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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

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

INSTAL
®

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

Gelukkig zeiden ze allemaal ja...
Bakkum - Dinsdag was het 
feest in de eerste twee groepen 
van basisschool Cunera. In na-
volging van juf Rixte, die vrijdag 
trouwde met haar Martijn, heb-
ben de kleuters ook een trouw-
feest georganiseerd. Er stonden 
vier bruidsparen in hun mooiste 
kleren klaar om de grote dag te 
vieren met hun klasgenootjes. 
In een Rolls-Royce vertrokken 
zij  naar het Oude Raadhuis op  
de Dorpsstraat. Hun klasgenoot-
jes ontvingen hen daar met een 
ereboog en de bijzondere amb-
tenaar van de burgerlijke stand   
Henny Huisman! 
“Gelukkig zeiden ze allemaal ja, 
toen ik vroeg of ze met elkaar 
wilden trouwen”, aldus de be-
kende Nederlander. Na het uit-
wisselen van de ringen, volg-
den de kusjes en daarna was er 
bruidstaart.  

Castricum - De weekmarkt 
keert op 24 september terug naar 
de Dorpsstraat. Dorpsomroeper/
marktlakei Willem de Smit zorgt 
voor de nodige tamtam en er zijn 
tal van acties voor marktbezoe-
kers. De eerste activiteiten zijn 
al op vrijdag 17 september bij 
Geesterduin. De dorpsomroeper 
deelt ‘bigshoppers’ uit met ac-
tiebonnen en kleurplaten voor 
kinderen waar prijzen mee ver-
diend kunnen worden. Ook start 
het prijzenfestival: marktkooplie-
den geven een kaart uit aan ie-
dereen die een aankoop doet en 
daarmee kan de marktbezoeker 
meedingen naar diverse prijzen. 

Dorpsomroeper 
trakteert op markt

Bakkum - De gemeente Cas-
tricum heeft het maximale aan-
tal van vier sterren gekregen bij 
de beoordeling van Stichting Ne-
derland Schoon. De badplaats 
eindigde met een score van 4,53 
(maximaal 5) op de zeventien-
de plek, net achter de eerste 
Noord-Hollandse kustgemeente 
Zandvoort. “Een geweldig com-
pliment. En niet alleen voor on-
ze organisatie, maar zeker ook 
voor de ondernemers op het 
strand en het strandplateau”, al-
dus wethouder Meijer. Voor 2010 
mag Noord-Beveland zich het 
schoonste strand noemen. Naast 
de winnaar kregen nog eens ze-
ventien gemeenten het predicaat 
‘zeer schoon strand’.

Strand krijgt 
vier sterren!

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

tot ziens bij

HEERLIJKE BROEDER!

 

DEZE WEEK € 3,95
Een rijk gevuld brood met rozijnen, noten,
roomboter en bruine suiker

Vanaf pagina 9

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

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

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

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
18-08-2010: Nikki Xenna, doch-
ter van B. Burger en M. Busio, 
geboren te Beverwijk. 02-09-
2010: Cato, dochter van R.J. Gö-
bel en L.M. Kerssens, geboren 
te Beverwijk. 06-09-2010: Moos, 
zoon van P. van den Brand en W. 
Vlaming, geboren te Castricum.
 
Wonende te Bakkum:
31-08-2010: Koen Lucien 
Hindrik, zoon van G. van Essen 
en C.A.I. Ploeg, geboren te Be-
verwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
03-09-2010: van den Berg, Adri-
anus F.M. en Thongsom, Supa-
chai, beiden wonende te Lim-
men.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
01-09-2010; Steeman, Marcel 
C. en Zonneveld, Marije, beiden 
wonende te Castricum. 03-09-
2010: Dijkman, Theodorus J.J.A. 
en Sprenkeling, Maria M., bei-
den wonende te Castricum. 03-
09-2010: Idema, Thimotheus 
J. en Brakenhoff, Saskia K.B.J., 
beiden wonende te Castricum. 
03-09-2010: Prinz, René F. en 
Groenink, Maurien, beiden wo-
nende te Almere.

 Overleden:
Wonende te Castricum:
02-09-2010: Mooij, Pieter, oud 
80 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met J. Harms. 
03-09-2010: Waagenaar, Sara, 
oud 83 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met G.J. 
Steeman. 05-09-2010: Hanff, 
Sijtje P.H., oud 86 jaar, overle-
den te Heemskerk, gehuwd met 
C.P.W. Colijn. 07-09-2010: Sul, 
Maria T.A., oud 85 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met J. Oostenbrink.
 
Wonende te Akersloot:          
01-09-2010: van Dijk, Agneta M., 
oud 73 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met J. Stam.
 
Wonende te Bakkum:
30-08-2010: Nijman, Maria C., 
oud 89 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met J. 
Meijne. 04-09-2010: Dijkman, 
Christiaan G., oud 75 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
H.A. Bleeker.
 
Wonende te Limmen:
02-09-2010: Erkamp, Catharina 
A.M., oud 90 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met J. 
Hoetjes. 06-09-2010: Steen, Jo-
hanna, oud 86 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
C. Steeman.

Aanhoudingen na open- 
lijk geweld tijdens kermis
Limmen - Zondag rond 21.00 
uur vond er op de Achterweg 
een vechtpartij plaats waar di-
verse jongeren bij betrokken wa-
ren. 

Er zouden over en weer klappen 
zijn gevallen en een betrokkene 
zou een hersenschudding heb-
ben opgelopen. Tevens waren er 
spullen uit enkele voortuinen be-
schadigd geraakt.

De politie heeft in de loop van de 
avond vier betrokkenen aange-
houden. Ze zijn tussen de 15 en 
20 jaar oud en afkomstig uit Lim-
men en Castricum. De vier zijn 
ingesloten in verband met een 
nader onderzoek.

Het is nog onduidelijk wat er 
precies is gebeurd. De betrokke-
nen en getuigen moeten nog ge-
hoord worden.

Welke school voert de 
meeste milieu-acties uit?
Castricum - “We gaan vet win-
nen van die andere school!’ Dat 
riepen deze week maar liefst 93 
deelnemende leerlingen van ba-
sisschool Toermalijn en de Mon-
tessorischool. Beide scholen 
strijden tegen elkaar om in tien 
weken tijd thuis en op school zo-
veel mogelijk milieu-acties uit te 
voeren. De uitslag wordt bekend 
gemaakt op 25 november in be-
zoekerscentrum De Hoep.
Op een scoreformulier houden 
de leerlingen wekelijks hun ac-
ties bij. Ze kunnen bijvoorbeeld 
aan de slag gaan met minder af-
val produceren, lichten uitdoen, 

minder lang douchen, iets lek-
kers maken van etensrestjes et 
cetera. Naast het uitvoeren van 
milieu-acties krijgen de leerlin-
gen tien weken lang informa-
tie over verschillende milieuthe-
ma’s. Ook brengen de leerlingen 
een bezoek aan een biologische 
melkveehouderij in Bakkum.

De winnende school krijgt een 
toolkit met duurzame en educa-
tieve artikelen. Ook zijn er prij-
zen voor de beste drie leerlin-
gen van elke school. De leerlin-
gen worden begeleid door trai-
ner en coach Moniek Scholtens.

Inlichtingen: Vermiste en ge-
vonden dieren: 0251-658504. 
Kantoor: 072-5150071. Knaag-
dierencentrum: 072-5090234. In-
spectie: 0900-2021210. Vogel-

asiel: 075-6213737. Dierenambu-
lance: 0251-215454. Dierenasiel: 
072-5114861. Stichting Zwerf-
dier: 072-5612482. 
          
Gevonden:
Bloemgaarde Castricum: jong 
rood poesje met wit befje.
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Programma 16 sept t/m 22 sept 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag  16.00 & 20.00 uur 
maandag, dinsdag 

& woensdag 20.00 uur 
“The American”

maandag & dinsdag 20.00 uur
“Letters to Juliet”

vrijdag 18.30 uur
zaterdag 16.00 & 18.30 uur  

zondag 16.00 uur 
“The Last Airbender- 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag & woensdag 20.00 uur 
“Inception”

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 15.00 uur  

“Sammy’s Avonturen (NL) - 3D”
zaterdag 13.30  uur 
woensdag 15.00 uur 

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

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur 

“Shrek 4 (NL) - 3D”

The American, spanning 
met George Clooney
Jack (George Clooney) is een 
specialistische wapenmaker en 
-gebruiker en is een meester in 
zijn vak. Wanneer een klus in 
Zweden slechter afloopt dan ver-
wacht, besluit hij naar zijn con-
tact Pavel in Rome af te reizen. In 
afwachting van het wapen waar-
mee hij een nieuwe opdracht 
moet uitvoeren, duikt Jack on-
der in een klein Italiaans berg-
dorp. Daar sluit hij vriendschap 

met een priester en ontmoet hij 
de verleidelijke Clara. Tevens 
krijgt hij het verzoek om voor een 
nieuwe klant, Mathilde een wa-
pen te maken. 

Beïnvloed door zijn nieuwe 
vriendschappen besluit Jack dat 
dit zijn laatste opdracht zal zijn. 
Maar het blijkt niet gemakkelijk 
te zijn om uit het milieu te stap-
pen waarin hij zich bevindt.

De jonge Sophie en haar vriend 
genieten van het rustieke le-
ven in romantisch Verona, Italië. 
Het idyllische stadje van Shake-
speare’s Romeo and Juliet in-
spireert Sophie zelfs zich aan te 
sluiten bij de vrijwilligers die te-
rugschrijven op onbeantwoor-

Letters To Juliet de liefdesbrieven. Die kunnen 
verliefde zielen achterlaten in 
een muur met de gedachte dat 
de ‘secretaressen van Juliet’ ze 
zullen beantwoorden. Dan vindt 
Sophie een brief uit 1957 in de 
muur. Het verhaal is zo roman-
tisch dat Sophie besluit terug te 
schrijven naar de vrouw die de 
brief ooit in Verona achterliet. 

