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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
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Veel klachten over lijn 163 

PvdA wil verbetering 
bus Akersloot-Alkmaar
Akersloot - PvdA-statenlid Lies-
je Klomp wil van Gedeputeerde 
Staten weten wat zij gaan doen 
met de klachten over de bus tus-
sen Akersloot en Alkmaar. In 
maart deed de PvdA een oproep 
aan de inwoners van Noord-Hol-
land Noord om hun ervaringen 
met de nieuwe dienstregeling 
van Connexxion te mailen. Het 
resultaat werd in juni aangebo-
den aan de toenmalige gedepu-
teerde van verkeer. Veel klachten 
gingen over de busverbinding 
Akersloot-Alkmaar. 
Volgens reizigers is de reistijd 
van bus 163 tussen Akersloot 
en Alkmaar fors toegenomen. 
Dit wordt veroorzaakt doordat 
de bus tegenwoordig via Heiloo 
en Boekelmeer rijdt. Dit betekent 

een flinke omweg, en dus extra 
reistijd. De PvdA zal het onder-
werp aan de orde stellen tijdens 
de eerstvolgende vergadering 
van de Statencommissie Wegen, 
Verkeer en Vervoer. 

PvdA-statenlid Liesje Klomp: “Wij 
verzoeken de gedeputeerde te 
bekijken wat er aan deze klach-
ten gedaan kan worden. Naar 
de mening van de PvdA zijn de 
klachten met een kleine aanpas-
sing van de dienstregeling op te 
lossen. Zo is het wellicht moge-
lijk om het ene halfuur een ande-
re route te rijden dan het volgen-
de om zo de grijze vlekken weer 
aan te doen. Wij verzoeken het 
College dit in overleg met Con-
nexxion serieus te overwegen.”

Elf nieuwe 
mensenredders
Bakkum - De hele zomer heb-
ben redders in spe getraind voor 
het examen strandwacht dat 
maandag plaatsvond. Anders 
dan andere jaren was het nu 
eens mooi weer op de examen-
dag. Een stille zee en een strakke 
lucht beloofden veel goeds.
Zowel de praktische als de the-
oretische kennis werd danig op 
de proef gesteld. Er waren twaalf 
kandidaten waarvan er uitein-
delijk elf zijn geslaagd. Voor het 
brevet strandwacht zijn geslaagd 
Tom Kapr, Jonas Maartens, Mar-
tijn van Olst, Merel van Velzen, 
Joshua Vijsma en Dion van War-
merdam. Voor het brevet strand-
wacht A Maarten Andela, Tjitske 
Draafsel, Bart Steenman, Sanne 
van Velzen en Emke de Weerd.
Met een druk zomerseizoen ach-
ter de rug is dit een mooie afslui-
ter voor de reddingbrigade.

Maarten van Rossem praat 
over de crisis in Castricum
Castricum - Dit najaar organi-
seert KiKi vier werkconferenties 
voor ondernemers, managers 
en bestuurders uit deze regio. 
Maarten van Rossem opent de 
cyclus  met het onderwerp ‘Cri-
sis is van alle dag’. Hij zal de ken-

merken en achtergronden van 
een crisis bespreken, op welke 
wijze dat de samenleving beïn-
vloedt en wat dit betekent voor 
leiderschap. 

Kiki is een samenwerkingsver-
band van de drie adviseurs, Ge-
rard Boeters, Dick de Graaf en 
Henk Ruijter. 
Gerard vertelt: “In vier sessies 
stellen wij de deelnemers in 
staat de crisis te leren begrij-
pen, de aspecten daarvan voor 
leiderschap  te benoemen, deze 
om te zetten in gericht handelen 
en daar ook succes aan te ontle-

nen.” De bijeenkomsten  worden 
gehouden op 5 en 26 oktober en 
4 en 18 november van 16.00 uur 
tot 21.00 uur in restaurant Blinc-
kers op het strandplateau. Ook 
een diner maakt deel uit van het 
programma. 
De overige inleiders zijn Jan 
Moen, Anneke van Til en Joep 
Choy.  Voor meer informatie 
biedt de website www.kikiconfe-
renties.nl. uitkomst.                                                                                

tot ziens bij

Heerlijke Broeder!

van 4,95 voor 3,95
Een rijk gevuld brood met rozijnen, noten,
roomboter en bruine suiker
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Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Breed cursusaanbod 
voor jong en oud

U kunt nog 
inschrijven

www.plusactiviteiten.nl

Tel: 0251 - 67 18 37
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.Vakantiegasten Castricum

Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden 
tot de praktijk van huisarts A. Leemhuis, Dorcamp 1, tel. 654540. In het 
(hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Open Monumentenweekend 
in het dorpshuis De Kern
Castricum - Dorpshuis ‘De 
Kern’ is een gemeentelijk monu-
ment, dat tijdens het Open Mo-
numentenweekend van 12 en 
13 september wordt openge-
steld. In samenwerking met de 
Werkgroep Oud-Castricum is er 
een tentoonstelling tot stand ge-
bracht over de omgeving en de 
geschiedenis van dit markan-
te gebouw, op de hoek van de 
Overtoom en de Leo Toepoel-
straat. 
Het pand dateert uit 1938. Lan-
ge tijd is het in gebruik geweest 
bij het katholieke volksdeel van 
Castricum. Rond 1955 deed het 
toenmalige patronaatsgebouw 
tijdens de zomermaanden dienst 
als jeugdherberg voor meisjes 
en later als ‘gemengde jeugd-
herberg’. Het gebouw stond in 
de zestiger jaren ook bekend als 
‘De Instuif’, waar een sociëteit 
werd gehouden. Begin jaren ze-
ventig werd de gemeente Castri-
cum eigenaar van het dorpshuis. 
Al geruime tijd is het gebouw nu 
eigendom van een stichting en 
het wordt door vele Castricum-
se verenigingen, stichtingen en 
organisaties gebruikt. Veel kin-
deren hebben er tijdens de zo-
mervakantie meegedaan aan de 
activiteiten van ‘Vakantie Kinder-
vreugd’. De Kern is een begrip in 
het dorp.
Het thema van de tentoonstelling 
is ‘Castricum en De Kern op de 
kaart’, dus ook de groei van Cas-

tricum wordt in beeld gebracht. 
Ooit was er in de driehoek Over-
toom, Verlegde Overtoom en 
Dorpsstraat geen bebouwing 
en had dit gebied de functie van 
evenemententerrein. Onder an-
dere de kermis werd daar jaren-
lang gehouden.
Het patronaatsgebouw - later 
De Kern - werd gebouwd bij de 
splitsing van de Overtoom en de 
Verlegde Overtoom, maar ook 
het evenemententerrein werd 
bebouwd. Met een foto-impres-
sie wordt een beeld gegeven van 
het vroegere en het huidige ge-
bruik van het buurthuis.

Op zaterdag 12 september zal 
om 10.00 uur de officiële ope-
ning van de tentoonstelling wor-
den verricht door wethouder Ber 
Hes. In verband met de beschik-
bare ruimte zal hierbij een be-
perkt gezelschap aanwezig zijn.
Op zaterdag 12 en zondag 13 
september is De Kern open van 
11.00 - 17.00 uur. Voor de bezoe-
kers van de tentoonstelling laat 
de Werkgroep Oud-Castricum 
op zondag 13 september tussen 
13.00 uur en 16.00 uur om het 
half uur vanaf De Kern een paar-
dentram rijden door een mooi 
stukje Castricum. De ritprijs voor 
zowel volwassenen als voor kin-
deren is één euro per persoon. 
Ritkaarten kunnen in De Kern 
worden gekocht. Tijdens de rit 
wordt het een en ander verteld. 

De Kern in gebruik als jeugdherberg in de jaren ’60.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Rectificatie: 17-08-2009: Jaimy 
Jan, zoon van J.W. Taverne en C. 
de Jong, geboren te Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
26-08-2009: Reeze, Jeroen M. en 
Prins, Inge I.W., beiden wonende 
te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
19-08-2009: Pepping, Johan-
nes N., wonende te Akersloot 
en Malinovska, Oksana, wonen-
de te Alkmaar. 21-08-2009: Raat, 
Jeroen en Twisk, Maria J., beiden 

wonende te Alkmaar.

Overleden:
Wonende te Castricum:
19-08-2009: Bijmolt, Korne-
lia A., oud 79 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met P. Moser. 
20-08-2009: Janssens, Gregori-
us J.M., oud 82 jaar, overleden 
te Castricum. 21-08-2009: Krol, 
Wilhelm J., oud 81 jaar, overle-
den te Beverwijk, gehuwd ge-
weest met W. Zoet.
Wonende te Limmen:
24-08-2009: Glorie, Cornelia, 
oud 89 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met J. 
Pepping.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-

Gevonden en vermiste dieren

5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Gevonden:
Sleutelbloem Castricum: zwart 
poesje, witte bef, buik, pootjes, 
klein, mager en waarschijnlijk 
oud.

Tips voor de redactie kunt u mailen 
naar info@castricummer.nl
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Programma 3 sept t/m 9 sept 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

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

“Inglourious Basterds”(16JR)
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur
“The Proposal”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Ice Age 3D” (NL)

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.30 uur 

“G-Force 3D” (NL)
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 20.00 uur 
“Public Enemies” (16JR)

donderdag & maandag 20.00 uur 
zondag 16.30 uur 

“Harry Potter 6”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Het geheim van 

Mega Mindy”

Inglourious Basterds; 
Oorlogsepos met Brad Pitt
Sinds donderdag is in Corso  In-
glourious Basterds te zien. Brad 
Pitt speelt in een oorlogsepos  
over Joods-Amerikaanse solda-
ten die in WO II een levensge-
vaarlijke missie in Frankrijk on-
dernemen. 
Een kleine groep Joods-Ameri-
kaanse soldaten, genaamd de 
Inglourious Basterds, heeft on-
der leiding van luitenant Al-
do Raine tot doel om tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zoveel 

mogelijk terreur te zaaien onder 
de Nazi’s. Wanneer vernomen 
wordt dat zowel Hitler als Goeb-
bels een filmpremière gaan bij-
wonen in een kleine bioscoop in 
Parijs, proberen de Basterds voor 
eens en voor altijd af te rekenen 
met de kopstukken van het Der-
de Rijk. Ze worden echter op de 
hielen gezeten door de meedo-
genloze kolonel Hans Landa, ali-
as de Jodenjager, die iedere vorm 
van misleiding feilloos doorziet. 

Public Enemies misdaad-
film met Johnny Depp
In de jaren dertig kan niemand 
bankovervaller John Dillinger en 
zijn bende stuiten. Zijn ontwa-
penende charme en zijn gedurf-
de ontsnappingen maken hem 
geliefd bij vrijwel iedereen. De 
avonturen van Dillingers bende, 
met de psychopaat Baby Face 
Nelson en Alvin Karpis, worden 
door veel mensen gevolgd. J. Ed-
gar Hoover oprichter van de FBI, 
roept Dillinger uit tot staatsvij-
and nummer één. Maar Dillin-
ger en zijn bende zijn de man-
nen van FBI-agent Melvin Pur-
vis steeds de baas tijdens wilde 
achtervolgingen en schietpar-
tijen. Ten einde raad laat Purvis 
een stel ex-sheriffs uit het Wilde 
Westen komen. 

