorp
Akersloot - Na een wereldse optocht met vlaggen, een wereldbol 
en Miss World, is het timmerdorp Akersloot op de tonen van de Eu-
rovisiesong weer op woensdag 18 augustus voor de 14e keer feeste-
lijk geopend. Ruim 310 kinderen timmerden er tot en met zaterdag op 
los op het veldje aan de Roemersdijk. Het publiek kon hier verschil-
lende hotels, vakantiewoningen, torens, boten, treinen en andere we-
reldse bouwwerken aanschouwen. De kinderen deden ontzettend hun 
best  voor het maken van de mooiste hut, om in aanmerking te ko-
men voor een uitje naar Artis, beschikbaar gesteld door Jong Bou-
wend Nederland.

Inloopavond opstelling op 25 augustus

Markt vanaf 24 september 
terug naar de Dorpsstraat
Castricum - De weekmarkt 
keert op vrijdag 24 september 
weer terug naar de Dorpsstraat. 
Sinds april 2009 werd de markt 
tijdelijk gehouden bij Geester-
duin, vanwege de werkzaamhe-
den in de Dorpsstraat en op het 
Bakkerspleintje. Behalve op de 
Dorpsstraat kan een deel van de 
markt ook op het nieuwe Bak-
kerspleintje komen.
De gemeente heeft van de op-
stelling van de markt een voor-
stel op tekening gemaakt en 

daarbij ook het nieuwe Bakkers-
pleintje betrokken. 
Belangstellenden zijn welkom op 
een inloopavond om het voorstel 
op tekening te komen bekijken. 
Daar kan men ook op- en aan-
merkingen kwijt. Deze worden 
meegewogen bij het maken van 
de definitieve opstelling. 

De inloopavond is op woensdag 
25 augustus van 19.30 tot 21.00 
uur in de Maranathakerk aan de 
Prins Hendrikstraat 1.

Workshop ‘Sier om het gezicht’
Castricum - Wie meer wil weten 
over do’s en dont’s met betrek-
king tot sieraden, shawls, kra-
gen, kapsels, brillen, kortom sier 
rondom het gezicht, schrijft zich 
in voor de workshop ‘Sier om het 
gezicht’. De workshop wordt ge-
organiseerd in samenwerking 
met de Stichting Welzijn Castri-
cum en vindt plaats in de tuin 
van Kapitein Rommel op 7 sep-
tember om 10.00 uur. De work-
shop wordt geleid door Nanette 
Popken, imageconsultant. In de-
ze workshop wordt verteld wel-
ke zeven gezichtsvormen onder-

Seizoensopening KBO-Limmen
Limmen - De open ochtend in 
de Burgerij op woensdag 1 sep-
tember vormt de traditionele 
start van de activiteiten van de 
KBO-Limmen in het nieuwe sei-
zoen 2010 –2011. Op verzoek 
van velen wordt de seizoensope-
ning voorafgegaan met een Eu-
charistieviering in parochiekerk 
H. Cornelius, aanvang 9.00 uur. 
Voorganger is Pastor J. Veldt.
Om 9.30 uur gaat de zaal open 
van de Burgerij, alwaar men zal 
worden ontvangen met een kop 
koffie en thee. De opening van 
de bijeenkomst is om 9.45 uur 
met mededelingen, een verslag 
over het seizoen 2009–2010 en 

een presentatie van de activitei-
ten in het nieuwe seizoen 2010–
2011. Vervolgens een toelichting 
op de resultaten in Limmen van 
het Project Belastingteruggave 
voor senioren met een laag in-
komen. Dit is een samenwer-
kingsproject van de Ouderen-
bonden en de Belastingdienst. 
Dit jaar werden door KBO weer 
meer aangiften verzorgd. Wie de 
belastingaangifte wil laten ver-
zorgen kan bellen naar tel. 072-
5054832 of 072 – 5053702.
Het officiële gedeelte wordt af-
gesloten met de presentatie van 
het wel en wee van de vakantie-
week in ‘Nieuw Millingen’, ge-

Eten op Visser ´t Hooftschool 
dankzij een continurooster
Castricum - De eerste schooldag zit er op, de Visser Hooftschool 
heeft de primeur van de eerste basisschool in Castricum met een con-
tinurooster. In plaats van de gebruikelijke pauze van 12.00 uur tot 13.30 
uur, waarin de kinderen naar huis konden gaan, eten nu alle kinde-
ren tussen 12.00 uur en 12.30 uur onder begeleiding op school. Vanaf 
12.30 uur tot 14.30 uur zijn de middaglessen, de kinderen zijn daarna 
vrij en de meesters en juffen kunnen dan hun lessen voorbereiden en 
andere werkzaamheden uitvoeren.

scheiden worden en wat daarbij 
past. Van de deelnemers wordt 
gevraagd of ze een paar siera-
den (van onedele metalen en 
kunststof) en shawls mee willen 
nemen. Nanette heeft een eigen 
studio waar ze kleur- en stijlad-
viezen geeft. Ze richt zich vooral 
op de vrouw van 55+, want dat is 
ze zelf ook. Zie ook www.nanet-
te-kledingadvies.nl. 

Aanmelden vooraf is noodzake-
lijk bij Stichting Welzijn Castri-
cum, tel. 0251-656562. Deelna-
mekosten bedragen 10 euro.

volgd door een pauze waarin 
een kop koffie of thee wordt ge-
serveerd. Na de pauze wordt een 
voordracht gegeven door Peter 
Meijer van de Brandweer Castri-
cum over brandpreventie. Hij ver-
telt hoe hier de brandweer is ge-
organiseerd, waar de posten zich 
bevinden en met welk materieel 
de brandweer kan uitrukken. Hij 
gaat in op de gevaren van brand, 
hoe brand te voorkomen en hoe 
te blussen is. Verder toont hij het 
belang van rookmelders en hoe 
te handelen bij brand. 
De ochtend wordt afgesloten on-
der het genot van een drankje en 
een hapje.
Senioren uit Limmen en omge-
ving zijn welkom op deze och-
tend.
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Einde voor stolpboerderij
Bakkum - Een ruim tweehon-
derd jaar oude boerderij aan het 
Schulpstet wordt gesloopt. Er 
komen een paar moderne wo-
ningen voor in de plaats. Kenne-
lijk omdat het pand diverse ver-
bouwingen heeft ondergaan, is 
het niet als gemeentelijk monu-
ment aangewezen. 

