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1900 AD Castricum
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UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Max van Alphen speelt Gavroche in musical Les Miserables
Castricum -  De 12-jarige 
Castricummer Max van Alphen,  
brugklasscholier aan het Jac.
P. Thijsse College, gaat van-
af 4 september de rol van Ga-
vroche in de musical Les Mi-
serables spelen. Na al eerder 
in de musical Tarzan ervaring 
te hebben opgedaan in de rol 
van ‘jonge Tarzan’ is hij op-
nieuw uitgekozen om een rol 
te vertolken in een grote mu-
sical. 

De musical Les Miserables 
is te zien en te horen in het 
Nieuwe Luxor theater in Rot-
terdam.

Zoekactie Castricumse Red- 
dingbrigade ‘de Strandlopers’
Castricum - Het 60-jarige ju-
bileum staat voor de deur, de 
leden van de CRB willen graag 
verhalen horen en vertellen 
over het verleden (en natuur-
lijk ook het heden en de toe-
komst). Daarom is de CRB op 
zoek naar vergane contacten. 
Door de jaren heen is er een 
flink verloop geweest aan le-
den, sommige oud-leden heb-
ben nog contact met de bri-

gade maar anderen niet meer. 
Bent of kent u een oud-lid 
van de reddingbrigade die het 
contact is verloren? Neem dan 
contact op met de reddingbri-
gade zodat u of hen een wat 
specifiekere uitnodiging kun-
nen ontvangen voor 18 okto-
ber. Dit kan per post, e-mail 
of telefoon; CRB, Postbus 
351, pavdveen@xs4all.nl, 06-
46246411.

Adverteren?
Bel: 0255-520456

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

UITMARKT 
HEILOO

Zaterdag 6 september

www.plusactiviteiten.nl
Tel: 0251 - 67 18 37

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

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

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

Nieuwe collectie
wiNterlaarzeN

Burgemeester Mooijstraat 29,

Castricum

Zoek jij een 
leuke baan 

voor vrijdag 
of zaterdag?

Bel dan 
0251-652430tot ziens bij

Kijk voor meer specialiteiten op www.kuilmanbanket.nl

Deze week

HAZELNOOT
SLAGROOMTAART

6,95

Hazelnoottaart

Bomvol vers gebrande 
hazelnoten
van E 8,95 voor

6-8 personen

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

tot ziens bij
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Doktersdiensten
Huisartsen Castricum, 
akersloot en uitgeest

Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-
neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.

afwezige huisartsen: Geen.

Vakantiegasten Castricum
Degenen die tijdelijk in Castri-
cum verblijven, zoals op de kam-
peerterreinen Bakkum en Ge-
versduin, worden verzocht zich 
voor medische hulp te wen-
den tot de praktijk van huisarts 

A. Leemhuis, Dorcamp 1, tel. 
654540. In het (hoog)seizoen is 
dagelijks spreekuur op de grote 
campings. 

Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 6 september: Geen viering.
Zo. 7 september 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Canta-
re. Voorgangers kapelaan Kale-
ab en pastor G. Huisman. Start-
zondag en kennismaken met ka-
pelaan Kaleab. 
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 6 september 19.00 uur: Geen 
diensten ontvangen.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 7 september Dorpskerk 9.00 
uur: Gesloten.
Maranathakerk 10.00 uur: Start-
zondag. Ontvangst met koffie en 
thee. Programma en liturgie be-
schikbaar via www.pgcastricum.

nl. 

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 7 september 10.00 uur: Wim 
Nieuwenhuis uit St. Maartens-
brug. Heilig Avondmaal. Ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 7 september 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Vrij. 5 september 9.30 uur: Woord- 
en communieviering. Voorganger 
pastor J. Olling. Koffiedrinken in 
de Pius om ca. 10.00 uur.
Za. 6 september 19.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
liturgisch koor. Voorganger pas-
tor J. Olling.
Zo. 7 september 10.00 uur: 
Woord- en communieviering met 

gemengd koor. Voorganger pas-
tor J. Olling.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 6 september 19.00 uur: Eu-
charistieviering met aquarius-
koor. Voorganger vicaris G. Geu-
kers.
Zo. 7 september 10.00 uur: Com-
munieviering met dameskoor. 
Voorganger mw. Y. van Stiphout.

Protestantse Gemeente Lim-
men
7 september 10.00 uur: Ds. 
Blaauw. Halfuursdienst.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te uitgeest
Vrij. 5 september 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem.
Za. 6 september 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 7 september 9.30 uur: Start-
zondag m.m.v. alle koren met 
koffiedrinken in de Klop.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten

INFO
R

MATI EF
Startzondag De Goede Herder 

Op de koffie bij de kapelaan
Castricum - In het weekend van 
6 en 7 september gaat in de pa-
rochie De Goede Herder weer 
het nieuwe seizoen van start. 
Het startweekend zal in het te-
ken staan van de kennismaking 
met kapelaan Kaleab. In de kerk 
Maria Ten Hemelopneming in 
Bakkum wordt  zaterdagavond 
om 19.00 uur een feestelijke eu-
charistieviering gehouden met 
medewerking van het gemengd 
koor. De viering zal worden voor-
gegaan door kapelaan Kaleab en 
pastoor G. Huisman.
Op zondag 7 september begint 
het nieuwe seizoen van de r.k. 
parochie-gemeenschap De Goe-
de Herder met een startzondag. 
Een echte nieuwe start, want 
men gaat kennismaken met de 
nieuwe kapelaan. 

Kapelaan Kaleab is na zijn komst 
vanuit Ethiopië naar Nederland, 
assistent geweest in de r.k. pa-
rochie St. Eloy te Beverwijk, alvo-
rens hij in oktober 2006 tot kape-
laan werd benoemd. 
Op de startzondag gaat hij voor 
in de eucharistieviering samen 
met pastoraalwerker Gerard 
Huisman en zal dan tevens of-
ficieel aan de parochianen wor-
den voorgesteld. Deze viering 
die zal worden opgeluisterd door 
Cantara, begint om 10.00 uur en 
vindt plaats in de St. Pancratius-
kerk. 
Na de dienst zullen de vele werk-
groepen die de parochie telt, 
zich aan de kapelaan presente-
ren en ook aan de parochianen. 
Dit gebeurt achter in de kerk, 
waar men dan tevens kan genie-

ten van een kopje koffie. 
Het eerste kopje koffie zal wor-
den ingeschonken dóór kape-
laan Kaleab, want deze zondag 
gaat men immers ‘op de koffie 
bij de kapelaan’. 

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433

Rariteitenkabinet in De Hoep
Castricum - Een reusachtige 
kaak van een snoek, zachte ve-
ren van de uil en grote schedels 
van vossen en vogels. Allemaal 
te vinden in het rariteitenkabi-
net van de boswachter in bezoe-
kerscentrum De Hoep. Want een 
boswachter vindt allerlei bijzon-
dere dingen tijdens zijn werk in 
het Noordhollands Duinreser-
vaat. Kom zijn vondsten bewon-
deren. Wie zelf een mooie vondst 
heeft kan die exposeren in het 
rariteitenkabinet van de bezoe-
ker. Iets gevonden, maar weet 
men niet wat het is? Neem het 

mee en vraag het de boswach-
ter van PWN. Het rariteitenka-
binet staat tot eind december in 
De Hoep.
Een rariteitenkabinet is een kast 
waarin een verzameling van 
kunst en rariteiten kan worden 
bewaard. In Bezoekerscentrum 
De Hoep staan twee rariteitenka-
binetten, één van de boswachter 
en één van de bezoeker. 
Bezoekerscentrum De Hoep is 
geopend van dinsdag tot en met 
zondag van 10.00 - 17.00 uur. Op 
de website www.pwn.nl vindt 
men meer informatie.
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Couscous met vis
‘La Graine et le Mulet’
Met vier Césars bekroond drama 
over een gescheiden Algerijn-
se zestiger die een viskotter wil 
ombouwen tot Noord-Afrikaans 
restaurant. 
Slimane Beiji wordt ontslagen 
door de scheepswerf waar hij al 
decennia werkt. Hij moet een af-
vloeiingsregeling accepteren en 
wil met dat geld een oude vis-
kotter ombouwen tot Noord-
Afrikaans specialiteitenrestau-
rant. Dat blijkt ingewikkelder dan 
hij denkt. 

De kinderen van Slimane komen 
iedere zondag bijeen aan de 
keukentafel van zijn ex-vrouw, 
Saoud. Daar wordt een over-
heerlijke couscous met vis (la 
graine et le mulet) gegeten ter-
wijl de complexe familieomstan-
digheden in hevige gesprekken 
over tafel vloeien. 
Deze film vertelt het leven, de 
ambities, de frustraties, de moed 
en de indolentie van Noord-Afri-
kaanse migrantenfamilies in 
Zuid-Frankrijk. 

Programma 4 sept t/m 10 sept 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur 
“Mamma Mia!”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur 
“La Graine et le Mulet”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur
“Kung Fu Panda” (NL)
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

“De Brief voor de Koning” 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur
“Wall E” (NL)

Kung Fu Panda
Po is groot, een beetje onhan-
dig en een heel enthousiast ty-
pe, en een grote fan van een bij-
zondere vechtsport, het geheim-
zinnige kungfu. Daar droomt hij 
van tijdens zijn werk in de bami-
winkel van zijn ouders. Dan ge-
beurt er iets totaal onverwachts: 
Po wordt door een onbegrijpe-
lijk toeval verkozen tot leerling 
bij de vermaarde kungfuleraar 
meester Shifu. Opeens werkt Po 
zich in het zweet naast zijn ido-
len Kraanvogel, Tijger, Mantis, 
Aap en Adder. Meester Shifu, de 
belangrijkste trainer in de wereld 
van het kungfu, geeft de onele-
gante Po gelukkig wat extra aan-
dacht. Dan komen de leden van 
het kungfugezelschap er achter 
dat de verraderlijke sneeuwlui-
paard naar hen op weg is. Dat 
voorspelt niet veel goeds! De 
enige die het gezelschap kan 
redden van Tai Lung is de vrien-
delijke reuzenpanda Po. Kan Po 
zijn droom, kungfumeester wor-
den, nu verwezenlijken? Po gaat 
er met hart en ziel tegenaan, en 
met zijn volle gewicht.

19e jaargang
Jazz in Bakkum van start 
met ijzersterk programma
Castricum - Het 19e seizoen van 
Jazz in Bakkum staat als een huis 
met een dijk van een program-
ma. Pianist en programmeur Jos 
van Beest laat een sterk staal-
tje zien, hoe men met een ‘klei-
ne portefeuille’ in het ongesub-
sidieerde circuit een program-
ma neer kan zetten, welke zich 
kan meten met de status van een 
theater.
Natuurlijk is het een mijlpaal, 19 
jaar Jazz in Bakkum. Maar zon-
der de financiële steun van Cas-
tricumse bedrijven en giften van 
‘Vrienden van Jazz in Bakkum” 
was er ook geen 19 jaar Jazz 
in Bakkum. Ook een belangrij-
ke factor is, dat Jazz in Bakkum 
voorziet in een enorme publie-
ke behoefte, want de concerten 
worden steeds meer en meer be-
zocht en verwerven steeds meer 
faam in een grotere regio.
Het team achter jazzpianist en 
programmeur Jos van Beest be-
staat verder uit zijn echtgeno-
te zangeres Marielle Koeman en 
Lia de Ruiter, welke dit seizoen 
ook weer zitting heeft genomen 
in de organisatie na een paar 
jaartjes het wat rustiger aan te 
hebben gedaan. De rolverdelin-
gen zijn op een natuurlijke wijze 
gevormd binnen het team en ie-
dereen doet waar die goed in is.

Lia zorgt voor de grafische kan-
ten zoals de posters en flyers en 
nog veel meer. Marielle is pen-
ningmeester en bemoeit zich op 
de achtergrond ook wel met de 
programmering. Ook belangrijk 
is te weten dat ze met Jazz in 
Bakkum in januari 2009 het 20- 
jarig bestaan ingaan en daar zijn 
ze natuurlijk met de voorberei-
dingen ook al druk mee bezig.
Dat wordt ‘groots’ maar blijft nog 
even geheim. 
Ongeëvenaard blijft het unieke 
sfeertje tijdens de concerten en 
onveranderd blijft de prettige sa-
menwerking met William Borst 
en het team van Hotel Borst. De 
formule van de middagconcer-
ten is en blijft ijzersterk  en dus 
blijven de aanvangstijden ge-
woon 16.00 uur.  
Het programma van het 19e sei-
zoen Jazz in Bakkum klinkt als 
een klok en ziet er als volgt uit:
28 september: Nippy Noya en 
Jos van Beest Trio. 26 oktober: 
Ilsa Huizinga en Eric van der 
Luyt Trio. 30 november: Jan Mo-
lenaar’s Big Band. 28 decem-
ber Marielle Koeman en Jos 
van Beest Trio. 25 januari: Lils 
Mackintosh band. 22 februari: 
Jot Jazz Ambassadors. 29 maart 
Martin Haak Trio. 26 april: Debo-
rah Carter from the USA.