Awareness; beeld en muziek 
Grafisch kunstenaar Zebo 
exposeert in Oude Raadhuis
Castricum- Marcel Hommes, 
oftewel Zebo, exposeert in het 
Oude Raadhuis op de Dorps-
straat 65. De expositie, genaamd 
Awareness (bewustzijn), be-
vat naast beeld ook muziek die 
speciaal voor de expositie is ge-
schreven. 
Op 25 en 26 september zijn de 
kunstwerken te ervaren met 
muziek. Daarna zijn alleen de 
kunstwerken te bezichtigen. Na 
een grafische opleiding en op-

drachten zoals het ontwerpen 
van complete huisstijlen met lo-
go’s, geboorte- en trouwkaarten, 
posters, flyers, T-shirts en tattoos 
richt Marcel Hommes zich de 
laatste jaren vooral op het cre-
eren van digitale kunst en foto-
grafie. 
Het Hotel is alle dagen van 10.00 
uur tot 22.00 uur geopend. Kijk 
voor meer informatie info: www.
hotelhetouderaadhuis.nl en 
www.zebology.nl

Juwelen van Heemskerk
Regio - Op de grens van Castri-
cum en Heemskerk ligt een klein 
paradijsje: Bickershof. Hier houdt 
amateurtuindersvereniging Tot 
Ieders Genoegen dit weekend 
een tentoonstelling van zelfge-
kweekte producten. Het the-
ma  is ‘Juwelen van Heemskerk’. 
Er zijn onder andere zeer oude 
Heemskerkse aardbeirassen op 
het complex terug te vinden. De 
zaal van Noorderlicht is omge-
toverd tot een lusthof van bloe-
men, bloemstukken, groenten, 

fruit en inmaakproducten, afge-
wisseld met allerlei attributen en 
foto’s uit de Heemskerkse tuin-
bouwhistorie. In het buitenplant-
soen zullen pot- en kuipplanten 
te zien zijn en voor de kinderen 
is er een luchtkussen. Bickers-
hof is te vinden op de Noorddor-
perweg 20 in Heemskerk. Vrijdag 
17 september van 15.00 tot 18.00 
uur, zaterdag 18 september van 
10.00 tot 18.00 uur en zondag 
19 september van 11.00 tot 17.00 
uur. De toegang is gratis. 

Castricum - De cursus antiek-
griekse kunst bij VUcas behan-
delt verschillende kunstuitingen, 
zoals keramiek, beelden en ar-
chitectuur uit het oude Grieken-
land van ruwweg 2500 tot 300 
voor Christus. Men leert diver-
se stijlen en technieken te plaat-
sen in de juiste periode. Tevens 
wordt ingegaan op de betekenis  
en achtergrond van een aan-
tal bekende mythische verhalen, 
die vaak afgebeeld zijn op aar-
dewerk, maar ook het dagelijk-
se gebruik van dit aardewerk zal 
besproken worden. De cursus 
start 5 oktober om 19.30 uur; er 
zijn vier lessen plus een muse-
umbezoek. Opgave via www.vu-
cas.nl of op het kantoor, Kooi-
plein 24a, tel.: 670048.

Antiek Griekenland

Expositie CityCamp 
Castricum - Op 11 septem-
ber opende burgermeester Em-
mens-Knol de expositie van City-
Camp Castricum in het pand aan 
de Burgemeester. Mooijstraat. 
Tot en met 17 oktober zijn hier de 
resultaten te zien van het project 
op vrijdag, zaterdag en zondag 

van 12.00 uur tot 17.00 uur. 
Op woensdag 15 september 
vond in De Bakkerij een ge-
sprek plaats waarbij vijf des-
kundigen waren uitgenodigd uit 
verschillende vakgebieden, on-
der wie Leeke Reinders, antro-
poloog van het OTB Delft, Ste-

Koren en kindercursussen
Castricum - Dinsdag 21 sep-
tember starten bij Toonbeeld de 
koren met een open les om vrij-
blijvend kennis te maken met 
de koren en docente Charlotte 
Karlstadt. Om 14.15 uur begint 
het vrouwenkoor Bright Stars, 
om 16.00 uur Twinkles, een koor 
voor 5 tot en met 8-jarigen en 
om 16.45 uur Sparks voor kinde-
ren vanaf groep 5. 
Op donderdag 23 september 
start om 17.15 uur de cursus Mu-
ziek voor jonge kinderen” voor 
kinderen van 4 tot en met 6 jaar 
en om 16.30 uur voor 7 en 8 ja-
rigen.  

Docente Charlotte Karlstadt.

ven van Schuppen, cultureel pla-
noloog en Iris Dik, projectleider 
community arts in Koers Nieuw 
West, Amsterdam. 
De bevindingen uit het experi-
ment CityCamp Castricum wer-
den besproken en vooral de 
vraag welke potenties het pro-
ject in het dorp heeft aange-
toond en wat hiervan kan wor-
den meegenomen voor de toe-
komst. 

Castricum - Van zaterdag op 
zondag vindt de internationale 
“Talk Like A Pirate Day” plaats. 
Al jaren wordt deze dag in de 
Verenigde Staten, Australië en 
Groot Brittanië gevierd. In Ne-
derland begint de viering sinds 
kort ook voet aan de grond te 
krijgen. De Bakkerij haakt hier 
op in en wordt omgetoverd tot 
een piratennest. 

Er zijn ludieke spelletjes en wed-
strijden, een piratenpopquiz en 
piratenbocht. Muzikaal zal de 
nadruk liggen op zeemans/pi-
ratenliederen en de dressco-
de is natuurlijk piraat. Dit the-
ma speelt het hele weekend de 
hoofdrol in De Bakkerij aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum. 

Piratenweekend 
in De Bakkerij
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Castricum - Op zaterdag 18 
september is er een bosuilen-
excursie vanaf Kennemer Duin-
camping Geversduin.
Onder leiding van uilenexpert 
Arend de Jong gaat men op zoek 
naar bosuilen. De gids vertelt al-
les over het leven van bosuilen 
en probeert ze te lokken door 
hen te roepen. 
Om 20.00 uur vertrek vanaf de 
receptie van Duincamping Ge-
versduin. Vooraf aanmelden via 
camping Geversduin, tel. 0251-
661095. Deelnamekosten bedra-
gen 3,50 euro. 
Voor meer informatie zie www.
campinggeversduin.nl.

Bosuilenexcursie

Limmen - Na de zomerstop be-
gint de K.V.G. Limmen op 22 sep-
tember weer met de ledenavond 
in de Burgerij. Aanvang 20.00 
uur. De heer Oudendijk vertelt 
over het ontstaan van de Neder-
landse film en het polygoonjour-
naal. Ook niet-leden zijn welkom 
op deze avond. Men betaalt dan 
3,50 euro inclusief koffie. 

Ledenavond K.V.G. 

Afscheid van muziek-
docent Hans Timmer
Castricum - Muziekdocent 
Hans Timmer neemt 23 septem-
ber afscheid van het Bonhoef-
fercollege, omdat hij na 38 jaar 
lesgeven met pensioen gaat. Hij 
was een bijzondere docent, om-
dat hij veel meer dan alleen zijn 
lessen draaide. 

Zijn enthousiasme voor de mu-
ziek was enorm en werkte zeer 

Castricum - Bij een hart en/of 
ademhalingsstilstand is behal-
ve bij hartproblemen ook sprake 
van oorzaken zoals verdrinking, 
verslikking, verstikking, ongeval-
len, waaronder die met electrici-
teit en vergiftigingen. Ook dan 
kan reanimatie levensreddend 
zijn. De cursussen reanimatie en 
AED worden apart gegeven in 
twee lesavonden van 2,5 à 3 uur. 
Bij beide cursussen is in het les-
geld inbegrepen de mogelijkheid 
om 6 keer te komen herhalen. 
Voor de cursus reanimatie (BLS) 
van donderdag 23 september 
19.30 uur, maandag 11 oktober 
13.30 uur, donderdag 4 novem-
ber 13.30 uur en AED maandag 
8 november 19.30 uur zijn nog 
een aantal plaatsen beschik-
baar. De eerstvolgende herha-
lingsavonden zijn op donderdag 
7 oktober en 4 november tussen 
19.00 en 20.30 uur in Geesterha-
ge. Nadere inlichtingen: reani-
matie.castricum@casema.nl of 
Katja Boonstra, tel: 0251 655307.