Piet Blom van de Werkgroep 
Oud-Castricum dook in de ge-
schiedenis van deze boerderij. 
“De boerderij dateert al van voor 
1820. Het was rond 1830 nog de 
woning van de eigenaren Pieter 
Ranke en Jan van Beek, beiden 
schelpenvisser van beroep. Hun 
woonplaats aan het Schulp-
stet lag voor de hand. De naam 
Schulpstet betekent overlaad-
plaats voor schelpen. De schel-
pen werden naar de kalkovens 
gebracht om te worden verwerkt 
tot kalk voor metselspecie of 
kalkmortel. In 1848 was het pand 
in bezit gekomen van de erven 
van Lammert Nijman, die echter 
in 1860 tengevolge van wanbe-
taling van schulden tot openba-
re verkoping moesten overgaan. 
Dirk Belleman werd de nieuwe 
eigenaar. Hij was wagenmaker 
van beroep en verkocht in 1883 
het huis met wagenmakerij en 
bouwland aan Floris Cornelisz 
Twisk, wagenmaker, timmerman 
en veehouder. In 1892 verbouw-
de hij het huis en plaatste een 
bijgebouw, waardoor de groot-
te totaal 750 m² werd. Toon Lu-
te, die er sinds 1884 al woonde 
met zijn vrouw Antje Sweeren, 
kocht de boerderij in 1916. Na 
de geboorte van het laatste kind 
woonden er 15 familieleden. In 
1926 werd hun zoon Toon Lute 
eigenaar, die een naastgelegen 
stuk bouwland met erf kocht 
van Floris Twisk. Bij een open-

bare verkoping in café Willem 
Borst in 1936 kwam het geheel 
in bezit van Nicolaas Lute, ge-
huwd met Catharina Admiraal, 
die er in 1942 ging wonen. Op 
1 februari 1944 werd het pand 
onteigend, omdat sloop zou vol-
gen om schootsveld te verkrij-
gen voor de Duitse bezettings-
troepen. Het gezin verhuisde 
naar Koog aan de Zaan en kon 
medio mei 1945 weer naar Cas-
tricum terugkeren. De boerderij 
was toch niet gesloopt!” 
In 1946 volgde weer toewijzing 
van het eigendom aan Nicolaas 
Lute; het pand omvatte ‘een huis 
met drie woningen, bergplaats 
en erf, groot 1408 m2’. 

“Eind 1949 werd de boerderij 
bewoond door 19 familieleden 
en in 1960 zelfs door 25 familie-
leden Lute, een drietal genera-
ties Lute. Na het overlijden van 
Nicolaas Lute in 1974 werd zijn 
vrouw Catharina Admiraal de ei-
genares van het woonhuis met 
de drie woningen Schulpstet 7, 9 
en 13. Wim Lute werd in 1977 ei-
genaar van de woningen en Ca-
tharina Admiraal mede-eigenaar 
van Schulpstet 7. Veel is ook in 
die tijd gedaan om de woningen 
in- en uitwendig op te knap-
pen en daarbij ook de tuin aan 
te passen en goed te verzorgen. 
De laatste bewoners op huis-
nummer 9 waren Wim Lute, zijn 
echtgenote Lia Lute-Jacet en 
hun twee dochters Ilona en Cin-
dy. De moeder van Wim, Catha-
rina, woonde als laatste op num-
mer 7 en tante Anna Maria Lu-
te, gehuwd met Willem de Jong, 
op nummer 13. Helaas is door de 
sloop van deze oude stolp weer 
een stukje verleden van het ou-
de Castricum-Bakkum verdwe-
nen.”  

Fantastische week voor 
228 timmerende kinderen
Limmen - Het Conquista Tim-
merdorp kreeg dit jaar als thema 
‘de ruimtevaart’ mee. De straten 
in het dorp hadden herkenbare 
namen, zoals De Melkweg, de 
Lunalaan, de Plutoweg en de Pol-
luxsteeg. De 228 kinderen wer-
den verdeeld in teams van zes-
tien jongens en meisjes van de 
groepen vijf tot en met acht van 
de basisscholen Sint Maarten, 
Pax Christi en Het Kleurenorkest. 
Per team konden zij vier bouw-
werken maken op vier kavels. 
Met een van huis meegebrachte 
hamer, spijkers van Conquista en 
vrijwilligers voor het zagen werd 
er maandag 16 augustus vol en-
thousiasme gestart. 

Maandagochtend toen de kin-
deren net wilden beginnen, 
hoorden zij plotseling een enor-
me knal. Het bleken ruimtevaar-
ders in zilveren pakken met gro-
te kappen te zijn van de planeet 
Radea, die uit een schietstoel 
waren gelanceerd. Zij speel-
den gedurende de timmerweek 
een belangrijke rol. Alles draai-
de om de ruimtevaart. De kinde-
ren maakten onder meer diverse 
raketten en ruimtevaartuigen. Ze 
hadden allen een zelfgemaak-
te brievenbus. 600 à 700 brie-
ven en kaarten werden door de 
post bezorgd. Na de lunch was 
er tijd voor sport en spel, waar-
voor Gert Meijer en de jonge-
renwerkers van Conquista, Jan-
neke Kerssens en Niels Kölgen 
verantwoordelijk waren. Woens-
dag was er een talentenjacht 
met dertien acts. De wisselbeker 
werd gewonnen door Merel van 
Woensel, die een eigen timmer-
dorplied had gemaakt. Donder-
dags vonden de spectaculaire 
waterspelen plaats en toen werd 
duidelijk, dat het bij het timmer-
dorp niet alleen om het timme-
ren gaat, maar dat het voor de 
kinderen ook een vakantieweek 
werd om nooit te vergeten. Don-
derdags konden alle kinderen 
net zo veel pannenkoeken eten 
als zij maar wilden. ’s Avonds 

mochten ouders, opa’s en oma’s 
en vrienden allemaal de hutten 
komen bekijken en was er een 
vrijmarkt, waar de kinderen al-
lerlei dingen mochten verkopen 
of een euro per persoon vroegen 
voor zelf bedachte spelletjes. 

Jong Bouwend Nederland, die 
jongeren wil stimuleren om in de 
bouw te gaan werken, loofde de 
eerste prijs uit voor de mooiste 
hut. Zij werkten voor de beoor-
deling samen met het bouwbe-
drijf  Bos, dat garant stond voor 
de andere twee prijzen. Win-
naars van de mooiste hut waren 
de kinderen van de Zonstraat 13, 
team Spoetnik. Zij mogen met 
z’n allen naar Artis. De tweede 
prijs ging naar de kinderen van 

de Plutoweg 47, team Voyager en 
de derde prijs naar de kinderen 
van de Lunalaan 20, team Apollo. 
De originaliteitsprijs was voor De 
Ster (de kinderen van Lunalaan 
19, team Apollo). De winnaar van 
het Timmerdorp 2010 was Chal-
lenger, die met de hut, de aller-
mooiste vlag en de spelen in ’t 
totaal de meeste punten behaal-
de. Het timmerdorp werd georga-
niseerd door Jongeren Ontmoe-
tingscentrum Conquista, aange-
vuld met timmerdorpcoördina-
tor Jos Henselmans. Donderdag 
werden ter ere van het feit, dat 
Conquista vijf jaar het timmer-
dorp organiseerde 250 helium-
ballonnen losgelaten, waarvan er 
reeds drie in Twente zijn terug-
gevonden. (Marga Wiersma) 