‘Ik geef mij bloot’ 

Commuzika gaat van 
start met een primeur
Castricum - Het radioprogram-
ma Commuzika bij Radio Castri-
cum105 heeft een primeur. Want 
gast in het programma is de Ne-
derlandstalige rockzanger Richie 
met zijn debuutsingle ̀ Ik geef mij 
bloot`. 
Programmamaker en presen-
tator Anton van Kaam: “Zanger 
Richie begon zijn carrière op de 
door de bekende Amsterdamse 
zanger Peter Beense georgani-
seerde karaokeavonden aan het 
Rembrandsplein in Amsterdam.
Richie hoopt met deze single 
door te breken in de rest van 

Nederland.” Commuzika vanaf 8 
september iedere dinsdagavond 
tussen 21.00 en 23.00 uur weer 
terug op Radio Castricum 105. 
Volgens Anton biedt de nieu-
we uitzendtijd voor hem meer 
mogelijkheden om in een rusti-
ger tempo en net voor het sla-
pen gaan het publiek kennis la-
ten maken met de verschillende 
ingrediënten in de muziek en het 
lokale/regionale nieuws en diver-
se culturele activiteiten. Het mot-
to van het programma blijft ‘Mu-
ziek is communicatie en commu-
nicatie is muziek’. 

Castricum - Op zondag 13 sep-
tember en maandag 14 septem-
ber wordt open huis gehouden 
in Mem’s Atelier. 
Van 10.00 tot 18.00 uur is ieder-
een welkom die kennis wil ma-
ken met de nieuwe herfst- en 
kerstdecoraties die in het ate-
lier gemaakt kunnen worden. 
Het adres is De Loet 294 in Cas-
tricum.  

Open huis bij  
Mem’s atelier

Reis Darwin in de klas
Castricum - Bijna tweehon-
derd jaar geleden maakte Char-
les Darwin een reis om nooit te 
vergeten. Dit jaar beleven leer-
lingen uit groep 6, 7 en 8 van 
De Montessorischool deze reis 
in de klas. Zij gaan aan de slag 
met het lespakket Beagle Spe-
cial, waarin natuur, wetenschap 
en techniek rondom de reis van 
Darwin centraal staat.

De leerlingen leren navigeren als 
oude scheepslieden, vergelijken 
fossielen van vroeger met dieren 
van nu, kijken met andere ogen 
naar slakken in de achtertuin 
en nog veel meer. Het lespak-

ket is gekoppeld aan de reis die 
de VPRO gaat maken. Zij gaan 
vanaf één september de reis van 
Charles Darwin in tien maanden 
tijd varen met de Clipper Stad 
Amsterdam. 

Biologe Sarah Darwin, de ach-
terkleindochter van Charles Dar-
win gaat samen met de Belgi-
sche bioloog Dirk Draulans op 
pad. Het lespakket vertaalt de 
gehouden experimenten naar de 
klas. Zo gaan de leerlingen bij-
voorbeeld uitzoeken wat de in-
vloed is van klimaatverandering 
op de Noordpool versus de Zuid-
pool. 

Open weken bij Toonbeeld
Castricum - Het nieuwe seizoen 
staat op het punt om los te bar-
sten bij Toonbeeld. Tijdens de 
open lessenweken van 8 tot en 
met 14 september geeft Toon-
beeld belangstellenden de kans  
om bij de cursussen waar nog 
plaats is kennis te maken met de 
cursussen en de docenten.  De-
ze les betaalt men alleen indien 
men zich definitief voor de cur-
sus opgeeft. In veel cursussen 
zal in het nieuwe seizoen ge-
werkt worden aan de hand van 
een thema. Dit jaar is dat mode. 
Kinderen kunnen bij Toonbeeld 
terecht op 7, 9 en 10 en septem-
ber. Op 7 september kinderate-
lier vanaf 16.00 uur, een com-

plete cursus beeldende vorming 
voor kinderen van 6 tot en met 8 
jaar. Op 9 september, beeldhou-
wen voor kinderen van 8 tot en 
met 12 jaar vanaf 13.15 uur. Op 
10 september tekenen en schil-
deren voor kinderen van 9 tot en 
met 12 jaar vanaf 17.00 uur.

Volwassenen
Op 8 september modeltekenen 
en schilderen vanaf 19.30 uur en 
keramisch vormen vanaf 19.30 
uur. Op 9 september olieverf-
schilderen en gemengde tech-
nieken vanaf 19.30 uur. Beeld-
houwen vanaf 19.30 uur. Op 12 
september schilderen voor de 
meer gevorderde schilder van-

af 10.00 uur. Op 14 september, 
beeldhouwen vanaf 13.30 uur. 
Op 21 september creatief met 
letters, oftewel kalligraferen. 
Aanmelden voor een of meer-
dere cursussen kan op tel. 0251 
659012.
Ook later in het seizoen gaan 
nog diverse cursussen van start  
waarvoor men zich nu al kan op-
geven en waarbij de eerste les-
sen vrijblijvend is. Pottenbakken 
op 19 september, Stop motion 
animatie voor kinderen op 19 
september, kalligrafie op 22 sep-
tember, pottenbakken voor kin-
deren op 23 september, kleuters 
krijten en kwasten op 1 oktober
Oriëntatiecursus tekenen en 
schilderen op 3 oktober, kennis-
makingscursus schilderen en te-
kenen kort op 5 november. 

Geslaagd buurtfeest 
in de Van Bergenlaan 
Bakkum - Zaterdag was het een 
drukte van jewelste in de Van 
Bergenlaan. Er werden tenten 
opgezet en zeilen gespannen, 
het vlees voor de barbecue werd 
gemarineerd, de kurken gingen 
alvast van de flessen wijn en de 
spelletjes voor de kinderen wer-
den  klaargezet.  Daarna kon het 
eerste straatfeest in de Van Ber-
genlaan in Bakkum beginnen.
De inzet was groot; de voorbe-
reiden van het feest was in han-

den van buurtbewoners van 5 tot 
88 jaar oud. 
Om 17.00 uur kwamen alle bewo-
ners bijeen en werd er geklonken 
met een glaasje prosecco. En het 
werd een feest die tot in de late 
uurtjes duurde. Iedereen was het 
met elkaar eens; het buurtfeest 
is voor herhaling vatbaar. Inmid-
dels heeft bewoner Julian Maar-
tens gezorgd voor een website 
waarop het hele feest is vastge-
legd: www.vanbergenlaan.nl. 

Prijzen winnen op www.
dorpshartcastricum.nl
Castricum - De consumenten-
actie Hartenjagen is gestart, een 
initiatief van Stichting Dorpshart 
Castricum. Bij de deelnemende 
winkeliers ontvangt de klant bij 
besteding boven 10,00 euro een 
kanskaart en kijkt vervolgens op 
www.dorpshartcastricum.nl.  Na 
het invullen van de code, naam 
en adresgegevens ontvangt men  

een e-mail waarin bekend ge-
maakt wordt of men een prijs ge-
wonnen heeft. 

Het prijzenpakket is enorm, door 
de winkeliers zijn meer dan 1200 
prijzen beschikbaar gesteld. Bo-
vendien zijn er extra hoofdprijzen 
te winnen zoals digitale came-
ra’s, iPod’s en een flatscreen t.v. 
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Jeugdschaatsen bij 
de Limmer IJsclub
Limmen - De Limmer IJsclub 
geeft dit winterseizoen net als 
voorgaande jaren voor de basis-
school jeugd (zes tot twaalf jaar) 
schaatsles op ijsbaan De Meent 
in Alkmaar.  
De lessen worden gegeven door 
ervaren jeugdschaatsbegeleiders 
en de kinderen worden naar ver-
schillende niveaus ingedeeld. 
Het schaatsseizoen begint op 10 
oktober. Het lesgeld en toegang 

tot de baan bedraagt 90,00 eu-
ro. Er wordt geschaatst op zater-
dagochtend van 10.00 tot 11.00 
uur en er zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar. 

Voor meer informatie: Sandra 
Koot, 072-5053768. Een aanmel-
dingsformulier is verkrijgbaar via 
www.limmerijsclub.com of opge-
ven via P. Mink paul.mink@case-
ma.nl of 0251-656434. 

Terechte nederlaag Limmen 1
Limmen - De laatste bekerwed-
strijd van Limmen 1 was er één 
om snel te vergeten. Limmen 
verloor terecht met 1-4 van de 
gemeentegenoot Vitesse.
De wedstrijd begon een aan-
tal minuten later omdat assi-
stent-scheidsrechter Oosterwijk 
voor de warming-up niet in staat 
bleek om te kunnen vlaggen. In 
de haast werd Jaap Welboren 
bereikt om voor Limmen te kun-
nen vlaggen.
Voor Limmen was de uitgangs-
positie duidelijk. Er moest ge-
wonnen worden en wel met ze-
ven doelpunten verschil, want 
Uitgeest had verloren van Jong 
Hercules. Alle ingrediënten voor 
een mooie wedstrijd waren aan-
wezig, het was mooi weer, het 
veld lag er goed bij en er werd 
gespeeld tegen de altijd mooie 
concurrent Vitesse.
De wedstrijd was amper drie mi-

nuten oud of Limmen keek al te-
gen een achterstand aan. Een af-
standschot van Vitesse bleek on-
houdbaar voor Limmen keeper 
Piscaer, 0-1. Limmen reageerde 
mak op deze achterstand. Toch 
kon Jim Ruiter nog voor onrust 
zorgen in de Castricummer ver-
dediging door op een vrije trap 
van Rens Min middels een hak-
je op doel te schieten, echter de 
bal werd gered door de keeper. 
De volgende kans was ook voor 
Limmen. Na een hoekschop kop-
te verdediger Sjoerd L’Abee net 
over. Daarna was het over met 
de Limmer inspiraties. Er wa-
ren teveel onachtzaamheden in 
de verdediging, het spel op het 
middenveld was ongeïnspireerd 
en voorin was er te weinig daad- 
en wilskracht om het de Vitesse 
verdediging echt moeilijk te ma-
ken.Via makkelijk uitgespeelde 
counters werd er twee keer ge-

Start baarscompetitie
Castricum - Zondag 6 septem-
ber gaat de baarscompetitie van 
start. 
Tijdens een baarswedstrijd wor-
den vijf stekken bevist. Op elke 
stek moet men gedurende 25 mi-
nuten zoveel mogelijk baars zien 
te vangen. Elke baars levert tien 
punten. Elke andere vis geeft een 
punt. Als eerste water wordt (on-
der voorbehoud) de Schulpvaart 
bevist. Verzamelpunt is het par-
keerterrein aan de Vuurbaak. 

