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ROSET

Clusius niet naar Zanderij
Castricum - De verplaatsing van 
het Clusius College van de Oran-
jelaan naar de Zanderij gaat niet 
door. Dit plan maakte onderdeel 
uit van een gebiedsontwikke-
ling voor de totale Zanderij waar 
ook het kantoor van Landschap 
Noord Holland en andere groene 
instellingen deel van uitmaken. 
De nieuwbouw van de school 
aan de Puikman moest bekos-
tigd worden uit de opbrengst 
van de huidige locatie aangevuld 
met het budget dat de school 
beschikbaar heeft voor uitbrei-
ding van het bestaande gebouw. 
In de afgelopen twee jaar zijn sa-
men met ontwikkelaar BPO ver-
schillende varianten verkend, 
waarbij al snel duidelijk werd dat 
de inbreng van het Heliosterrein 
noodzakelijk was om überhaupt 
een financieel haalbaar plan te 
kunnen ontwikkelen. De op-
brengsten die uit de beide terrei-

nen zouden kunnen worden ge-
genereerd volgens bovenstaan-
de uitgangspunten blijken uit-
eindelijk niet voldoende om de 
investering in de nieuwbouw te 
kunnen dragen. De stijging van 
de bouwkosten van de afgelo-
pen jaren heeft het tekort verder 
vergroot, waardoor verplaatsing 
naar nieuwbouw aan de Zanderij 
feitelijk onhaalbaar is geworden.
De noodzaak van adequate 
huisvesting bestaat echter nog 
steeds. Daarom moet in overleg 
met gemeente snel een haalbaar 
plan worden ontwikkeld voor uit-
breiding van de huidige school 
aan de Oranjelaan. De mogelijk-
heden van invulling van het He-
liosterrein moeten daarbij inte-
graal worden betrokken.
Door de vertraging van de plan-
nen rond de Zanderij was Land-
schap Noord-Holland ondertus-
sen gedwongen een ander pand 

te zoeken. Dat is nu gevonden 
in Heiloo waar per 1 november 
tijdelijk een kantoor wordt ge-
huurd. Landschap Noord-Hol-
land streeft nog steeds naar een 
duurzame oplossing voor haar 
huisvesting door bouw van een 
(klimaatneutraal) kantoorpand in 
de Zanderij. 
Voor het plan Zanderij  zal een 
nieuwe partij moeten worden 
gevonden. Ook behoort behoud 
en versterking van sportcomplex 
Vitesse nog steeds tot de uit-
gangspunten. Op 1 oktober is er 
een informatieavond voor raad 
en geïnteresseerden. Daarna 
zal de visie ter bespreking wor-
den voorgelegd aan de gemeen-
teraad. Als de gemeenteraad op 
hoofdlijnen met de visie instemt, 
volgt in de maand november een 
periode van inspraak, waarna de 
visie in januari door de gemeen-
teraad kan worden vastgesteld.

Basisscholen snuffelen 
aan duurzame energie
Castricum - De Energiebus is 
begonnen met een route langs 
negen basisscholen in Castri-
cum. In de bus, die is uitgerust 
met een windmolen, zonnepane-
len en een zonneboiler, kunnen 
leerlingen van groep 7 en 8 met 
duurzame snufjes experimente-
ren. De leerlingen van groep 7c 
van basisschool Sint Maarten in 
Limmen hadden de primeur. 

Directeur Van Rijn van Rabo-
bank Noord-Kennemerland in-
troduceerde de energiequiz. De 
Rabobank is hoofdsponsor van 
de route en looft per school twee 
solar-chargers uit voor de leer-
lingen die de energiequiz het 
beste weten te beantwoorden. 
Met de solar-chargers kunnen 
de leerlingen voortaan hun mo-
biele telefoon op zonne-energie 

opladen. Naast de Rabobank zijn 
ook bouwbedrijf AC Borst Bouw 
en Tromp Medical B.V. sponsors 
van het bezoek van de bus aan 
de scholen. 

Fietsend of lopend 
naar school

Castricum - Ouders van 
leerlingen van vijf basis-
scholen laten dinsdag de 
auto een dagje staan. Tij-
dens Lokale Duurzame 
Dinsdag komen zo veel 
mogelijk kinderen op de 
fiets of te voet naar school. 
Door mee te doen aan de-
ze actie, willen de scholen 
de leerlingen en hun ou-
ders bewust maken van 
veiligheid rond de school 
en het belang van goede 
fietsvaardigheid. De vijf 
scholen die op 16 septem-
ber aan de actie meedoen 
zijn de Montessori,  Toer-
malijn, Juliana van Stol-
berg De Sokkerwei en de 
Rembrandt in Akersloot. 
Bij Het Korte Land en de 
Sokkerwei worden ’s och-
tends de weg in de omge-
ving van de school afge-
sloten.
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 Filmabonnement
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programmaboekje 
bij bibliotheek of 
boekhandel of zie

www.vucas.nl
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di. t/m vr.  10.00-17.30 uur

do.av.  19.00-21.00 uur

Dorpsstraat 39a - Castricum

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

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
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.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 13 september: Woord- en 
communiedienst m.m.v. cantorij. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 14 september 9.30 uur: 
Woord- en communiedienst met 
samenzang. Voorganger pastor 
G. Huisman.
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. 13 september 19.00 uur: 
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 14 september Dorpskerk 
10.00 uur: Mw. Drs. Chr. de Wit. 
Avondmaal m.m.v. de cantorij. 
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-

dio Castricum (kabel 104,5 m/
ether 105 m). Liturgie beschik-
baar via www.pgcastricum.nl.
Maranathakerk: Ds. D. van Arkel. 
Avondmaal. 

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 14 september 10.00 uur: 
Frank Obdam uit Almere. 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. 14 september 10.00 uur: pas-
tor Andre Wesche.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 13 september 19.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
gemengd koor. Voorganger pas-
tor J. Olling.
Zo. 14 september 10.00 uur: 

Woord- en communieviering 
met spontaan koor. Voorgegaan 
door eigen woord- en commu-
niegroep.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 13 september 19.00 uur: 
Geen viering.
Zo. 14 september 10.00 uur: Fa-
milieviering met kinderkoor. 
Voorganger pastor H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te uitgeest
Vrij. 12 september 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem.
Za. 13 september 19.00 uur: 
Geen viering.
Zo. 14 september 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
en geen gezinsviering.
Di. 16 september 19.00 uur: Eu-
charistieviering (Kath. Vrouwen-
beweging). Geen Marialof.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten

INFO
R

MATI EF

Ker(ke)mis-ontbijt in de Corneliuskerk

Limmen - Omdat kermis en ker-
kemis bij elkaar horen wordt er 
ook dit jaar weer een kerkemis 
ontbijt gehouden in de Corneli-
uskerk van Limmen. Op de tra-

ditionele ‘deun en kreun’ dag 
(maandag 15 september) wil 
men de dag openen met een 
ontbijt in de kerk. 
Een ieder is uitgenodigd om 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren::
Wonende te Castricum:
29-08-2008: Aagje Imme, doch-
ter van H.R. Wijnholds en M. 
Noë, geboren te Beverwijk.
Wonende te Bakkum:
01-09-2008: Tygo, zoon van F.A. 
de Boer en T.M. Geenevasen, ge-
boren te Beverwijk.

Wonende te Limmen:
30-08-2008: Rosa Isabella, doch-
ter van R.J. Neervoort en H. van 
Velden, geboren te Alkmaar.
30-08-2008: Eline Maria, doch-
ter van K.C. Stap en S.M.M. 
Schaaper, geboren te Alkmaar.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
29-08-2008: Floore, Robert B.P. 
en Floris, Chantal, beiden wo-
nende te Wormer.

Overleden: 
Wonende te Limmen:
30-08-2008: Mosch, Cornelia C., 
oud 86 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met J. 
van der Steen.

Wonende te Castricum:
28-08-2008: Kolthek, Helena C., 
oud 73 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met P.R. 
Berkhout. 29-08-2008: Roemer, 
Maria H.P., oud 75 jaar, over-
leden te Alkmaar. 01-09-2008: 
Bouma, Arend, oud 78 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd met 
C.A. Klinkert.
Wonende te Akersloot:
30-08-2008: de Waard, Willemi-
ne A., oud 86 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
J.A. Nederbragt.

Wonende te Zaanstad:
31-08-2008: Vreeken, Johannes, 
oud 82 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met G. Kerkhoven.
Wonende te Velsen:
03-09-2008: van Gelder, Leentje, 
oud 84 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met W. 
Glas.
Wonende te Heemskerk:
03-09-2008: van Zummeren, 
Neeltje, oud 79 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
G. Kraaijeveld.

aanwezig te zijn om zo een ste-
vig ‘fundament’ te leggen voor 
de rest van deze vrolijke en fees-
telijke kermis-dag. 
De bijbelse ingrediënten zoals 
brood, vis en wijn zullen zeker 
niet ontbreken. Het geheel zal 
muzikaal begeleid worden door 
de Beentjes-brothers op hun ac-
cordeon. 
Men dient zich schriftelijk op te 
geven voor 12 september 21.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt 
2,00 euro. Onder vermelding van 
de naam kan men het bedrag in 
de brievenbus van de pastorie 
deponeren. 
Aanmelden kan ook per mail 
naar: pastorie.corneliusparo-
chie@hetnet.nl. Het ontbijt vindt 
plaats van 9.00 uur tot 10.00 uur 
op maandagmorgen 15 septem-
ber in de Corneliuskerk. 
Voor meer informatie over de 
Corneliuskerk zie www.corneli-
uskerk-limmen.nl.

Jazz op Castricum 105
Castricum - Fred Timmer en Jan 
van Weelden presenteren don-
derdag 11 september van 19.00 
tot 20.00 uur op Radio Castri-
cum 105 weer het jazzprogram-
ma ‘Just Jazz’.  

Bij het samenstellen van het pro-
gramma zo’n vier weken gele-
den bleek dat Jan en Fred zoveel 
materiaal hadden over bigbands, 
dat ze besloten ook op 11 sep-
tember de bigbands uit dertiger, 
veertiger en vijftiger jaren cen-
traal te stellen.  

Met name Benny  Goodman, die 
er de vorige keer nogal bekaaid 

afkwam, zal wat prominenter 
in de huiskamer klinken, maar 
ook natuurlijk Duke Ellington en 
Count Basie zullen weer tevoor-
schijn worden getoverd, evenals 
de showy Cat Calloway (FOTO), 
Louis Belson en vele andere ge-
louterde sterren van toen, die nu 
nog heel goed te beluisteren zijn, 
en wel bij Radio Castricum 105.

Het programma op Castricum 
105 is te beluisteren via FM 105.0 
tot ver in de regio, FM 104.5 op 
de kabel in Bakkum en Cas-
tricum en FM 98.0 op de ka-
bel in Akersloot, Limmen en op 
De Woude.  Ook via de compu-

ter: www.castricum105.nl via een 
livestream over de hele wereld.
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Duurzame dinsdag succes
Regio - De ronde langs de be-
stuurders van zes Noord-Hol-
landse gemeenten op duurzame 
dinsdag is succesvol afgesloten. 
De teller staat nu op 24 duurzaam 
inkopende gemeenten. Velsen, 
Castricum, Bergen NH, Heerhu-
gowaard en Den Helder hebben 
daad bij het woord gevoegd door 
zich bestuurlijk te verbinden aan 
het programma Duurzaam Inko-
pen van Senter Novem. Partici-
patie aan dit programma is de 
makkelijkste manier om invulling 
te geven aan de klimaatambities 
van de gemeente. 
In Castricum en Bergen werden 
de bestuurders persoonlijk aan 
de tand gevoeld door Dr. Green. 
Deze consumptiepsycholoog on-
derwierp de bestuurders aan 
een shoptherapie, waarna het 
consult werd gegeven de deel-

nameverklaring te onderteke-
nen. Dit gaf de duurzame dins-
dag een extra feestelijk cachet. 
De Milieufederatie Noord-Hol-
land heeft voor zichzelf de am-
bitie gesteld vóór het einde van 
het jaar de helft van de Noord-
Hollandse gemeenten te mo-
gen scharen onder het Duurza-
me gesternte. Dat duurzaam in-
kopen niet duur hoeft te zijn be-
wees het vervoer van de Milieu-
federatie. Zij reden met een CO2 
neutrale auto langs de zes ge-
meentehuizen. In totaal werd er 
200 kilometer afgelegd. 

Doordat de auto op biogas de ki-
lometers aflegde, werden er geen 
extra broeikasgassen in de at-
mosfeer gebracht. De tankbeurt 
aan het einde van de duurzame 
rit kostte slechts 11,00 euro. 

Dark Knight; spectaculaire 
en eneverende actiefilm 
Batman geeft in The Dark Knight 
het signaal af dat de enige ma-
nier om de corruptie en misdaad 
te bestrijden wetteloosheid is. 
Harvey Dent is als dappere of-
ficier van justitie wél die koe-
ne held die de misdaad binnen 
het systeem en binnen de regels 
van de samenleving bestrijdt en 
daarom doet Batman er alles aan 
om van hem hét nieuwe recht-
schapen symbool van fatsoen in 
de nog altijd rottende bescha-
ving te maken. Die wordt onder-
tussen ook bedreigd door een 
nieuwe vijand: The Joker. Het is 
de Joker niet om geld of macht 
te doen, maar hij heeft een bood-
schap: de mens en diens wetten 
en maatschappelijke systemen 
zijn in wezen helemaal niet goed, 
beschaafd of eerlijk. Dat wil hij 

bewijzen door chaos en angst te 
verspreiden en de symbolen van 
menselijke beschaving te onder-
mijnen of te vernietigen. De Joker 
is net als Batman een grotesk fi-
guur, meer dan slechts een man. 
Hij is tegelijk angstaanjagend en 
charmant, grappig en afstotend, 
en vooral ook intelligent. 

Van de bankoverval waar de film 
mee opent tot een gewapend 
transport dat aangevallen wordt 
tot de finaleclimax worden het 
tempo en de adrenaline er bij-
na tweeëneenhalf uur flink in-
gehouden, met uitzondering van 
enkele noodzakelijke rustpun-
ten. The Dark Knight is de bes-
te stripverfilming tot nu toe, een 
van de betere misdaadfilms van 
dit decennium.

Brief van de Koning 
De Brief voor de Koning, de ver-
filming van het boek van Ton-
ke Dragt uit 1962, is te zien in 
de Corso. De 16-jarige schild-
knaap Tiuri (Yannick van de Vel-
de) krijgt van een stervende rid-
der de 0opdracht een mysteri-
euze brief voor de koning van 
Unauwen te bezorgen. Het wordt 
een avontuurlijke tocht, die hem 
naast onverwachte vijanden ook 
nieuwe bondgenoten brengt. 
Tiuri wordt innemend gespeeld 

Regio - Zondagmiddag 23 no-
vember viert Alice Loeters Per-
soonlijke Uitvaartzorg het 10-
jarig bestaan in de Naaldkerk 
in Santpoort-Noord. De viering 
staat in het teken van: ’De le-
venskunst van afscheid nemen’. 
Er is een heel gevarieerd pro-
gramma samengesteld. Een 
van de onderdelen is het uitge-
ven van een gedichtenbundel 
dat aan de bezoekers na afloop 
wordt meegegeven. Iedereen die 
een bijdrage wil leveren aan deze 
gedichtenbundel, kan dat doen. 
Het is belangrijk dat het een 

zelf geschreven gedicht is over 
het afscheid nemen van of rou-
wen om iemand die zo dierbaar 
was. Het gedicht mag maximaal 
200 woorden bevatten. Niet alle 
gedichten kunnen in de bundel 
worden opgenomen. Een speci-
aal hiervoor samengestelde ju-
ry zal aangeven welke gedichten 
zij geschikt achten. Men kan het 
gedicht onder vermelding van 
naam en adres mailen of opstu-
ren tot 6 oktober naar info@ali-
celoeters.nl of Alice Loeters Per-
soonlijke Uitvaartzorg, van Len-
neplaan 76, 1985 AH, Driehuis. 

Bijdragen aan gedichtenbundel
Viering 10 jaar Alice Loeters 
Persoonlijke Uitvaartzorg 

door Yannick van de Velde, die 
met grote blauwe ogen de we-
reld inkijkt en met verve tegen 
alle slechteriken vecht. 

Hij is een echte held, dapper en 
fundamenteel goed, maar geluk-
kig niet al te perfect. De film is 
spannend, maar nooit echt ge-
vaarlijk en vooral erg leuk. Yan-
nick van de Velde speelde eer-
der in Oranje, waarvoor hij een 
jeugd-Oscar won. De titelsong 
wordt gezongen door Jan Smit 
en heet ‘Stilte in de Storm’.  

Inschrijven bij 
Plusactiviteiten
Castricum - Bij Plusactivitei-
ten zijn de inschrijvingen voor de 
verschillende cursussen in volle 
gang. Plusactiviteiten biedt meer 
dan
230 cursussen voor jong en oud 
en daarbij kan men denken aan 
educatie, creativiteit, hobby’s, ta-
len en verschillende interessan-
te workshops. Het is mogelijk om 
zich op werkdagen in te laten 
schrijven op het Bonhoeffercol-
lege Pieter Kieftstraat 20 in Cas-
tricum van 10.00 tot 16.00 uur of 
via de website www.plusactivi-
teiten.nl. Bel voor meer informa-
tie 0251- 671837 of mail plusac-
tiviteiten@hotmail.com. De in-
schrijving sluit één week voor 
aanvang van de cursussen.  

Coach- en trainingspraktijk Onderweg Zijn

Persoonlijke begeleiding bij 
verbeteren kwaliteit van leven
Castricum - “In ons hart willen 
we het allemaal: een prettig, har-
monieus leven zonder conflicten. 
En waarbij je ook nog genoeg 
energie hebt om goed voor je 
omgeving te zorgen, of het nu je 
gezin is, je vrienden of het milieu.”  
Leefstijlcoach Moniek Scholtens 
begeleidt in haar coach- en trai-
ningspraktijk ‘Onderweg Zijn’ 
mensen die bewuster willen le-
ven en die meer kwaliteit in hun 
leven willen brengen.
Behalve de ‘gewone’ coachings-
trajecten, biedt Moniek ook 
‘groene’ leefstijlcoaching aan, 
waarbij ze mensen begeleidt 
bij het maatschappelijk verant-
woord consumeren. Daarnaast 
heeft ze een training maatschap-

pelijk verantwoord leven ontwik-
keld: “Die is bestemd voor een 
grotere groep mensen. Ik wil 
daarmee mensen bewust maken 
van de concrete stappen die ze 
zelf kunnen zetten.”
Wie persoonlijk wil kennismaken 
met Moniek Scholtens is wel-
kom op de open dag op zondag 
14 september tussen 13.00 uur 
en 17.00 uur. Ieder half uur kan 
men deelnemen aan de ‘Duur-
zame kennisquiz’, men kan een 
mondiale voetafdruk berekenen 
met behulp van de quickscan 
of meedoen met het coachspel. 
Het adres is Van Duurenlaan 9 in 
Castricum, tel.: 0251-658356, 06 
30196266, www.onderwegzijn.nl,  
info@onderwegzijn.nl. 

Reünie 40-jarige 
Storey Club 
Akersloot - De Storey Club bestaat dit jaar veertig jaar. Dit jubile-
um wordt gevierd in het weekend van vrijdag 19 september tot en 
met zondag 21 september. Het bestuur nodigt alle oud-bestuursle-
den of oud-vrijwilligers uit op vrijdag 19 september vanaf 19.00 uur. 
Ook partners zijn welkom. Op de His-Storey-sche avond wordt veer-
tig jaar Storey Club en tien jaar Storey Plus belicht door middel van 
foto’s, films, krantenartikelen en natuurlijk verhalen.