Van cultuur naar wildernis
Egmond-Binnen – Op zondag 
29 augustus lopen de natuur-
gidsen Ria Thijssen en Henri Ge-
net vanaf 14.00 uur weer  hun 
nieuwe, twee en half  uur du-
rende wandeling: ´Van cultuur 
naar cildernis´. De wandeling 
loopt over de Nieuwe Schulp-
weg. Links en rechts van het pad 
liggen de nollen. Via het Venne-

water en het bos van de Wes-
tert voert de wandeling naar de 
oude Westert, het huidige ‘An-
no Nu’.  Hier waren vroeger de 
Mientgronden: gezamenlijke ak-
kers waar op commerciële basis 
werd verbouwd en vee geweid. 
PWN heeft het gebied onlangs 
teruggebracht naar de situa-
tie van rond 1959. Duinrellen en 

een oude blekerij werden her-
steld. De afgraving bij Waterrijk 
laat zien hoe het waterpeil in dit 
gebied hoog wordt gehouden. 
Links hiervan was de wilder-
nis, rechts is in cultuur gebracht. 
Vooraf aanmelden bij Henri Ge-
net (06-22770986). 
Deelname kost 2 euro. Een PWN 
duinkaart is verplicht. Startpunt: 
Heemtuin De Wielenmaker, St. 
Adelbertusweg 38, Egmond-Bin-
nen. 

Egmond - In vele toonaarden 
klonk deze zomer op zondag-
avonden in de Slotkapel in Eg-
mond aan de Hoef de lof over de 
zomer in de polder. 

Zondag 29 augustus om 20.00 
uur is de laatste uit de serie ‘Een 
luchtig Slot’. 
Het muziek-/poëziegezelschap 
Achterom, bestaande uit Hans 

Zomer in de polder, luchtig slot
van der Laan, zang, fluit en saxo-
foon, Henk van Meegen, piano, 
Henk Engel, zang en gitaar en 
Jan Tulp., zang, accordeon en 
gitaar, zal in taal en muziek het 
thema tot leven brengen. Ans 
Swart zorgt weer voor een na-
tuurcollage.

De toegang en koffie of thee tot 
besluit zijn gratis.. 

Heiloo - Zaterdag 4 september 
wordt er een kinderplein geor-
ganiseerd in het Stationscen-

Kinderplein trum van Heiloo. Naast diver-
se optredens en Oudhollandse 
spelletjes, kunnen kinderen hun 
speelgoed verkopen op de kin-
dermarkt. Alle kinderen t/m 12 
jaar kunnen hun kleedje uitleg-

gen met daarop hun speelgoed 
om dit te verkopen. Aanmelden 
voor 10:00 uur bij de organisa-
tie. Naast de kindermarkt zullen 
er diverse demonstraties zijn van 
verenigingen uit de regio.
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Afname flexibele dagen mogelijk

Forte verruimt openings-
tijden kinderdagverblijf  
Limmen - Vanaf 1 september 
is kinderdagverblijf Eigen Wijs 
in Limmen iedere werkdag ge-
opend van 6.30 uur tot 18.30 
uur. Dit betekent een flinke ver-
ruiming van de openingstijden. 
Verder is het vanaf 1 september 
voor ouders/verzorgers ook mo-
gelijk flexibele dagen af te ne-
men. Voor ouders/verzorgers 
met onregelmatige werktijden 
kan dit een uitkomst bieden.
Tussen 6.30 en 7.30 uur krij-
gen de kinderen een ontbijt ge-
serveerd. Doordat de kinderen 
hierdoor thuis niet onder tijds-
druk staan, kunnen ze rustig hun 

broodje opeten op deze manier 
wennen aan het dagelijks ritme 
van ontbijten. 
Forte Kinderopvang speelt hier-
mee in op de groeiende behoef-
te van vooral werkende ouders/
verzorgers om hun kinderen al 
in de vroege ochtenduren naar 
het kinderdagverblijf te kunnen 
brengen. Eigen Wijs is een kin-
derdagverblijf voor kinderen van 
0 tot 4 jaar. De huiselijke sfeer 
en het individuele kind centraal 
staat hier centraal. Meer infor-
matie is verkrijgbaar op www.
fortebv.nl of via telefoonnummer 
06-15887196. 

Donderdag 2 september op Marquettelaan in Heemskerk

Harddraverij jaarlijks hoogtepunt volksfeest
Heemskerk - De traditione-
le kortebaandraverij is dit jaar 
op donderdag 2 september. Het 
is de 85ste keer dat de harddra-
verij plaatsvindt. Traditie, saam-
horigheid en gezelligheid zijn 
die middag de sleutelwoorden 
voor de drafbaan op de Mar-
quettelaan. Het lijkt wel een gro-
te reünie waarvoor ook veel oud-
Heemskerkers, zelfs uit het bui-
tenland, naar hun geboortedorp 
terugkeren. 
Als vanouds wordt ‘s morgens de 

rotonde op de Jonkheer Gever-
slaan, Marquettelaan, Mozart-
straat weggehaald om de draf-
baan vrij te maken, waarna het 
spektakel om 13.30 uur van start 
gaat. Heemskerk behoort tot de 
absolute top van het kortebaan-
circuit en het bestuur van de 
Harddraverijvereniging Heems-
kerk rekent dan ook op een 
maximale bezetting van 26 paar-
den. ,,De recordomzet van Sant-
poort (91.000 euro) gaat Heems-
kerk niet evenaren,’’ weet voor-

zitter van de Harddraverijvereni-
ging, Adrie Nielen. ,,Santpoort 
heeft altijd de eerste draverij in 
Kennemerland. De dinsdag vóór 
onze draverij is er een in Scha-
gen, maar ik ga er vanuit dat men 
rekening houdt met onze hard-
draverij.’’ Heemskerk is al zeker 
van deelname van de grote favo-
riet Willie Luciano van eigenares 
mevrouw de Ruiter-Jansen. Er 
zijn mooie prijzen te winnen. Het 
totale prijzengeld is 5.200 euro 
verdeeld over zeven prijzen. Ere-

prijzen zijn er ook, de harddrave-
rijvereniging stelt verschillende 
paardenattributen, bloemen en 
drank beschikbaar. De gemeen-
te riep in 2003 de wisselprijs in 
het leven voor de winnende pi-
keur. Deze natuurstenen afbeel-
ding van een paard wordt uitge-
reikt na afloop van de draverij in 
kasteel Marquette. Ruud Pools, 
Rob de Vlieger, Robin de Bak-
ker, Wim van Buytene en John 
de Leeuw namen deze prijs al-
lemaal al een of twee keer mee 

naar huis. Wie drie keer achter-
een wint of vijf keer in totaal mag 
het beeld in zijn bezit houden. 
Leden van de harddraverijvereni-
ging Heemskerk betalen jaarlijks 
een contributie van 3,50 euro en 
ontvangen gratis een toegangs-
bewijs voor het lid en diens part-
ner en bovendien een gratis pro-
gramma. Daarnaast doen zij gra-
tis mee aan een verloting. Niet-
leden betalen 2,50 euro voor de 
harddraverij en 1 euro voor een 
programmaboekje. 