Expositie over 100 jaar fanfare 
op open dag Oud-Castricum
Castricum - De open dag van 
de Werkgroep Oud-Castricum 
op zondag 7 september staat in 
het teken van de geschiedenis 
van de fanfares in Bakkum en 
Castricum. 
In samenwerking met muziek-
vereniging Emergo, die dit jaar 
100 jaar bestaat, is er een tij-
delijke tentoonstelling ingericht. 
Deze bestaat uit een groot aan-
tal foto’s en attributen als in-
strumenten en kostuums. Daar-
naast is er doorlopend een po-
werpointpresentatie over dit on-
derwerp te zien. Maar dat is nog 
niet alles, want rond 14.00 uur 
verzorgt Emergo ook nog eens 

een muzikale omlijsting van de-
ze speciale expositie. 
Zoals gebruikelijk wordt de open 
dag in de Duynkant aan de Ge-
versweg gehouden van 11.00 tot 
16.00 uur. Leden van de werk-
groep zijn aanwezig om vragen 
te beantwoorden over de ge-
schiedenis van Castricum en 
Bakkum of over familieleden. 
Daarvoor is echter meer gele-
genheid op elke maandag- en 
woensdagavond van 19.30-21.30 
uur. Ook dan is de tentoonstel-
ling nog te bezichtigen. 
Meer informatie over de werk-
groep is te vinden op www.oud-
castricum.com.

Oud-kamerlid Corrie Hermann 
in de 100 van Castricum

Castricum - Corrie Hermann 
(76), woonachtig in Castricum, 
was van 1998 tot 2002 lid van 

de Tweede Kamer voor Groen-
Links, als woordvoerder gezond-
heidszorg. Hermann is zelf arts 
en promoveerde in 1984 op het 
onderwerp ‘Vrouwelijke artsen in 
Nederland’. Momenteel is zij ac-
tief in Castricum onder meer bij 
GroenLinks en de Tuin van Ka-
pitein Rommel. Corrie Hermann 
is op donderdag 4 september te 
gast in het radioprogramma ‘de 
100 van Castricum’. Het interview 
wordt uitgezonden van 21.00 tot 
22.00 uur op Radio Castricum 
105. De uitzending wordt her-
haald op zondag 7 september van 
12.00 tot 13.00 uur. (foto: Combi 
Loek Anderson).

CKenG gaat op bezoek bij 
landelijke politieke partijen
Castricum - De lokale politie-
ke partij Castricum Kern(en) 
Gezond (CKenG) gaat donder-
dag 10 september in Den Haag 
op bezoek bij de fracties van de 
VVD, PvdA en SP. Het is opval-
lend dat een lokale politieke par-
tij naar Den Haag gaat om lokale 
kwesties aan de orde te stellen.
Het is uniek te noemen dat een 
lokale politieke partij in Den 
Haag de kans krijgt met politi-
ci te spreken over lokale pro-
blemen. De goede contacten die 
CKenG in Den Haag heeft, heb-
ben ongetwijfeld meegespeeld.
Met het bezoek wil CKenG de 
politici duidelijk maken dat be-
slissingen die in Den Haag wor-
den genomen grote gevolgen 

hebben voor de mensen in Cas-
tricum. Men zal dit doen aan de 
hand van concrete voorbeelden.
Met de Tweede Kamerleden gaat 
men spreken over gehandicap-
tenbeleid, jeugd en gezin en 
bouwen in de gemeente Castri-
cum.
Voordat de gesprekken plaats 
vinden wordt een voorlichtings-
programma aangeboden en 
worden debatten in de Tweede 
Kamer gevolgd.
Naast de fractie, steunfractie en 
leden van CKenG zijn er nog en-
kele plaatsen vrij. Wie mee wil 
kan contact opnemen met Bert 
Meijer (fractievoorzitter van 
CKenG). Aanmelden per e-mail: 
e.meijer@hccnet.nl.
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Muzieklessen bij muziek- 
vereniging Excelsior
Limmen - Excelsior kan trots 
zijn op haar erkende muziek-
school, waarbij lessen verzorgd 
worden op klarinet, saxofoon, 
dwarsfluit, slagwerk en koperin-
strumenten.
Daarbij wil Muziekvereniging 
Excelsior Limmen in september 
weer starten met de basiscursus 
voor kinderen: Fluitekruid!
Fluitekruid is een eenjarige oriën-
tatiecursus, gericht op de blaas-
muziek, inclusief het slagwerk. 
Op een speelse manier worden 
leerlingen in de leeftijd van 8 tot 
en met 10 jaar wegwijs gemaakt 
in de wereld van de blaasmuziek. 
Met behulp van de blokfluit le-
ren de leerlingen de beginselen 
van het noten- en ritmelezen en 
wordt er gewerkt aan muzikale 
beleving en voorstellingsvermo-
gen. Bovendien maken de leer-
lingen intensief kennis met de 

muziekvereniging en hun mo-
gelijkheden binnen deze vereni-
ging. Het is de bedoeling dat de-
ze beginnende leerlingen in hun 
oriëntatiejaar zo geraakt wor-
den door de muziek en Excelsi-
or, dat zij met veel enthousias-
me hun weg vinden binnen de-
ze vereniging. Fluitekruid heeft 
plaats voor maximaal 15 leerlin-
gen, die door middel van loting 
zullen worden geplaatst. De les-
sen zullen plaatshebben in het 
verenigingsgebouw van Excelsi-
or, op dinsdagmiddag van 17:15 
tot 18:00 uur. 
Wie interesse in Fluitekruid heeft 
of meer informatie wil over Ex-
celsior’s andere opleidingsmo-
gelijkheden, kan contact op-
nemen met de afdeling Oplei-
dingen, mevr. L. Koot, tel: 072 – 
562 1105 of neemt een kijkje op  
www.excelsiorlimmen.nl. 

Verschijning wekelijks op
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nen wij dit gemakkelijker ver-
werken. De kans dat uw artikel 
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Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Beatslife
Dj Roog bij Club Zand
Castricum - Met Beatslife 
brengt strandclub Club Zand op 
zondag 7 september zijn strand-
feesten naar een hoger niveau. 
Van 18:00 tot 00:00 uur zal de 
crème de la crème op het gebied 
van housemuziek te horen zijn 
aan het strand van Castricum. 
De toegangsprijs is 5,00 euro. 
De headliner van deze editie is 
niemand minder dan dj Roog. 
Ook dj Dekky, de resident van 
Club Home (A’dam) en bekend 
als ‘ The Dutch Crowdpleaser’ 
zal zijn kunsten vertonen. Beide 
heren worden vocaal bijgestaan 
door mc Crown. Thirtyone Dee-

jays, bestaande uit MMarque en 
Noisy Nik en ook de housefreak 
Stef Shipstar zal zijn grooves ko-
men verspreiden.

Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
deur en in de voorverkoop bij 
Club Zand, strand, Castricum / 
Blue World, Geesterduin 26-28,  
Castricum / Blue World, Heeren-
weg 144, Heiloo.
Ook volgend seizoen komt 
Beatslife weer terug. Wie de 
gastenlijstplekken wil winnen of 
meer informatie wil kan kijken 
op www.beatslife.nl of beatslife.
hyves.nl.

Feestelijke manifestatie
Akersloot - De  Stichting Dorps-
raad Akersloot organiseert weer 
een activiteit met en voor de in-
woners van Akersloot. Op 6 sep-
tember is er een feestelijke ma-
nifestatie van 13.00 tot 18.00 uur 
in sporthal De Lelie, Rembrandt-
singel 3 in Akersloot. De mani-
festatie wordt geopend door de 
voorzitter, mevrouw Els Woesten-
burg. De toegang is gratis. In de 
kleine sportzalen staan markt-
kramen waarbij clubs, verenigin-

gen en stichtingen zich op eigen 
wijze presenteren. Hierbij kan 
men onder andere denken aan 
folder- en fotomateriaal, presen-
taties met beamers en dvd‘s en 
doorlopende fiets- en roeitesten.     
In de grote sportzaal worden 
doorlopend demonstraties ver-
zorgd op vaste plekken in de 
zaal, door VV Axmeriscota, de 
tennisvereniging TV Akersloot 
en de tafeltennisvereniging TTV 
Meertreffers.

Toch nog een keer volop werk 
voor reddingsbrigade en EHBO
Castricum aan Zee - Het afge-
lopen weekeinde hebben red-
dingsbrigade en EHBO veel 
hulpverleningen verricht. Pieter-
mansteken, kwalllenbeten en an-
der letsel. Ook werd EHBO-assi-
stentie gevraagd bij een keuken-
ongeval bij een van de strand-
paviljoens. Veel kinderen waren 
hun ouders kwijt (of andersom) 
en tijdens  het opkomende water 
in de middag, werd het spitsuur 
voor de Reddingsbrigade.
De onbekendheid van strand-
bezoekers met het ontstaan van 
een muistroom, juist bij opko-
mend water, noopte de CRB  het 
afgelopen weekeinde massaal 
strandbezoekers van de strand-
banken terug te sturen naar de 
kant. 
Een muistroom ontstaat niet al-
leen bij afgaand water(ebstroom). 
Door stromingen en windinvloe-
den van de voorgaande dagen 
waren er steil oplopende strand-
banken ontstaan, waarlangs het 
eerst over de bank rollende wa-
ter bij opkomend water, een weg 
terug naar zee wil vinden. Dit 
veroorzaakte dit weekeinde voor 

een korte tijd een flinke, evenwij-
dig aan de kust stromende wa-
termassa, die gevaarlijk is voor 
kleine kinderen in relatief ondiep 
water, omdat zij nog niet zo sterk 
op de benen staan. 
Ook wil die watermassa een weg  
terug vinden naar zee in de geu-
len (muien), die tussen de zand-
banken liggen. Als de ‘‘vloed’ 
voldoende hoog is, wordt de te-
rugdringende kracht van het wa-
ter minder en neemt de kracht 
van de stroming af.   
Zwemmers en bader werden 
vanuit het zwin gewaarschuwd 
door de reddingbrigade, met be-
hulp van  looppatroulles en bo-
ten. 
Bij  één  spoedeisende hulpver-
leningsactie werd de  beman-
ning ongevraagd getrakteerd 
op kritisch commentaar van een 
zich plotseling als ‘verkeersrege-
laar’’ aandienende  badgast in 
het zwin bij Bad Noord. Bij alar-
meringen is het noodzakelijk 
dat de brigade snel ter plaatse 
komt. De reddingsbrigade vraagt 
strandbezoekers hier begrip voor 
en medewerking bij. 

Gitaarcursussen voor 
volwassenen bij Toonbeeld
Castricum - Op maandag 8 sep-
tember start de cursus ‘Leer nu 
die mooie popsong te spelen’. De 
lesinhoud bestaat uit de volgen-
de onderdelen: het leren spelen 
van akkoorden, ritme aanslag en 
andere aanslagmanieren. 
Ook zal er in de lessen ruim-
te zijn voor het behandelen van 
popsongs die zelf ingebracht 
worden. Geen gitaar? Via Toon-
beeld is het mogelijk een ge-
schikt instrument aan te schaf-
fen of te huren. Voor gitaristen 
die deze cursus vorig jaar heb-

ben gevolgd of zij die al wat er-
varing hebben is er een vervolg 
op deze cursus met als startda-
tum 15 september. 

De lessen vinden plaats op 
maandagavond, om de week, 
van 19.15 tot 20.00 uur onder lei-
ding van Lex van Amsterdam. De 
kosten van deze korte cursus van 
13 lessen bedragen 75,00 eu-
ro. Aanmelden kan via een aan-
meldingskaart bij Toonbeeld, Jan 
van Nassaustraat 6, Castricum of 
via www.toonbeeld.tv.

‘Als je begrijpt wat ik bedoel’
Castricum –Betty Weijermars 
houdt 10 en 11 september in de 
Kern te Castricum een over het 
verband tussen communicatie 
en gevoel. 
Betty verzorgt in oktober in Cas-
tricum de cursus ‘als je begrijpt 
wat ik bedoel’, welke inzicht 
geeft in verstorende patronen 

binnen de communicatie. Info:. 
06-54681599

De informatiebijeenkomsten zijn 
op woensdagavond 10 septem-
ber 20.00 uur en donderdagoch-
tend 10.00 uur in dorpshuis De 
Kern, Overtoom 15 te Castricum.
De toegang is gratis.

Nieuwsgierige zeehond

Castricum aan Zee - Zeehon-
den aan het strand bij Castricum. 

Een van de twee zeehonden was 
erg nieuwsgierig en bleef dicht-
bij de kant zodat je hem bijna kon 
aanraken. Dit laatste maar niet 
geprobeerd omdat ze ook kun-
nen bijten. De foto is gemaakt 
door Nick, Jasmin en Joelle De-
ijkers uit Heemskerk.
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Limmen - Fit4lady is anders dan 
een andere sportschool. Maar 
hoe is het nu om als jonge vrouw 
te trainen bij deze fitnessclub 
exclusief voor vrouwen? Natha-
lie Adrichem uit Limmen vertelt 
haar verhaal. 
“Ik heb al van alles gedaan aan 
sport en hield niets vol. De tijd 
kruipt als ik een halfuur moet 
fietsen of crosstrainen en echt 
strak werd ik er niet van. Fit4lady 
is echt anders dan een gewone 
sportschool en naast dat het 30 
minuten fitnessprogramma leuk 
is om te doen, heb ik een erg 
goed resultaat bereikt.” 