Programma 11 sept t/m 17 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 20.00 uur 

“The Dark Knight”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

woensdag 14.00 uur

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

woensdag 20.00 uur 

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

woensdag 14.00 uur

“Wall E” (NL)
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Coach4Kids Castricum 
start met musicals
Castricum - Het komende tri-
mester staat bij Coach4Kids het 
repertoire uit de grote musicals 
centraal. Songs en dansen uit 
Tarzan, Lion King, High School 
Musical, Grease, Fame, The 
Sound of Music, Mama Mia, het 
zijn er te veel om op te noemen. 
Op de lijst staan meer dan 100 
musicals en het is logisch dat de 
coaches via e-mail en de websi-
te aan de kids gevraagd hebben 
hun te helpen een keuze te ma-
ken. Want bij Coach4Kids bepa-
len de kids zelf en samen wat zij 
willen leren zingen, dansen en als 
onderwerp van de sketches wil-
len spelen. Naast de vakcoaches 
is er tijdens de lessen bij Coach-
4Kids altijd een extra coach, de 
Company Coach, aanwezig. Zij 
heeft namens Forte Kinderop-
vang de leiding van de school, 
geeft geen les maar volgt de kin-
deren in de lessen en de pauzes 
om te zien waar zij goed in zijn. 
Daardoor krijgen de kids een op-
timale persoonlijke begeleiding 
en houdt zij de ouders daarvan 
persoonlijk op de hoogte. Vanaf 
september is de Company Coach 

in Castricum Anne van Groene-
kan. Geboren en getogen in Cas-
tricum voelt zij aan wat de kids 
daar graag willen. Als docent 
muziek (hoofdvak zang) afge-
studeerd aan het conservatori-
um te Utrecht weet zij alles van 
muziek en speelt zij twee instru-
menten: piano en harp. Kortom: 
iemand die de kids kan motive-
ren, enthousiast kan maken en 
uitdaagt om het maximale uit 
zichzelf te halen. 
Door de opzet van de lessen bij 
Coach4Kids en de extra tijd die 
de Company Coach aan de kids 
kan besteden krijgen ook de so-
ciale vaardigheden veel aan-
dacht. 
Door hun sport- en andere acti-
viteiten past het niet altijd in de 
agenda van de kinderen om op 
woensdagmiddag naar Coach-
4Kids te gaan. Om die reden 
zal, onder voorbehoud van vol-
doende aanmeldingen, er ook 
een Coach4Kids groep starten 
op dinsdagmiddag. De kinderen 
kunnen zich daar nu al via de 
website www.coach4kids.nl voor 
opgeven.    

Week van de Vooruitgang
Castricum - In de week van 15 
tot en met 21 september viert 
Castricum de Week van de Voor-
uitgang. Tijdens deze week wor-
den er diverse activiteiten geor-
ganiseerd in het teken van duur-
zaamheid. Op dinsdag 16 sep-
tember is het Lokale Duurzame 
Dinsdag.
De gemeente roept iedereen 
op om op 16 september te voet 
of op de fiets naar het werk of 
school te gaan. Verschillende ba-
sisscholen uit de gemeente doen 
mee aan deze actie en ook me-
dewerkers van de gemeente zul-
len deze dag zo veel mogelijk de 
auto laten staan. 
Op het station van Castri-
cum is er van 16.30-18.30 ex-
tra aandacht voor het OV. Tij-
dens de avondspits staan er en-
kele stands met informatie over 
de OV-fiets, de betaalde fietsen-
stalling en Greenwheels. De ge-
meente en de politie houden een 

verkeersspreekuur. De Fietsers-
bond is aanwezig om tips te ge-
ven over hoe fietsen in de ge-
meente bevorderd kan worden. 
Tijdens Lokale Duurzame Dins-
dag is er speciale aandacht voor 
duurzame initiatieven uit de ge-
meente. Wethouder Portegies 
reikt Duurzame Opstekers uit 
aan vier bewoners voor hun bij-
zondere verdiensten op het ge-
bied van duurzaamheid en mi-
lieu. Het gaat om biologisch 
melkveehouder Michiel Mooij uit 
Bakkum, groenbeheerder Bertho 
Janssen en beheerder Math Ro-
sendaal van de Tuin van Kapitein 
Rommel in Castricum en voor-
malig directeur van Landschap 
Noord-Holland Jos Teeuwisse. 
De vier zijn uitgenodigd voor een 
bijeenkomst in de Tuin van Kapi-
tein Rommel, waar de wethouder 
ze in het zonnetje zal zetten en 
de Duurzame Opstekers zal op-
spelden.

Wereld reflexologieweek
Castricum - De week van 21 
tot en met 27 september is door 
de International Council of Re-
flexologists uitgeroepen tot ‘We-
reld reflexologieweek’. Wereld-
wijd zullen in die week duizen-
den (voet)reflexologen geïnte-
resseerden op allerlei manieren 
kennis laten maken met de ‘he-
lende kunst van het werken met 
voeten’.  
Het doel van deze week is om 
meer bekendheid te geven aan 
deze natuurgeneeswijze die al 
4400 jaar oud is en de positie-
ve effecten op het welzijn van de 
mens. In ons omringende landen 
zoals bijvoorbeeld Denemarken 
is voet-reflexologie een door de 
overheid erkende behandelme-
thode waarvan door vele Denen 
gebruik wordt gemaakt bij aller-
lei klachten. 
In Nederland is de belangstelling 
groeiende; steeds meer verzeke-
raars en werkgevers gaan over 
tot het vergoeden van de voetbe-
handelingen, mits door een er-
kend (onder andere B.E.R.-) be-
roepsreflexoloog uitgevoerd. 
De voetreflexologie werd al toe-

gepast in het oude China, Egyp-
te en bij bevolkingsgroepen van 
Noord- en Zuid-Amerika. De re-
flexologie is gebaseerd op de ge-
dachte dat lichaam en geest met 
elkaar verbonden zijn en één ge-
heel vormen. Op de voeten wordt 
in zones het lichaam geprojec-
teerd. Door het geven van een 
impuls op deze reflexzones gaat 
er een stimulerende werking 
naar het corresponderende or-
gaan of lichaamsdeel. De reflexo-
loog geneest niet maar helpt de 
mens zichzelf te genezen. Door 
de behandeling wordt de zelfge-
nezende kracht van het lichaam 
geactiveerd waardoor een betere 
conditie kan ontstaan.
In de regio zal KinéfleX, prak-
tijk voor Energie en Balans deze 
week met 25 % korting voetre-
flex behandelingen geven.

Voor meer informatie over de 
voetreflexologie en bovenstaan-
de actie kan men bellen met Mi-
chaëla Wierdsma, beroepsre-
flexoloog (BER), Tijm 2 in Castri-
cum, tel. 0251-670671, info@ki-
neflex.nl, www.kineflex.nl.
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Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer 
u de tekst naar ons e-mailt kun-
nen wij dit gemakkelijker ver-
werken. De kans dat uw artikel 
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Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Vokaal Kabaal zingt bij de 
Zondagmiddagsociëteit
Castricum - In de grote zaal van 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage kan men op zondagmiddag 
14 september genieten van een 
muzikale show van het koor Vo-
kaal Kabaal.
Vokaal Kabaal bestaat uit onge-
veer 60 zangers en zangeressen 
die met een eigen begeleidings-
band een zeer gevarieerd reper-
toire brengen, bestaande uit Ne-
derlandstalige muziek, liedjes uit 
de jaren ‘40 tot heden, popmu-

ziek, close harmony en a capel-
la. 
De zondagmiddagsociëteit wordt 
gehouden op 14 september van 
14.00 tot 16.00 in Ontmoetings-
centrum Geesterhage, Geester-
duinwel 5 in Castricum. De toe-
gang is 3,00 euro. Voor meer in-
formatie of het regelen van ver-
voer kan men bellen (tot en met 
11 september) naar Stichting 
Welzijn Castricum, telefoonnum-
mer 0251–656562.

Opbrengst collecte 
Kankerbestrijding
Castricum – De collecte voor 
KWF Kankerbestrijding in de 
kernen Castricum en Bakkum 
heeft 13.581,31 euro opge-
bracht. Wie de collectant heeft 
gemist kan alsnog een gift over-
maken op giro 26000 ten name 
van KWF Kankerbestrijding in 
Amsterdam.

Met het geld dat de collectanten 
hebben opgehaald, kan men hun 
missie waarmaken: minder kan-
ker, meer genezing en een bete-
re kwaliteit van leven.
De KWF-afdeling Castricum/
Bakkum dankt iedereen voor zijn 
of haar bijdrage aan de collecte. 
Voor meer informatie over KWF 
Kankerbestrijding kan men kij-
ken op www.kwfkankerbestrij-
ding.nl of bellen naar 0800-022 
66 22.
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Bij Equipe Coiffures Limmen 

“Natuurlijke volume is 
dé haartrend van nu”
Limmen - Natuurlijk, gezond én 
zacht; zo ziet de haarmode van de 
komende winter er uit. Bij Equipe 
kunnen de kapsters het haar er-
uit laten zien alsof er nauwelijks 
of geen stylingproducten zijn ge-
bruikt. Want: “Met de nieuwe ge-
neratie styling en finishing is dat 
geen enkel probleem.” 
“Het geheim schuilt verder in de 
coupe. Door het haar in laagjes 
te knippen, komt er lucht in het 
kapsel, waardoor er een natuur-
lijk volume ontstaat.” Deze win-
ter zijn de lagen vooral botge-
knipt en worden ze gecombi-
neerd met zachte, ronde contou-
ren. Het geheel krijgt zo een leu-
ke, trendy uitstraling. 
“Bij halflange tot lange coupes 
worden de laagjes veelal gecom-
bineerd met een dikke, rechte 
pony. De Bobs worden met veel 
interne lagen geknipt. Zo is het 

heel makkelijk om meer textuur 
en structuur te creëren. De kap-
sels zien er heel vrouwelijk uit. 
Rond de oren en de voorkant 
wordt rafelig geknipt, wat voor 
een rommelig en speels effect 
zorgt. Door het haar te drogen 
door het hoofd voorover te bui-
gen krijgt steil haar ook meer vo-
lume. Voor het föhnen een sty-
lingspray, mousse of föhnloti-
on op de haaraanzet aanbren-
gen geeft het kapsel net dat 
beetje stevigheid dat het nodig 
heeft. Gebruik eventueel hierna 
nog een lak. Ook met de krul-
tang of wafelijzer kan volume in-
gebracht worden. Wie kort haar 
heeft hoeft tijdens het föhnen al-
leen de handen lekker door het 
haar te halen. Equipe Coiffures is 
te vinden op de Rijksweg 47 in 
Limmen. Bel voor een afspraak 
tel.: 072-5052953. 

Rotary betaalt grotendeels de kosten

Studiereis van een maand
in het zuiden van Brazilië
Regio - Wie tussen de 25 en 35 
jaar oud is en actief werkzaam is 
in een bepaald beroep kan zich 
opgeven voor een in mei 2009 
door de Rotary georganiseerde 
reis naar Santa Catharina (Zuid-
Brazilië). Dit kan een boeiende 
ervaring worden omdat men in 
de eerste plaats verblijft bij le-
den van Braziliaanse Rotaryclubs 
thuis en met andere deelnemers 
een programma krijgt aangebo-
den met bezoeken aan instellin-
gen en bedrijven. Tevens zal men 
worden uitgenodigd om deel te 
nemen aan allerlei toeristische 
attracties.
Het buitenkansje is extra aan-
trekkelijk omdat de kosten gro-
tendeels worden gedragen door 
de Rotary Foundation en de ont-
vangende Rotaryclubs in Brazi-
lië. Met het doel ‘wereldwijd be-
grip’ organiseert Rotary Noord-
Holland ieder jaar voor vier jon-
ge mensen met een beroep een 
studiereis naar een vreemd land. 
De deelnemers worden voorge-
dragen door een lokale Rotary-
club, in dit geval de Rotaryclub 
Alkmaar. Diegenen, die zich op-

geven, moeten rekenen op ori-
entatiegesprekken. Uit de kandi-
daten worden vier jonge mensen 
in de leeftijd van 25 tot 35 jaar 
geselecteerd voor uitzending. De 
Rotary stelt wel een aantal voor-
waarden. De deelnemers moe-
ten tenminste twee jaar actief 
in hun beroep werkzaam zijn 
en van plan zijn nog enige ja-
ren in dat beroep te blijven wer-
ken. Vervolgens mogen zij geen 
eerste- of tweedegraads familie 
zijn van een lid van Rotary, noch 
zelf lid zijn van een Rotaryclub. 
Er wordt verwacht, dat de gese-
lecteerde vier deelnemers een 
maand van huis kunnen. Boven-
dien wordt van hen verwacht, dat 
zij zich in die maand volledig wil-
len richten op de cultuur en de 
mensen in Brazilië. Naast de ge-
zamenlijke bezoeken van de vier 
deelnemers, zullen er voor iedere 
deelnemer afzonderlijk individu-
ele bedrijfsbezoeken worden ge-
organiseerd. Men verblijft bij lo-
kale leden van Braziliaanse Ro-
taryclubs, zodat men een goed 
beeld krijgt van de leefwijze in 
een Braziliaans gezin. 

De deelnemers verblijven in de 
Braziliaanse staat Santa Cathari-
na. In die staat hebben zich eerst 
Portugezen gevestigd. In de 19e 
eeuw gingen zich er veel Duit-
sers en ook Italianen vestigen. 
De economie is vooral geba-
seerd op de industrie. Dit zuide-
lijke deel van Brazilië heeft een 
hoge welstand. De grote ver-
schillen in levensomstandighe-
den zijn echter nog lang niet ver-
dwenen. Daarom wordt van de 
deelnemers verwacht, dat zij po-
sitief zullen staan tegenover het 
opzetten van eventuele hulppro-
jecten. 
Voor wie zich in mei 2009 een 
maand vrij kan maken wordt dit 
een geweldige ervaring met veel 
nieuw te vergaren kennis. Voor 
wat het eigen beroep betreft zal 
men in contact komen met Bra-
ziliaanse beroepsgenoten. Wie 
geïnteresseerd is, kan zo spoe-
dig mogelijk, maar in ieder geval 
vóór 15 september contact op-
nemen met Marijke Bollweg, tel. 
072-5051935, 06-22966216. Voor 
indrukken over de vorige reizen: 
zie www.rotary.nl. 

Workshop 
Castricum - Op dinsdag 14 ok-
tober organiseert de Stichting 
Welzijn Castricum in Geester-
hage, van 19.30 tot 22.00 uur, de 
workshop ‘Versterk je vereniging 
of vrijwilligersorganisatie’.  Do-
cent is Sakia Daru van Movisie. 
Er zijn geen kosten verbonden 
aan de workshop. In de work-
shop worden inzichten en hand-
vatten aangereikt om op een an-
dere, effectievere wijze naar de 
eigen organisatie te kijken. Er 
wordt met verhelderende work-
shopdocumentatie gewerkt zo-
dat men nieuwe inzichten kan 
toepassen. Vrijwilligersorganisa-
ties worden uitgenodigd aan de 
workshop deel te nemen. Voor 
informatie en opgave: Stichting 
Welzijn Castricum, tel.: 0251-
656562 of mail info@welzijncas-
tricum.nl met vermelding van: 
naam cursus, adres- en tele-
foongegevens en de vrijwilligers-
organisatie waar men werkt. 

Struinen door 
bos en duinen
Regio - Op zaterdag 11 en zon-
dag 12 oktober kan men deel-
nemen aan een wandeltocht 
met routes van 5, 10, 15, 25 
km en een marathon. De tocht 
voert door de mooiste delen 
van de Kennemerduinen, Mid-
denduin en langs het strand. 
Inschrijven kan op de site www.
struinendoorbosenduinen.nl. 

“Bloembollen van Hortus 
Bulborum nu de grond in!”
Limmen - Om volgende jaar te 
kunnen genieten van prachtige 
en bijzondere bloemen plant nu 
de bloembollen. Dit advies geeft 
Nuyens Tuin & Groen Shop uit 
Limmen. Denk bijvoorbeeld aan 
sneeuwklokjes en winterakonie-
ten. Deze bloeien al in januari, 
wanneer de tuin nog kaal is en 
het weer nog guur. Andere soor-
ten zoals narcissen, hyacinten, 
tulpen en vele andere bijzondere 
bolgewassen bloeien gedurende 
het hele voorjaar en de zomer. 
Vele soorten plant men slechts 
een keer en ze komen de jaren 
daarna vanzelf weer op. Bij Nuy-
ens vindt men een prachtige col-
lectie bloembollen, die op kleur 
gepresenteerd is. Uniek dit jaar 
zijn de bijzondere soorten uit de 
museumtuin Hortus Bulborum. 
Sfeerartikelen nemen steeds een 
belangrijkere plaats in bij Nuy-
ens. In de herfst en winter zor-
gen sfeerartikelen voor veel ge-
zelligheid in huis en tuin. “Als 
voorloper op onze grote kerst-
show staat de winkel reeds vol 
met sfeerartikelen. Denk daarbij 
aan rieten manden, kandelaars, 
spiegels, kaarsen, olielampen, 

potterie, vogelvoederartikelen, 
en vele andere exclusieve heb-
bedingetjes.” 
Nieuw in het assortiment is een 
grote sortering houten dieren-
verblijven. Konijnen- en kippen-
hokken in vele uitvoeringen zijn 
voorradig. Maar ook voor de 
hond of een ander huisdier kan 
men bij Nuyens terecht. Prachti-
ge kwaliteit en scherp in prijs!
Om gedurende de winterperio-
de te kunnen genieten van een 
mooie groene grasmat zonder 
mos, is het noodzakelijk nog 
goed te bemesten. “Speciale na-
jaarsmeststoffen bevatten een 
hoog kali-en magnesiumgehal-
te, wat er voor zorgt dat de gras-
mat goed dichtgroeit en prach-
tig op kleur blijft, zodat mos geen 
kans krijgt!” 

Het najaar is bovendien de tijd 
om de tuin te beplanten. Het 
zonnige, droge weer is voorbij, 
dus de planten krijgen genoeg 
vocht om goed aan te slaan. Bij-
zondere wensen op groenge-
bied? Bij Nuyens op de Uitgees-
terweg 1b besteden ze er graag 
aandacht aan!

De klantvriendelijkheid 
van Drukkerij Reproform
Limmen - Bij Drukkerij Repro-
form is klant nog steeds echt 
koning. Dit doen zij door mid-
del van extra service te verle-
nen, hier volgen een paar pun-
ten. *Mensen die slecht ter been 
zijn thuis te bezoeken. *Klanten 
goed voor te lichten over de mo-
gelijkheden van drukwerk. *Met 
voordelige prijzen te werken. *En 
met een persoonlijk contact, uw 
wensen het best tot zijn recht te 
laten komen, in gedrukte of ge-
printe vorm. Door deze optimale 
service streven zij naar de tevre-
den klant.
Drukkerij Reproform Lim-
men (verkoopkantoor) en Hei-
loo (drukkerij) is een veelzijdi-
ge drukkerij met een aantal ver-
schillende opdrachtgevers. Zo 
maken zij drukwerk voor de par-
ticuliere markt, hierbij kan ge-
dacht worden aan geboorte-

, trouw-, jubileum- en uitnodi-
gingskaarten, in gedrukte en ge-
printe vorm. Van een aantal pro-
fessionele ontwerpers hebben zij 
het vertrouwen gekregen, druk-
werk van een hoger niveau te 
mogen drukken. Maar tevens 
richten zij zich op de zakelijke 
markt. Bedrijven en instellingen 
kunnen hier terecht voor al hun 
vragen over drukwerk. Of het nu 
gaat over het ontwerp van een 
logo, of het drukken of printen 
van een drukwerkorder, er kan 
veel, heel veel én vragen staat 
vrij....