Vooraf opgave is niet nodig. Het 
inschrijfgeld bedraagt 3,00 euro 
en de vertrektijd is 7.00 uur.

scoord door Vitesse. Met een 0-
3 achterstand zocht Limmen de 
kleedkamer op.
Na rust werd het spel van Lim-
men niet veel beter. Toch was de 
eerste kans voor Limmen. Jim 
Ruiter werd alleen voor de kee-
per gezet, maar faalde in de af-
ronding. Vitesse had een makke-
lijke wedstrijd en rondde keurig 
af na onzorgvuldigheid in de op-
bouw van Limmen, 0-4.
Voor Limmen kopte L’Abee in 
de blessuretijd nog raak, na een 
vrije trap van invaller Paul Zee-
man en redde zo de eer voor 
Limmen.
Voor Limmen was het een slech-
te generale. Maar iedereen weet 
hoe het spreekwoord luidt, dus 
men hoopt op een goede wed-
strijd volgende week. Want dan 
begint Limmen de competi-
tie met een uitwedstrijd tegen 
DSS (Door Samenspel Sterk) uit 
Haarlem. Alle spelers zullen ge-
brand zijn op een herstel na de 
oorwassing tegen Vitesse. 

CSV handbal heren 3 
zoekt sportieve mannen
Castricum - Al vele jaren be-
schikt CSV handbal over meer-
dere dames- en heren senioren-
teams. In de hoogtijdagen toen 
CSV de grootste handbalvereni-
ging van Nederland was, speel-
den er maar liefst vijf heren seni-
orenteams in de competitie. De 
laatste jaren was CSV met drie 
herenteams nog steeds goed 
vertegenwoordigd in de Noord-
Hollandse mannenhandbalwe-
reld.
Het derde herenteam, beter be-
kend als H3, bestaat al jaren uit 
mannen die de handbalsport 
niet kunnen en willen missen. 
H3 is uitgegroeid tot een hech-
te groep die op het veld fanatiek 

meedraait in de competitie en er 
een paar keer een kampioen-
schap met promotie uit sleepte. 
Buiten het veld is het een vrien-
denclub die soms een barbe-
cue combineert met het uitbren-
gen van een eigen H3-cd met ie-
ders favoriete muzieknummers. 
Helaas zijn in de afgelopen twee 
seizoenen diverse herenspelers 
bij CSV gestopt. Daardoor is de 
spoeling dun geworden en kijkt 
H3 uit naar de komst van nieuw 
talent.
Belangstellenden zijn welkom op 
de training op woensdagavond 
20.00 uur om eens kennis te ma-
ken met H3 en/of de handbal-
sport.

FC Castricum in nieuw jasje
Castricum - FC Castricum 
speelt dit seizoen in een com-
pleet nieuwe outfit. Dankzij kle-

dingsponsor Intersport Veldhuis 
uit Beverwijk werden niet minder 
dan veertig teams van wedstrijd-

kleding voorzien. “Het is echt 
topkwaliteit”, sprak Milo van der 
Steen (foto rechts) die de pak-
ketten van Peter Veldhuis in ont-
vangst nam. “Als club willen wij 
ons graag zo goed mogelijk pre-
senteren en daar hoort ook goe-
de en mooie sportkleding bij. 
Daarom ben je in de Breestraat 
in Beverwijk bij Intersport Veld-
huis aan het goede adres.” Paul 
Wendt, voorzitter van de kleding-
commissie, vult aan: 
“Wij gaan de pakketten nu zo 
snel mogelijk uitdelen. Met In-
tersport Veldhuis hebben wij een 
driejarig contract. Er lopen nu 
nog een paar oude contracten, 
maar het is de bedoeling om heel 
FC Castricum in het nieuw te hij-
sen. In ieder geval is dit nieuws 
binnen de club als een bom in-
geslagen. De ene na de andere 
shirtsponsor meldt zich aan, zo-
dat wij ook in dit opzicht weer 
een stap vooruit maken.” (Foto: 
Han de Swart).

Geslaagd D-kamp bij Mixed 
Hockey Club Castricum
Castricum - Afgelopen week-
end werd het jaarlijkse D-kamp 

bij Mixed Hockey Club Castri-
cum gehouden. Een kamp voor 

Warming-up op zondagochtend.

de D-jeugd waar het plezier van 
afspatte. Ruim honderd kinde-
ren bleven een nacht slapen bij 
MHCC. Op zaterdagmiddag be-
gon het evenement met het op-
zetten van de tentjes. Daarna 
kon het feest beginnen. Patat 
eten, een hockeyclinic verzorgd 
door heren 1, streetdance, dis-
co en kampvuur. Een behoorlijk 
goed gevulde zaterdagavond. 

Maar blijkbaar waren de kinde-
ren nog niet moe genoeg ge-
maakt, want tot in de vroege uur-
tjes werd er gekletst en gelachen 
in de tenten. De meesten sliepen 
met hun hockeykleren aan, zelfs 
de scheenbeschermers bleven 
bij enkelen om. Handig, want zo 
konden zij als eerste op zondag-
ochtend al weer tegen een bal-
letje slaan. 
Om 7.00 uur werden zij al ge-
signaleerd op de velden. Na het 
ontbijt begon het echte werk met 
het spelen van wedstrijden. Om 
11.00 uur keerde iedereen moe 
maar voldaan huiswaarts.
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Amak jubileumloop
Akersloot - Zondag 27 sep-
tember organiseert de Akerslo-
ter Marathon Klub voor de 25e 
maal de AMAK loop. Deze loop 
zal dan ook in zijn geheel in het 
teken staan van dit 25-jarig jubi-
leum. In een tijd dat menig loop-
evenement niet meer georgani-
seerd kan worden door onder 
andere een afname van deelne-
mers, gebrek aan vrijwilligers en 
sponsors is deze Akersloter atle-
tiekvereniging na 25 succesvol-
le jaren nog steeds in staat de-
ze, bij veel atleten zeer populaire 
hardloopwedstrijd, te organise-
ren. Reden te meer er om dit jaar 
een extra feestelijke loop van te 
maken. 
Zo zal burgemeester A. Em-
mens-Knol het startschot laten 
klinken, kunnen alle deelnemers 
gratis inschrijven voor dit evene-
ment, ontvangen bij de inschrij-
ving een jubileum T-shirt en kun-
nen strijden om de vele geldprij-

zen en prijzen in natura op alle 
afstanden zowel voor de dames 
als de heren. 
Tevens zal voor elke 25e door-
komende loper en een veelvoud 
daarvan een prijs beschikbaar 
gesteld worden. Het parcours 
voor de volwassenen gaat door 
het rustieke dorp Akersloot, het 
natuurgebied de Klaas Hoorn en 
Kijfpolder en langs de rietkragen 
van het Alkmaardermeer. Opti-
male condities dus om aan deze 
jubileumloop deel te nemen. Het 
enige wat de atleten zelf dienen 
te doen is de keuze te maken of 
zij 5, 10 of 15 kilometer wensen 
te lopen.
Inschrijving vanaf 9.00 uur in 
Grand Sports Café De Lelie 
aan de Rembrandtsingel 3 te 
Akersloot. Kleed- en douchege-
legenheid aanwezig.
De start is om 11.00 uur aan de 
Rembrandtsingel in Akersloot.
De jeugdige atleten zullen ook 

Meiden van VV Croonenburg 
presteren goed op NK Beach!
Castricum - Naast het zaalvol-
leybal heeft VV Croonenburg ook 
een beachvolleybal afdeling. De-
ze afdeling is de hele zomer ac-
tief geweest op het strand en op 
de diverse aangelegde beach-
velden in den lande. 
De beachafdeling begon met 
ruim 50 jeugdleden in mei onder 
de naam 2 BEACH met een aan-
tal trainingen op het strand. Een 
viertal teams van Croonenburg/2 
beach was actief in het beach-
toernooiencircuit van de NEVO-
BO.  Allen waren succesvol, een 
team sprong er uit en wist zich te 
plaatsen voor de gesloten NK.
Het team Demi Zwerver/Luca 
Leithuijser beëindigde het 
beachseizoen van VV Croonen-

burg/2 beach met een uitsteken-
de derde plaats in de categorie  
meisjes C junioren (<14 jaar) op 
het  Nederlands Kampioenschap 
Beachvolleybal.
Ze speelden afgelopen zondag 
met de sterkste C-jeugd van 
Nederland op het Schevening-
se strand. Ondanks een stevi-
ge windkracht 5 wisten de mei-
den aanvallend te blijven spelen 
en lieten de toeschouwers span-
nende rally’s en spectaculaire 
reddingen zien. In de strijd om 
de derde/vierde plaats wisten 
ze op het center court onder en-
thousiaste aanmoedigingen van 
het publiek in drie sets de der-
de plaats te veroveren. Een pres-
tatie om trots op te zijn!  

ruime aandacht krijgen in deze 
jubileumeditie. Om ze alle aan-
dacht te kunnen geven zullen 
zij een uur voor de volwassenen 
van start gaan voor het ‘Open 
kampioenschap van Akersloot’. 
Dit geeft de ouders de gelegen-
heid de verrichtingen van hun 
kinderen van start tot finish te 
volgen alvorens zij zelf aan hun 
wedstrijd beginnen.Alle basis-
scholen in Akersloot en omge-
ving zijn benaderd om zoveel 
mogelijk leerlingen te motiveren 
om mee te doen aan de jeugd-
loop over 500 meter, een of twee 
kilometer.
Voor de kinderen van vier tot en 
met zes jaar is de wedstrijd 500 
meter lang, voor de jeugd van 
zeven tot en met negen jaar één 
kilometer en voor de jeugd van 
tien tot en met dertien jaar is de 
afstand twee kilometer. 
Voor de kampioenen staan be-
kers klaar aan de finishlijn en 
elke jeugdige deelnemer ont-
vangt een leuke herinnering ter-
wijl de school met het grootste 
aantal deelnemers (in verhou-
ding tot het aantal leerlingen per 
school) ook nog kan strijden om 
de AMAK-school bokaal.

De start is om 10.00 uur voor de 
500 meter, om 10.10 uur voor de 
een km en om 10.20 uur voor de 
twee km. Ook de deelname voor 
de jeugd is geheel gratis en zij 
ontvangen bij de inschrijving een 
gratis lot voor de verloting.
Voor meer informatie zie de web-
side www.amak.nu of bel Gerda 
Smit 0251-313738. 