Cursus reanimatie

Inloopbijeenkomst bestemmingsplan op 20 september

Procedures Nieuw 
Geesterhage van start
Castricum - Het project Nieuw 
Geesterhage gaat een nieuwe 
fase in. Het bestemmingsplan, 
de bouwvergunning en de kap-
vergunning zijn nu in ontwerp 
gereed en zijn in te zien. Tij-
dens een inloopbijeenkomst op 
20 september wordt de gelegen-
heid geboden de plannen te be-
kijken en zijn wethouders en me-
dewerkers van gemeente Castri-
cum en initiatiefnemer De Com-
binatie, een samenwerkingsver-
band tussen Biesterbos en Ken-
nemer Wonen, aanwezig om vra-
gen te beantwoorden.
Het plan omvat de bouw van een 
sociaal-, maatschappelijk en cul-
tureel centrum, Nieuw Geester-

hage, in combinatie met 127 wo-
ningen op de huidige locatie van 
Geesterhage en de Molenweid-
school. Bij de woningen aan de 
Molenweide is de hoogte met 
een bouwlaag afgenomen. In 
het bebouwingsdeel aan de H. 
Dunantsingel en A. Schweitzer-
laan heeft een kleine verschui-
ving van de bebouwing plaats-
gevonden. Ter plaatse van die 
verschuiving is de bouwhoogte 
enigszins afgenomen.
Eventuele bezwaren tegen het 
plan kunnen kenbaar gemaakt 
worden door een zienswijze in 
te dienen bij de gemeente. Per-
sonen die beroep hebben aan-
getekend tegen het eerder ge-

noemde vrijstellingsbesluit en nu 
bezwaar willen maken tegen de 
huidige ontwerp-besluiten, die-
nen wederom een zienswijze in 
te dienen. Bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan c.q. verle-
ning van de bouw- en kapver-
gunning, is vervolgens eventu-
eel de mogelijkheid in beroep te 
gaan bij de Raad van State.
Alle stukken zijn in te zien bij 
de gemeentelijke locatie aan de 
Zonnedauw 4 in Limmen en via 
www.castricum.nl. Het ontwerp-
bestemmingsplan is ook in te 
zien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 
Op maandag 20 september is 
de inloopbijeenkomst in ont-
moetingscentrum Geesterha-

ge. Daar zijn tekeningen, plat-
tegronden, artist impressions en 
een maquette te zien, evenals 
het inrichtingsplan: de inrichting 
van het gebied rond Geesterha-
ge: straten, voetgangersgebied, 
groen en straatmeubilair. De do-
cumenten zijn ook in te zien. Tus-
sen 16.00 en 17.30 uur en tussen 
19.00 en 21.00 uur kan iedereen 
vrij binnenlopen. 
In eerste instantie worden 89 
woningen gebouwd, 82 daar-
van zijn sociale huur- en sociale 
koopwoningen en worden afge-
nomen door Kennemer Wonen. 
De inspraaktermijn loopt tot 
en met 20 oktober. Zienswijzen 
kunnen tot en met die datum 
worden ingediend: over het ont-
werp-bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad, over de ontwerp-
vergunningen bij B&W. Het is de 
bedoeling dat het bestemmings-
plan in december ter besluit-
vorming wordt voorgelegd aan 
de gemeenteraad. Hierna kun-
nen de bouw- en kapvergunning 
worden verleend. Op de websi-
te www.castricum.nl > projecten 
en plannen staat alle informatie 
hierover.

Oprichting Castricumse ener-
giecoöperatie Calorie een feit
Castricum - Op een druk be-
zochte bijeenkomst in Hotel 
Borst heeft de voorzitter René 
Moerman van energiecoöpera-
tie CALorie aangekondigd dat de 
officiële oprichting sinds dins-
dag een feit is.

Moerman: “CALorie is een duur-
zame energiecoöperatie en is 
een samenwerkingsverband van 
en voor inwoners van CAL met 
als doel stap voor stap zelf in 
onze eigen energiebehoefte te 
gaan voorzien door duurzame 

Zonenergie door Ernst van Tongeren voor de inwoners van de gemeen-
te Castricum

energie te produceren.” Moer-
man was er duidelijk over; door 
zelf locale duurzame energie op 
te wekken, worden we ook min-
der afhankelijk van de reguliere 
energieleveranciers.
“Ons doel is de gemeente Cas-
tricum in 2030 energie zelf-
voorzienend te maken. CALorie 
heeft verschillende werkgroepen 
waaronder opwekking, isolatie/
besparing, voorlichting en be-
wustwording. Gisteravond had 
de werkgroep opwekking gast-
spreker en directeur Ernst van 
Tongeren van het bedrijf Besse-
ling Installatie uit Alkmaar uitge-
nodigd om de leden van CALorie 
een duidelijke uiteenzetting te 
geven over het hoe en waarom 
van zonnepanelen. Hier was veel 
belangstelling voor. Met gerin-
ge investeringen kunnen huis-
houdens worden voorzien van 
zonnepanelen die eenvoudig op 
het bestaande elektriciteitsnet 
van de woning kunnen worden 
aangesloten. Met een gemiddel-
de terugverdientijd van ongeveer 
acht tot tien jaar is deze investe-
ring zeker de moeite waard.” De 
bewoners van de Amaryllis flat 
uit Castricum hadden CALorie 
gevraagd om te helpen met het 
onderzoek voor zonnepanelen 

voor de bewoners. Moerman: “Er 
zijn nog veel meer openbare ge-
bouwen waar zonnepanelen ge-
plaatst kunnen worden. CALorie 
wil hierbij helpen. Wij zijn voor 
deze initiatieven het uithangbord 
voor gerichte informatie, die het 
hele proces om dit te realiseren 
zullen helpen.” 
De volgende bijeenkomst op 
donderdag 4 november in Café 
Borst wordt georganiseerd door 
de werkgroep besparing. Door 
het isoleren van oudere wonin-
gen, gebouwd voor 1975, is er 
een zeer korte terugverdientijd 
van ongeveer drie jaar. “Zeker 
de moeite waard om hier meer 
over te weten, omdat er in onze 
gemeente een groot aantal wo-
ningen staan die nog niet vol-
doende geïsoleerd zijn.” Boven-
dien benadrukte Moerman dat 
de coöperatie een nul-euro be-
leid voert. “We proberen de kos-
ten zo laag mogelijk te houden 
om de toegankelijkheid en daar-
mee het succes van duurzame 
energie in onze gemeente te ver-
groten. Voor 20 euro per jaar kan 
men lid worden.” 
Via www.calorieenergie kan men 
zich als lid aanmelden,en de 
laatste ontwikkelingen en bij-
eenkomsten volgen.

aanstekelijk. Ook was Hans een 
leraar die zeer betrokken was bij 
het wel en wee van zijn leerlin-
gen. 

Tot voor kort was Hans ook di-
rigent van het schoolkoor waar-
aan collega’s, ouders en leerlin-
gen deelnamen. 
Verder deed hij de muzikale be-
geleiding van het schoolcaba-

ret en de nieuwjaarsconferen-
ce ‘Thomas Vaar en Pieternel’. 
En natuurlijk begeleidde hij de 
schoolmusicals met een orkest 
van leerlingen en docenten.

Hoewel zijn uren inmiddels wor-
den ingevuld door een aantal 
collega’s, zal de school deze op-
gewekte en muzikale persoon-
lijkheid enorm gaan missen. 

Oud-leerlingen zijn uitgenodigd 
afscheid van hem te nemen. Het 
programma op 23 september 
vangt aan om 15.30 uur en vindt 
plaats in de aula van de school.
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VVD Castricum veront-
waardigd over graffiti!
Nog maar net geopend en nu al hebben vandalen de fietstunnel onder 
de N203, waar de nieuwe fietsverbinding van Akersloot naar Castricum 
de Provincialeweg passeert gebruikt om hun ‘artistieke kunsten’ op los 
te laten. Deze vorm van vandalisme zien we helaas steeds vaker. Van 
openbaar bezit blijft je af vindt de VVD-fractie Castricum. De fractie 
wil dat de beheerder van de tunnel aangifte doet. Het wordt tijd dat 
degene die denken dat dit toelaatbaar is worden aangepakt en ge-
confronteerd met de schoonmaakkosten. Jaarlijks is de gemeente aan 
deze vorm van vandalisme duizenden euro’s kwijt. De gemeente moet 
toch al bezuinigen. Dat er dan burgers zijn die moedwillig het open-
baar bezit onder kladderen is niet toelaatbaar. Vandalen gaan betalen, 
was een van de leuzen tijdens de verkiezingscampagne. Nu wordt het 
tijd de daad bij het woord te voegen en te laten zien dat dit soort wan-
gedrag ontoelaatbaar is. 
Rob Dekker, VVD afdeling Castricum.

Bijeenkomst in De Kern over 
conflict Palestina en Israël 
Castricum - Op maandag 20 
september wordt in De Kern een 
bijeenkomst gehouden waar-
bij het allemaal draait om Isra-
el en Palestina. In het kader van 
de Vredesweek komen de Pales-
tijn Baha Hilo, coördinator van 
de Olijfboomactie, en Jaap Ham-
burger, voorzitter van ‘Een An-
der Joods Geluid’, naar Castri-
cum. Gespreksleider is Dave van 
Ooijen.
De Olijfboomactie is een actie 
voor het sponsoren van olijfbo-
men in Palestina. De olijfboom 
is voor de Palestijnen niet al-
leen een symbool voor vrede, 

maar ook een teken van verbon-
denheid met hun land. De groep 
‘Een Ander Joods Geluid’ is op-
gericht door een aantal men-
sen met een voornamelijk jood-
se achtergrond. Zij zijn het niet 
eens met het Israëlische rege-
ringsbeleid. Jaap Hamburger zal 
vooral kritisch ingaan op dat be-
leid van Israël en op de voor-
waarden om tot een vreedza-
me en rechtvaardige oplossing 
te komen. 

De bijeenkomst begint om 20.00 
uur in Dorpshuis De Kern, Over-
toom 15 in Castricum. 