Dorpshuis De Kern gerenoveerd
Castricum - Dorpshuis De 
Kern is gedurende de afgelopen 
maanden van binnen en buiten 
grondig gerenoveerd. In De Kern 
vinden gevarieerde sociale en 
culturele activiteiten plaats, die 
door verschillende groeperin-
gen worden georganiseerd.  Het 
bestuur en de medewerkers van 
de Stichting Dorpshuis De Kern 
danken allen die aan de renova-
tie hebben meegewerkt. 

Dat zijn in de eerste plaats de 
leden van de renovatieproject-
groep, Wim Brakenhoff, Jan 
Borst en Theo Rouwhorst. Ver-
der is de stichting de subsidie-
schenkers, zijnde het Rabo Co-
operatiefonds, het Oranje Fonds 
en de gemeente erkentelijk 
voor hun bijdragen. Er is ruim-
te in het verhuurschema van De 
Kern voor nieuwe gebruikers. 
Wie ruimte zoekt voor bijeen-
komsten of activiteiten, kan zich 
melden via verhuur@dekerncas-
tricum.nl. Gemotiveerde vrijwil-

De vernieuwde barruimte met achter de bar mevrouw Klaver en daar-
voor de bestuursleden Rob de Beer en Margaret Blackler.

ligers die iedere week voor een 
of meer dagdelen bereid zijn als 
gastheer/vrouw in het Dorpshuis 
te werken, of die kleinere on-
derhoudsklussen willen verrich-
ten, kunnen contact opnemen 
met M. Blackler, secretaris van 
de stichting, tel. 0251-658318, e-
mail  secretariaat@dekerncastri-

cum.nl  of R. de Beer, coördinator 
vrijwilligers, tel. 0251-651920, e-
mail rtdebeer@kpnplanet.nl. 

Alle belangstellenden worden 
uitgenodigd om op zaterdag 28 
augustus tussen 10.00 en 15.00 
uur de vernieuwde ruimtes te 
bekijken.

Brandweer dicht lek in gasleiding
Castricum - Maandagmiddag 
16 augustus werd de hulp van 
de brandweer ingeroepen door 
monteurs van Eneco. 

Waarschijnlijk door een verzak-
king in het wegdek op de krui-
sing van de Nuhout v. d. Veen-
straat en de Breedeweg was 
een gastransportleiding met een 

doorsnee van 10 cm gaan lek-
ken. Alle toegangswegen wer-
den afgezet. De gasleiding werd 
op twee plaatsen afgedopt, om-
dat de monteurs de lekkage niet 
wilde openmaken om een onge-
controleerde uitstroom te voor-
komen. 
Na circa twee uur werken was 
de klus geklaard.  

Het stoere team dat bestaat uit Sjoerd, Mike, Michiel en Jonnathan. In 
hun midden presentatrice Mirjam Bouwman.  

Mike speelt glansrol in 
nieuw tv-programma
Castricum - Hij was al eerder 
te zien op tv met zijn band Ha-
des bij Johnny de Mol, hij speel-
de gitaar samen met Harry Sack-
sioni in Carré, er werd over hem 
gesproken bij De Wereld Draait 
Door en hij was gast bij de Coen 
& Sander Show op 3FM. 

Mike Walker (25) is weer ge-
vraagd mee te doen aan een 
tv-programma. In Down Under 
worden bekende en onbekende 
Nederlanders een spiegel voor-
gehouden hoe ze reageren op 
mensen met een verstandelijke 
beperking.
I Care, een productiemaatschap-
pij in Amsterdam, is momen-
teel bezig de opnames te mon-
teren. Freelance-redacteur Jona 
Schmidt is heel enthousiast. “We 
zijn zo trots op Mike, het is zo’n 

ontzettend leuk joch. Heel mak-
kelijk, sociaal en gezellig. Erg 
leuk om weer met hem op pad te 
zijn. Ik kende hem al van het pro-
gramma Down met Johnny waar 
ik ook aan meewerkte. Toen ik 
naar kandidaten moest zoe-
ken voor dit nieuwe programma, 
dacht ik meteen aan Mike. Hij 
heeft dit keer een glansrol ge-
speeld toen hij een BN-er in de 
maling nam als doktersassistent. 
Dat deed hij geweldig!” 

Het team, dat uit vier jongens 
met een verstandelijke beper-
king bestaat, is een aantal da-
gen op pad gegaan met een ver-
borgen camera. Mike: “Het was 
heel leuk. ’s Avonds lag ik nog te 
lachen in mijn bed.”
In een humoristische verpakking 
een nieuw spraakmakend plat-

form creëren voor mensen met 
een verstandelijke beperking om 
te laten zien dat ze helemaal niet 
zielig zijn; dat is het uitgangs-
punt van het programma. Jona: 
“Het programma sluit aan bij de 
speerpunten van de EO voor wie 
we het programma maken. De 
EO wil met dit programma op 
een creatieve en spraakmaken-
de manier de emancipatie van 
jongeren met een beperking ver-
der uitbouwen.”
Op 2 september wordt het pro-
gramma uitgezonden op Ne-
derland 3 rond 20.25 uur. Als de 
uitzending goed gewaardeerd 
wordt door de kijker via een 
stemsysteem op de website van 
het TV-lab, maakt het program-
ma een grote kans op een ver-
volgserie. De presentatie is in 
handen van Mirjam Bouwman.
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Castricum - Woensdag 18 au-
gustus kort na 1.00 uur zagen 
surveillerende agenten op de 
Oranjelaan een personenauto 
voor hen uit rijden bestuurd door 
een 39-jarige man uit Castri-
cum. De verlichting van de auto 
was niet geheel in orde, de man 

Te veel drank

Sponsortocht per kano 
Regio - Op 27 en 28 augustus 
wordt, als het weer het toelaat, 
een de nieuwe Kuil solotocht ge-
varen door Uitgeester Alex Doc-
ter voor Het Kleurenorkest in 
Limmen. Deze basisschool voor 
natuurlijk leren is drie jaar ge-
leden opgericht vanuit het in-
stituut NTI-NLP in Limmen als 
aanvulling op het reguliere aan-
bod. Inmiddels is de school ge-
plaatst op het gemeentelijke 
‘Plan van scholen’, wat betekent 
dat met ingang van 1 augustus 
2011 de school overheidsbekos-
tiging gaat ontvangen. Er blijft 
nu nog één schooljaar over dat 
gefinancierd moet worden. Kin-
deren, ouders en belangstellen-
den hebben daarom allerlei ac-
ties opgestart om deze financie-
ring te realiseren. Zo is ook deze 
kanotocht ontstaan.

