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AVC wacht met smart op actie gemeente

“We hebben lang genoeg gewacht”

Castricum – De atletiekvereni-
ging Castricum (AVC) wil dat 
de gemeente Castricum actief 
meewerkt om een einde te ma-
ken aan een lastige kwestie. De 
club, die actief is op sportpark 
De Duinloper aan de Zeeweg, 
is hard toe aan een nieuw club-
huis. Maar over vijftien jaar loopt 
het erfpachtcontract af tussen 

Burgemeester A. Emmens-Knol was uitgenodigd zondag aanwezig te zijn bij de start van de pupillen- en 
juniorenclubwedstrijden. Die dag werd ook een fancy fair gehouden waarvan de opbrengst bestemd is voor 
het nieuwe clubgebouw. (Foto: Karel Delvoye). 
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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
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®
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www.restaurantDeUitkijk.nl 

023 – 525 11 62

Op ’t Kopje van Bloemendaal

de eigenaar van de grond, de 
Parnassia Bavo Groep waar Dijk 
en Duin onderdeel van is, en de 
gemeente Castricum. En of dat 
contract verlengd wordt is on-
duidelijk. Dus wordt er geen hy-
potheek verstrekt. 
AVC wil geen geld van de ge-
meente, maar wil dat er duide-
lijkheid komt. Ondertussen ge-
beurt er niets. 
Lees het hele verhaal in deze 
editie van De Castricummer.
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Cursussen
starten 5 oktober

www.vucas.nl

Kooiplein 24a
1901 VW Castricum
Tel. 0251-670048

tot ziens bij

van 4,95 voor 3,75

Gevuld
SpeculaaStaartje

MODE
NAJAAR/WINTER 2009-2010

Deze week als 

extra bijlage:
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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.

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.

Lezing Johannes van Dam 
in openbare bibliotheek
Castricum - Op donderdag 24 
september geeft Johannes van 
Dam een literaire lezing in de 
Openbare Bibliotheek, Geester-
duinweg 1. De lezing begint om 
20.00 uur. 
Johannes van Dam (1946) werd 
als kind al aangetrokken door al-
les wat eetbaar is. Door de vroe-
ge kennismaking met de huis-
gemaakte kroket is dit voor 
hem het meest perfecte culinai-
re object, de heilige graal van 
de kookkunst geworden, zoals 
hij zelf zegt. ’Het volkomen kro-
kettenboek’ heet het boek dat 
deze maand van de pers komt. 
Wie zijn ‘Dikke van Dam’ kent, 
met verhalen over eten op alfa-

bet (van aardappel tot zwezerik) 
en weet hoe hij restaurants in 
Amsterdam de hemel in prijst of 
verguist in Het Parool moet het 
beeld van Johannes van Dam 
misschien wel even bijstellen. Hij 
heeft dus zijn stokpaardjes en 
om van een kroket te genieten 
hoeft men niet naar een restau-
rant. Na de lezing kan men boe-
ken kopen van hem. Boekhan-
del Laan zorgt daarvoor. In de 
pauze wordt de bezoekers iets 
te drinken aangeboden. Kaarten 
kan men al kopen bij de biblio-
theek, boekhandel Laan en de 
Readshop. De kaarten kosten: 
8,00 euro en voor 65+ en CJP 
6,00 euro.  

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen: 01-09-
2009: Matthijs Gerardus, zoon 
van R. Dijkstra en M.C. Boer, ge-
boren te Alkmaar. 05-09-2009: 
Sam Jonno Maria, zoon van M.J. 
Groot en D.G. Duijn, geboren te 
Limmen.
 
Wonende te Castricum:
04-09-2009: Jordi, zoon van S.IJ. 
van der Pouw en E.M.M. Jonges, 
geboren te Beverwijk.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
04-09-2009: Kramer, Stefan T. en 
Stevens, Sabine M.J., beiden wo-
nende te Castricum. 07-09-2009: 
Deetman, Willem, wonende te 
Nijkerk en Antoons, Petronella F., 
wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
04-09-2009: Groen, Marinus C. 
en de Beer, Anneloes, beiden 
wonende te Castricum. 04-09-
2009: Hartland, Mark en Pust-
jens, Monique J.G., beiden wo-
nende te Uitgeest. 05-09-2009: 
Laan, Johannes R.M. en de Wit, 
Rachel M.M., beiden wonende te 
Bakkum. 09-09-2009: Verlinden, 

Dennis P. en Rab, Annemieke, 
beiden wonende te Castricum. 
09-09-2009: Kronenburg, Fran-
ciscus en Havelaar, Alexandra, 
beiden wonende te Castricum. 
09-09-2009: Holshuijsen, Rena-
to en Bakker, Albertina G.J.M., 
beiden wonende te Castricum. 
09-09-2009: Kriek, Petronella en 
Hoppenbrouwers, Adriana F.M., 
beiden wonende te Assendelft. 
09-09-2009: Sieljes, Gerhardus 
H.J. en Mooij, Renatus C., beiden 
wonende te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
04-09-2009: van Bon, Maria J., 
oud 93 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met J.J.J. 
Hendriks. 05-09-2009: den Ton-
kelaar, Jacobus A.N., oud 79 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met M.J. Kips. 05-09-2009: Stuif-
bergen, Johanna C., oud 77 jaar, 
overleden te Beverwijk, gehuwd 
geweest met P.J. Welp. 07-09-
2009: Engel, Aafje, oud 78 jaar, 
overleden te Alkmaar.
 
Wonende te Limmen:
04-09-2009: Tanger, Cornelis, 
oud 83 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met K.A. Kat.

Politie en belastingdienst 
houden verkeerscontrole
Limmen - Verkeersveiligheid is 
één van de speerpunten van de 
politie in Noord-Holland Noord. 
Om die reden worden zeer re-
gelmatig verkeerscontroles uit-
gevoerd op verschillende wegen 
in de regio.
In samenwerking met de belas-
tingdienst hield de politie don-
derdag tussen 15.30 en 21.30 
uur een verkeerscontrole op de 
Rijksweg. Bestuurders van voer-
tuigen werden onder andere ge-
controleerd op het hebben van 
de juiste papieren, op het nog 
moeten betalen van diverse be-
lastingen en op rijden onder in-
vloed van alcohol. Met behulp 
van een auto die is uitgerust met 
Automatic Number Plate Recog-
nition (ANPR, ook wel automa-