Castricum - De Bruno Gröning-
Vriendenkring organiseert een 
lezing in de Tuin van Kapitein 
Rommel over het gezond wor-
den door het opnemen van een 
hogere kracht. Bruno Gröning 

Lezing Heilstrom Bruno Gröning

“Ik ben gestrikt door mijn vrouw”

Bert stelt zijn kennis 
beschikbaar in Gambia
Castricum – Op 24 september 
vertrekt Bert de Rooij naar Gam-
bia voor vier weken. In zijn een-
tje en niet voor een vakantie. “Ik 
ben gestrikt door mijn vrouw”, 
grapt Bert. “Ik ga in Serrekunda 
bewoners begeleiden bij de aan-
sluiting van een watervoorzie-
ning, zodat zij binnenkort groen-
ten kunnen kweken.” 
De tuin is drie hectare groot en 
verdeeld in 216 percelen. Initia-
tiefnemer van het project is Berts 
vrouw Anita, die in 2007 de stich-
ting Abaraka oprichtte. Sinds 
die tijd biedt zij, samen met ve-
le sponsors, hulp aan hulpbe-
hoevende bewoners in Gambia. 
“Bert is van oorsprong loodgie-
ter en als hij het project verder 
begeleidt weet ik tenminste dat 
het allemaal echt goed komt”, al-
dus Anita. Het begon allemaal 
toen Anita vijftig jaar oud werd 
en geen cadeautjes wilde, maar 
geld voor kansarme kinderen in 
Gambia. Vervolgens richtte zij de 
stichting Abaraka op en sinds 
die tijd is veel gebeurd. Het laat-
ste project is het inrichten van 
een groentetuin waar 216 gezin-
nen hun eigen groenten kunnen 
verbouwen. Een deel van de op-
brengst van de oogst wordt ge-
investeerd in de voortgang van 
het project, zodat het uiteinde-
lijk zelfvoorzienend wordt. Ani-
ta: “Het gebied is ondertussen 
omheind en er is een waterput 
gegraven van negentien me-
ter diep. Nu kan de pomp ge-
plaatst worden en alles aange-
sloten worden op het elektrici-
teitsnetwerk.”
“We werden benaderd door een 
Nederlands bedrijf dat ook een 

vestiging heeft in Gambia”, ver-
volgt Bert. “We hebben het ma-
terieel tegen een schappelijke 
prijs bij dit bedrijf ingekocht, zo-
dat we in Gambia op hen terug 
kunnen vallen. Bovendien weten 
we nu zeker dat we kwaliteit in 
huis hebben gehaald.”
Anita is al verschillende ma-
len op eigen kosten naar Gam-
bia gereisd om de uitvoering van 
haar projecten nauwlettend in 
de gaten te houden. Bert ver-
gezelde haar twee keer en was 
niet van plan nog terug te keren. 
“Er gebeuren dingen in dat land 
waar ik slecht tegen kan. Denk 
dan aan corruptie en de armoe-
de waarin kinderen moeten le-
ven. Maar toen Anita vroeg of ik 
voor haar het project wilde be-
geleiden, kon ik geen nee zeg-
gen. Ik ben nu beter voorbereid 
en weet welke valkuilen er zijn. 
Bovendien is het heel mooi mee 
te kunnen werken aan de voor-
uitgang van dit arme land.”
Bert laat het werk verrichten 
door de lokale bevolking. “Ik zie 
er alleen op toe dat alles naar 
behoren gebeurt. Tegelijk stel ik 
mijn kennis beschikbaar, want 
als een onderdeel stuk gaat is 
het wel handig als ze weten hoe 
het gerepareerd moet worden.” 
Voordat hij van start gaat met 
de werkzaamheden brengt Bert 
eerst enkele dagen door aan de 
kust. “Ik moet eerst een aantal 
dagen acclimatiseren, omdat ik 
last heb van een auto-immuun-
ziekte. Misschien verblijf ik de 
laatste dagen ook door aan het 
strand. Dat is afhankelijk van de 
tijd die we nodig hebben om het 
project af te ronden. Door de hit-

te is het niet mogelijk om hele 
dagen te werken. We beginnen 
vroeg, houden siësta en gaan 
door totdat het donker wordt.” 
Toen bij de start van het project 
de meewerkende mannen zich 
na de siësta niet meer lieten zien, 
was een donderpreek van Anita 
voldoende om hen weer aan het 
werk te krijgen. “De vrouwen in 
Gambia werken keihard en de 
meeste mannen hangen maar 
wat rond, want er is geen werk 
voor ze. Omdat er sprake is van 
een traditionele rolverdeling zul-
len ze hun vrouwen niet helpen. 
Voor het groentetuinproject heb-
ben we de mannen enthousiast 
weten te maken en de meesten 
werken hard mee, want ze zijn 
nieuwsgierig en heel leergierig.”
Bert verblijft in een eenvou-
dig huisje met een bed gemaakt 
van takken en een toilet ach-
ter het huis. Het eten wordt ver-
zorgd door de vrouwen van de 
buurtgemeenschap. Bert zorgt 
dat er geld is voor eten, dat door 
een van de vrouwen wordt be-
reid waarna de hele familie aan-
schuift om mee te eten. En dan 
besluit hij lachend: “Ik neem ie-
dere week een andere vrouw…, 
om te koken welteverstaan. Het 
enige dat ik, naast Anita, echt ga 
missen is een koud biertje na het 
werk.”

Wie ook wil helpen de armoede 
in Gambia te bestrijden kan dat 
doen door een mooi bedrag over 
te maken op rekeningnummer 
4943064 ten name van Stichting 
Abaraka. Kijk voor meer infor-
matie op www.abaraka.nl of bel 
tel.: 0251-785554. 

noemde deze kracht Heilstrom. 
De lezing is gratis toegankelijk. 
en vindt plaats op maandag 20 
september vanaf 19.30 uur. In-
gang Stationsstraat schuin te-
genover NS-station.  

Zie ommezijde?
Wie vanuit het noorden Castricum binnenkomt over de Soomerwegh 
zal het met mij eens zijn dat de open structuur van gescheiden rijbanen 
met brede grasbermen waarin grote bomen staan aangenaam aandoet. 
Het is overzichtelijk en veilig rijden. Pluim voor de gemeente! Bovenge-
noemd resultaat is echter nog maar net bereikt of diezelfde gemeente 
begint reclameborden te plaatsen die de aandacht van het verkeer aflei-
den. Belachelijk wordt het helemaal als men op het bord nabij het ge-
meentehuis en nog wel nabij een zebrapad leest: ‘zie ommezijde’! Dit is 
wel het toppunt van aandacht afleiden. Met betrekking tot de veiligheid 
doet een en ander mij denken aan de uitleg over de zebra-oversteken 
in de Dorpsstraat, die geen oversteken zijn. Een belachelijke redenatie. 
Veiligheid is voorkómen dat er iets onveiligs kan gebeuren; de voetgan-
ger moet ondubbelzinnig worden geïnformeerd over waar hij/zij aan toe 
is. Dan is het pas veilig! 
Dat dit artikel mag leiden tot een wijziging in het beleid en verwijdering 
van de reeds geplaatste borden zodra de contractduur hiervan afgelo-
pen is.
Ing. J.M.Drenth.
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Huifkartocht door de duinen
Heemskerk - Zaterdag 25 sep-
tember is de laatste mogelijkheid 
om dit jaar met PWN boswach-
ter Kees Zonneveld een exclu-
sieve huifkartocht te maken door 
de duinen. 
Men kan kiezen uit twee starttij-
den: 10.30 en 12.45 uur. Dit keer 

wordt vertrokken vanaf het PWN 
parkeerterrein Kraaiennest, ge-
legen aan de Kruisbergweg te 
Heemskerk. De huifkartocht 
duurt twee uur en kost 8,50 eu-
ro. Aanmelden via het boekings-
bureau online www.pwn.nl/acti-
viteiten of 0900-7966288.

Castricum - Op de woensdag-
middag organiseren Gilde Cas-
tricum en de bibliotheek Cas-
tricum van 14.15 tot 16.15 uur 
themamiddagen over het wer-
ken met het fotobewerkingspro-

Fotobewerking 
met Picasa

‘Concert op zondag’ serie 
start met folkband Fling
Castricum - De bekende serie 
van zes concerten ‘Concert op 
zondag’, door Toonbeeld geor-
ganiseerd, start op 19 september 
met Fling, één van de beste folk-
bands van Nederland die Ierse 
muziek ten gehore zal brengen.
Een ‘Fling’ is in de traditionele 
muzikale terminologie een dans, 
die je terugvindt in verschillen-
de delen van Ierland met name 
in Kerry, Mayo en Donegal. Vaak 
verwant aan de Schotse ‘High-
land Fling’ is de muziek die bij 
de dans hoort, wild, ruig en on-
gedurig.
Fling staat ook voor een groep 
van begaafde muzikanten, die 
een zeer persoonlijke draai ge-
ven aan de traditioneel Ierse 
zang en muziek. Niet alleen het 
traditionele maar ook hun eigen 
geschreven werk is diep genes-
teld in hun liefde en respect voor 
de Ierse cultuur. 
Wat betreft het gebruik van de 
bandnaam Fling, is deze keuze 
zeer toepasselijk. Evenals de me-
lodie waarnaar ze zich zelf ge-
noemd hebben is hun muziek 
bij vlagen wild, ruig en rusteloos, 

maar bovenal echt en ontdaan 
van ieder cliché.
Fling werd in 1996 opgericht en 
bestaat sinds 2004 uit Evertjan ‘t 
Hart (uilleann pipes, whistles en 
bouzouki), Siard de Jong (viool, 
whistles, bouzouki and vocals), 
Annemarie de Bie (zang, dwars-
fluit en bodhrán) en Philip Masu-
re (gitaar, zang). Zie ook: www.
flingmusic.com.
Het concert wordt gehouden 
op 19 september in de aula van 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6. Aanvangstijd 11.30 uur; ein-
de rond 13.30 uur . In de pauze 
koffie, thee, frisdrank en/of wijn 
gratis. Toegangskaarten zijn ver-
krijgbaar aan de zaal en via e-
mail: toonbeeld.concertopzon-
dag@gmail.com
Verder zijn kaarten verkrijgbaar 
bij Muziekhandel Borstlap in 
Bakkum, Boekhandel Laan en de 
Readshop.
Telefonisch reserveren is ook 
mogelijk: 0251-659012.
Voor inlichtingen en/of abonne-
menten/toegangskaarten: toon-
beeld.concertopzondag@gmail.
com.