Alex: “Sinds onze dochter in 
Limmen naar Het Kleurenorkest 
gaat, is ze enthousiast over haar 
school en komt ze vrolijk thuis. 
Wij zijn erg te spreken over de 
school, de aanpak en sfeer en 
we hebben het dagelijks bren-
gen en halen er graag voor over. 
Zo is het idee voor de tocht ont-
staan. Voor de tocht stelt Arjan 
Bloem van gelijknamig kajak-
centrum te Wormer een zeekano 
ter beschikking, omdat mijn ei-
gen kano ongeschikt is voor het 
IJsselmeer. Hij was de eerste die 
enthousiast zijn medewerking 
toezegde.” 
Diverse lokale ondernemers en 
particulieren sponsoren de tocht. 
Uiteraard zijn meerdere sponsors 
welkom. Stuur een mail naar: 
a.j.docter@live.nl.

Anno Appelo en Erik van de Kolk 
de nieuwe dirigenten bij Emergo

Castricum - Muziekvereniging 
Emergo uit Castricum heeft op 6 
juli Erik van de Kolk benoemt als 
nieuwe dirigent van het fanfare-
orkest van Emergo. Erik van de 
Kolk (1985) is één van de meest 
talentvolle dirigenten van de hui-
dige generatie dirigenten. In juni 
van dit jaar studeerde Erik Cum 
Laude HaFaBra directie af aan 
het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. De 25-jarige Erik van 
de Kolk wordt met ingang van 27 
augustus dirigent van het fanfa-
reorkest van Emergo. Erik van de 
Kolk volgt hiermee Willem van 

Tassen, shawls en sieraden van Eva Anna Hekking

Twice start seizoen met nieuw merk
Castricum - Bij Twice hangt 
de winkel alweer aardig vol met  
kleding voor het najaar en de 
winter. De kleuren zijn weer erg 
mooi en vooral warm. Eigenares-
se Wendy Tromp vertelt enthou-
siast: “Je ziet veel aardetinten, 
maar ook verschillende kleuren 
roze, blauw, aubergine en zoals 
altijd in het najaar: zwart en grijs. 
Nieuw in de winkel zijn de tas-
sen, shawls en sieraden van Eva 
Anna Hekking. Echt prachtig!”
Eva is een jonge modeontwerp-
ster die accessoires ontwerpt die 
eigenlijk passen in ieder budget. 

Heemskerk - Woensdag 25 au-
gustus is gemengd koor Bellis-
simo Heemskerk weer begon-
nen met de repetities. Voor het 
najaarsconcert wordt een nieuw 
repertoire ingestudeerd. Er wordt 
gezocht naar nieuwe leden. Be-

Belissimo hervat de repetities 

Zo komt design binnen ieders 
handbereik. 
“Haar ontwerpen zijn razend po-
pulair bij de vips in binnen-en 
buitenland. Ze was gast bij RTL 
Boulevard en zij staat deze week 
in de Flair. De sieraden zijn nik-
kelvrij. De nadruk ligt op veel, 
veel kettinkjes bij elkaar, ver-
schillende diktes en heel veel 
bedeltjes. Er is zelfs een ketting 
waar een klokje aan hangt. Kort-
om, het is echt de moeite waard 
om de collectie te komen bekij-
ken.” Twice is te vinden op de To-
renstraat 36 in Castricum.

Kooi op die in juli 2010 afscheid 
heeft genomen van de vereni-
ging. Hij is tevens dirigent bij 
Concordia uit Kotten-Winters-
wijk, Elspeets Fanfare Korps uit 
Elspeet, en samen met Anno Ap-
pelo dirigeert hij Brassband Rijn-
mond. Ook zal hij met ingang 
van deze zelfde datum, een eer-
ste periode, de dirigent worden 
van het jeugdorkest. 
Daarnaast heeft Emergo Anno 
Appelo benoemd als vaste gast-
dirigent van de gehele vereni-
ging en als muzikaal beleidsad-
viseur. Anno Appelo heeft zijn 
sporen als dirigent ruimschoots 
verdiend. Hij dirigeert momen-

teel twee orkesten, is veel ge-
vraagd gastdirigent, is jurylid tij-
dens muziekconcoursen en be-
stuurslid van de Bond van Or-

langstellenden kunnen langsko-
men op de repetitie op woens-
dagavond vanaf 20.00 uur in De 
Schuilhoek, van Bronckhorst-
straat 1 in Heemskerk. Meer in-
formatie tel. 0251-249122, e-mail 
aty.hekster@online.nl. 

reed slingerend en hij gaf diver-
se malen geen richting aan. Na 
staandehouding bleek waarom; 
hij had teveel alcoholhoudende 
drank gedronken. Aan het bu-
reau weigerde de man mee te 
werken aan de verplichte adem-
analyse. Daarom werd met-
een zijn rijbewijs ingenomen. Hij 
krijgt een proces-verbaal.

Live-muziek Club Mezza 
Castricum - Vrijdag 27 augustus 
is er een nieuwe editie van Club 
Mezza, live-muziek in grandcafé 
Mezza Luna in Castricum.
Dat betekent eten en drinken 
met op de achtergrond sfeervol-
le en gezellige live-muziek. De 
gasten kunnen gewoon met el-
kaar blijven praten tijdens de op-
tredens. De vaste huisband on-

der leiding van André Voebel be-
klimt het podium om 20.00 uur. 
De band varieert in repertoire en 
brengt op eigenzinnige wijze de 
allerbekendste songs. Er wordt 
akoestisch gespeeld. Club Mez-
za wordt elke maand georgani-
seerd. Mezza Luna is te vinden 
op de Mient 1 in Castricum, tel.:  
0251-652251.