Twee keer per week 30 minuten fitness

Haal met plezier het resultaat
Nathalie Adrichem, 34 jaar, is 
moeder van twee kinderen en 
heeft samen met haar man een 
boerderij en camping. Ze is 1,5 
jaar geleden, bij de opening van 
Fit4lady, weer gestart met spor-
ten. 
Nathalie: “Ik breng de kinde-
ren naar school en ga dan met-
een een half uur trainen. De trai-
ning bij Fit4lady vind ik erg pret-
tig. Je hoeft de apparaten niet in 
te stellen, er is lekkere muziek en 
je wordt goed begeleid en geïn-
spireerd door de trainsters. Dat 
je geen vaste tijden hoeft te ko-
men vind ik ideaal, zo kan ik 
sporten wanneer het mij uitkomt 
in mijn drukke leven. Bij Fit4lady 
geen strakke sportpakjes, je mag 
komen zoals je bent en werkt op 
je eigen tempo. De ongedwon-
gen sfeer is erg plezierig en wat 
ik erg leuk vind zijn de stepoe-
feningen die je doet tussen de 
krachttraining door, de tijd vliegt 
voorbij.” 
Het sporten bij Fit4lady doet Nat-
halie goed. “Ik sport elke week 
twee maal een half uur bij Fit-
4lady en als het even kan pro-
beer ik nog een derde keer te 
gaan. Ik voel me fit voor de hele 
dag en mijn weerstand is enorm 
verbeterd. Ik heb duidelijk meer 
kracht en conditie en dat kan ik 

goed gebruiken als jonge moe-
der. Inmiddels ben ik ook gaan 
trainen op de Powerplate, daar-
mee bereik ik nog een extra ef-
fect: leuk om te doen en een 
zichtbaar mooiere huid en strak-
ker lijf. Ik heb een heel goed ge-
voel over mijzelf bij Fit4lady. Ik 
gun elke vrouw deze leuke ma-
nier van bewegen. Meiden en 
vrouwen uit de omgeving: kom 
ook sporten bij deze leuke fit-
nessclub ook al heb je een druk 
bestaan. Je kunt altijd een half-
uur vrijmaken voor jezelf en dan 
voel je je hopelijk ook snel net zo 
fit en goed als ik.”
Voor alle vrouwen die interes-
se hebben in 30 minuten fitness 
houdt Fit4lady in Limmen open 
huisS op zondag 7 september 
van 11.00-16.00 uur en maandag 
8 september van 9.00-20.30 uur.
Elke vrouw die zich aanmeldt op 
deze dagen krijgt een cadeau-
pakket van Intersport Megastore 
Alkmaar. 

Fit4lady Limmen (naast Univé), 
De Drie Linden 2 in Limmen. In-
formatie of aanmelding: www.fit-
4lady.nl of 06- 22214029.
Open: maandag tot en met don-
derdag 8.30-12.30 & 16.30-20.30 
uur, vrijdag en zaterdag 8.30-
12.30 uur.

Klanten: ‘Autobedrijf Klever-
laan zeer klantvriendelijk’
Limmen – Met een cijfer van 8,8 
(op een schaal van 1-10) heeft 
Kleverlaan BV in Limmen deel-
genomen aan een onafhankelijk 
klanttevredenheidsonderzoek, 
uitgevoerd door Klassezaak.nl. 
Deze score geeft recht op een 
officiële Klassezaak certificering 
met twee sterren.
Uit de onderzoeksresultaten 
kwam opvallend vaak het woord 
‘klantvriendelijk’ naar voren. Een 
opsteker voor alle medewerkers 
van het bedrijf. Zo vindt ook di-
recteur Jan Kleverlaan: “Klant-
vriendelijkheid zit in de genen 
van ons bedrijf. Iedere medewer-
ker kent het belang van prettige 
contacten en goede service. De-
ze score komt absoluut het he-
le team toe.” Ook Kleverlaan zelf 
kent het belang van klantvrien-
delijkheid: “Als de communicatie 
met de klant optimaal is, houdt 

de klant toch een ander gevoel 
over aan onze dienstverlening 
dan wanneer dat niet het geval 
zou zijn. Los van de kwaliteit van 
de uitgevoerde werkzaamheden. 
Wij zullen dan ook beide onze 
volle aandacht blijven geven.”
Klassezaak.nl is een onafhanke-
lijke website waar dienstverle-
ners worden gerangschikt naar 
de mate van klanttevredenheid. 
Uniek is dat de klanttevreden-
heidsonderzoeken door Klas-
sezaak zelf worden uitgevoerd 
in opdracht van de dienstverle-
ner en dat alle resultaten wor-
den gepubliceerd op de websi-
te. De reacties op de website zijn 
daardoor uitsluitend van cliën-
ten zelf. Het concept is toepas-
baar op vrijwel alle dienstverle-
nende branches waar de onder-
nemer de beschikking heeft over 
de klantengegevens.

Zesde Nationale Voet 
Meet Week bij Little Fox
Castricum - Maandag 8 sep-
tember gaat de 6e Nationale 
Voet Meet Week voor kinderen 
van start. Met het thema, voet-
meten voor alle kindervoeten die 
nog groeien moeten, richt Pas-
Merk winkelier Little Fox aan de 
Smeetslaan in Castricum zich tot 
de ouders van opgroeiende kin-
deren. 
Tijdens deze campagne wordt 
speciale aandacht besteed aan 
het meten van kindervoeten. 
Kindervoeten zijn kwetsbaar. Een 
schoen goed passend verkocht 
is dan een eerste voorwaarde om 
kindervoetjes in goede conditie 
te houden. Kindervoetjes groei-
en snel, daarom is een regelma-
tige maatcontrole gewenst. 
Bij Little Fox meten Andy en Ti-
na tijdens een maatcontrole de 
voetjes in lengte en breedte, ter-
wijl ook aandacht wordt gege-
ven aan de stand van de voe-

ten. Little Fox controleert ook de 
schoentjes waarop al enige tijd 
gelopen is. Hierbij wordt speci-
aal gelet op slijtvlakken van zo-
len en hakken.
Ouders van nu blijken zich niet 
altijd bewust van de nood-
zaak van goed passend kin-
der-schoeisel. PasMerk winke-
liers adviseren om te beginnen 
met meten zodra het eerste paar 
schoentjes kan worden aange-
schaft. Maatcontroles worden 
vastgelegd in het maat-controle-
bestand terwijl de ouders en hun 
kinderen de groei kunnen volgen 
in het PasMerk Groeipaspoort. 
PasMerk winkeliers beschikken 
over de juiste apparatuur om 
voeten goed te kunnen meten. 
Zij zijn vakbekwaam en hebben 
goed opgeleid personeel. Na een 
maatcontrole (gratis) geven zij 
de ouders een eerlijk advies, zij 
hebben schoenen in meerdere 

wijdtematen in het assortiment. 
PasMerk is een stichting van en 
voor winkeliers, zij werd in 1998 
opgericht. Een van de doelstel-
lingen is de consument te infor-
meren over het belang van goed 
passend schoeisel en het aan-
bieden van schoenen in meerde-
re wijdtematen. Tijdens de Eerste 
Nationale Voet Meet Week werd 
onder meer vastgesteld dat ca. 
60% van alle kinderen waarvan 
de voetjes werden gemeten, op 
niet passende schoenen loopt.
De Voet Meet Week is een initia-
tief van PasMerk, aangesloten bij 
de Stichting Collectieve Promotie 
Passend Schoeisel en wordt me-
de gedragen door de fabrikanten 
Trackstyle, Twins, Piedro, Pronto 
en Ostrich. 
Naar aanleiding van de Voet 
Meet Week geeft PasMerk een 
Kinderschoenenkrant uit die gra-
tis verkrijgbaar is bij Little Fox. 
Ook peuterspeelzalen ontvan-
gen informatie over de Nationale 
Voet Meet Week. Kijk voor meer 
informatie op  www.pasmerk.nl 
en ga langs bij Little Fox.

Sponsoring fietskleding 
door Schipper Kozijnen
Opmeer - Een gezond bedrijf 
heeft gezonde medewerkers no-
dig. En het is alom bekend dat 
sporten goed is voor de gezond-
heid. Maar, sporten kost ook 
geld. Daarom biedt Schipper Ko-
zijnen, in samenwerking met fit-
nesscentra, haar medewerkers 
al weer enige jaren de moge-
lijkheid om tegen een geredu-
ceerd tarief deel te nemen aan 
bedrijfsfitness. Met het sponso-
ren van fietskleding is onlangs 
weer een grote groep medewer-
kers ondersteund in het uitvoe-
ren van hun sport. Op zaterdag 
23 augustus vertrok vanaf de 
showroom op bedrijventerein de 
Veken, een wielerploeg van bij-

na 20 mensen in Schipper Ko-
zijnen tenue, om aan de eerste 
Schipper Kozijnen wielerklassie-
ker te beginnen. Deze voerde de 
wielrenners door het prachtige 
Westfriese landschap. Naarma-
te de tour vorderde en de ploeg 
aan de tweede etappe begon, 
ontstonden langzaam de bijten-
de kuiten en begon de vermoeid-
heid toe te slaan. Door de laatste 
kilometers goed kop over kop te 
rijden hebben allen de tour vol-
bracht. Naast ondersteuning van 
de eigen medewerkers worden, 
in de regio’s waar een Schipper 
Kozijnen vestiging is, ook diverse 
sportverenigingen door het be-
drijf gesponsord.

Cultuur proeven in de bibliotheek
Castricum - De acht culture-
le organisaties verenigd in het 
Educatief Beraad, organiseren 
op vrijdag 5 september van 16.00 
tot 21.00 uur in bibliotheek Cas-
tricum aan de Geesterduinweg 1 
een proeverij van culturele eve-
nementen onder de  toepas-
selijke naam Cultuur Proeven. 
De toegang is gratis en boven-

dien worden er doorlopend aan-
trekkelijke culturele prijzen ver-
loot. De prijzen worden beschik-
baar gesteld door de deelne-
mende organisaties: Iskra, Toon-
beeld, Perspectief, Vucas, Nivon, 
Tuin van Kapitein Rommel, Stich-
ting Welzijn, bibliotheek Castri-
cum. Bezoekers kunnen zich bij 
de stands laten voorlichten over 

de diverse activiteiten, zich in-
schrijven en kaarten kopen, vaak 
met speciaal voor deze dag aan-
trekkelijke kortingen. De dag 
biedt ook een voorproefje op 
het aanbod. De hele dag door 
zijn er diverse optredens en kor-
te filmpresentaties. Voor de kids 
wordt er voorgelezen. De bezoe-
ker kan deelnemen aan diverse 
workshops en er zijn hapjes en 
drankjes!
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Kermis in café ‘de Lantaarn’
Limmen - Vrijdag 12 september 
barst het kermisgeweld los in de 
Lantaarn, met de topband van dit 
moment: Bob en de Blue Band.
In het voorcafé dj Toine, die het 
dak eraf laat knallen.
Zaterdag 13 september in de 
tent La Stampa. Een fullprof, all-
round feest-showorkest.
In de zaal d-Sign met de heet-
ste nieuwkomers, dansnummers, 
meezingers en rockklasiekers.
In het café zet dj  Toine het café 
op zijn kop.
Zondag 14 september in de tent: 
Flair met een up-to-date reper-
toire.
Altijd de laatste hits het eerst op 
het podium!
Zondag ook een eenmalig optre-
den van een landelijk bekende 
mistery guest. In de zaal Mem-
phis met een mix van de Beatles, 
REM, U2, Rolling Stones, Queen 
en Robbie Williams, terwijl dj 
Denniz er een feest van maakt in 
het voorcafé. Jukebox.

Maandag 15 september in de 
tent Jukebox.
In de zaal trio Tjoe en Jeroen. Dj 
Maarten in het café, die niet eer-
der zal rusten tot iedereen met 
hem mee feest.
Maandagavond in de tent Kink. 
Deze coverband uit Noord-Hol-
land heeft een dansbaar reper-
toire. Kink is professionaliteit, 
passie, feest, lof, dansen en dan-
sen. En in het café wederom dj 
Toine.

Zaterdag 6 september open huis

Nieuwe wind bij Volksuniversiteit 
Castricum - Op zaterdag 6 sep-
tember houdt de Volksuniversi-
teit Castricum van 11.00 tot 13.00 
uur open huis in het VUcas-kan-
toor, Kooiplein 24a in Castricum. 
Belangstellenden kunnen zich 
daar informeren over het VUcas-
programma 2008/2009 en zich 
inschrijven. 
Er waait een nieuwe wind bij 
Volksuniversiteit Castricum en 
dat is te zien aan het nieuwe lo-
go: een vliegende uil. Het logo 
onderstreept het dynamische ka-
rakter van het VUcas-aanbod dat 
veelzijdig en van hoog niveau is. 
Met het aantreden van Piet Geer-
ke als voorzitter slaat de VUcas 
haar vleugels uit. Het program-
ma is geheel vernieuwd en ook 
het programmaboekje is in een 
nieuw jasje gestoken. Nog wel 
helderrood, maar met een ande-
re lay-out. De indeling in de ru-
brieken aangepast. Naast Taal & 
Literatuur, Mens & Maatschappij 
en Kunst & Cultuur zijn er nu ook 
de rubrieken Actief en Creatief. 
Daarmee is het cursusaanbod 
overzichtelijker is geworden. De-
zelfde indeling wordt aangehou-
den op de website, waar online 
kan worden ingeschreven.

Veel nieuwe cursussen
In totaal staan er dit jaar 41 cur-
sussen op het programma, waar-
van 16 nieuwe. Dit zijn: Engels 
toneel The early Virginia Woolf; 
Spaanse Workshop met 4 ver-

schillende onderwerpen;  Lees-
kring moderne buitenlandse li-
teratuur, Spreekuur voor ouders 
van middelbare scholieren, VU-
cas-Couvert; Hoe actueel is Spi-
noza?; Culturele antropologie; 
Geologie ; Het schilderen van de 
moderne wereld; de muziekcur-
sus Oren op reis; Computeron-
derhoud; Opruimen met kinde-
ren; Sauna; Patchwork; Trendy 
collier en Zwevend collier ma-
ken. 