tische nummerplaatherkenning 
genoemd) werden kentekenpla-
ten ‘gelezen’ en vergeleken met 
een database van onder ande-
re de RDW. Iemand die geen be-
lasting heeft betaald, een boete 
heeft open staan, of met een ge-
stolen auto rijdt kan op die ma-
nier eruit worden gehaald. Van 
ruim 3600 voertuigen werden de 
kentekens gelezen. Op 16 kente-
kens leverde dit resultaat op.
In totaal werden er 37 bekeurin-
gen uitgeschreven. De meeste 
bekeuringen waren voor het rij-
den door rood licht, niet hands-
free bellen en het niet kunnen 
tonen van een rijbewijs of kente-
ken. De belasting inde ter plaat-
se een groot geldbedrag aan 
openstaande vorderingen.
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Interview leerling Clusius 
voorbeeld in Tweede Kamer 
Castricum - Op 17 maart werd 
een debat voor derdeklassers op 
het Clusius College Castricum 
georganiseerd. Dit debat heeft 
een leuk staartje gekregen. Een 
van de stellingen waarover ge-
debatteerd werd, ging over hoe 
er meer kleur in het groene on-
derwijs kan komen, dus meer 
kinderen met een ’kleurtje’ op 
school. Want er komen erg wei-

nig kinderen vanuit een andere 
cultuur naar het groene onder-
wijs. Daarom is een van de leer-
lingen met een kleurtje geïnter-
viewd; Amber Macnack 

Dit interview wordt geplaatst op 
www.kieskleuringroen.nl van de 
AOC Raad. Ook wordt het ge-
bruikt in verband met Prinsjes-
dag bij de presentatie over het 

beleid van het Ministerie van 
Landbouw naar de Tweede Ka-
mer. Het interview geeft een 
mooi beeld van hoe Amber zich 
gesteund voelde vanuit het Clu-
sius College Castricum toen ze 
de eerste jaren gepest werd van-
wege haar afwijkende uiterlijk. 
Door de goede opvang en zorg 
vanuit school zit ze nu met veel 
plezier in haar eindexamenjaar.  

Programma 17 sept t/m 23 sept 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 

18.30 & 21.30 uur 
zondag 16.30 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“De Storm”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 13.30 uur 

“Ice Age 3D” (NL)
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“G-Force 3D” (NL)
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 20.00 uur 

maandag & dinsdag 20.00 uur 
“Inglourious Basterds”(16JR)

zondag 16.30 uur 
“Harry Potter 6”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“De Indiaan”

woensdag 14.00 & 20.00 uur 
“Lover of Loser”

De Storm, nu in Corso
De Storm gaat over Julia,  een 
18-jarige Zeeuwse boerendoch-
ter, die haar zoontje kwijtraakt 
tijdens de verschrikkelijke febru-
aristorm in 1953. De Storm gaat 
over Julia, een 18-jarige Zeeuw-
se boerendochter, die zwanger 
raakt van haar vriendje Koos, 
een vissersjongen. Koos schrikt 
zo van dit nieuws dat hij met de 
noorderzon vertrekt. Julia staat 
er helemaal alleen voor in een 
vijandig dorp: de zwangerschap 
en de bevalling worden eerst 
veroordeeld en later genegeerd 
door haar familie en dorpsgeno-
ten. In de nacht van 31 januari 
1953 breken in Zeeland op meer 
dan honderd plaatsen tijdens 
een verschrikkelijke storm de dij-

ken door. De boerderij waar Ju-
lia woont, wordt verzwolgen door 
een zondvloed. Ze wordt uit het 
water gered door de jonge lucht-
machtsergeant Aldo haar baby 
achterlatend. Ze is ontroostbaar, 
hult zich in stilzwijgen en weigert 
met haar redder te praten. Voor-
zichtig probeert Aldo met de jon-
ge vrouw contact te maken en 
besluit uiteindelijk om haar te 
helpen haar zoon te vinden. Het 
is het begin van een lange zoek-
tocht die hen – tegen de evacu-
atiestroom in – terugbrengt naar 
een verdronken, surrealistisch 
landschap van dierlijke en men-
selijke overblijfselen. De kans 
dat hier een baby kan overleven, 
is microscopisch klein.

Kinderfilm De Indiaan
De Indiaan vertelt het verhaal 
van de achtjarige Koos die graag 
op zijn imposante, oer-Hollandse 
vader wil lijken. Eenvoudig is dat 
echter niet, aangezien hij is ge-
adopteerd uit Peru en dus klein 
en donker is. Dan ziet hij voor de 
supermarkt een Peruaanse jon-

gen die vreemde muziek staat te 
maken. 
Zo komt hij erachter dat ook hij 
van oorsprong een indiaan is. 
Vanaf dat moment doet hij er al-
les aan om, ondanks zijn Hol-
landse ouders, een waarachtige 
indiaan te zijn.

Castricum - Dinsdagavond 8 
september werd de brandweer 
gealarmeerd voor een duinbrand 
aan het Duinpad in Castricum. 

Duinbrandje Met het beeld van de duinbrand 
in Schoorl nog op het netvlies, 
rukte het korps Castricum met 
drie voertuigen uit. 

Bij aankomst op het Duinpad 
bleek het vuur moeilijk te vinden. 

Uiteindelijk werd boven aan een 
berg een kampvuur aangetrof-
fen. De aanstichter had inmid-
dels de benen genomen.

Met een paar scheppen zand 
kon het vuur worden gedoofd. 

Dag met gouden randje

Regio – Op je vrije dag toch 
achter het stuur kruipen van je 
vrachtwagen om mensen met 
een verstandelijke beperking 
een dag met een gouden rand-
je te bezorgen. 
Meer dan honderd vrachtwa-
gens toerden zaterdag in een 
colonne van 4,5 km door de re-
gio en daarbij was het maar de 
vraag wie er meer plezier had; 
de vrachtwagenchauffeurs die 

de claxons ingedrukt hielden en 
daarmee een kabaal van jewel-
ste produceerden of de deelne-
mers die hartelijk toegewuifd 
werden door het publiek langs 
de route. 
Het werd een stoet die er ruim 
een kwartier over deed te pas-
seren. En uiteindelijk werden de 
deelnemers ook nog een getrak-
teerd op lekkers en een tas vol 
cadeautjes. 

Bijeenkomst belangstellenden 
voor een Bed & Breakfast
Castricum - Voor wie denkt aan 
het opzetten van kleinschalige 
verblijfsaccommodatie zoals een 
Bed & Breakfast, komt er een in-
formatiebijeenkomst. Deze wordt 
georganiseerd door de gemeen-
te Castricum in samenwerking 
met het Ontwikkelingsbedrijf 
Noord-Holland Noord en vindt 
plaats op dinsdag 22 september, 
aanvang 20.00 uur in stolpboer-
derij Vredeburg, Dusseldorper-
weg 74 te Limmen.