Cursussen van start De Nieuwe Kuil
Uitgeest - Bij Stichting De Nieu-
we Kuil gaan de nieuwe cursus-
sen weer van start. 
Tekenen en aquarelleren kan 
op maandagavond, aanvang 13 
september of op dinsdagmorgen 
vanaf 14 september. Tekenen en 
schilderen  op woensdagmiddag 
vanaf 15 september of donder-
dag 16 september. Olieverf en 
acrylschilderen op vrijdagmid-
dag vanaf 3 september. 
Kunstgeschiedenis – Wonen in 
de 20ste eeuw is op maandag-
avond vanaf 4 oktober. Patch-
work en aquarelleren met textiel 
op donderdagmiddag vanaf 23 
september. Keramische vormge-

ving op donderdagochtend van-
af 23 september. 
Een workshop vormgeven aan 
klei op zaterdag 18 septem-
ber en op 6 november. Work-
shop schilderen met acryl op za-
terdag 9 oktober en 11 decem-
ber. Tuintafelschikking voor vo-
gels, workshop op woensdag 
13 oktober  en oogstschikking, 
(groot)ouder–kind workshop op 
woensdagmiddag 17 novem-
ber. Dru Yoga begint op 13 sep-
tember ‘s avonds. Yoga op dins-
dagmorgen vanaf 7 september. 
Hatha Yoga op dinsdagavond 
vanaf 7 september. Hatha Yo-
ga op woensdagmorgen vanaf 1 

september. Yoga op woensdag-
avond vanaf 8 september. Qig-
ong op donderdagmorgen van-
af 9 september. Yoga op don-
derdagavond vanaf 9 september.  
New Energy gym op vrijdagmor-
gen. Aanvang cursus (blok A) 3 
september, blok B 19 november, 
blok C op 11 februari. 

Voor nadere informatie over het 
cursusprogramma kan men kij-
ken op www.denieuwekuil.nl. 
Voor algemene vragen is het mo-
gelijk het secretariaat van Stich-
ting De Nieuwe Kuil te bellen:  
Anneke Heijne, Meerpad 2 in  
Uitgeest, telefoon:  0251 311776. 

kestdirigenten. Anno Appelo 
(1959) studeerde de hoofdvak-
ken slagwerk en hafabra-direc-
tie aan het Rotterdams Conser-
vatorium. Hij behaalde daar de 
diploma’s slagwerk docent mu-
sicus en uitvoerend musicus en 
het praktijkdiploma en het eind-
diploma hafabra-directie. Na 
verloop van tijd kwam het zwaar-
tepunt van zijn werkzaamheden 
meer op het dirigeren te lig-
gen. Daarnaast doceert hij slag-
werk aan diverse muziekscholen 
in de randstad. Tevens is Anno 
docent slagwerk bij verschillen-
de muziekverenigingen en mu-
ziekscholen, jurylid slagwerk bij 
de verschillende muziekbonden  
en examinator/ gecommitteerde 
bij landelijke slagwerkexamens. 
Vanwege zijn brede directie-er-
varing -op zowel slagwerk- als 
orkestgebied- is hij enkele jaren 
geleden gekozen tot bestuurslid 
van de Bond van Orkestdirigen-
ten. Met ingang van juli 2010 is 
Anno Appelo muzikaal adviseur 
voor de Castricumse muziekver-
eniging Emergo, waar hij tevens 
de vaste gastdirigent wordt. 
De vereniging is samen met An-
no Appelo nog aan het werk voor 
de benoeming van een nieuwe 
dirigent voor Backum Brass.



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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Tijdens het weekend van de landelijke Open 
Monumentendag openen in de gemeente 
Castricum talloze monumenteneigenaren 
hun deuren om u te laten proeven van ‘De 
Smaak van de 19e eeuw’. Op 11 en 12 sep-
tember bent u daarvoor van harte uitgeno-
digd. 
Het regionale comité Open Monumenten-
dag Noord-Kennemerland, dat bestaat uit 
de gemeenten Bergen, Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk, Heiloo en Uitgeest, sluit dit jaar 
aan op het landelijke thema ‘De Smaak van 
de 19e eeuw’. Door de lokale invulling van 
het programma belooft de Open Monumen-
tendag weer een aardige publiekstrekker in 
de gemeente Castricum te worden. De af-
gelopen jaren kwamen gemiddeld ruim 600 
belangstellenden op het evenement af. 
Extra’s : Monumentale panden en overige 

objecten worden voor bezichtiging openge-
steld. Op diverse plaatsen worden ook ten-
toonstellingen ingericht rondom het thema. 
Enkele van de meest opvallende zijn de expo-
sitie “Van vroeger tot abstracte kunst” aan de 
Westerweg 6 te Akersloot (eenvoudig klein 
woonhuis van keuterboertje en daarna krui-
denierswinkel) en de tentoonstelling “Mens 
en Mythe” in de voormalige dienstwoning 
Duin en Bosch, Van Oldenbarneveldweg 32 
te Castricum (met werk van fotografe Ma-
rina Pronk en beeldend kunstenaar Marion 
Albers). 
Algemene informatie: Meer algemene infor-
matie vindt u op de speciale website www.
openmonumentendag.nl. Over het lokale 
programma leest u meer op de gemeentelijke 
website:  www.castricum.nl > Actueel > Meer 
nieuws.

CityCamp Cas-
tricum geopend

Op 19 augustus is het project CityCamp Cas-
tricum officieel van start gegaan. Wethouder 
Hilbrand Klijnstra verrichtte de feestelijke ope-
ning van de ‘camping’receptie aan de Bur-
gemeester Mooijstraat 13. Tien dagen lang 
kan iedereen die  zich vooraf aanmeldt bij de 
campingreceptie zijn tent opslaan op één van 
de drie aangewezen kampeerplaatsen in de 
kern Castricum. Inwoners bieden hen een di-
versiteit aan diensten aan, variërend van een 
historische wandeling tot een Thaise maaltijd. 
Het project wil zichtbaar maken hoe Buiten 
Gewoon Gastvrij Castricum is. 

Open Monumentendag 2010 Castricum

De smaak van de 19e eeuw

Ook met laag inkomen meedoen aan sportieve 
en sociaal-culturele activiteiten

Bijdrage voor maatschappelijke 
participatie

Hebt u een laag inkomen en weinig eigen 
vermogen? Dan kunt u ook in 2010 een 
bijdrage krijgen voor sportieve en sociaal-
culturele activiteiten (‘maatschappelijke par-
ticipatie’). 
Wat wordt bedoeld met een laag inkomen? 
In Nederland geldt de bijstandsnorm als een 
laag inkomen. Voor de meeste regelingen 
in de gemeente Castricum mag uw inko-
men iets hoger zijn, namelijk 120% van de 
bijstandnorm die in uw situatie van toepas-
sing is of zou zijn. Op de website (www.
castricum.nl) vindt u een overzicht van deze 
bedragen (zowel 100% als 120% van de 
bijstandsnorm) en het maximale eigen ver-
mogen. (De genoemde bijstandsnormen 

zijn exclusief vakantietoeslag en inclusief de 
gemeentelijke toeslagen). Waar komt u voor 
in aanmerking? Eigen bijdrage peuterspeel-
zaal. Participatie kinderen in de leeftijd tot 18 
jaar aan sport of sociaal-culturele activiteiten. 
Participatie personen van 18 jaar of ouder 
aan sport of sociaal-culturele activiteiten. Het 
computerproject voor gezinnen met laag in-
komen en kinderen op voortgezet onderwijs. 
Schoolreisjes. Bijdrage schoolgaande kinde-
ren voortgezet onderwijs. Aanvraagformulie-
ren voor het Participatiefonds en meer ach-
tergrondinformatie kunt u verkrijgen bij het 
Zorgloket van het team Werk, Inkomen en 
Zorg, aan de balie van de gemeentelijke loca-
tie in Limmen, gedurende openingstijden.

