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Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Breed cursusaanbod 
voor jong en oud

U kunt nog 
inschrijven

www.plusactiviteiten.nl

Tel: 0251 - 67 18 37

PvdA stapt uit coalitie; 
VVD wil breuk lijmen

Castricum - Op donderdag-
avond 3 september heeft de 
fractie van PvdA Castricum zich 
teruggetrokken uit de coalitie 
van VVD, PvdA en GDB. Tege-
lijk heeft PvdA-wethouder John 
Hommes zijn functie neergelegd. 
De wethouder kreeg onvoldoen-

de steun van coalitiepartij VVD 
bij de behandeling van de ver-
traging van de verbouwing van 
het gemeentehuis en de ontbin-
ding van de overeenkomst met 
de architect. 

PvdA fractievoorzitter Petra 
Nordholt: “Het college heeft be-
sloten om het contract met de 
architect te ontbinden. De PvdA-
wethouder heeft tot het laatst 
toe maximale inspanningen ge-
pleegd om de financiële scha-
de rond het gemeentehuis voor 
de gemeente te beperken. Des-
ondanks heeft de VVD gemeend 
haar steun voor de wethouder in 
te trekken. Wat de doorslag heeft 
gegeven is dat de VVD de oppo-
sitie is gaan steunen in haar vol-

harding de wethouder persoon-
lijk te schaden. Omdat de VVD 
het John Hommes onmoge-
lijk heeft gemaakt om verder te 
gaan was dit voor de PvdA re-
den om de samenwerking met 
de VVD op te zeggen.”  De op-
positie had een motie van wan-
trouwen voorbereid tegen wet-
houder Hommes.

VVD-fractieleider Menno Ha-
ga zegt in Dagblad Kennemer-
land dat zijn partij niet verwacht 
had dat de PvdA zou opstappen 
uit de coalitie en dat er nu een 
lijmpoging wordt ondernomen.  
Volgens Nordholt kan van her-
stel geen sprake van zijn nu de 
VVD het vertrouwen in wethou-
der Hommes heeft opgezegd. 

Hommes stapt uit het college. 

“Castricum is beautiful” 
Castricum - Niet iedere dag 
word je de vraag gesteld of je als 
drukkerij een stage kan verzor-
gen voor vier drukkers uit Zim-
babwe. Directeur Hans Koomen 
van Drukkerij Boesenkool Kran-
tendruk hoefde daar niet lang 
over na te denken. Twee weken 
lang, heel ver van huis, liepen 
vier drukkers uit de hoofdstad 
Harare rond tussen de drukper-
sen op de Castricummerwerf. 
Zij doorliepen een speciaal trai-
ningsproject. Naast dat er iedere 
dag enthousiast werd samenge-
werkt met de medewerkers van 
Boesenkool was er ook tijd voor 
ontspanning. Het strand, diverse 
winkels, restaurants, lachen bij 
Greet Verkleedt en de schoon-
heid van de omgeving hebben 
een grote indruk achtergelaten. 
“Castricum is beautiful”, was een 
van de reacties. Met de opgeda-
ne kennis en vele foto´s zijn ze 
inmiddels weer vertrokken. 

Drie stagiaires in gesprek met drukker Richard Nieuwenhuis.

Castricum - De gemeente staat 
een week lang in het teken van 
duurzame mobiliteit. De lande-

Autovrije zondag lijke Week van de Vooruitgang 
wordt geopend op 14 septem-
ber door wethouder De Haan en 
wordt afgesloten met een auto-
vrije zondag op 20 september. 
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Cursussen
starten 5 oktober

www.vucas.nl

Kooiplein 24a
1901 VW Castricum
Tel. 0251-670048

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

S E L E C T W I N D O W S

SKG

tot ziens bij

Appelslof

van 8,95 voor 7,50

Frisse elstar appels met een vleugje kaneel, 
banketbakkersroom, verse citroen 
afgebrand met een laagje wellington spijs

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

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

Nog vele collectanten gezocht
De Dierenbescherming 
staat voor de deur...
Regio - De Dierenbescherming 
staat voor de deur. De landelijke 
collecte van de Dierenbescher-
ming vindt dit jaar plaats van 
zondag 4 tot en met zaterdag 
10 oktober. Zonder collectanten 
wordt dit geen succes, dus is de 
vraag: wie wil voor de Dierenbe-
scherming collecteren in de re-
gio Noord-Holland Noord?
De opbrengst van de collecte 
wordt lokaal besteed aan de di-

verse dierenopvangcentra. Voor 
meer informatie of om aan te 
melden kan men contact opne-
men met het kantoor van de Die-
renbescherming op het nummer 
072-5150071 of via de mail op 
info@dierenbeschermingnhn.
nl. Voor de regio IJmond kun-
nen collectanten contact op-
nemen met collectecoördinator 
mevrouw J. Thone op het num-
mer 0251-226174.

Cadeautjes gezocht voor cliën- 
ten verwendag Dijk en Duin
Castricum - Op zondagmiddag 
27 september organiseert Dijk 
en Duin in samenwerking met 
het Castricumse tweesterren 
restaurant Apicius een Spaans 
feest voor in totaal 150 cliënten 
én hun gasten. 
Deze cliënten zijn langdurig in 
zorg. Ze worden als gasten uit-
genodigd voor een groots feest 
op de locatie Castricum, dus 
even weg van de eigen afdeling. 
Om dit feest voor hen helemaal 
bijzonder te maken krijgen al-
le cliënten – net als vorig jaar - 
een cadeau uit de tombola mee 
naar huis. 
Vandaar de oproep: wie heeft 
nieuwe en ongebruikte cadeau-
tjes die men aan de gasten wil 
weggeven? Deze kan men nu al 

inleveren bij het Arbeid en Acti-
viteitencentrum De Wissel, Gas-
straat 3 in Castricum, dat ge-
opend is van maandag tot en 
met vrijdag van 8.30 tot 17.00 uur, 
tel. 0251-665950.
Mede door de tombola, het eten 
en de muziek krijgen cliënten 
een onvergetelijke dag. Het is 
een evenement wat de cliënten 
even hun problemen zal doen 
vergeten. 
Bijzonder is ook dat cliënten zelf 
mogen bepalen wie ze als hun 
gast willen meenemen. Normaal 
gesproken gaat het andersom; 
een familielid neemt het initia-
tief voor een activiteit met een 
cliënt. Door deze verwendag kan 
de cliënt zijn gast ook eens be-
danken. 

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

Gevonden en
vermiste dieren

5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Oudeweg Limmen: klein wit ko-
nijntje met blauwe ogen.
Gevonden:
Sleutelbloem: zwart poesje, wit-
te bef, buik, pootjes, klein, mager 
en waarschijnlijk oud. Gobat-
straat Castricum: cyperse poes 
met korsten in de vacht.

Ernstig gewond bij aanrijding
Limmen - Een 51-jarige fiets-
ster uit Heiloo raakte maandag-
ochtend 7 september rond 7.30 
uur ernstig gewond op de Rijks-
weg. Een 42-jarige automobilist 
uit Limmen kwam vanaf de Ho-
geweg en wilde linksaf de Rijks-
weg op rijden. 

Hij zag de fietsster over het 
hoofd. Er ontstond een aanrij-
ding waarbij de fietsster ten val 
kwam en ernstig hoofdletsel op-
liep. Zij werd per ambulance 
overgebracht naar het MCA in 
Alkmaar. Zij ligt op de intensive 
care met neurologisch letsel.

Foto’s oude raadhuis gezocht
Castricum - De Werkgroep 
Oud-Castricum heeft veel be-
langstelling voor afbeeldingen 
van gebeurtenissen in en rond 
het oude raadhuis in de Dorps-
straat. Bij de werkgroep is wel al 
veel verzameld, maar nieuw ma-
teriaal blijft welkom. 
Er zijn grote plannen met het ou-
de raadhuis. Bijzonder is dat het 
linkerdeel van het raadhuis weer 
als woning in gebruik wordt ge-
nomen. Honderden jaren woon-
den de hoofdonderwijzers van 
de lagere school in de opeen-

volgende raadhuizen. Vanaf de 
ingebruikneming van het raad-
huis in 1911 tot 1936 was dat 
ook het geval. Er zijn nauwe-
lijks foto’s waaruit die vroegere 
woonbestemming blijkt en daar 
is de werkgroep dan ook extra 
nieuwsgierig naar. 
Voor de foto’s kan men terecht 
in het gebouw De Duynkant aan 
de Geversweg 1b op maandag-
avond en woensdagavond van 
19.30 tot 21.30 uur. Een afspraak 
maken kan ook via telefoonnum-
mer 0251-650009.
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Programma 10 sept t/m 16 sept 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

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

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

woensdag 14.00 uur 
“Ice Age 3D” (NL)

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 16.30 uur 

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

zondag 20.00 uur 
“Public Enemies”(16JR)

donderdag & woensdag 20.00 uur
zondag 16.30 uur 

“Harry Potter 6”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.00 uur

woensdag 14.00 uur 
“De Indiaan”

Romantiek en lachen 
in film The Proposal
De invloedrijke redactrice Mar-
garet dreigt uitgezet te wor-
den naar haar vaderland Cana-
da. Om dit te voorkomen dwingt 
ze haar niets vermoedende en 
komische assistent Andrew om 
zich met haar te verloven, ter-
wijl ze hem al jarenlang het le-
ven zuur maakt. Hij gaat akkoord 
met de verloving maar tegen een 
paar persoonlijke voorwaarden. 
Het onwaarschijnlijke stel reist 
af naar Alaska om de eigenzin-

nige familie van Andrew te ont-
moeten. Het zelfbeheerste stads-
meisje komt dan in de ene ko-
mische situatie na de andere te-
recht, waarin ze zich als een vis 
op het droge voelt. Met een on-
voorbereid huwelijk in het voor-
uitzicht en de vreemdelingenau-
toriteiten op de hielen, beloven 
Margaret en Andrew met eni-
ge aarzeling zich aan het plan te 
houden. Ongeacht de angstvalli-
ge gevolgen….. 

Komedie G-Force in 3D
Een speciaal getraind team van 
cavia’s wordt er door de Ameri-
kaanse overheid op uit gestuurd 
om de plannen van een gestoor-
de miljardair te dwarsbomen. G-
Force is een komedie over de 
laatste ontwikkelingen van een 
geheim overheidsproject waar-
in dieren worden getraind tot 
superspionnen. Bewapend met 
de nieuwste technische snuf-
jes, ontdekken de getrainde ca-
via’s dat het lot van de hele we-
reld in hun kleine pootjes ligt. 
De caviaspionagegroep G-For-

ce bestaat uit: Darwin, de team-
leider die hoe dan ook voor ie-
dere missie wil slagen. Blaster, 
een op hol geslagen wapenex-
pert, eigenwijs en met een gro-
te voorliefde voor alles wat ex-
treem is. Juarez, niet alleen een 
sexy dame maar ook een ervaren 
vechtsportster. Verder wordt het 
caviateam versterkt door de ver-
kenningsvlieg Mooch en super-
speurneus Speckles de mol die 
tevens de computer- en informa-
tiespecialist van het team is. Er 
wordt Nederlands gesproken.

Mooi voor War Child; 
Hizi Hair doneert verkoopomzet 
Castricum - In de week van 
21 tot en met 27 september do-
neert kapsalon Hizi Hair de ge-
hele verkoopomzet van L’Oréal 
stylingproducten aan War Child. 
Met deze actie wil Hizi Hair zo-
veel mogelijk geld inzamelen 
voor War Child en bovendien 
haar klanten informeren over de 
problematiek van kinderen die 
door oorlog zijn getroffen. Want 
kinderen en oorlog gaan niet sa-
men!  
War Child zet zich in voor een 
vreedzame toekomst voor kin-
deren in oorlogsgebieden. Crea-
tiviteit, sport en onderwijs staan 
in hun aanpak centraal. Met 
dans, muziek, theater en sport 
leren kinderen hun emoties ui-
ten en hun oorlogservaringen 
verwerken. Ook krijgen ze al-

fabetiseringslessen of leren ze 
een vak. Zo krijgen deze kinde-
ren de kans om op te groeien tot 
gezonde volwassenen. Met de-
ze activiteiten brengt War Child 
ook kinderen, jongeren en vol-
wassenen samen die tijdens de 
oorlog tegenover elkaar zijn ko-
men te staan. 

Wanneer klanten tijdens de ac-
tieweek een stylingproduct van 
L’Oréal Professionnel voor thuis 
kopen, doneert Hizi Hair het to-
tale bedrag aan War Child. Met 
ieder verkocht product wordt één 
oorlogskind ruim een jaar lang 
ondersteund door War Child en 
heeft daarmee een betere kans 
op een stabiele en vreedzame 
toekomst. Het kopen van een 
product heeft dus dubbel resul-

taat!. Hizi Hair gelooft dat inves-
teren in jonge mensen bijdraagt 
aan een vreedzame toekomst en 
is daarom business partner van 
War Child. Naast aandacht voor 
haar klanten heeft Hizi Hair aan-
dacht voor de wereld om zich 
heen. Hizi Hair streeft ernaar om 
zoveel mogelijk consumenten te 
betrekken bij het werk van War 
Child. 

Vorig jaar haalde Hizi Hair maar 
liefst 38.478,28 euro op toen zij 
de gehele knipomzet van al-
le vestigingen van één dag, do-
neerde aan War Child. 
Hizi Hair heeft 52 vestigingen en 
allen doen mee. Men kan altijd 
terecht zonder afspraak, zes da-
gen per week. Voor meer infor-
matie: www.hizihair.nl. 

One Night of Queen 
in Sporthal Beverwijk
Beverwijk - One Night of Queen 
is de beste Queen-show sinds 
Queen. Een wereldwijde hit, 
goed voor uitverkochte concert-
zalen en voetbalstadions. One 
Night Of Queen betekent twee 
uur lang ongelooflijk uit je dak 
gaan op de muziek van Queen. 
Dat kan op zaterdag 26 septem-
ber vanaf 20.00 uur.
In een twee uur durende show 
brengen Gary Mullen & The 
Works al die onvergetelijke num-
mers. Gouwe ouwen zoals Bo-
hemian Rapsody en We Are The 
Champions, maar ook latere hits 
als I want to break free. Vaak is 
er ongeloof bij het publiek: dat 

Gary Mullen zo ontzettend veel 
op Freddie Mercury lijkt, zowel 
vocaal als fysiek. Vandaar ook 
een veelgehoorde reactie na af-
loop: ,,Het was zo verschrikkelijk 
goed, je moet erbij zijn geweest 
om het te geloven.” 
De mannen van de echte Queen 
zeggen over Gary Mullen & the 
Works: ,,Dit is de enige show tot 
nu toe, die we echt aanbevelen 
aan onze fans. We bewonde-
ren de kwaliteit van deze show 
en vooral de stem van Gary Mul-
len.’’ 

Voor meer informatie en kaarten:
www.sportcafedewalvis.nl 
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Veertigjarig bestaan van
Tennisvereniging Limmen
Limmen - Op 23 oktober 1969 is 
Tennisvereniging Limmen opge-
richt met als doel het doen beoe-
fenen en bevorderen van de ten-
nissport. Dit doel werd getracht 
te bereiken door het geven van 
gelegenheid tot het beoefenen 
van het tennisspel en het vor-
men van een band tussen haar 
leden.
Nu, 40 jaar later, staat hetzelf-
de doel nog steeds hoog in het 
vaandel bij TV Limmen. Zij doet 

dit door voldoende banen be-
schikbaar te stellen aan de le-
den, diverse toernooien te or-
ganiseren en de mogelijkheid te 
bieden om competitie te spelen. 
In 40 jaar tijd is er dus eigenlijk 
weinig veranderd! 
Anno 2009 telt de vereniging 
ruim 650 jeugd -en seniorleden. 
Van jong tot oud wordt er fana-
tiek gespeeld. Niet alleen tijdens 
de georganiseerde toernooien, 
maar het gehele tennisseizoen 

zijn de banen goed bezet. De 
vereniging maakt gebruik van 
tennispark De Voetel. Hier zijn elf 
tennisbanen, dus er is voldoende 
ruimte om als vereniging te blij-
ven groeien. Dit betekent geen 
wachtlijst wanneer men lid wil 
worden. 
Zowel voor de jeugd als senioren 
organiseert zij diverse toernooi-
en. Afgelopen jaar heeft zij on-
der meer het openingstoernooi, 
een lichtjesavond voor kinde-
ren vanaf twaalf jaar, clubkampi-
oenschappen voor jong en oud, 
een gemengd dubbeltoernooi en 
racketochtenden- en avonden 
georganiseerd. In het jaar 2010 
zal zij deze toernooien blijven or-
ganiseren. 
Naast de toernooien is er te-
vens volop ruimte om competitie 
te spelen. Afgelopen jaar had zij 
34 teams actief in de competitie. 
Hiervan kan de vereniging een 
tiental teams feliciteren met een 
kampioenschap!
Wanneer men lid wordt van de 
vereniging kan men tennissen 
van 1 april tot en met 1 novem-
ber. Dit jaar kan men nog lid wor-
den voor maar 15,00 euro. 