Toerisme en recreatie zijn be-
langrijke pijlers onder de eco-
nomie van Noord-Holland. Vol-
doende logiesaccommodatie 
van goed niveau is een belang-
rijke voorwaarde om (meer) toe-
risten en recreanten aan te trek-
ken. Op dit moment is het aan-
bod van kleinschalige maar kwa-
litatief goede accommodaties in 
vrijwel de hele regio nog beperkt, 
terwijl de vraag toeneemt. 
Doel van de bijeenkomst is het 
geven van informatie, voor dege-
nen die geïnteresseerd zijn in het 
opzetten van B&B, maar nog niet 

precies weten wat hierbij komt 
kijken. Er wordt informatie ge-
geven over wetten en regelge-
ving, marketing, kosten en ba-
ten, ondersteuning en gastheer-
schap. De bijeenkomst is tevens 
bedoeld voor mensen die al een 
B&B accommodatie runnen en 
willen uitbreiden, de zaken pro-
fessioneel willen oppakken of 
partners zoeken om mee samen 
te werken. 
De bijeenkomst begint om 20.00 
uur. Naast het Ontwikkelings-
bedrijf NHN, Stichting Bed & 
Breakfast Nederland, VVV zul-
len ook uitbaters van succesvol-
le B&B’s aanwezig zijn. Tijdens 
de bijeenkomst zullen de diver-
se sprekers informatie geven 
over gastvrijheid, wensen van de 
bezoekers van een B&B. Daar-
naast heeft men de mogelijkheid 
vragen te stellen aan een panel 
van deskundigen. Wie de bijeen-
komst wil bijwonen, wordt ge-
vraagd zich aan te melden. Dat 
kan via tel. 0251 661122 (Vivien-
ne Grandiek) of e-mail vivienne-
grandiek@castricum.nl. 

Castricum - Op vrijdag 25 sep-
tember komt de Wereldomroep 
beeld- en geluidsopnames ma-
ken bij de Indonesische becak, 
een soort riksja, waarmee Peter 
Samuel uit Limmen recreatieve 
ritten maakt. 
Hij rijdt hiermee door het Noord-
Hollands Duinreservaat vanaf 

Wereldomroep maakt film over 
riksja in het duinreservaat

restaurant Johanna’s Hof aan de 
Zeeweg in Bakkum. 

De opnamen zijn bedoeld voor 
de Indonesische gemeenschap 
en zullen onder meer via internet 
worden vertoond. De riksja rijdt  
het gehele weekeinde en op be-
stelling. Zie www.johhof.nl.
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Castricum - Voor filmliefheb-
bers heeft VUcas dit seizoen niet 
alleen een abonnement voor Cor-
so in de aanbieding, maar ook de 
nieuwe cursus filmverkenning. 
Een kleine ontdekkingsreis on-
der leiding van filmcriticus Leo 
Bankersen, mede-oprichter van 
Provadja filmhuis, die laat zien 
dat je niet alleen door een Hol-
lywoodbril naar films hoeft te kij-
ken. Aan de hand van diverse 
filmfragmenten onderzoeken de 
deelnemers het werk van onder 
andere de Japanse grootmeester 
Yasujiro Ozu (Tokyo Story) en de 
Franse cineast Robert Bresson 
(Pickpocket). Er wordt ook geke-

Filmverkenningen bij VUcas

Castricum - Al vele jaren weet 
docent Nederlands Corien Hil-
denbrant groepen cursisten in 
verschillende bibliotheken in 
Noord-Holland te boeien met 
haar enthousiasme en kennis 
van de literatuur. Sinds enkele 
jaren leidt zij ook een leeskring 
bij de Volksuniversiteit Castri-
cum.

De werkwijze is als volgt: men 
leest iedere maand een vertaal-
de roman. Bij deze roman krijgt 
men uitgebreide documenta-
tie over de auteur. Er worden 
vragen gesteld over de techni-
sche opbouw van de roman. Tij-
dens iedere bijeenkomst worden 
op een informele manier aan de 
hand van de vragen de literaire 
aspecten van de roman behan-

Leeskring vertaalde moder-
ne buitenlandse literatuur 

ken naar fragmenten van enke-
le hedendaagse filmmakers. Na 
drie bijeenkomsten wordt het ge-
heel afgerond met een voorstel-
ling van Stellet Licht van Carlos 
Reygada in Provadja, Alkmaar. 
De cursus bestaat uit drie lessen 
van twee uur, een keer per veer-
tien dagen en begint op donder-
dag 5 november om 19.30 uur in 
het Clusius College in Castricum. 
Voor meer informatie en inschrij-
ving: www.vucas.nl of mail info@
vucas.nl. 
Het kantoor van de Volksuni-
versiteit op het Kooiplein is da-
gelijks geopend van 9.30-11.30, 
tel.: 0251-670048.

deld. Natuurlijk komen ook de 
persoonlijke interpretaties van 
de cursisten aan bod. De volgen-
de boeken krijgen dit seizoen de 
aandacht: Brick Lane van de En-
gelse schrijfster Monica Ali, Kal-
me chaos van de Italiaan Sandro 
Veronesi, Triomf  van de Zuida-
frikaanse Marlene van Niekerk, 
Alleman van de Amerikaan Phi-
lip Roth, Sneeuw van de Turkse 
schrijver Orhan Pamuk en Speel-
drift van de Duitse Juli Zeh.  
De cursus bestaat uit zes bijeen-
komsten die plaatsvinden iedere 
tweede maandag van de maand 
van 19.30-21.00 uur in het Clusi-
uscollege. De eerste bijeenkomst 
is op 12 oktober. Voor meer in-
formatie en inschrijving: www.
vucas.nl of mail info@vucas.nl, 
tel.: 0251-670048.