Sociale aspect
Voorzitter Piet Geerke: ,,Bij de 
VUcas-cursussen gaat het te-
genwoordig niet alleen om het 
verwerven van praktische ken-
nis, maar ook om ‘beleving’. Het 
sociale aspect – het leggen van 
contacten en het uitwisselen van 
ervaringen – is zeker zo belang-
rijk. Het VUcas-bestuur speelt 
daarop in met het aanbieden van 
activiteiten, waarbij de gemeen-
schappelijke belangstelling voor 
een onderwerp of thema het 
bindende element is. Wensen en 
belangstelling van onze cursis-
ten veranderen, dat is ook dui-
delijk te merken aan de inschrij-
vingen. Het is een uitdaging om 
daar als bestuur op in te spelen. 
Dat is een belangrijk doel in de 
komende periode’’. 

VUcas-Couvert
Helemaal nieuw in het program-
ma is het VUcas-Couvert, dat be-

staat uit twee bijeenkomsten met 
een gespreksleider. De onder-
werpen van de tafelgesprekken 
zijn van filosofische en spiritue-
le aard. ,,Het VUcas-Couvert laat 
goed zien waar wij naar toe wil-
len in ons aanbod,’’ zegt Geerke. 
,,Namelijk de deelnemers zoveel 
mogelijk stimuleren gezamenlijk 
invulling te geven aan een be-
paald thema, waarbij de bege-
leidende docent open staat voor 
suggesties en ideeën.’’ 

Lezingen en filmabonnement
De lezingen en het filmabonne-
ment blijven vast onderdeel van 
het VUcas-programma. In de 
pauze is er koffie, thee of een 
goed glas wijn. Het filmabonne-
ment bestaat uit zes films in het 
Corso Theater op zondagoch-
tend, maandagavond of dins-
dagmiddag in de maanden okto-
ber tot met maart. Een extraatje 
voor de abonnementhouders is 
de korting op de toegangskaart 
voor ‘Corso Classic’, filmklassie-
kers die in oktober en november 
in deze bioscoop zullen worden 
vertoond. 
Alle informatie is te vinden op 
www.vucas.nl. Voor vragen kunt 
u ook bellen naar het VUcas-
kantoor 0251-670048 op werk-
dagen is 09.30 tot 11.30 uur. 
of mailen naar info@vucas.nl. 
De geheel vernieuwde website 
www.vucas.nl zal binnenkort ge-
reed zijn.

In 4 weken fantastisch resultaat
Hoe fit en slank zijn de 
dames van Castricum?
Castricum - Hypoxi & Lady’s fit-
ness Castricum gaat de komen-
de maanden onderzoek doen 
naar de algemene conditie van 
vrouwen en daarvoor zijn zij op 
zoek naar dames uit Castricum.
De deelnemers stappen in een 
programma van 4 weken. Aan 
het begin wordt door middel van 
een Futrex meting het volgende 
vastgesteld:
1. Gewicht in kg.
2. Vetpercentage
3. Vochtpercentage
4. Body Mass Index

Deze punten geven een goed 
inzicht in de algehele conditie. 
Hierna stappen de deelnemers 
in een trainingsprogramma van 
2 tot 3 keer per week een half 

uur. Na 4 weken volgt er weer 
een meting. Dan ziet men welke 
fantastische resultaten haalbaar 
zijn in slechts 4 weken.

Neem snel contact op met de 
studio en maak een afspraak via 
tel. 0251-676516. Of ga langs op 
Dorpstraat 31 in Castricum. Ge-
opend van maandag tot en met 
vrijdag van 09.00 tot 14.00 uur 
en en van 17.00 tot 22.00 uur, za-
terdag van 9.00 tot 12.00 uur. De 
vakantie is voorbij, tijd om weer 
in beweging te komen.
Bij Hypoxi en Lady’s Fitness Cas-
tricum is alles mogelijk om het 
gewenste gewicht en figuur te 
behalen.
Meer informatie op de website: 
www.hypoxistudiocastricum.nl.

Het gat van Castricum Centrum

Bakkerspleintje begint 
bijna 4 meter onder NAP
Castricum - De upgrading van 
het centrum van Castricum be-
gint met een groot gat van zo’n 
90 bij 75 meter. Maar liefst 5.000 
m³ grond is afgegraven om het 
ambitieuze centrumplan Bakker-
spleintje uit te kunnen gaan voe-
ren. 
Op de plek van het gat komt de 
immense parkeergarage, waar 
straks het winkelend publiek on-
der het plein kan parkeren. Ook 
vinden de bewoners van de ap-

partementen straks hier hun ex-
tra beveiligde parkeerplekken.
Volgens Martijn van Rijen, pro-
jectleider namens ontwikkelaar 
Symbion, is de inhoud van het 
gat onder het Bakkerspleintje 
bijna zo groot als de kerk schuin 
aan de overkant. 
“Je moet bedenken dat er maar 
liefst 171 auto’s straks een pri-
ma parkeerplek krijgen. Verder 
vraagt de royale in- en uitrit veel 
ruimte. Voorts wordt er plek vrij 

gehouden voor winkelwagentjes 
bij de lift. De hele garage krijgt 
een heldere uitstraling zodat 
men zich er prettig kan voelen. 
Iets heel anders als de bedomp-
te parkeergarages zoals men die 
van vroeger kent.”
Om het grote gat heen staat een 
enorme damwand waarvoor een 
gigantische installatie weken be-
zig is geweest. Door het gebruik 
van geavanceerde technieken is 
de overlast voor de omgeving tot 
een minimum beperkt geweest. 
Binnenkort verschijnt er voor het 
aanbrengen van de funderings-
palen weer zo’n installatie, waar-
van er maar 10 in Nederland zijn. 
De speciale techniek heeft bij de 
eerste 80 palen (die al eerder 
geplaatst zijn) geen overlast ver-
oorzaakt. Men verwacht dat dit 
weer gaat lukken.

Volgens Van Rijen loopt het werk 
keurig op schema. “De eerste 
opleveringen staan voor eind 
2009 te boek. De appartementen 
volgen vlak daarna. Als we geen 
elfstedentochten gaan rijden de 
komende winters, dan kan in het 
voorjaar 2010 iedereen wonen 
en winkelen op en parkeren on-
der het Bakkerspleintje.” 
“Binnenkort starten we ook met 
het verfraaien van de gevel van 
het oude Doeland-pand. Dan 
kan men alvast een beetje aan-
voelen hoe de sfeer van het plein 
gaat worden.” 
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Werken met straatkinderen

Dorien nieuwsgierig 
op pad naar Bolivia
Castricum - ‘Het nieuwe Spaans 
zonder moeite’, dat boekwerk-
je ligt, net zoals de reisgids van 
Bolivia, altijd wel ergens in de 
buurt van Dorien Dolman. Want 
de 18-jarige Dorien bereidt zich 
voor op acht maanden vrijwilli-
gerswerk in een kinderdagver-
blijf in El Paz, waar straatkinde-
ren worden opgevangen. “Maar 
eerst moet ik zorgen dat de reis 
financieel haalbaar is en daarom 
heb ik nu twee baantjes en een 
krantenwijk.”
 
Nu zij haar VWO-diploma op zak 
heeft, is de tijd aangebroken de 
wijde wereld in te trekken. “De 
internationale ontwikkelingsstu-
die aan de Wageningen Univer-
siteit spreekt mij wel aan, maar 
nog even niet. Ik vind het een 
goed moment om er een tijd-
je tussenuit te gaan. Niet alleen 
het avontuur en de mogelijk-
heid de taal te leren spreken mij 
aan; ik wil ook graag iets veran-
deren aan de misstanden in de 
wereld. Toen ik jonger was, wilde 
ik dat groot aanpakken, maar ik 

heb ondertussen geleerd dat het 
alleen met kleine stapjes kan.” 
Op 30 september vertrekt Do-
rien naar Zuid-Amerika. Zij ver-
blijft bij een gastgezin en de eer-
ste maand is geheel gericht op 
het leren van de taal. Haar ou-
ders staan voor 100% achter 
haar plannen. “Maar naarmate 
de tijd van vertrek naderbij komt, 
gaan zij het wel steeds spannen-
der vinden”, lacht Dorien. 
 
Onrustig hart 
Dorien gaat werken met straat-
kinderen uit de probleemwijk 
Gran Poder. “Het kinderdagver-
blijf heet Corazón Inquieto, wat 
onrustig hart betekent”, vervolgt 
zij. “Een symbolische naam. Kin-
deren zijn altijd op zoek naar iets 
nieuws, het onbekende. Zij leren 
graag nieuwe dingen. Corazón 
Inquieto geeft deze kinderen de 
gelegenheid zichzelf te ontplooi-
en.” Bij de kinderbescherming in 
de wijk komen iedere dag ge-
middeld tien nieuwe zaken bin-
nen die te maken hebben met 
mishandeling, misbruik of ver-

waarlozing. Veel gezinnen kun-
nen maar met moeite de eindjes 
aan elkaar knopen en de alco-
holproblematiek is ook groot in 
deze buurt. Dorien: “Veel kleine 
kinderen zijn de hele dag bij hun 
moeder op de markt. Ze zitten 
te spelen in een doos of tussen 
de koopwaar. Dankzij dit project 
kunnen zij een aantal uur per 
dag kunnen spelen in een ruim-
te die speciaal voor kleine kinde-
ren is ingericht, waar zij zich be-
ter kunnen ontwikkelen op mo-
torisch, psychologisch en soci-
aal gebied.” Het project biedt in 
de ochtend opvang voor kinde-
ren van 2 tot 6 jaar en in de mid-
dag van 6 tot 12 jaar en is opge-
zet door Bureau Connectie Boli-
via. “Bij dit bureau valt de eigen 
bijdrage van de vrijwilligers nog 
wel mee. Er zijn instanties waar 
je veel meer geld moet betalen.” 
En hoe is het gesteld met het 
hart van Dorien? Onrustig? Heeft 
zij een Corazón Inquieto? Is zij 
altijd op zoek naar iets nieuws, 
naar het onbekende en leert zij 
graag nieuwe dingen? Dorien: 
“Ik ben vooral heel nieuwsgierig 
naar wat er gebeuren gaat. Het 
is in ieder geval helemaal niks 
voor mij om altijd in Nederland 
te blijven!” Op www.traveldorien.
waarbenjij.nu kunnen belang-
stellenden Dorien volgen. Wie 
een financiële bijdrage wil leve-
ren, kan dat doen op 8577017 op 
naam van Dorien Dolman.
 
Bureau Connectie Bolivia is op-
gericht in februari 2004 in La 
Paz door een Nederlandse maat-
schappelijk werkster die zelf ook 
begonnen is als vrijwilligster in 
Bolivia en een Boliviaanse. In 
september 2006 is het Bureau 
overgenomen door docent Helen 
Koolschijn. 
Sinds september 2005 werkt 
Stichting Connectie Bolivia sa-
men met JoHo. JoHo is een or-
ganisatie die als doel heeft zo 
veel mogelijk centra te creëren 
op het gebied van internationa-
le samenwerking, werken en rei-
zen. Voor meer informatie: www.
joho.nl of www.connectieboli-
via.nl. 

Woongroep kinderhuis 
Antonius is gepimpt
Castricum- Woongroep de 
Bommels van kinderhuis Anto-
nius is gepimpt. Medewerkers 
van Atomis BV, producent van 
innovatieve verlichtingsarmatu-
ren, staken afgelopen maandag 
vrijwillig de handen uit de mou-
wen. Ze namen ook de kosten 
voor hun rekening. Atomis wilde 
eens een ander soort bedrijfs-
uitje. Directeur K. Kat benaderde 
het bemiddelingsbureau Zinnige 
Zaken. Zij regelden voor Atomis 
BV een klus op kinderhuis Anto-
nius. Afgelopen maandag ging 
15 man sterk aan de slag. Som-
migen knapten het poppenhuis 

op en anderen hielpen met het 
schilderen van de woonkamer: 
de muren wit met een vleugje 
appelgroen en de computerhoek 
ijsblauw. Twee creatieve mede-
werkers schilderden kunstwer-
ken voor aan de muur. 
Mika en Zoël, kinderen van 
De Bommels, kwamen onder 
schooltijd even kijken. Mika: “We 
hebben van tevoren de kleu-
ren uitgezocht. En straks, als we 
uit school zijn, mogen we drin-
ken rondbrengen.” Aan het ein-
de van de middag was de klus 
geklaard en konden de kinderen 
hun woonkamer bewonderen.

Directeur K. Kat van Atomis BV met Zoël (l) en Mika (r).

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
20-08-2008: Indy, dochter van 
J.W. Braas en N. Teuthof, gebo-
ren te Castricum. 27-08-2008:  
Julian Samuel, zoon van E. van 
den Booren en C.G.M. Castri-
cum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
22-08-2008: Koeman, Menno M. 
en Probst, Marije G., beiden wo-
nende te Alkmaar. 22-08-2008: 
de Boer, Jorg en van der Wou-
de, Marion, beiden wonende te 
Zaanstad. 22-08-2008: Kramer, 
Arjan J.M. en Gol, Adrienne J., 
beiden wonende te Limmen. 22-
08-2008: de Nijs, Jelle F. en Vlaar, 
Jessica C.H., beiden wonende te 
Limmen. 22-08-2008: Bouwes, 
Hendrik en Droge, Mariëlle N., 
beiden wonende te Beverwijk. 