Leerlingen Clusius College maken ont-
werp om vuilniswagen op te vrolijken
Castricum - Acht leerlingen van 
klas 3G3 van het Clusius Colle-
ge Castricum hebben in overleg 
met de burgemeester en de grif-
fier van de gemeente Castricum 
een ontwerp gemaakt om een 
vuilniswagen op te vrolijken. De-
ze opdracht, die bij het vak Mens 
& Maatschappij is uitgevoerd- 
past in het Milleniumdoel 7, dat 
staat voor een schone omgeving. 
Dezelfde leerlingen hebben ver-
leden schooljaar, toen ze in klas 
2G3 zaten, een prijs gewon-
nen met hun idee een paar da-
gen in een Glazen huis in Cas-
tricum door te brengen voor een 
goed doel. Deze prijs wonnen ze 
in het kader van een project in 
samenwerking met de Gemeen-
teraad van Castricum. Na een 
heuse gemeenteraadsvergade-
ring waarin de leerlingen idee-
en konden verdedigen en bear-
gumenteren, werd hun idee uit-
geroepen tot best gebracht idee. 
De uitvoering van dit idee bleek 
echter niet haalbaar. Daarom 
hebben de leerlingen samen met 

De ontwerpers voor een van de gedecoreerde wagens.

de burgemeester en de griffier 
van de gemeente Castricum een 
ander alternatief bedacht.

Op donderdag 9 september is 
het resultaat in het bijzijn van 
de leerlingen gepresenteerd. Tot 
vreugde van de leerlingen ble-
ken er, in plaats van een, drie 

vuilniswagens te zijn gedeco-
reerd met hun ontwerp.
Tot eind december kan men de-
ze mooi gedecoreerde vuilnis-
wagens door de gemeente zien 
rijden. Wagens waarin de crea-
tiviteit van de leerlingen en hun 
betrokkenheid met een schone 
omgeving zichtbaar is. 

Jazz Session Club Vredeburg
Spetterende start van 
het nieuwe jazzseizoen
Limmen - Op zondag 19 sep-
tember om 16.00 uur start alweer 
het twaalfde seizoen van de Jazz 
Session Club Vredeburg. Door 

het grote succes van de laat-
ste jaren kon de organisatie kie-
zen uit een keur van jazzorkes-
ten, die een gastoptreden willen 

verzorgen. Dat heeft ertoe ge-
leid, dat maar liefst vijf orkesten, 
die nog nooit op het Vredeburg-
podium hebben gestaan, acte de 
présence gaan geven in dit nieu-
we seizoen.  
Maar toch wordt er begonnen 
met een oude bekende, name-
lijk de Lola Garcia Band, die ech-
ter in een heel ander jasje steekt 
dan bij het vorige optreden.
Zoals de naam al doet vermoe-
den staat zangeres Dolores (Lo-
la) centraal in deze band. Zij 
wordt omringd en begeleid door 
een groep muzikanten die een 
grote affiniteit met jazz hebben. 
Dit heeft dan ook veel invloed op 
de repertoirekeuze en de manier 
waarop pop-composities wor-
den vertolkt. In doorsnee is het 
repertoire te kenschetsen als 
‘Arrow-jazz’, hetgeen men mis-
schien kent van deze radiozen-
der. Toch staan er ook onvervals-
te jazz standards op de lijst, als-
mede aanstekelijke ‘latin’ uitvoe-
ringen. Improvisatie is een be-
langrijk aspect in alle onderde-
len van het repertoire. De mu-
ziek die deze groep ten gehore 
brengt omvat vele genres, waar-
mee beoogd wordt een breed, 
maar wel jazzminnend publiek 
aan te spreken. De toegang is 
vrij. Inlichtingen: Fred Timmer, 
tel/fax: 072-5053414, e-mail: 
timmer.limmen@worldonline.nl.

gramma Picasa van Google. Men 
kan kiezen uit 22 september, 8 
december, en 25 mei.
Tijdens deze themamiddag leert 
men het programma Picasa 
te installeren op de computer. 
Daarnaast wordt uitgebreid in-
gegaan op de werking van het 
programma. Kenmerkend voor 
deze bijeenkomsten voor 50+ers 
is het rustige tempo en de per-

soonlijke aandacht. Belangstel-
lenden kunnen zich voor één 
van de bijeenkomsten opgeven 
bij Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5, tel. 656562. 
De kosten, 5 euro, dienen bij 
aanmelding te worden voldaan. 
Kijk voor een totaaloverzicht van 
het computeraanbod op www.
welzijncastricum.nl of in het ac-
tiviteitenboekje.

Jaarlijkse verlichtingsactie Fiet-
sersbond op het Bakkerspleintje
Castricum - Op zaterdag 18 
september houdt de Fietsers-
bond afdeling Castricum weer 
de jaarlijkse verlichtingsactie. Dit 
keer op het Bakkerspleintje. Van 
10.00 tot 16.00 uur kan men met 
de fiets langskomen. 
Vrijwilligers van de plaatselij-
ke afdeling van de Fietsersbond 
controleren de fietsverlichting en 
verrichten eventueel kleine re-
paraties, graveren de postcode 
in het fietsframe of brengen de 

banden op de juiste spanning. 
Bij de kraam kan men informa-
tie krijgen over en lid worden van 
de Fietsersbond. Ook kan men 
fietsknelpunten in de gemeen-
te melden. De bond gaat er dan 
mee aan de slag.

Op de landelijke website www.
fietsersbond.nl kan men gebruik 
maken van de fietsrouteplanner 
en kan men ‘mijn slechtste fiets-
pad’ aanmelden. 
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FC Castricum biedt 
jeugd contract aan
Castricum - De eerste jeugd-
spelers van FC Castricum heb-
ben vrijdagavond onder grote 
belangstelling hun contract ge-
tekend, onder wie Brandon (foto 
links) en Steijn (rechts). Kramer, 
hoofd jeugdopleidingen: “Deze 
contracten zijn voor onze jeugd 
tussen de 6 en de 18 jaar. Pesten 
en onaangepast gedrag zijn een 
teken van deze tijd. Dat zie je ook 
bij FC Castricum terug. Wij willen 
dat niet en hebben daarom een 
contract opgesteld met een aan-
tal regels. Daarmee kun je kinde-
ren aanspreken als zij de regels 

van het door hun ondertekende 
contract niet nakomen. De eer-
ste keer met een waarschuwing, 
de tweede keer met een gesprek 
met de ouders. Op de basisscho-
len gebeurt overigens hetzelfde, 
al blijf ik het jammer vinden dat 
het nodig is. Maar wij willen hoe 
dan ook voorkomen dat het ple-
zier van anderen vergald wordt. 
Ook in dit opzicht wil FC Castri-
cum een voortrekkersrol spelen 
en dat doen wij met dit contract. 
Daarmee span je het paard voor 
de wagen.”
(Foto: Han de Swart) 

Red Stars reusachtig aan slag

Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft aan het einde van het sei-
zoen een kleine winning streak 
van vier wedstrijden neergezet, 
door met 17-10 van Sparks Haar-
lem te winnen. Daarmee eindigt 
het Castricumse team, zoals al 
maanden duidelijk was, op een 
tweede plek.
Sparks Haarlem is een taaie te-
genstander die volop in de race 
is voor de derde plek. Het won 
dit seizoen als enige ploeg van 
de nauwelijks te kloppen kam-
pioen Bears. Ook Red Stars, dat 
graag binnen zeven innings een 
voorsprong van tien punten wil-
de opbouwen, kreeg het moeilijk. 
Na vijf innings, het stond 10-1 

voor de thuisploeg, ging Sparks 
het slaghout hanteren. Onder 
meer zeven honkslagen maakten 
er weer een wedstrijd van: 10-9.
Red Stars hield het hoofd koel 
en beperkte vervolgens de mi-
sère. De Castricummers bouw-
den de score uit tot 17-10, met in 
de zevende inning een homerun 
van Maarten de Ruijter als slot-
akkoord. Hij sloeg de bal voor 
het eerst dit seizoen het veld uit 
en eindigt over vijftien wedstrij-
den met .553 bovenaan in de 
slaggemiddeldes. Hij wordt ge-
volgd door maar liefst vijf spe-
lers die ook boven de .400 scoor-
den: Mark Kuijper (.476), Martijn 
Zondervan (.472), Daan Kuijper 

Maarten de Ruijter: Hoogste slaggemiddelde, meeste binnengeslagen 
punten, meeste innings gecatcht en het vaakst op de honken. (Foto: 
Jeroen de Ruijter)

(.444), Jeroen Groenendal (.429) 
en Niek Kuijs (.404). Geen speler 
heeft een slaggemiddelde van 
onder .200.
Daar staat tegenover dat ook 
geen speler het seizoen fout-
loos afsloot, met uitzondering 
van Joey Hollenberg die slechts 
twaalf innings speelde. Coach 
Arjan van der Kort: “Zeventig 
veldfouten in vijftien wedstrijden 
is buiten proportie. Gelukkig was 
het veldspel deze laatste wed-
strijd wel goed, met maar één 
veldfout die niet tot schade leid-
de.” In andere wedstrijden was 
dat duidelijk wel het geval. “We 
hebben vijf keer verloren en in 
vier van die wedstrijden kwamen 
we op voorsprong. Die moeten 
we leren vasthouden.”
De andere seizoensrecords 
zijn stuk voor stuk indrukwek-
kend. De meeste gestolen hon-
ken komen op naam van Jas-
per van Schoor: 15. De Ruij-
ter sloeg de meeste punten bin-
nen (18), kwam het vaakst op de 
honken (76 procent) en catchte 
de meeste innings (64). Werper 
Sander van Lubeck stond in ie-
dere competitiewedstrijd op de 
heuvel en kwam zo tot 72 in-
nings en 39 keer drie slag. Joost 
Kuijs, die 27 innings wierp maar 
het seizoen afsloot met een arm-
blessure, had het laagste ERA: 
5,20. 
Red Stars sluit het seizoen af op 
2 en 3 oktober met een vriend-
schappelijk toernooi in Veen-
dam.