Agenda Raadsactiviteiten op 
2 september 2010
Tijd: 19:30 – 20:15
Onderwerp: Toelichting rapport Reken-

kamer Inkoop en Aanbeste-
dingsbeleid

Plaats: Aula

Tijd: 20:15 -  21.45
Onderwerp: Discussie omtrent openstel-

ling winkels op zondag
Plaats: Aula

Welkom bij 
Raadsactiviteit
Een keer in de twee weken organiseert de ge-
meenteraad van Castricum Raadsactiviteiten 
over een breed scala aan onderwerpen. Op 
deze avonden vinden bijvoorbeeld presenta-
ties, hoorzittingen, en discussiebijeenkomsten 
plaats. De opzet van de bijeenkomsten wisselt 
per Raadsactiviteit. De raad wenst, via raadsacti-
viteiten, meer gelegenheid te geven aan burgers 
en organisaties om hun opvattingen aan de raad 
kenbaar te kunnen maken over onderwerpen 
die op de agenda staan. De raad kan dan bij 
de politieke bespreking in de carrousel rekening 
houden met deze opvattingen. Bij raadsactivi-
teiten gelden geen beperkingen in spreektijden 
zoals die wel gelden bij carrousels. Op  don-
derdag 2 september worden er twee raadsac-
tiviteiten georganiseerd, te weten: van 19.30 
-20.15 uur over het rapport van de Rekenkamer 
inzake Inkoop- en Aanbestedingsbeleid, van 
20.15 -21.45 uur een discussie inzake de zon-
dagopenstelling van winkels in de gemeente 
Castricum. Tijdens de raadsactiviteit wordt een 
presentatie gegeven waarin wordt aangegeven 
wat de (wettelijke) mogelijkheden zijn voor het 
toestaan van zondagopenstelling. Vervolgens 
vindt er een discussie plaats tussen raadsleden 
en vertegenwoordigers van organisaties als de 
Ondernemersfederatie Castricum, de winkeliers-
verenigingen, supermarkteigenaren en de VVV. 
U bent van harte welkom bij de Raadsactivitei-
ten  (Clusius College, Oranjelaan in Castricum).  
Bij de Raadsactiviteit is er alle gelegenheid om de 
raad uw mening kenbaar te maken over boven-
genoemde onderwerpen. U hoeft zich hiervoor 
nºiet aan te melden. De stukken voor deze beide 
Raadsactiviteiten kunt u vanaf 26 augustus raad-
plegen via www.castricum.nl, onder het kopje 
‘politiek, bestuur en organisatie’ en vervolgens 
‘vergaderkalender’. Voor meer informatie kunt u 
terecht bij de raadsgriffie van de gemeente Cas-
tricum, via  raadsgriffie@castricum.nl of (0251) 
661277 of 661370.

Het mobiele kunstproject Shouwerhouse, be-
staande uit blauwe luchtbedden en bedacht 
en ontworpen door DUS architects, moet de 
kampeerders een frisse oppepper geven na 
een heerlijke nachtrust in de buitenlucht.

Rock ‘n Roll Street 
Akersloot 2010
Van 27 augustus tot en met 29 augustus 
wordt het jaarlijkse evenement Rock ‘n Roll 
Street gehouden. 
Hierdoor kan er op die dagen niet wor-
den geparkeerd op het Wilhelminaplein 
te Akersloot. We verzoeken u hier vooraf 
rekening mee te houden. 



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

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvra-
gen (licht)reclame en verzoeken om onthef-
fingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ver-
zoeken ontvangen:
130810 Schubertplantsoen 2 in Castricum
1901 XT Het plaatsen van dakkapellen
170810 Bogerdlaan 3 in Limmen
1906 XR Het wijzigen van de indeling van de begane 
grond en het plaatsen van een dakkapel en het plaatsen 
van een dakopbouw (uitbreiden verdieping)
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt 
verleend.

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

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

Raadhuisweg 2 in Akersloot 1921 AB
Het plaatsen van een erfafscheiding
Limmerweg, K 2227 in Bakkum
Het plaatsen van een schuur
Limmerweg, K 2228 in Bakkum
Het plaatsen van een schuur
Duinenbosch 3 in Bakkum
1901 NT 
Het tijdelijk plaatsen van een reclamebord (legalisatie)
Bakkummerstraat 75a in Bakkum
1901 HK
Het wijzigen van de bestemming van wonen naar bedrijf

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:

Bouwvergunningen
180810 Dusseldorperweg 40 in Limmen 1906 AK 
Het tijdelijk plaatsen van een container t.b.v. een nuts-
voorziening

Aanlegvergunningen
200810 Buurtweg 43a in Akersloot 1921 CJ
Het bouw- en woonrijp maken

APv-vergunningen 
Ontheffing licht en geluid voor wegwerkzaamheden
Aan afdeling Wijkbeheer en Realisatie van de gemeente 
Castricum is ontheffing verleend voor het geluid en licht 
voor wegwerkzaamheden  in de nachten van 31 augus-
tus tot en met 2 september 2010. De werkzaamheden 
worden op de volgende locaties uitgevoerd: Stationsweg, 
rotonde Soomerwegh/Oranjelaan, rotonde Kleibroek/ 
Prinses Beatrixlaan, kruising/bocht Van Oldenbarneveld/
Van Haerlemlaan. Wanneer de werkzaamheden door 
weersomstandigheden niet kunnen worden uitgevoerd 
worden deze in de week daarop uitgevoerd.
Ontheffing sluitingsuur Schietvereniging de Vrijheid
Aan Schietvereniging de Vrijheid is ontheffing verleend 
van het sluitingsuur op 21 augustus van 14.00 tot 17.00 
uur en 28 augustus 2010 van 12.00 tot 24.00 uur.
Evenementenvergunning (APV) 
Rock ‘n Roll Street Akersloot
Aan Stichting Rock ‘n Roll Street Akersloot is vergunning 
verleend voor het organiseren van het Rock ‘n Roll Street 
weekend 2010, van 27 augustus tot en met 29 augustus 
2010 te Akersloot.
Pompoenenconcert, Tuin van Kapitein Rommel te Cas-
tricum

Aan Stichting Tuin van Kapitein Rommel is vergunning 
verleend voor het organiseren van een pompoenencon-
cert in de Tuin van Kapitein Rommel te Castricum op 27 
augustus 2010 van 19.30 tot 22.30 uur.
Straatfeest Meester Ludwigstraat, Castricum
Aan dhr. J.J.M. Labots is vergunning verleend voor het or-
ganiseren van een straatfeest in de Meester Ludwigstraat 
te Castricum op 28 augustus van 18.00 tot 23.30 uur.