Icoon Dirk Huisman neemt 
na 33 jaar afscheid van FCC
Castricum - Met de tranen in 
zijn ogen heeft Dirk Huisman af-
scheid genomen van zijn spor-
tieve carrière bij FC Castricum. 
De afgelopen 33 (!) jaar stond 
zijn leven in het teken van SCC 
en later FC Castricum. In die tijd 
manifesteerde Dirk zich als veel 
scorende spits, keeper, jeugdlei-
der, teamleider, moppentapper, 
dj, organisator, gangmaker, pret-
letter, feestvarken en keepers-
trainer. De jaarlijkse attractie op 
het Oeralfestival op Terschelling 
beschikt inmiddels over een ei-
gen club: ‘De Hausmangang’. 
Speciaal voor de icoon van FC 
Castricum kreeg hij van zijn on-
telbare vrienden een afscheids-
wedstrijd aangeboden. Op de 

voor hem ontworpen shirts stond: 
‘Dirk tige tank foar de letstê kear 
oant sneon’ of te wel ‘Dirk enorm 
bedankt voor de laatste keer’. 
Hoeveel doelpunten Dirk in zijn 
carrière heeft gescoord, is niet 
meer na te gaan, maar het zijn er 
heel veel geweest. Zelfs in zijn af-
scheidswedstrijd trof het zwaar-
gewicht nog éénmaal doel. 
Na afloop moest Dirk door een 
erehaag en biggelden de tranen 
over zijn wangen. “Dit zal ik nooit 
meer vergeten”, vertelde hij met 
een brok in zijn keel. ,”Wat een 
geweldig afscheid.” Waarna het 
hele gezelschap het glas hief en 
er tot diep in de nacht werd ge-
lachen en gefeest. (Foto: Han de 
Swart).

Afzwemmers de Witte Brug
Castricum - Tijdens de school-
vakanties van de basisscho-
len wordt er elke week in zoge-
naamde weekcursussen zwem-
les gegeven in zwembad ‘De 
Witte Brug’. Elke doordeweek-
se dag krijgen de leerlingen, die 
voor deze week of weken opge-
geven zijn, op een vast uur les op 
het eigen niveau. En steeds aan 
het einde van zo’n week in de 
zomervakantie wordt er door een 
aantal kinderen op vrijdagoch-
tend afgezwommen voor het A- 
of B-diploma. Deze zomer heb-
ben 32 kinderen hun zwemdiplo-
ma gehaald.
In de eerste week van de zomer-
vakantie is er zowel voor het A- 
als het B-diploma geoefend en 
mochten op 10 juli Rick Duine-
veld, Jasper van Domburg, Da-

nique Glorie, Yasmijn Hoever, 
Isa van der Meer, Tim Lind, Fem-
ke Pet, Joost van Vliet en Ar-
thur Wiggers voor A afzwem-
men en voor B hebben Floris Ho-
ning, Mart Kingma, Sophie Korn-
blum, Isabel Mulder, Lieselotte 
Meij, Jochem Twisk en Thijs de 
Zeeuw aan alle eisen voldaan 
en de ouders en andere belang-
stellenden konden goed het ver-
schil in eisen en vaardigheden 
voor de beide diploma’s zien. Op 
17 juli zijn Amber Blauw, Bryan 
Blom, Stan Groot, Sophie Sannes 
en Joris Vromans geslaagd voor 
het A-diploma. De derde week 
van de vakantie was het zwem-
bad gesloten. Op 31 juli heb-
ben: Björn Mannaart, Willemijn 
Neefkes, Thijs te Riele en Guido 
Stengs. afgezwommen voor A.

Aan het einde van de vijfde zo-
mervakantieweek waren er geen 
afzwemmers.
Een week later, op 14 augustus, 
hebben Kevin Berkhout, Thijs 
Dekker, Jens Hoetjes, Lara Mi-
chels, Nina Odermatt, Milan Pee-
man en Marilia van Unen  nder 
veel belangstelling alle onderde-
len voor het A-diploma met goed 
gevolg afgelegd.

De eerste keer na de zomer-
vakantie, op woensdag 26 au-
gustus, is er door dertien kan-
didaten voor het C-diploma af-
gezwommen. Deze geoefende 
zwemmers zijn: Sacha van der 
Berg, Wiet Boon, Max Hess, Jef-
frey Gilling, Kevin Kaandorp, Co-
lin van der Linden, Sophie Obe-
rink, Niqui van der Plaat, Sjoe-
rd van der Plaat, Lucas Schram, 
Stijn Wieringa, Julian de Winter 
en Thomas van der Wijk.

Castricum - Nu de mooie zomer 
in z’n laatste fase is, is er een 
stiltewandeling met het thema 
‘Dankbaarheid voor de oogst’.

Met vrienden van levenlicht on-

Stiltewandeling der leiding van Marianne Duijn 
en Rob de Wit wandelen de deel-
nemers op maandag 7 septem-
ber ongeveer vijf kilometer in 
stilte door de duinen. 
Deelname is gratis en eenieder 
is welkom.
Verzamelen om 9.30 uur op het 

parkeerterrein voor ‘de Hoep’ 
aan de Zeeweg in Bakkum. Om 
9.45 uur start de wandeling. Na 
afloop kan men op eigen kos-
ten nog wat drinken bij Johan-
na’s Hof. 
Voor meer informatie: 06-
30773907 of 0251-657809.

Castricum - Op woensdag 2, 
vrijdag 4 en woensdag 9 septem-
ber spelen biljarters Jan Veldt en 

Voorwedstrijden extra klasse libre
Frans Peperkamp in biljartcen-
trum Millers in Heerhugowaard 
hun voorwedstrijden biljart extra 

klasse libre. Jan en Frans strijden 
dan met nog vijf andere spelers 
voor een plaats voor het kampi-
oenschap biljarten van Neder-
land.
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Automobilist moet 
rijbewijs inleveren
Castricum - Een 66-jarige au-
tomobilist uit Castricum moest 
vorige week dinsdagavond rond 
19.00 uur zijn rijbewijs inleveren. 
De man werd aangehouden op 
de Bakkummerstraat nadat de 
politie een melding had gekre-
gen dat hij met drank op achter 
het stuur was gestapt. Hij moest 
blazen en blies 570 ug/l. Zijn rij-
bewijs werd ingevorderd. De be-
stuurder is in het verleden meer-
dere malen aangehouden voor 
rijden onder invloed.

Castricum - De gebruikelij-
ke open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum op zondag 6 
september vervalt. Dit houdt ver-
band met de openstelling van 
dorpshuis ‘De Kern’ op 12 en 13 
september (Open Monumenten-
dagen). Daar wordt een expositie 
gehouden in samenwerking met 
de werkgroep. 

Open dag Oud-
Castricum vervalt

Jongerenexcursies Vogelwerk- 
groep Midden-Kennemerland
Regio - De Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland wil graag 
aan jongeren laten zien dat naar 
vogels kijken leuk en spannend 
kan zijn. Daarom organiseert de 
vogelwerkgroep elke maand een 
excursie of andere activiteit voor 
jongens en meisjes tussen tien 
en achttien jaar. Elke excursie 
wordt begeleid door minimaal 
twee excursieleiders van de vo-
gelwerkgroep. De soort excur-
sie of activiteit die wordt geor-
ganiseerd hangt af van het jaar-
getijde. 
Zo brengt de Vogelwerkgroep in 
de herfst altijd een bezoek aan 
het vogelringstation Castricum 
(de Vinkenbaan), gaat men in de 
winter op zoek naar bosuilen, en 
in het voorjaar zijn er onder an-

dere een roofvogel- en een wei-
devogelexcursie. Naast excur-
sies organiseert men af en toe 
ook andere activiteiten, zoals 
het timmeren en ophangen van 
nestkasten en het uitpluizen en 
determineren van uilenballen. 

De eerste excursie van het sei-
zoen is op zondag 6 september. 
Dan gaan ze met de auto naar 
De Putten en ondergelopen bol-
lenvelden om naar steltlopers te 
kijken. Wie daar bij wil zijn meld-
dt zich aan op jongerenexcur-
sies@vwgmidden-kennemer-
land.nl.
Deelname aan de excursies is 
gratis. 
Voor meer informatie zie www.
vwgmidden-kennemerland.nl. 

Castricum – In sportcentrum de 
Bloemen, De Bloemen 71 wordt 
op zondag 11 oktober voor de 
15e keer de halfjaarlijkse baby-
boelbeurs gehouden. De najaar/
wintereditie. Deze beurs is speci-
aal voor mensen die op zoek zijn 
naar leuke, allerhande babyspul-
len, zoals kleding, speelgoed, 

Tweedehands babyboelbeurs
boxen, kinderstoelen, linnen-
goed et cetera. Iedereen die nog 
babyspullen heeft en deze niet 
meer gebruikt kan deze spullen 
hier te koop aan bieden. e beurs 
wordt gehouden van 10.00 tot 
13.00 uur. De entree is gratis. 
Voor meer informatie: Wendy en 
Yvonne, babybeurs@gmail.com.

Zondagconcerten Toonbeeld

Kilshannig opent 13 sep-
tember met Ierse muziek
Castricum - Van september tot 
en met maart organiseert Toon-
beeld opnieuw een reeks van 
zes concerten en een muzikale 
lezing in de aula van Toonbeeld. 
Traditiegetrouw opent het sei-
zoen met Ierse en Keltische folk 
music. 

Het optreden op zondag 13 sep-
tember wordt verzorgd door 
de bekende groep Kilshannig. 
Zij hebben al eerder in Castri-
cum opgetreden, zij het in een 
enigszins gewijzigde samenstel-
ling. Nieuw bij de groep is Lau-

ra Schuit, die de fiddle speelt in 
Donagal style.
Losse kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Toonbeeld zelf (Jan van Nas-
saustraat 6), aan de zaal of bij 
Boekhandel Laan, de Readshop 
en Muziekhandel Borstlap. Ook 
kan men kaarten reserveren via 
www.toonbeeld.tv. 
Het optreden begint om 11.30 
uur. Toegang: 10,00 euro, cjp/65+ 
8,00 euro en kinderen 4,00 euro. 
Een abonnement voor zeven op-
tredens kost 40,00 euro en is zo-
wel bij Toonbeeld als aan de zaal 
verkrijgbaar.

Vrijwilligers gezocht voor 
uitdagende taak in de natuur
Regio - Landschap Noord-Hol-
land zoekt in de hele provincie 
mensen die jongeren enthousi-
ast willen maken voor de natuur. 
Leerlingen van het voortgezet 
onderwijs kunnen sinds kort als 
maatschappelijke stage kiezen 
voor werken in natuur en land-
schap. In het najaar start Land-
schap Noord-Holland weer met 
het aanbieden van activiteiten 
voor geïnteresseerde jongeren. 
De begeleiding gebeurt voorna-
melijk door vrijwillige mentoren. 
Landschap Noord-Holland biedt 
de leerlingen inspirerende en 
uitdagende klussen aan op bij-
zondere plekken. Afgelopen jaar 
hebben 300 leerlingen proefge-
draaid en de ervaringen zijn po-
sitief. Leerlingen ervaren de sta-
ge als een bijzondere tijd. Van de 

vrijwillige mentoren wordt ver-
wacht dat zij de leerlingen en-
thousiast begeleiden. Voordat 
de nieuwe mentoren aan de slag 
gaan met leerlingen, krijgen zij 
verschillende trainingen en zul-
len zij ondersteund worden door 
medewerkers van Landschap 
Noord-Holland. 
Landschap Noord-Holland zorgt 
voor opleiding op maat, werkkle-
ding en een passende onkosten-
vergoeding. Het leukste van de-
ze vrijwilligersbaan is het wer-
ken op de mooiste plekken van 
Noord-Holland en natuurlijk de 
inspirerende contacten met jon-
geren. 
Voor informatie of aanmelden:
Annika Langeveld, 088-0064400. 
Of mail naar a.langeveld@land-
schapnoordholland.nl.