25-08-2008: Ham, Michaël J.L. 
en Liefting, Juditha C.M., beiden 
wonende te Schiedam.

Overleden:
Wonende te Limmen:
26-08-2008: Mooij, Cornelia, oud 
79 jaar, gehuwd met H. Meijer, 
overleden te Limmen.

Wonende te Castricum:
21-08-2008: Kuijper, Carolina M., 
oud 66 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met D. Stoop. 22-
08-2008: Bakker, Tineke, oud 69 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met K. Joon. 24-
08-2008: Torenburg, Maria J., 
oud 85 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met P. 
Spil. 25-08-2008: Nicolaas, Theo, 
oud 79 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met G. 
Fehling.

St. Nicolaascomité 
zoekt sponsors
Castricum - Wie draagt de goe-
de Sint een warm hart toe? Ie-
dereen toch zeker?
Een vernieuwd St. Nicolaasco-
mité in Castricum zet zich in om 
weer een grandiose intocht voor 
alle kinderen in Castricum, Bak-
kum en daarbuiten te organise-
ren.

Met alle opa’s en oma’s, vaders 
en moeders wil het comité een 
grote club vormen. Wie sponsor 
wil worden voor de goede Sint 
en zijn gevolg kan 10,00 euro 
overmaken op rekeningnummer 
311940978. Onder de sponsor-
deelnemers zal een Sintbezoek 
aan huis worden verloot.
Voor meer informatie tel. 0251-
650673 of e-mail w.harff@case-
ma.nl.

Monumentenweekend

Expositie in de 
oude Duinrandschool

Bakkum - Tijdens het monu-
mentenweekend kunnen be-
langstellenden een kijkje ne-
men in het oude schoolgebouw 
aan de Van Oldenbarneveldtweg 
37 in Bakkum, dat tegenwoordig 
dienst doet als atelier voor de 
amateur-kunstenaarsvereniging 
‘Perspectief’. Een aantal jaren ge-
leden is het uit 1905 stammende 
gebouw grondig opgeknapt. Het 
houtwerk werd waar nodig ver-
nieuwd en in de oorspronkelijke 
kleuren geverfd en de voorgevel 
werd gereinigd en tot slot wer-
den de stenen opnieuw gevoegd. 

Als men nu Castricum via Bak-
kum binnen komt rijden, vormt 
het samen met de andere geres-
taureerde panden een schilder-
achtig  Bakkums hoekje. 
De binnenkant van het gebouw 
is op een paar details na, niet 
meer in oorspronkelijke staat. 
Het is per slot van rekening 
een atelier. Toch is het de moei-
te waard te komen kijken want 
de leden van Perspectief tonen 
er hun vakantiewerk. De expo-
sitie is geopend op zaterdag en 
zondag 13 en 14 september van 
10.00 tot 17.00 uur.
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Klokkenwinkel aan de Kerkweg

Klokkenmaker Bob Copini 
leerde het vak van zijn vader

Limmen - Wie Bob Copini voor 
de eerste keer ontmoet maakt 
kennis met een man met lief-
de voor zijn vak. “Als twaalfja-
rig jongetje zat ik al in mijn va-
ders werkplaats op een krukje. Ik 
mocht dan uurwerken schoon-
maken, waarvoor ik wat zakgeld 
kreeg. Beetje bij beetje leerde 
ik het vak kennen. Mijn vader 
had er slag van, deed er steeds 
een schepje bovenop en liep af 
en toe even weg en liet mij dan 
zelf nadenken. Mijn opa was ook 
horloge- en klokkenmaker, mijn 
ooms eveneens en velen uit de 
familie zitten in het vak of zijn 
goudsmid geworden.”
 
Copini staat te popelen om mij 
een rondleiding in zijn winkel te 
geven. “Al deze antieke en mo-
derne klokken, die ik verzameld 
heb, zijn te koop”, zegt hij. “Kijk,  

Bob Copini aan het werk in zijn atelier met rechts tientallen tangetjes, 
die hij stuk voor stuk gebruikt voor allerlei reparaties. 

hier heb je een Friese stoeltjes-
klok uit 1810 met een beweeg-
baar scheepsmechanisme en 
hier een 175 jaar oude Friese 
staartklok met een bruidskrans 
en wekkerwerk. 
De Friese boeren hadden in de 
winter niet zo veel te doen en 
gingen dan klokken maken. Ik 
waardeer vooral de handvaar-
digheid en het vakmanschap van 
die boeren. Alles is ook heel net-
jes afgewerkt. Kijk, en hier heb 
je Franse comtoises met een 
vouwslinger, harp- of bloem-
slinger van messing.” We kij-
ken met hem mee en zien di-
verse regulateurs, Zaanse klok-
ken, een Schwarzwalder schil-
derijklok, een prachtige Franse 
console met messing, ingelegd 
in schildpadleer en een bijzon-
dere zwarte marmeren schouw-
klok uit 1860. Ongelooflijk zo 

veel verschillende types klok-
ken als er zijn. We zien een an-
tieke Friese notarisklok, Engel-
se Westminsters, Franse pendu-
les, klokken uit de Amsterdamse 
school en Schwarzwalder koe-
koeksklokken.
 
Uiterste precisie
Bob Copini verkoopt niet alleen 
klokken voor ieders portemon-
nee, maar ook sieraden. Boven-
dien heeft hij een mooie collec-
tie horloges, waaronder profes-
sionele duikhorloges. Het repa-
reren van sieraden en klokken 
houdt hem dagelijks bezig. Door 
zijn vakkennis krijgt hij eenvou-
dige -, maar ook hele bijzonde-
re exemplaren aangeboden om 
te repareren, zoals mooie Am-
sterdamse staande horloges van 
soms meer dan tweeënhalve me-
ter hoog uit Amsterdamse grach-
tenhuizen. Bob: “Er is veel beun-
hazerij en door koop via internet 
zijn er ook klokken waaraan is 
gerotzooid. Ik haal een eventueel 
te repareren klok geheel vrijblij-
vend zelf op bij de mensen. Vaak 
heb ik alleen maar het uurwerk 
nodig. Ik ga dan in mijn atelier 
kijken wat er aan mankeert en 
wat het gaat kosten, betrek de 
klant erin en overleg. Als de klok 
het kwalitatief niet waard is, zeg 
ik het ook. Ik moet altijd heel se-
cuur werken, tot op 1/100ste mil-
limeter nauwkeurig. Ik houd er-
van onder de mensen te zijn, 
maar ik werk het liefste alleen. Ik 
moet me steeds heel goed con-
centreren. Ik heb eerst acht jaar 
in Akersloot in huis gewerkt. Nu 
heb ik sinds twee jaar een win-
kel in Limmen. Die is aan de 
Kerkweg nr. 30 achter mijn huis.” 
(Marga Wiersma).

Wethouder Hes blij met 
activiteiten Toonbeeld
Castricum - De gemeente is 
steeds een trouwe steun bij al-
lerlei culturele activiteiten, zoals 
Concert op zondag, de kinder-
voorstellingen en de literaire le-
zingen. Activiteiten waaraan in 
Castricum dringend behoefte is 
gezien het groeiend aantal be-
zoekers. Maar voor wethouder 
Hes, die onder andere cultuur in 
z’n portefeuille heeft, is het na-
tuurlijk ook leuk om te weten wat 
er precies met de gemeentelijke 
subsidie gebeurt.
Daarom gingen leden van de 
culturele commissie van Toon-
beeld bij hem op bezoek om hem 
zowel het verslag van het afgelo-
pen seizoen te overhandigen als 
het programma van het nieuwe 
seizoen.

De wethouder nam niet alleen 
het verslag in ontvangst en een 
aantal cd’s van de musici die de 
optredens verzorgden. Hij had 
ook ruimschoots tijd ingeruimd 
om te informeren naar de plan-
nen voor de toekomst. Die plan-
nen zijn er in ruime mate, ook 
waar het samenwerking met an-
dere culturele groeperingen in 
Castricum betreft. Wat er het ko-
mende seizoen allemaal te zien, 
te horen en te beleven valt, wordt 
op vrijdag 5 september in de bi-
bliotheek in Geesterduin gepre-
senteerd. Van 16.00 tot 21.00 uur 
kan men er bij een hapje en een 
drankje terecht voor informatie. 
Ook wordt voor een afwisselen-
de muzikale omlijsting gezorgd. 
De toegang is gratis.

Wethouder Hes geflankeerd door twee leden van de Culturele com-

Chileense wijngrootheid 
Mario Pablo Silva in Limmen
Limmen - Op vrijdag 5 septem-
ber komt Mario Pablo Silva, ei-
genaar van het meest onder-
scheidden wijnhuis in Chili - Vi-
na Casa Silva, naar Limmen. Zijn 
bezoek zal niet onopgemerkt 
blijven onder de culinaire smul-
papen in Limmen. Mario Pablo 
Silva zal het middelpunt zijn tij-
dens een exclusief zesgangen 
wijnmakers wijndiner georgani-
seerd door Monique Meegdes 
van Confusion Wines Limmen en 
Peter Lute van restaurant Lute 
Rootz in Limmen.
Monique Meegdes is sinds 2006 
exclusief ambassadrice voor de 
Casa Silva wijnen in Noord-Hol-
land.
“De kwaliteit van de wijnen heb-
ben mij vier jaar terug al ver-
liefd doen worden op dit prachti-
ge wijnhuis. Na mijn bezoek aan 
Casa Silva in Chili in 2006 is deze 
verliefdheid omgeslagen in vol-
ledige smoorverliefdheid op dit 
wijnhuis. Ik vind het dan ook een 
hele eer dat Mario Pablo nu mij 
bezoekt in Limmen.”
“Geweldig, heb er nu al zin in”, 
riep Peter Lute toen hij hoorde 

Monique Meegdes in de specia-
le ‘tasting/award room’ bij Casa 
Silva tijdens haar bezoek in Chi-
li. Confusion Wines Limmen is één 
van de 25 exclusieve partners in 
Nederland voor de Casa Silva wij-
nen.

dat Mario Pablo Silva met Mo-
nique Meegdes van Confusion 
Wines een wijnmakers wijndiner 
wilde organiseren in zijn restau-
rant Lute Rootz.
Voor meer informatie:  www.
confusionwines.nl, confusionwi-
nes@quicknet.nl.       

Zicht Counselling & Coaching

Oplossingsgerichte 
kortdurende counselling
Castricum - Solution-Focused 
Brief Counselling. met ande-
re woorden, oplossingsgerich-
te kortdurende counselling is 
een krachtige methode die hulp 
biedt aan kinderen, jongeren en 
volwassenen.

Deze methode is ontwikkeld in 
Amerika op basis van observatie 
van gesprekken met cliënten en 
wetenschappelijk onderzoek.
Binnen slechts enkele individue-
le gesprekken biedt de methode 
bij tal van hulpvragen een maxi-
mum aan hulp. Het bijzonde-

re  hierbij is dat men zelf oplos-
singen gaat zoeken en vinden. 
Hiermee wordt het inzicht in ei-
gen kunnen vergroot en er wordt 
bovendien een strategie geleerd 
om een vergelijkbaar probleem 
zelfstandig op te lossen.
Door de manier van gespreks-
voering krijgt men al snel een 
positieve kijk op zichzelf en op 
de toekomst. Zo ontstaat de mo-
tivatie en het plezier te gaan ex-
perimenteren en met ander ge-
drag aan de gang te gaan.

Zelf hoeft men niet op de hoog-

te te zijn van alle ins en outs. 
Hiervoor heeft Solution-Focused 
Brief Counselling een techniek in 
handen die men bij alle hulpvra-
gen met succes gebruiken kunt.

Voor het maken van een afspraak 
voor een intakegesprek kan men 
bellen met Monique Krom: 06-
24531189 of Daphne Hartman: 
06-51494071 of stuur een mail 
naar info@zicht-counselling.nl. 

Men kan ook een kijkje nemen 
op de website www.zicht-coun-
selling.nl.
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Nordic Walking Akersloot 
start introductielessen
Akersloot/Castricum - Nordic 
Walking Akersloot organiseert 
weer nieuwe introductielessen. 
Deze worden gegeven op vrijdag 
12 september om 10:00 uur van-
af de parkeerplaats bij Sporthal 
de Lelie in Akersloot en op zater-
dag 13 september om 11:00 uur 
vanaf de parkeerplaats bij het Jo-
hanna’s Hof. De kosten voor een 
introductieles bedragen 6,00 eu-
ro inclusief het gebruik van de 
poles. Bij voldoende deelnemers 
wordt die week daarop de cur-
sus gestart.
Wie al een basiscursus Nordic 

Walking gevolgd heeft, een hond 
bezit en hiermee wil sporten kan 
informatie krijgen op zaterdag 27 
september. Op de parkeerplaats 
van Johanna’s Hof wordt om 
11.00 uur gratis informatie ver-
strekt over Nordic Dog Walking.
Wie in een Nordic Walking Wal-
kinggroep wil kan terecht op de 
maandagochtend om 9:00 uur, 
op donderdagavond 19:00 uur en 
op zaterdagochtend om 9:00 uur. 
Louisa ten Wolde is een gecertifi-
ceerd Nordic Walking instructeur 
(VDNOWAS) en hondeninstruc-
teur. (Kon. Ned. Kennelclub Cy-

nophilia).
Voor al deze activiteiten graag 
van te voren aanmelden via te-
lefoonnummer 0251-318251 of 
06-23258001 of via e-mail info@
nordicwalkingakersloot.nl. Kijk 
eens op de website www.nordic-
walkingakersloot.nl of op www.
nordicdogwalking.nl.