Vitesse wint bij Foresters
Castricum - Na de goede start 
tegen Zilvermeeuwen moest Vi-
tesse aantreden in Heiloo te-
gen De Foresters. De promoven-
dus trad aan met een zeer jon-
ge ploeg en kwam uiteindelijk 
tekort tegen een degelijker Vi-
tesse.
De openingsfase zag een thuis-
ploeg dat met een verzorgde op-
bouw probeerde om het Vitesse 
lastig te maken. De Castricumse 
verdediging stond echter als een 
huis. Eerste wapenfeit was Kevin 
Klaver die met een mooie vrije 
trap de deklat raakte. Daarna 
was het Robin Bakker die na een 
fout van Foresters-aanvoerder 
Smit alleen op de keeper Fre-
riks af kon gaan. Hij schoot ech-
ter tegen hem aan. Aan de ande-
re kant werd het een aantal ke-
ren gevaarlijk, maar tot echt uit-
gespeelde mogelijkheden kwam 
het niet.

Na rust kwam Vitesse een stuk 
beter uit de startblokken. De op-
bouw van de thuisploeg werd 
goed ontregeld en daardoor kre-
gen de bezoekers een veldover-
wicht. Uit een corner kon Len-
nert Beentjes volleren, waarna 
Milo Cremers de bal van dicht-
bij beheerst in kopte: 0-1. Deze 
openingstreffer kwam hard aan 
bij Foresters, wat het geloof een 
beetje leek te verliezen. Klaver 
profiteerde van de wanorde na 
een combinatie met Bakker: 0-2. 

Daarmee was de wedstrijd ge-
speeld. De lichtgeblesseerde 
Lennert Beentjes deed nog een 
duit in het zakje door de 0-3 bin-
nen te schuiven. 

Zes punten uit twee wedstrijden 
dus voor de blauw-zwarten, wat 
zondag mag aantreden tegen ti-
telkandidaat Flamingo’s.

Geslaagde clubkampioenschappen TC Bakkum
Derde clubtitel op rij voor Ruud Vis

Bakkum - In de afgelopen we-
ken werd op de gravelbanen van 
Tennisclub Bakkum door 315 le-
den gestreden om de clubti-
tels in diverse categorieën. In de 
hoogste categorie 3 wist Ruud 
Vis voor de derde keer beslag te 
leggen op de titel. Bij de dames 
was het Kim Popping die met de-
ze eer ging strijken. Voor de or-
ganiserende commissie, be-
staande uit Bianca Frank, Joop 
Laan, Dick Zweet en toernooilei-
der John Onderwater, was het dit 

keer een ware krachttoer om al-
le finales op de laatste zondag te 
laten spelen. Regelmatig dreigde 
de regen het wedstrijdprogram-
ma in de war te sturen. Maar het 
lukte uiteindelijk. Dankzij de vrij-
willigers, die de organisatie on-
dersteuning gaven bij de wed-
strijdplanning. In totaal moesten 
er 415 partijen, inclusief verlie-
zersrondes, worden afgewerkt. 
Ook de noeste arbeid van park-
beheerder Hans Gielink, die keer 
op keer de banen weer droog 

wist te krijgen, verdient zeker 
een compliment.
In de hoogste categorie 3 werd 
Kim Popping kampioen door 
Bente Akkerman in de finale met 
6-3, 6-2 te verslaan. Kim nam de 
clubtitel over van de titelhoud-
ster van vorig jaar Kim van der 
Horst, die verstek moest laten 
gaan vanwege een stageperio-
de in Zuid-Afrika. Eerste team-
speler Ruud Vis boekte een 6-3, 
6-2 overwinning op teamgenoot 
Ralph Knol. Een verrassing was 
dit niet, want Ruud verkeert het 
hele seizoen al in uitstekende 
vorm. Door diverse uitsteken-
de toernooiresultaten staat hij 
met speelsterkte 2 als nummer 
185 op de nationale ranglijst he-
ren enkel. Ralph met speelsterk-
te 3 en nummer 293 op de he-
ren dubbel ranglijst, trok wel al 
zijn registers open, maar het so-
lide spel van Ruud was hem toch 
iets te machtig. Tijdens de club-
kampioenschappen heerste er 
een gezellige en sportieve sfeer 
op en rond de TC Bakkumbanen. 
Het toernooi is volgens toernooi-
leider John Onderwater prima 
verlopen en ook de feestavond 
met de dj-muziek verzorgd door 
J&J Parties, was een succes.
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Helios strijdend ten onder
Castricum - Helios is afgelo-
pen woensdag in Leiden in een 
goede korfbalwedstrijd tegen 
haar eerste nederlaag van het 
seizoen aangelopen. Met name 
in de eerste helft speelde  Heli-
os heel sterk. De Castricummers 
verdedigden goed en wisten zelf 
regelmatig te scoren. Uitblinker 
was Danny Pelgrim met zijn to-
meloze inzet. Op het moment dat 
de scheidsrechter voor de rust 
floot stond Helios voor met 6-2.
Coach Anand Joeloemsing 
waarschuwde zijn team in de 
rust dat de wedstrijd nog niet 
gedaan was en dat Helios er in 
de tweede helft weer vol tegen-
aan moest gaan. 
De tweede helft begon veelbelo-
vend. Helios maakte vlot de 7-2 
maar vanaf dat moment kantel-
de de wedstrijd. KZ Danaiden 
wist steeds makkelijker te sco-
ren en kwam terug tot 8-6. Op 
dat moment bracht KZ Danaiden 

een nieuwe speler in. Een gou-
den wissel bleek achteraf want 
hij schoot achter elkaar elke bal 
in de korf. KZ Danaiden kwam 
in een flow en Helios had het 
nakijken. Er werd nog wel ge-
knokt voor elke meter maar He-
lios kwam, in tegenstelling tot de 
tegenstander, heel moeilijk tot 
scoren. Helios verloor de wed-
strijd uiteindelijk met 14-9. 
De coach was achteraf tevreden 
over het spel van Helios. “Mijn 
ploeg is blijven knokken en bleef 
goed korfbal spelen. Helaas luk-
te het ons niet om in de twee-
de helft te blijven scoren. Ik vind 
dat mijn ploeg goed op deze ne-
derlaag reageerde en ik denk dat 
ze veel geleerd hebben van deze 
wedstrijd. Volgende week tegen 
Purmer zullen ze er weer staan.”
Helios speelt zondag de thuis-
wedstrijd tegen Purmer op sport-
park Noordend om 14.30 uur. Fo-
to: Willem Klopper.

VOS Rotating Open basketbaltoernooi 
Prooi voor The Sea Devils
Castricum - Afgelopen week-
end werd in Heiloo het interna-
tionale VOS Rotating Open bas-
ketbaltoernooi al weer voor de 
23e keer georganiseerd. Naast  
het basketballen was er op za-
terdag een feest georganiseerd 
in jaren ‘70 stijl.
Op zaterdag waren enkele teams 
niet volledig. Ook bij The Sea 
Devils was men maar met zes 
man. De eerste wedstrijd tegen 
de Shadows was het even wen-
nen aan de zaal maar uiteinde-
lijk werd er door de Castricum-
mers toch met een ruim verschil 
gewonnen.
De tweede wedstrijd was tegen 
een sterk rayonteam uit Wage-
ningen, te weten Pluto. De ver-
dediging stond als een huis en 

de aanval was van hoog niveau. 
Pluto kon het duidelijk niet bijbe-
nen en werd met groot verschil 
verslagen. De derde wedstrijd 
ging tegen het tweede van de 
thuisclub. Sea Devils nam klaar-
blijkelijk deze wedstrijd niet echt 
serieus en moest dit bijna met 
een nederlaag bekopen. Slordig 
spel zorgde voor een spannend 
slot maar gelukkig voor Castri-
cum werden de laatste vrije wor-
pen van Flashing niet goed ge-
nomen.

Op zondag was The Sea Devils 
nagenoeg compleet en moes-
ten zij in de ochtend tegen het 
eerste team van Flashing. Het 
was even spannend in het begin 
maar de verdediging van Castri-

cum was zeer attent. Rebounds 
werden gepakt en op afstand 
werd er goed geschoten. Fla-
shing was kansloos en werd met 
22-9 verslagen. Toch was er door 
The Sea Devils nog een horde te 
nemen namelijk Waterland. De-
ze jonge en bijzondere fanatie-
ke jonge ploeg die U20 eredivi-
sie gaat spelen had ook alles ge-
wonnen en moest dus ook nog 
aan de zegekar worden gebon-
den. Waterland kreeg van The 
Sea Devils slechts zeven punten. 
De younsters waren duidelijk on-
der de indruk en The Sea Devils 
won met ruim verschil.
De wisselbeker ging eindelijk 
mee naar Castricum en moet 
volgend jaar weer verdedigd 
worden.