Startzondag protestantse kerk
Castricum - Op zondag 6 sep-
tember start het nieuwe seizoen 
in de kerk. Vanaf 9.45 uur is ie-
dereen welkom in de Maranat-
hakerk, Beatrixlaan in Castri-
cum, om te beginnen met koffie, 
thee of limonade en een speci-
aal koekje. Daarna is er van alles 
te doen. Het thema voor dit jaar 
luidt: “Wij geloven...”
Samen gaat men naar het geloof 
kijken, ernaar luisteren, over in 
gesprek gaan, mee aan de slag 
gaan, met iedereen die er wat in 
ziet…
Het programma is zeer afwisse-
lend. Het kan gezien worden als 

één grote kerkdienst, die ook in 
kleine stukjes meegemaakt mag 
worden. Er gebeurt van alles, en 
gedurende het programma kun 
je naar eigen keus in en uit lo-
pen. 
Programma-overzicht:
9.45 uur koffie, thee, limonade 
met een bijzonder koekje
10.00 uur kerkdienst
13.00 uuur lunch met LINKe 
soep
14.30 uur afsluitende vesper
Tussendoor zijn er allerlei crea-
tieve, inspirerende, en/of bezin-
nende activiteiten voor jong en 
oud.

Spelend leren, lerend spelen 
voor kinderen met een handicap
Heemskerk - MEE Noord-
west-Holland  start met een cur-
sus ‘Spelend leren, lerend spe-
len’ voor kinderen met een han-
dicap, beperking of chronische 
ziekte in de leeftijd van tien tot 
en met twaalf jaar oud. De cur-
sus bestaat start op woensdag 
28 oktober van 15.30 tot 17.00 
uur, op het kantoor van MEE aan 
de Laan van Assumburg 97 in 
Heemskerk.
Om kinderen met een handicap 
sociaal vaardiger te maken is 
een training ontwikkeld die aan-
sluit op de belevingswereld van 
hen. De cursisten leren aan de 
hand van speelopdrachten en 
oefeningen vaardigheden aan 
waardoor ze makkelijker de eer-
ste stap durven te zetten.
In verband met de samenstel-

ling van de groep dient men het 
kind aan te melden. Bij aanmel-
den vindt een kennismakingsge-
sprek plaats met de ouder/ver-
zorger en het kind.
De cursus bestaat uit drie blok-
ken. Het eerste blok is theore-
tisch, in het tweede blok wordt 
de opgedane kennis in praktijk 
gebracht en in het laatste blok 
worden de ouders van de kinde-
ren bij de cursus betrokken. 

Aanmelden kan door contact op 
te nemen met het kantoor, tel. 
0251- 261 660, of door te mai-
len naar Odet Kappelhof, okap-
pelhof@meenwh.nl of Brigit-
te Kleijn, bkleijn@meenwh.nl. 
Voor meer informatie over MEE 
Noordwest-Holland zie www.
meenwh.nl.

Castricum – De collectant van 
KWF Kankerbestrijding komt in 
de week van maandag 7 tot en 
met 12 september weer aan de 
deur. Elke collectant kan zich le-
gitimeren. KWF Kankerbestrij-
ding is te herkennen aan het 
rood-wit-blauwe logo met de 
krab en aan het Keurmerk van 
het Centraal Bureau Fondsen-
werving. Wie de collectant mist, 
kan een gift overmaken op giro 
26000.
In Castricum worden nog collec-
tanten gezocht  voor de appar-
tementsgebouwen Duinzicht en 
Zeezicht aan De Loet, de Triade 
bij De Boogaert, de Roosevelt-
laan, Nachtegaal/Tureluur/Ta-
puit, Scheerling/Pimpernel/Tijm/
Wederik. Wie daadwerkelijk zijn/
haar steentje aan de strijd tegen 
kanker wil bijdragen kan contact 
opnemen met Tonny Hendriks, 
tel. 650547/e-mail: ajchendriks@
casema.nl. 

Collecte KWF 
Kankerbestrijding

Fotoworkshop 
met –excursie: 
Castricum - In bezoekerscen-
trum De Hoep geeft fotograaf 
René Wolters deze zomer voor 
de laatste keer op 12 september 
de fotoworkshop (met excursie) 
Landschapsfotografie voor (be-
ginnende) digitale fotografen, 
of diegenen die al vaker hebben 
gefotografeerd maar nieuws-
gierig zijn naar alle mogelijkhe-
den van hun camera. Aanmel-
den of meer informatie via De 
Hoep (0251-661066), www.pwn.
nl/puurnatuur of www.digifoto-
coach.nl Deelnemers zorgen zelf 
voor een digitale camera.
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Nieuw cursusprogram- 
ma bij La dolce lingua
Castricum – Italiaanse taal-
school La dolce lingua is klaar 
voor het nieuwe seizoen. In het 
cursusjaar 2009-2010 wordt er 
weer Italiaans gegeven op alle 
niveaus, van beginners tot ver-
gevorderden. 
De beginnersgroep is bedoeld 
voor mensen die het Italiaans 
(nog) niet of een heel klein beet-
je spreken. In het eerste jaar 
wordt een basiswoordenschat 
opgebouwd waarmee de cursist 
gesprekken over dagelijkse on-
derwerpen in het Italiaans kan 
voeren. 
In de lessen ligt de nadruk op 
het begrijpen en spreken van het 
Italiaans. De luister- en spreek-
vaardigheid worden actief geoe-
fend, zowel klassikaal als in klei-
ne groepjes. Naast de lesstof is 
er aandacht voor Italiaanse cul-
tuur en gebruiken. Er wordt ge-
luisterd naar Italiaanse liedjes en 
gekeken naar film- en televisie-
fragmenten in aansluiting op een 
thema in de les of de actualiteit. 
In de beginnerscursussen wordt 
gewerkt met de lesboeken van 
Allegro 1, een uitnodigende 
nieuwe methode met een duide-
lijke opbouw en een ongedwon-

gen Italiaanse sfeer. Thuis her-
haalt de cursist de lesstof met 
oefeningen uit het werkboek en 
op cd-rom.
In de vervolgcursussen is de 
voertaal steeds meer Italiaans en 
wordt er extra aandacht besteed 
aan conversatie.
De taalcursussen beginnen in de 
week van 14 september en be-
staan uit 24 lessen van anderhalf 
uur. De basiscursussen (Italiaans 
1, 2, 3) kosten 205 euro. 
Alle cursussen worden gege-
ven in basisschool de Sokker-
wei in Castricum. Op de website 
is uitgebreide cursusinformatie 
te vinden, alsmede het volledige 
programmaoverzicht en meer in-
formatie over de docent. 
Inschrijven kan via de website 
www.ladolcelingua.nl of telefo-
nisch 0251-674324.
Italiaans 1 woensdag 19.00-
20.30 uur of donderdag 20.40-
22.10 uur, Italiaans 2 dinsdag 
20.40-22.10 uur of donderdag 
19.00-20.30 uur, Italiaans 3 dins-
dag 19.00-20.30 uur, Italiaans 4 
maandag 19.00-20.30 uur, Ita-
liaans 5 maandag 20.40-22.10 
uur, Livello avanzato woensdag 
20.40-22.10 uur. 

Lezing bij Fit4Lady
Limmen - Op donderdag 3 sep-
tember vindt er een lezing plaats 
voor vrouwen bij Fit4lady. Het 
onderwerp is ‘Verlies gewicht 
met gezonde voeding en verant-
woord trainen.’
Op donderdagavond 3 septem-
ber vanaf 20.00 uur houdt ge-
wichtsconsulente Ineke Earns-
haw uit Castricum een lezing 

voor vrouwen die interesse heb-
ben in sport en voeding en hoe 
deze combinatie leidt tot ge-
wichtsverlies. De lezing is inte-
ressant voor alle vrouwen die 
op weg zijn naar een gezonde 
levensstijl. De lezing duurt een 
uurtje. De toegang is gratis.
Fit4lady is te vinden op de Drie 
Linden 2 in Limmen. 

Brandweer bij duinbrand Schoorl
Castricum - De brandweer Cas-
tricum is de hele zaterdag inge-
zet bij de duinbrand in Schoorl, 
samen met een groot antal an-
dere korpsen uit Noord-Holland. 
Woordvoerder Gerard Veldt ver-
telt: “De Castricummers hadden 
voornamelijk de taak om alle 
nog smeulende resten onder de 
dennenbossen te blussen met 
zand en een vuurzweep. Al met 
al een van de meest ondankba-
re klussen waarbij een beroep 
wordt gedaan op het doorzet-
ting- en uithoudingsvermogen.” 
Het korps Castricum is in het 
bezit van een bosbrandaanhan-
ger die is voorzien van een groot 

aantal vuurzwepen en schop-
pen. “Deze kwamen goed van 
pas, vooral omdat de korpsen 
die niet uit de duinstreek komen 
niet over deze zaken beschikken. 
Het terreinvoertuig van Castri-
cum werd ingezet om personeel 
het gebied in te brengen en de 
spuitgasten te voorzien van eten 
en drinken.” De werkzaamheden 
werden ondersteund door een 
compagnie bos- en heidebrand-
weervoertuigen afkomstig uit di-
verse gemeentes van de Velu-
we. “Deze voertuigen zijn allen 
vierwiel aangedreven en kunnen 
veel water meenemen. Helaas 
komen deze voertuigen in hei-

de en ruigte beter tot hun recht. 
In de dennenbossen moesten ze 
vanaf de paden worden ingezet. 
De spuitgasten moesten daar-
om in de dennenbossen met het 
handgereedschap aan de slag.” 
Na een dag zwaar werken maak-
ten twee helikopters het werk af 
door verschillende droppingen  
te doen. De nablussing en be-
waking duurden nog enkele da-
gen. De politie is op zoek naar 
getuigen die mogelijk meer in-
formatie hebben over de oorzaak 
van de bosbrand die vrijdagmid-
dag rond 13.00 ontstond via te-
lefoonnummer 0900-8844. (Foto: 
Leo Tillmans).

Iedere seconde telt...
Castricum - De Stichting Re-
animatie & AED Castricum biedt 
de mogelijkheid om in een kor-
te cursus de basistechnieken 
van het reanimeren te leren. De 
handelingen zijn niet moeilijk en 
in een aantal uren te beheer-
sen. De instructeurs zijn gecerti-
ficeerd door de Nederlandse Re-
animatieraad. Als vervolg op de 
reanimatiecursus is er de moge-
lijkheid tot het volgen van een 
AED-cursus (Externe Automa-
tische Defibrillator). De AED is 
een hulpmiddel en geen vervan-
ging van het reanimeren. Nieuw 
is de cursus baby –en kinderre-
animatie. 
Voor de reanimatiecursus van 
woensdag 9 september en de 

AED-cursus van donderdag 
24 september, beiden aanvang 
19.30 uur, zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar. Men kan zes 
keer herhalen. Sommige zorg-
verzekeringen vergoeden de 
kosten van een reanimatiecur-
sus. De herhalingsavonden vin-
den plaats op iedere eerste don-
derdagavond van de maand (be-
halve in juli, augustus en januari) 
in Geesterhage, Geesterduinweg 
3 in Castricum. Reanimatie tus-
sen 19.00 tot 20.00 uur en AED 
tussen 19.45 tot 20.30 uur. Twee-
maal per jaar oefenen is over het 
algemeen voldoende. Inlichtin-
gen tel: 0251 655307 of 650187 
of mail naar reanimatie.castri-
cum@casema.nl.