Drukkerij Reproform Limmen 
(verkoopkantoor) is gevestigd 
aan de Vuurbaak 38 in limmen, 
tel. 072-8883162 en Drukke-
rij Reproform Heiloo (drukkerij) 
aan de Schrijnwerker 11 in Hei-
loo, tel. 072-5340005.
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Uniek concert van 
KMK en Dutch Diva’s
Castricum - Dit jaar bestaat 
muziekvereniging Emergo uit 
Castricum 100 jaar en viert dit 
jubileum met maar liefst 14 acti-
viteiten. Eén van de hoogtepun-
ten in het jubileumprogramma is 
het concert van de Dutch Diva’s 
samen met de Koninklijke Mili-
taire Kapel Johan Willem Friso. 
Het concert vindt plaats op za-
terdag 11 oktober om 19.15 uur 

in sporthal De Bloemen in Cas-
tricum. De kaarten kosten 15,00 
euro en zijn onder andere te be-
stellen via www.emergo.org.
De kapel is opgericht in 1819 
en vernoemd naar prins Johan 
Willem Friso (1687-1711). An-
no 2008 is de kapel een orkest 
dat zowel nationaal als interna-
tionaal vermaard is om zijn con-
certen. De concerten onder-

scheiden zich door een even-
wicht tussen originele blaasmu-
ziek, klassiek repertoire, lichte 
muziek, jazz, en entertainment. 
Naast optredens in de standaard 
orkestbezetting treden de muzi-
kanten ook op in kleinere forma-
ties zoals big band en ensembles 
van wisselende samenstelling. 
Op 11 oktober kan men hiervan 
getuige zijn tijdens een concert 
met de Dutch Diva’s. De eerdere 
samenwerking tussen de Johan 
Willem Friso Kapel en de Dut-
ch Diva’s zou eigenlijk eenmalig 
zijn. Maar speciaal voor het 100-
jarig bestaan van Emergo wordt 
de samenwerking nog eenmaal 
herhaald op 11 oktober. 
In het voorprogramma zal het 
fanfare-orkest van de jubileren-
de muziekvereniging Emergo een 
aantal werken ten gehore bren-
gen. Dan volgt de Johan Willem 
Friso Kapel met een (licht) klas-
siek programma. Na de pauze is 
het ruim baan voor de lichte mu-
ziek, jazz, en entertainment. Het 
podium is dan voor de Dutch Di-
va’s die samen met de kapel de 
avond swingend gaan besluiten.
Kaarten voor dit concert zijn te 
bestellen bij: Tini Baars, Burg. 
Nieuwenhuijsenstraat 97, Lim-
men, 072-5052338, Veldt’s To-
ko, Akerhof 4, Akersloot, 0251-
311725, Boekhandel Laan, Burg. 
Mooijstraat 19, Castricum, 0251-
652255, Cor de Beurs, Bachstraat 
8, Castricum, 0251-650421 of via 
www.emergo.org.
Op vrijdag 31 oktober is ook de 
Marinierskapel te gast in Castri-
cum. De Stichting Kandelaar or-
ganiseert om 20.00 uur een con-
cert in de Pancratiuskerk in Cas-
tricum. Aan het concert wordt 
naast de Marinierskapel mee-
gewerkt door de bekende violis-
te Anna Korpalska. De kaarten 
voor dit concert kosten 15,00 eu-
ro. Wie echter beide concerten 
wil bezoeken, betaalt geen 15,00 
euro per concert maar slechts 
12,50 euro. 

In gesprek met Spinoza bij de 
volksuniversiteit Castricum
Castricum - Sinds Spinoza on-
derdeel uitmaakt van de his-
torische canon, is de belang-
stelling voor zijn filosofie alleen 
maar groeiende. Hij staat be-
kend als de filosoof van de waar-
heid, maar zijn betekenis ligt 
vooral in zijn ideeën over de vrij-
heid en in zijn visie op onze emo-
ties. Spinoza lezen is niet makke-
lijk, maar onder goede begelei-
ding is het mogelijk door te drin-
gen tot een van de hoogtepun-
ten in de wereldfilosofie, de Ethi-
ca. Volksuniversiteit Castricum 

biedt de unieke mogelijkheid om 
aan de hand van filosofie docent 
Wim Lintsen Spinoza grondig te 
leren kennen via een stoomcur-
sus van zes weken. Hij heeft de-
ze cursus met veel succes gege-
ven bij de Vrije Universiteit van 
Amsterdam. De cursus werd ge-
volgd door meer dan 40 perso-
nen. De cursus bevat zes lessen 
van 2,5 uur en start op 7 oktober 
19.30 uur. 
Voor nadere informatie, zie bro-
chure of website van de volks-
universiteit Castricum. 

Veertig jaar Nierstichting   
Castricum - De Nierstichting zet 
zich al veertig jaar met veel suc-
ces in voor een toekomst met zo 
min mogelijk nierziekten en een 
betere kwaliteit van leven voor 
nierpatiënten. 
De Nierstichting grijpt haar jubi-
leum in 2008 aan om extra aan-
dacht te vragen voor het voorko-
men van nierziekten door vroe-
ge opsporingen behandeling van 
nierschade, voor de toepassing 
op korte termijn, van celthera-
pie die de levensduur van een 
donornier verlengt en voor we-
tenschappelijk onderzoek naar 

de ontwikkeling van de implan-
teerbare kunstnier. Verder blijft 
de Nierstichting onvermoeibaar 
ijveren voor het Masterplan Or-
gaandonatie wat meer nierpa-
tiënten moet helpen met een 
niertransplantatie.
De Nierstichting roept iedereen 
op zich via. www.nierstichting.nl 
als collectant aan te melden en 
in de derde week van september 
met een collectebus van deur tot 
deur te gaan. Wie de collectant 
mist, kan een gift overmaken op 
giro 88.000 t.n.v. Nierstichting 
Nederland te Bussum.

Risabelle kampioen van Nederland 
Castricum – Risabelle van de Cronenburg is zaterdag 6 september 
verkozen tot het mooiste geitlam van Nederland tijdens de Nationa-
le Dwerggeitenkeuring in Leusden-Zuid. Dit zwarte geitje van Bert 
Groentjes moest het opnemen tegen 118 andere heel mooie geitjes. 
Deze waren verdeeld in drie categorieën, jongste, middelste en oudste 
lammeren van 2008. Risabelle won eerst haar eigen categorie middel-
ste geitlammeren en mocht vervolgens voor het dagkampioenschap 
strijden tegen de winnaars van de jongste en oudste geitlammeren en 
wist dit dagkampioenschap te winnen.

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-
5114861. Stichting Zwerfdier: 

Gevonden en
vermiste dieren

072-5612482. 
Gevonden: 
Schoutenbosch: zwart/wit-
te kat, bovenkant van de kop 
zwart, verder gevlekt, hartvormi-
ge zwarte vlek op linkerzijkant, 
zwarte staart, veel wit aan de 
poten. Schoutenbosch: Roodcy-
perse ongecastreerde kater, ma-
ger. Laan van Albertshoeve cy-
pers poesje met rode halsband 
en magneet, oud. 

Kindercursussen en toneel 
van start bij Toonbeeld
Castricum - Op donderdag 11 
september starten er bij Toon-
beeld twee kindercursussen mu-
ziek en op vrijdag 12 september 
twee toneelgroepen. 
Bij al deze groepen zijn nog en-
kele plaatsen vrij en is het mo-
gelijk om één les gratis mee te 
doen. Wie hier gebruik van wil 
maken wordt verzocht dit door 
te geven aan Toonbeeld via tel.: 
0251 659012.
De kindercursus Muziek voor 

jonge kinderen begint om 15.45 
uur. Een cursus voor kinderen 
van 4 t/m 6 jaar die van zingen, 
dans en muziekspelletjes hou-
den. Er wordt gespeeld op Orff-
instrumenten (trommel, triangel, 
et cetera). 

De kinderen nemen de geleerde 
liedjes mee naar huis en tijdens 
de laatste les kunnen de ouders 
tijdens een kleine voorstelling 
zien wat er in de cursus is ge-

daan. Aansluitend is er voor de 
kinderen van 7 en 8 jaar de cur-
sus ‘Van Muziekspel tot nootjes’. 
Deze cursus is geschikt voor kin-
deren die nog te jong zijn voor 
de schakelklas. Muziekspelle-
tjes, instrumenten leren kennen 
en het notenschrift staan op het 
programma. 

Onder leiding van docente Sarah 
Rienstra starten er bij Toonbeeld 
twee toneelcursussen. Een voor 
jongeren van 8 t/m 10 jaar en 
een voor de leeftijdsgroep 11 en 
12 jaar. In de cursussen leren de 
kinderen ontdekken wat ze alle-
maal kunnen doen met hun li-
chaam, gevoel en zintuigen, leen 
samenwerken en improviseren 
met eigen ideeën en fantasieën.
De cursussen worden besloten 
met een voorstelling voor publiek 
aan het eind van het seizoen. 

Meer informatie of aanmelden 
via www.toonbeeld.tv of door 
middel van het invullen van een 
aanmeldingskaartje bij Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6 te 
Castricum. Foto: Jolanda Out.
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Jazzdance voor de 
allerkleinsten bij DOS
Castricum - Op donderdag van 
16.15–17.00 uur is er dit seizoen 
weer een nieuwe groep gestart 
voor de allerkleinste danseresjes 
van vier jaar. Onder leiding van 
Meru Imming kunnen de meis-
jes spelenderwijs kennisma-
ken met dansen. Er is aandacht 
voor sprookjesdans, er wordt af 
en toe geschminkt en ook kun-
nen ze zich af en toe verkleden. 
Om gewend te raken aan pu-
bliek is er af en toe een kijkles 
voor ouders en dit jaar is er op 19 
april een optreden in de sporthal. 

Volgend seizoen zal DOS waar-
schijnlijk weer een grote show 
geven in het Kennemertheater 
waar ook de allerjongste arties-
ten hun eigen dansen kunnen 
laten zien. 
Bij DOS is er altijd de mogelijk-
heid om eeno of twee keer mee 
te doen, alvorens de keuze te 
maken lid te worden. Dit kan op 
ieder moment. De lessen worden 
gegeven in de Juliana van Stol-
berg gymzaal. Voor meer infor-
matie kan men terecht op www.
doscastricum.nl.

Vitesse’22 start het 
seizoen uitstekend!
Castricum - De goede serie be-
kerwedstrijden kreeg afgelopen 
zondag een uitstekend vervolg 
in de openingswedstrijd van dit 
seizoen. In Heiloo werd Foresters 
met 4-1 opzij gezet.
Vooral de eerste helft van de 
Castricummers was goed, maar 
er was hulp nodig van Foresters 
om op voorsprong te komen. Ge-

klungel in de Heiloose verdedi-
ging zorgde al na 45 seconden 
voor een 0-1 voorsprong. Een te-
rugspeelbal werd door de doel-
verdediger verkeerd ingeschat 
en rolde tergend langzaam het 
doel in. Een fijne start voor Vites-
se’22, die na dit doelpunt haastig 
op zoek gingen naar de 2-0. En 
die volgde rap. 

Robin Bakker in de aanval. Foto: Joop Hollenberg. 

Na goed verdedigend werk van 
Tanno van de Berghe, en de pass 
die volgde kon Robin Bakker 
simpel spits Lennert Beentjes 
een niet te missen kans bieden. 
Na 25 minuten was het helemaal 
gedaan met de goede intenties 
van Foresters nadat Beentjes zijn 
tweede doelpunt van de mid-
dag aantekende. Een fantasti-
sche actie van Tom Spil eindigde 
via een voorzet op het hoofd van 
Beentjes die de bal promoveerde 
tot doelpunt. 
Vlak voor rust bedankte dezelfde 
Beentjes Tom Spil door na een 
één-tweetje uit het boekje Spil 
alleen voor de keeper van Fo-
resters te zetten. Met een simpel 
ogende sleepbeweging zette Spil 
de keeper op het verkeerde been 
en werkte de bal over de lijn. Fo-
resters kon op een hard schot op 
de paal niet veel uitrichten.
De tweede helft was nauwelijks 
het aankijken waard. Vitesse’22 
liet zich ver inzakken en kwam er 
alleen via de counter nog spora-
disch uit. 
Na een tweede gele kaart voor 
Robert Poel kon hij vertrekken, 
waardoor Foresters nog meer de 
overhand nam. Kansen volgden, 
maar doelman Koekkoek hoefde 
niet in actie te komen. Foresters 
scoorde nog wel, maar te laat om 
er nog een echte wedstrijd van 
te maken.

Meervogels start overtuigend
Akersloot - Het zondagteam van 
Meervogels is overtuigend aan 
het seizoen begonnen door SVA 
met 2-4 te verslaan. De Akerslo-
ters begonnen overdonderend en 
de thuisploeg werd compleet on-
der de voet gelopen. Door Geert 
Koelman werd de openingstref-
fer gescoord. Niet veel later kon 
Tim Koelman de volgende treffer 
scoren. Nog voor rust was het 
duel beslist toen Dave Peekel 
0-3 scoorde. In de tweede helft 
bleef de ploeg van trainer Han 
Visser onbetwist de beste. Wel 
kon Huygen 1-3 scoren. Daar-

na kon Tim Koelman zijn tweede 
treffer van de middag maken. De 
laatste treffer van de wedstrijd 
werd gemaakt door SVA aanval-
ler Kuiper. De Meervogels spelen 
zondag thuis tegen IVV (Lands-
meer). Deze tegenstander had 
vorig jaar een moeilijk seizoen 
met liefst drie trainers die wer-
den ontslagen. Dit jaar is de se-
lectie sterker en staat er een sta-
biele trainer, Rene Stefels, voor 
de groep. Meervogels verwacht 
veel publiek langs de kant. En 
natuurlijk is de altijd actieve M-
Side ook van de partij. 

VV Limmen start 
met een overwinning
Limmen - VV Limmen is het 
seizoen uitstekend begonnen 
door de uitwedstrijd tegen De 
Blokkers met 1-2 te winnen. De 
West-Friese kampioenskandi-
daat moest het onderspit delven 
tegen het ijzersterke Limmen.
Inzet, saamhorigheid, individue-
le kwaliteiten en een goed door-
dacht strijdplan gaven de door-
slag in een duel dat boeide 
van de eerste tot de laatste mi-
nuut. Dat was niet in de eerste 
plaats te danken aan scheids-
rechter Van Ammers. De leids-
man stond overal met zijn neus 
bovenop, paste de voordeelre-
gel prima toe en hield daarmee 
de vaart in de wedstrijd die een 
spectaculaire openingsfase ken-
de. Al in de eerste minuut trof 
Rens Min met zijn inzet namens 
Limmen de paal, waarna de bal 
voor de voeten van Ron van Stra-
len caramboleerde. Helaas voor 
de meegereisde fans mikte hij 
de bal uit kansrijke positie over 
het doel van de Blokkers-doel-
man. Dat verzuim zou Van Stra-
len meer dan goed maken. 
In het resterende deel van de 
eerste helft bleek dat Blokkers 
veel individuele kwalititeiten her-
bergt. Naarmate het duel vorder-
de nam de druk toe, waardoor er 
te veel balverlies werd geleden 
bij Limmen. 
In de 25e minuut kreeg de ploeg 
daar de rekening voor gepresen-
teerd toen een middenvelder van 
Blokkers de bal na een diepte-
pass verlengde. Zelfs doelman 

Edwin den Breejan moest dit 
keer het antwoord schuldig blij-
ven: 1-0. Met enkele prima red-
dingen hield Den Breejan zijn 
ploeg daarna op de been. Door 
Jeroen Veldt werd het nog voor 
rust gelijk. 
In de tweede helft trok Limmen 
het spel naar zich toe. Een kop-
bal van René Hof werd nog ge-
keerd door de doelman van 
Blokkers, maar het overwicht re-
sulteerde halverwege in een ver-
diende voorsprong. De rechts-
back van Blokkers verkeek zich 
op een lange trap van Den Bree-
jan, waarna Hof er tussenuit-
kneep. Ook dit keer was Veldt ter 
plaatse om het voorbereidende 
werk van Hof af te ronden: 1-2. 
Het was voor Blokkers-trainer 
Bart Woldberg het sein om nog 
meer mensen naar voren te di-
rigeren. De stormloop lever-
de wel wat kansen op voor de 
thuisploeg, maar Limmen verloor 
nooit de controle over de wed-
strijd. Niettemin kwam het eind-
signaal als een verlossing en in-
casseerde Limmen drie zwaarbe-
vochten punten en een daverend 
applaus van het in groten getale 
aanwezige Limmen-publiek. 
Limmen kende een meer dan 
verdienstelijke rentree in de der-
de klasse en de gedroomde eer-
ste overwinning is na een lange 
en intensieve voorbereiding in-
middels een feit. Op naar de ker-
miswedstrijd tegen FC Medem-
blik dat net als Limmen het sei-
zoen met een zege begon.

Afzwemmers 
in augustus
Castricum - Elke woensdagmid-
dag – buiten de schoolvakanties 
om – wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad ‘De Witte 
Brug’ te Castricum.
Na de zomervakantie op 20 au-
gustus werd er voor het B-di-
ploma afgezwommen door Fleur 
Bakker, Reina Borst, Sanne 
Briefjes, Rachelle Broek, Merel 
Dalenberg, Elisa van Domburg, 
Bern Dijkstra, Sam van Limburg 
Stirum en Ella Picavet.
Woensdagmiddag 27 augustus 
was het een grote groep kan-
didaten voor het diploma C. Dit 
waren: Willem van Amsterdam, 
Zoe Baars, Luuk Blom, Bram 
Broersen, Joel Gooren, Kevin 
Hes, Zoey van der Horst, Maaike 
Jongejans, Isa Krom, Twam van 
der Lem, Michiel Molenaar, Ju-
lie Post, Hanke Pijlman, Melissa 
Reijnders, Lisanne van Veenen, 
Sacha de Wilde, Hidde Zeestra-
ten, Janique Ziedes Des Plantes 
en Tara Zonneveldt.

Gratis inloop mid-
dagen basketball
Castricum - Op 15 en 22 sep-
tember is er een inloopmiddag 
van basketball. De inloopmiddag 
is bedoeld voor jongeren vanaf 
negen jaar die interesse hebben 
in basketball en vindt plaats in 
de gymzaal aan de Vondelstraat 
van 16.45 tot 18.00 uur. Opgeven 
kan via herhol@orange.nl of bel 
voor info 0653274042.

Hoge snelheden
Castricum - De laatste vlucht 
van dit seizoen vanaf Nijvel (220 
km) leverde een fraaie zege op 
voor Gerhard Tromp.
Ruim 15.000 Noord-Holland-
se duiven werden in het Belgi-
sche plaatsje losgelaten om 9.00 
uur met een sterke zuidwesten 
wind.
Als zilvervisjes schoten de dui-
ven door de lucht de snelheid 
lag dik boven de 120 kilometer 
per uur.
Het was de duivin van Gerhard 
Tromp die om 10.47.55 op de klep 
landde en de hele meute voor-

bleef en daarmee de overwin-
ning behaalde bij de Gouden 
Wieken.
Tweede werd verrassend Cees 
de Wildt voor Arie Hageman.
Ook de combinatie De Graaf en 
Rijkom/Sentveld zijn terug te 
vinden in de top tien.
Anton Tromp had slechts vier 
duifjes mee maar bleef de er-
kende natourspecialisten Jaap 
Kaandorp en John Kool ruim 
voor.
De natourkampioen van de ver-
eniging werd Gerhard Tromp 
voor Jaap Kaandorp.

Geen krant ontvangen?
Bel 0251-674433
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Zesjarige Kaylin Stel zwemt af 
voor haar negende zwemdiploma
Castricum - Woensdag 3 september werd er in zwembad de Wit-
te Brug afgezwommen voor snorkelen. Samen met twee andere kin-
deren mocht de zesjarige Kaylin afzwemmen voor snorkelen 3. Nadat 
het diploma binnen was kon het feest beginnen omdat dit voor Kay-
lin haar negende en laatste diploma was dat in de Witte Brug gehaald 
kon worden. Na het Zwem A, B, C, en de drie zwemvaardigheid diplo-
ma’s zijn nu ook de 3 snorkel diploma’s binnen. Eigenlijk heeft Kaylin al 
12 zwemdiploma’s, als baby en peuter behaalde zij ook nog teddybe-
ren brons, zilver en goud. Kaylin gaat nu verder met wedstrijd zwem-
men bij Oeza in Heemskerk.