VVD en GDB verder in 
coalitie met Ria Beens?
Castricum - VVD en GDB wil-
len samen verder met een ex-
terne wethouder, nu wethouder 
John Hommes is opgestapt. VVD 
en GDB willen de gemeenteraad 
voorstellen de vacature te laten 
vervullen door Ria Beens.  
Na de breuk in de coalitie op 3 
september zijn de partijen VVD, 
PvdA en GDB toch nog met el-
kaar om tafel gegaan. De VVD 
had namelijk vrijwel onmiddellijk 
na de breuk aangegeven te wil-
len kijken of herstel van de coali-
tie mogelijk zou zijn. Na het defi-
nitieve terugtreden van de PvdA 
zijn GDB en VVD opnieuw met 
elkaar in overleg getreden om de 
bestuurlijke continuïteit niet in 

gevaar te brengen. VVD en GDB 
willen nu verder in een minder-
heidscoalitie en daarbij een ex-
terne wethouder aantrekken. 
Voor de opengevallen portefeuil-
le is gezocht naar een bestuur-
der met ervaring en deskundig-
heid op de onderdelen van de-
ze portefeuille. Ook is gekeken 
naar iemand die zich onafhan-
kelijk kan opstellen en dat in de 
praktijk heeft bewezen. Betrok-
kenheid bij en kennis van de 
gemeente Castricum zien par-
tijen ook als een voordeel. VVD 
en GDB hebben Ria Beens be-
reid gevonden deze taak op zich 
te nemen. Ria Beens woont in 
Castricum en was van 1990 tot 

1998 raadslid in Castricum. Ver-
volgens is zij van 1999 tot 2005 
Statenlid geweest. Vanaf novem-
ber 2004 tot april 2006 was zij 
wethouder in Beverwijk. Daarna 
is zij in de gemeente Wieringer-
meer en Bennebroek als waar-
nemend burgemeester werk-
zaam geweest. Mevrouw Beens 
is lid van GroenLinks. 
De GroenLinks-fractie in de ge-
meenteraad van Castricum wordt 
geen coalitiepartner en de frac-
tie blijft haar onafhankelijke po-
sitie innemen. 
Het voorstel ter vervulling van 
de vacature van wethouder zal 
zo spoedig mogelijk aan de ge-
meenteraad worden voorgelegd. 

Castricum - In het najaar en 
voorjaar zal door Toonbeeld een 
aantal verrassingsworkshop op 
de zondagmiddag worden geor-
ganiseerd. Er zal iedere keer een 
gezamenlijke of aparte activiteit 
voor iedereen van zes jaar en ou-
der worden georganiseerd, soms 
samen, soms kinderen en ouders 
apart. 

De eerste zondagmiddag van 
dit seizoen is op 4 oktober van 
14.00-16.30 uur en staat  van-
zelfsprekend in het teken van 
dierendag. Iedereen gaat beeld-
houwen met een echt paard als 
model. De eerste les van de ori-
entatiecursus op zaterdagmid-
dag 3 oktober is ook gewijd aan 
dieren. Dan wordt er getekend. 

Voor deelname aan de middag 
kunst op zondag of de open les 
voor de oriëntatiecursus voor-
af aanmelden via 0251659012 of 
tnbeeld@xs4all.nl

Kijk voor het volledige aanbod 
van cursussen op het gebied van 
beeldende kunst: www.toon-
beeld.tv

Toonbeeld in te-
ken van dieren

Feest met 66 gasten in De Bloemen

Onvergetelijk 60-jarig huwelijk 
Castricum - Zij zullen hun 60-
jarig huwelijk niet snel vergeten: 
de thans 80-jarige Sjaan Cas-
tricum en haar man, de 81-jari-
ge Joop Castricum. Hadden hun 
vijf kinderen een week van te-
voren al een bijzonder feestelijk 
gebeuren voor hun ouders ge-
organiseerd, zelf hadden zij ge-
spaard om hun 60-jarig huwelijk 
groots te laten verlopen. Dinsdag 
15 september was de officiële te 
herdenken trouwdag. Burge-
meester Aaltje Emmens bracht 
het bruidspaar die dag een be-
zoek.
Het echtpaar behoort tot díe 
echtparen, die geluk hebben ge-
had in het leven. Hun vijf kinde-
ren (vier zoons: Cees, Gerard, 
Jos en Bert en hun dochter An-
nie) zijn allen getrouwd en heb-
ben allen kinderen. In het totaal 
heeft het echtpaar vijftien klein-
kinderen en drie achterkleinkin-
deren. Joop: “Ze staan altijd voor 
ons klaar. Wij hoeven maar te 
piepen bij wijze van spreken en 
ze zijn er al.” Diezelfde kinderen 
hadden zondag zes september 
een puur verrassingsfeest ge-
organiseerd. Na dit intieme fa-
miliefeest was zondag 13 sep-
tember het feest, waarvoor met 
name Sjaan heel hard had ge-
spaard. “Ik veeg iedere week de 
sportzalen van mijn zoon Cees in 
de sporthal De Bloemen, waar hij 
de scepter zwaait”, zegt zij. “Mijn 
verdiende geld daar legde ik ie-
dere week apart.” 
Sjaan en Joop kunnen terugzien 
op een geweldig feest, dat met 
66 mensen in ‘De Bloemen’ werd 
gevierd. Zelf werden ze door hun 
schoonzoon opgehaald in een 
koets met twee paarden, waar-
mee zij vóór het feest het hele 
dorp doorreden. De kleinkinde-
ren hadden voor een zanger ge-
zorgd en ’s avonds was er een 
koud- en warm buffet. Sjaan: 
Aan zestig jaar huwelijk gaat wel 

Het jubilerende echtpaar Sjaan en Joop Castricum met hun geschil-
derde huwelijksfoto: een cadeau van hun kinderen.    

het één en ander vooraf. Een kor-
te beschrijving van  beider leven 
lijkt dan ook op zijn plaats. Hoe 
ontmoetten zij elkaar? Vroeger 
werd er zondags altijd gedanst in 
De Oude Schimmel in Castricum. 
Joop, die in Heemskerk woonde, 
ging daar ook geregeld naar toe. 
Daar vroeg hij, toen negentien 
jaar oud, de achttienjarige Sjaan 
ten dans. Hij vond haar zó aar-
dig, dat hij besloot de woens-
dag erop eens naar haar huis te 
gaan. Daar ging hij buiten staan 
fluiten. Sjaan hoorde het en zei 
tegen haar moeder, dat zij even 
de hond uit ging laten. Zij bond 
de hond vast aan een hek en 
ging met Joop wandelen. Na een 
half uurtje werd Sjaan weer naar 
huis gebracht en spraken bei-
den af, dat zij elkaar wel weer 
in De Oude Schimmel zouden 
zien de zondag daarop. Sjaan: 
“Joop had wel dansles gehad, 
maar had helemaal geen maat-
gevoel.” Joop: “Maar ik deed het 
wel heel erg graag.” De twee 
kregen verkering, zoals dat toen 