Tijd voor ijs op de Meent
Castricum - Na een zomer van 
zon, wind en ook regen lonkt de 
winter. Een winter, waarin er nu 
natuurijs ligt of niet, de gelegen-
heid geboden wordt om als van-
ouds ijsplezier te hebben.
Vanaf zaterdag 11 oktober gaat 
het seizoen voor het jeugdschaat-
sen van start op de kunstijsbaan 
de Meent te Alkmaar.

Elke zaterdagochtend tot en met  
maart kan men meedoen aan het 
jeugdschaatsen. Ingedeeld naar 
niveau en leeftijd oefent men op 
het ijs onder begeleiding van en-
thousiaste schaatstrainers. Aan 

het einde van het seizoen kunnen 
de deelnemers een echt schaats-
diploma behalen en rijd en in elk 
geval de elf-stedentocht en krij-
gen het felbegeerde kruisje in 
hun bezit.

Belangstellenden tussen de zes 
en twaalf jaar kunnen zich op-
geven bij de coördinator van het 
jeugdschaatsen Annemieke Kos, 
tel: 0251-675250 of per e-mail 
kosroelen@gmail.com. De kosten 
bedragen 90 euro voor het hele 
seizoen. Hierbij is de toegang tot 
de ijsbaan inbegrepen. Graag op-
geven voor 15 september.

NK beachvolleybal
Castricum - Afgelopen zondag hebben drie jeugdleden van Croonen-
burg mee mogen doen aan de gesloten NK beachvolleybal in Scheve-
ningen. Demi Zwerver, Luca Leithuijser en Lisan Kok hebben zich na 
meerdere wedstrijden in de regio Holland voor het NK weten te plaat-
sen. In een zonovergoten Scheveningen streden ze met 11 teams op 
hoog niveau om het Nederlands kampioenschap. De meiden hebben 
zich zwetend, zand happend maar vol  enthousiasme tot de halve fina-
le staande gehouden. Helaas waren er sterkere teams en kunnen onze 
meiden weer trainen om volgend jaar op het centre court te staan.

Castricum - Na de verrassende 
winst op zondag tweede klasser 
DEM heeft FC Castricum ook de 
tweede bekerwedstrijd gewon-
nen. Op het kunstgras in Amster-
dam werd dinsdagavond zater-
dag derde klasser AFC met 3- 5 
verslagen. Er waren veel nieuwe 
spelers, twee nieuwe ambitieuze 
trainers en een andere aanpak. 
Zo wordt niet langer meer ge-
werkt met een A en B selectie. 

Trainer Mark Kranendonk: “Ik 
heb 41 spelers en die zijn alle-
maal gelijk. Het tweede is voor 
mij net zo belangrijk als het eer-
ste, het is gewoon één groep. En 
wat betreft de speelwijze, drie 
spitsen of twee spitsen, dat is 
niet belangrijk. Het gaat om hoe 
je het invult. Hoe de spelers po-
sitioneel staan en handelen. Wat 
ik wil is dat de spelers initiatief 
nemen, durven. Ik wil niet dat we 
met tien man achteruit gaan lo-
pen en rond de 16m de tegen-
stander opvangen.”
Mark Kranendonk weet wat hij 
wil en straalt dat uit. Daarnaast 
is hij heel duidelijk over wat hij 

van zijn spelers verwacht. Hoe 
het seizoen gaat verlopen is niet 
te zeggen, maar de eerste teke-
nen rechtvaardigen het optimis-
me bij FC Castricum. Daar gaf de 
wedstrijd tegen AFC ook aanlei-
ding toe trouwens. Na een aarze-
lend begin nam Castricum gaan-
deweg de eerste helft het initia-
tief over van de thuisploeg. 

Het aarzelende begin van Castri-
cum resulteerde in een doelpunt 
voor AFC. Mourat Sabrgare leed 
slordig balverlies op het midden-
veld en de eerste serieuze coun-
ter van AFC was gelijk raak, 1- 0. 
De jonge middenvelder van Cas-
tricum herstelde zijn fout goed 
door Bart Kuijs aan te spelen na 
een mooie combinatie, 1- 1. Cas-
tricum trok het initiatief naar zich 
toe, maar kwam niettemin een 
aantal keren goed weg na nieu-
we fouten in de verdediging. 
Ook bij AFC zat het van tijd tot 
tijd niet lekker achterin. De kee-
per van AFC maakte een onze-
kere indruk en tastte mis op een 
hard schot van Vincent Ophei-
kens, 1- 2. Het schaarse publiek 

kreeg in de aantrekkelijke eerste 
helft nog een vierde goal voorge-
schoteld. De aanvoerder van AFC 
scoorde 2-2 uit een vrije trap.
Ook in de tweede helft bleef de 
wedstrijd boeien. Naarmate de 
tweede helft vorderde kreeg AFC 
het steeds moeilijker met het 
snelle en directe spel van Castri-
cum. Nadat Niels Popping bij de 
eerste paal rakelings naast mik-
te kwam Castricum opnieuw op 
voorsprong. Castricum kreeg een 
vrije trap na een vervelende over-
treding op Bart Kuijs. Terwijl de 
aanvoerder werd opgelapt ver-
dween de bal van de voet van 
Martijn van Duivenvoorde in de 
verre hoek, 2- 3. 

Niels Popping besliste de wed-
strijd na een winnend duel met 
een AFC verdediger (2- 4) en 
Martijn van Duivenvoorde rond-
de simpel af na een slalom, 2- 5. 
Castricum had een mooie zege 
behaald. Mark Kranendonk nam 
na afloop alle tijd voor een praat-
je, maar eerst wilde hij weten wat 
het tweede had gedaan in Cas-
tricum!

FCC verslaat ook AFC

Meervogels kijkt terug op prima 
voorbereidingsperiode
Akersloot - Het zondagteam van 
Meervogels kan met het nodige 
zelfvertrouwen zondag aan de 
competitie beginnen. Het team 
van trainer Han Visser moet het 
uit opnemen tegen SVA.

Meervogels won voor de beker 
met liefst 11-0 van Petten. Met 
rust stond het al 6-0. De eer-
ste treffer werd na twaalf minu-
ten gemaakt door een speler van 
Petten. Die was in paniek ge-
raakt van een hoge voorzet van 
Jan Willem Cramer. Geert Koel-
man kwam twee keer tot scoren 
en ook Mick Kerssens wist even-
veel keer het net te raken. Trai-
ner Visser kijkt terug op een pri-
ma voorbereidingsperiode. “De 
enige tegenslag was de zwa-
re blessure voor Ton van den 

Brink. Voor de rest was er alleen 
succes, vooral toen we het CAL 
toernooi wonnen. Voor de be-
ker ging het ook goed, alleen te-
gen Succes viel het resultaat te-
gen.” Toch wil Visser waken voor 
teveel verwachtingen. “Vorig jaar 
hadden we ook een goede voor-
bereiding maar verloren wel het 
eerste duel tegen Adelbert.” De 
zondag 1 speelt zondag 14 sep-
tember haar eerste thuiswed-
strijd tegen IVV (Oostzaan). Dit 
team is dit seizoen behoorlijk 
versterkt en heeft als trainer Re-
ne Stefels onder contract.

De zaterdag 1 van Meervogels 
start zaterdag de competitie te-
gen ABN/AMRO. De week daar-
op wordt er uit tegen Medemblik 
gespeeld.  

Stiltewandeling
Castricum - Op maandag-
morgen 8 september om 9.30 
uur is er een stiltewandeling. 
Deelnemers gaan wande-
len onder het motto van over-
vloed, dankbaarheid en inner-
lijke vrede.

De wandeling onder leiding 
van Marianne Duijn en Rob 
de Wit. is ongeveer 5 km lang 
en duurt één uur..
Verzamelen op de parkeer-
plaats van ‘de Hoep’ aan de 
Zeeweg te Bakkum.
Na afloop kan er, voor eigen 
rekening, gezamenlijk kof-
fie of thee gedronken worden 
bij Johanna’s Hof. Deelname 
is gratis (duinkaart is wel no-
dig!).
Voor meer informatie kan 
men bellen met Rob, tel: 06-
30773907.

Klaverjassen 
bij Meervogels
Akersloot - Het klaverjasseizoen 
bij handbalvereniging Meervo-
gels staat weer op het punt te 
beginnen. Vrijdag 12 september 
is de eerste drive in het Boshuis 
aan de Boschweg. Het kaarten 
begint om 20.15 uur en de kanti-
ne zal open zijn vanaf 19.30 uur. 
Er zijn zoals altijd prijsjes te win-

nen bij het kaarten, maar ook 
bij de loterij die deze avond ge-
houden wordt. De organisatie is 
dit jaar in andere handen en die 
hoopt op een grote opkomst op 
alle avonden. 
Wie belangstelling heeft om te 
klaverjassen is welkom. Elke 
maand zal er een drive plaatsvin-
den en de andere datums voor 
dit seizoen zijn: 10 oktober, 7 no-
vember, 12 december, 9 januari, 
13 februari, 6 maart en 3 april. 
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Castricum - Een hele week lang 
was het feest bij de Castricum-
se Rugby Club. De 40e verjaar-
dag werd met een breed georga-
niseerd jubileum gevierd. 

Vele vrijwilligers en clubmen-
sen hebben weer eens laten zien 
waarom CAS RC toonaangevend 
is in Nederland. Met de overhan-
diging van een werkelijk schit-
terend boek 40 jaar CAS RC als 
grote climax op de feestelijkhe-
den. Initiatiefnemer Bart Wieren-
ga reikte het eerste boek uit aan 
de oprichter van de vereniging 
Kees Kabel. Vervolgens werden 
al meerdere boeken verkocht en 
probeerden velen met de zak-
doek bij de hand hun emoties 
te temperen. Zoals dat al 40 jaar 
gebeurt bij deze club, maakte het 
samenzijn ook nu weer veel los.
Het begon allemaal vorige week 
met een daverend muziekfeest 
voor de jongeren. Ondanks een 
stroomstoring was het een ge-
slaagde avond. Zondag was er 
een Hollands Next Top Rambo 
voor de kleinste jeugd. Geduren-
de de week waren en zeer goed 
bezochte clinics van Pierre Vil-
lepreux en speelde alle jeugd 
wedstrijden tegen o.a. de New-
castle Falcons. 
De hele week werd er overigens 

druk gebruik gemaakt van de 
nieuwe ruime keuken, waar de 
fantastische catering vandaan 
kwam.  Vrijdagavond werd al een 
hoogtepunt bereikt met een ex-
clusief diner voor de Business 
Club. Liefst 200 bezoekers luis-
terden aandachtig naar een ge-
animeerde toespraak van voet-
baller Arjan de Zeeuw en een in-
spirerend verhaal van All Black 
legende Zinzan Brooke. De Cas-
tricumse Kiwi’s voelden zich zeer 
vereerd om met hem een Haka 
te doen. Dat speciale gevoel zin-
derde door de prachtig gedeco-
reerde tent en maakte nieuwe 
gevoelens los bij de aanwezigen 
die nog niet eerder met rugby 
hadden kennis gemaakt. Na af-
loop van de smakelijke maaltijd 
speelden CAS RC en Bosvoor-
de een aantrekkelijke wedstrijd, 
waarin de Belgen beter voor-
bereid tevoorschijn kwamen en 
wonnen. Zaterdag was de grote 
dag voor CAS RC met een reünie 
waar zich ruim 300 mensen voor 
hadden ingeschreven. Nog velen 
meer bezochten Wouterland en 
zagen de Oude en Nieuwe da-
mes een korte wedstrijd spelen. 
Vervolgens traden de oude co-
ryfeeën van CAS RC aan tegen 
de succesgeneratie van Diok. 
Dat deze beide ploegen al heel 

lang rivalen zijn bleek ook deze 
middag weer. Er moest en zou 
gewonnen worden. Uiteindelijk 
kwam de zege de jubilerende 
Castricummers toe. Ieder team 
had twee tries gedrukt, maar al-
leen CAS RC wist een conversie 
te benutten. Op deze zonovergo-
ten dag werd de tent toch druk 
bezocht, zeker tijdens de korte 
toespraken van voorzitter Mart 
Kat en wethouder John Hom-
mes. De volgende spreker was 
Bart Wierenga en dat beteken-
de dat het jubileumboek officieel 
gepresenteerd zou worden. Het 
resultaat gaat werkelijk alle ver-
wachtingen te boven en is een 
must voor ieder rugbyliefheb-
ber van CAS RC. Er is een geli-
miteerde oplage van 1000 stuks 
en de verkoopprijs is € 50.00. 
Het boek is te koop bij CAS RC 
op trainingsavonden tegen con-
tante betaling. De sponsors ont-
vangen een door Zinzan Brooke 
gesigneerde versie. Later in de 
avond werd er nog flink gefeest 
en een mooie opbrengst opge-
haald met een veiling. Topstuk-
ken waren enkele beschikbaar 
gestelde shirts, maar ook een-
voudige T-shirts en gingen grif 
onder de hamer. Al met al kan 
CAS RC terugkijken op een ui-
termate geslaagd jubileum.

Jubileum CAS RC meer dan geslaagd

Boek 40 jaar CAS RC climax 
op grootse verjaardag

Het boek is verkrijgbaar bij De Winkel van ZUS, boekhandel Laan, boekhandel Scholte en tijdens de  
trainingsavonden in het clubhuis van CasRC.