FC Castricum makkelijk 
langs Jong Holland
Castricum - FC Castricum heeft 
een goede zege behaald op 
nieuwkomer Jong Holland. De 
ploeg van trainer Mark Kranen-
donk hoefde niet eens tot het 
uiterste te gaan, want de zege 
kwam vrij eenvoudig tot stand. 
Tegenstander Jong Holland viel 
zwaar tegen, zeker in de twee-
de helft. 
Mark Kranendonk was niet al-
leen tevreden, maar ook opge-
lucht. De dagen voor de wed-
strijd moest Kranendonk door 
verschillende namen een streep 
halen. Mourat Sabrgare meldde 
zich zaterdag ziek af, verdediger 
Thierry Weber was donderdag bij 
een uitje van z’n werk door zijn 
enkel gegaan en Vincent Ophei-
kens ondervond teveel last van 
zijn dijbeenblessure opgelopen 
tegen AFC. Naast de langere af-
wezigheid van Duco de Koning, 
Machiel Karzijn, Sander van den 
Boogaard en Louis Jansen en 
het onlangs stoppen van Quincy 
Brondenstein en Bas Visser be-
tekent dat Castricum moest im-
proviseren. Trainer Kranendonk 
haalde daarvoor zijn schouders 
op. “Dit zie je ieder jaar weer en 
het zal niet veranderen. Je begint 
met 40 spelers en bij de eerste 
competitiewedstrijd mag je blij 

zijn als je er 26 hebt.” Kranen-
donk had zaterdag bij het eerste 
maar één verse wissel – A-juni-
or Joris Schekkerman – want de 
overige wisselspelers hadden al-
lemaal in het tweede gespeeld. 
Ondanks alle afwezigen stond 
er een kwalitatief sterk FC Cas-
tricum in het veld. Meest op-
vallende aan de opstelling was 
Maarten Jurrjens als rechtsach-
ter. De breedte van de selectie 
zegt veel over de wedstrijd tegen 
Jong Holland, want van afwezige 
spelers was bij Castricum weinig 
te merken. Tegenstander Jong 
Holland had, behalve de eerste 
20 minuten, weinig in te bren-
gen. Op aangeven van spits Ra-
oul van de Wel miste Jong Hol-
land speler Arno van de Werf vrij 
voor Castricum doelman Mari-
us Jansen. Castricum mocht van 
geluk spreken dat scheidsrech-
ter Stormbroek de bal niet op 
de stip legde na een onhandi-
ge overtreding van Martijn Rijs. 
Het gevarieerde aanvalsspel van 
Castricum leidde tot de verdien-
de voorsprong van de thuis-
ploeg. Martijn van Duivenvoor-
de krulde met veel gevoel de bal 
in de kruising na een sterke ac-
tie van Niels Popping, 1- 0. Even 
later een soortgelijke situatie en 

ditmaal haalde de jonge spits 
zelf hard uit, 2- 0. Voor Jong Hol-
land trainer Mark Pauli het sein 
om direct tweemaal te wisselen. 
De wissels hadden weinig effect. 
Maarten van Duivenvoorde had 
de 3- 0 op de schoen, maar zijn 
stift miste de juiste richting.
In de tweede helft ging Castri-
cum door waar het gebleven 
was. Leuk aanvalsspel werd af-
gewisseld door nogal wat slor-
digheidjes. Vooral de opbouw 
van achteruit ging moeizaam. 
Nadat aanvoerder Bart Kuijs van 
dichtbij verzuimde te scoren, was 
het kort daarna toch raak. Mar-
tijn van Duivenvoorde was weer 
eens ongrijpbaar voor zijn tegen-
stander, waarna Maarten Jurrj-
ens vanuit de tweede lijn raak-
schoot, 3- 0. 
Jong Holland scoorde nog te-
gen, maar de wedstrijd was ge-
speeld. Castricum wisselde drie-
maal en Ronan Simon – nog zo’n 
talent - had zijn debuut kun-
nen opluisteren. De eerstejaars 
senior schoot op aangeven van 
Maarten van Duivenvoorde recht 
in de handen van doelman Imre 
Tessensohn. Bart Kuijs en Mar-
tijn van Duivenvoorde comple-
teerden de vijf goals en de eer-
ste punten waren binnen. 

Schoolkorfbal bij KV 
Helios op 20 september
Castricum – Het jaarlijkse 
schoolkorfbaltoernooi staat weer 
voor de deur! Het evenement, 
waar vorig jaar 270 kinderen op 
af kwamen, belooft weer een ge-
zellige happening te worden.
Deze sportdag wordt op 20 sep-
tember van 13:00 uur tot 16:30 
uur gehouden op het terrein 
van korfbalvereniging Helios, op 
Sportpark Noord End. ’s Avonds 
wordt er traditioneel afgesloten 
met een kinderdisco, van 19.30 
uur tot 21.30 uur.
De groepen 4 tot en met 8 van 
alle basisscholen in Castricum, 
Limmen en Egmond hebben in-
schrijfformulieren ontvangen, en 

elke klas heeft tot en met woens-
dag 10 september de tijd om zich 
op te geven. Wie voor het toer-
nooi alvast wil kennismaken 
met korfbal, kan vrijblijvend te-
recht op de inlooptraining: vrij-
dag 12 september, van 18.30 uur 
tot 19.30 uur. Afgelopen vrijdag 
was er ook een inlooptraining, 
en daar kwamen maar liefst 27 
kinderen op af.

Voor meer informatie over het 
schoolkorfbaltoernooi of over 
Helios kan men terecht bij Rut-
ger of Karin: 0251-673613. Voor 
vragen kan men ook e-mailen 
naar jeugd@kv-helios.nl.

Meervogels 
begint redelijk
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels is de competitie 
redelijk begonnen door thuis ge-
lijk te spelen tegen ABN/Amro 
(1-1). Het publiek zag een leuk 
duel waarin de thuisploeg iets 
sterker was. 
Meervogels had pech dat de 
doelman van de Mokumers goed 
op dreef was. Meervogels moet 
het zaterdag 13 september op-
nemen tegen Medemblik.

Start baarsseizoen
Limmen - De R is weer in de 
maand. Tijd om de baarshengels 
uit het stof te halen en het ruige 
weer te trotseren. 
Baarsvissen mag bij voorkeur 
worden uitgeoefend bij ruw 
weer. Wind en regen geeft zuur-
sof in het water waardoor baar-
zen actief en minder schuw wor-
den. Kermiszondag 14 septem-
ber vist HSV Limmen zijn eer-
ste baarswedstrijd in de Limmer-
polder. 
De baars levert tien punten op, 
overige vis geeft een punt. Er 
wordt vijf keer gedurende 25 mi-
nuten een stek bevist. Deelna-
me is 3,00 euro per wedstrijd en 
vooraf opgave is niet nodig. Het 
verzamelpunt is de plaatselijke 
supermarkt waar om 7.00 uur de 
steknummers worden bekend-
gemaakt.

Biljartvereniging WIK

Van Gennip en Van Duin 
nemen het voortouw
Castricum - De eerste klap is 
een daalder waard! Zo moeten 
Ferry van Gennip en Wim van 
Duin gedacht hebben na de laat-
ste beurt van hun eerste compe-
titiepartij libre in dit nieuwe sei-
zoen. Ferry en Wim waren res-
pectievelijk goed voor 16 en 15 
punten.
Cynthia Slinger kreeg van Fer-
ry niet de lengte om haar partij 
binnen het gestelde aantal van 
30 beurten af te maken. Cynthia 
kwam tot 11 caramboles van de 
21, toen Ferry zijn 22ste en laat-
ste carambole in 18 beurten liet 
noteren. 
Soortgelijke situatie deed zich 
voor tussen Wim van Duin en 
Gerard de Zeeuw. Wim was in 20 
beurten klaar met zijn 39 caram-
boles. Beide spelers moeten er 
39 maken, maar Gerard was met 
16 caramboles nog niet eens 
halverwege.
Vervolgens ziet men Hein Kitsz 
een goeie start maken met 44 
caramboles in 22 beurten. Der-

tien punten voor Hein met een 
prima gemiddelde van precies 
2.00. Tegenstander Henk Stengs 
was minder te spreken over zich-
zelf. Henk speelde een dubbele 
partij waarbij uit de eerste maar 
zes punten kwamen. Hij kon te-
gen Hein de vier verliespunten 
niet compenseren en bracht het 
met 3.45 tot 10 punten.
Jan Kamp verslikte zich tegen 
Cor Stroet. Hij kwam van de 62 
maar tot 43 caramboles. Cor was 
in 25 beurten op zijn eindbe-
stemming van 45 caramboles en 
pakte daarmee 12 punten. Wim 
Baltus maakte een paar prachti-
ge series van 16, 28 en 23. Des-
ondanks kon hij niet voorkomen 
dat Piet Liefting hier met de eer 
ging strijken. Voor Wim 10 en 
voor Piet 11 punten. Tot slot werd 
de partij tussen Piet van Leur en 
Gert Lute met 29 beurten in het 
voordeel van Piet beslist. De kan-
sen werden door Piet beter be-
nut dan door Gert. Tien punten 
voor Piet en 7 voor Gert. 
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Ruime overwinning 
voor Meervogels 
Akersloot - Zonder de zieke 
William Kerssens en de gebles-
seerden Jim Krom en Jelle Ol-
gers en coach Jeroen Duin be-
gonnen twee koplopers aan de 
wedstrijd.
De regen had de bal en het veld 
erg glad gemaakt en dat was te 
zien in het spel van beide ploe-
gen. Vooral vanuit de hoeken 
bleek het moeilijk handballen. 
Toch had Meervogels vanaf het 
begin het beste van het spel. 

Marco Buur scoort vanuit een prachtig uitgespeelde Meervogels-aan-
val.

Rustig en bekeken aanvalsspel, 
waarin donderdag zorgvuldig 
was getraind zorgde al snel voor 
een voorsprong voor de Akerslo-
ters. De geelzwarten bleven re-
gelmatig scoren zodat de tegen-
stander uit Bergen voortdurend 
tegen een steeds ruimer wor-
dende achterstand moest op-
boksen.
De vanaf het beginsignaal in 
het aanvalsspel aanwezige Cees 
Wevers kon dankzij de dreiging 

van Jelle Putter en Richard Krom 
veelvuldig van afstand scoren.
Ook Duncan Burger, Marco Buur 
en Wouter Valkering konden van 
zich laten spreken.
De zeer sportieve tegenstander, 
waartegen Meervogels het vo-
rig jaar in de zaal nog erg moei-
lijk had keek bij rust al tegen een 
ruime 6-12 achterstand aan.
De twee punten leken reeds ver-
geven, omdat Meervogels rustig 
en zeer geconcentreerd bleek te 
handballen. 

Na rust bleef de jonge ploeg 
goed handballen en ook kee-
per Rick Sander kon zich on-
derscheiden bij de spaarzame 
kansen van Berdos. Bij een 20-
11 stand werd Meervogels wat 
nonchalanter en kon de inmid-
dels wat geïrriteerd geraakte te-
genstander wat dichterbij ko-
men. Dankzij goed uitgespeel-
de doelpunten en doeltreffen-
de breaks bleef de ruime voor-
sprong intact. Jelle Putter schoot 
meer met scherp en veel kansen 
werden voor de cirkellopers ge-
creëerd. 
Uiteindelijk stond er een impo-
nerende 16-24 eindstand op het 
scorebord en kon coach Wijnand 
Krom met zijn spelers zeer tevre-
den naar Akersloot terugkeren, 
in de wetenschap dat het team 
steeds meer groeit en steeds be-
ter wordt, ook op een niveau ho-
ger. 
Met twee overwinningen staat 
Meervogels aan de kop van de 
tweede divisie.

Biljartvereniging WIK

Peter Ent overtuigd kampioen
Castricum - Op de laatste avond 
van de driebandencompetitie 
heeft Peter Ent op overtuigen-
de wijze afstand genomen van 
zijn twee naaste concurrenten, 
Kees Baars en Gerard de Zeeuw. 
De 13de beurt in Peter zijn par-
tij was cruciaal voor de eindover-
winning. Met 7% verschil in moy-
enneverhoging ten opzichte van 
Kees Baars pakte Peter de titel. 
Kees Baars, een van de kansheb-
bers op de titel, kwam als eerste 
aan tafel uit tegen Piet van Leur. 
In de 34ste beurt had Kees zijn 
aantal van 19 op het bord staan. 
In de laatste zes beurten moes-
ten de extra punten verzameld 
worden om Peter Ent mogelijk 
te passeren. Achteraf zou blijken 
dat dit een onmogelijke opgave 
zou zijn. Kees kon met zijn laat-
ste zes beurten nog één caram-
bole aan zijn totaal toevoegen.
Gerard de Zeeuw, de twee-
de kanshebber, kwam als twee-
de aan bod. Maar Gerard zat het 
de vorige week in het geheel niet 
mee. Hij kwam met maar 5 ca-
ramboles uit de strijd en dat was 
een geweldige aderlating. Gaan-
deweg deze partij ging het hem 
ook niet voor de wind. Het bleek 
al spoedig dat hij alles uit de kast 
zou moeten halen, want de teller 
stond voor Gerard na 30 beur-
ten op zes van de tien carambo-
les. Ook voor Gerard bleek deze 

opgave te zwaar, al voegde hij er 
nog twee aan toe. Gerard zakte 
zelfs naar de vierde plaats, want 
Piet Liefting wist de derde plaats 
te veroveren in zijn partij tegen 
Ferry van Gennip. In een bijzon-
der sterk slotoffensief presteer-
de Piet het om in zijn laatste zes 
beurten een serie van 4,2 en drie 
te maken. Dat bracht zijn totaal 
op 17 caramboles, Het verschil 
met Kees Baars bleek maar 0,2 
%.
Peter Ent dus was de laatste van 
de kanshebbers die op het strijd-
toneel verscheen. Hij had mooi 
de kat uit de boom kunnen kij-
ken. Het ging Peter uitstekend 
af. Hij had kennelijk het overwin-
ningsgevoel al in zijn lijf en daar-
mee de titel. Zoals gezegd had 
Peter in zijn 13e beurt al een ex-
tra punt te pakken, en dat bete-
kende op dat moment dat de ti-
tel veilig gesteld was. 
Nog zes caramboles was het na-
gerecht dat Peter hiermee zijn 
totaal op 17 caramboles bracht. 
Als slotprestatie in deze compe-
titie wist Peter Vos met 14 pun-
ten de vijfde plaats af te dwin-
gen. Wim van Duin zette zijn klei-
ne negatieve stand van 99.37% 
met 22 punten om in positief met 
106.96. Cor Stroet perste er nog 
21 caramboles uit en Peter Groe-
nendal met 12 ook positief met 
een eindstand van 106.99.

Sander Schouws uit Limmen 
tweede van Nederland
Limmen - Het Nederlands Kam-
pioenschap zoetwatervissen 
werd dit jaar vervist aan het ka-
naal Veendam-Musselkanaal, 
in de volksmond Wildervanck-
kanaal genoemd. De vis werkte 
helaas niet goed mee. De vang-
sten bestonden voornamelijk 
uit kleine posjes en ondermaat-
se rietvoorntjes, met als bonus-
vis een enkele brasem. Er waren 
dertien deelnemers die geen vis 
wisten te bemachtigen. 
Om deel te mogen nemen aan 
het NK was er door de deelne-
mers eerst in de eigen provincie 
middels selectiewedstrijden be-
paald welke vissers tot de abso-
lute jeugdtop behoorden. Uitein-

delijk streden de 45 besten uit 
de verschillende provincies om 
de hoogste eer. Het was Sander 
Schouws die de eer van de pro-
vincie Noord-Holland hoog hield 
door keurig tweede van Neder-
land te worden. Sander was al 
federatiekampioen van Noord-
Holland, zijn ervaring heeft hij 
opgedaan door veel te vissen bij 
zijn eigen vereniging HSV Lim-
men en bij de buurvereniging 
HSV Het Snoekje uit Heems-
kerk.
Alle prijswinnaars ontvingen uit 
handen van bestuurslid Geertje 
Veenstra van Sportvisserij Ne-
derland het bekende Delftsblau-
we bord.

Van Riet zet grote stappen 
richting Clio kampioenschap

Castricum - Met een over-
winning, een tweede plaats en 
tweemaal de snelste ronde heeft 
Pim van Riet uitstekende zaken 
gedaan voor het Dunlop Sport-
Maxx Clio Cup kampioenschap. 
In beide totaal verregende races 
demonstreerde de Castricummer 
in een zodanig blakende vorm te 
zijn dat hij op deze manier kaars-
recht op de titel afstevent.
Was het tijdens de kwalificatie-
training nog droog - Van Riet 
zette daarin de op een na snel-
ste tijd neer – in de beide races 
kwam de regen met bakken uit 
de hemel. Vanwege de regle-
mentair omgekeerde startvolgor-

de van de eerste acht startte de 
Castricummer als zevende, maar 
met een weergaloze start op 
het gladde asfalt kwam hij ach-
ter Addie van de Ven als tweede 
uit de eerste bocht te voorschijn. 
Het duurde een ronde of ook die 
had hij gepakt, waarna hij snel 
weg liep van het hele veld. 
Halverwege de race moest de 
safety-car de baan in, een ge-
volg van een crash tussen twee 
auto’s. Alle resterende auto’s 
werden opgevangen en Van Riet 
raakte zo zijn voorsprong van 
ruim vijf seconden kwijt. Na-
dat het veld weer was losge-
laten was de baan al een stuk 
opgedroogd en kreeg de blau-
we MPM-Clio zichtbaar last van 
snel afbouwende voorbanden, 
waardoor Paul Vahstal - Van 
Riets enige echte titelconcurrent 
- hem kon inhalen. “In zo’n re-
genrace ga ik altijd als een speer 
van start en hoop zo snel moge-
lijk een flink gat te slaan. Daarbij 
verg ik zoveel van mijn banden 
dat ik in het tweede deel van de 
race niet zo snel meer ben. Maar 
ik had er niet zoveel problemen 
mee dat Paul (Vahstal, red.) me 
voorbij kwam. Ik had al de snel-
ste rondetijd gereden, wat een 
extra punt oplevert.
In de tweede race mocht Van 

Riet dus wel van de tweede 
plaats starten maar net als in 
race 1 kwam Addie van de Ven 
weer als eerste de eerste bocht 
uit. En ook nu deed Van Riet er 
maar een ronde over hem terug 
te verwijzen en wederom nam hij 
in de stromende regen snel af-
stand. Dit keer vonden er geen 
crashes plaats waardoor Van 
Riet de afstand tot zijn achtervol-
gers redelijk constant kon hou-
den en zijn overwinning geen 
moment meer in gevaar kwam. 
Na een zeer strak gereden race 
kwam hij met een voorsprong 
van twee seconden als eerste 
over de finish. “Je kunt in een 
weekend met twee races maxi-
maal vierenveertig punten ha-
len en ik heb er negenendertig 
binnen gehengeld, vier meer dan 
Vahstal. Daarmee is mijn voor-
sprong tot zeventien punten uit-
gelopen, met nog één weekend 
met twee races te gaan. De druk 
ligt nu helemaal bij hem. Ik kan 
het rustig van race tot race bekij-
ken, wat ik overigens al het he-
le jaar doe. En dat heeft me tot 
nu toe geen windeieren gelegd”, 
aldus Van Riet, die - mocht hij 
in het weekend van 26 oktober 
kampioen worden - dan sinds 
zijn debuut in 1981 zijn allereer-
ste echte titel binnensleept. 
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Klaassen Nederlands 
kampioen verspringen
Castricum - Lentine Klaassen, 
D2 juniore van de atletiekvereni-
ging Castricum, is Nederlands 
kampioen geworden bij het on-
derdeel verspringen. 
Afgelopen zondag waren in het 
Olympisch stadion in Amsterdam 
de D spelen voor twaalf-  en der-
tienjarigen. Lentine sprong 4.90 
meter ver. 
Deze sprong was goed voor de 
gouden medaille. De Castricum-
se haalde bij het onderdeel 60 

VV Limmen begint 
in tweede klasse 
met een gelijkspel
Castricum -  De vrouwen van 
VV Limmen zijn de competitie 
goed begonnen en hebben de 
thuiswedstrijd tegen Koedijk met 
2-2 afgesloten. Al na enige tijd 
was het Judith Bos die vrij voor 
de keepster kwam en de bal na 
wat kijkwerk goed tegen de tou-
wen aan knalden. 1-0 voor Lim-
men. Daar waar een Limmen 
speelster de bal weg wilde knal-
len liep er een andere oranje tij-
ger in de schietbaan, de bal bleef 
voor de goal liggen. Een attente 
Koedijkenaar wist hier wel raad 
mee, 1-1. Nog geen vijf minuten 
later gebeurde er iets soortge-
lijks. Na een verspeelde bal pikte  
Koedijk de bal op en schoof deze 
langs de keepster. Binnen 5 mi-
nuten werd een 1-0 voorsprong 
een 1-2 achterstand. Koedijk 
wist hierna nog een keer te sco-
ren. Poel: “Zodat we met een 3-
1  achterstand aan de thee gin-
gen. Het niveau waar we vorige 
week mee  geconfronteerd wa-
ren door Buitenveldert werd door 
Koedijk bij lange na niet gehaald. 
Het was dus frustrerend dat we 
wisten dat we deze meiden kon-
den pakken als we niet zo liepen 
te pielen.”
Na rust kwam er een rustiger 
Limmen uit de kleedkamer. Dit 
resulteerde in een beter veld-
spel. Hierdoor kwamen er meer 
kansen voor Limmen. Vanuit  een 
corner wist Tamara haar eer-
ste competitiegoal te maken. 
Met nog 10  minuten op de klok 
een 3-2 achterstand op het sco-
re bord. Poel: “Iedereen rook de 
punten en naar aanleiding van 
de  tweede helft maakten we hier 
ook aanspraak op. Het was weer 
Tamara die voor de keepster op-
dook en met een doffe knal wist 
te scoren.” 
Enkele  minuten later krijgt Nat-
halie Hollenberg nog een kans 
maar haar volley wordt goed ge-
pakt door de keepster van Koe-
dijk. Het fluitsignaal klonk en het 
eerste punt was binnen. Poel: 
“Dat smaakt naar meer. We  zijn 
goed begonnen in de tweede 
klasse.”