FC Castricum schiet in eigen voeten 

Castricum - Het gala begon met 
champagne en werd afgesloten 
met een kruidenbitter. Daar krijg 
je vanzelf een kater van. Het ge-
lijke spel tegen Hellas Sport was 
onnodig en deed pijn. De tweede 
helft was nog maar net begon-
nen toen de thuisploeg met tien 
man verder moest na een grove 
charge van de doelman, die met 
rood kon vertrekken. Even la-
ter kreeg Tobias de Koning geen 
strafschop, scoorde Patrick van 
der Linde 2-3 en ging FC Castri-
cum genieten van het fraaie na-
zomerse weer. Dan roep je het 
onheil dus over je af. Aldus ge-
schiedde. Vlak voor het laatste 

fluitsignaal werd de gelijkmaker 
achter doelman Marius Janssen 
geschoten.  
En dat terwijl de middag zo mooi 
was begonnen. De eerste de 
beste Castricumse aanval werd 
door Duco de Koning op onna-
volgbare wijze afgerond. Zijn ka-
nonsschot in de linkerboven-
hoek was van een onbeschrijflij-
ke schoonheid en veel en veel te 
veel voor de sluitpost van Hellas. 
Knullig verdedigen en even knul-
lig balverlies hielpen de Zaanse 
promovendus terug in de wed-
strijd. Toch raakte FC Castricum 
na de achterstand niet in paniek 
en knikte Raoul van der Wel na 

een afgemeten voorzet van Pa-
trick van der Linde (foto) de 
2-2 achter de touwen. Dat was 
een welkome opsteker voor de 
boomlange spits, die een ruime 
voldoende scoorde. 
Na de pauze kreeg het gala te-
gen tien man van Hellas een 
fraai vervolg. Uit een prima pass 
van Duco de Koning tikte Pa-
trick van der Linde de 2-3 op het 
scorebord. Niet wie, maar wan-
neer wordt de trekker overge-
haald, vroeg het Castricumse le-
gioen zich hardop af? Maar in 
plaats van het nekschot te ge-
ven, schoot het keurkorps van 
coach Mark Kranendonk in ei-
gen voeten. Terugspelen vanaf 
de middenlijn, wederom onno-
dig balverlies en het missen van 
een paar riante kansen hielpen 
Hellas Sport terug in de wed-
strijd. Met de 3-3 als pijnlijk re-
sultaat. Tegen de verhoudingen 
in, onverdiend, gestolen punten 
enzovoorts. Waren er dan toch 
nog lichtpunten? Maar natuur-
lijk. De doelpunten van FC Cas-
tricum waren een lust voor het 
oog, de gemiste kansen legio. 
Kortom, in aanvallend opzicht 
draait de ploeg als een trein. Met 
iets meer scherpte en gogme in 
de verdediging en vooral op het 
middenveld kunnen de komende 
wedstrijden met vertrouwen en 
zonder hoofdpijn tegemoet wor-
den gezien. (Foto: Han de Swart)

Balvaardigheidslessen TVC
Castricum - Ook dit najaar or-
ganiseert TV Castricum weer 
balvaardigheidslessen voor de 
jongste jeugd. De opzet hiervan 
is om de jeugd van circa zes/ze-
ven jaar kennis met tennis te la-
ten maken en ze enthousiast te 
maken voor deze sport. 

De lessen worden op donder-
dagmiddag vanaf 17:00 uur ge-
geven in de gymzaal aan de Wa-
lingstuin door de nieuwe trainer 
Stefan de Goede. De lessen star-
ten op donderdag 7 oktober. De 

eerste twee keer kunnen de kin-
deren vrijblijvend meedoen. 
Het gaat om totaal 16 lessen. 
Mocht er onverhoopt te weinig 
belangstelling zijn dan gaan de 
lessen niet door. Uiteraard wordt 
men hiervan tijdig op de hoog-
te gebracht. Als het kind na de-
ze lessen zin heeft gekregen om 
door te gaan met tennis en dus 
lid wil worden van TV Castricum 
dan worden er géén inschrijfkos-
ten berekend. Definitief inschrij-
ven kan via e-mail: jeugdcom-
missie@tvcastricum.nl.

Castricum - Op maandag 20 
september om 9.45 uur kunnen 
belangstellenden in stilte wan-
delen met Rob en Marianne. Aan 
het eind van de zomer, nu de zon 
duidelijk aan kracht afneemt en 
de natuur overstelpt met haar 
gaven, willen zij gaan wandelen 

Stiltewandeling in de duinen
als dank voor de oogst van moe-
der aarde. Deelnemers kunnen 
eventueel een kleine versnape-
ring meenemen om dit te delen 
met de dieren.

De stiltewandeling duurt onge-
veer een uur. Verzamelpunt is 

het parkeerterrein bij de Hoep 
aan de Zeeweg. Na afloop kan 
men koffie of thee drinken bij Jo-
hanna’s Hof. 

Voor inlichtingen en aanmel-
ding, tel. 0251-657809 of 06-
53740895.



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
15 september 2010

Agenda raadsactiviteiten
16 september 2010
19:30 – 20:15 Presentatie SGBO Klanttevredenheidsonderzoek WMO
19:30 – 20:45 Bestemmingsplan Hogeweg- Pagenlaan te Limmen
21:00 – 23:00 Bestemmingsplannen Akersloot en Kern Limmen

De weekmarkt keert op 24 september  
terug naar de Dorpsstraat en dat gebeurt 
met de nodige tamtam door een heuse 
dorpsomroeper / marktlakei. 
Vrijdag is de markt voor het laatst bij 

Geesterduin en dan al starten acties voor 
marktbezoekers. Wethouder Zonjee geeft 
op vrijdag 24 september 10.00 uur een 
ludieke aftrap van de markt op de nieuwe 
locatie Dorpsstraat en Bakkersplein.

Hoe ziet Castricum er uit in 2030 als we 
kijken naar zaken als bevolking, wonen, 
verkeer, werk of recreatie? De structuur-
visie Buitengewoon Castricum 2030 gaat 
hierover. Burgemeester en wethouders 
leggen hem voor aan de gemeenteraad. 

De visie gaat over onder meer het ver-
sterken van de centra van de kernen, het 
verbeteren van de openbare ruimte en het 
afronden van de kernen. 

Meer weten: www.castricum.nl.

Poppodium De Bakkerij heeft afgelopen 
vrijdag 10 september zijn intrek genomen 
in het nieuwe onderkomen aan de Dorps-

straat 30. Wethouder Hilbrand Klijnstra 
was er om de officiële opening te verrich-
ten. Lees meer op de website. 

Op 11 september werd door de Burger-
meester Emmens-Knol de expositie van 
CityCamp Castricum in het pand aan de 
Burg. Mooijstraat feestelijk geopend. 
Vanaf 12 september t/m 17 oktober zijn 
hier de resultaten te zien van het project 
(elke vrijdag, zaterdag en zondag van 
12.00 uur tot 17.00 uur).

De scholieren uit Akersloot zijn dit school-
jaar veiliger uit: ze kunnen nu gebruik ma-
ken van het nieuwe fietspad dat Akersloot 
en Castricum met elkaar verbindt. 
De officiële opening is op vrijdag 17 sep-
tember. Wethouder B. Meijer en medewer-
kers van de gemeente staan vroeg in de 
ochtend bij de tunnel onder de Provincia-
leweg en delen ‘fietsveilige’ presentjes uit 
aan passerende scholieren. 
De officiële opening is vanaf 16.00 uur, 
eveneens nabij de tunnel. Gedeputeerde 
Post verricht de officiële openingshandeling 
samen met de huidige verkeerswethouder 
B. Meijer en de voormalige verkeerswet-
houders J. Hommes en R. Beens.

De gemeente Castricum sluit aan bij de 
landelijke campagne om mensen te wijzen 
op de mogelijkheid om discriminatiege-
vallen te melden. 
Onder het motto: ‘Moet jij je eigen ik ver- 

stoppen om geaccepteerd te worden’ 
sporen overheid en de gemeenten de ko-
mende weken iedereen aan om zijn of haar 
eigen ‘ik’ niet te verstoppen, onder andere 
door middel van posters en flyers.

Markt op Dorpsstraat en 
Bakkersplein feestelijk in gebruik

Nieuwe Structuurvisie 
Buiten Gewoon Castricum 2030

Expositie CityCamp 
Castricum geopend

Feestelijke opening 
fietspad Akersloot 

De Bakkerij opent deuren nieuw onderkomen

Gemeente sluit aan bij overheids-
campagne tegen discriminatie

Bijdrage voor ouderen, 
chronisch zieken en 
gehandicapten
Inwoners van Castricum van 65 jaar en 
ouder, personen met een chronische 
ziekte en personen met een handicap 
kunnen bij de gemeente een tegemoet-
koming aanvragen in de kosten die met 
ouderdom, ziekte of handicap te maken 
hebben. Deze bijdrage is € 200,- per 
persoon per jaar. U leest er meer over 
op de website.

Werken aan het spoor

Op 21 september wordt van 23.00 uur 
tot 22 september 06.00 uur gewerkt 
aan het spoor bij de overweg aan de 1e 
Groenelaan. Tijdens de werkzaamheden 
is de overweg niet begaanbaar voor het 
verkeer.

Werk aan de weg

De trottoirs van de Eerste- en Tweede 
Groenelaan (Castricum) worden her-
steld. Diverse trottoirbanden worden 
opnieuw gesteld, het trottoir wordt 
op enkele plaatsen hertegeld, inrit-
ten worden aangebracht en kolken op 
hoogte gebracht. Het werk duurt naar 
verwachting tot  24 september. Lees 
meer op de website (button Werken in 
uitvoering).

Wegafsluitingen 
provinciale weg N512 

De provincie Noord-Holland voert van-
af 20 september vijf weken lang – in 
fases - groot onderhoud uit aan de pro-
vinciale weg N512. Dat gaat gepaard 
met verschillende wegafsluitingen. Bus 
164 rijdt een andere route en ook fiet-
sers moeten rekening houden met hin-
der. Voor meer informatie: www.castri-
cum.nl, www.noord-holland.nl/N512 
of www.connexxion.nl.

Contract OV-taxi 
gegund aan ZCN

De provincie heeft op 7 september het 
nieuwe contract voor OV-taxivervoer 
in de regio gegund aan ZCN. Dat be-
tekent dat vanaf december 2010 in de 
gemeente Castricum de OV-Taxi (open-
baar vervoer van deur-tot-deur, gecom-
bineerd met Wmo-vervoer) niet langer 
door Connexxion wordt verzorgd. De 
tarieven voor gebruik van de taxi zul-
len met dezelfde ingangsdatum stijgen. 
Lees meer op onze website.