Luisteren naar verhalen dorpsgenoten
Castricum - Teruggaan naar 
toen blijkt een aanstekelijke en 
vrolijke activiteit te zijn. Verhalen 
van vroeger. Door herinneringen 
te delen met anderen, blijkt het 
ene verhaal het andere weer op 
te roepen. 
Dat heeft de Verhalengroep, een 
verzameling van Oud-Castri-
cummers, tijdens haar  bijeen-
komsten in het afgelopen jaar 
wel gemerkt. Men heeft er van 
genoten en er wordt in septem-

ber weer met enthousiasme van 
start gegaan, aan de hand van 
maandelijkse thema’s. 

De bijeenkomsten, begeleid door 
Gilde Castricum, worden gehou-
den op dinsdagochtenden van 
10.00 tot 11.30 uur in het on-
derkomen van de Werkgroep 
Oud-Castricum De Duynkant, 
op de hoek Geverwegs/Duinen-
boschweg. Bij deze vaste groep 
kunnen mensen aanschuiven die 

geïnteresseerd zijn in een be-
paald thema. 
Tijdens de eerste bijeenkomst op 
15 september zal Bertus Stuif-
bergen vertellen over zijn erva-
ringen op het seminarie en zijn 
belevingen van de oorlogstijd in 
Castricum. 
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij de Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5, 
tel.: 0251-656562, info@welzijn-
castricum.nl. 

Limmen - Op de Rijksweg is 
zondag rond 1.00 uur een 45-ja-
rige man uit Castricum aange-
houden. Hij reed met lage snel-

Teveel drank? heid en zonder verlichting. De 
man weigerde een ademanaly-
se. Hierop is zijn rijbewijs inge-
vorderd. 
Tegen de man wordt proces-ver-
baal opgemaakt.
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Kermisfeest zonder adem-
pauze in café De Lantaarn 
Limmen - Vrijdag 11 september 
barst het kermisgeweld los in De 
Lantaarn, met de meest popu-
laire band van dit moment: Bob 
en de Blue Band. In het voorca-
fé laat dj Toine het dak eraf knal-
len. 
Zaterdag 12 september speelt in 
de tent La Stampa; een profes-
sioneel all-round feest- en sho-
workest. In de zaal gaan de ker-
misgangers uit hun dak met het 
overbekende housefreakerz-
feest waar ook de bekende Cliff 
Jones gaat draaien. In het café 
zet dj Toine het café op zijn kop.

Zondag 13 september speelt Gi-
ga in de tent. Giga brengt een 
up-to-date repertoire met de al-
lerlaatste hits. En zondag is er 
ook nog een eenmalig optreden 
van een bekende ‘mistery guest’.
In de zaal staat Memphis met 
een mix van de Beatles, REM, 
U2, Rolling Stones, Queen en 
Robbie Williams, terwijl dj Den-
niz er een feest van maakt in het 
voorcafé.
Maandag 14 september feest in 
de tent. Jukebox speelt met een 
hoog swing-, dans- en ga maar 
uit je dakgehalte. In de zaal trio 

Tjoe en Jeroen, de slechtste 
band van Noord-Holland zoals 
ze zelf zeggen. Feest-dj Maarten 
staat in het café en hij zal niet 
eerder rusten tot iedereen met 
hem mee feest. In het café is ook 
dj Toine te vinden.

Na het optreden van Jukebox in 
de tent is  Impact aan de beurt 
die tot laat in de avond speelt. 
Om ongeveer 18.00 uur komt de 
Amsterdamse zwaargewicht Pe-
ter Beense de tent nog even op 
zijn kop zetten. Dus dit jaar voor 
het eerst geen pauze. 

Zaterdag opening cultureel seizoen 
Castricum - Verschillende op-
tredens en workshops, allerlei 
informatie en de mogelijkheid 
een prijs te winnen; het is alle-
maal mogelijk op het evenement 
Cultuur Proeven, de opening van 
het culturele seizoen op zater-
dag 5 september in de biblio-
theek aan de Geesterduinweg. 
Zes grote organisaties uit Cas-
tricum geven van 12.00 tot 15.00 
uur acte de présence om volwas-
senen én kinderen te trakteren 
op voorproefjes voor het nieu-
we uitgaans/cursusseizoen. Het 
programma van Cultuur Proeven 
omvat voor elk wat wils. 
Wie wil weten welke kleuren haar 
óf hem flatteren kan deelnemen 
aan de miniworkshop Kies kleur-
bewust van Vucas en wie geïnte-
resseerd is in modeltekenen en 
schilderen kan ter plaatse mee-
doen aan workshops uitgevoerd 
door de ervaren docenten van 
Toonbeeld. Tijdens een groende-
coratieworkshop van Nivon, ge-

geven door een echte bloemis-
te, kan een elfentasje gemaakt 
worden. De bibliotheek verkoopt  
boeken per kilo voor een eu-
ro  en biedt actuele (bijna) nieu-
we boeken aan uit de Strandbi-
bliotheek voor vijf euro per stuk. 
Ook staat de bibliotheek paraat 
om te laten zien hoe men een ‘di-
gitaal romanadvies’ kan krijgen 
voor nog meer leesplezier. Lief-
hebbers van de Nederlandse taal 
kunnen zich met het Klein Dic-
tee, als voorloper op het Groot 
Dictee van Stichting Welzijn Cas-
tricum en bibliotheek in novem-
ber, laten testen.  
Muzikaal is er ook van alles tij-
dens Cultuur Proeven te beleven: 
het Klezmerensemble Freilach, 
een popensemble met in het ge-
hoor liggende hits en het accor-
deonensemble van Toonbeeld 
zullen optreden. Bezoekers die 
een gitaarprobeerles willen vol-
gen kunnen in de bieb terecht bij 
een gitaardocent van Toonbeeld. 

De Werkgroep Oud Castricum 
zal in het leescafé een doorlo-
pende beeldpresentatie verzor-
gen over historische bijzonder-
heden van Castricum. Als klap-
stuk wordt elk half uur een lote-
rij gehouden voor de aanwezige 
bezoekers, waarbij entreekaarten 
gewonnen kunnen worden voor 
voorstellingen, filmabonnemen-
ten, concerten, lezingen, cursus-
sen en terrasbonnen van de or-
ganisaties: Toonbeeld, Volksuni-
versiteit, bibliotheek, Stichting 
Welzijn Castricum, Nivon en Tuin 
van Kapitein Rommel. Voorts in-
formeren genoemde organisa-
ties vanuit hun stands bezoe-
kers over de vele activiteiten die 
zij het komende seizoen aanbie-
den op muzikaal, creatief, edu-
catief en natuurterrein. Kinderen 
kunnen de gehele middag crea-
tief aan de slag. 
Bezoekers worden verwelkomd 
met een glaasje prosecco, kof-
fie of thee. 

Lagere waardevaststelling 
voor woonboerderijen
Regio - Voor de bepaling van 
de WOZ waarde worden voor de 
agrarische boerderijen speciale 
normen gehanteerd. Deze waar-
de is aanzienlijk lager dan de 
waarde van soortgelijke woon-
boerderijen. 

Ten onrechte, volgens een re-
cente gerechtelijke uitspraak van 
het Gerechtshof in Den Haag. 

Voor agrarische en niet agrari-
sche woningen moet volgens het 
college dezelfde waarderings-
methode worden gebruikt. Nu de 
waarde voor agrarische wonin-
gen te laag is vastgesteld heeft 
dit tot gevolg dat de waarde voor 
niet agrarische woonboerderijen 
ook moet worden verlaagd. Kijk 
voor meer informatie op www.
vanhier.nl.

Ondernemende vrouwen 
netwerken op het strand
Castricum - Maandagavond 
kwamen ruim zestig onderne-
mende vrouwen bijeen bij Zoo-
mers op het Castricumse strand 
voor een netwerkbarbecue. De-
ze avond werd georganiseerd 
door Goed Contact, een netwerk 
voor kennisoverdracht, intervi-
sie en het opdoen van inspira-
tie voor ondernemende vrouwen 
in Castricum en omgeving. On-
dernemer Carina Bijl presenteer-
de haar bedrijf Zoomers, waarna 
er tijdens en na het eten door de 
aanwezige ondernemers en ma-
nagers flink werd genetwerkt. 
De voorzitter van Goed Contact, 
Rianne Heere, vertelde over de 
plannen van het netwerk en in-

troduceerde de website www.
goed-contact.nl. “Het netwerk 
is een officiële stichting gewor-
den met een bestuur en diverse 
commissies”, vertelt Rianne Hee-
re. “Vanaf nu is het mogelijk om 
als vrouwelijke ondernemer of 
manager lid te worden van het 
netwerk. Leden krijgen toegang 
tot het ledenportal waarin direct 
contact kan worden gelegd met 
andere inspirerende, onderne-
mende vrouwen, om elkaars ex-
pertise te benutten of om erva-
ringen te delen. Tevens organi-
seert Goed Contact jaarlijks een 
aantal activiteiten waaraan le-
den bijna gratis en met voorrang 
kunnen deelnemen.” 

Limmen - Zondag rond 17.45 
uur kreeg de politie de melding 
dat een dronken 50-jarige auto-
mobilist uit Alkmaar in slaap was 
gevallen. Hij was met zijn auto tot 
stilstand gekomen bij een ver-
keerslicht en tegen een vlucht-
heuvel op de Rijksweg. 

De man was onder invloed van 
drank en medicijnen. Aan het 
bureau blies hij 775 ug/l (tot 220 
toegestaan). Er is een proces-
verbaal tegen hem opgemaakt 
en zijn rijbewijs is ingenomen. 

Drankrijder onwelVerkeerscontrole
Castricum - Verleden week 
woensdag heeft de politie een 
controle gehouden bij het ver-
keerslicht op de Rijksweg. Er 
werd op gelet of verkeer in de 
richting van Castricum door rood 
licht reed. Opvallend was dat de 

Castricum - Op woensdag 9 
september kan gratis deelgeno-
men worden aan een wandeling 
van 15 kilometer begeleid door 

Meewandelen?