Wie geïnteresseerd is in een lid-
maatschap kan contact opne-
men met de ledenadministratie 
middels la@tvlimmen.nl of 06-52 
633 815. 

Lopers gezocht voor 25e Dam tot Damloop

Lopen voor het goede doel
Regio - Dit jaar is het de 25e 
maal dat de populairste loop van 
Nederland, de Dam tot Damloop, 
wordt gehouden. Elk jaar wor-
den er 35.000 startbewijzen ver-
geven. Dit keer kan men ook op 
zaterdagavond aan de loop mee-
doen, zodat er 25.000 startbewij-
zen bijkomen. 
Europa Kinderhulp is als een van 
de vaste goede doelen weer van 
de partij bij de Dam tot Damloop 
op 19 en 20 september. De orga-
nisatie achter dit loopevenement 

wil hardlopers de kans geven om 
te lopen voor een doel: namelijk 
naast een persoonlijke prestatie 
ook het steunen van een goed 
doel. Europa Kinderhulp heeft 
nog een aantal startbewijzen.
Lopers voor Europa Kinder-
hulp krijgen een gratis inschrij-
ving, een gratis loopshirt en een 
mooie teamfoto. Op zaterdag-
avond wordt er gelopen in een 
speciaal lichtgevend shirt. Een 
groot voordeel van deelname bij 
de goede doelen, is dat de start 

vlak na de wedstrijdlopers is, en 
dus nog relatief rustig.
Als tegenprestatie voor het start-
bewijs, vraagt Europa Kinder-
hulp een zeer redelijk bedrag 
aan sponsorgeld, dat via kennis-
sen, familie, buren, klasgenoten 
of collega’s (of werkgever) bij el-
kaar gesprokkeld kan worden.

Geinteresseerd in een startbe-
wijs? Opgeven bij Pedro Smit: pe-
drosmit@tiscali.nl of Harry Weg-
gemans hartine@upcmail.nl.

Tennisvereniging Limmen 
organiseert CALB-toernooi
Limmen - Al enkele jaren orga-
niseren de vier tennisverenigin-
gen Castricum, Akersloot, Lim-
men en Bakkum beurtelings een 
gezelligheidstoernooi. Dit jaar is 
het de beurt aan Tennisvereni-
ging Limmen. 
Op zondag 27 september zal de 
onderlinge strijd tussen de vier 
tennisverenigingen plaatsvinden. 
Dé kans voor alle (senior)leden 
van de verschillende verenigin-
gen om uit te maken welke ver-

eniging de beste tennissers in 
huis heeft. De spelvorm is een 
heren- of damesdubbel. Ieder-
een zal worden ingedeeld in een 
poule naar zijn eigen speelsterk-
te.

Inschrijven kan via ec@tvlim-
men.nl. Vermeld in deze mail de 
eigen naam, de naam van de 
partner en de speelsterkte van 
beide deelnemers. Inschrijfgeld 
is 6,00 euro per persoon.

Igram start nieuw dansseizoen
Castricum - Maandag 7 sep-
tember was de start van het 
nieuwe dansseizoen van Ig-
ram. Igram danst in de aula van 
Toonbeeld met vijf dansgroe-
pen. Op maandagavond dan-
sen twee groepen gevorderden. 
Op dinsdagavond danst een be-
ginnersgroep en een halfgevor-
derden groep en op donderdag-
middag danst een groep 55+. Bij 
de groepen van maandagavond, 
de beginnersgroep op dinsdag-

avond en de groep 55+ op don-
derdagmiddag is nog plaats. 
Wie interesse heeft in de folklo-
remuziek en altijd al heeft willen 
dansen kan gewoon eens bin-
nenlopen. 
De danslessen worden gege-
ven bij Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6 in Castricum. 

Voor meer informatie: Ineke Spit-
teler, tel. 653997, email: inekes-
pitteler@hotmail.com.

Castricum - CIBSports start 16 
september elke woensdagmid-
dag van 17.00–18.00 uur voor de 
leeftijd vier toten met zeven jaar 
en van 18.00–19.00 uur voor de 
leeftijd zeven tot en met elf jaar. 

Streetdance is een combinatie 
van verschillende dansstijlen zo-
als jazz-ballet, hip hop, aerobics, 

Streetdance bij CIBSports
funk et cetera. Terwijl men condi-
tie opbouwt leert men ritme vin-
den, de beat volgen, maat hou-
den. Er is voor elke leeftijdscate-
gorie een les, dus twijfel niet… 
en doe gewoon lekker mee! Op-
geven aan de receptie van CIB-
Sports of bel voor meer informa-
tie. De Bloemen 69, tel. 0251-
655885, www.cibsports.nl. 

Rustig begin schaak-
seizoen SV Castricum
Castricum - In de eerste ron-
de interne competitie van de 
schaakvereniging Castricum 
eindigden zeven van de acht-
tien partijen in remise. Een rus-
tige opening dus.
Clubkampioen Heleen van Ar-
kel-de Greef speelde met zwart 
remise tegen Evert Schmit. Na 
een openingsvoordeel voor He-
leen, probeerde Evert het tij te 
keren door een dubbel pionoffer. 
Heleen ving het koel op en hield  
een pion over. In de tijdnoodfase 
won Evert de pion terug en leek 
een goed eindspel te krijgen. 
Heleen ging echter de complica-

ties uit de weg en maakte gerou-
tineerd remise.
Henk Vaessen speelde met wit 
tegen ‘theoriegoeroe’ Jo Clarijs 
een koningsgambiet. Henk moest 
nauwkeurig spelen om zijn vroeg 
opgespeelde h-pion te verdedi-
gen en bovendien de gambietpi-
on zien terug te winnen. Na een 
spannend middenspel kon Henk 
een koningsaanval starten, met 
pionwinst tot gevolg. Gelukkig 
kon Jo ontsnappen, door een re-
miseaanbod in de tijdnoodfase 
door Henk, dat Jo gelijk aannam. 
Egbert Kooiman zorgde met wit 
voor een verrassing door de ster-

ke Michael van Gelderen in een 
Siciliaanse opening te verslaan. 
In de opening had zwart welis-
waar een voordeel in het cen-
trum, maar gaf een pion voor een 
open torenlijn en aanval op de 
witte koning. Egbert kon verde-
digen en in het eindspel toeslaan 
toen Michael een paardvork toe-
liet. Egbert pakte daarop de vol-
le winst en tevens de kopposi-
tie. Nieuw lid Jeanne Potters be-
ging met wit een fout tegen Jos 
Maasdijk door een paard weg te 
geven. Dat was aan Jos wel be-
steed want hij speelde de partij 
keurig naar winst.

FC Castricum 7 zoekt 
versterking op zaterdag
Castricum - Voor het zeven-
de herenteam van FC Castricum 
wordt nog naar voetballers ge-
zocht om het elftal op zaterdag 
te versterken voor het komende 
seizoen. Het team zet zich in el-
ke week een sportieve prestatie 
neer te zetten, maar hecht ook 

veel waarde aan gezelligheid. De 
training is op maandagavond. 
Thuishaven is sportpark Noord-
End in Castricum dat onder meer 
beschikt over een kunstgrasveld. 
Kijk voor meer informatie op de 
website fccastricum.nl of bel 
Chris Walker: 06-53266742.
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Een kinder- of toneelcursus 
bij Toonbeeld proberen
Castricum - Op vrijdag 11 sep-
tember starten er bij Toonbeeld 
twee toneelgroepen en op don-
derdag 17 september zijn er drie 
open lessen voor de kindercur-
sussen muziek. Bij al deze groe-
pen zijn nog plaatsen vrij en is 
het mogelijk om de eerste les 
vrijblijvend mee te doen. Indien 
men hier gebruik van wil maken 
graag even doorgeven aan Toon-
beeld, tel. 0251-659012.
Bij de toneelgroepen is een voor 
jongeren van 9 tot en met 11 jaar 
om 15.45 uur en een productie-
groep voor de leeftijdsgroep 11 
tot en met 14 jaar om 17.05 uur. 
Beide cursussen bestaan uit 28 
lessen. 
Meer informatie of aanmelden 
via www.toonbeeld.tv of door 
middel van het invullen van een 
aanmeldingskaartje bij Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6. 
Muziek voor jonge kinderen 
begint om 15.45 uur. Een cur-

sus voor kinderen van 4 tot en 
metm 6 jaar die van zingen, dans 
en muziekspelletjes houden. Er 
wordt gespeeld op Orff-instru-
menten: trommel, triangel, et ce-
tera.  Deze cursus bestaat uit 20 
lessen. Aansluitend om 16.30 uur 
is er voor de kinderen van 7 en 8 
jaar de cursus ‘Van Muziekspel 
tot nootjes’. Deze cursus is be-
stemd voor kinderen die te jong 
voor de schakelklassen zijn maar 
wel van muziek houden. Ook de-
ze cursus bestaat uit 20 lessen.

Tot slot start er om 17.15 uur de 
cursus ‘Spelen met Muziek’. Kin-
deren van 6 tot en met 8 jaar 
werken aan de ontwikkeling van 
maat- en ritmegevoel, muzikaal 
gehoor, stemgebruik en begrip-
pen zoals hoog-laag, hard-zacht, 
snel-langzaam. Dit wordt bereikt 
door zingen, muziekspelletjes, 
bewegen en spelen op Orff-in-
strumenten. Foto: Jolanda Out.

Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen.
Stichting WOL zet zich al jaren in om door middel van onderwijs 
de armoede in Burkina Faso te bestrijden. En met veel succes. Op 
dit moment behoort de WOL tot de vijf beste projecten van Noord-
Holland. De WOL is genomineerd voor de Millenniumdoelen Award 
2009! Help mee om dit succes uit te breiden. 
Zij kunnen tijd en kennis voor de volgende dingen gebruiken:
Voor een creatief persoon: maak een logo of ontwerp promotiemate-
riaal, zoals een folder of affiche. 
Wie het leuk vindt om filmpjes te bewerken? Er is een heleboel ruw 
materiaal van filmpjes uit Burkina Faso. Wie kan hier leuke filmpjes 
van maken voor op de website of voor presentaties. 
Graag op internet? Men wil graag de projecten van de WOL onder 
de aandacht van jongeren brengen. Wie wil voor hen de mogelijkhe-
den uitzoeken van internetcommunities als Hyves, Facebook, Twitter 
en wat er nog meer bestaat. En natuurlijk via die netwerken promo-
tie voor hen maken. Ook zijn er al veel mogelijkheden om via internet 
fondsen te werven. Wie kan dit voor hen uitzoeken en uitproberen? 
Wie makkelijk contact maakt met mensen kan helpen het netwerk 
en donateurbestand uit te breiden door enthousiaste verhalen te 
vertellen over de successen in Burkina Faso, bijvoorbeeld op brade-
rieën en bij andere manifestaties. 
Wie knutselt graag? Zij hebben batikjes uit Burkina Faso. Hier wor-
den kaarten van gemaakt om te verkopen voor de projecten. 
Interesse in financiële en juridische zaken? Wie wil voor hen uitzoe-
ken welke rechten en plichten een stichting heeft op het gebied van 
boekhouding, belasting. 
Andere ideeën om zich in te zetten voor de strijd tegen armoede, 
laat het weten!
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil 
doen kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 
in Castricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Het telefoon-
nummer is 0251-656562. De centrale is ook te vinden op www.wel-
zijncastricum.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Jazz op Castricum 105
Castricum - Op donderdag 10 
september van 19.00 tot 20.00 
uur kan men weer luisteren naar 
het programma ‘Just Jazz’ op Ra-
dio Castricum 105.
Jan van Weelden en Fred Timmer 
zijn in hun archieven gedoken en 
hebben besloten dat er nog heel 
veel jazzstukken van Nederland-
se bodem zijn, die het beluisteren 
zeer de moeite waard maken. De 
Millers, het Atlantic Quintet, Ma-
thilde Santing, Blue, maar ook 
streekgenoten Walter Mooy en 
Jos van Beest passeren de revue.  
Maar waar ze natuurlijk niet om-
heen kunnen is die hele specia-
le Belg, die luistert naar de naam 

Toots Thielemans. Toots, nog 
maar 87 jaar oud, won alleen 
al in 2009 maar liefst twéé ho-
ge onderscheidingen. Als eerste 
de National Endowment for the 
Arts de NEA Jazz Master 2009 in 
Amerika. Maar ook onlangs nog 
voor zijn gehele oeuvre de Con-
certgebouw Jazz Award 2009. 

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 kabel 
in Akersloot, Limmen en op De 
Woude. Ook via de computer: 
www.castricum105.nl.

Autisme in het onderwijs
Castricum - Op woensdagavond 
23 september om 20.00 uur is er 
een auticafé. Auticafés zijn bij-
eenkomsten voor ouders en di-
rect betrokkenen van kinderen 
met een stoornis in het autis-
tisch spectrum (ASS). Een auti-
café heeft de gemoedelijkheid 
van een gewoon café. In een on-
gedwongen sfeer kan men in-
formatie krijgen, onder het ge-
not van een drankje. Elke avond 

Expositie in Porceleyn Huys
Heiloo - In de exporuimte van 
beeldend kunstenaar Dina Kik-
kert in Heiloo, Kennemerstraat-
weg 115 is werk te zien van de 
impressionistische schilderes 
Diny Dijkman uit Castricum. Di-
ny kreeg al op haar 17e jaar les 
van Cor Heeck, een begrip in 
Castricum en omgeving. Maar 
ook haar vader, die goudsmid en 
landschapsschilder was, heeft 
haar gestimuleerd om te schil-
deren. Al 25 jaar lang is Diny lid 
van de Castricumse schilders-
club Perspectief onder leiding 
van Jaap Dekker. Het werk van 
Diny is internationaal vertegen-
woordigd, onder andere in Enge-

land, Amerika, Canada, Zweden 
en Duitsland. Ook is werk te zien 
van de kunstenaars: Ingerid Op-
stelten en Mai Movrin met ruim-
telijk werk, Kees Wagemaker met 
figuratieve kunst, Henk Padt en 
Dina Kikkert met abstract werk, 
Leonie van Schagen met por-
tretkunst, Dora Kuypers met een 
knipoog naar de oude meesters 
en een grote overzichtstentoon-
stelling van Tine Poelsma met 
onder andere etsen, objecten 
en schilderijen. Open op vrijdag 
van 16.00-20.00 uur en zaterdag 
en zondag van 14.00-17.00 uur. 
Meer informatie: 06-50846419, 
www.kikkertkunst.nl.

Collecte Terre des 
Hommes levert 
groot bedrag op
Castricum - De werkgroep 
Heemskerk van de stichting Ter-
re des Hommes organiseerde 
in de week van 24 tot en met 
29 augustus de jaarlijkse huis-
aan-huis-collecte in Castricum, 
Akersloot en Limmen.  
Maar liefst 114 mensen gingen 
voor Terre des Hommes de straat 
op. Hoewel er nog veel mensen 
met vakantie waren, is de op-
brengst met 8.304,70 euro maar 
liefst 1.000,00 euro hoger dan 
vorig jaar. 
De organisatie bedankt alle gul-
le gevers.

Castricum - Club Leuke plan-
nen (voor gezellige mensen van-
af 35 jaar) organiseert op zondag 
13 september een strandwande-

Strandwandeling ling in Castricum. Naast de wan-
deling is er ook tijd voor een ter-
rasje.
Voor meer informatie en aan-
melding: www.leukeplannen.hy-
ves.nl.

Henk Levering 
in de 100 van 
Castricum

Castricum - In de volgende afle-
vering van de 100 van Castricum 
is Henk Levering uit Akersloot te 
gast. De uitzending is op 10 sep-
tember van 21.00 uur tot 22.00 
uur op Radio Castricum 105. Een 
herhaling van het programma 
volgt op zondag 13 september 
van 12.00 tot 13.00 uur.  
Henk Levering is een bekende 
Akersloter. Zijn café de Vriend-
schap, in het hart van Akersloot, 
is het ontmoetingspunt in het 
dorp. Ook organiseert Henk veel 
evenementen, waaronder Rock 
‘n Roll in Akersloot dat onlangs 
in het dorp plaatsvond. Al met al 
weer een bijzonder persoon in 
de gemeente Castricum. 
Weet men zelf iemand in de om-
geving die het zeker verdient om 
een keer gast te zijn in het pro-
gramma, iemand met een bijzon-
der verhaal of een bijzondere er-
varing? Neem dan contact op 
met de redactie via e-mail 100@
castricum105.nl.