Cursus aquaskiing 
in de Witte Brug 
Castricum - De zomer is nog 
maar net voorbij, maar de gidsen 
voor de wintersportvakanties ko-
men alweer volop binnen. En 
misschien heeft men al een va-
kantie naar de sneeuw geboekt!
Een hele goede voorbereiding 
op een wintersportvakantie met 
skiën, langlaufen of wandelen in 
de sneeuw kan skigymnastiek of 
een cursus aquaskiing zijn! 
Deze cursus van twaalf lessen 
wordt de komende herfst voor 
het eerst in zwembad De Witte 
Brug in Castricum gegeven door 
twee gediplomeerde aquaskiing-
instructrices, die zelf ook ferven-
te wintersporters zijn. De cur-
sus vindt plaats op maandag-
middag van 14.30 tot 15.15 uur 
in de maanden oktober (met uit-
zondering van de herfstvakan-
tie), november en wordt voor de 
kerst afgerond. Ze bieden in die 
twaalf lessen een all-round pak-
ket aan, want de eerste negen 
lessen worden in het zwembad 
gegeven, in december worden 
er twee buitentrainingen gege-
ven en als afsluiting gaat men de 
skibaan op/af!
De negen lessen in het zwem-
bad zijn opgebouwd tot een les-
senserie, die ontwikkeld is door 

twee aquatrainers, een skileraar, 
een fysiotherapeut, een arts, een 
inspannings-fysioloog en een 
bewegingswetenschapper. Tij-
dens elke les in het water wor-
den balans, coördinatie en de 
skitechniek getraind met daar-
naast een veelzijdige cardio- en 
spiertraining voor de romp, ar-
men en benen. Een zeer uitge-
kiend programma in het water 
met de voordelen van het wa-
ter, zoals een vergroting van de 
beweeglijkheid, minder druk op 
de gewrichten, spieren en kap-
sels, maar meer weerstand, 
waardoor bewegen in het wa-
ter als zeer prettig ervaren wordt 
en het kan leiden tot een bete-
re conditie voor het skiën, lang-
laufen of wandelen.Wie het wat 
lijkt maar zich niets bij aquaski-
ing kan voorstellen wordt uitge-
nodigd voor een gratis proefles 
op maandag 15 september van 
14.30 tot 15.15 uur. De lessen 
van de cursus aquaskiing starten 
op maandag 22 september om 
14.30 uur in zwembad De Witte 
Brug. Men kan zich telefonisch 
of mondeling aanmelden bij de 
kassa van het zwembad. Het te-
lefoonnummer is: 0251- 653144 
of info@dewittebrug.com.

Meervogels start overtuigend
Akersloot - Het zondagteam 
van Meervogels is overtuigend 
aan het seizoen begonnen door 
SVA met 2-4 te verslaan. 
De Akersloters begonnen over-
donderend en de thuisploeg 
werd compleet onder de voet ge-
lopen. Door Geert Koelman werd 
de openingstreffer gescoord. 
Niet veel later kon Tim Koelman 
de volgende treffer scoren. Nog 
voor rust was het duel beslist 
toen Dave Peekel 0-3 scoorde. 
In de tweede helft bleef de ploeg 
van trainer Han Visser onbetwist 
de beste. 
Wel kon Huygen 1-3 scoren. 
Daarna kon Tim Koelman zijn 
tweede treffer van de middag 
maken. De laatste treffer van de 
wedstrijd werd gemaakt door 
SVA aanvaller Kuiper. 
De Meervogels spelen zondag 

thuis tegen IVV (Lands-meer). 
Deze tegenstander had vorig 
jaar een moeilijk seizoen met 
liefst drie trainers die werden 
ontslagen. 
Dit jaar is de selectie sterker en 
staat er een stabiele trainer, Re-

ne Stefels, voor de groep. Meer-
vogels verwacht veel publiek 
langs de kant. En natuurlijk is de 
altijd actieve M-Side ook van de 
partij. 

Indian Summer fietstocht
Castricum - Op zondag 14 sep-
tember zal de Indian Summer 
fietstoertocht verreden worden. 
De organisatie hiervan is in han-
den van de Kennemer Toerclub. 
Twee routes, een van 25 km en 
een van 75 kilometer voeren de 
deelnemers door het gebied van 
duinen en polders in Noord-Ken-
nemerland. 
Degenen die deze tocht wil-
len fietsen kunnen zich tussen 
10.00 en 11.00 uur inschrijven in 
het clubhuis van de ijsclub ‘Kees 

Jongert’ op het park Assumburg, 
ingang Communicatieweg te 
Heemskerk. 
Van NTFU-leden (Nederlandse 
Tourfiets Unie) wordt een kleine 
bijdrage van 1,00 euro gevraagd 
en voor niet NTFU-leden kost 
het 1,50 euro. Vergeet vooral de 
duinkaart niet, die heeft men be-
slist nodig! 
Voor verdere informatie kan men 
zich wenden tot Harry van der 
Laan, 0251-656254 of kijk op 
www.kennemertc.nl.

G.P. Groot en Boha blijven 
hoofdsponsor van VV Limmen

Limmen - Op 8 september is het 
hoofdsponsorschap van VV Lim-
men verlengd. Dat betekent dat 
G.P. Groot en Boha Oliemaat-
schappij voor de minimale duur 
van drie jaar op de shirts van de 
mannen van het eerste zal blij-
ven prijken. Op het kantoor van 
G.P. Groot/Boha werd het con-
tract getekend door de direc-

Van links naar rechts: Mark Admiraal, Johan Schikker, Toon Kerssens 
en Marcel Wester.

teuren Johan Schikker namens 
Boha BV en Marcel Wester na-
mens G.P. Groot BV in bijzijn van 
de voorzitter van de sponsor-
commissie Mark Admiraal en vi-
ce-voorzitter Toon Kerssens. “Wij 
zijn heel erg trots en blij dat G.P. 
Groot en Boha het vertrouwen 
blijven houden in onze prachti-
ge vereniging.”

Volleybalda-
mes gezocht
Castricum - Volleybalvereniging 
Croonenburg te Castricum is per 
direct op zoek naar dames in de 
leeftijd van 25 – 50 jaar die com-
petitie willen spelen op tweede 
en derde klasse niveau. 
De dames trainen één keer per 
week en spelen competitie onder 
begeleiding van een ervaren ge-
diplomeerde trainer. 
Aanmelden kan bij Martin Mols 
(06-13120320).  De training is op 
maandag in sporthal De Bloe-
men van 19.30–21.00 uur. 
Wie geïnteresseerd is kan ook 
een keer vrijblijvend langskomen 
op de maandagavond. De train-
gen zijn in zaal 3 en 4.

meter hordelopen de halve finale 
in een tijd van 10.45 seconde. 
In deze halve finale haalde ze net 
niet de finale en werd uiteindelijk 
twaalfde met een tijd van 10.53.  
Carlijn van Esch, ook D2 junio-
re van AV Castricum liep de 1000 
meter. 

Zij liep in haar serie de 1000 me-
ter in 3.24.78 minuut. Ze had al-
les gegeven wat ze kon en werd 
daarmee uiteindelijk vijftiende.

zondag 14 september 14.00 uur:

Limmen - FC Medemblik
balsponsor: KLaas braaK KerMisexpLoitant     

aad en Co beentjes bLoeMen en pLanten

pupil v.d. week: MiKa ehLardt (LiMMen d2)
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Wildbeheer 
Castricum - Van 13 tot 20 sep-
tember is het de week van de 
WBE. Deze week is in het le-
ven geroepen om de wildbe-
heereenheid in de buurt een ge-
zicht te geven. De wildbeheer-
eenheid Noord-Kennemerland 
is een wettelijk erkend samen-
werkingsverband van jagers. 
Grofweg beheren zij zo’n 2500 
hectare grond van de circa 4000 
hectare gelegen in het gebied 
tussen de Noordzeekust, Cam-
perduin, Alkmaar en Castricum. 
Om het werk goed te kunnen 
doen, werken de jagers sa-
men in een wildbeheereenheid 
(WBE). Gezamenlijk brengen zij 
populaties in kaart en stellen zij 
wildbeheerplannen op. Dit soort 
faunagegevens wordt landelijk 
verzameld in de WBE Databank 
van de Koninklijke Nederlandse 
Jagers Vereniging (KNJV). Deze 
gegevens worden onder meer 
gebruikt voor de onderbouwing 
van de provinciale faunabeheer-
plannen. 
De WBE Noord-Kennemerland 
zet zich daarnaast in voor zoge-
heten biotoopverbetering door 
de leefomstandigheden van in 

Nieuw raadslid 
voor GroenLinks
Castricum -  In de raadsver-
gadering van 28 augustus is 
Aart Waterman geïnstalleerd 
als raadslid van Castricum voor 
GroenLinks. Hij volgt oud-wet-
houder Peter Könst op, die met 
ingang van 1 augustus zijn 
raadslidmaatschap heeft opge-
zegd. Aart Waterman, 59 jaar en 
sinds 22 jaar in Castricum wo-
nend, geeft in het dagelijks le-
ven rechtskundige bijstand aan 
personeelsleden van de Univer-
siteit van Amsterdam. Hij is afge-
studeerd in de sociologie en het 
Nederlands recht, in het bijzon-
der bestuursrecht, arbeidsrecht 
en sociale-zekerheidsrecht. Hij 
heeft bestuurlijke ervaring opge-
daan als student-bestuurder aan 
de Rijksuniversiteit Groningen 
en als vakbondsonderhandelaar 
aan de Universiteit van Amster-
dam. Ook heeft hij de afgelopen 
twee jaar deelgenomen aan de 
‘carrousel’ van het Castricumse 
‘raadsplein’. 

Castricum - Leerlingen gaan naar school om daar het een en ander te 
leren. Over de natuur bijvoorbeeld en de Nederlandse taal. De maker 
van dit verkeersbord heeft kennelijk niet zo goed opgelet op school. 
Zoek de fouten op dit verkeersbord. 

Fietsen achter de in-
gang van Jac P Thijsse?

Meedenken 
over Alzheimer
Bakkum - Meedenken met Alz-
heimer Nederland in de regio 
Midden-Kennemerland om de 
zorg voor mensen met dementie 
en hun familie te verbeteren? Er 
wordt een bijeenkomst op don-
derdag 25 september georga-
niseerd van 9.30 tot 11.30 uur 
in het administratiegebouw van 

GGZ Dijk en Duin. De bijeen-
komst is onderdeel van een pro-
ject waarin zorgverlenende in-
stanties samen met Alzheimer 
Nederland aan de slag gaan om 
de zorg in de regio te verbeteren. 
Wie niet naar de bijeenkomst kan 
komen, kan een vragenlijst invul-
len. Men kan zich opgeven voor 
de bijeenkomst en/of de vragen-
lijst opvragen bij C. Rebergen,c.
rebergen@alzheimer-nederland.
nl of via tel.: 030-6596916.

Bakkerij in 
Me Tante 
Castricum - De Bakkerij wijkt 
noodgedwongen weer uit naar 
andere locaties. Zaterdag 13 
september wordt weer een sin-
ger songwriteravond in café Me 
Tante georganiseerd. John C. 
Fraser komt hiervoor naar Cas-
tricum. Sarah Ferri en de Ame-
rikaans-Nederlandse Lukas Bat-
teau. Tussen de optredens door 
een surpise act acte. De Sin-
ger Songwriter Night vindt vanaf 
20.30 uur plaats in café Me Tan-
te aan de Dorpsstraat 30 in Cas-
tricum. De entree is gratis. 

Stressreductie 
met Mindfulness
Castricum - De introductie-
cursus Mindfulness start vol-
gende week. Er zijn nog enkele 
plaatsen in de maandagmiddag-
groep die 22 september start. 
Voor meer informatie bel 0251-
657160 of kijk op www.therapi-
eentraining.nl.  

Circus komt naar Brink
Castricum - Circus Solero komt 
naar de Brink met een vernieuwd 
programma. De voorstellingen 
vinden plaats op woensdag 17  
september om 19.00 uur, don-
derdag om 19.00 uur, vrijdag om 
16.15 en 19.00 uur, zaterdag om 
15.00 en 19.00 uur en op zondag 
14.00 uur. Circus Solero komt 
met een internationaal program-
ma met Friese paarden, kame-

len, lama,s, een duivenshow, po-
nydressuur, clownerie, acroba-
ten, trapeze, hoela hoep. Jong-
leurs, luchtacrobatiek, artiesten 
uit binnen- en buitenland zullen 
spectaculaire acts presenteren.

De kaartverkoop is van 10.00 tot 
12.00 uur en een uur voor aan-
vang van de circusvoorstellingen 
aan de circuskassa. 

het wild levende dieren te ver-
beteren. Ook bestrijden ze wild-
schade en stroperij en ruimen 
zij zwerfvuil in het buitengebied 
op. Hierbij werken ze samen met 
boeren en terreinbeheerders. 
Van het diervriendelijke beheer 
van slootranden, bermen, per-
ceelsranden en het aanplan-
ten en onderhouden van hout-
wallen profiteert niet alleen het 
wild, maar ook vlinders, vogels, 
marterachtigen en andere be-
schermde dieren en planten va-
ren daar wel bij.

Uitjekunst bij 
Klaver Vier 
Castricum - Tot en met 29 ok-
tober is een bonte verzameling 
gebruikskunst van atelier Ui-
tjekunst uit Wormerveer te zien 
bij de Klaver Vier, de cadeau-
winkel op de Dorpsstraat 54a. 

De kunstenaars hebben als the-
ma recycling genomen, en pre-
senteren onder andere lampen, 
vazen, spiegels die een ware 
transformatie hebben ondergaan. 
Atelier Uitjekunst is een onderdeel 
van Heliomare Dagbesteding. 

CDA: ‘Klimaatbeleid is 
zaak van lange adem’
Castricum - ‘Klimaatbeleid, 
zaak van lange adem’; dat is de 
titel van een nota die het CDA-
Castricum aangeboden heeft 
aan B&W en de gemeenteraad. 
Het CDA doet hierin aanbevelin-
gen voor de toekomst. “Het be-
langrijkste doel is om ook als ge-
meente Castricum uiteindelijk te 
komen tot een CO2-neutrale ge-
meente. De aanbevelingen die 
het CDA doet zijn realistisch en 
realiseerbaar.” Aldus Gerrit Bran-
derhorst, voorzitter CDA afdeling 
Castricum.

De gemeente Castricum heeft 
voor de periode 2003-2007 een 
klimaatbeleid vastgelegd. In die 
nota, die in 2007 afliep, zijn de 
stappen geformuleerd. Bran-
derhorst: “Daarmee moeten we 
doorgaan, maar er moet nog wel 
meer ambitie en actie komen. 
Bovendien zijn de resultaten van 
dit beleid nog niet geëvalueerd. 
Het CDA heeft een aantal des-
kundigen op dit gebied, allen in-
woners van de gemeente Cas-
tricum, gevraagd om het CDA 
te helpen om een realistisch kli-
maatsbeleid op gemeentelijk ni-
veau naar de toekomst te for-
muleren. Dit heeft geleid tot zes 
aanbevelingen. Ook de gemeen-
te heeft op lokaal niveau de 
plicht maar ook de mogelijkheid 

om te werken aan CO¬2-reduc-
tie. Waar het naar de mening van 
het CDA nu op aan komt is om 
te evalueren en door te pakken 
naar de toekomst. De gemeen-
te hoeft en kan niet alles zelf 
doen maar zou in moeten spe-
len op mogelijkheden die samen 
met burgers en instanties te ne-
men zijn.” Het CDA beveelt aan 
om als doel voor het klimaatbe-
leid in Castricum een CO2-neu-
trale gemeente te worden. “Daar 
zijn activiteiten en acties voor 
nodig. Die moeten worden op-
geschreven, gemeten en ge-
meenschappelijk gedragen wor-
den. Dat wordt dan een zaak van 
lange adem; reken maar op 15-
20 jaar. Concrete aanbevelingen 
zijn een slimmere openbare ver-
lichting, verdergaande isolatie 
van gemeentelijke gebouwen en 
het gebruik van de ondergrond 
voor energieopslag en gebruik. 
Op de bedrijfsterreinen bijvoor-
beeld zou daarmee begonnen 
kunnen worden. Ook het ontwik-
kelen van samenwerkingspro-
jecten tussen burgers, banken 
en bedrijven zijn mogelijk. Daar-
in zou de gemeente ondersteu-
ning kunnen bieden. Klimaatbe-
leid raakt ons allemaal.” 
Een exemplaar van de nota kan 
worden gedownload via www.
cdacastricum.nl. 

Landhuis Akerendam 
open op Monumentendag
Regop - Op Nationale Monu-
mentendag zaterdag 13 septem-
ber is Akerendam geopend voor 
publiek. U kunt dan komen kij-
ken naar de bijzondere stijlka-
mers van het landhuis Akeren-
dam. De inrichting van de stijlka-
mers dateert uit de 17e, 18e 19e 
en 20e eeuw. Natuurlijk is het 
historische park ook het bekij-
ken waard, hier zijn verschillen-
de tuinstijlen te ontdekken uit de 
17e ,18e, 19e, 20e, en 21e eeuw.
Bij de orangerie kunt u terecht 

voor koffie of thee tegen een be-
scheiden vergoeding.
Het is de laatste opendag van dit 
jaar dus grijp uw kans.
De tuin van Akerendam is rol-
stoelvriendelijk echter het huis 
niet. Akerendam ligt aan de Vel-
serweg, slechts vijf minuten lo-
pen van het NS station Beverwijk 
Parkeren kunt u op het Stations-
plein, tegenover Akerendam. De 
toegang is gratis. Landhuis Ake-
rendam is geopend van 10.00 tot 
17.00 uur. 
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Roy en Cas kampioen
Akersloot - Het jeugdvisseizoen 
van HSV de Sander uit Akersloot 
zit er weer op. 
Met de nodige moeite om een 
geschikt en veilig bevisbaar wa-
ter te zoeken kijkt de jeugdcom-
missie terug op een geslaagd 
seizoen. Ondanks de dreiging 
van slecht weer tijdens sommi-
ge wedstrijden hebben ze steeds 
geluk gehad. Met wisselen-
de vangstresultaten wisten de 
48 jeugdleden samen in de vijf 
competitiewedstrijden 457 vis-
sen te vangen. Tijdens de laat-
ste wedstrijd, de traditionele ou-
der/jeugd koppelwedstrijd wer-
den mede dankzij de ouders nog 
eens 167 vissen gevangen wat 
een totaal van 624 vissen bete-
kend. 
Na deze drukbezochte wedstrijd 
werden de kampioenen van het 

seizoen 2008 bekend gemaakt.
Bij de A-vissers werd Roy de 
Bruijn overtuigend kampioen, 
Cindy Strijbis pakte de twee-
de plaats, terwijl Max Imming 
met een klein verschil de derde 
plaats voor zijn rekening nam.
Bij de B-vissers mag Cas Hoog-
land zich kampioen noemen, op 
de voet gevolgd door zijn zus 
Pien Hoogland op de tweede 
plaats, Sophie Kok werd in haar 
eerste visseizoen netjes derde.
De beker voor de meeste vis-
sen in een wedstrijd was met 30 
stuks voor Erwin Strijbis, en de 
beker voor de grootste vis over 
het hele seizoen, een brasem van 
20 cm was voor Tim Hexeberg. 
Dankzij de vaste sponsors kon 
de jeugdcommissie elke wed-
strijd weer een prijzentafel neer-
zetten.