WWW.CASTRICUM.NL



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

Ontvangen aanvragen en verzoeken om ontheffing
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande ver-
zoeken ontvangen. Deze kennisgeving betekent niet dat 
medewerking wordt verleend.

060910 Rembrandtsingel 1 in Akersloot
 Het veranderen van de gevelreclame
070910 Dorpsstraat 58 in Castricum
 Het plaatsen van gevelreclame
 Geesterweg 8 in Akersloot
 Het plaatsen van een erfafscheiding (legalisatie)
090910 La Fontainestraat 5 in Castricum
 Het wijzigen van de voorgevel en 
 het plaatsen van een dakraam

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 16 september 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Tijdelijke ontheffingen op grond van artikel 3.22 van de 
Wet ruimtelijke ordening
 Eerste Groenelaan 88 in Castricum
 Het tijdelijk plaatsen van een unit t.b.v. 
 buitenschoolse opvang

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 van 
de Wet ruimtelijke ordening
 Oudeweg 3d in Limmen
 Het bouwen van een woning
 Buurtweg 9 in Akersloot
 Het plaatsen van een kapschuur
 Dorpsstraat 78 in Castricum
 Het wijzigen van de bestemming 
 winkel/wonen naar wonen

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn van 6 weken kan een belang-
hebbende mondelinge of schriftelijke een zienswijze indie-
nen bij de gemeente. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met team Bouwen, 
Wonen en Bedrijven, bereikbaar via (0251) 66 11 39.  

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende beslui-
ten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing
080910 Roelat 38 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning
090910 Thalia 17 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel
 Dorpsstraat 79 in Castricum
 Het uitbreiden van de verdieping
 Korte Cieweg 2 in Castricum
 Het plaatsen van een garage

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag van 
bekendmaking van het besluit een beroepschrift indienen 
bij de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 
251, 1800 BG Alkmaar). Voor de behandeling van een be-
roepschrift is griffierecht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een 
beroepschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, indien onver-
wijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, 
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend 
bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Alkmaar, 
Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG Alkmaar); 
voorwaarde is dat tevens een beroepschrift is ingediend. 
Voor de behandeling van zo’n verzoek is griffierecht ver-
schuldigd.  

Bouwvergunningen
090911 La Fontainestraat 5 in Castricum
 Het wijzigen van de voorgevel en 
 het plaatsen van een dakraam
 Oranjelaan 6 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw

Aanlegvergunningen
100910 Nesdijk in Limmen (kad. E, 216)
 Het verplaatsen van een dam

Kapvergunningen
100910 Jan Hobergstraat (thv nr. 12 – 26) 
 in Castricum
 Het kappen van 9 elzen
 Narcissenveld (thv nr. 68) in Castricum
 Het kappen van 3 wilgen
 Geelvinckstraat (thv nr. 33) in Castricum
 Het kappen van 1 iep

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de datum 
van bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift in-
dienen bij de gemeente (Postbus 1301, 1900 BH Castri-
cum).
Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een 
bezwaarschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, indien on-
verwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen ver-
eist, een verzoek om voorlopige voorzieningen worden 
ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een bezwaarschrift is 
ingediend. Voor de behandeling van zo’n verzoek is grif-
fierecht verschuldigd.  

Evenementenvergunning
Straatbarbecue, Tetburgstraat te Bakkum: aan J.F. Bokma is 
vergunning verleend voor het organiseren van een straat-
barbecue op 11 september 2010 
Halve Marathon: aan Stichting Sportevenementen Le 
Champion is vergunning verleend voor het organiseren 
van de PWN Egmond Halve Marathon op 9 januari 2011 
over het strand van Castricum.
Egmond-Pier-Egmond: Aan Stichting Sportevenementen 
Le Champion is vergunning verleend voor het organiseren 
van de strandrace Egmond-pier-Egmond op 8 januari 2011 
over het strand van Castricum.

APV vergunningen (overig)
Ontheffing sluitingsuur: aan CSV Handbal is ontheffing 
verleend van het sluitingsuur tot 02.00 in de nacht van 1 
op 2 oktober 2010.
Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de datum 
van bekendmaking van het besluit een bezwaarschrift in-
dienen bij de gemeente (Postbus 1301, 1900 BH Castri-
cum).

BestemmingsplAn
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Beverwijker-
straatweg – Gasstraat Castricum’.
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het ont-
werpbestemmingsplan ‘Beverwijkerstraatweg – Gasstraat 
Castricum’ ter inzage ligt. 
Het plangebied bestaat uit het perceel Beverwijkerstraat-
weg 4-6 te Castricum. Het plan voorziet in de sloop van de 
bestaande winkel met bovenwoning. Op deze locatie zul-
len één winkel en 14 (starters)appartementen in de sociale 
sector worden gerealiseerd.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van don-
derdag 16 september 2010 gedurende 6 weken ter inzage 
in de gemeentelijke locatie aan de Zonnedauw 4 te Lim-
men, afdeling Dienstverlening, gedurende de openingstij-
den. Tevens is het plan te raadplegen op de website van de 
gemeente Castricum, www.castricum.nl en www.ruimte-
lijkeplannen.nl .
Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende 
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze in dienen bij het 
college van burgemeester en wethouders. Voor het indie-
nen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak 
maken met R. van den Haak, bereikbaar via 0251-661152.

Wet geluidhinder
Verzoek hogere waarde Wet Geluidhinder Beverwijker-
straatweg 6 te Castricum
Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter 
vaststelling van een hogere waarde voor de nieuwbouw 
van negen appartementen op het perceel Beverwijker-
straatweg 6 te Castricum. De geprojecteerde woningen 
zijn gelegen binnen de geluidzone van de Beverwijker-
straatweg en de spoorlijn Uitgeest – Alkmaar.
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van het 
wegverkeer op de Beverwijkerstraatweg, een hogere ge-
luidbelasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. 
Het college van burgemeester en wethouders is van plan 

om voor de appartementen, op grond van artikel 83 jo 
110a van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te 
stellen van ten hoogste 63 dB.
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van de 
spoorlijn Uitgeest - Alkmaar, een hogere geluidbelasting 
optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 55 dB zoals 
aangegeven in het Besluit geluidhinder. 
Ontwerpbesluit
Het college is voornemens om voor de appartementen, 
op grond van artikel 83 jo. 110a van de Wet geluidhinder, 
een hogere waarde vast te stellen van 63 dB en op grond 
van artikel 4.10 van het Besluit geluidhinder, een hogere 
waarde vast te stellen van 68 dB. De stukken van dit ont-
werpbesluit liggen vanaf 16 september 2010 gedurende 
zes weken ter inzage op het gemeentehuis, locatie Zon-
nedauw 4 in Limmen, gedurende de openingstijden.
Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende 
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze in dienen bij de ge-
meente. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met R. van den Haak, bereik-
baar via 0251-661152.

delegAtieBesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum 
maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering 
van 9 september 2010 heeft besloten om het nemen van 
besluiten over aanwijzing van stand- en ligplaatsen te de-
legeren aan het college van burgemeester en wethouders.
In het verlengde van het eerdere delegatiebesluit met be-
trekking tot het toekennen van huisnummers, zoals opge-
nomen in de Algemene Mandaatregeling van 1 september 
2008, en het delegatiebesluit van 3 december 2009 met 
betrekking tot straatnaamgeving en woonplaatsgrenzen, 
is vanuit efficiëntie gekozen ook de bevoegdheid voor 
het aanwijzen van stand- en ligplaatsen bij het college te 
leggen. De aanwijzing van stand- en ligplaatsen is nood-
zakelijk in het kader van de BAG (wet Basisadministratie 
Adressen en Gebouwen). 
Het voornoemde besluit ligt met ingang van donderdag 15 
september 2010 voor een ieder ter inzage in de gemeen-
telijke locatie te Limmen. Het besluit treedt in werking op 
de dag na publicatie.

FormAlisAtie stAnd- en 
ligplAAtsen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum 
maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering 
van 9 september 2010 heeft besloten de stand- en lig-
plaatsen te formaliseren. Met dit besluit zijn de stand- en 
ligplaatsen in de gemeente geformaliseerd. Het formali-
seren van de stand- en ligplaatsen is noodzakelijk in het 
kader van de BAG (wet Basisadministratie Adressen en 
Gebouwen).
Het voornoemde besluit ligt met ingang van donderdag 15 
september 2010 voor een ieder ter inzage in de gemeen-
telijke locatie te Limmen. Het besluit treedt in werking op 
de dag na publicatie.

FormAlisAtieBesluit 
strAAtnAmen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum 
maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering 
van 3 december 2009 heeft besloten een aantal straatna-
men te formaliseren. Verder maakt zij bekend - op basis 
van het delegatiebesluit van de raad van 3 december 2009 
- dat in de vergadering van 7 september is besloten een 
aantal straatnamen te formaliseren.
Met beide besluiten zijn alle straatnamen in de gemeente 
geformaliseerd. Het formaliseren van straatnamen is nood-
zakelijk in het kader van de BAG (wet Basisadministratie 
Adressen en Gebouwen). Hierbij zijn niet meer van toe-
passing zijnde straatnamen ingetrokken en zijn enkele 
straatnamen aangepast aan de geldende schrijfwijze met 
hoofdletters en kleine letters. 
De voornoemde besluiten liggen met ingang van don-
derdag 2 september 2010 voor een ieder ter inzage in de 
gemeentelijke locatie te Limmen. Ter informatie is daarbij 
een overzicht van de straatnamen gevoegd; deze is ook 
via internet te raadplegen: www.castricum.nl > Politiek, 
bestuur en organisatie > Verordeningen en regelingen > 
Beleidsdocumenten > Overigen. Beide besluiten treden in 
werking op de dag na publicatie.

Castricum, 15 september 2010 
Burgemeester en wethouders van Castricum