De uitzendingen van Radio Cas
tricum 105 zijn live te volgen 
via de kabel. Ga in Bakkum en 
Castricum naar 104.5 FM. In 
Akersloot, Limmen en De Woude 
is de frequentie 89.0 FM. Ook via 
de ether is Radio Castricum 105 
tot ver buiten de regio te beluis-
teren via 105.0 FM. 
(foto: Combi Loek Anderson).

staat een thema centraal. Op 23 
september is dat onderwijs voor 
kinderen met autisme. Ook wan-
neer de diagnose nog niet ge-
steld is, is men welkom.
De bijeenkomst is in de Juliana 
van Stolbergschool, Juliana van 
Stolbergstraat 3. De deelname-
kosten bedragen 2,50 euro. Voor 
aanmelding en meer informatie: 
Hansje Veen, tel. 0251-679333 of 
auticafecastricum@hotmail.com.
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Masterplan Inbreidingen en 
Lokale Woonvisie aangepast  
Castricum - Het Masterplan In-
breidingen en de Lokale Woonvi-
sie komt opnieuw aan bod in de 
gemeenteraad. Op 10 september 
(raadsactiviteit) en 17 september 
(raadscarrousel) staat het on-
derwerp op de agenda. Besluit-
vorming vindt plaats op 1 okto-
ber.
De belangrijkste wijzigingen in 
het Masterplan Inbreidingen 
hebben betrekking op de ste-
denbouwkundige randvoorwaar-
den en uitgangspunten. De raad 
gaf vrijwel unaniem aan dat ze 
zich voor wat betreft de steden-
bouwkundige invulling van lo-
caties niet wil vastleggen en in 
de toekomst ruimte voor discus-
sie wil houden. Het college heeft 
deze opmerkingen ter harte ge-
nomen. Bij alle opgenomen in-
breidingsgebieden zijn de tek-
sten m.b.t. bouwhoogten en de 
schetsen met mogelijke invul-
lingen verwijderd. Gedeeltelijk 
is hierbij ook nog eens tegemoet 
gekomen aan het gestelde in de 

eerder ontvangen inspraakreac-
ties. De indicatieve woningaan-
tallen en aannames t.a.v. volks-
huisvestelijk programma zijn blij-
ven staan. Verder zijn door raad 
en gemeentelijke organisatie ge-
signaleerde tekortkomingen en 
onvolkomenheden in de tekst 
rechtgezet. 
De belangrijkste aanpassing 
in de Lokale Woonvisie betreft 
het percentage sociale woning-
bouw dat is opgenomen bij de 
spelregels voor de voeding van 
het Egalisatiefonds. Dit fonds 
draagt bij aan sociale woning-
bouw en wordt gevoed uit pro-
jecten waar onevenredig veel 
duurdere woningen worden ge-
bouwd. Doordat meer woningen 
als sociale woningbouw worden 
aangemerkt, levert dit meer geld 
op voor het Egalisatiefonds. Het 
college vraagt de raad specia-
le aandacht voor de verdeelper-
centages over de verschil-lende 
wooncategorieën. Dit onderdeel 
is niet veranderd ten opzichte 

van de eerste versie.
De verdeling goedkoop/betaal-
baar (categorie 1 en 2), middel-
duur (categorie 3) en duur (ca-
tegorie 4) bedraagt 40%-25%-
35%, waarmee de gewenste ver-
deling in de regionale woonvi-
sie (40%-30%-30%) wordt be-
naderd. Er ligt dus iets meer ac-
cent op het dure segment, het-
geen te maken heeft met de 
bouwplannen op Duin en Bosch, 
de Zanderij in Castricum en de 
Zandzoom in Limmen. Het aan-
deel van 15% in categorie 1 is in 
de Lokale Woonvisie lager dan in 
de regionale (30%). Dat is omdat 
de uitkomsten van het recente 
regionale woning-marktonder-
zoek een ander beeld geven over 
de woonwensen: er is behoefte 
aan meer kwaliteit en duurdere 
woningbouw. In de categorie so-
ciaal treedt in de Lokale Woon-
visie dan ook een verschuiving 
op: minder woningen tot 163.625 
euro en meer in de prijsklasse 
163.625–214.500 euro.  

Let op de kleintjes
Regio - GGZ Dijk en Duin en 
de Stichting Maatschappelij-
ke Dienstverlening organise-
ren ´Let op de kleintjes’. Dit pro-
gramma helpt kinderen met het 
verwerken van geestelijke en li-
chamelijke mishandeling door 

Thema Kinderpostzegelactie:

’Laat kinderen leren’
Castricum - Leerlingen van acht basisscholen gaan vanaf woensdag 
23 september op pad om kinderpostzegels en kaarten te verkopen. 
Het thema van de Kinderpostzegelactie dit jaar is ‘Laat kinderen leren’. 
Met de Kinderpostzegelactie zetten kinderen zich in voor andere kin-
deren die het minder goed hebben. Foto: Nils van Houts). 

Muziekfestival en cultuurmarkt   
Castricum - Twee muziekpodia 
en een culturele markt met aan-
bod aan activiteiten voor jonge-
ren; dat zijn de ingrediënten van 
Discpop, een festival door jonge-
ren zelf georganiseerd. De mu-
ziek is te horen vanaf een hoofd-
podium waar vier a vijf bands 
een optreden geven. Ook komt 
er een tweede, kleiner podium 
waarop de plaatselijke en begin-
nende bands de kans krijgen van 
zich te laten horen.
De cultuurmarkt zal bestaan uit 
een aanbod van verenigingen, 
stichtingen en instanties die hun 
aanbod van activiteiten voor jon-
geren promoten en jongeren 

hierover te woord staan. Ook 
wordt hen gevraagd activiteiten 
te houden waar jongeren aan 
kunnen deelnemen of hun acti-
viteit ter plekke te demonstreren, 
zoals streetdance, turnen, voet-
bal of kickboksen. 
Discpop is een van de activitei-
ten die voortkwam uit een over-
leg van de gemeente met jonge-
ren en organisaties die voor jon-
geren werken. Het ging in eerste 
instantie om activiteiten voor de 
jeugd van 14 tot en met 21 jaar 
in de zomervakantie. Aanvan-
kelijk werd uitgegaan van een 
festival in de zomer, maar om-
dat een festival van formaat ook 

een degelijke organisatie vereist 
is de datum verschoven naar 18 
oktober. De gemeente geeft sub-
sidie voor het evenement. 
Het waren vaste bezoekers en 
medewerkers van jongerencen-
trum Discovery en jongeren uit 
de voormalige ‘hanggroep Laan-
acker’ die graag een muziekpo-
dium buiten wilden organiseren 
voor een gemêleerd gezelschap 
jongeren. Ook voor de Discove-
ry  kindergroep worden activitei-
ten georganiseerd.

Discpop is op zondag 18 oktober 
van 12.00 uur tot 20.00 uur op 
het plein bij Geesterhage.
 

Steffie straalt op Dolfinn Rocks
Limmen - Popstar Steffie Zoon-
tjes uit Limmen trad op tijdens 
de vierde editie van Dolfinn 
Rocks, maar het was niet alleen 
aan haar te danken dat het een 
zeer geslaagde editie was. Jong 
en oud werd op 22 augustus op 
het plein van winkelhof `t Loo elf 
uur lang vermaakt met vele kin-
deractiviteiten, en live-optre-
dens van bekende artiesten. De 
opbrengst van het festival komt 
geheel ten goede aan Stichting 
Dolfinn, die met dit geld kinde-
ren met een beperking en hun 

familie financieel helpt. Het gaat 
dan om het kunnen volgen van 
dolfijnentherapie. Maar ook het 
vervoer van een G-voetbalteam 
is verzorgd door de stichting. 
Dagcentrum De Vijfhoek ontving 
deze dag een cheque van 500,- 
euro, zodat er op een willekeu-
rige zaterdag iets leuks met de 
kinderen kan worden onderno-
men. En ook de drummers van 
Drumband De Reiger ontvingen 
uit handen van voorzitter Bart 
Houtman nieuwe drumstan-
daards.

Volop activiteiten in Conquista
Limmen - In jongerencentrum 
Conquista is weer van alles te 
beleven. Kinderen van 4 tot en 
met 9 jaar kunnen elke zater-
dagochtend terecht van 10.30 tot 
12.00 uur. Meedoen kost een eu-
ro. Club X-tra is voor tieners van 

12 tot en met 16 jaar en vindt 
plaats elke vrijdag- en zaterdag-
avond van 19.00 tot 22.00 uur 
met uitzondering van 12 septem-
ber in verband met de kermis. 
Club X-tra is nog op zoek naar 
vrijwilligers. 

Castricum - In de week van 14 
tot en met 18 september is er ie-
dere avond een activiteit op Ken-
nemer Duincamping Geversduin. 
Maandag kan men vanaf 18.30 
uur deelnemen aan een excursie 
‘Korren aan zee’. 
Dinsdag begint om 18.30 uur 
een bosexcursie. Woensdag is er 
vanaf 19.30 uur de bijeenkomst 
Dynamische hedendaagse me-
ditatie. 
Donderdag begint om 18.30 uur 
een excursie waarin zoet wa-
ter centraal staat en vrijdag is 
er vanaf 19.00 uur een Schotse 
Hooglanderexcursie. 

Deelname aan een excursie kost 
3,50 euro, Toegang tot de bijeen-
komst is 6,00 euro. Aanmelden 
op Geversduin: 0251-661095.

Natuurweek
Geversduin 

Dansen voor 55-plus
Castricum - Mensen van  55 
jaar en ouder uit Castricum, Hei-
loo, Limmen, Akersloot en Uit-
geest worden uitgenodigd om 
te komen dansen bij dansschool 
Luut Griffioen. Onder leiding van 
een dansleraar worden de pas-
sen van de Engelse wals, de 
quick step en de tango weer op-
gefrist, waarna  er gelegenheid 
is om vrij te dansen. Ook ‘oude’ 
dansen zoals de Veleta en Ween-
se wals komen aan bod. Van-
af 25 september starten de les-
sen. Men iswelkom op 18 sep-
tember tussen 14.00 en 16.00 uur 
in dansschool Luut Griffioen aan 
de Dorpsstraat in Castricum voor 
een proefles. Meer informatie bij 
Stichting Welzijn, tel. 656562. 

Castricum - Op 20 september 
start het derde deel van een vier-
delige kruidencursus in bezoe-
kerscentrum De Hoep. Elk cur-

Kruidencursus susdeel duurt van 14.00 tot 17.00 
uur. De cursus wordt gegeven 
door Lydia Slijkerman en Cora 
Schipma, boswachters bij PWN.  
Aanmelden kan via www.pwn.nl/
activiteiten of via 0900-7966288.

met ze te tekenen, te kleien, to-
neel te spelen en te praten. Dit 
gebeurt in een groep die ne-
gen keer bij elkaar komt. Er zijn 
ook bijeenkomsten voor de moe-
ders. Het programma is voor kin-
deren van ongeveer 6 tot en met 
12 jaar. Aanmelden kan op tel.: 
0251 276400. 
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Open les Italiaans voor beginners
Castricum - Italiaanse taal-
school La dolce lingua organi-
seert op op dinsdag 15 septem-
ber en donderdag 17 september 
een open les Italiaans voor be-
ginners. De lessen maken deel 
uit van de cursus Italiaans 1 die 
bestaat uit 24 lessen van ander-
half uur. 
De beginnersgroep is bedoeld 
voor mensen die het Italiaans 
nog niet of een heel klein beet-
je spreken en verstaan. In de les-
sen ligt de nadruk op het begrij-

pen en spreken van het Itali-
aans. De luister- en spreekvaar-
digheid worden actief geoefend 
in kleine groepjes. Daarnaast is 
er aandacht voor Italiaanse mu-
ziek en cultuur. In de beginners-
cursussen wordt gewerkt met 
de lesboeken van Allegro 1, een 
uitnodigende nieuwe metho-
de met een duidelijke opbouw 
en een ongedwongen Italiaan-
se sfeer. De lessen worden ge-
geven in basisschool De Sokker-
wei in Castricum. Op de websi-

Tweede wereldrecord Limmen? 

Legokogel is door de kerk 
Limmen - Na maanden van 
voorbereidingen is er dan ein-
delijk het groene licht van Lego 
Denemarken; de hoogste Lego-
toren van de wereld komt in ju-
ni 2010 in Limmen te staan. Na 
de piramide van kratten in 2005 
gaat Limmen Ludiek nu voor 
een Lego-toren van ruim 30 me-
ter hoog, weer een echt Guin-
ness Book Record.
“Dit is natuurlijk echt fantas-
tisch nieuws“ zegt voorzitter An-
dré Koopman van stichting Lim-
men Ludiek. “We hebben nog 
wel steeds een klein gat in onze 
begroting en zijn op zoek naar 
sponsors.” 
Het evenement vindt plaats 

Scandag botdichtheid 
bij Etos in Geesterduin
Castricum - Osteocheck orga-
niseert op donderdag 10 sep-
tember een scandag botdicht-
heid bij Etos in winkelcentrum 
Geesterduin in Castricum.
Veel Nederlanders hebben os-
teoporose zonder dat ze het we-
ten. Volgens het RIVM (Rijks In-
stituut voor voorlichting en mi-
lieu) heeft een op de drie vrou-
wen boven de 55 jaar er last van. 
Het is dus verstandig zich pre-
ventief te laten meten. In tien mi-
nuten heeft men inzicht in het 
fractuurrisico. Een vergoeding 
van de ziekteverzekeraar is mo-
gelijk.
Osteoporose is een aandoening 
waarbij de botmassa is vermin-
derd. Dit heeft tot gevolg dat de 
kans op een botbreuk toeneemt.
Een licht trauma zoals een val, 
een duw of het tillen van een be-
scheiden gewicht kan bij men-
sen met ernstige osteoporose 
al leiden tot botbreuken van de 
heup, pols of rugwervel. 

Osteocheck gebruikt voor de 
meting een ongevaarlijke ultra-
sone hielscanner. Het hielbot is 
tevens representatief voor de 
botdichtheid van bijvoorbeeld 
de heup. Na de scan ontvangt 
men de computeruitslag en een 
rapportage met uitleg. Bij ver-
minderde botdichtheid krijgt de 
deelnemer gratis voedingadvies 
en bij een lage osteoporose me-
ting wordt men doorverwezen 
naar de huisarts, waarna in het 
ziekenhuis een Dexa-scan wordt 
gemaakt. De huisarts stuurt al-
leen mensen door bij wie er 
sprake is van een indicatie voor 
osteoporose.

Meer informatie en aanmelding?
Osteocheck is een onafhanke-
lijke instelling die botmetingen 
verricht door heel Nederland. 
Raadpleeg de site www.osteo-
check.nl voor meer informatie. 
Bij Etos op 0251-655292 voor 
aanmelding voor een botmeting. 

Schmincke Akademie acrylverf bij Ida Bakker
Castricum - “Na het stoppen 
van collega Toorenburg, kre-
gen wij vraag naar Schmincke 
Akademie acrylverf. Wij hebben 
dit weer opgenomen in ons as-
sortiment.” 

Aan het woord is Ida Bakker, die 
op de Dorpsstraat 102 lijsten-
makerij en winkel heeft met alle 
mogelijke hobbyartikelen. “Ook 
Winsor en Newton, acryl-, olie-  
en aquarelverf hebben wij weer 
binnengehaald”, vervolgt Ida. “En 
de Derwent potlodencollectie is 
uitgebreid met de inktense- en 
pastelserie.” 

Rond eind september wordt de 
Talens najaarsfolder weer huis-
aan-huis verspreid met allerlei 
aantrekkelijke aanbiedingen.

Leren zelf kleding maken 
bij een modevakschool?
Limmen - Nu de dagen kor-
ter worden en iedereen meer 
binnenshuis zit, is er meer tijd 
om zich bezig te houden met 
een hobby. Modevakschool Ria 
Mooij–Hoogeboom geeft cur-
sussen in kleding maken. “Zelf 
kleding maken leer je niet in een 
paar weken”, vertelt zij. “Er zijn 
zoveel technieken en mogelijk-
heden om van een lap stof iets 
te maken. Er komen ook steeds 
meer soorten stof, er zijn niet al-
leen de lang bestaande natuur-
lijke stoffen, van katoen, lin-
nen of wol, maar ook veel soor-
ten synthetische stoffen. Ook ve-
le soorten rekbare stoffen, bij-
voorbeeld tricot, zijn er in diver-
se kwaliteiten.” Tijdens de cur-

sus kunnen de deelnemers zich 
niet alleen bekwamen in dames- 
of kinderkleding maken; ook he-
renkleding is mogelijk. Bij perso-
nen met een andere maat dan 
de confectiemaat is het moge-
lijk om te leren hoe een patroon 
veranderd moet worden. Ria: “Je 
kan als beginner met de cursus 
starten, maar ook de meer erva-
ren naaister is welkom. Bij de sa-
menstelling van de groepjes van 
vijf of zes personen, wordt reke-
ning gehouden met leeftijd, inte-
resses enzovoort. De lessen wor-
den ‘s morgens onder schooltijd 
en ‘s avonds gegeven en duren 
twee uur. Wie meer wil  weten, 
belt na 17.00 uur met Ria Mooij–
Hoogeboom, tel.: 072-5053174.