heette. De tweede woensdag 
mocht Joop bij Sjaan binnen ko-
men van haar ouders. Joop was 
het achtste kind van twaalf kin-
deren. Zijn vader was tuinder en 
had ook tien koeien. Joop werk-
te al mee toen hij dertien was en 
moest voor het melken om 5.00 
uur opstaan. Maar toen hij ging 
trouwen, moest er toch wat meer 
geld op de plank komen. Hij ging 
werken als fabrieksarbeider bij 
de meelfabriek ‘De Vlijt’ te Wes-
sanen. Daar heeft hij 32 jaar ge-
werkt. Sjaan werkte na de lagere 
school tot haar zestiende bij de 
firma Hartog in Alkmaar, waar zij 
kousen ladderde. Vóór en na haar 
trouwen werkte zij voor de hand-
werkzaak De Stolp in Castricum. 
“We hebben een goed leven ge-
had en hadden nooit problemen 
met de kinderen en kleinkinde-
ren. Die komen hier allemaal ge-
regeld. We hebben mooie reizen 
gemaakt en nu gaan we nog veel 
op de fiets weg: ik op mijn boos-
ter en Sjaan op haar elektrische 
fiets.” (Marga Wiersma)
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Na inname nu ook uitgifte 
van Air Miles bij André Weda
Castricum - Bij Lijstenatelier 
André Weda is een bijzondere 
actie gestart: Air Miles klanten 
ontvangen bij een inlijsting vijf-
honderd Bonus Miles cadeau. 
De actie duurt tot en met 8 ok-
tober.
De actie is een samenwerking 
van branche-organisatie Art & 
Frame en Air Miles waarvoor 
landelijk slechts tien lijstenma-
kerijen geselecteerd zijn. De-
ze winkels namen eerder al met 
veel succes deel aan Air Miles 
acties én verzorgen kwalitatief 
bijzonder goed inlijstwerk. Lijste-
natelier André Weda is zo’n lijs-
tenmakerij. Naast diverse kortlo-

pende Air Miles acties kan men 
bij André Weda doorlopend 20% 
korting krijgen op inlijstingen en 
diverse kunst tegen inlevering 
van voldoende Air Miles. 

Kiezen voor André Weda is kie-
zen voor deskundig advies, kwa-
liteit, service en een ruim assor-
timent in kunst en lijsten. Laat nu 
een kunstwerk inlijsten en ont-
vang vijfhonderd Bonus Miles. 
De aanbieding is geldig tot en 
met 8 oktober en niet in combi-
natie met andere aanbiedingen 
of kortingen. Lijstenatelier André 
Weda is gevestigd aan de Toren-
straat 38 in Castricum

‘Met een fijn gevoel naar huis’

Vrijwilliger worden bij Tandem?

Regio - ,,Als ik naar huis ga, 
staat ze me altijd uit te zwaaien,’’ 
zegt Ria Hergarden, vrijwilliger 
bij Tandem. ,,En ook voor mij zijn 
het leuke uurtjes en ik ga steeds 
met een fijn gevoel naar huis.’’ 
Ria heeft het over haar vrijwilli-
gerswerk bij Tandem, de organi-
satie voor mantelzorg. Met een 
paar uurtjes vrijwilligerswerk per 
weer verlicht ze de mantelzorg 
rondom een oudere dame.

Ria is inmiddels oma van twee 

fantastische kleindochters en 
haar man is gepensioneerd. Na-
dat zij gestopt was met haar 
werk als telefoniste bij een hulp-
organisatie, wilde ze wat vrijwilli-
gerswerk gaan doen.
,,Het vrijwilligerswerk bij Tan-
dem sprak mij erg aan,’’ vertelt 
Ria. ,,Toen ik de advertentie met 
de hulpvraag zag, leek het me 
leuk werk.’’ Ria heeft al diverse 
cliënten begeleid, steeds oudere 
dames. Hoewel er ook hulpvra-
gen zijn van jongere mensen en 

vraag naar buddy’s die chronisch 
zieken begeleiden. Het gaat al-
tijd om een paar uurtjes begelei-
ding per week.
Tandem brengt de vrijwilliger in 
contact met de cliënt en even-
tuele mantelzorger. Bij Ria klik-
te het altijd meteen. Dan is er 
overleg over hoe de uurtjes kun-
nen worden ingevuld. ,,Dat is 
wel even aftasten,’’ zegt Ria. 
,,We doen ook niet steeds het-
zelfde. Soms een spelletje, naar 
de markt, ergens een kopje kof-
fie drinken of naar het strand, als 
het maar gezellig is.’’
Ria is blij met haar wekelijkse 
middagje uit. ,,Het is maar een 
paar uurtjes, dus het is goed in 
te passen. Mensen zijn altijd blij 
als ik kom en zelf vind ik het ook 
leuk.’’
Als vrijwilliger krijgt Ria een klei-
ne vergoeding per uur en is er 
regelmatig overleg met haar 
coach en een klein groepje vrij-
willigers. In geval van vragen of 
problemen kan zij altijd bij haar 
coach terecht.  Regelmatig zijn 
er informatieve bijeenkomsten 
voor de vrijwilligers en ook zijn 
er verschillende cursussen. 
Tandem zoekt vrijwilligers, bud-
dy’s en coaches. Bel 023-
8910610 of e-mail naar vrijwilli-
gershulp@tandemzorg.nl of kijk 
op www.tandemzorg.nl.

Gratis Trendhopperbon van 
50,- euro bij hypotheekadvies

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Verzekeringen en Hy-
potheken brengt de lezers iede-
re maand op de hoogte van in-
teressante weetjes en bruikba-
re tips op financieel en verzeke-
ringsgebied. 

“Of u nu starter bent op de wo-
ningmarkt of dat u al een tijd-
je huizenbezitter bent: in beide 
gevallen is een deskundig hypo-
theekadvies onmisbaar. Een ei-
gen huis hoort immers een feest 
te zijn en vooral ook te blijven! 
Zo inventariseren wij altijd of 
u uw hypotheek mét Nationale 
Hypotheek Garantie kunt onder-
brengen. Naast een lagere ren-
te, biedt het u ook veel zeker-

heden. Als u bijvoorbeeld, bui-
ten uw schuld om, in financië-
le problemen terecht bent ge-
komen, zorgt de NHG ervoor 
dat u niet met torenhoge schul-
den blijft zitten.  En dit laatste is 
niet denkbeeldig, denk bijvoor-
beeld aan ontslag, werkloosheid, 
scheiding of arbeidsongeschikt-
heid. Maar ook aan de voor-
deur, bij het aangaan van de hy-
potheek, zorgt de NHG voor een 
verantwoorde hypotheek. De 
NHG stelt als richtlijn de inko-
mensnormen zoals deze door het 
NIBUD zijn opgesteld. Dit geeft 
zekerheid dat u niet meer leent 
dan voor u verantwoord is. Het 
kabinetsbesluit van 19 juni jl. om 
de NHG grens van 265.000,- eu-
ro naar 350.000,- euro te verho-
gen maakt deze voordelen voor 
veel meer mensen bereikbaar. 
Ook voor degene die al een ei-
gen woning en hypotheek heb-
ben zijn er volop mogelijkhe-
den om van de voordelen van te 
kunnen profiteren. Wij helpen u 
daarbij graag op weg.”