Van links naar rechts Cindy en Erwin Strijbis, Pien en Cas Hoogland, 
Roy de Bruijn, Max Imming, Tim Hexeberg en Sophie Kok.

Jeugd en Driede spelen op Wouterland

Rugbycircus weer van start
Castricum - Komend weekend 
komen alle geledingen van de 
Castricumse Rugby Club weer 
in actie voor de competitie. Nog 
nauwelijks bijgekomen van alle 
festiviteiten rondom het jubile-
um is wel de weg naar sportpark 
Wouterland intussen een be-
kende geworden. Bij alle teams 
is dan ook een behoorlijke trai-
ningsopkomst. De hoofdmacht 
week zelfs voor een weekend 
uit naar Ameland om zich op het 
nieuwe seizoen voor te bereiden. 
Onder de bezielende leiding van 
Gavin Roberts en zijn nieuwe as-
sistent Des Tuiavii, die overkwam 
uit Amsterdam, moet er dit jaar 
weer een nieuwe stap gemaakt 
worden. 

De cubs en de juniors spelen 
zaterdag 13 september thuis 
om 11.00 en 12.00 uur. Zondag 
14 september speelt alleen het 
Driede op Wouterland, alle an-
dere teams spelen een uitwed-
strijd.
Het afgelopen seizoen waren het 
alleen de Colts die hun landsti-
tel konden prolongeren, bij de 
senioren werd helaas naast alle 
prijzen gevist. Gavin ‘Robo’ Ro-

berts heeft nu de uitdaging om 
de hoofdmacht nieuwe impulsen 
te geven naar nieuwe glorie. Een 
aantal spelers is gestopt of is 
nog niet zeker van selectie voor 
het eerste team en er is ook nog 
aanvulling aanstaande vanuit de 
andere teams en van buitenaf. 
Dat alles is nog afhankelijk van 
de evaluatie van het trainings-
weekend op Ameland. Daarvoor 
was opeens ruimte in de kalen-
der, omdat de hernieuwde op-
zet van een districtencompeti-
tie binnen de Nederlandse Rug-
by Bond nog geen doorgang kon 
vinden. De organisatie is ver-
schoven naar november, maar 
bracht wel een mooie gelegen-
heid voor de Castricummers om 
een goede seizoensvoorberei-
ding met een trainingsweekend 
af te ronden. 

De reserves van CAS RC spelen 
in Den Helder terwijl de Ladies 
bij nieuwkomer Haarlem op be-
zoek gaan. De Colts en het eer-
ste team van Castricum spelen 
om 13.00 en 14.30 uur in en te-
gen Den Haag. Voor de overi-
ge aanvangstijden zie www.cas-
rc.nl.

Gouwenberg wordt tweede
Akersloot - Koen Gouwenberg 
uit MX Team Akersloot is vori-
ge week zaterdag bij de KNMW 
jeugdwedstrijd in Leusden op 
een tweede plaats geëindigd in 
het dagklassement. 
Koen kwam in de eerste man-
che vanaf een zevende plaats 
terug naar een tweede plaats. 
In de tweede manche was de 
start minder goed en moest hij 

alles uit de kast rijden om te-
rug naar voren te komen. Koen 
stuurde zijn KTM gedurende de 
manche langs verschillende rij-
ders en nam in de laatste ronde 
de tweede plaats in de wedstrijd 
in handen.
Met dit goede resultaat is hij in 
de tussenstand om het Neder-
lands kampioenschap opgeklom-
men naar een tweede plaats.

Johan van Venetiën grandioos 
bij de start van nieuwe seizoen
Castricum -  Afgelopen vrijdag-
avond was de seizoenstart van 
biljartvereniging ’t Stetje met als 
klapper Johan van Venetiën die 
zijn beide partijen wist te winnen 
in respectievelijk 11 en 19 beur-
ten waardoor hij al een flinke 
voorsprong in punten heeft op 
de rest. Zijn tegenstanders wa-
ren Eugene Burgzorg en Harm 
Regts, waarin Johan een slot-
serie maakte van 8 caramboles. 
Nieuwkomer Jan Elting maak-
te ook een sterke start en won 
eerst van Jos Hes in 20 beurten 
en later werd Cees Brouwer ver-
slagen in een mindere partij in 33 
beurten. Ook vader Jan en zoon 
Jeroen van de Kerkhof wonnen 
hun beide partijen, Jeroen ver-
sloeg eerst Cor Sprenkeling in 19 
beurten en daarna moest Cees 
Rörik er aan geloven en verloor. 
Jan versloeg in zijn eerste partij 
Siem Groentjes in 24 beurten, en 
onderging ook Henk Revers het 
zelfde lot nu in 25 beurten . Henk 
Revers won wel zijn partij tegen 
Stephan Castricum in maar liefst 
15 beurten.
De kampioen van het afgelopen 
jaar Siem Castricum begon wis-
selend aan het nieuwe seizoen, 
verloor de eerste partij tegen Eu-

gene Burgzorg in 18 beurten, 
maar versloeg later Verner Ous-
soren in 21 beurten.
Cor Sprenkeling speelde een pri-
ma partij tegen Siem Groentjes, 
die hij won in 19 beurten, en een 
hoogste serie van 19 carambo-
les maakte. Stephan Castricum 
versloeg Stephan Punt ook in 19 
beurten, daar in tegen won Step-
han Punt weer in een goede par-
tij van Fred Haasen ook weer in 
19 beurten. Fred zette later Ver-
ner Oussoren weer op een zij-
spoor en won in 20 beurten on-
danks een sterke start van Ver-
ner. Piet Castricum maakte een 
eind aan de partij tegen Cees 
Rörik en won in 22 beurten, maar 
verloor zijn partij tegen Harm 
Regts in 25 beurten. Hier kwam 
Piet  1 carambole te kort voor 
een remise. Huib Moot had nog 
geen goede avond, eerst verloor 
hij van Cees Brouwer in 23 beur-
ten, en maakte hier series van 
16 en 12 caramboles. De twee-
de partij was al niet beter en nu 
verloor Huib van Jos Hes in 22 
beurten en maakte hij series van 
14 en 12 caramboles.
Vrijdag is de prijsuitreiking van 
de eerste drie beste spelers van 
het afgelopen seizoen. 

‘Met de gids 
het bos in’
Bergen aan Zee - IVN gids Wil-
lem Babyn nodigt belangstellen-
den uit voor een boswandeling 
op zondagmorgen 14 september, 
aanvang 10.00 uur vanaf het be-
wegwijzerde IVN Natuurcentrum 
‘Parnassia’ in het Parnassiapark 
in Bergen aan Zee. 
De gids vertelt over de rijke ge-
schiedenis van dat gebied. Ve-
le eeuwen brachten zee en wind 
het zand en konden de duinen 
ontstaan, steeds weer in een an-
dere vorm. 
Veel later vonden hier heftige 
veldslagen plaats en bleef van de 
oorspronkelijke duinflora weinig 
over. Door grote zorg en aan-
dacht herstelde het gebied zich. 
Nu kondigt de herfst zich aan in 
geuren en kleuren. 
De wandeling kost 2,00 euro, 
kinderen gratis. Graag van te-
voren even aanmelden, bij voor-
keur per email: IVN-NKL@hot-
mail.com of telefonisch 06-
23576647.

IJsclub houdt 
de Katerloop
Limmen - De Limmer IJsclub 
houdt zondag 14 september tij-
dens de kermis de Katerloop. 
De loop staat open voor ieder-
een, wedstrijdlopers en recrean-
ten. Er kan vijf of tien kilometer 
gelopen worden. Er zijn prijzen 
voor de 5 km voor de jeugd tot en 
met 15 jaar en voor de deelne-
mers van de 10 km. Het inschrijf-
geld bedraagt: 3,00 euro zonder 
herinnering, 4,00 euro met herin-
nering voor de jeugd tot en met 
15 jaar, 5,00 euro met herinne-
ring voor de ouderen.
Inschrijven vanaf 9.30 uur in 
Sporthal d’Enterij, waar ook 
kleed- en douchegelegenheid is. 
De start is aan de Middenweg, 
nabij de sporthal, om 10.30 uur.
Voor de kinderen is er de Park-
loop. Kinderen tot en met 8 jaar 
lopen éénmaal een ronde om het 
park en de kinderen 9 tot en met 
12 jaar tweemaal. 
Deelname is gratis en na afloop 
is er voor ieder een aardigheid-
je. De start voor deze Parkloop is 
om 10.00 uur.

Veld en Peperkamp strij-
den voor plaats in NK 
Castricum - Jan Veld en Frans 
Peperkamp spelen deze week de 
nationale voorwedstrijden derde 
klas kader in het biljartcentrum 
De Viaanse Molen in Alkmaar. 
Jan en Frans, beiden lid van BV 
Onder Ons in Castricum, zul-

len met acht deelnemers strij-
den voor een plaats in het Ne-
derlandse kampioenschap. 

De speeldagen zijn woensdag 
10, vrijdag 12 en zaterdag 13 
september. 



Bouwkundig teken- en adviesburo ADEK uit Heemskerk al drie jaar bezig

Eerste paardencrematorium van 
Nederland aan de rand van Westerhout 
Heemskerk - Bouwkundig te-
ken- en adviesburo ADEK uit 
Heemskerk werkt al drie jaar aan 
een uniek Nederlands project 
welke door opdrachtgever Paul 
van Eerden is bedacht en tussen 
Beverwijk en Wijk aan Zee aan 
de Zeestraat (Westerhout) wordt 
gebouwd. 
Het project is het eerste paar-
dencrematorium van Nederland. 
Een paardencrematorium waar 
je je paard ook kan laten insla-
pen en op een waardige manier 
afscheid kan nemen. De loca-
tie is uniek aan de rand van het 
Westerhoutbos langs de rand-
weg van Beverwijk. De bouw is 
sinds eind 2007 in volle gang.
Arjan Dekker (directeur van 
ADEK) heeft zijn bedrijf al sinds 
2001 en is zeer nauw betrokken 
bij dit project. Ontwerpend ar-
chitect Jos Looman uit Haarlem 
heeft handmatig schetsen ge-
maakt, die door Arjan Dekker tot 
in detail zijn uitgewerkt en ver-
werkt in Autocad.
De vraag naar een paardencre-
matorium is erg groot en Paul 
van Eerden besloot definitief 
het plan vorm te geven toen hij 
een fantastische partij gebruik-
te houten gelamineerde spanten 
met gordingen kon kopen. ,,On-
der een dekzeil waar de span-
ten opgestapeld lagen hebben 
we zeer grote spanten zuiver in-
gemeten. Met deze vaste ma-
ten hebben we het pand er als 

het ware omheen gecreëerd. De 
spanten vormden de basis.’’ 
De schetsen werden technisch 
en bouwkundig uitgewerkt tot 
een daadwerkelijk bouwplan. 
Gekozen is om het pand een sta-
tige uitstraling te geven, maar 
ook waardig en stoer. De mate-
rialen zijn natuurlijke materialen. 
Men ziet totaal geen kunststof. 
Door een statig smeedijzeren 
hek aan stevige stoere beren be-
treedt men het paardencremato-
riumcomplex van Paul van Eer-
den. Rechts naast je zie je een 
rust uitstralende vijver bekleed 
met Chinees hardsteen en in het 
midden een betonnen brug die 
de verbinding maakt naar het 
pand.
De elementen waarmee het pand 
is gebouwd zijn baksteen, beton, 
zink, gegalvaniseerd staal, roest-
vaststaal, gebakken lei dakpan-
nen, Chinees hardsteen, slan-
ke aluminium kozijnen en veel 
hergebruikte Azobe beschoei-
ing delen. De beschoeiingsdelen 
hebben ruim 60 jaar langs het 
kanaal in de grond gezeten. Het 
hout is zeer duurzaam en goed 
voor hergebruik. Paul van Eer-
den kon er een flinke partij van 
kopen. De delen zijn schoonge-
maakt, gedroogd en op dikte ge-
schaafd. De lambriseringen en 
alle binnendeuren worden van 
dit hergebruikte Azobe vervaar-
digd. 
In het pand heerst een tem-

pelachtige sfeer, die rust en 
waardigheid uitstraalt. Bij bin-
nenkomst ziet de bezoeker links 
en rechts een fraaie entresol 
vloer en voor zich een enorme 
betonnen sierschijf van 16.500 
kilo, met ervoor twee betonnen 
sokkels waar straks een bronzen 
moeder en veulen op geplaatst 
zullen worden. De sokkels wor-
den omringd door een gemet-
seld en met Chinees natuursteen 
bekleed muurtje. 
Als je omhoog kijkt zie je de 
machtige houten spanten met 
flauwe dakhelling waar het alle-
maal omheen gecreëerd is. Aan 
de binnenzijde wordt het dak 
bekleed met wit gespoten hout-
wol cementplaten welke op een 
speciale manier worden verlicht 
om een waardige sfeer te creë-
ren. . In de entreeruimte zullen 
kroonluchters de ruimte sfeer-
vol verlichten. Tevens ziet men 
bij het binnen komen links en 
rechts twee grote plantenbak-
ken en twee treurwilgen. Links 
achter de treurwilg vind men de 
koffiekamer waar mensen na de 
plechtigheid terecht kunnen. en.
Links staan twee paardenboxen 
met eigen entree, inslaapruim-
te en afscheidsruimte, koelruim-
te en oven. Deze ruimtes zijn de-
gelijk bekleed met azobe lambri-
seringen en zware betonblok-
ken. De dubbele zware azobe 
deuren met traditionele smeed-
ijzeren scharnieren stralen een 

goede stalsfeer uit. De vloer van 
de boxen en de gang naar de in-
slaapruimte zullen worden be-
kleed met hergebruikte boeren 
straatklinkers. Boven de paar-
denboxen vindt men een be-
timmerde hooizolder van azobe. 
De paardenboxen worden afge-
sloten door een traditioneel ver-
vaardigd en gesmeed hekwerk. 
Buiten wordt er een wandelroute 
aangelegd waar men om de vij-
verpartij of verder naast het pand 
even kan wandelen. Aan flora en 
fauna wordt ruimschoots ge-
dacht bij de invulling van de in-
frastructuur. 
Arjan Dekker van Adek: ,,Door 
Paul van Eerden was ik na het 

indienen van de bouwaanvraag 
gevraagd om de bouwbegelei-
ding te verzorgen. Deze heb ik 
tot heden met alle zorg omkleed. 
Alle betrokkenen hebben geluk-
kig een flinke dosis passie om 
dit pand naar een goede opleve-
ring te leiden. Buiten de vele ver-
bouwingen, vrijstaande wonin-
gen, scholen en scheepswerf is 
dit projekt wel een van de meest 
unieke. Maar elke klus groot of 
klein blijft voor mij een uitdaging 
om te realiseren’’. 

Bouwkundig teken- en advies-
buro ADEK is te vinden aan de 
Commandeurslaan 26 in Heems-
kerk, tel. 06-12466291.

Woensdag 17 september

Kandidaat lijsttrekkers 
VVD in debat in IJmond
IJmond - Niemand minder dan 
Europarlementariër Toine Man-
ders en Tweede Kamerlid Hans 
van Baalen komen op woensdag 
17 september naar Bob’s Party 
Palace in Uitgeest. 

Zij gaan met elkaar en de aan-
wezigen in debat over een groot 
aantal onderwerpen met als doel 
de zaal te overtuigen waarom zij 
door de VVD-leden moeten wor-
den gekozen tot lijsttrekker. De 
VVD-afdelingen in Heemskerk, 
Uitgeest, Beverwijk en Castricum 
hebben deze bijeenkomst geza-
menlijk georganiseerd. 

Manders en Van Baalen zijn kan-
didaat voor het lijsttrekkerschap 
voor de verkiezingen van het Eu-
ropees Parlement. Deze worden 
gehouden op 4 juni 2009. Het 

Toine Manders 

debat op 17 september begint 
om 20.00 uur en duurt tot on-
geveer 21.30 uur. De toegang is 
gratis. Iedereen is van harte wel-

Hans van Baalen

kom om te luisteren, mee te de-
batteren en te kiezen voor de 
kandidaat die het meest overtui-
gend overkomt.

Beginners-
cursus Spaans 

Heemkserk - Een vakantie in 
Spanje wordt leuker als u de taal 
spreekt. In de beginnerscursus 
Spaans leert u aan de hand van 
actuele thema’s de taal te ge-
bruiken in alledaagse situaties. U 
oefent de spreekvaardigheid, zo-
dat u op een eenvoudige manier 
kunt communiceren. Er is veel 
aandacht voor de uitspraak, de 
woordenschat en de basisgram-
matica. Aan de cultuur wordt ui-
teraard ook aandacht besteed. 
Plezier in het leren is erg belang-
rijk en u leert het meest als u re-
gelmatig tijd aan het huiswerk 
besteedt. Er wordt gewerkt met 
de lesmethode Caminos Nieuw 
1, deze omvat een tekst- en les-
boek. 
De cursus start bij voldoen-
de deelname op maandag van 
19.15 tot 20.45 uur in buurtcen-
trum Waterrijck op 22 september 
en op donderdag van 19.15 tot 
20.45 uur in buurtcentrum Het 
Spectrum. De kosten bedragen 
184,60 euro voor het cursusgeld 
en 54 euro voor het lesboek. Af-

hankelijk van de hoogte van uw 
bruto gezinsinkomen, is korting 
mogelijk op het cursusgeld. 
Meer informatie en opgeven kan 
via www.welschapwelzijn.nl of 
het Cursusbureau van Welschap 
Welzijn, tel. 0251-207725.

Heemskerk - De politie heeft 
maandagavond na een tip van 
een getuige twee mannen aan-
gehouden op verdenking van 
handel in drugs op het Euratom-
plein. Een van de mannen, een 
27-jarige Amsterdammer, had 
een groot geldbedrag bij zich en 
kon de agenten niet verklaren 
hoe hij aan dit geld kwam. De 
andere verdachte, een 26-jari-
ge man uit Amsterdam, kon zich 
niet legitimeren en gaf een valse 
naam op. Tijdens de fouillering 
trof de politie nog meer contant 
geld en meerdere telefoons aan. 
Het geld en de telefoons zijn in 
beslag genomen. De verdachten 
zijn overgebracht naar het poli-
tiebureau en ingesloten. 

Drugshandel 
Euratomplein
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Nico Bleeker stopt met 
fluiten voetbalwedstrijden
Beverwijk - Na 38 jaar hangt 
Nico Bleeker zijn voetbalfluit aan 
de wilgen. Hij heeft al die tijd 
veldvoetbal- en zaalvoetbalwed-
strijden geleid voor de KNVB. 
Tussendoor floot hij ook nog re-
creatievoetbal en de nodige toer-
nooien. Iedereen in de voetbal-
wereld kent hem. Nico stond al-
tijd klaar. Als er ergens in Bever-
wijk of Heemskerk een scheids-
rechter nodig was, je belde Nico 
en hij kwam. In al die jaren heeft 
hij heel wat vrienden gemaakt in 
de voetbalwereld. Als scheids-
rechter doe je het niet altijd goed 
in andersmans ogen. Maar Nico 
kon altijd met zijn rustige hou-
ding, de wedstrijd tot een goed 
einde brengen. Op één keer na, 

toen hij een kopstoot kreeg. Een 
dieptepunt. Hoogtepunten in 
zijn carrière zijn de reisjes naar 
Spanje met de spelers van Ca-
rillon Boys. Hij kan hier kleurrijk 
over vertellen. Jarenlang was hij 
rapporteur op het veld in de zaal. 
Hij heeft hier diverse scheids-
rechters de kneepjes van het vak 
bijgebracht. Als halcommissa-
ris heeft hij furore gemaakt voor-
al in de Kinheimhal. Momenteel 
dient hij als organisator, compe-
titieleider en tijdwaarnemer in de 
Kinheimhal het recreatievoetbal. 
Dit blijft hij voorlopig nog even 
doen. Nico Bleeker kreeg vorige 
maand van de KNVB een gou-
den speld voor zijn verdienstelij-
ke loopbaan als scheidsrechter. 