Live@Zoomers op 17 september
Paolo zingt en speelt bij 
Zoomers op het strand
Bakkum - De zomer is nog niet 
voorbij. Strandpaviljoen Zoomers 
heeft een avond op het program-
ma staan vol entertainment
Op donderdag 17 september 
vindt een nieuwe editie van live@
Zoomers plaats. Zanger en pia-
nist Paolo komt naar het strand  

met zijn eigen minivleugel. Jazz, 
soul en vele andere muziekstijlen 
passeren de revue. 

Aanvang is 19.00 uur en gezien 
het succes bij een eerder optre-
den is reserveren gewenst: tel.: 
0251-653625 

En wie op zoek is naar bijzonde-
re kralen doet er goed aan re-

gelmatig bij Ida Bakker binnen 
te lopen.  

Castricum -  Op zondag 20 sep-
tember staat de boswachter van 
PWN klaar om een kijkje te ge-
ven in de wereld van het drink-
water. De wandeling duurt on-
geveer 1,5 à 2 uur. De wandeling 
start om 11.00 uur bij het infopa-
neel aan de Van Oldenborghweg 
aan de zuidkant van het infiltra-
tiegebied, bij het Hoefijzermeer. 
Aanmelden via www.pwn.nl/ac-
tiviteiten of 0900-7966288. Deel-
name kost 3,50 euro. 

Waterexcursie

te www.ladolcelingua.nl is uitge-
breide cursusinformatie te vin-
den, alsmede het volledige pro-
grammaoverzicht en informatie 
over de docent. 

Belangstellenden voor de open 
les kunnen zich opgeven via in-
formazioni@ladolcelingua.nl of 
bellen naar 0251-674324. Deel-
name kost 5,00 euro. De lestij-
den zijn op dinsdagavond van 
19.00-20.30 uur en op donder-
dagavond van 20.40-22.10 uur.

op 3,4,5,6 juni 2010. De jeugd 
wordt via school bij het evene-
ment betrokken. Naast sposnors 
wordt ook gezocht naar vrijwil-
ligers want die zijn broodnodig 
voor het slagen van het evene-
ment. “De Lego-bouwers bij-
voorbeeld die alle steentjes in el-
kaar moeten gaan zetten om de 
toren te doen laten verschijnen. 
Deze bouwers zullen de schakel 
zijn tussen wel of geen wereld-
record. We zullen zeker een stuk 
of 80 tot 100 bouwers nodig heb-
ben die in ploegendienst zullen 
gaan bouwen. Maar ook het af-
breken na het record is een taak 
van de bouw vrijwilligers”. 
Op de website www.limmen-
ludiek.nl  komt binnenkort een 
mogelijkheid tot aanmelden als 
vrijwilliger. Ook sponsoren kun-
nen zich via de site van Limmen 
Ludiek aanmelden. 
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Nieuwe start van radio- 
programma Commuzika
Castricum - Met de terugkomst 
en wedergeboorte van het via 
Radio Castricum 105, C/TV en 

internet uitgezonden radiopro-
gramma Commuzika van pro-
grammamaker en presentator 

Anton van Kaam meteen maar 
een primeur! Want gast in het 
programma is namelijk de Ne-
derlandstalige rockzanger Ri-
chie met zijn in de RMX studio in 
Zaandam opgenomen debuut-
single ‘Ik geef mij bloot’. 
Het programma Commuzika 
werd tot medio juli altijd op de 
zondagmiddag tussen 13.00 en 
14.00 Uur uitgezonden. Na een 
sabbatacal van ruim drie maan-
den, aldus gekscherend opge-
merkt door radioprogramma-
maker/presentator Anton van 
Kaam, is het radioprogramma 
Commuzika vanaf 8 septem-
ber iedere dinsdagavond tussen 
21.00 en 23.00 uur weer terug op 
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 kabel 
in Akersloot, Limmen en op De 
Woude. Ook via de computer: 
www.castricum105.nl.

Over de val van een wethouder
Onbegrijpelijk dat de PvdA in Castricum niet wil inzien dat wethouder 
John Hommes een fatale keuze maakte door de gemeenteraad maan-
denlang onwetend te houden over de enorme problemen die speelden 
bij de aanbesteding en uitvoering van het bouwplan voor het gemeente-
huis. Daar stonden we dan op 15 mei bij de feestelijke ceremonie van-
wege de 1e paal. Toen zou de vernieuwbouw die al wat vertraging had 
opgelopen toch echt gaan beginnen. Om vervolgens twee maanden later 
plotseling te vernemen dat het college heeft besloten de wethouder van 
het dossier te halen en het contract met de architect op te zeggen. De 
gemeenteraad moet het op dat moment doen met mededelingen van 
de burgemeester over een breuk in de relatie tussen de gemeente en 
de architect. Zonder dieper op de aard en de oorzaak van de problemen 
in te gaan (we weten er tot op de dag van vandaag in alle openheid nog 
het fijne niet van) staat één ding als een paal boven water: de kwestie 
speelt al lang, heel erg lang. De burgemeester, nu op de zaak gezet, gaat 
als een razende aan de slag om schade die al geleden is, en schade die 
nog dreigt, waar mogelijk te beperken. Gemeenteadvocaat, adviseurs, 
iedereen is in rep en roer. De burgemeester wil natuurlijk maar één ding: 
zo snel mogelijk met de vernieuwbouw beginnen.
Maar willen en kunnen blijken twee. Pas eind oktober, en wellicht nog 
wel veel later, lijkt hiervoor een scenario mogelijk. Als alles meezit. Als 
iedereen meewerkt. Zoals bijvoorbeeld de architect. 
Was de PvdA wethouder zich wel bewust van wat er nodig was om de 
bouw op 15 mei te kunnen laten starten? Partijen waren elkaar toen im-
mers al in de haren gevlogen. Hommes wist dat er op die manier geen 
gemeentehuis zou komen dat zou voldoen aan de eisen en de financiële 
kaders die de gemeenteraad hem had meegegeven. Wat doe je dan op 
zo’n moment? Blijf je dan stil zitten, hou je je mond of informeer je de 
raad dat je een probleem hebt? Natuurlijk, de wethouder besefte dat 
wanneer hij opening van zaken zou geven, hij frontaal zou botsen met 
de VVD, die ándere collegepartij die de hele gang van zaken rond het 
gemeentehuis steeds misprijzend heeft gevolgd. 
In plaats van de strijd als bestuurder in het VVD-PvdA college aan te 
gaan gokte Hommes dat hij zonder de architect, en desnoods ook zon-
der de VVD, wel door zou kunnen gaan.
We weten inmiddels beter. De kwestie gaat de gemeentekas en dus 
de gemeenschap over een tijdje heel veel geld kosten, zonder dat we 
daarvoor iets terug krijgen.
De PvdA moet na bijna vier jaar bestuursverantwoordelijkheid inzien 
dat de persoon Hommes en de bestuurder Hommes in de politiek ge-
scheiden zijn. John Hommes is een vriendelijke man die zijn stinkende 
best heeft gedaan, maar als bestuurder heeft hij de dure fout gemaakt 
om de raad buiten de problemen te houden, die hij zonder diezelfde 
raad onmogelijk kon oplossen. In zo’n situatie is begrijpelijk dat je met 
je partij één front vormt, maar tegelijkertijd collega’s van andere partijen 
beschuldigen van destructieve politiek is niet eerlijk, en onverstandig.
De VrijeLijst, Gemeenteraadsfractie 

Complimenten voor 
wethouder Hommes
De soap over het gemeentehuis krijgt bizarre vormen. Jammer. Nu is de 
hele PvdA afgetreden. Wat een gedoe! Wij, de inwoners van Castricum 
weten natuurlijk niet wat er achter de schermen speelt en eerlijk gezegd 
hoef ik het ook niet te weten. Het is voor iedereen jammer, dat er zo’n 
stagnatie is in de verbouwing van het gemeenthuis, omdat het lastig is 
vanwege dienstverlening, die je verderop moet zoeken maar ook is het 
jammer, omdat het zo’n desolate aanblik geeft, dat omwoekerde zielige 
verlaten gemeentehuis. Dus vandaar een hoop negatieve opmerkingen 
over dit onderwerp en zeker naar wethouder Hommes toe.
Maar wanneer krijgt iemand in onze samenleving een welgemeend 
compliment? Bijna nooit. En dat zou ik heel graag aan wethouder Hom-
mes willen geven. Ik heb grote bewondering voor alles wat hij tot stand 
heeft gebracht, in zo’n korte tijd. De Soomerwegh is er grandioos op 
vooruit gegaan met alle voorzieningen, die daar in mee zijn genomen. 
De Prinses Beatrixstraat, die in zo’n nauw overleg met de bewoners, en 
veelal in plezierige sfeer, opnieuw is ingericht en zo sterk is verbeterd! 
Petje af voor wethouder Hommes! En dan de Smeetslaan. Het was altijd 
zo’n lelijke laan. En nu kijken veel mensen er met genoegen naar. Echt 
prima gedaan! Zo is er nog heel wat te noemen. Ook de kleine niet in 
het oogvallende verbeteringen. Zoals de fietsenstalling bij de Sokkerwei, 
waar tot vorig jaar de fietsen in het gras lagen. 
Wethouder Hommes, mijn respect heb je en ik zie met eigen ogen de 
verbeteringen, die door jouw inzet en financieel beheer tot stand zijn 
gebracht. Dank je wel! Zou je niet nog even kunnen blijven???
Els Behage, Wederik 14, Castricum.

Basisschool opent feestweek 
met spectaculaire Klimpop
Castricum - Basisschool De 
Klimop bestaat sinds 1 augus-
tus 25 jaar. Natuurlijk mag zo-

iets niet ongemerkt voorbijgaan 
maar omdat alle kinderen, mees-
ters en juffen toen met vakantie 

waren is er deze week een gezel-
lige feestweek. Maandag 7 sep-
tember heeft het team de feest-
week geopend met een spec-
taculair Klimpop. Er waren na-
tionale en internationale optre-
dens van Barbie & Ken, de Dol-
ly Dots, The Jacksons 4 en Lady 
GaGa. Dinsdag gingen de groe-
pen 1 tot en met 7 op schoolreis-
je, respectievelijk naar Sprook-
jeswonderland, Linnaeushof en 
Duinrell. Groep 8 heeft de gehe-
le dag de school voor hun alleen 
want die zijn twee weken gele-
den al op kamp naar Texel ge-
weest. Woensdag hebben de 
kinderen een feestelijke lekker-
nij gemaakt en deze kon worden 
opgegeten samen met een glas 
limonade in het speciale Klimop-
restaurant. 
Donderdag zijn er voor alle groe-
pen een spel- en knutselcircuit 
en vrijdag wordt de feestweek 
afgesloten met het wereldbe-
roemde... Tja dat blijft nog een 
verrassing.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
29-08-2009: Jort, zoon van J.J.M. 
Kerssens en J.C. Krom, geboren 
te Akersloot.

Wonende te Bakkum:
26-08-2009: Ibrahim Ahmed Na-
zar Al Nafeesa, zoon van Ahmed 
Nazar Yaqoup en Zina Kamil 
Kasim Faylee, geboren te Alk-
maar.

Wonende te Castricum:
27-08-2009: Lieuwe Johannes 
Nicolaas, zoon van M.N.C. Stuif-
bergen en J.M. Mahieu, gebo-
ren te Beverwijk. 01-09-2009: 
Jari Noud, zoon van E. Knaapen 
en C.G.J. Glorie, geboren te Cas-
tricum.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
28-08-2009: Turfboer, Peter en 

Leeuwrik, Nina, beiden wonende 
te Castricum. 31-08-2009: Pel, 
Christopher M.J. en de Groot, 
Alexander F.M., beiden wonende 
te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
27-08-2009: Krosenbrink, Rem-
co J. en Zoeteman, Marsha, bei-
den wonende te Apeldoorn. 28-
08-2009: de Wolf, Martinus J. en 
Snitjer, Darja, beiden wonende 
te Alkmaar. 28-08-2009: Termes, 
Albertus P.F. en de Moel, Jolan-
da, beiden wonende te Castri-
cum. 02-09-2009: Hoogerwerf, 
Reinoud A. en Guit, Johanna M., 
beiden wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
25-08-2009: Schreuder Goed-
heijt, Martinus G., oud 84 jaar, 
overleden te Heemskerk, ge-

huwd met J. van der Kerff. 26-
08-2009: Mulder, Klaaske, oud 
90 jaar, overleden te Castricum. 
26-08-2009: Dorreboom, Pieter, 
oud 82 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met C. Koole. 30-
08-2009: Dijkhuizen, Dirk A.H., 
oud 65 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J.W. Innemee. 
31-08-2009: Schermer, Aafje, 
oud 90 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met C.J.H. 
Benard.

Wonende te Limmen:
31-08-2009: Verver, Hendrikus 
A., oud 73 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met T.J.M. 
Klepper. 02-09-2009: Kruijswijk, 
Gerardus J., oud 81 jaar, over-
leden te Limmen, gehuwd met 
W.J. Wit. 

Wonende te Akersloot:
27-08-2009:  Konijn, Lucas 
P., oud 61 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met A.A.M. 
van der Valk.
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Open Monumentendag
Castricum - De landelijke vie-
ring van Open Monumentendag 
vindt dit jaar plaats in het week-
end van 12 en 13 september. On-
der het regionale thema ‘Op de 
kaart’ gaan de deuren van ve-
le monumenten open die door-
gaans gesloten blijven voor pu-
bliek. 
Het open-monumentenweekend 
is in Castricum al jaren een forse 
publiekstrekker: gemiddeld ko-
men ruim 600 belangstellenden 
op het evenement af. Ook dit jaar 
worden weer veel mensen in en 
rond de monumenten verwacht.  
Belangstellenden krijgen een rij-
ke keus aan monumenten die 
voor bezichtiging worden open-
gesteld. Op sommige adressen is 
er nog iets extra’s, zoals een ten-
toonstelling. Een aantal opval-
lende activiteiten zijn in de voor-
malige Duinrandschool, Van Ol-
denbarneveldweg 37 in Bakkum. 
In de klaslokalen van dit voor-
malige schoolgebouw, dat nu in 

gebruik is als atelierruimte van 
amateur-kunstenaarsvereniging 
Perspectief, zijn diverse werken 
te zien van leerlingen rondom 
het thema ‘Op de Kaart’. Foto-
grafe Marina Pronk en beeldend 
kunstenaar Marion Albers tonen 
de bijzondere expositie Puur en 
Passie in de woning van de voor-
malige adjunct-directeur van 
Duin & Bosch aan de Van Olden-
barneveldtweg 32 in Bakkum. 
Geopend op zaterdag en zondag 
van 10.00 tot 17.00 uur. 
Dorpshuis De Kern op de Over-
toom 15 in Castricum heeft een 
tentoonstelling ingericht in het 
dorpshuis rondom het thema ‘De 
kern Castricum en Dorpshuis De 
Kern op de kaart’. Op de zolder-
verdieping van het gemaal op 
de Fielkerweg 4 in Akersloot: is 
door de Historische Vereniging 
Oud-Akersloot een tentoonstel-
ling ingericht rondom het thema 
‘Akersloot op de Kaart’. Voorma-
lig jachthuis van Jonkheer Ge-

vers op de  Oude Schulpweg 4 
te Castricum, gelegen schuin te-
genover de jachtopzienerswo-
ning Kijk-Uit, biedt een unieke 
blik op deze, verder verborgen, 
stille plek in het duin. De Stich-
ting NatuurMedia die het jacht-
huis momenteel tijdelijk ge-
bruikt, is die middag gastheer. 
Het net verschenen boek Duinen 
en mensen: Kennemerland van 
Rolf Roos is er verkrijgbaar en 
er is een gelegenheidsexpositie 
van de Bakkumse kunstschilder 
Dirck Nab die veel in de duinen 
van Bakkum en Egmond werkt. 
Het terrein achter Kennemer-
straatweg 341 in Heiloo is een 
beoogde woningbouwlocatie. 
Op zaterdag 12 september ne-
men kunstenaars, archeologen 
en verhalenvertellers het pu-
bliek in deze open ruimte mee 
op reis in de tijd. De kleurrijke 
geschiedenis, verleden en heden 
van Zandzoom Zuiderloo komen 
voorbij aan de hand van foto’s, 

film, bodemvondsten, verhalen 
en een excursie die dwars over 
het terrein voert. De bezichtiging 
van het gebied en ontmoeting 
met de deelnemers is mogelijk 
tussen 10:00 en 17:00 uur. 
Op het terrein van GGZ Noord-
Holland-Noord (voormalig Willi-
brord) zijn zaterdag de kapel en 
twee musea geopend: museum 
Sint Willibrordus en de expositie 
van Stichting Regionale Arche-
ologie Baduhenna. De kapel en 
de musea zijn van 11.00 uur tot 
16.00 uur te bezoeken.  Toegang 
is gratis. De musea bevinden zich 

in de souterrains van het hoofd-
gebouw van GGZ Noord-Hol-
land-Noord, Kennemerstraatweg 
464 in Heiloo. 
Voor de deelnemers aan de 
Open Monumentendag is er een 
landelijk magazine en een regio-
nale Open Monumentenbrochu-
re gemaakt. De tijdschriften zijn 
onder andere bij de bibliotheek-
vestigingen in Akersloot, Castri-
cum en Limmen, de VVV in Cas-
tricum en de balies van het ge-
meentehuis Castricum (locatie 
De Loet) en het gemeentehuis te 
Limmen verkrijgbaar. 