Geen NHG, wel extra zeker-
heid
“Wanneer u wellicht niet in aan-
merking komt voor deze ga-
rantieregeling, bijvoorbeeld als 
uw hypotheek de grens van € 

350.000,-- te boven gaat, is het 
overigens nog steeds mogelijk 
om extra zekerheden in te bou-
wen. Voor bijvoorbeeld onvrijwil-
lige werkloosheid of arbeidson-
geschiktheid zijn er goede op-
lossingen die uw financiële risi-
co’s kunnen wegnemen.”

Univé Hypotheekadvies
“Persoonlijke aandacht. Alles af-
wegen en dan gefundeerd kie-
zen. Jarenlang woonplezier. Daar 
draait het om bij een hypotheek-
advies van Univé. Om dat te be-
reiken, steken we in alle onaf-
hankelijkheid ons licht op bij al-
le gerenommeerde geldverstrek-
kers. En we kijken ook of het 
past bij de rest van uw leven. Uw 
huidige baan, mogelijk andere 
toekomstplannen, we nemen al-
les mee in de berekeningen. Het 
resultaat is een hypotheek die 
tot in lengte van jaren waardevol 
voor u blijft.” 
“Spreekt u dat aan? Maak een 
afspraak bij onze Univé winkel 
in Limmen aan de Drie Linden 
1, tel. (072) 5053581 of bij on-
ze Univé winkel aan de Maerel-
aan 6 in Heemskerk, tel. (0251) 
657075. U ontvangt dan tijdens 
het hypotheekgesprek een gratis 
Trendhopperbon ter waarde van 
50,- euro.”

Jazz in Vredeburg

Sessieseizoen opent 
met topmuzikanten 
Limmen - Op zondag 20 sep-
tember om 16.00 uur start het 
elfde seizoen van de Jazz Sessi-
on Club Vredeburg. Het begin is 
meteen spectaculair. Er staat een 
gastoptreden gepland van een 
absoluut toporkest, de Lola Gar-
cia Band.  Dit orkest met  twee 
saxen en percussie zal een zeer 
afwisselend programma voort-
schotelen.  En dit keer dan ook 
nog met een gastzangeres die 
er zijn mag; Francina van Batum.  

Er worden ook weer veel nieuwe 
sessiemuzikanten verwacht die 
in wisselende samenstelling al-
les uit de kast zullen halen om 
het publiek te boeien.  Dat is de 
laatste tien jaar erg goed gelukt, 
gezien ook de grote publieke be-
langstelling van deze laagdrem-
pelige happening. 

De entree is gratis, maar jazzlief-
hebbers kunnen de organisatie 
steunen door lid te worden.

Biodanza; dans van het leven
Castricum - Op 24 september  
start er een wekelijkse biodan-
za-dansgroep in de Juliana van 
Stolbergschool. Organisator Jür-
gen Rodemeier: “Biodanza be-
tekent de dans van het leven en 
is ontwikkeld door de Chileen-
se arts Rolando Toro. Iedereen 
van 18 tot 88 jaar kan meedoen, 
danservaring is niet nodig. Je 
beweegt op je eigen manier. De 

dansen zijn ontspannend en vi-
taliserend tegelijk.” Er wordt veel 
gebruik gemaakt van Zuid-Ame-
rikaanse muziek, maar ook van 
gewone pop en klassiek. Aan-
vang 20.00 uur. Het adres is Ju-
liana van Stolberglaan 3 in Cas-
tricum. 
Informatie en aanmelding: Jür-
gen Rodemeier, 06-47951370 of 
0251-657834.



‘Service grote klasse!’

TrendLeder voor alle 
exclusieve lederwaren
Castricum - De najaars- en 
wintercollectie van TrendLeder 
is gearriveerd! TrendLeder staat 
voor een internationale collec-
tie luxe lederwaren en reisartike-
len, waarbij design, exclusiviteit, 
kwaliteit en service voorop staan. 
De collecties worden per seizoen 
zorgvuldig samengesteld en vol-
gen steeds het actuele mode-
beeld. En zulke winkels zijn nou 
niet bepaald op elke straathoek 
te vinden.
In de regionale krant was on-
langs te lezen dat de service bij 
TrendLeder van grote klasse is. 
Klanten worden geholpen door 
een deskundig team dat al jaren 
ervaring heeft en alle tijd neemt 
om de klant goed te informeren. 
Daarbij verkoopt TrendLeder uit-
sluitend eerste klas kwaliteit. 

En als een aankoop niet aan al-
le verwachtingen voldoet, wordt 
er werkelijk alles aan gedaan om 
een goede oplossing te zoeken. 
TrendLeder is niet alleen te vin-
den in winkelcentrum Geester-
duin in Castricum, maar ook in 
Winkelhof ’t Loo in Heiloo. Bei-
de winkels ontvangen klanten 
die afkomstig zijn uit de gehe-
le regio. Dat is natuurlijk vooral 
te danken aan de zorgvuldig sa-
mengestelde, smaakvolle collec-
tie. De bijzondere damestassen 
en portefeuilles, portemonnees 
en agenda’s voor dames en he-
ren zijn van gerenommeerde na-
men als Claudio Ferrici, Castelijn 
& Beerens, Berba en De Rooij. 
De reisartikelen van onder meer 
Rimowa, Samsonite, Titan, Kip-
ling, Eastpak en Timberland. Ver-

der bestaat ons assortiment uit 
prachtige aktetassen voor da-
mes en heren van onder ande-
re Texier, Castelijn & Beerens, 
Samsonite en Plevier. Paraplu’s 
van Knirps, dames- en heren-
ceintuurs in diverse lengtematen 
van Castelijn & Beerens, Esprit 
en meer. Natuurlijk heeft Trend-
Leder ook een grote collectie de-
gelijke rugtassen voor school en 
vrije tijd. En dat degelijk ook heel 
leuk kan zijn, laten de vrolijk uit-
gevoerde rug- en schoudertas-
sen van Eastpak en Kipling zien. 
TrendLeder is geopend op maan-
dag van 13.00 tot 18.00 uur, dins-
dag tot en met donderdag van 
9.30 tot 18.00 uur, vrijdag van 
9.30 tot 21.00 uur en zaterdag 
van 9.30 tot 17.00 uur. Kijk ook 
eens op www.trendleder.nl. 