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

* Vaststelling Wijzigingsplan “Uitgeesterweg 3 te Lim-
men” en Besluit hogere waarde voor geluid
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als 
gevolg van het bepaalde in artikel 3.6 van de Wet ruim-
telijke ordening, artikel 83 en 110 van de Wet geluidhin-
der en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht 
bekend dat zij bij besluit van 17 augustus 2010 het wijzi-
gingsplan “Uitgeesterweg 3 te Limmen heeft vastgesteld 
en in verband daarmee bij besluit van 17 augustus 2010 
een hogere waarde voor geluid heeft vastgesteld. 

Het wijzigingsplan is opgesteld naar aanleiding van het 
slopen van de voormalige agrarische woning en opstallen 
en het hierna realiseren van één vrijstaande woning en 
een kantoorruimte.

Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat, als gevolg van 
het wegverkeer op de Uitgeesterweg en de Provinciale 
weg N203, een hogere geluidbelasting optreedt, dan de 
voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals aangegeven in 
de Wet geluidhinder. De geluidbelasting is echter lager 
dan de, in de Wet geluidhinder aangegeven maximale 
ontheffingswaarde. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten voor de woning op grond van 
artikel 83 jo. 110a van de Wet geluidhinder, een hogere 
waarde vast te stellen van 52 dB vanwege de Provinciale 
weg N203.

De stukken liggen met ingang vanaf 25 augustus 2010 
gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienst-
verlening aan de Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende 
de openingstijden.
Daarnaast worden de stukken op de website www.cas-
tricum.nl geplaatst en wordt het vastgestelde wijzigings-
plan op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 
geplaatst.

Vanaf de dag ná de terinzagelegging, kan gedurende zes 
weken (dus vanaf donderdag 26 augustus 2010 tot en 
met woensdag 6 oktober 2010) beroep ingediend wor-
den bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State.
Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die beroep 
hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.
Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlopige 
voorziening, dienen te worden gericht aan de afdeling 
respectievelijk de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag.
Voor meer informatie over dit wijzigingsplan / hogere 
waarde of voor het maken van een afspraak, kunt u tele-
fonisch contact opnemen met mevr. P. Drenth-Reus van 
het team Bouwen, Wonen en Bedrijven via tel. (0251) 
661122. 

* Inspraak voornemen bouw woning aan de Kooiweg 
te Castricum
Bij het college van burgemeester en wethouders is een 
verzoek ingediend voor de bouw van één vrijstaande 
woning op het perceel Castricum, sectie C nummer 
4345, plaatselijk bekend als tegenover Kooiweg 6. Bij 
het vaststellen van de Ontwikkelingsvisie Brakersweg 
op 25 september 2008 heeft de gemeenteraad bepaald 
dat op deze locatie een bouwmogelijkheid wordt toege-

staan. Om dit mogelijk te maken is het doorlopen van 
een bestemmingsplanprocedure noodzakelijk. Alvorens 
deze procedure te starten is het gewenst om belangheb-
benden en anderen over dit verzoek te informeren en de 
gelegenheid te geven voor inspraak.

Ter inzage legging
Het voornemen ligt met ingang van donderdag 26 au-
gustus 2010 gedurende 6 weken ter inzage bij de afde-
ling Dienstverlening aan de Zonnedauw 4 te Limmen, 
gedurende de openingstijden.
Gedurende deze termijn kunnen inspraakreacties worden 
ingediend, bij voorkeur schriftelijk en moeten worden ge-
richt aan het college van burgemeester en wethouders 
van gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te Cas-
tricum. Wij verzoeken u boven aan de brief te vermelden 
‘inspraakreactie voornemen bouw woning Kooiweg te 
Castricum’.
Ook het indienen van mondelinge inspraakreacties is mo-
gelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week 
voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische 
afspraak te worden gemaakt. Voor meer informatie kunt 
u contact opnemen met dhr. R. van den Haak, tel. (0251) 
661152. 

Vervolgtraject
Eventuele ingediende inspraakreacties worden na afloop 
van de termijn van de ter inzage legging voorgelegd aan 
het college van burgemeester en wethouders. Vervolgens 
zal het college de inspraakreacties afwegen en een besluit 
nemen omtrent het al dan niet opstarten van de bestem-
mingsplanprocedure.

* Bekendmaking vaststelling wijzigingen  Bouwveror-
dening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum maken bekend dat de gemeenteraad op 1 juli 2010 
wijzigingen in de Bouwverordening heeft vastgesteld. 
De wijzigingen zijn noodzakelijk in verband met de in-
werkingtreding van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht (Wabo), de hiermee gewijzigde Woningwet 
en de doorwerking van die wijzigingen in de bouwver-
ordening. 
Het besluit ligt met ingang van donderdag 26 augustus 
2010 voor een ieder ter inzage in de gemeentelijke locatie 
in Limmen en op de gemeentelijke website onder “poli-
tiek, bestuur en organisatie”, “verordeningen en regelin-
gen”, “verordeningen”. 
De gewijzigde Bouwverordening (13e wijziging) treedt in 
werking op 1 oktober 2010. 

* Bekendmaking sluiten exploitatie-overeenkomsten
Burgemeester en wethouders maken bekend dat exploi-
tatie-overeenkomsten als bedoeld in artikel 6.24 Wet 
ruimtelijke ordening zijn gesloten met:
* Ahold Vastgoed B.V. Provincialeweg 11 1506 MA 
Zaandam hierna te noemen ‘Ahold’
De grondexploitatie-overeenkomst heeft betrekking op 
de kadastrale percelen gemeente Limmen (Castricum) 
sectie A 3241 en 4493 welke deel uitmaken van het ont-
werp bestemmingsplan Kern Limmen. De overeenkomst 
heeft met name betrekking op het uitbreiden van het 
aantal parkeerplaatsen op het openbaar parkeerterrein als 
gevolg van een wijziging van de laad- en losruimte naast 
de Albert Heijn vestiging te Limmen, alsmede op het rea-
liseren van extra parkeerplaatsen langs de Middenweg bij 
het perceel Middenweg .

* Nova Vastgoedontwikkeling b.v.  Orteliuslaan 5 3528 
BA  Utrecht
De grondexploitatie-overeenkomst heeft betrekking 
op de kadastrale percelen gemeente Castricum sectie B 
3277, 9880, 10423 en 11043 welke deel uitmaken van 
het oorspronkelijke bestemmingsplan Dorpskom. De 
overeenkomst heeft met name betrekking op het reali-
seren van een parkeervoorziening welke aansluit op de 
Schoolstraat te Castricum.
Voor nadere informatie kan contact worden opgeno-
men met dhr. P.C.M. Trávnicek, grondzaken, tel. (0251) 
661118.

Castricum, 25 augustus 2010 