CDA kiest Marianne Zonjee-
Zonneveld als lijsttrekker

Castricum - Op de algemene 
ledenvergadering van het CDA 
Castricum is op 1 september  
unaniem gekozen voor Marian-
ne Zonjee-Zonneveld als lijst-
trekker voor de gemeenteraads-
verkiezingen op 3 maart 2010. 
Het CDA Castricum kiest daar-
mee voor een lijsttrekker met 
veel ervaring, deskundigheid en 
doorzettingsvermogen.

Castricum - Op 2 september 
heeft de brandweer in samen-
werking met het personeel van 
Dijk en Duin een containerbrand 
geblust bij de afdeling Hoogera-
de. 
Woensdagavond werd er van-
af diverse locaties uit Castricum 
een aardgaslucht waargenomen. 
De gealarmeerde ploeg heeft 
op verschillende plekken me-
tingen uitgevoerd en onderzoek 

Brandweer drie keer in actie
verricht. Uiteindelijk bleek dat 
de lucht afkomstig was van een 
binnenvaartschip dat zijn ruimen 
aan het luchten was.  
Zaterdagochtend werd de 
brandweer gealarmeerd vanwe-
ge een liftstoring bij de Offen-
bachflat waarbij een persoon zat 
opgesloten. Bij aankomst van de 
brandweer bleek dat de Castri-
cumse liftmonteur er ook al was.   
Hij loste het probleem op.

Castricum - De Volksuniversi-
teit Castricum (VUcas) houdt za-
terdag 12 september een open 
dag. Alle belangstellenden zijn 
van 11.00 tot 13.00 uur welkom 
in het vernieuwde kantoor op het 
Kooiplein in Castricum. Tijdens 
de open dag kan men informa-

Open dag bij VUcas

Castricum - Een gemakkelijke 
en vrij eenvoudige manier van 
fotobewerking kan gedaan wor-
den met het gratis programma 
Picasa van Google. 
Op woensdagmiddag 16 sep-
tember organiseren Gilde Cas-
tricum en de Bibliotheek Cas-
tricum van 14.15 tot 16.15 uur 
een themamiddag over het wer-
ken met dit fotobewerkingspro-
gramma. Belangstellenden kun-
nen zich hiervoor aanmelden bij 
Stichting Welzijn Castricum,  tel. 
656562. De kosten zijn 5,00 euro 
per persoon.

Foto’s bewer-
ken met Picasa 

Uitslag ballonnewedstrijd 
Castricum - De prijswinnaars 
van de ballonnenwedstrijd van 
winkelcentrum Geesterduin zijn 
bekendgemaakt. De ballon van 
Tycho Koene heeft 332 km afge-
legd, die van Sofie Kramer 209 

km, van Shawn Zijstra 176 km,  
Eroy Demirel 168 km en de bal-
lon van Brechje v/d Veer 152 km. 
De kinderen ontvingen woens-
dag een Geesterduin cadeaubon 
ter waarde van 15.00 euro.  

Marianne is geboren en geto-
gen in Castricum. Sinds 2002 zit 
zij  in de actieve politiek  en van-
af maart 2006 heeft zij zich als 
fractievoorzitter in de gemeen-
teraad zeer actief ingezet. Tij-
dens haar korte verblijf buiten 
deze gemeente was zij ook ac-
tief als raadslid voor de gemeen-
te Zaanstad. 
Naast haar functie als raadslid 
werkt zij ook voor het dagelijks 
bestuur van het CDA Noord-
Holland. Marianne is dus goed 
op de hoogte van het wel en wee 
op lokaal, provinciaal en lande-
lijk niveau. 
“Ik heb voor het CDA Castricum 
gekozen omdat zij oog heeft voor 
het heden en de toekomst. Op 
vele manieren probeert het CDA 
Castricum haar steentje bij te 
dragen aan een veilige, schone, 
leefbare en duurzame gemeente 
voor de bewoners op dit moment 
maar ook voor later.”

tie ontvangen over het veelzijdi-
ge cursusaanbod. Er zijn docen-
ten aanwezig om eventuele vra-
gen te beantwoorden. 

Een overzicht van de cursussen, 
werkgroepen, lezingen en films 
vindt men ook op www.vucas.nl. 

De Duinrandschool in Bakkum waar nu Perspectief gehuisvest is. 

Coördinator Nanda Ranzijn voor het vernieuwde kantoor.

Beatrixstraat en Ruiterweg 
woensdag feestelijk geopend
Castricum - Woensdag is ge-
vierd dat de Beatrixstraat en 
de Ruiterweg onlangs zijn ver-
nieuwd. Om 16.00 uur startte 
een feestelijke bijeenkomst in 
de Maranathakerk. Daarna plant 
te wethouder Hes de laatste van 
een rij jonge Hongaarse eiken 
aan de Beatrixstraat. 

Beide straten werden tussen no-
vember 2008 en juni 2009 op-
nieuw bestraat en ingericht. Bij 
de Beatrixstraat werd de riolering 
onder de weg – en de aansluitin-

gen op de huizen – vervangen 
omdat die in slechte staat bleek 
te zijn. De fundering van de weg 
werd bovendien verbeterd. 

Vooral voor de Beatrixstraat 
heeft de stem van de omwonen-
den duidelijk meegeklonken in 
het eindresultaat. De belangen 
van fietsers, voetgangers en par-
keerders zijn nu alle vertegen-
woordigd. De Ruiterweg en de 
aansluiting op de Mient kregen 
in de tweede fase een nieuw ui-
terlijk. 

Castricum - In een lezing die 
wordt gehouden in de fysiothe-
rapie van Kees Rootjes wordt in-
gegaan over de huidige theorie-
en  omtrent rugklachten. Een le-
zing die inzicht geeft over het 
functioneren van de wervelko-
lom. Er wordt een indeling ge-
maakt van de verschillende rug-
klachten. 
De mogelijke oorzaken van de-
ze klachten worden besproken. 
Vervolgens laat men zien dat 
men het lichaam voor een groot 
gedeelte zelf kan beïnvloeden. 
De invloed van gedrag, op het li-
chaam wordt uitgelegd. En hoe 
dit als therapie bij rugklachten te 
gebruiken. 
De lezing begint om 19.30 uur. 
De kosten bedragen  7,50 euro.  
Het adres is Dorpsstraat 109 in 
Castricum. 
Reserveren is gewenst. Men kan 
zich opgeven via  krootjesfysio-
therapie@wanadoo.nl of via de 
intekenlijst op de praktijk.

Frisse kijk op 
rugklachten
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Meervogels zondag 1 
komt niet tot scoren

Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels heeft de eerste com-
petitiewedstrijd uit tegen Assen-
delft afgesloten met 0-0. 
Op het mooie complex van As-
sendelft, waar gelukkig voor de 
selectie van trainer Han Vis-
ser weer vele Akersloters aan-
wezig waren, ontspon zich een 
voorzichtige wedstrijd. Meervo-
gels had een aardige start die de 
hele zwakke voorbereiding bij-
na deed vergeten. Echt veel ge-
vaar werd er voor beide doelen 
niet gesticht. 
Er werd wel gewerkt door bei-
de partijen maar de krachtsver-
schillen waren te gering. Na de 
rust en de verloting, waarbij ver-
scheidene M-siders (fanatieke 

fans Meervogels, en altijd ple-
zierig aanwezig) er met de buit 
vandoor gingen, begon de twee-
de helft net zoals de eerste. Door 
een tactische omzetting kreeg 
Meervogels meer ruimte over 
rechts en dat leverde een aan-
tal kleine kansen op. De ver-
dediging van de ploeg van Vis-
ser stond als een huis en mocht 
er eens een schot door komen 
dan was daar altijd Jack, die een 
goed debuut maakte. 
Na afloop gemengde gevoelens, 
gezien de voorbereiding blij met 
een punt, gezien de tweede helft 
hadden het er ook drie kunnen 
zijn. Volgende week moet Meer-
vogels de onvervalste derby te-
gen FC Uitgeest spelen.

Helios verliest eerste 
competitiewedstrijd

Castricum - De Castricumse 
korfballers hebben de uitwed-
strijd tegen Zaandam-Zuid met 
17-13 verloren. Tot de stand van 

3-3 kon de wedstrijd nog alle 
kanten op maar de Zaanse ploeg 
liep weg naar een 8-4 ruststand. 
Volgens aanvoerder Frank Bra-
kenhoff was Helios met name op 
verdedigend gebied niet scherp 
genoeg. “Veel één tegen één du-
els werden verloren waardoor de 
tegenstander te makkelijk scoor-
de.” 
Na de rust werd de wedstrijd bij 
een stand van 11-8 nog even 
spannend. Helios mocht een 
strafworp nemen maar helaas 
werd deze gemist. Direct daar-
na maakte de thuisploeg 12-8 
en zonk de moed  de spelers van 
Helios in de schoenen. Zaandam-
Zuid kreeg vleugels, alles lukte 
bij deze ploeg, terwijl bij Helios 
de bal net niet goed viel. Bij He-
lios maakte Suzanne Stuifbergen 
haar debuut als basisspeelster in 
een officiële wedstrijd. Zij scoor-

de één keer en werd halverwege 
de tweede helft vervangen door 
Jet Beentjes.   

Coach Anand Joeloemsing was 
tevreden over het vertoonde 
aanvalsspel. ”Helios heeft in de 
wedstrijd vaak op de korf ge-
schoten. De ploeg heeft effectief 
aangevallen en maakt op dit ge-
bied progressie door. Er zit een 
stijgende lijn in de ploeg en met 
hier en daar wat aanpassingen 
komen de resultaten vanzelf. We 
waren verdedigend vaak net te 
laat en maakten domme over-
tredingen waardoor we in totaal 
acht strafworpen tegen kregen.”
Zaterdag 12 september speelt 
Helios haar eerste thuiswedstrijd 
op sportpark Noord-End. De te-
genstander is DKV uit IJmuiden 
en de wedstrijd begint om 15.30 
uur. 

Meervogels start met een gelijkspel
Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels is het seizoen be-
gonnen met een gelijkspel te-
gen SVAP: 2-2. Het was een niet 

onaardige wedstrijd waarin de 
Akersloters bijzonder gemoti-
veerd waren.
 Het team had het eigenlijk ver-

diend om de volle winst te pak-
ken. Meervogels moet het zater-
dag 12 september opnemen te-
gen Hollandia. 

Meerkampwinst voor de 
jeugdatleten van AVC
Castricum - Op 29 en 30 au-
gustus stond Ryan Clarke, eer-
stejaars junior-D, aan de start 
van een zevenkamp bij AV Ly-
curgus in Krommenie. In het veld 
van 17 deelnemers behaalde hij 
de eerste plaats met een pun-
tentotaal van 3473. Ook Lisanne 
Schoonebeek was de sterkste bij 
een meerkamp.
Ryan legde de 80 meter af in 
11,3 seconden. Bij het versprin-
gen landde hij na 4,30 meter in 
de bak, terwijl hij met de speer 
een afstand van 25,86 meter 
overbrugde. De 80 meter hor-
den ging in 13,9 seconden. Bij 
het hoogspringen bereikte Ry-
an 1,45 meter en met de kogel 

een afstand van 7.00 meter. Op 
het altijd zware slotnummer, de 
1.000 meter, stonden de klokken 
stil na 3.11,1. Met deze presta-
ties bleef Ryan Clark niet ver van 
het clubrecord op de zevenkamp 
dat al bijna 25 jaar in de boe-
ken staat. Zaterdag 5 september 
nam Lisanne Schoonebeek, pu-
pil B, deel aan een meerkamp bij 
AV Hollandia.
Ook zij behaalde een fraaie eer-
ste plaats. Haar prestaties die 
dag; 40 meter: 6,60; verspringen: 
3,97 meter en kogelstoten: 5,53. 
Daarna liep zij nog een 1.000 
meter in 3.39,72. De prestatie op 
de 40 meter is ook een verbete-
ring van het clubrecord. 

Castricum - Zondag 13 sep-
tember houdt de hengelsport-
vereniging Castricum haar eer-
ste baarswedstrijd in de compe-
titie van het seizoen 2009. Deze 
wedstrijd is bestemd voor de se-
niorleden en het inleggeld be-

Baarswedstrijd draagt drie euro. Een leefkeetje 
is verplicht. Er wordt gevist in de 
vijvers van plan Ypenstein te Hei-
loo. Vertrek is om 7.00 uur vanaf 
het parkeerterrein Geesterduin-
weg. Men kan zich tot en met 
11 september 20.00 uur opgeven 
bij C. Duinmeijer, tel. 658999 of 
c.duinmeijer@casema.nl.

Tips voor de redactie kunt u 
mailen naar info@castricummer.nl
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of bel voor meer informatie: 0251 - 65 58 85
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Clubkampioenschappen
van jeugd TV Castricum
Castricum - Van 20 tot en met 
23 augustus zijn op de tennisba-
nen van TV Castricum de jaarlijk-
se clubkampioenschappen voor 
de jeugd gehouden. 
In totaal 56 jongeren variërend in 
de leeftijd van zeven tot en met 
achttien jaar bonden vier dagen 
lang de strijd aan met elkaar. Er 
werd in veertien poules gespeeld 
waarbij de meisjes en jongens 
meestal gescheiden waren be-
halve bij de kleinsten tot en met 
acht jaar. In deze categorie de-
den drie jongens en vier meis-
jes mee en hield Mitra Jalali de 
meisjeseer hoog door de pou-
le te winnen vóór Janique Zied-
ses des Plantes die tweede werd. 
In zijn laatste game versloeg hij 
op de valreep Amy Buteneers die 
daardoor strijdend derde werd.
In de jongensenkel tot twaalf jaar 
waren er twee poules. Stijn Bos-
selaar en Renze Sluijs waren hier 
de kampioenen. 
In totaal vier poules werd ook 

gedubbeld. In de categorie tot en 
met veertien jaar wonnen Melvin 
Jonker en Job Res en in de meis-
jesdubbel twaalf jaar José de 
Groot en Saranke Visser. José de 
Groot wist ook in de enkel grote 
indruk te maken door eerste te 
worden met een gamesaldo van 
maar liefst +50! In de oudste ca-
tegorie achttien jaar waren Joost 
Nussy en Nicky Kloosterman de 
sterksten. De wedstrijden in deze 
categorie lieten dagenlang ver-
beten maar sportieve strijd zien 
en toonden aan dat er veel jeug-
dig talent rondloopt bij TVC. 
Lisa Nussy pakte de tweede plek 
in de single achter Nicky Kloos-
terman. Bij de jongemannen 
werd Joost Nussy kampioen vóór 
Tom Beentjes. 
Zondag rond half 5 kon on-
der een stralende zon overge-
gaan worden tot de prijsuitrei-
king welke geopend werd door 
de voorzitter van TV Castricum 
Jos Verkleij. 

Fancy fair bij AVC 
Castricum - Tijdens de wedstrijd 
voor pupillen en junioren CD op 
De Duinloper op zondag 13 sep-
tember zal er van 11.00 tot 15.30 
uur ook een fancy fair en rom-
melmarkt gehouden worden. Al-
les wat de moeite waard is (be-
halve kleding en schoenen) kan 
worden ingeleverd in de kantine 
van AVC op de avonden dat er 
wordt getraind. 
Als men niet in de gelegenheid 
is om zelf spullen te brengen 
dan komt AVC ze graag opha-
len. Bel daarvoor even met Jorg 
v.d. Wel, tel. 0251-655492 of met 
Irma Straver, tel. 0251-671513. 
Verder is men nog op zoek naar 

mensen die voor dit evenement 
iets willen bakken, op een an-
dere manier willen meehelpen 
of iets speciaals willen aanbie-
den. Hiervoor kan men eveneens 
bellen met Irma Staver, tel. 0251-
671513.