NK dressuur levert zesde 
plek op voor Chiara Prijs
Castricum - Afgelopen zaterdag 
was de Hippiade op het hippisch 
centrum van de KNHS te Erme-
lo. Hier worden ieder jaar de Ne-
derlandse kampioenschappen 
pony dressuur gereden. Chiara 
Prijs uit Castricum en haar pony 
Mastwood Blackberry waren als 
vertegenwoordiging van de pro-
vincie Noord Holland uitgezon-
den naar deze NK.
In totaal deden er in de hoogste 
klasse (Z2) 40 combinaties mee 
uit heel Nederland.
De concurrentie was zeer groot 
te noemen, daar de beste van 
Nederland aanwezig waren.
De 40 combinaties waren in 
twee velden verdeeld. Chiara 
reed in het eerste veld mee waar 
20 combinaties startten. Van dit 
veld werd Chiara vierde met een 
percentage van 66,1 %. Van ie-
der veld mochten de eerste vijf 
overkampen. ‘s Middags moes-
ten deze tien besten tegen el-

kaar gaan strijden. Chiara reed 
een beheersde proef die werd 
beloond met een 65,9 %.
Chiara en Mastwood Blackber-
ry werden zesde. Het verschil 
met de nummers vijf en vier was 
miniem. Het scheelde een paar 
punten. De eerste drie plaatsen 
werden bekleed door de A ka-
der leden van Nederland . Chia-
ra mag zich nu de op vijf na bes-
te amazone noemen van Neder-
land in de klasse Z2. In het deel-
nemersveld was Chiara met haar 
dertien jaar de jongste deelne-
mer. Chiara heeft tevens een B 
kader score neergezet voor Ne-
derland. Als men op officië-
le wedstrijden 66% of meer rijdt 
dan wordt dit genoteerd. Bij drie 
scores zit men in het Ned. B ka-
der. Drie keer 68% is goed voor 
het A kader. Chiara die in het A 
kader zit van Italië kan als Ne-
derland dit verzoekt alsnog swit-
chen van sportnationaliteit. 

Toertocht door en rondom de Zaanstreek
Limmen - Zondag 7 september organiseert Tourclub Limmen een toertocht over ongeveer 110 km. Het vertrek 
is om 8.00 uur vanaf cafe ‘De Lantaarn’ te Limmen. Het wordt een toertocht door en rondom de Zaanstreek en 
er wordt gefietst met een gemiddelde van ongeveer 30 km/uur.
Dit is tevens een goede voorbereiding voor de Triangeltocht over 150 km richting Hilversum, welke op zondag 
21 september wordt gehouden. De Triangeltocht is tevens de slotrit van dit seizoen en wordt traditioneel afge-
sloten die avond met een etentje, waarbij de partners ook welkom zijn.
Voor verdere informatie kan men terecht bij Gerard Kuijs, tel. 0251-656779, e-mail: gerard.kuijs@casema.nl.

Snelle 1.500 meter Tom Wiggers
Castricum - Bij het Interna-
tionale Antwerps Atletiek Gala 
heeft Tom Wiggers de 1.500 me-
ter gelopen in een goede 3.46,46. 
Hiermee zette de atleet van AV 
Castricum zijn derde tijd ooit op 
deze afstand op de klokken. D-
juniore Lentine Klaassen schreef 
in Woerden een meerkamp op 
haar naam. 
 
De A-race waarin Tom Wig-
gers uitkwam kende niet alleen 
een omvangrijk deelnemers-
veld, maar ook een onrustig ver-
loop. Na een vlotte 1e ronde zak-
te het tempo bedenkelijk. Daar-
naast werd het ritme ook nog 
eens verstoord door een struikel-
partij ruim halfkoers. Het weer-
hield Wiggers er niet van op te 
rukken in het veld en op de ze-
vende stek beslag te leggen. Ge-
zien de weinig optimale omstan-
digheden van de race was de AV 
Castricum-atleet duidelijk tevre-
den met zijn tijd. 

Meerkamp
Lentine Klaassen, D-junio-
re van AV Castricum, is afge-

lopen weekend eerste gewor-
den bij een meerkamp in Woer-
den, met daarbij twee clubre-
cords en een persoonlijk record. 
Op de 60 meter horden scherp-
te ze haar eigen clubrecord aan 
van 10.45 naar 10.36 seconde. 
Ook het hoogspringen ging erg 
goed. Voor het eerst van het sei-
zoen kwam de Castricumse over 
de 1.50 meter. De speer wierp zij 
naar een respectabele afstand 
van 25.90 meter. Na deze drie 
onderdelen, stond de AVC-at-
lete op de eerste plaats. Op de 
tweede dag gaf Lentine Klaas-
sen deze eerste plaats niet meer 
uit handen door 4.76 ver te sprin-
gen, de kogel naar een afstand 
van 11,24 te stoten en de 600 
meter in 1.54.9 te lopen. Alles 
goed voor 3249 punten, 90 pun-
ten meer dan het oude clubre-
cord dat ook op naam van Len-
tine stond. 

De Castricumse atlete deed aan 
deze wedstrijd mee ter voor-
bereiding op de NK meerkamp 
die over drie weken in Ensche-
de plaatsvindt. 
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De verhuizing naar de tijdelijke onderko-
mens van het gemeentehuis is goed verlo-
pen. Het ging om een uitgebreide operatie 
met verschillende verhuisbewegingen: me-
dewerkers, meubilair, documenten en ap-
paratuur verhuisden uit het gemeentehuis 
aan het Raadhuisplein naar zowel locatie 
De Loet als naar de gemeentelijke locatie 
in Limmen; uit Limmen verhuisden anderen 
eveneens naar De Loet. Vorige week werd 
ook de aula van het Clusius College ge-
bruiksklaar gemaakt voor de eerste bijeen-
komst van de gemeenteraad op deze plek. 
Het hele weekend hebben technici hard 
doorgewerkt om alle telefoon- en compu-
terapparatuur weer aan te sluiten.

Maandag 1 september kon elke medewer-
ker aan de slag vanaf zijn / haar nieuwe 
werkplek en volgens het nieuwe organisa-
tiemodel dat dezelfde datum inging. 

Voor alle publieksdiensten kan men voor-
lopig terecht in de gemeentelijke locatie 
aan de Zonnedauw 4 in Limmen; kantoor, 
griffie en bestuur zijn gehuisvest in gebouw 
de Loet op het terrein van Dijk  en Duin, 
Duinenbosch 3 in Castricum.

Deze situatie is tijdelijk en duurt tot eind 
2010. Tot die tijd ondergaat het raadhuis 
een ‘vernieuwbouw’ renovatie en uitbrei-
ding zorgen gaan mogelijk maken dat het 
gebouw groot genoeg is voor alle diensten 
van de gemeente en voldoet aan de eisen 
van deze tijd.

Waarheen voor wat
De publieksbalies in Limmen zijn geopend: 
ma. t/m do. 9.00-16.00 uur; vrij. 9.00-
12.30 uur. Bij de afdeling Dienstverlening 
kan men terecht voor alle publieks- en on-
dernemerszaken: van paspoort tot bouw-
vergunning, van huwelijk tot bedrijfsuit-
breiding en van belastingzaken tot werk, 
inkomen en zorg.
Ook de extra openstelling blijft gehand-
haafd: donderdag van 16.00-18.00 uur 
voor geboorte, aangifte overlijden, verhui-
zing en emigratie, huwelijk en geregistreerd 
partnerschap, verkiezingen, paspoort/Ne-
derlandse identiteitskaart en rijbewijs, van 
18.00-20.00 uur uitsluitend voor paspoort/
identiteitskaart en rijbewijs.
Voor zaken die meer tijd vragen, wordt 
aangeraden een afspraak te maken.
Publieksbalies: Zonnedauw 4, 1906 HA 
Limmen (voormalig gemeentehuis). 

Kantoor, griffie en bestuur zijn gehuisvest  
in het gebouw De Loet op het terrein van 

Naar een nieuw gemeentehuis

Verhuizing gemeentehuizen 
goed verlopen

Dijk en Duin. Het gaat om de afdelingen 
Strategie en Beleid,  Projecten, Veiligheid en 
Handhaving, Wijkbeheer en Realisatie, Be-
drijfsondersteuning. Ook burgemeester en 
wethouders en de griffie hebben onderdak 
in De Loet. De Loet: Duinenbosch 3, 1901 
NT Castricum, ingang Zeeweg. Bezoek op 
afspraak.

Gemeenteraad
De gemeenteraad houdt vergaderingen en 
andere raadsactiviteiten in het Clusius Col-
lege. Daar vinden raadscarrousel, raadsver-
gadering en raadsactiviteiten plaats. Ook 
de fracties houden hier hun eigenbijeen-

komsten. Clusius College: Oranjelaan 2A, 
1901 TX Castricum.

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

Contact
Postadres, telefoonnummer, faxnummer  
en e-mailadres blijven onveranderd: 
Postbus 1301, 1900 BH Castricum, tel. 
0251 661122, fax 0251 661234, e-mail 
gemeentebestuur@castricum.nl, www.cas-
tricum.nl.

Bezoeken en reageren
Contact
Postbus 1301, 1900 BH  Castricum
Tel. 0251-661 122
Fax. 0251-661 234
gemeentebestuur @castricum.nl
www.castricum.nl

Bestuur en kantoor
De Loet
Duinenbosch 3
1901 NT Castricum
Ingang Zeeweg
Bezoek op afspraak

Publieksbalies
Zonnedauw 4
1906 HA  LIMMEN   

Geopend
ma. t/m do. 9.00-16.00 uur
vrij. 9.00-12.30 uur
Extra openstelling:                                               
do. 16.00-18.00 uur voor aangifte 
geboorte en overlijden, verhuizing, 
emigratie, huwelijk en geregistreerd 
partnerschap, verkiezingen, pas-
poort/Nederlandse identiteitskaart, 
rijbewijs, van 18.00 tot 20.00 uur 
uitsluitend voor paspoort/identiteits-
kaar en rijbewijs

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 
1901 JH  CASTRICUM
Elke werkdag van 8.00-11.45 uur 
en van 13.00-15.45 uur
Zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur
             
Bijeenkomsten Gemeenteraad
Clusius College
Oranjelaan 2a
1901 TX  CASTRCIUM

Grote Clubactie loten
Vanaf 13 september kunt u weer leden van 
verenigingen aan uw deur verwachten om 
u te vragen een Grote Club Actie lot te ko-
pen.
De opbrengst van de actie komt voor het 
grootste deel ten goede aan de clubs. Om 
iedere club een gelijke kans te geven, is het 

van belang dat verenigingen niet eerder dan 
13 september met de lotenverkoop starten. 
Een aanbieder die eerder aan de deur komt 
is dus eigenlijk niet eerlijk bezig. 
Werkt u ook mee aan een eerlijke verkoop 
en koopt u niet eerder dan de 13e? Dank 
u wel!

Vergadering Platform Sport
Op donderdagavond 25 september is er 
weer een openbare vergadering van het 
Platform Sport. De vergadering begint om 
20:00 uur en vindt plaats in klaslokaal 37 

van het Clusius College, Oranjelaan 2A, 
Castricum. In deze vergadering wordt on-
der andere gesproken over het sportsub-
sidiebeleid.



	 	 	
Officiële mededelingen

AAngevrAAgde vergunningen (groen)

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

verleende vergunningen (groen)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:
Bouwvergunningen
260808 Prof. Winklerlaan 13 in Bakkum
  Het uitbreiden van de woning en het plaatsen
  van een dakkapel
  Prinses Margrietstraat 35 in Castricum
  Het plaatsen van een dakopbouw en het
  vergroten van de berging
  Puikman 2 in Castricum
  Het tijdelijk plaatsen van een opslagcontainer
  Stetweg 32 in Bakkum
  Het uitbreiden van de woning en het wijzigen 
  van de kapconstructie
  Pieter Kieftstraat 14 in Castricum
  Het plaatsen van een erfafscheiding
  Bloemgaarde 2 in Castricum
  Het plaatsen van een schuur en een
  erfafscheiding
  Louise de Colignystraat 24 in Castricum
  Het plaatsen van een dakopbouw
  Heereweg 17a in Bakkum
  Het bouwen van een woning
  Anna van Burenstraat 3 in Castricum
  Het uitbreiden van de woning
  Louise de Colignystraat 6 in Castricum
  Het plaatsen van een dakopbouw
  Louise de Colignystraat 8 in Castricum
  Het plaatsen van een dakopbouw
  Zuidlaan 7 in de Woude
  Het bouwen van een woning met schuren
Splitsingsvergunningen
  Burgemeester Mooijstraat 29 in Castricum
  Het splitsen van 2 appartementen

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
VROM, de gemeentelijke locatie in Limmen.

APv-vergunningen
Ventvergunning kerstkaarten (26-08-2008)
Aan mevr. Schneider te Alkmaar is een ventvergunning 
verleend voor de verkoop van kerst- en nieuwjaarskaar-
ten van 15 t/m 22 oktober 2008 in de kern Castricum.
Donateursactie Hoispitaalbroeders (26-08-2008)
Aan Appco Direct BV is vergunning verleend voor het 
werven van donateurs van 23 t/m 30 november 2008 
ten behoeve van de Hospitaalbroeders.
Promotieactie Nuon (26-08-2008)
Aan Granton Marketing Nederland BV is vergunning 
verleend voor het houden van een promotieactie van 3 
november t/m 6 december 2008.