Contactkring Dementie 
voortaan in Prinsenhof
Beverwijk - Elke laatste 
maandag van de maand is er 
Contactkring Dementie voor 
familie en mantelzorgers. De 
Slof heeft haar deuren geslo-
ten vanwege bezuinigingen 
van de gemeente en daarom 
vindt de contactkring voort-
aan plaats in wijkcentrum 
Prinsenhof op de hoek van de 
Zweedselaan en de Hendrik 
Mandeweg. 

Wanneer er sprake is van de-
mentie gaat alle aandacht uit 
naar de dementerende. De ziek-
te heeft echter ook gevolgen 
voor haar directe omgeving. Het 
verloop van de ziekte is moei-
lijk voorspelbaar en er kunnen 
karakter- en gedragsverande-
ringen optreden. Soms weet de 
verzorgende daar niet goed raad 

mee. Het omgaan met en de ver-
zorging van een persoon met de-
mentie is daarom emotioneel en 
lichamelijk vaak een zware be-
lasting. De Contactkring geeft 
informatie en ondersteuning aan  
mantelzorgers. 
Naast het verkrijgen van infor-
matie is er ruimschoots gelegen-
heid voor het uitwisselen van er-
varingen. Ervaren vrijwilligers 
verzorgen deze ochtend. Meest-
al is er een deskundige die een 
inleiding houdt, soms wordt er 
een film vertoond.

Op maandag 29 september zal 
de heer M. Deubel van Notaris 
Maatschap Batenburg iets ver-
tellen over de juridische aspec-
ten rondom dementie. In de loop 
van de tijd wordt het voor de de-
menterende steeds moeilijker 

om beslissingen te nemen bijv. 
met betrekking tot de eigen ge-
zondheid of het regelen van de 
financiën. Er zijn diverse oplos-
singen denkbaar al naar gelang 
hetgeen de dementerende nog 
zelf kan. Er wordt o.a. gesproken 
over: mentorschap, volmachten, 
bewindvoering en curatele. 
Er is gelegenheid voor het stel-
len van vragen en het uitwisse-
len van ervaringen. De bijeen-
komst duurt van 10.00 tot 12.00 
uur in wijkcentrum Prinsenhof. 
De toegang is gratis. Aanmelden 
is niet nodig. 

Indien u de bijeenkomsten wilt 
bezoeken maar u wilt uw de-
menterende partner niet alleen 
laten, kunt u voor gezelschap 
voor hem of haar contact opne-
men met Tandem 023-891 06 10.

Kinderactiviteiten bij
Buurtcentrum d’Evelaer
Heemskerk - Het programma 
van buurtcentrum d’Evelaer voor 
het kinderwerk is klaar voor het 
nieuwe seioen. Het gehele pro-
gramma is te zien op de site:  
www.info@evelaer.nl Een greep 
uit het aanbod:
 
Judo
Samen met Sportschool Tora-
doshi organiseert het buurtcen-
trum judolessen. Het is mogelijk 
om in twee leeftijdsgroepen mee 
te doen aan judo. Eerst meedoen 
aan een proefles kan natuurlijk 
ook. 
Groep 1: woensdag van 16.45 
tot 17.45 uur, leeftijd 5 t/m 8 jaar, 
kosten per maand 12 euro. Er 
kan direct gestart worden.
Groep 2: donderdag van 18.30 
tot 19.30 uur, leeftijd vanaf 9 jaar, 
kosten per maand 12 euro. Er 
kan gestart worden bij voldoen-
de deelname.  

Hyves cursus
Het maken van een eigen Hyves 
profiel is ontzettend leuk om te 
doen. Er is veel mogelijk op Hy-
ves en je kunt het helemaal naar 
eigen smaak en idee aanpassen. 
Deze workshop is bedoeld voor 
kinderen die op Hyves actief 
(willen) zijn.  
De groep waar les aan wordt ge-
geven bestaat uit maximaal 10 
personen. Tijdens de les maakt 
u gebruik van een laptop wel-
ke aanwezig is op de locatie. De 
cursus wordt op twee momen-
ten.  
 
Werkstuk maken in Word 
Buurtcentrum d’Evelaer biedt 
voor kinderen in de groepen ze-
ven en acht van de basisschool 
de cursus ‘Een Werkstuk maken 

in Word’. De groep waar les aan 
wordt gegeven bestaat uit maxi-
maal 10 personen. Tijdens de les 
maakt u gebruik van een lap-
top welke aanwezig is op de lo-
catie. Donderdag 11 september 
van 16.00 tot 17.00 uur, vanaf 10 
jaar, kosten per 10 lessen 65 eu-
ro handleiding 15 euro.  
 
Technika Club  
Doe mee met een nieuwe se-
rie technieklessen. Er wordt be-
gonnen met het maken van een 
Supervogel. Het knijperbekkie is 
een eenvoudig werkstuk. 
Voor deelnemers die al eerder 
mee hebben gedaan wordt het 
programma aangepast.  
Techniek voor jongens: start 
woensdag 1 oktober, van 14.00 
tot 15.30 uur, leeftijd vanaf 7 jaar. 
Kosten: 5 lessen voor 18 euro 
p.p. inclusief materialen.
Techniek voor meisjes: start 
woensdag 1 oktober, van 14.00 
tot 15.30 uur, leeftijd vanaf 7 jaar. 
Kosten: 5 lessen voor 18 euro in-
clusief materialen
Techniek voor jongens op za-
terdag: start zaterdag  4 okto-
ber, van 14.00 tot 15.30 uur, leef-
tijd vanaf 7 jaar. Kosten: 5 lessen 
voor 18 euro p.p. inclusief mate-
rialen
Techniek voor meiden op za-
terdag: start zaterdag  4 okto-
ber, van 14.00 tot 15.30 uur, leef-
tijd vanaf 7 jaar. Kosten: 5 lessen 
voor 18 euro p.p. inclusief mate-
rialen
 
Het gehele programma van kin-
derwerk kan bekeken worden 
op de site: www.info@evelaer.nl  
Hier vind je meer informatie over 
alle kinderwerk- tienerwerk acti-
viteiten.

Heemskerk - Postduivenver-
eniging Vitesse loste zijn duiven 
zaterdag 6 september om 09.00 
uur vanuit Nijvel, dat is 216 km. 
Het was de laatste vlucht van dit 
jaar. De duiven krijgen tot eind 
maart begin april rust. De uitslag 
was als volgt: 
1. F. van Goethem
2. Peter Jonker
3. Comb. van der Aar
4. Comb. L. & G. Kabalt
5. Comb. van der Aar
6. Comb. L. & G. Kabalt
7. Comb. L. & G. Kabalt
8. Ron van Rijn
9. Comb. L. & G. Kabalt
10. Gerrie Lotterman

Heemskerk - Politieagenten 
hielden in de nacht van vrijdag 
op zaterdag omstreeks 02.15 
uur een 32-jarige Heemskerk-
se aan in de Deutzstraat. Zij was 
om onbekende reden in gevecht 
geraakt met een andere vrouw. 
Haar moeder en vader van 50 
en 52 jaar, die zich met de aan-
houding bemoeiden werden ook 
aangehouden. Zij zijn voor nader 
onderzoek ingesloten. 

Heemskerk - Het team Ver-
keershandhaving van Politie 
Kennemerland heeft zondag tij-
dens een alcoholcontrole rond 
21.30 uur op de Jan Ligthart-
straat twee drankrijders uit het 
verkeer gehaald. Een van de-
ze drankrijders, een 36-jarige 
Heemskerker bleek zwaar onder 
invloed te verkeren: hij had een 
alcoholpromillage van 2,75 (bij-
na 6x de max. toegestane limiet). 
Hij werd aangehouden en tegen 
hem is proces-verbaal opge-
maakt. Ook een 39-jarige vrouw 
uit Beverwijk liep op de Jan Lig-
thartstraat tegen de lamp: zij 
bleek een promillage van 0,71 te 
hebben; zij kreeg een tijdelijk rij-
verbod en tegen haar is proces-
verbaal opgemaakt.
De politie heeft naast de boven-
vermelde aanhoudingen op 7 

september in de regio meerdere 
alcoholcontroles verricht; o.a. op 
de Hoflaan in Heemskerk en op 
twee locaties in Beverwijk. Hier-
bij werden honderden bestuur-
ders gecontroleerd op het rij-
den onder invloed: geen van hen 
bleek onder invloed van alcohol.

Doorgereden 
Heemskerk - Politieagenten 
hielden vrijdag omstreeks 23.00 
uur een 51-jarige Heemskerker 
aan. Hij wordt ervan verdacht 
kort daarvoor een aanrijding te 
hebben veroorzaakt op de Vroe-
geling. Na de aanrijding verliet 
hij de plaats van het ongeval. Hij 
bleek onder invloed van alcohol. 
Bij een ademtest kwam een pro-
millage naar voren van ongeveer 
1,90. Zijn rijbewijs is ingevorderd 
en er wordt proces-verbaal te-
gen hem opgemaakt. 

Nico Bleeker viert vandaag zijn 70ste verjaardag en neemt afscheid als 
scheidsrechter voor de KNVB

PV Vitesse 

Vechtpartij 
twee vrouwen

Alcoholcontrole
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Spetterende start Jeugd 
SportPas Heemskerk
Heemskerk - Altijd al eens 
willen kennismaken met ski-
en, snowboarden, majorette 
en aquasport? Dan is dit jouw 
kans want de JeugdSport-
Pas start in de eerste periode 
met deze nieuwe sporten. Je 
kunt ook kiezen voor karate, 
judo, volleybal of dansen! De 
JeugdSportPas Heemskerk, 
uitgevoerd door Sportservice 
Kennemerland, gaat dit na-
jaar natuurlijk weer van start. 
Vanaf 15 september tot uiter-
lijk 28 september 2008 kun je 
inschrijven voor deze sporten 
met kennismakingslessen die 
in de maand november zullen 
plaatsvinden.

Een sport kiezen is niet altijd 
even gemakkelijk. Het aanbod is 
groot en hoe kom je er nu ach-
ter wat je echt leuk vindt en wat 
bij je past? Met de JeugdSport-
Pas kun je kennismaken met 
verschillende sporten, die je mis-
schien nog nooit hebt beoefend 
en die je wel leuk lijken. Je kunt 
zo kennismaken met veel spor-
ten. Lid worden mag natuurlijk 
ook.

De JeugdSportPas bestaat uit  
3 periodes, waarin de kinderen 
kunnen kennismaken met ver-
schillende sporten. De eerste pe-
riode is na de herfstvakantie, de 
tweede na de voorjaarsvakantie 
en de derde na de meivakantie. 
Per periode krijgen de kinderen 
4 lessen aangeboden in de door 

hen gekozen sport. Na betaling 
van 5 euro in de eerste les ont-
vang je de JeugdSportPas, waar-
mee je dan aan die vier lessen 
kunt gaan deelnemen. 

Bij skiën en snowboarden voor 
beginners is een uitzondering 
gemaakt in het aantal lessen. 
Om meer kinderen te kunnen 
plaatsen bij deze activiteit, kun je 
aan 2 kennismakingslessen voor 
5 euro deelnemen (inclusief ma-
teriaal), in plaats van 4 lessen. 
Op deze manier hoopt men om-
zoveel mogelijk kinderen die zich 
inschrijven te kunnen plaatsen.

Deze week krijgen alle kinderen 
via de Heemskerkse basisscholen 
een bewaarfolder met algemene 
informatie over de JeugdSport-
Pas. Daarbij ontvangen ze een 
formulier met de sporten waaruit 
gekozen kan worden in de eer-
ste periode. Alle informatie kun 
je ook lezen op onze website 
www.sportservicekennemerland.
nl (locatie Heemskerk). 
Via deze website kun je je vanaf 
15 september tot uiterlijk 28 sep-
tember 2008 inschrijven voor de 
verschillende sporten. Ook voor 
de andere activiteiten van Sport-
service Kennemerland kan een 
kijkje worden genomen op de 
website.
Voor vragen over de JeugdSport-
Pas kan contact worden geopge-
nomen met Ciska Koops telefoon 
0251-256858 of ckoops@sport-
servicekennemerland.nl

Oost-Europese klanken 
bij Zondagmiddagpodium
Heemskerk - Het Balkanorkest 
Zadar verzorgt op 21 september 
de folkloristische aftrap van het 
najaarsprogramma 2008 van het 
Zondagmiddagpodium voor 55 
plussers. 
Balkanorkest Zadar bestaat uit 
muzikanten die in diverse ensem-
bles ervaring hebben opgedaan 
met volksmuziek uit Oost-Euro-
pa. Het orkest heeft zich aanvan-
kelijk gespecialiseerd in muziek 
uit voormalig Joegoslavië; snelle 
kolo’s uit Servië en Kroatië, dans-
muziek uit Macedonië en Sevda-
linke uit Bosnië. Later werd het 
repertoire uitgebreid met mu-
ziek uit o.a. Griekenland, Bulga-
rije, Roemenië en Hongarije. Te-
vens staat er Chassidische mu-
ziek op het programma: melan-
cholieke Jiddische liederen en 
swingende klezmer muziek. Het 
optreden van het Balkanorkest 
vindt plaats in Buurtcentrum De 

Schuilhoek aan de Van Bronck-
horststraat 1 in Heemskerk. De 
zaal gaat open om 13.30 uur, de 
voorstelling begint om 14.00 uur 
en is om ongeveer 16.00 uur af-
gelopen. De toegangsprijs be-
draagt h 3,50 inclusief een kop-
je koffie of thee in de pauze. De 
zaalverkoop vindt op de dag van 
de voorstelling vanaf 13.30 uur 
plaats.
De voorverkoop van kaarten voor 
deze voorstelling is reeds ge-
start. De voorverkoopadressen 
zijn: Buurtcentrum Het Spec-
trum, Lauraplein 1 in Heemskerk, 
tel. (0251) 207777 en Buurthuis 
Wijk aan Duin, Wilgenhoflaan 2c, 
Beverwijk, tel. (0251) 220944.

Voor minder mobiele bezoekers 
is gratis vervoer beschikbaar. Als 
u (telefonisch) een toegangs-
kaart reserveert kunt u dit gratis 
vervoer ook direct aanvragen. 

Open dag Wel-
schap Ouderen 

Heemskerk - Samen met een 
groot aantal plaatselijke or-
ganisaties en instellingen, or-
ganiseert Welschap Ouderen-
werk dit jaar de Open Dag van 
het Ouderenwerk in Heems-
kerk in De Jansheeren, loca-
tie De Velst op 10 september 
van 10.00 tot 12.30 uur.  

Tijdens de Open Dag kunnen 
ouderen kennis maken met de 
vele activiteiten die vóór en in 
vele gevallen dóór ouderen, in 
Heemskerk worden georgani-
seerd. 
Er zijn stands met informatie 
over de activiteiten en cursussen 
van Welschap, de Gezamenlijke 
Ouderenbonden, de Stut, Balie 
ZeS en andere (collega-)organi-
saties op het gebied van recrea-
tie, educatie, dienstverlening en 
belangenbehartiging. 
Tevens kan men zich aanmelden 
voor een van de activiteiten en 
cursussen.
De Kiengroep van De Janshee-
ren organiseert een loterij met 
leuke prijzen. 
De Open Dag is tevens de start 
van het nieuwe seizoen. 

Huisvesting
In afwachting van de nieuwbouw 
van De Jansheeren in het cen-
trum, worden twee tijdelijke lo-
caties gebruikt voor de activi-
teiten voor ouderen. Koersbal-
len, stijldansen en kienen vin-
den plaats in De Jansheeren, lo-
catie de Velst 6 en de andere ac-
tiviteiten (kegelen, biljarten, kla-
verjassen, handwerken, sjoelen 
en de soos vinden plaats in de 
Jansheeren, locatie P. Breughel-
straat 5.

Een overzicht van álle activitei-
ten van Welschap wordt vermeld 
in het nieuwe programmaboek-
je van Welschap Welzijn wat eind 
augustus huis aan huis is ver-
spreid.

Wordt u in 2008, 65 jaar?
Dan krijgt u een persoonlijke uit-
nodiging thuis gestuurd om ken-
nis te maken met het aanbod van 
diensten en activiteiten die er in 
de gemeente Heemskerk zijn. 

Vrijwilliger
U wilt wat doen met uw tijd? U 
wilt uw kwaliteiten, vaardighe-
den en tijd inzetten voor oude-
ren? U kunt zich daarvoor aan-
melden bij Vrijwilligerswerk Ge-
woon Doen! Tijdens de open dag 
kunt u zich aanmelden bij de 
stand van het Cursusbureau van 
Welschap Welzijn en het Oude-
renwerk.

Alle Heemskerkers die 55+ en 
ouder zijn, zijn van harte wel-
kom op  woensdag 10 septem-
ber in De Jansheeren, De Velst 6 
te Heemskerk!

Voor elke bezoeker staat er een 
kopje koffie klaar. 

Landelijk certificaat
Keurmerk Muziekschool
Heemskerk - Dinsdag 2 sep-
tember heeft wethouder Odd 
Wagner tijdens de vergadering 
van de commissie WSO het cer-
tificaat voor Kunsteducatie en 
Amateur Kunst overhandigd 
aan muziekschooldirecteur Fred 
Knijn. Het certificaat is een lan-
delijk keurmerk en geldt voor de 
muziekschool Heemskerk en het 
steunpunt kunsteducatie ’t Plat-
form Midden-Kennemerland. Het 
certificaat voor Kunsteducatie en 
Amateur Kunst vervangt een ou-
de erkenning van de toenmalige 
inspectie van het onderwijs. Om 
dit keurmerk te krijgen is veel in-
spanning verricht door de me-
dewerkers van de muziekschool. 
Zo is er een onderzoek gedaan 
naar de sterke en zwakke pun-
ten van de muziekschool en zijn 
onderwerpen als visie en beleid, 
primair proces, innovatie, pro-
ducten en diensten geheel door-

gelicht. De muziekschool en het 
steunpunt scoorden hoog in de 
beoordelingen.
Ten slotte zijn medewerkers en 
cursisten van de muziekschool 
geïnterviewd door certificerings-
bureau Hobeon. 
Hobeon heeft uiteindelijk een 
positief (bindend) advies uitge-
bracht aan de landelijke bran-
cheorganisatie de Kunstconnec-
tie. 
Het certificaat voor Kunsteduca-
tie en Amateur Kunst is voor vier 
jaar toegekend. Tijdens de toet-
sing in 2012 moet blijken wat de 
muziekschool heeft gedaan met 
de verbeterpunten die uit het on-
derzoek naar voren zijn gekomen. 
Wethouder Wagner sprak zijn te-
vredenheid en trots uit over het 
behalen van dit keurmerk door 
de muziekschool Heemskerk en 
het steunpunt kunsteducatie ’t 
Platform Midden-Kennemerland.

Wethouder Odd Wagner (rechts) overhandigt muziekschooldirecteur 
Fred Knijn het certificaat

Struinwandeling door 
het bos en de duinen
Regio - Op zaterdag 11 en zon-
dag 12 oktober organiseert Sport 
Support in samenwerking met 
Zilveren Kruis Achmea, PWN 
Waterleidingbedrijf Noord-Hol-
land, Bulters Groentenspecia-
list en Van Vessem & Le Pati-
chou Bakkers de tweede ‘Strui-
nen door bos en duinen’ wan-
deltocht. 

Met routes van 5 km, 10 km, 
15 km, 25 km en een marathon 
loopt u door de mooiste delen 
van de Kennemerduinen, Mid-
denduin en langs het strand. 

Voor meer informatie en om in te 
schrijven gaat u naar www.strui-
nendoorbosenduinen.nl
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Vier Castricummers krijgen dinsdag 
16 september een Duurzame Opste-
ker opgespeld, een onderscheiding 
voor hun bijzondere inspanningen 
voor natuur en milieu. Dit is een van 
de activiteiten tijdens de landelijke 
Week van de Vooruitgang van 15 tot 
en met 21 september. De gemeente 
Castricum doet hieraan mee en houdt 
tijdens deze week diverse activiteiten 
rond duurzaamheid. 

Op dinsdag 16 september is het Lokale 
Duurzame Dinsdag. De gemeente roept ie-
dereen op deze dag te voet of op de fiets 
naar het werk of school te gaan. Diverse 
basisscholen uit de gemeente doen mee 
aan deze actie en ook medewerkers van de 
gemeente zullen deze dag zo veel mogelijk 
de auto laten staan. 
Op het station van Castricum is er van 
16.30-18.30 uur extra aandacht voor het 
openbaar vervoer: er zijn stands met infor-
matie over de OV-fiets, de betaalde fietsen-
stalling en Greenwheels. Er is een verkeers-
spreekuur van gemeente en politie en de 
Fietsersbond geeft tips over het bevorderen 
van het fietsen.