Net als twee jaar geleden gaan 
ze weer van start met homema-
de gebak bij de koffie en is er 
een diversiteit aan kraampjes 
met onder andere kunst, siera-
den en country artikelen. Ver-
der is er een rommelmarkt waar 
de koopjesjager - zowel jong als 
oud - zijn slag kan slaan. En ver-
geet ook de boekenmarkt niet! 

Gratis proeflessen wereld- 
dans & Afrikaanse drums
Castricum - Op 12 september 
vinden van 10:00 uur tot 14:00 
uur, in OBS De Klimop, Roose-
veltlaan 1, vier verschillende gra-
tis proeflessen werelddans en 
Afrikaanse percussie plaats. Af-
riCultuur, een organisatie die 
Afrikaanse en wereldmuziek ac-
tiviteiten verzorgt, zoals wekelijk-
se lessen en workshops, wil met 
deze dag mensen de kans geven 
om vrijblijvend kennis te maken 
met de docenten en lessen die 
wekelijks gegeven gaan worden 
vanaf dinsdag 15 september.
Om 10.00 uur is er een gratis 
proefles ‘Moderne Werelddans’; 
een hippe combinatie van Bol-
lywood, buikdans, Afrikaans en 
Braziliaans, zoals in videoclips 
van bijvoorbeeld Shakira te zien 
is. Deze les is bedoeld voor kin-
deren vanaf ongeveer vijf jaar tot 
een jaar of twaalf. Hierna volgt 
een proefles ‘West-Afrikaan-
se djembé’; een houten trom-
mel bespannen met een geiten-

vel die met de handen bespeeld 
wordt. Om 12:00 uur start de 
proefles ‘West-Afrikaanse doun-
doun’; houten bastrommels die 
worden bespeeld met stokken. 
Beide Afrikaanse percussieles-
sen, voor volwassenen en kinde-
ren vanaf een jaar of tien, staan 
onder leiding van masterdrum-
mer Ousmane Sylla uit Guinée. 
Trommels zijn beperkt aanwezig, 
dus aanmelden is noodzakelijk. 
De laatste proefles op het pro-
gramma is ‘West-Afrikaanse 
dans’ met live percussie bege-
leiding. West-Afrikaanse dansen 
zijn vrolijke en bruisende dan-
sen waarbij soepele bewegin-
gen en opzwepende ritmes cen-
traal staan. 
De wekelijkse lessen dans en 
Afrikaanse percussie gaan de 
week erna van start op de dins-
dagavond en zaterdagochtend. 
Voor meer informatie en aanmel-
dingen: AfriCultuur; e.hos@het-
net.nl of 06-25 200 120. 

Ousmana Sylla.

Openingstoernooi CSV handbal
Castricum - Bij CSV handbal is er op zaterdag 22 en zondag 23 au-
gustus al een zeer druk en gezellig openingstoernooi geweest. Van 
heinde en ver kwamen de handballers aan. Ook waren er professione-
le bondscheidsrechters ingehuurd. Overal zaten mensen met stoelen 
en kleedjes. Al met al een geslaagd handbalweekend.

Een mooi begin van 
de herfst op de fiets
Castricum - Op 13 september 
wordt, als afscheid van de zo-
mer en begroeting van de herfst, 
de Indian Summer fietstoertocht 
verreden. De organisatie hiervan 
is in de vertrouwde handen de 
Kennemer Toerclub. Twee routes, 
een van 25 km en een van 75 ki-
lometer voeren door het gebied 
van duinen en polders in Noord-
Kennemerland. 
De 25 km route gaat via het pol-
dergebied van Uitgeest en Lim-
men naar de duiningang in Bak-
kum Noord. Om vervolgens door 
bos en duin, langs Johanna’s 
Hof, bij Camping Geversduin het 
duingebied te verlaten en langs 
de buitenkant van Heemskerk 
weer op park Assumburg terug 
te keren.
Voor de 75 km gaat de rou-

te door het landelijke polderge-
bied van Heemskerk tot de in-
gang van de duinen bij camping 
Geversduin. Daarna gaat de rou-
te door het duingebied van Cas-
tricum richting de Egmonden en 
Schoorl. In Schoorl is een pau-
ze gepland bij de Berekuil. Via 
Heiloo en Akersloot keert men 
weer terug op park Assumburg 
in Heemskerk.
Inschrijven tussen 10.00 en 11.00 
uur in het clubhuis van de ijs-
club ‘Kees Jongert’ op het park 
Assumburg, ingang Communi-
catieweg te Heemskerk. Deel-
nemerskosten NTFU-leden 1,00 
euro, niet NTFU-leden 1,50 euro.
Vergeet vooral de duinkaart niet.
Voor verdere informatie: Har-
ry van der Laan, 0251-656254 of 
www.kennemertc.nl.

Castricum - Stichting Danzarin 
start op 10 september om 20.00 
uur een nieuwe cursus Argen-
tijnse Tango. Dit is niet de ball-
room-tango die men leert of ge-
leerd heeft tijdens de ballroom-
lessen. Het is de oorspronkelijke 
tango zoals die rond 1900 is ont-
staan in Buenos Aires in Argen-
tinië. In tien lessen kan men een 
aantal variaties leren. Deze dans 
heeft geen leeftijdsbeperkingen. 
Wie geïnteresseerd is kan tijdens 
de eerste les op donderdag ko-
men kijken en meedoen en daar-
na beslissen of men doorgaat. 
Belangstellenden kunnen de sa-
lon ook op 12 september van-
af 21.00 uur bezoeken. Stichting 
Danzarin is aanwezig en beant-
woordt vragen. Alle lessen vin-
den plaats in Danscentrum Luut 
Griffioen, Dorpsstraat 72. Meer 
informatie: www.danzarin.nl.

Argentijnse Tan-
go leren dansen

Limmen - De Limmer IJsclub 
houdt op zondag 13 september 
de kermis Katerloop. De loop 
staat open voor wedstrijdlopers 
en recreanten. Men kan vijf of 
tien kilometer lopen. Er zijn prij-
zen voor de vijf km voor de jeugd 
tot en met vijftien jaar en voor de 
deelnemers van de tien km. 
Het inschrijfgeld bedraagt: 3,00 
euro zonder herinnering, 4,00 
euro met herinnering voor de 
jeugd tot en met vijftien jaar en 
5,00 euro met herinnering voor 
de ouderen. Inschrijven van-
af 9.30 uur in Sporthal d’Enterij, 
waar ook kleed- en douchegele-
genheid is. De start is in het park, 
nabij de sporthal om 10.30 uur.
Voor de kinderen is er de Park-
loop. Kinderen tot en met acht 
jaar lopen éénmaal een ron-
de om het park en de kinderen 
van negen tot en met twaalf jaar 
tweemaal. Deelname is gratis en 
na afloop is er voor ieder een 
aardigheidje. De start voor deze 
Parkloop is om 10.00 uur.

Katerloop

Castricum - Postduivenvereni-
ging de Gouden Wieken had dit 
weekend hun voorlaatste wed-
vlucht op het programma staan.
De leden verzamelden samen 
110 postduiven die gelost wer-
den in het Belgische Nijvel (220 
km).
Door de laaghangende bewol-
king in België werden de duiven 
om 10.30 uur gelost. Met een ge-
middelde snelheid van ruim 80 
km/uur vloog de eerste duif naar 
het hok terug van zijn baas An-
ton Tromp. Ook klokte Anton de 
tweede en derde van de vereni-
ging. De tweede prijs ging naar 
Gerhard Tromp die de duif van 
Cees de Wildt ruim voor bleef.
Volgende week is alweer de laat-
ste vlucht van dit seizoen. 

Duif van Anton 
Tromp snelste
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Vitesse E1 speelt voor-
wedstrijd bij Volendam
Castricum - Vitesse E-1 heeft 
een uitnodiging gekregen om 
een voorwedstrijd te gaan spelen 
bij de wedstrijd FC Volendam 1-
Excelsior 1 vrijdag 11 september 
aanvang 20:00 uur. Er wordt in 

het Kras Stadion afgetrapt door 
de E-1 om 18.30 uur. 

Zij spelen tegen VV Assendelft 
E-1. Bij winst gaan ze door naar 
de volgende ronde.

Red Stars slaat zich naar winst
Castricum - De slagploeg van 
Red Stars was afgelopen zondag 
weer ouderwets op stoom. Tegen 
de altijd zeer aanvallend spelen-
de Sparks uit Haarlem prijkte na 
9 innings een stand van 12–8 op 
het scorebord van het thuisspe-
lende Castricum. Beide teams 
kampten met veel blessures. Zo 
had Sparks precies negen man 
op de slaglijst waar Red Stars 
niet verder kwam dan tien fitte 
spelers.
Sparks bezit over een zeer lastig 
te raken pitcher en sterke slag-

ploeg. Hans de Boer, de vaste 
werper van de Haarlemmers, kon 
door zijn invallen in het eerste 
team niet meer tegen de Castri-
cummers werpen. Hierdoor werd 
een pitcher van een hoger team 
de heuvel opgestuurd maar de-
ze kon weinig klaarspelen tegen 
het agressieve slagwerk van de 
thuisploeg. Het was Niek Kuijs 
die met een slaggemiddelde van 
.800 (vier uit vijf) alle hoeken van 
het veld wist te raken. “In prin-
cipe heeft Niek twee schone 
home-runs kunnen slaan, nipt 

Slagkanon Jeroen Groenendal slaat zijn achtste officiële home-run van 
het seizoen.

stond daar twee keer het hek 
tien centimeter te hoog”, aldus 
coach Van Schoor. Daarnaast 
wist Jeroen Groenendal wel de 
bovenkant van het hek te passe-
ren en daarmee zijn achtste offi-
ciële home-run aan te tekenen.  
Verder bleef Joost Kuijs, als aan-
gewezen slagman voor pitcher 
Van der Kort, nog net onder zijn 
broertje met een slaggemiddel-
de van .750 en behaalde ‘come-
back-kid’ Jeroen Karreman een 
score van .600. “Er werd geva-
rieerd geslagen en de eerst ge-
worpen bal werd meerdere ma-
len tussen de verdediging heen 
geslagen. Ik ben zeer te spreken 
over deze teamprestatie”, sluit de 
Castricumse coach af.   
Dat Red Stars het niet moeilijk 
zou krijgen was geen verrassing. 
Sparks staat nu, samen met Alc-
maria en DVH onderaan en dit 
zijn dan ook de laatste teams die 
de Castricummers nog moeten 
pakken. Met de winst op Sparks 
als beste van de drie is het nu 
een kwestie van uitzingen. 

Zondag wordt Alcmaria aange-
daan en als laatste staat het Am-
stelveense DVH op het program-
ma. Een tweede  kampioenschap 
op rij zit er nu praktisch niet 
meer in dus zal Red Stars zich 
met de tweede plaats tevreden 
moeten wanen.  

Vitesse E3 verrast FC Castricum E3

Eerste in de bekerpoule
Castricum - Waarschijnlijk had-
den de dorpsgenoten een an-
der verloop van de wedstrijd ver-
wacht en niet gedacht dat de 
E3 die ze zouden treffen vori-
ge week nog E4 was. De wed-
strijd werd gespeeld op kunst-
gras en werd zeven tegen zeven 
gespeeld.
De FC-ers hadden het zwaar en 
moesten al redelijk snel een te-
gendoelpunt incasseren die 
Huub mooi achter de keeper er-
in legde. Tijdens een wel erg ver-
re trap van Martijn had iedereen 

flink lang de tijd om te specule-
ren hoe die bal nou bij het doel 
zou komen. Martijn had al het 
idee dat die bal over zou gaan, 
maar het werd er één die niet 
zou misstaan bij latje trappen: Hij 
liet een mooie ‘ploing’ van de lat 
horen. Sven hield zijn doel goed 
schoon. Tim en Zakariye zorg-
den ervoor dat Sven het ook niet 
al te druk kreeg. Huub heerste 
op het middenveld. Terwijl Tho-
mas en Dani over links en Lars 
over rechts het de FC-ers lastig 
maakten. Even later had Mar-

tijn een mooie assist door de bal 
iets terug te geven voor het doel, 
waarna Thomas de bal intikte: 2-
0. Aan het einde van de tweede 
helft werd er nog even zes tegen 
zes gespeeld, door een bloederi-
ge blessure bij de blauw-witten, 
veroorzaakt door de bal die zorg-
de voor een tand door de lip.
De tweede helft was er een inval-
ler geregeld en dat leek FC Cas-
tricum hoop te geven, wat voor 
hun gelijk een doelpunt oplever-
de. Zakariye zorgde daarna met 
twee treffers dat de voorsprong 
weer aangenaam werd. Pas in de 
laatste minuten van de wedstrijd 
wisten de blauw-witten nog de 
doellijn te passeren.
Uiteindelijk dus 2-4 winst. 

Onverwacht verlies voor 
Vitesse’22 in Zaandam
Castricum - Vitesse’22 is de 
competitie slecht begonnen. 
Het eerste duel van de competi-
tie werd onnodig en onverwacht 
verloren. In een matig duel – van 
beide kanten – trok Zilvermeeu-
wen aan het langste eind: 2-1
Vitesse’22 kwam wel op voor-
sprong. Waar Tanno van de Berg-
he na een kwartier voor open 
doel jammerlijk faalde, wist Len-
nert Beentjes in de 30e minuut 
wel het net te vinden. Na een 
knappe combinatie met Robin 
Bakker, schoot Beentjes de bal 
tegen de touwen, 0-1. 

Een tweede doelpunt hing in de 
lucht, maar Beentjes verzuimde 
een prachtkans doeltreffend af 
te ronden. Er werd thee gedron-
ken met een 0-1 tussenstand.
Zilvermeeuwen kwam vol goe-
de moed uit de kleedkamer. Vi-
tesse’22 had het hoofd er nog 
niet helemaal bij, wat wel bleek 
uit het tot stand komen van de 
Zaanse gelijkmaker. Met de 48e 
minuut op de klok werd een cor-
ner van Zilvermeeuwen ver-

lengd door een geheel vrijstaan-
de Zaandammer naar een mede-
speler die, ook geheel vrijstaand, 
bij de tweede paal de bal kon 
aannemen en inschieten.
Vitesse’22 probeerde er nog een 
wedstrijd van te maken, maar 
speelde daarvoor te onrustig. 
Veelvuldig werd de lange bal ge-
hanteerd, wat niet bevorderlijk 
was voor het spel. Zilvermeeu-
wen hing ontspannen achteruit 
en stuurde elke lange bal retour 
afzender.