Klassiek ballet voor beginners
Castricum -  Leerlingen van 
dertien jaar en ouder die met 
klassiek ballet willen beginnen 
kunnen tijdens de open leswe-
ken van 1 tot en met 15 septem-
ber een gratis proefles volgen op 
dinsdag 8 en 15 september.
Sinds 1995 is Balletstudio Jac-
queline Burger het vertrouwde 

adres voor klassiek ballet, jazz-
dans en tapdans voor kinderen 
vanaf vier jaar en volwassenen. 
Ook gaat er een nieuwe cursus 
kleuterballet van start vanaf be-
gin september. Alle lessen wer-
ken stapsgewijs aan een klas-
sieke ondergrond. Voorberei-
ding voor audities van de vak-

opleiding zijn mogelijk met een 
‘stoomcursus’ op basis van twee 
lessen per week. Spitzenles is 
voor de gemotiveerde leerlingen 
op basis van twee lesuren. 

Voor meer informatie kan men 
bellen naar 023 – 536 1009, mai-
len naar bsjburg@zonnet.nl of 
kijk op www.balletstudiojacque-
lineburger.nl. 

vele scholieren die het punt pas-
seerden zich keurig aan de re-
gels hielden en stopten voor het 
rode verkeerslicht. 
Van de vijf fietsers die uiteinde-
lijk werden bekeurd waren er 
slechts twee scholier. Een auto-
mobilist kreeg een bon wegens 
het niet handsfree bellen. 

Rinus Vink. Vertrek om 10.00 uur 
vanaf de kaartjesautomaten voor 
het NS-station. Men kan zonder 
opgave deelnemen. Voor infor-
matie Rinus Vink, telefoon 0251 
-652016.



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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

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

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

leg Luchthaven Schiphol, tel. (020) 

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

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

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

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

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

Grip op griep
Nieuwe Influenza A (H1N1) is een nieuw 
virus dat griep veroorzaakt. Het virus 
komt inmiddels in veel landen voor. In 
Nederland is de officiële naam Nieuwe 
Influenza A (H1N1), beter bekend als 
Mexicaanse griep of de varkensgriep. 

Op de site van het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
http://www.grieppandemie.nl vindt 
u alle informatie over het nieuwe 
griepvirus. U leest hoe u griep kunt 
voorkomen, herkennen en hoe u kunt 
genezen als u ziek bent. Zo houden we 
grip op griep.

BOS-sportdag Castricum 
op 10 september
Maar liefst 1000 kinderen tussen 9 en 12 jaar gaan op 10 september kennismaken met 
diverse sporten op de BOS-sportdag. De kinderen komen die dag uit de hele gemeente 
Castricum naar het Sportcomplex Wouterland. De sportdag is onderdeel van het project 
Buurt, Onderwijs en Sport (BOS), dat bij jongeren een gezonde levensstijl wil promoten 
en overgewicht wil beperken. 

Net als in 2008 en 2007 wordt met de 
BOS-sportdag het sport- en schoolsei-
zoen extra sportief ingezet. De bijzonde-
re sportdag is bedoeld voor de leerlingen 
van groepen 7 en 8 van basisscholen uit 
alle kernen van de gemeente. Verdeeld 
over twee dagdelen gaan zij diverse 
sportclinics bijwonen, te weten: voetbal- 
rugby-, handbal- en dansclinics en zes-
kamp. Op beide dagdelen wordt gestart 
met een gezamenlijke warming-up, ver-
zorgd door Danscentrum Luut Griffioen, 

die ook de dansclinic geeft.
Het BOS-project is erop gericht kinderen 
te motiveren om gezond te eten en (meer) 
te bewegen. Na de grootse start van het 
sport-/schooljaar wordt het dankzij het 
project onder andere ook mogelijk om te-
gen gereduceerd tarief een aantal sporttrai-
ningen bij te wonen. 

Organisator Sportservice Kennemerland en 
de gemeente Castricum wensen iedereen 
alvast veel plezier op de BOS-sportdag.

Grote Clubactie lo-
ten te koop vanaf 
12 september
Vanaf zaterdag 12 september kunt u weer 
leden van verenigingen aan uw deur ver-
wachten om u te vragen een Grote Club 
Actie lot te kopen. De opbrengst van de ac-
tie komt voor het grootste deel ten goede 
aan de clubs. Om iedere club een gelijke 
kans te geven, is het van belang dat vereni-
gingen niet eerder dan 12 september met 
de lotenverkoop starten. Een aanbieder die 
eerder aan de deur komt is dus niet eerlijk 
bezig.
Werkt u ook mee aan een eerlijke verkoop 
en koopt u niet eerder dan de 12e? Dank 
u wel!
Voor meer informatie over de actie: www.
clubactie.nl

Vernieuwde Beatrixstraat en 
Ruiterweg feestelijk geopend
Op 9 september wordt gevierd dat de 
Beatrixstraat en de Ruiterweg in de kern 
Castricum onlangs zijn vernieuwd. Om 
16:00 uur start een feestelijke bijeenkomst 
in de Maranathakerk. Daarna plant wet-
houder Hommes de laatste van een rij jon-
ge Hongaarse eiken aan de Beatrixstraat. 

De beide straten werden tussen december 
2008 en juni 2009 opnieuw bestraat en in-
gericht. Bij de Beatrixstraat werd de riole-
ring onder de weg - en de aansluitingen op 
de huizen - vervangen omdat die in slechte 

staat bleek te zijn. De fundering van de 
weg werd bovendien verbeterd. 
Vooral voor de Beatrixstraat heeft de stem 
van de omwonenden duidelijk meegeklon-
ken in het eindresultaat. De belangen van 
fietsers, voetgangers en parkeerders zijn nu 
alle vertegenwoordigd. De Ruiterweg en 
de aansluiting op de Mient kregen in de 
tweede fase een nieuw uiterlijk. 
Al met al kunnen weggebruikers, omwo-
nenden en gemeente tevreden zijn met 
het resultaat. Genoeg reden dus voor een 
feestje op de 9e.

Basisschoolleerlingen
reizen voordelig met 
Cultuurkaartje OV
Gedurende het schooljaar 2009 -2010 
kunnen basisscholen in Noord-Holland 
weer gebruikmaken van het Cultuur-
kaartje OV. Met dit kaartje kunnen zij 
groepen in hun school tegen een tarief 
van 3 euro pp met een Connexxion-
lijnbus laten reizen naar een museum, 
voorstelling of expositie in Noord-Hol-
land.

Met het Cultuurkaartje OV wil de pro-
vincie Noord-Holland stimuleren dat 
kinderen deelnemen aan culturele ac-
tiviteiten en reiservaring opdoen met 
het openbaar vervoer. Aan de actie 
werken ook vervoerder Connexxion en 
het Ministerie van OCW mee. Kijk voor 
de voorwaarden op www.connexxion.
nl/cultuurkaartjeOV.
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Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 21:00 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda 
3. Vernieuwbouw gemeentehuis (besloten deel)

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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
240809	 Hogeweg 162 in Limmen

Het plaatsen van een garage/berging
250809	 Alkmaarderstraatweg 52 in Castricum

Het restaureren van een stopboerderij en het 
plaatsen van een bijgebouw

240809	 Alkmaarderstraatweg 52 in Castricum

Het gedeeltelijk slopen van een woning en bij-
gebouw

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 3 september 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening
Brakenburgstraat 13 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen
Brakenburgstraat 15 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen en een schuur

Dorpsstraat 62 in Castricum
Het uitbreiden van de fietsenstalling en het 
wijzigen van de gevel (1e fase)

Mendelssohnplein 16a in Akersloot
Het vestigen van een constructie/tekenbu-
reau

Rijksweg 164a in Limmen
Het plaatsen van een berging/overkapping

Mient 5 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een berging

Prinses Magrietstraat 31 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het vernieu-
wen van de carport

Westerweg 17 in Limmen
Het plaatsen van een hobbystal (1e fase)

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan 
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Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 21:00 Afvalbeheer Aula
19:30 - 20:15 Initiatiefvoorstel De VrijeLijst inzake Kieskompas 38
20:15 - 21:00 Diverse raadsvoorstellen* 38

- Archiefverordening
- Bouwverordening en brandveiligheidsverordening
- Benoeming plaatsvervangend griffier mw. drs. G.C.I. Kager 
Diverse technische onderwerpen*
a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 2 juli 2009
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadsvergadering
21:30 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Verantwoording en debat inzake vernieuwbouw gemeentehuis 
4. Besluitvorming

a. Algemeen Plaatselijke Verordening
b. Nota lokaal gezondheidsbeleid
c. Archiefverordening (o.v.b. uitkomsten carrousel)
d. Bouwverordening (o.v.b. uitkomsten carrousel)
e. Brandveiligheidsverordening (o.v.b. uitkomsten carrousel)
f. Benoeming plaatsvervangend griffier mw. drs. G.C.I. Kager 

(o.v.b. uitkomsten carrousel)

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra  (0251)-  661 277 of mevr. G. Kager( 0251) 661 370. 
E-mail; verahornstra@castricum.nl /gudakager@castricum.nl
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum. Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik 
van de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Agenda Raadsactiviteiten
10 september 2009
19:30 - 21:00 Masterplan Inbreidingen / lokale woonvisie
*Nota bene: voor 10 september zijn er nog geen Raadsactiviteiten geagendeerd.

Wet dwangsom en beroep 
bij niet tijdig beslissen
Op 1 oktober 2009 treedt de ‘Wet dwang-
som en beroep bij niet tijdig beslissen’ in 
werking. Door deze wet kunt u als burger 
een dwangsom eisen als de gemeente niet 
op tijd beslist over uw aanvraag of be-
zwaarschrift. De wet is bedoeld om trage 
besluitvorming door de overheid (landelijk, 
provincie, gemeente) te bestrijden. Voor de 
gemeente betekent het dat zij op een nieu-
we manier wordt gestimuleerd om op tijd 
een beslissing te nemen over uw aanvraag 
of bezwaarschrift.

Wat is op tijd? 
Bezwaarschrift
In veel gevallen is in de wet bepaald hoe 
lang de gemeente mag doen over het be-
handelen van uw aanvraag of bezwaar-
schrift. Zo mag de gemeente voor een 
beslissing op uw bezwaarschrift achttien 
weken de tijd nemen vanaf het moment 
dat de bezwaartermijn verstreken is. Als 
er geen termijn bepaald is, dan geldt een 
‘redelijke termijn’ van in ieder geval acht 
weken.

Bouwvergunningen
Vraagt u een reguliere bouwvergunning 
aan, dan moet de gemeente binnen twaalf 
weken een besluit nemen. Gebeurt dit niet, 
dan is de bouwvergunning automatisch 
verleend. U kunt in dat geval niet om een 
dwangsom vragen. 
Het is natuurlijk in ieders belang dat de ge-
meente een weloverwogen besluit neemt. 
De wet biedt de gemeente daarom moge-
lijkheden om de beslistermijn te verlengen. 
Bijvoorbeeld als de gemeente meer infor-
matie van u nodig heeft om een besluit te 
nemen, of als u de vertraging heeft veroor-
zaakt (door bijvoorbeeld niet op een hoor-
zitting te verschijnen). Ook als de gemeente 
door overmacht niet in staat is te beslissen 
mag de beslistermijn verlengd worden.
Hoe stelt u de gemeente in gebreke?