Wethouder Portegies reikt op 16 september 
Duurzame Opstekers uit aan vier bewoners 
vanwege hun bijzondere verdiensten op het 
gebied van duurzaamheid en milieu. Het 
gaat om biologisch melkveehouder Michiel 

Diverse activiteiten in Week van de Vooruitgang

Onderscheiding voor Milieu-
bewuste Castricummers

Mooij uit Bakkum, groenbeheerder Bertho 
Janssen en beheerder Math Rosendaal van 
de Tuin van Kapitein Rommel in Castricum 
en voormalig directeur van Landschap 
Noord-Holland Jos Teeuwisse. Dit gebeurt 
in de Tuin van Kapitein Rommel. 
De Energiebus is op 3 september begonnen 
met een route langs negen basisscholen in 

de gemeente Castricum. De bus is nog de 
hele maand bij de Castricumse scholen. In 
de bus, die is uitgerust met een windmolen, 
zonnepanelen en een zonneboiler, kunnen 
leerlingen van groep 7 en 8 met duurzame 
snufjes experimenteren. De leerlingen van 
groep 7c van basisschool Sint Maarten in 
Limmen hadden vorige week de primeur. 

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

Leerlingen van basisschool Sint Maarten en wethouder Portegies bij de eerste halte van 
de Energiebus. (Foto Ronald Goedheer)

Speuren naar sporen;
Open Monumentendag
Via de vorige twee afleveringen in 
deze rubriek hebben wij u al geïnfor-
meerd over de deelname van de ge-
meente Castricum aan de landelijke 
viering van Open Monumentendag in 
het weekend van 13 en 14 september 
2008.
Zowel het aantal monumenten dat 
u in het komende weekend kunt be-
zoeken als de grote diversiteit daarvan 
zijn op zichzelf al voldoende redenen 
voor een feestelijke viering van Open 
Monumentendag in het komende 
weekend.
Voor meer informatie kunt u gebruik 
maken van het gratis Open Monu-
mentendag-magazine over de lan-
delijke activiteiten en het zeer fraai 

uitgevoerde magazine van onze regio 
Noord-Kennemerland. U kunt deze 
afhalen in de bibliotheek, bij de VVV 
en bij de gemeentelijke publieksbalies 
in Limmen. Wij wensen u een “monu-
mentaal” weekend toe.

Op de website www.castricum.nl vindt 
u meer uitgebreide informatie.



	 	 	

AAngevrAAgde vergunningen (groen)

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

* Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, aanvra-
gen om een aanlegvergunning, aanvragen (licht)reclame 
en verzoeken om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ver-
zoeken ontvangen:
200808 Hogeweg 112 in Limmen
  Het plaatsen van een dakkapel 
250808 Laan van Albert’s Hoeve 194 in Castricum
  Het plaatsen van een schuur
260808 Grutto 57 in Castricum
  Het plaatsen van een overkapping
  Ixiastraat 6 in Castricum
  Het plaatsen van een erker
  Zuiddijk nabij de Kogerpolderbrug in
  De Woude
  Het realiseren van 2 wachtplaatsen ten
  behoeve van de recreatievaart
030908 Dokter Teenstralaan 4 in Castricum
  Het plaatsen van een dakkapel
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

RECTIFICATIE
In de publicatie van 27 augustus 2008 onder het kopje 
verleende bouwvergunningen stond:
220808 Rietorchis 9 in Limmen
  Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
  van een overkapping
Dit moet zijn:
220808 Rietorchis 9 in Limmen
  Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
  van een dakkapel

* Aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 11 september 2008 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 17 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
  Westerweg 24 in Limmen
  Het tijdelijk plaatsen van een stacaravan

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 11 september 2008 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
  Zuidkerkenlaan 20 in Limmen
  Het veranderen/splitsen van de woning en
  het vergroten van de garage
  Dorpsstraat 7 in Castricum
  Het wijzigen van het gebruik en het wijzigen 
  van de voorgevel
  Rijksweg 9 in Limmen
  Het realiseren van 4 appartementen en
  een winkel

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 11 september 2008 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 2 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 lid 4 
van de Wet ruimtelijke ordening 
  Dr. Leenaersstraat 26 in Castricum
  Het uitbreiden van de woning

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 11 september 2008 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
  Dag Hammarskjöldlaan 6 in Castricum
  Het vergroten van de schuur
  Pinksterbloempad 4 in Akersloot
  Het uitbreiden van de woning
  Schoutenbosch 5 in Castricum
  Het plaatsen van een erker
  J.H. van Kinsbergenstraat 4 in Castricum
  Het plaatsen van een erker

verleende vergunningen (groen)

Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:
Bouwvergunningen
020908 Zuidlaan nabij nummer 3 in De Woude
  Het realiseren van een speeltuin
  Schoolweg 11 in Limmen
  Het uitbreiden van de woning ten behoeve 
  van mantelzorg
050908 Hoogegeest 43 in Akersloot
  Het bouwen van een woning met garage
080908 Rijksweg 154a in Limmen
  Het realiseren van een wasstraat
Sloopvergunningen
030908 Sportlaan 25 in Limmen
  Het slopen van het kinderdagverblijf
050908 Hoogegeest 43 in Akersloot

Het slopen van de woning en schuren

*APV-vergunningen (overigen)
Inzameling bij Albert Heijn Limmen (02-09-2008)
Aan Stichting ‘Vrienden van Sighet’ is vergunning ver-
leend voor het houden van een inzameling van bood-
schappen op 11 oktober 2008 bij de Albert Heijn te Lim-
men.
Vergunning muziek Marx O’Larry’s (02-09-2008)
Aan Marx O’Larry’s is vergunning verleend voor het ten 
gehore brengen van muziek op 20 september 2008 in 
het kader van de opening van de winkel aan de Burge-
meester Mooystraat 27B te Castricum.
Evenementenvergunning (APV)
Boslopen Atletiekvereniging (02-09-2008)
Aan Atletiekverenging Castricum is vergunning verleend 
voor het organiseren van de jaarlijkse boslopen op 12 
oktober, 7 december 2008 en op 4 januari en 15 februari 
2009.
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. 

VOORBEREIdIngsBEsLuIT
BEVERwIjkERsTRAATwEg 160 In CAsTRICuM

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum maken bekend dat de gemeenteraad in zijn verga-
dering van 5 juni 2008 heeft besloten een voorberei-
dingsbesluit te nemen voor de Beverwijkerstraatweg 160 
Castricum  conform het bepaalde in artikel 21 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening (oud).
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 11 sep-
tember 2008 en geldt voor de duur van één jaar. Het 
besluit met de bijbehorende stukken ligt tevens vanaf 11 
september 2008 ter inzage in het gemeentehuis bij de 
Afdeling Dienstverlening, Team Bouwen, Wonen en Be-
drijven, Zonnedauw 4 te Limmen. 
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen 
belanghebbenden tegen het voorbereidingsbesluit, bin-
nen zes weken na bekendmaking ervan, een schriftelijk 
en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de gemeen-
teraad, postbus 1301, 1900 BH Castricum. 
Daarnaast kunt u – als er spoed bij is – de voorzieningen-
rechter van de rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, 
Postbus 252, 1800 AG Alkmaar, vragen een voorlopige 
voorziening te treffen.

delegAtie Projectbesluiten
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
(hierna afgekort Wro) in werking getreden. Enkele vrij-
stellingen die op grond van de oude Wet op de Ruim-
telijke Ordening verleend konden worden zijn in de 
nieuwe wet vervangen door projectbesluiten. Op grond 

van artikel 3.10 Wro kan de gemeenteraad het verlenen 
en/of weigeren van projectbesluiten delegeren aan het 
college van burgemeester en wethouders. De gemeente-
raad heeft op 28 augustus 2008 besloten bovenstaande 
bevoegdheden te delegeren aan het college van burge-
meester en wethouders.

Wet MilieubeHeer

* definitieve vergunning
Vanaf 11 september 2008 liggen ter inzage de definitieve 
vergunning en bijbehorende stukken van:
Jachtwerf Gebr. Verduin, een revisievergunning (een 
nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning) 
voor een inrichting voor het onderhouden en stallen van 
vaartuigen, een jachthaven en de stalling van caravans/
woonarken, op het adres Geesterweg 14 te Akersloot.

De beschikking is ten opzichte van de ontwerpbeschik-
king niet gewijzigd.

Inzage
De stukken behorende bij de aanvraag liggen gedurende 
zes weken, van 11 september tot en met 23 oktober 
2008 ter inzage bij de sector Ruimte, Zonnedauw 4 te 
Limmen, iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s 
middags uitsluitend op afspraak. 
Beroep
Beroep wordt alleen nog toegekend aan belanghebben-
den in de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht 
(Awb): degene wiens belang rechtstreeks bij een beschik-
king betrokken is. Tegen de beschikking kan beroep wor-
den ingesteld door de aanvrager, betrokken adviseurs, 
degenen die tegen de  ontwerpbeschikking zienswijzen 
hebben ingebracht, degenen die zienswijzen hebben in-
gebracht tegen de eventueel aangebrachte wijziging in 
de beschikking ten opzichte van de ontwerpbeschikking 
ervan, en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet 
kan worden verweten geen zienswijzen te hebben inge-
bracht tegen de ontwerpbeschikking.
Gedurende zes weken kan beroep/voorlopige voorzie-
ning worden ingesteld tegen het besluit bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 AE  Den Haag. 
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer J. van Hooren, tel. 
072 - 548 84 46.
definitieve vergunning
* Vanaf 11 september 2008 liggen ter inzage de defini-
tieve vergunning en bijbehorende stukken van:
G.C.J. Veldt, Hollaan 2 te Castricum voor een revisiever-
gunning voor het inwerking hebben van een melkrund-
veehouderij.
Het besluit is ten opzichte van het ontwerp niet gewij-
zigd.
Inzage
De stukken behorende bij de aanvraag liggen gedurende 
zes weken, van 11 september tot en met 23 oktober 
2008 ter inzage bij de sector Ruimte, Zonnedauw 4 te 
Limmen, iedere werkdag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s 
middags uitsluitend op afspraak. 
Beroep
Beroep wordt alleen nog toegekend aan belanghebben-
den in de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht 
(Awb): degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit 
betrokken is. Tegen het besluit kan beroep worden inge-
steld door de aanvrager, betrokken adviseurs, degenen 
die tegen het ontwerpbesluit zienswijzen hebben inge-
bracht, degenen die zienswijzen hebben ingebracht te-
gen de eventueel aangebrachte wijziging in het besluit 
ten opzichte van het ontwerp ervan en belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 
zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van 
het besluit. Gedurende zes weken kan beroep/voorlo-
pige voorziening worden ingesteld tegen het besluit bij 
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 AE  Den Haag.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer J. Hes, tel. (072) 
548 84 47.

Castricum, 10 september 2008

Officiële mededelingen



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 Clusius

College, Oranjelaan 2a, Castricum

Agenda Raadsactiviteiten 4 september 2008
Tijd	 Onderwerp	 kamer
19.30-20.30 Raadsspel beheerkwaliteitsplan  openbare ruimte aula
20.30-21.30 Voortgangsrapportage duurzaam omgeven aula

Huisbezoek oudeRen speelt in op wensen en 
pRobleMen

nieuw antennebeleid castRicuM

De gemeente Castricum heeft 
een nieuw beleid voor (vrij-
staande) Antennemasten vast-
gesteld. In dit beleid wordt 
aangegeven bij welke functies 
en gebieden bij voorkeur wel 
of juist niet antennemasten ge-
plaatst mogen worden.

Bouwvergunning
Voor de plaatsing van antenne-
installaties tot 5 meter op be-
staande bouwwerken is (zowel 
voor de masten als de installa-
ties op gebouwen) geen bouw-
vergunning vereist. Voor plaat-
sing van antennemasten hoger 
dan 5 meter en op monumen-
ten of binnen beschermd stads- 
en dorpsgezicht is wel een 
bouwvergunning vereist.

Toetsingskader
Voor de plaatsing van antenne-
installaties vormen het bestem-
mingsplan en de welstandscri-
teria in de meeste gevallen de 

belangrijkste toetsingskaders 
om te komen tot verlening van 
de bouwvergunning.

De vigerende bestemmings-
plannen laten in het algemeen 
het oprichten van zendmasten 
ten behoeve van een telecom-
netwerk niet toe. Daarnaast zal 
de oprichting van antenne-in-
stallaties uit het oogpunt van 
welstand en monumentenzorg 
dienen te passen binnen de 
welstandsnota van de gemeen-
te Castricum.

Locatie keuze
Om enerzijds de plaatsing 
van antennemasten mogelijk 
te maken en anderzijds dit op 
een stedenbouwkundig, land-
schappelijk en maatschappelijk 
verantwoorde wijze te laten 
plaatsvinden, zijn algemene 
toetsingscriteria voor de ge-
hele gemeente voorgesteld en 
daarnaast per gebiedstype en 

voor de daarin benoemde zes
functies nadere criteria gefor-
muleerd. In de hele gemeente 
wordt met deze nota ten aan-
zien van de werkfunctie een 
passend beleid en ten aanzien 
van de woonfunctie een res-
trictief beleid gevolgd. Bij de 
recreatieve functies wordt in de 
meeste gevallen een passend 
beleid gevolgd.

Inzien
Vanaf 10 september 2008 kunt 
u de beleidsnotitie inzien in de 
gemeentelijke locatie, Zonne-
dauw 4 in Limmen. De beleids-
notitie is vanaf de genoemde 
datum ook via onze website in 
te zien (www.castricum.nl). 

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben 
over het antennebeleid dan 
kunt u contact opnemen met 
dhr.  R. Schuijt, telefoonnum-
mer 0251 - 661 124. 

platfoRM spoRt veRgadeRt

Op donderdagavond 25 september is er weer een openbare vergadering van het Platform Sport. De verga-
dering begint om 20:00 uur en vindt plaats in klaslokaal 37 van het Clusius College, Oranjelaan 2A, Castri-
cum. In deze vergadering wordt onder andere gesproken over het sportsubsidiebeleid.

Omdat ouderen zo lang mogelijk 
zelfstandig willen blijven wonen is 
het ook voor de gemeente van be-
lang om een goed beeld te hebben 
van de leefsituatie van ouderen.
Om deze reden is het project “ 
Preventief Huisbezoek” gestart.  
Alle inwoners van 75 jaar en ouder 
worden door middel van een huis-
bezoek geïnformeerd over allerlei 
mogelijke voorzieningen voor ou-
deren in Castricum.

brieven
Iedere zelfstandig wonende inwo-
ner van 75 jaar of ouder in de ge-
meente Castricum ontvangt een 
brief van de gemeente. In die brief 
wordt gevraagd of men prijs stelt 
op een huisbezoek.
Met het invullen van de bijge-
voegde antwoordkaart kunt u 
uw belangstelling aangeven. Uw 
gegevens worden dan doorgeven 
aan de Stichting Welzijn Castri-
cum.
Een vrijwilliger van de Stichting 
neemt telefonisch contact met u 
op om een afspraak voor een huis-
bezoek te maken.

seniorenvoorlichters
‘Seniorenvoorlichters’ vertellen u 
tijdens het huisbezoek waar u hulp 
voor uiteenlopende zaken kunt 
aanvragen, of daarover informatie 
kunt krijgen. 

Tot nu toe hebben de Senioren-
voorlichters, vrijwilligers die op-
geleid zijn door Stichting Welzijn 
Castricum, al vele bezoeken ge-
bracht. De reacties zijn zeer posi-

tief. Er blijkt namelijk een aanzien-
lijk aantal ouderen te zijn die niet 
weten waar ze hulp kunnen krij-
gen en van welke voorzieningen 
ze gebruik kunnen maken. Ook 
over de nieuwe Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning (Wmo) be-
staan vaak nog vragen.

Omdat we niet iedereen op het-
zelfde moment kunnen aanschrij-
ven doen we dat in verschillende 
rondes verspreid over het jaar 
2008. In 2008 zijn we bezig met 
een inhaalslag om alle ouderen in 
de kern Castricum aan te schrijven. 
Hiervoor krijgen per keer rond de 
200 ouderen van 75 jaar en ouder 
een brief waarin hun een huisbe-
zoek aangeboden wordt. 

Daarnaast ontvangen inwoners in 
de kernen Akersloot en Limmen 
die dit jaar de leeftijd van 75 jaar 
hebben bereikt ook deze brief.

Indien u geïnteresseerd bent kunt 
u de antwoordkaart invullen en 
aan de gemeente retourneren. 
Kort daarna wordt telefonisch 
contact met u opgenomen en een 
afspraak met u gemaakt voor het 
huisbezoek. Er zijn geen kosten 
verbonden aan het huisbezoek.

voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met:

Gemeente Castricum, 
Het Zorgloket
Mw. Anneke Kuiper of mw. Mi-
riam de Jong 
tel: 0251- 661 332 



Op dinsdag 2 september, Duur-
zame Dinsdag, zette de gemeente 
Castricum duurzaam inkopen nog 
eens nadrukkelijk op de kaart. 
Wethouder John Hommes teken-
de de Deelnameverklaring Duur-
zaam Inkopen van SenterNovem. 
Hiermee geeft de gemeente aan 
zich in te zullen spannen voor een 
duurzamer inkoopbeleid.
Duurzaamheid staat hoog op de 
politieke agenda. Het rijk en ge-
meenten willen samen de markt 
voor duurzame producten stimu-
leren door zelf meer duurzame 
producten te kopen. In het Kli-
maatakkoord tussen het rijk en 
alle gemeenten uit 2007 staat 
dat de aankopen van het rijk in 
2010 voor 100% duurzaam zijn. 
Gemeenten streven naar 75% 
in 2010 en 100% in 2015. Om 
deze doelstelling nog eens ex-
tra te benadrukken, bezocht de 
Milieufederatie Noord Holland 
negen gemeenten om de Deelna-
meverklaring Duurzaam Inkopen 
te laten ondertekenen. Hierbij 
werden ze vergezeld door duur-

zaamheidexpert Dr. Green en haar 
assistent. Het gezelschap bezocht 
de gemeenten met een CO2 neu-
trale taxi op biogas. Naast Castri-
cum ondertekenden ook de ge-
meenten Bergen, Beverwijk, Den 
Helder, Heerhugowaard en Velsen 
de overeenkomst. Daarmee spre-
ken ze de ambitie uit om serieus 
werk te maken van duurzaam in-

kopen. Op 2 september werden 
tevens de eerste exemplaren van 
de brochure ‘Duurzaam Inkopen 
het kan; het werkt!’ uitgereikt. In 
deze brochure van de Provinciale 
Milieufederaties staan voorbeel-
den uit de praktijk van duurzaam 
inkopen. In het hele land onderte-
kenden een kleine dertig gemeen-
ten de verklaring.

CastriCum tekent voor duurzaam inkopen

Na het vertrek van raadslid 
Peter Könst is tijdens de raads-
vergadering van 28 augustus 

de heer H.A. Waterman voor 
de partij GroenLinks als nieuw 
raadslid geïnstalleerd.

nieuw raadslid geïnstalleerd

Commissie BezwaarsChriften CastriCum

Kamer II van de Commissie Bezwaarschriften Castricum houdt 
op woensdag 17 september 2008 vanaf  19.30 uur hoorzitting 
in de gemeentelijk locatie te Limmen.

De gemeente Castricum wil 
graag weten hoe de klanten 
denken over de uitvoering 
van de Wet werk en bijstand 
(WWB) door de gemeente. 

Daarom start zij een onder-
zoek naar de tevredenheid 
van klanten over de procedu-
res en de dienstverlening.
Alle klanten met een uitkering 

van de gemeente ontvangen 
rond 22 september een vra-
genlijst.
Wij hopen dat zoveel moge-
lijk klanten meedoen aan het 
onderzoek. De mening van 
de klant is voor de gemeente 
zeer belangrijk om te kunnen 
beoordelen op welke onder-
delen de uitvoering van de 
WWB verbeterd kan worden.

klanttevredenheidsonderzoek wet werk
en Bijstand