“Neem nu de stap!”

Vrouw- en fitweek bij Fit4lady
Limmen - Fit4lady houdt een 
open huis op zondag 20 septem-
ber van 11.00-16.00 uur en aan-
sluitend een Vrouw- en Fitweek. 
Daarmee is de Vrouw- en Fit-
week van start gegaan die tot 26 
september duurt. 
Fit4lady in Limmen biedt een ef-
fectieve en leuke manier van be-
wegen speciaal voor vrouwen. 
Het grote voordeel is dat het 
weinig tijd in beslag neemt en 
veel resultaat biedt. Een specia-
le circuittraining met een 30 mi-
nuten ‘work-out’ voor het ge-
hele lichaam bezorgt veel vrou-
wen in de omgeving uitsteken-
de resultaten. Een programma 
voor het verbeteren van de con-
ditie en een gezond en slanker 
lichaam en zeer ondersteunend 

voor vrouwen die gewicht willen 
verliezen. En dat allemaal in een 
ontspannen sfeer waarin vrou-
wen zich snel thuis voelen.
De gehele week biedt Fit4lady 
alle vrouwen in de omgeving de 
kans om kennis te maken met 
de training en als deze wijze van 
trainen aanspreekt, meteen te 
starten. Het resultaat mag er zijn: 
een fit en strakker lichaam, meer 
conditie, kortom een betere kwa-
liteit van leven voor elke vrouw. 
De sfeer is gezellig, de begelei-
ding van de trainsters is profes-
sioneel en persoonlijk en dames 
bereiken gegarandeerd resultaat 
na één maand trainen. 
Fit4lady biedt een complete wor-
kout in 30 minuten: goed voor de 
conditie en alle spiergroepen ko-

Van Vught Sports & Fashion
Alle combinaties 
mogelijk bij Van Vught
Uitgeest - Van Vught heeft sport 
en damesmode en dat blijft een 
bijzondere combinatie, maar wel 
een combinatie die goed werkt. 
De sportafdeling en de fashion 
voor dames vullen elkaar goed 
aan. En beiden hebben kwali-
teitsmerken. Van Vught heeft 
maandelijks nieuwe collecties in 
huis zodat men er zeker van is 
dat er de nieuwste mode hangt. 
Zo kan er steeds opnieuw gevari-
eerd worden met eerder gekoch-
te kleding. De wisselende collec-
ties in verschillende modellen 
geven veel vrouwen de kans iets 
aparts en unieks aan te schaffen 
dat niet iedereen heeft. 
In de damesmode zijn er on-
der andere de merken Bandole-
ra, One Touch en Ya Ya. Zij staan 
garant voor mode met een eigen 
karakter en richten zich met na-
me op het modesegment voor 
vrouwen vanaf ongeveer 21 jaar 
tot ver daarboven. 
Meta van Vught koopt kritisch in 
en let op de goede prijs/kwaliteit 
verhouding. “Extra aandacht ver-
dient het merk Mac dat bekend 
staat om zijn goedzittende jeans 
en pantalons. Lekker sportief is 
nu de smal gesneden broek met 

daarop een lang vest of tuniek. 
Bij een goede outfit blijven ook 
de komende herfst en winter sie-
raden, tassen, riemen en shawls 
een must.”

Sporten
De zomer is nog nauwelijks 
voorbij en men is nog niet in ‘de 
shape’ die men zou willen? Zo 
vindt men in de winkel functio-
nele sportschoenen en een uit-
gebreide fitness/tennislijn van 
onder meer Nike en Adidas. Er is 
keuze genoeg bij Van Vught. 
Tevens kan men bij Rob van 
Vught terecht voor een nieuw 
racket en echt deskundig be-
spannen van de tennis-, squash- 
of badmintonracket. Het zal ge-
zien het bovenstaande dan ook 
niet verbazen dat men bij Van 
Vught Sports & Fashion ook het 
geven van goede adviezen als 
belangrijk uitgangspunt han-
teert.

Van Vught Sports & Fashion, Pr. 
Beatrixlaan 1, Uitgeest, tel. 0251-
313984. Geopend dinsdag tot en 
met vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur en zaterdag van 9.00 tot 
17.00 uur.

men aan bod: van benen, armen 
en billen tot buik. Geen wachttij-
den of vaste uren, Men kan trai-
nen zo vaak en wanneer dat uit-
komt. Het sporten vindt plaats in 
kleine groepjes met alleen vrou-
wen in een huiselijke sfeer en er 
is persoonlijke begeleiding. Het 
trainen vindt plaats op speciale 
eenvoudige apparatuur die bo-
vendien ondersteunend werke-
nij het afvallen.
Elke vrouw die zich aanmeldt 
tijdens het open huis of in de 
Vrouw- fitweek krijgt een ca-
deaupakket van Dekker Sport 
2000 in Castricum. Fit4lady Lim-
men is te vinden op De Drie Lin-
den 2, Limmen, naast Univé. In-
formatie of aanmelding: www.fit-
4lady.nl.

Scandag botdichtheid 
bij Etos in Geesterduin
Castricum - Osteocheck orga-
niseert op donderdag 17 septem-
ber een scandag botdichtheid 
bij Etos in winkelcentrum Gees-
terduin in Castricum. Deze zou 
eerst een week eerder plaatsvin-
den, maar kon door omstandig-
heden niet doorgaan. Osteopo-
rose is een aandoening waarbij 

de botmassa is verminderd. Bij 
verminderde botdichtheid krijgt 
de deelnemer gratis voedingad-
vies en bij een lage osteoporo-
semeting wordt men doorverwe-
zen naar de huisarts, Op www.
osteocheck.nl staat meer infor-
matie. Bel Etos op 0251-655292 
voor aanmelding.  
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Schoonheidssalon Orlane Salon Lianne biedt vele extra’s
Bakkum - Ze heeft een zee aan 
ervaring in de wereld van uiter-
lijke verzorging en het is dan 
ook niet voor niets dat vele de 
wens uitspraken dat Lianne van 
Zuidam-Mooij weer een eigen 
schoonheidssalon zou begin-
nen. Die wens is nu uitgekomen. 
Sinds augustus kunnen dames 
en heren voor een uitgebreide 
schoonheidsbehandeling met 
heel veel extra’s terecht in Orla-
ne Salon Lianne. 
 