Dat uiteindelijk Zilvermeeuwen 
met de winst aan de haal ging, 
was dus verrassend te noemen. 
Een in de 90e minuut makkelijk 
gegeven vrije trap op de rand 
van het 16 metergebied, bood 
Zilvermeeuwen de uitgelezen 
mogelijkheid om op voorsprong 
te komen. Dat de bal via de muur 
in het doel verdween en keeper 
Koekkoek op het verkeerde been 
zette, deerde geen enkele Zaan-
dammer.  Het doelpunt werd ge-
vierd alsof het kampioenschap 
was binnengehaald.
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VV Limmen wint eerste duel
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen zijn prima aan de com-
petitie begonnen door het sterke 
Purmerend met 1-0 te verslaan. 
Afgelopen zondag kwam Purme-
rend op bezoek om de krachten 
te meten in de eerste competi-
tiewedstrijd. Purmerend is vorig 
jaar gedegradeerd uit de eerste 
klasse dus over de tegenstander 
was niets bekend. De aftrap te-
gen de geelhemden was bijzon-
der want de eerste pupil van de 
week mocht deze nemen. Het 
was Rick Hollenberg die deze 
veilingkavel op zijn naam had ge-
zet. Voortaan zal er bij de thuis-
wedstrijden een meisjes pupil in 
het zonnetje worden gezet. Lim-
men begon vol goede moed aan 
de wedstrijd. In de achttiende 
minuut ontving voorstopper Ma-
rije de bal en zij speelde de bal 
in op Nathalie, die op haar beurt 

rechtsbuiten Tamara wegstuur-
de. Tamara schoot op het doel 
maar de keepster pareerde de 
bal. Dit deed zij echt zo dat de 
goed meegelopen Marije de bal 
alsnog in kon tikken bij de twee-
de paal. Purmerend kwam nog 
tot een afstandsschot op de lat 
maar kon verder geen kans op 
haar naam schrijven. 
Limmen bleef ook de twee-
de helft kort op de vrouw dek-
ken.  Er kwamen zelfs nog kan-
sen voor Limmen. Limmen kreeg 
nog twee kansen via Natha-
lie die de spitspositie bekleedde 
maar zij schoot tot twee keer toe 
iets te gehaast met haar linker-
been vanuit de draai de bal naast 
het doel. Even voor tijd brak As-
trid nog goed door op de links en 
liep zij door op de keepster. Via 
via kreeg ze de bal in het doel. 
Helaas voor de fans bleek zij de 

bal met haar hand te hebben ge-
raakt en werd het doelpunt afge-
keurd. 
Purmerend besloot nog over te 
gaan tot een slotoffensief maar 
door mee verdedigen van het 
gehele team kwamen ze niet 
verder dan een afstandsschot. 
Na 90 minuten voetballen bleven 
de punten in Limmen en was de 
eerste overwinning dit seizoen 
een feit. Poel: “Volgende week de 
kermiswedstrijd in Haarlem. We 
spelen op tijd. Vorig seizoen kre-
gen we daar 7-0 klop maar we 
hebben ook een keer een punt 
gepakt 2-2. Als iedereen gecon-
centreerd blijft kunnen wij het 
Olympia Haarlem lastig maken.” 
De vrouwen van VV Limmen fe-
liciteerden na afloop de trainers 
Pim en Richard met hun eerste 
competitieoverwinning met zo-
wel dames 1 als dames 2. 
Poel: “Op naar de volgende 25 
wedstrijden.”
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Droomstart voor FCC
Castricum - FC Castricum heeft 
in Amsterdam een klinkende ze-
ge behaald op SC Voorland. Na-
dat Marciano van Omme en Ri-
chard Mensah van de thuisploeg 
al vroeg in de wedstrijd rood (2x 
geel) kregen, had de promoven-
dus weinig moeite meer met de 
tegenstander. Castricum, dat op 
het moment van de rode kaar-
ten al met 1-0 leidde dankzij een 
treffer van Niels Popping, speel-
de de wedstrijd geconcentreerd 
uit. Invaller Maarten van Duiven-
voorde, nogmaals Niels Popping 
en Duco de Koning profiteerden 
van de extra ruimte, uitslag 0-4.
Castricum begon nerveus aan de 
wedstrijd en kwam niet goed in 
haar spel. Dat had alles te ma-
ken met tegenstander Voorland. 
De thuisploeg, elf fysiek ster-
ke en snelle individualisten, wist 
met fel storen het Castricum spel 
goed te ontregelen. De ploeg 
van Mark Kranendonk had moei-
te met de opbouw, maar verde-

digend had FC Castricum zijn 
zaakjes goed voor elkaar. Zo so-
lide en geconcentreerd als Cas-
tricum verdedigde, zo onsamen-
hangend oogde de verdediging 
van Voorland. Nadat Daan Ha-
maker (volley over het doel) en 
Niels Popping (teenlengte tekort) 
niet wisten te scoren werd hal-
verwege de eerste helft de ver-
dediging van de thuisploeg op-
nieuw ontrafeld. Niels Popping 
ging uitstekend door en scoor-
de na een fenomenaal hakje van 
Machiel Karzijn, 0-1. Vlak voor 
het rustsignaal kwam de wed-
strijd plotseling in een beslissen-
de plooi. Nadat Voorland mid-
denvelder Belmond Foune van 
dichtbij faalde en slechts de lat 
trof, werd Machiel Karzijn op-
zichtig vastgehouden door Mar-
ciano van Omme. De aanvoerder 
van de thuisploeg had al geel op 
zak, zodat rood het terechte von-
nis was van arbiter Lima Schee-
pens. 

Het werd nog erger voor de 
thuisploeg toen twee minuten 
na rust de situatie zich herhaal-
de. Nu was het rechtsback Ri-
chard Mensah, die na een onbe-
suisde actie op Machiel Karzijn 
zijn tweede gele kaart ontving 
en ook kon vertrekken. Ondanks 
het zware vonnis van de scheids-
rechter nam Voorland het spor-
tief op. De wedstrijd werd een 
ongelijke strijd, maar ontaardde 
niet. Het wachten was op het ge-
nadeschot van FC Castricum dat 
weinig verzet meer ondervond. 
Castricum kreeg een zee van 
ruimte om te voetballen en kans 
op kans werd gecreëerd. Maar-
ten van Duivenvoorde, amper 
drie minuten in het veld, scoor-
de halverwege de tweede helft 
0-2. Niels Popping noteerde zijn 
tweede en Castricums derde, 0-
3. Duco de Koning trof in de slot-
fase van afstand fraai doel. Via 
de onderkant van de lat viel de 
bal achter de doellijn, 0-4. 
FC Castricum verdediger Martijn 
Rijs keek met trots terug op de 
wedstrijd. 

Imposante start van 
Cor Kuys bij ‘t Stetje

Castricum - Cor Kuys is fantas-
tisch begonnen aan het nieu-
we seizoen van biljartvereni-
ging ’t Stetje, hij haalde de eer-
ste avond maar liefst 35 wed-
strijdpunten in zijn twee partij-
en. Vooral in de eerste partij te-
gen Harm Regts deed hij het ge-
weldig en won in 10 beurten en 
maakte een hoogste serie van 27 
caramboles, waardoor hij in deze 
partij al 24 wedstrijdpunten ver-
gaarde. Zijn  tweede partij was 
iets minder, maar hij won wel 
van Piet Castricum in 22 beur-
ten en hierdoor kwam zijn totaal 
op 35 punten kwam. Een flitsen-
de start voor Cor.
Ook nieuwkomer Piet Nieuwen-
huizen liet er geen gras over 
groeien en liet in de eerste par-
tij zien dat er met hem ook re-
kening moet worden gehouden. 
Hij versloeg Jeroen van de Kerk-
hof in 12 beurten, waardoor hij 
20 wedstrijdpunten op zijn conto 
mocht schrijven. Ook zijn twee-
de partij was iets minder maar hij 
won die van Jos Hes in 23 beur-
ten. Piet kan weer 10 punten bij-
schrijven waardoor zijn totaal op 
30 komt. Hij neemt nu een twee-
de plaats in. 
De derde plaats wordt nu inge-
nomen door de clubkampioen 

van vorig seizoen Stephan Cas-
tricum die ook met twee overwin-
ningen 26 punten vergaarde. De 
eerste partij ging bij hem als een 
speer, hij won van Siem Groen-
tjes in 13 beurten, en maak-
te een hoogste serie van 11 ca-
ramboles. Zijn tweede partij was 
minder, hij won wel maar nu in 
29 beurten, van Kees Rörik. Ook 
Johan van Venetiën won beide 
partijen en versloeg in een min-
dere partij Fred van Haasen in 24 
beurten. Zijn tweede partij was 
een stuk beter en hier versloeg 
Johan Harm Regts in 18 beurten. 
Eugene Burgzorg won wel zijn 2 
partijen maar haalde slechts 18 
wedstrijdpunten, omdat hij toch 
te veel caramboles nodig had. 
Huib Moot is nog niet in goede 
doen en verloor beide partijen 
van Jan Elting en Kees Rörik. Wel 
maakte hij de hoogste serie van 
de avond namelijk 29 carambo-
les. Hij zal zeker dit seizoen nog 
van zich laten horen. Hein Huizer 
begon ook hoopvol en won van 
Henk Revers in een goede eer-
ste partij in 22 beurten en maak-
te een hoogste serie van 20 ca-
ramboles, maar verloor weer van 
Siem Groentjes in een minde-
re partij in 26 beurten. Fred van 
Haasen won zijn partij tegen Jan 
Elting in 19 beurten, waardoor hij 
13 wedstrijdpunten scoorde. Jan 
van de Kerkhof verloor zijn par-
tij tegen Jos Hes in 23 beurten, 
maar won weer van Henk Revers 
in 25 beurten.

Al met al een goede start van het 
seizoen voor biljartvereniging ’t 
Stetje, met prima koploper Cor 
Kuys.

Geslaagd tafeltennisevenement
Limmen - Tafeltennisvereniging 
Limmen-Heiloo organiseerde op 
4 september een tafeltennistoer-
nooi tussen verschillende buurt-
verenigingen. Aan dit evene-
ment deden naast TTV Limmen, 
TTV Akersloot en TTV Uitgeest 
mee. Aan het evenement deden 
40 jeugdtafeltennissers mee die 
tussen de zeven jaar en zestien 
jaar oud waren. Tijdens het eve-
nement werd er op een sportie-
ve wijze getafeltennist tussen de 
spelers van de diverse vereni-

gingen. Uitgeest verdiende een 
pluim want zij wist met een klein 
aantal deelnemers toch een punt 
te halen. Akersloot werd twee-
de met zeventien punten en TTV 
Limmen-Heiloo werd de winnaar 
met ruim 30 punten. 
Wie zin heeft om een keer te ta-
feltennissen is welkom op vrij-
dag 11 september in de sport-
zaal aan de Hogeweg 61 vanaf 
18.30 uur om geheel vrijblijvend 
een uurtje mee te doen met een 
jeugdtraining. .

Limmen wint eerste 
competitiewedstrijd
Limmen - Eindelijk was het dan 
zover. Na een voorbereiding die 
al eind juli begon, stond de eer-
ste competitiewedstrijd op het 
programma. Tegenstander was 
het voor de meesten onbeken-
de DSS uit Haarlem. Met alleen 
Koen Nijman als geblesseerde 
was het voor trainer Jos van Vee-
len een luxe probleem welke elf 
spelers mochten aanvangen. Ge-
lukkig was ook keeper Jesse Pis-
caer zaterdag fit bevonden door 
de medische staf.
Met een sterke bank, Jim Rui-
ter, Thijs Nijman en Paul Zeeman 
achter de hand en een eerste 
competitiewedstrijd werd dan 
ook verwacht dat Limmen fel van 
start zou gaan. Niets was echter 
minder waar, want het was DSS 
dat de eerste fase van de wed-
strijd in handen had. Het begin 
was nog een beetje rommelig en 
hier en daar zelfs een beetje ‘sta-
tisch’. Net toen Limmen enigs-
zins grip op de wedstrijd leek te 
krijgen was het de kleine links-
buiten van DSS die na niet sterk 
verdedigen de 1-0 liet aanteke-
nen. Een verkeerd beoordeelde 

voorzet door Jesse Piscaer werd 
eenvoudig binnen geknikt. Des-
ondanks wist Limmen het spel 
weer goed op te pakken. Het re-
sulteerde in een paar knappe 
aanvallen. Toch werd vijf minu-
ten voor rust de druk op de ver-
dediging van DSS te groot. Na 
een voorzet van de rechterkant 
was het Rens Min die vrij kon 
inkoppen. Hij schampte de bal 
echter half, maar ook de verde-
diger van DSS rekende hier niet. 
Via zijn been rolde de bal achter 
de keeper en zo bereikten bei-
de teams met ieder een doelpunt 
de rust.
In de rust werd Sjoerd L’Abee met 
een hamstring blessure, gewis-
seld voor Jim Ruiter. Na tien mi-
nuten kwam ook Paul Zeeman in 
het veld voor de strijdbare link-
spoot Rens Min. Na deze omzet-
tingen werd het een wedstrijd die 
twee kanten op kon. Beide teams 
probeerden een doelpunt te for-
ceren en kregen hier ook kansen 
voor. Het was uiteindelijk wach-
ten tot de 75ste minuut voordat 
de eerste doorbraak kwam. Rou-
tinier Harry Verduin liet zich op 

een sluwe wijze vloeren in het 
strafschopgebied met een penal-
ty tot gevolg. Het was Harry zelf 
die achter de bal ging staan. Via 
een vinger en de paal bleef het 
zodoende 1-1. Het was daarom 
des te belangrijker dat Limmen 
scherp bleef spelen en nog geen 
minuut later was het dan ook wel 
raak. Na een karakteristieke kap-
pen en draaien actie van Jeroen 
Veldt was het Rene Hof die van 
afstand de trekker mocht over-
halen. Zo kwam Limmen op een 
1-2 voorsprong en dit leek een 
soort bevrijding voor de ploeg. 
Het laatste kwartier was dan ook 
de beste fase van de ploeg. Dit 
bleek met name uit de mooiste 
goal van de middag. Een prach-
tige solo door de sterk spelende 
Rick Seignette door de DSS-ver-
dediging kon uiteindelijk worden 
afgerond door Jeroen Veldt. De-
ze 1-3 was beslissend en hier-
mee leek Limmen al de punten 
in de tas te hebben. 
De eindstand kwam uiteinde-
lijk op het scorebord door de 
makkelijk scorende Paul Zee-
man. Na een steekpass van Re-
ne Hof schoof Paul drie minuten 
voor tijd de 1-4 binnen. Uiteinde-
lijk behaalt Limmen in zijn eerste 
competitiewedstrijd een makke-
lijk, enigszins geflatteerde over-
winning. 

zondag 13 september 14.00 uur:

Limmen - Foresters
balsponsor: kLaas braak kermisexpLoitant

pupil v.d. week: aron zandbergen (Limmen d1)

Senioren TVC spelen clubkampioenschappen
Castricum - Tennisvereniging 
Castricum heeft haar jaarlijk-
se clubkampioenschappen weer 
achter de rug. Bij de dames werd 
Margaret Balk extra gehuldigd 
omdat zij in de hoogste catego-
rie als eerste was geëindigd en 
daardoor clubkampioene werd. 
Clubkampioen bij de heren werd 
dit keer Bart Kuijs. De ‘Ger de Ja-
gerbeker’ ging naar Henk Zon-
neveld, omdat hij winnaar was 
geworden in de herenenkel 50+. 
Voor uitslagen en foto’s van het 
toernooi zie www.tvcastricum.nl.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
9 september 2009
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Voor in de agenda
10 september BOS-sportdag Castricum 
(sportpark Wouterland): 1000 kinderen 
tussen 9 en 12 jaar gaan kennismaken 
met diverse sporten. Zij komen uit de 
hele gemeente Castricum naar het 
Sportcomplex Wouterland. De sportdag 
is onderdeel van het project Buurt, On-
derwijs en Sport (BOS), dat bij jongeren 
een gezonde levensstijl wil promoten en 
overgewicht wil beperken.

12 en 13 september Open Monu-
mentendag 2009 (gehele gemeente):
tijdens de landelijke viering van Open 
Monumentendag in Castricum gaan 
op 12 en 13 september de deuren van 
vele monumenten open die doorgaans 
gesloten blijven voor publiek. Op vier 
locaties zijn bovendien speciale ten-
toonstellingen ingericht over het thema 
‘Op de kaart’. Meer informatie: www.
castricum.nl > ‘Op de kaart’.

Autovrije Zondag op 20 september
Week van de Vooruitgang in Castricum 
Castricum staat een week lang in het teken 
van duurzame mobiliteit. Tijdens de lande-
lijke Week van de Vooruitgang van 14 t/m 
20 september zijn er diverse acties om aan-
dacht te vragen voor een beter leefklimaat. 
De start is maandag 14 september bij basis-
school De Toermalijn. Wethouder De Haan 
fietst dan naar deze school en onderweg 
haalt hij een aantal leerlingen van huis op, 
die met hem mee naar school fietsen. Dit is 
meteen ook de start van de actie ‘Op Voe-
ten en Fietsen naar School’. 

Duurzame mobiliteit
De Week van de Vooruitgang is een lan-
delijk initiatief om aandacht te vragen voor 
klimaat en duurzame mobiliteit. De ge-
meente Castricum roept haar inwoners op 

om tijdens deze week zo veel mogelijk de 
auto te laten staan en in plaats daarvan ge-
bruik te maken van het openbaar vervoer 
of de fiets. Daarnaast kunt u zich op vrijdag 
18 september op de markt in Castricum la-
ten informeren over de verschillende duur-
zame mogelijkheden voor gemotoriseerd 
vervoer.

De week wordt afgesloten met een Auto-
vrije Zondag. Die dag kan uw straat een 
gezellige plek zijn voor bijvoorbeeld een 
straatspeeldag of buurt-BBQ. U kunt uw 
verzoek voor afsluiting van de straat op 
zondag 20 september (mits u niet aan een 
hoofdweg woont) indienen tot uiterlijk 13 
september door een mailtje te sturen naar 
gemeentebestuur@castricum.nl.

Veel animo voor kickbokslessen 
De lessen kickboksen voor de jeugd zijn 
dinsdagavond 1 september gestart. Ze zijn 
georganiseerd door gemeente Castricum 
en Stichting Welzijn Castricum. Hier was 
behoefte aan, zo bleek uit gesprekken tus-
sen de jeugd en de buurtregisseur van de 
gemeente René Munsterman en jongeren-
werker Wynzen Pauzenga van Stichting 
Welzijn.