Wanneer
Vanaf het moment dat de gemeente de be-
slistermijn overschrijdt, kunt u de gemeente 
schriftelijk in gebreke stellen. U kunt dus 

niet meteen met uw aanvraag al een in-
gebrekestelling meesturen. De gemeente 
hoeft ook niets te doen als zij een ingebre-
kestelling onredelijk laat heeft ontvangen.

Hoe
U schrijft in een brief dat de gemeente te 
laat is met het beslissen op uw aanvraag 
en verzoekt om een dwangsom. Vermeld 
in deze brief om welke aanvraag of be-
zwaarschrift het gaat en wanneer u die 
heeft ingediend. Vanaf 1 oktober vindt u 
op de website (www.castricum.nl > mijn 
gemeente > digitale formulieren) een stan-
daardformulier waarmee u de gemeente in 
gebreke kunt stellen. 
Gerekend vanaf het moment dat de ge-
meente uw ingebrekestelling heeft ontvan-
gen, heeft ze nog twee weken de tijd om 
een besluit te nemen op uw aanvraag of 
bezwaarschrift zonder dat er een dwang-
som verschuldigd is. Na die twee weken 
gaat automatisch de teller van de dwang-
som lopen. U hoeft hiervoor niet nog een 
extra brief te schrijven. 

Hoeveel
De hoogte van de dwangsom bedraagt de 
eerste veertien dagen € 20,- per dag, de 
volgende veertien dagen € 30,- per dag en 
vervolgens veertien dagen € 40,- per dag. 
Het maximum bedraagt € 1.260,- en de 
maximale looptijd is 42 dagen.

Wat verandert er nog meer?
Als u de gemeente in gebreke heeft gesteld 
maar na twee weken nog geen beslissing 
heeft ontvangen, dan kunt u meteen 
beroep instellen bij de rechter. U hoeft dus 
niet meer eerst bezwaar te maken tegen 
het uitblijven van een beslissing. Als de 
rechtbank het beroep gegrond verklaart, 
dan is de gemeente verplicht om alsnog 
binnen twee weken te beslissen.

WWW.CASTRICUM.NL



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

Verleende
Vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing
250809	 Stetweg 15 in Bakkum

Het wijzigen van de indeling op de begane 
grond en 1e verdieping en het plaatsen van 
dakkapellen

260809	 Breedeweg 37 in Castricum
Het plaatsen van een schuur

	 Stationsweg 21 in Castricum
Het gedeeltelijk wijzigen en vergroten van de 
schuur

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

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

Bouwvergunningen
250809	 Zonnedauw 15 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel (heroverwe-
ging)

	 Neeltje Groentjesstraat 28 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

	 Mozartlaan 22 in Castricum
Het bouwen van een woning

260809	 Goudenregenlaan 41 in Castricum
Het gedeeltelijk wijzigen van de gevel

	 Geelvinckstraat 88 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

	 Westerweg 118 in Limmen
Het uitbreiden van de berging/kantoor

Sloopvergunningen
260809	 Westerweg 112 in Limmen

Het slopen van de woning

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, de 
gemeentelijke locatie in Limmen.

Apv-vergunningen (overigen)
Vergunning plaatsen reclameborden Stichting Cultu-
rele Manifestaties Castricum (26-08-2009)
Aan Stichting Culturele Manifestaties Castricum is voor 
de periode van 3 t/m 5 september 2009 vergunning 
verleend voor het plaatsen van aankondigingsborden in 
de kernen Castricum, Bakkum, Limmen en Akersloot ten 
behoeve van het evenement ‘Cultuur Proeven’.
Vergunning plaatsen reclameborden PromoBase (26-
08-2009)
Aan PromoBase Media & Advertising is voor de periode 
van 2 t/m 12 oktober 2009 vergunning verleend voor 
het plaatsen van aankondigingsborden in de kern Cas-
tricum ter promotie van de NVM Openhuizenroute in 
oktober 2009.
Vergunning sportdag VMBO strand Castricum (31-08-
2009)
Aan Britt’s events & Sportconsultancy is voor dinsdag 1 
september 2009 vergunning verleend voor een sport-
dag op het strand van Castricum voor de 3e klassen van 
de VMBO school Bouw te Krommenie van 10.00 tot 
16.00 uur.

evenementenvergunning (Apv)
Melding geluid/hockeykamp 29 en 30 augustus 2009
(26-08-2009)
Het bestuur van Mixed Hockey Club heeft een melding 
gedaan voor geluid op grond van artikel 4.1.3. van de 
Algemene Plaatselijke Verordening voor zaterdag 29 au-
gustus 2009 van 18.00 tot 23.00 uur tijdens het hockey-
kamp op 29 en 30 augustus op sportpark Wouterland 
te Castricum.
Vergunning buurtbarbecue (26-08-2009)
Aan de heer Hommes is voor zaterdag 22 augustus 
2009 vergunning verleend voor een buurtbarbecue van 
18.00 tot 24.00 uur aan het Tulpenveld te Castricum ter 
hoogte van de huisnummers 200 een 202.

StAndplAAtSvergunning (Apv)
Standplaatsvergunning Vishandel Poelman & Molenaar
Raadhuisplein Akersloot (31-08-2009)
Aan Vishandel Poelman & Molenaar uit Volendam is 
voor de periode van 11 augustus t/m 31 december 
2009 een standplaatsvergunning verleend op dins-
dag van 08.00 tot 18.00 uur op het Raadhuisplein te 
Akersloot voor de verkoop van gebakken vis, haring en 
verse en gerookte vis.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte 

van het betreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd 
te worden ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
in Castricum. 

wet milieuBeheer
Ontwerpvergunning
Vanaf 3 september 2009 liggen ter inzage de aanvraag 
veranderingsvergunning en ontwerpbeschikking van:

Van Gent Van der Meer Nuyens B.V., Uitgeesterweg 1B
te Limmen.

Burgemeester en wethouders zijn van plan deze veran-
deringsvergunning aan Van Gent Van der Meer Nuyens 
B.V. voor het wijzigen van een inrichting voor de op-
slag van, en de handel in gewasbeschermingsmiddelen, 
kunstmeststoffen en tuinbouwbenodigdheden op het 
adres Uitgeesterweg 1 B te Limmen te verlenen. 

Zienswijze
Uw schriftelijke zienswijze kan gedurende zes weken 
worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de Mi-
lieudienst Regio Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC  Alkmaar. 
In uw zienswijze kunt u vermelden of al dan niet uw 
persoonlijke gegevens bekend mogen worden gemaakt. 
Een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking kan 
voor het einde van de inzagentermijn telefonisch wor-
den aangevraagd. Wij verzoeken u dit vóór 8 oktober 
2009 te doen bij de Milieudienst Regio Alkmaar, me-
vrouw M. Tromp, tel. (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 geduren-
de zes weken, van 3 september tot en met 
15 oktober 2009 ter inzage bij de afdeling Dienstverle-
ning, team bouwen, wonen en bedrijven, Zonnedauw 
4,1906 HA te Limmen, elke werkdag van 9.00 tot 12.30 
uur, uitsluitend op afspraak 
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, 2 september 2009

Birgitta Perton Jansen in 
de 100 van Castricum
Castricum - Birgitta Perton Jan-
sen woont in Akersloot en do-
ceert acteren en schermen bij 
het door haar opgerichte TETH 
(Talenten Educatief Theater) in 
Heemskerk. Zij is zelf te zien in 
diverse reclamespotjes op tele-
visie en speelde kleine rollen in 
onder meer de soap ‘Onderweg 
naar morgen’. 
Birgitta is op zondag 6 septem-
ber te gast in het radioprogram-
ma de 100 van Castricum op Ra-
dio Castricum105. Het program-
ma wordt uitgezonden op zon-
dag 6 september van 12.00 tot 
13.00 uur. De uitzending is in 
stereo tot ver in de regio te be-
luisteren via de etherfrequen-
tie 105.0 FM en op twee kabel-
frequenties namelijk 104.5 FM 
voor Bakkum en Castricum en 

89.0FM voor Akersloot, Limmen 
& De Woude. (Foto: Combi Loek 
Anderson).

Ethiopië centraal op startzondag 
in parochie De goede Herder  
Castricum - De Pancratiuskerk 
en de kerk Maria Ten Hemelop-
neming houden op 6 septem-
ber een inter-parochiële open 
startzondag. De feestelijke dag 
wordt gehouden in en rondom 
de kerk Maria Ten Hemelopne-
ming, Brederodestraat in Bak-
kum. Het thema van de startzon-
dag is ‘Geloof metterdaad’. Ieder-
een is welkom die belangstel-
ling heeft voor de vele geloofs-
activiteiten die binnen en buiten 
de kerkgemeenschap georgani-
seerd en/of begeleid worden. Dit 
jaar staat geheel in het teken van 
Ethiopië. De projectgroep Kaleab 
wil ondersteuning geven aan het 
ontwikkelingwerk van kapelaan 
Kaelab Masresha in Addis Abe-
ba, de hoofdstad van Ethiopië.
Het ontwikkelingswerk bestaat 
uit: het financieel ondersteu-
nen van  kinderen voor het kun-

nen volgen van lager onderwijs. 
Het volgen van onderwijs is een 
belangrijke voorwaarde voor de 
toekomstige verbetering van de 
levensomstandigheden van de 
Ethiopische bevolking. Kinde-
ren uit de armste bevolkings-
groepen hebben grote moeite 
om aan het onderwijs deel te ne-
men, omdat bijvoorbeeld de ver-
plichte schoolkleding niet door 
de staat wordt vergoed. Het za-
terdag voetbalteam van DEM 
(waarin kapelaan Kaleab speelt) 
heeft afgelopen mei een bezoek 
gebracht aan dit project in Ad-
dis Abeba. Hieruit is een stich-
ting ontstaan: RKVV DEM steunt 
Ethiopië. Zij zullen op naast een 
video ook een fototentoonstel-
ling verzorgen in en rondom de 
kerk.
De startzondag begint om 10.00 
uur met een Eucharistieviering. 

Hierin gaan voor kapelaan Ka-
leab en pastor Gerard Huisman. 
Een speciaal voor deze gelegen-
heid samengesteld koor zorgt 
voor de muzikale omlijsting. Voor 
de kinderen is een kinderneven-
dienst. Hierin wordt over Ethiopië 
verteld en zullen zij schilderijtjes 
maken die na de dienst worden 
verkocht. Er worden koffie en 
drankjes met speciale Ethiopi-
sche lekkernijen geserveerd.
In en rond de kerk staan diverse 
stands waar informatie over het 
project wordt gegeven. Diverse 
artikelen uit Ethiopië en die door 
vrijwilligers gemaakt zijn wor-
den verkocht. De jongerengroep 
Boemerang zal op het plein voor 
de kerk diverse activiteiten voor 
de jeugd organiseren.
De startzondag wordt afgeslo-
ten met een mini voetbaltoer-
nooi  tussen gelegenheidselftal-
len van vrijwilligers en het DEM 
elftal. Er zullen totoformulieren 
worden verkocht en de winnaar 
krijgt een prijsje.