ColleCtevergunning (APv)
Collecte vergunning Nationaal MS fonds (26-08-2008)
Aan het Nationaal MS Fonds is een collectevergunning 
verleend voor de periode van 23 t/m 28 november 
2009.
Doorlopende collectevergunning Ango (26-08-2008)
Aan Ango/Handicap.nl is een doorlopende collectever-
gunning verleend voor de periode dat deze instelling op 
het landelijk collecterooster staat vermeld..Drank- en ho-
recavergunningen
Ontheffing Drank- en Horecawet (26-08-2008)
Aan de Openbare Bibliotheek is een ontheffing o.g.v. 
art. 35 van de Drank- en Horecawet verleend voor het 
tappen van zwakalcoholhoudende drank op 5 september 
2008 in de bibliotheek te Castricum.

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

voornemen vrijstelling
bestemmingsPlAn	Artikel 19,

lid 2 Wro voor
het reAliseren vAn een
kinderdAgverblijf met dAArboven 4
APPArtementen en 4 vrije kAvels	AAn
de	sPortlAAn/lAge Weide in	limmen.

Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend dat zij voornemens zijn om met toepassing van arti-
kel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening vrij-
stelling te verlenen van het geldende bestemmingsplan, 
voor het realiseren van een kinderdagverblijf (inclusief 
buitenspeelruimten) met daarbovenop 4 appartementen 
en daarnaast 4 vrij uit te geven kavels (grondgebonden 
woningen) aan de Sportlaan/Lage Weide in Limmen.

Bouwplan
Het project is in 2 delen aangevraagd en bestaat in 
hoofdlijnen uit:
Een aanvraag bouwvergunning voor het kinderdagver-
blijf met de 4 appartementen. Het gebouw is gelegen 
aan de Lage Weide en bestaat uit maximaal 2 lagen 
(platte kap).
Een vrijstellingsverzoek voor de 4 vrij uit te geven kavels 
(grondgebonden woningen). De woningen zijn gelegen 
aan de Sportlaan en bestaan uit 2 lagen met een kap. 
Nadat het vrijstellingsverzoek is doorlopen is het aan de 
betreffende kopers om een aanvraag bouwvergunning 
in te dienen.

Stand van zaken
Nadat de gemeenteraad het ruimtelijk kader voor deze 
locatie had vastgesteld heeft de initiatiefnemer een 
aanvraag bouwvergunning en een vrijstellingsverzoek 
ingediend. In de afgelopen maanden zijn de aanvraag 
bouwvergunning en het vrijstellingsverzoek getoetst en 
gecompleteerd met de nodige onderzoeken. De plannen 
zijn nu gereed om de vrijstellingsprocedure op te starten. 
Artikel 19a, lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
is hierop van toepassing. Hiermee ontstaat de gelegen-
heid voor het indienen van een zienswijze (uw reactie op 
de inhoud van de plannen).

Stukken inzien
De beide plannen liggen vanaf donderdag 4 september 
2008 gedurende zes weken ter inzage bij de gemeente-
lijke publieksbalie in Limmen, Zonnedauw 4.
Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schrif-
telijk, dan wel mondeling, gemotiveerde zienswijzen te-
gen de voorgenomen vrijstellingen kenbaar maken aan 
burgemeester en wethouders van Castricum, postbus 
1301, 1900 BH te Castricum. 
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden ge-
bracht door hiervoor tijdens de periode van ter inzage 
ligging een afspraak te maken met dhr. B. Limmen van 
het team Bouwen, Wonen en Bedrijven. Hij is dagelijks 
bereikbaar op telefoonnummer: 
0251 – 661 167 of via de e-mail bartlimmen@castricum.
nl. Ook voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact 
met hem opnemen.
Vervolg procedure
De ingediende zienswijzen worden na afloop van de ter 
inzage termijn meegenomen in de besluitvorming om-
trent de bouwvergunning en het vrijstellingsverzoek.

verzoek hogere grensWAArde Wet
geluidhinder voor de	Artikel 19
Wro-ProCedure oP het	PerCeel
rijksWeg 45 te	limmen.

Er zijn aanvragen om bouwvergunning ingediend voor 
9 appartementen en een dubbelwoonhuis op de locatie 
Rijksweg 45 te Limmen.

Alle wegen hebben wettelijke geluidszones. Nieuwe ge-
luidgevoelige bestemmingen, zoals woningen die binnen 
de zone van een weg liggen, moeten in principe op zo-
danige afstand van de weg liggen dat de geluidsbelasting 
niet te hoog wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrens-
waarde’ die de Wet geluidhinder stelt). Uit onderzoek 
blijkt dat als gevolg van het verkeer op de Rijksweg een 
hogere geluidsbelasting dan de voorkeursgrenswaarde 
optreedt. 

Het college van burgemeester en wethouders is van plan 
om voor bovengenoemde bouwmogelijkheid op grond 
van art. 83 van de Wet geluidhinder een hogere grens-
waarde vast te stellen. De stukken van dit ontwerpbesluit 
liggen vanaf donderdag 4 september 2008 gedurende 
twee weken ter inzage bij de gemeentelijke publieksbalie 
in Limmen, Zonnedauw 4.

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit met de 
daarbij behorende stukken ter inzage ligt, kunt u uw 
bedenkingen kenbaar maken aan burgemeester en wet-
houders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te Cas-
tricum.

Wijziging Algemene	mAndAAtregeling

Het college van Burgemeester en Wethouders maakt op 
grond van artikel 3:42 Algemene wet bestuursrecht be-
kend dat zij op 26 augustus 2008 heeft besloten tot:
wijziging van de Algemene Mandaatregeling in verband 
met de nieuwe organisatie per 1 september 2008;
vaststelling van de “Instructie Algemene Mandaatrege-
ling” als onderdeel van de Algemene Mandaatregeling.

Met dit besluit zijn de desbetreffende afdelingsmanagers 
aangewezen om - in naam van het college van burge-
meester en wethouders, respectievelijk de burgemeester 
- de in het besluit vermelde bevoegdheden uit te voeren. 
In de instructie is bepaald hoe met deze bevoegdheden 
moet worden omgegaan. 

Het besluit treedt in werking met terugwerkende kracht 
tot 1 september 2008 en ligt vanaf 
10 september a.s. gedurende 4 weken voor iedereen ter 
inzage in het gemeentehuis in Castricum: tijdelijke locatie 
De Loet, Duinenbosch 3 te Castricum (ingang Zeeweg) 
en bij de publieksbalie van de locatie te Limmen, Zon-
nedauw 4 te Limmen.

Wet	milieubeheer

Ontwerpvergunning
Vanaf 4 september 2008 liggen ter inzage de aanvraag 
wijzigingsvergunning en ontwerpbeschikking van:
GGZ Dijk en Duin, Duinenbosch 3 te Castricum. 
Burgemeester en wethouders zijn van plan deze vergun-
ning voor het wijzigen van een inrichting voor het bie-
den van behandeling aan psychiatrische patiënten, onder 
voorschriften te verlenen. 
De aanvraag tot het wijzigen van de revisievergunning 
van 10 juli 2007, heeft betrekking op de lozing van afval-
water op de riolering vanuit het laboratorium.
Zienswijze
Uw schriftelijke zienswijze kan gedurende zes weken 
worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de Mi-
lieudienst Regio Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC  Alkmaar. 
In uw zienswijze kunt u vermelden of al dan niet uw 
persoonlijke gegevens bekend mogen worden gemaakt. 
Een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking kan 
voor het einde van de inzagetermijn telefonisch worden 
aangevraagd. Wij verzoeken u dit vóór 9 oktober 2008 
te doen bij de Milieudienst Regio Alkmaar, mevrouw M. 
Tromp, telefoonnummer 072 - 548 85 19. 
De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld bij de ge-
dachtewisseling aanwezig te zijn.
Een ieder kan wel zienswijzen indienen maar beroep 
wordt alleen nog toegekend aan belanghebbenden in 
de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): 
degene wiens belang rechtstreeks bij een beschikking is 
betrokken.
Inzage
De stukken behorende bij de aanvraag liggen gedurende 
zes weken, van 4 september tot en met 
16 oktober 2008 ter inzage bij de gemeentelijke publieks-
balie, Zonnedauw 4,1906 HA te Limmen, elke werkdag 
van 9.00 tot 12.30 uur en ‘s middags uitsluitend op af-
spraak tel. 0251 - 661 222.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Milieudienst Regio Alkmaar, dhr. J. van Hooren tel. 072 
- 548 84 46.

Castricum, 3 september 2008



Autovrije dag

Zondag 21 september

RaadscaRRousel

Tijd	 Onderwerp	 kamer
19:30 – 20:30 Kwaliteitsimpuls economie Castricum (oorspronkelijke benaming: economische visie) aula
19:30 – 20:15 Partiele herziening bestemmingsplan tbv Achterweg 15-17 te Limmen 38
19:30 – 20:15 Lokaal gezondheidsbeleid 2008 – 2011 40
20:15 – 21:00 Kaderrichtlijn water 38
20:15 – 21:00 Bespreken amendement(en) bij nota grondbeleid en nota grondprijzen* 40
20:30 – 21:00 Vervolg bespreking stellingname sociale woningbouw aula

21:00 – 21:30 Pauze Begane Grond

RaadscaRRousel

Tijd	 Onderwerp	 kamer
21:30 – 22:00 (eventueel) voortzetting vervolg bespreking stellingname sociale woningbouw 40
21:30 – 22:00 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*: 38

Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 28 augustus 2008 
Lijst van ingekomen stukken
Lijst ter inzage gelegde informatie
Lijst van toezeggingen en moties
Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

21:30 – 22:00 Bespreken rapport rekenkamer Subsidiebeleid in beweging ………

RaadsveRgadeRing

Tijd	 Onderwerp	 kamer
22:15- 1. Opening en mededelingen ........

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming
a. Verordening clientenparticipatie WMO
b. Nota grondbeleid en nota grondprijzen (ovb uitkomsten carrousel)
c  Kwaliteitsimpuls economie Castricum (ovb uitkomsten carrousel).
d. Voorbereidingsbesluit Limmerweg 2b te Castricum 

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

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

contact raadsfracties
Afspraken met raadsleden, fracties of de griffie kunt u maken 
via de griffie, tel. (0251) 661 277, e-mail raadsgriffie@castri-
cum.nl. De directe contactgegevens van de fracties staan ver-
meld op de website en in de gemeentegids. 

geluidshinder schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden bij:
- CROS (Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol, 

tel. (020) 601 5555, fax (020) 653 0164, www.crosnet.nl. 
Voor klachten: www.bezoekbas.nl; tel.: (020) 6015555.

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

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

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Agenda Raadsplein 11 september 2008

Agenda Raadsactiviteiten 4 september 2008
Tijd	 Onderwerp	 kamer
19.30-20.30 Besloten bijeenkomst Voortgangsrapportage Wonen in het Groen Aula
20.30-21.30 Toelichting door rekenkamer op rapport subsidiebeleid in beweging

vacatuRes bij de geMeente

De gemeente Castricum is op zoek naar een teamleider, een afdelingsmanager en een buurtregisseur. 
Meer informatie over deze vacatures kunt u vinden op www.castricum.nl onder <Politiek, bestuur en 
organisatie>.

inloopavonden oveR ondeRgRondse containeRs  

De gemeente is druk bezig 
met voorbereidingen voor het 
plaatsen van ondergrondse 
containers voor huishoudelijk 
afval, glas, papier en kleding. 
In totaal komen in de hele ge-
meente zo’n 135 ondergrondse 
containers.

Vorig jaar besloot de gemeen-
teraad om over te gaan tot 
inzameling via deze onder-
grondse containers in de gehele 
gemeente. Ze worden geplaatst 
bij flats, in plaats van de beton-
nen cocons met 1100 liter con-
tainers.
Om betrokken bewoners te in-
formeren over deze containers 

en waar ze worden geplaatst, 
houdt de gemeente Castricum 
in september op diverse locaties  
inloop/inspraakavonden.

De bijeenkomsten zijn telkens 
van 19.00-21.00 uur op de vol-
gende data en locaties:
• voor Castricum ten oosten 

van de Soomerwegh: 2 sep-
tember, kantine Schulpstet 
17 te Bakkum, 

• voor Castricum ten westen 
van de Soomerwegh en 
Bakkum: 4 september, kan-
tine Schulpstet 17 te Bak-
kum,

• voor Limmen: 9 september, 
brandweerkazerne, Rijks-

weg 51 Limmen, 
• voor Akersloot: 11 sep-

tember, kantine groenon-
derkomen, Buurtweg 51 
Akersloot.

In de ontvangstruimten hangen 
tekeningen van de betreffende 
kern met de plaatsen waar de 
ondergrondse containers wor-
den geplaatst. Medewerkers 
van de gemeente en de advi-
seur voor dit project zijn aanwe-
zig om vragen of suggesties te 
noteren of te beantwoorden. 
Voor vragen: L. Vonk, team 
Onderhoud en Reiniging  tel. 
0251-661 263 of W. Wijnho-
ven, 0251-661 293

coMMissie bezwaaRschRiften castRicuM

Kamer I van de Commissie Bezwaarschriften Castricum houdt hoorzitting op donderdag 
11 september vanaf 19.30 uur in het Clusius College aan de Oranjelaan in Castricum.

De gemeente Castricum heeft 
21 september 2008 van 7.00 tot 
21.00 uur uitgeroepen tot auto-

vrije zondag. De gemeente vraagt 
aan alle inwoners om deze dag de 
auto een dagje thuis te laten. 

autovRije zondag