De gemeente Castricum subsidieert dit pro-
ject voor de periode van een half jaar, zodat 
de jeugd hier gratis aan kan deelnemen. De 
opkomst was gigantisch. In overleg met 
de trainer(s) is besloten dat maximaal 30 

jongens en meiden worden toegelaten. Er 
wordt getraind op dinsdag- en donderdag-
avond van 19:30 tot 21:00 uur in de Mo-
lenweidschool te Castricum.
De trainer(s) hebben een pedagogische 
achtergrond en werken onder de vlag van 
de Bond KNKF Tijd Voor Vechtsport. Dit is 
een vijfjarig programma dat in opdracht 
van het ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport wordt uitgevoerd. Het 
gaat er dan ook niet om wie de grootste 
spierballen heeft maar meer om zaken als 
respect hebben voor elkaar, elkaar leren 
kennen, op een goede manier opkomen 
voor jezelf en je grenzen leren aangeven.

Wegwerkzaamheden 
Oranjelaan/Kleibroek
Aan de rijbaan van de Oranjelaan en Klei-
broek worden herstelwerkzaamheden ver-
richt. Deze zijn van donderdag 17 septem-
ber tot en met maandag 21 september. Bij 
de slechte plekken in het asfalt wordt een 
laag asfalt afgefreesd en daarna opgevuld. 
De Oranjelaan is tijdens de werkzaamhe-
den afgesloten voor doorgaand verkeer. 
De kruising Oranjelaan/Admiraal de Ruy-
terlaan/Willem de Zwijgerlaan blijft wel 
toegankelijk voor het verkeer.
Op maandag 21 september wordt het 
wegdek van de Oranjelaan besproeid met 
een speciaal middel om de levensduur te 
verlengen. Tijdens het aanbrengen van 
deze laag is het ook niet mogelijk om het 
wegdek van de Oranjelaan per voet of fiets 
te betreden. 
Tijdens de werkzaamheden aan de Klei-
broek wordt het verkeer geregeld door ver-
keersregelaars. 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de wegbeheerder, de heer R. van 
Zijl, bereikbaar op 0251 661 145.

Afvalbrengdepot
vroeger dicht op 
11 september 
Op vrijdag 11 september sluit het afval-
brengdepot aan het Schulpstet eerder 
dan gebruikelijk. U kunt er die dag tot 
12 uur terecht voor het brengen van uw 
afval.



Sinds de opening van de Polderbaan nam 
de hinder van vliegverkeer in onze re-
gio fors toe. Zes gemeenten (Beverwijk, 
Castricum, Heiloo, Heemskerk, Velsen en 
Uitgeest) werken samen als Cluster noord 
om de standpunten van deze regio te be-
hartigen. Vanuit opgesteld beleid zeggen 
zij: “de hinder kan en moet minder.” Zij 
werken daarbij samen met bewonersverte-
genwoordigers uit de zes gemeenten. Om 
inwoners meer te betrekken bij dit dossier 
brengt Cluster noord een nieuwsbrief uit.

Aanmelden
Om inwoners te informeren over lopende 
projecten en de standpunten die Cluster 
noord inneemt, verschijnt vier maal per jaar 
een e-mailnieuwsbrief. De eerste editie is 
inmiddels uit en te downloaden via www.

milieudienst-ijmond.nl. Hier kunnen geïn-
teresseerden ook terecht om zich aan te 
melden. Naast de actiepunten die Cluster 
noord onderneemt, staan in de nieuwsbrief 
ook meetresultaten van meetpunten in de 
regio.

Agenda
Raadsplein
10 september 2009

Raadsactiviteiten
19:30 - 21:00 Masterplan inbreidingen/Lokale woonvisie

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
21:00 - 22:30 Coördinatiebesluit vergunningprocedure Nieuw Geesterhage

Agenda
Raadsplein
17 september 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21.00 Masterplan inbreidingen en Lokale woonvisie
19:30 - 20:00 Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren
20.00 - 20.30 Wijzigingen in re-integratieverordening WWB en afstemmings-

verordening WWB
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Initiatiefvoorstel De Vrije Lijst inzake Kieskompas
b. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 3 september 2009
c. Lijst van ingekomen stukken
d. Lijst ter inzage gelegde informatie
e. Lijst van toezeggingen en moties

Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
21:30 - 22:30 Vervolg bespreking beslisdocument Oranjelaan te Castricum
21.30 - 22.00 Bestemmingsplan Uitgeesterweg 14-16
22.00 - 22.30 Afvalbeheer

- behandeling Amendement(en) 

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
22:45 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Coördinatiebesluit vergunningprocedure Nieuw
Geesterhage (ovb discussie carrousel 10 september 2009)

b. Archiefverordening 
c. Initiatiefvoorstel De VrijeLijst inzake Kieskompas
d. Afvalbeheer

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

Raadsactiviteit op 10 september

Masterplan Inbreidingen en 
Lokale Woonvisie aangepast 
Het Masterplan Inbreidingen en de Lokale 
Woonvisie zijn onderwerp van een raadsac-
tiviteit op 10 september 2009. Het college 
van B en W legt de plannen opnieuw en in 
gewijzigde vorm voor aan de gemeente-
raad, na de discussie van de raad op 18 juni. 
Tijdens een eerste raadsbehandeling op 18 
juni werd besloten de discussie na de zomer 
voort te zetten. Dat gebeurt nu 10 septem-
ber (raadsactiviteit) en 17 september (raads-
carrousel). Besluitvorming is voorzien tijdens 

het Raadsplein van 1 oktober.
Het college heeft de opmerkingen vanuit 
de raad op zich in laten werken. Bovendien 
heeft ze de stukken nog eens kritisch door-
genomen. Uiteindelijk heeft het college op 
1 september jl. besloten de plannen op-
nieuw en in gewijzigde vorm aan de raad 
voor te leggen.
Voor meer informatie: zie www.castricum.
nl > projecten en plannen > masterplan in-
breidingen / Lokale Woonvisie.

Commissie
Bezwaarschriften
Kamer I van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt hoorzitting 
op donderdag 17 september 2009 van-
af  19.30 uur in het Clusius College. Zie 
voor meer informatie: www.castricum.
nl > actueel > kalender.

Bijeenkomst Bed & Breakfast
Voor wie denkt aan het opzetten van kleinschalige verblijfsaccommodatie zoals een 
bed & Breakfast, komt er een informatiebijeenkomst. Deze wordt georganiseerd door 
de gemeente Castricum in samenwerking met het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland 
Noord en vindt plaats op dinsdag 22 september, aanvang 20.00 uur in stolpboerderij 
Vredeburg, Dusseldorperweg 74 te Limmen. 

Toerisme en recreatie zijn belangrijke pij-
lers onder de economie van Noord-Hol-
land. Voldoende logiesaccommodatie van 
goed niveau is een belangrijke voorwaarde 
om (meer) toeristen en recreanten aan te 
trekken. Op dit moment is het aanbod van 
kleinschalige maar kwalitatief goede ac-
commodaties in vrijwel de hele regio nog 
beperkt, terwijl de vraag toeneemt. 
Doel van de bijeenkomst is het geven van 
informatie, voor degenen die geïnteres-
seerd zijn in het opzetten van B&B, maar 
nog niet precies weten wat hierbij komt 
kijken. Er wordt  informatie gegeven over 
wetten en regelgeving, marketing, kosten 
en baten, ondersteuning en gastheerschap. 
De bijeenkomst is tevens bedoeld voor 
mensen die al een B&B accommodatie run-
nen en willen uitbreiden, de zaken profes-

sioneel willen oppakken of partners zoeken 
om mee samen te werken.
Naast het ontwikkelingsbedrijf, Stichting 
Bed & Breakfast Nederland, VVV zullen 
ook uitbaters van succesvolle B&B’s aan-
wezig zijn. 
Tijdens de bijeenkomst zullen de diverse 
sprekers informatie geven over gastvrij-
heid, wensen van de bezoekers van een 
B&B. Daarnaast heeft u de mogelijkheid 
uw eigen vragen te stellen aan een panel 
van deskundigen.
Wie de bijeenkomst wil bijwonen, wordt 
gevraagd zich aan te melden. Dat kan via 
tel. 0251 661175 of e-mail grandiek@cas-
tricum.nl o.v.v. naam, adres en telefoon-
nummer. Op de website www.castricum.
nl kunt u de uitnodiging nalezen en is de 
agenda beschikbaar.

Gratis ID-kaart wordt afgeschaft 
De verstrekking van een gratis Nederlandse Identiteits Kaart (NIK) aan veertienjarigen 
houdt op te bestaan. 

Sinds 1 januari 2005 moet iedereen van 
14 jaar en ouder kunnen bewijzen wie hij 
of zij is: je moet je kunnen ‘identificeren’. 
Het identificeren kan met een officieel be-
wijs zoals een Nederlandse identiteitskaart. 
Aanschaf van een Nederlandse identiteits-
kaart kost geld. Om in de kosten tegemoet 
te komen, besloot het kabinet om jongeren 
die 14 jaar worden eenmalig in de gelegen-
heid te stellen een gratis identiteitskaart aan 
te vragen. Gedurende acht weken vóórdat 
je 14 jaar wordt of zolang je nog 14 jaar 
bent, kun je de gratis kaart bij de gemeente 
aanvragen. De kaart kan enkele dagen later 
worden opgehaald.

Deze regeling wordt echter afgeschaft met 
ingang van 1 januari 2010. Vanaf die da-
tum kan er geen gratis identiteitskaart meer 
worden aangevraagd. Heb je nog geen 
gratis identiteitskaart aangevraagd, dan 
kan je dit nog uiterlijk doen tot en met 31 
december 2009.
Word je in de eerste acht weken van 2010 
veertien jaar (dus je bent jarig op of vóór 
25 februari 2010), dan val je nog net bin-
nen de regeling. Je kan dan uiterlijk tot en 
met 31 december 2009 een gratis identi-
teitskaart aanvragen. Houd hierbij rekening 
met de openingstijden van de gemeente in 
de periode rond kerst en oud en nieuw.

Nieuwsbrief Cluster noord over Schiphol

Vingerafdruk in paspoort
Wie op of na 21 september een nieuw pas-
poort of identiteitskaart aanvraagt, krijgt 
daarin ook zijn vingerafdruk te zien. Dat 
is een nieuwe regel die op 21 september 
ingaat en die fraude met reisdocumenten 
verder moet terugdringen. 
In het paspoort en de Nederlandse Iden-
titeits Kaart (NIK) zit een chip waarin de 
gegevens van het paspoort digitaal zijn 
opgenomen. Daar wordt nu dus de vinger-

afdruk aan toegevoegd. Dat betekent dat 
bij het aanvragen en het ophalen van het 
paspoort of de identiteitskaart uw vinger-
afdruk wordt gevraagd aan de balie van de 
gemeente.

De bestaande reisdocumenten die vóór 21 
september 2009 zijn of worden afgegeven, 
blijven overigens gewoon geldig tot vijf jaar 
na datum afgifte.



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
270809	 Schoutenbosch 23 in Castricum

Het plaatsen van een schuurtje
010909	 Dusseldorperweg 140 in Limmen

Het plaatsen van een garage/berging
030909	 Pageveld 4 in Limmen

Het uitbreiden van de woning
040909	 Het Wamelant 11 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
	 Sportlaan (kavel 1) in Limmen

Het plaatsen van een erker

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aangevraagde vrijstellingen
Met ingang van donderdag 10 september 2009 ligt 
de volgende aanvraag om vrijstelling van het bestem-
mingsplan gedurende 6 weken ter inzage:

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Van Haerlemlaan 27 in Castricum

Het realiseren van kleinschalige buitenschool-
se opvang

RECTIFICATIE
In de publicatie van 26 augustus 2009 stond:
Met ingang van donderdag 27 augustus 2009 ligt de 
volgende aanvraag om vrijstelling van het bestem-
mingsplan gedurende 6 weken ter inzage:

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
180809	 Boekel 39 in Akersloot

Het uitbreiden van een bedrijfspand

Dit moet zijn:
Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
180809	 Boekel 37 in Akersloot

Het uitbreiden van een bedrijfspand

aangevraagde Ontheffingen
Met ingang van donderdag 10 september 2009 liggen 
de volgende aanvragen om ontheffing van het bestem-
mingsplan gedurende 6 weken ter inzage:

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Dusseldorperweg 140 in Castricum

Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een erker

Bogerdlaan 9 in Limmen
Het plaatsen van een erker

Hyacinthenlaan 2 in Limmen
Het plaatsen van een garage

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

verleende
vergunningen
bOuwvergunning met Ontheffing
Hogeweg 28 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van 
verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan 
bij de Rechtbank in Alkmaar. Het adres is: Rechtbank 
Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar. Voor het beroepschrift is griffierecht verschul-
digd. Na het indienen van het beroepschrift ontvangt u 
een acceptgiro van de Griffie van de Rechtbank.

BestemmingsplAnnen
vOOrOntwerpbestemmingsplan ‘star-
tingerweg 33 en 33a’

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Startingerweg 33 en 
33A’ ligt ter inzage vanaf 10 september. Op grond van 
de Inspraakverordening Castricum kunnen inspraakre-
acties worden ingediend. 

Welk gebied
Het bestemmingsplan betreft een gedeeltelijke herzie-
ning van het bestemmingsplan Buitengebied Akersloot. 
De gronden van het perceel Startingerweg 33 worden 
herzien. Op het perceel wordt de agrarische bestem-
ming vervangen door twee woonbestemmingen, Star-
tingerweg 33 en 33A.

Reageren
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 
10 september 2009 gedurende 6 weken ter inzage bij 
het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening aan de Zon-
nedauw 4 te Limmen, gedurende de openingstijden. Te-
vens is het plan te raadplegen op de website van de 
gemeente Castricum, www.castricum.nl. 
Gedurende deze termijn kunnen inspraakreacties wor-
den ingediend, bij voorkeur schriftelijk. De reacties moe-
ten worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van gemeente Castricum, Postbus 1301, 
1900 BH te Castricum. Wij verzoeken u boven aan de 
brief te vermelden ‘inspraakreactie op het voorontwerp-
bestemmingsplan Startingerweg 33 en 33A’.

U kunt ook een mondelinge inspraakreactie indienen. 
Hiervoor moet u tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week 
voor het einde van de terinzagelegging, een telefoni-
sche afspraak maken. Voor meer informatie kunt u con-
tact opnemen met mevrouw L. Hoeben, tel. (0251) 661 
155.

vOOrnemen vOOrbereiding bestem-
mingsplan limmen
Burgemeester en wethouders geven overeenkomstig ar-
tikel 1.3.1. van het Besluit Ruimtelijke Ordening (Bro) te 
kennen dat het Bestemmingsplan Limmen wordt voor-
bereid.

Welk gebied
Globaal wordt het gebied begrensd door de Burgemees-
ter Nieuwenhuysenstraat, Rijksweg en Visweg in het 
noorden; Clusiuslaan, Brugstraat, Dampegheestlaan en 
Achterweg in het oosten;  Zuideinderweg en Uitgeester-
weg in het zuiden, en de Westerweg in het westen.

Reageren
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld 
dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen gelegen-
heid wordt geboden om zienswijzen omtrent dit voor-
nemen naar voren te brengen en dat er geen onafhan-
kelijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies 
uit te brengen over dit voornemen. Dit komt later in de 
procedure aan de orde.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal op een nader te 
bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage wor-
den gelegd en is dan te raadplegen op de gemeentelijke 
website. De termijn van de terinzagelegging van het 
voorontwerpbestemmingsplan wordt vooraf gepubli-
ceerd in het Nieuwsblad voor Castricum en op de ge-
meentelijke internetsite (www.castricum.nl).

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt 
u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, 
team bouwen wonen en bedrijven: mw. mr. N.A.E. van 
Offeren, tel. (0251) 661 122.

benOeming ambtenaren burgerlijke
stand
Met ingang van 11 augustus 2009 zijn de volgende me-
dewerkers van de afdeling Dienstverlening, team Bur-
gers, benoemd tot ambtenaar van de burgerlijke stand:
- J. Emmelot- van Tubergen,  
- G.W. Hoogvorst, 
- A. van der Hoek-van Hesselingen, 
- H.M.J. Miggels-Seket, 
- J.T.M. van Sante-Groen, 
- M. van Schaik-de Zwart, 
- E.A.A. Korver-Baltus,
- A. Stam, M.G.C. Verduin-Dekker.
De benoeming geldt voor de termijn dat betrokkene in 
dienst is van de gemeente Castricum.

Castricum, 9 september 2009

Combineer de site met de krant, voor een optimaal personeelsbestand!