“Ik heb zeven jaar als schoon-
heidsspecialiste gewerkt bij Par-
fumerie Janny van Roon in Be-
verwijk”, vertelt Lianne in haar 
ruime en sfeervol ingerichte sa-
lon. “Daarna heb ik een jaar ge-
werkt bij Parfumerie van Beem 
in Heemstede. Vervolgens ben ik 
gevraagd om een eigen salon te 
beginnen met het merk La Prai-
rie. Dat heb ik twee jaar gedaan 
en kreeg toen een aanbod om 
de leiding op mij te nemen van 
de gehele cosmetica-afdeling en 
schoonheidssalons in de voor-
malig Clinic van Connie Breuk-
hoven.”
Daar leerde zij arts Fred Tjan 
kennen. “Hij is de allerbeste in 
zijn vakgebied en verzorgt nu 
in mijn salon injectables. Per-
manente make-up wordt in de 
salon aangebracht door Mieke 
Bos, die zich daarin heeft gespe-
cialiseerd.” 

De know-how en ervaring die Li-
anne in de loop der tijd heeft op-
gedaan past zij nu vol enthou-
siasme toe in haar eigen salon. 
“Ik werk met Orlane huidverzor-
gingsproducten. “Dat zijn hoog-
waardige anti-aging verzor-
gingsproducten gebaseerd op 
de nieuwste inzichten en ingre-
diënten. Daarnaast geef ik spe-
ciale huidtherapiebehandelin-
gen en werk dan met het merk 
Neoderma.” 
 
Een behandeling in Orlane Sa-
lon Lianne omvat meer dan een 
intense verzorging en behande-
ling van de huid. Lianne: “Iedere 
behandeling bestaat uit een wel-
dadige rugmassage, indien ge-
wenst het harsen van de wenk-
brauwen, bovenlip en kin en 
het verven van de wimpers en/
of wenkbrauwen, reinigen, exfo-
lieren, een masker en serum, va-
pozone, het scrubben en mas-
seren van de armen en handen, 
een oogmassage, dieptereini-
ging, een massage van het ge-
zicht, de hals en het decolleté, 
dagverzorging en eventueel het 
aanbrengen van make-up of een 
haarspa.” Haarspa? “De Marlies 
Möller Hair Spa is een haar- en 
hoofdhuidbehandeling die het 
gevoel geeft van welness; pure 
ontspanning.”  
 
Wie haast heeft kiest voor een 

behandeling van een uur. Een 
biolifting bijvoorbeeld; een ware 
oppepper voor de verslapte, ver-
moeide huid en verjongend voor 
de oogleden. De lifting kan ook 
toegepast worden voor verschil-
lende plaatsen op het lichaam, 
waaronder de oksels, handen, 
buik en borsten. 

Deze salon biedt bovendien uit-
gebreide manicure, het harsen 
van het lichaam, wimperverlen-
ging en visagie, bijvoorbeeld 
voor bruiden. En er is meer. Li-
anne kan op verzoek allerlei ma-
ke-up produceren, geheel op de 
persoonlijke smaak gericht. “Dat 
kan bijvoorbeeld als je favorie-
te kleur lipstick of foundation uit 
het assortiment is genomen. Ik 
heb alle ingrediënten in huis om 
een product op maat te maken.” 

Binnen 15 minuten kan de cli-
ent beschikken over haar ei-
gen unieke product en altijd 
in de juiste kleur. Het comple-
te assortiment van Make-up Li-
anne bestaat uit lipstick en lip-
gloss, foundation en camoufla-
ge, blush en poeder, oogscha-
duw. Iedereen die de salon de 
komende tijd voor een behande-
ling bezoekt gaat naar huis met 
een luxe verrassing. Tenminste, 
zolang de voorraad strekt, want 
het kon wel eens heel druk wor-
den in deze salon! 

          ONTWERPT TRENDY SJAAL VOOR BORSTKANKERMAAND 

Met de verkoop van een speciaal voor KWF Kankerbestrijding ontworpen mode-artikel, steunt 
DIDI jaarlijks in oktober de Borstkankermaand. Dit jaar ontwierp DIDI een trendy cotton-silk sjaal 
(à € 19,95) waarvan € 10 ten goede komt aan het goede doel. In elk item dat DIDI ontwerpt voor 
de Borstkankermaand, staat een art impression van het roze lintje, het internationale symbool 
voor de strijd tegen borstkanker, centraal. 

Ook het roze armbandje (à € 2,99) van KWF Kankerbestrijding, dit jaar ontworpen door Daniëlle 
Oerlemans, is tijdens de Borstkankermaand verkrijgbaar bij DIDI. De opbrengst komt jaarlijks 
ten goede aan wetenschappelijk onderzoek naar en voorlichting over borstkanker. Dankzij deze 
wetenschappelijke onderzoeken zijn de overlevingscijfers van borstkanker de laatste jaren 
gestegen.

Hoewel vrouwen kunnen sterven aan borstkanker, overleven steeds meer vrouwen de ziekte: 
de kans dat een vrouw na 10 jaar nog in leven is, is in Nederland ruim 70% en de kans om na 5 
jaar nog in leven te zijn is ruim 80%. De opbrengsten uit de verkoop van de armbandjes dragen 
bij aan wetenschappelijk onderzoek, om zo de overlevingskansen nog verder te vergroten. En 
de draagster laat zien dat zij de strijd tegen borstkanker steunt.

Voor de Borstkankermaand 2008 heeft DIDI, mede namens haar klanten, aan KWF Kanker-
bestrijding een cheque van € 70.000 kunnen overhandigen. Op donderdag 1 oktober a.s start 
de Borstkankermaand en zijn de roze sjaal en het roze armbandje (zolang de voorraad strekt) 
verkrijgbaar bij DIDI, Geesterduin in Castricum en ’t Loo in Heiloo ( verkrijgbaar in oktober ).

Het adres van Orlane Salon Li-
anne is Van Uytrechtlaan 26 in 
Bakkum. 
Bel voor een afspraak tel.: 06-

24828728 of mail orlanesalonli-
anne@hotmail.com. Voor meer 
informatie biedt de website www.
salonlianne.nl uitkomst. 

Universal Contour Wrap
Mooier en slanker 
worden bij Esplendida
Limmen -    Schoonheidssalon 
Esplendida biedt een nieuwe, 
zeer effectieve lichaamsbehan-
deling aan; de Universal Con-
tour Wrap. De Universal Con-
tour Wrap is van oorsprong een 
therapeutische behandeling ont-
wikkeld door de Amerikaanse 
doctor R. Strem. 
Deze methode wordt vooral om-
wille zijn afslankende werking 
als schoonheidsverzorging toe-
gepast. Het is niet ongewoon dat 
men na een kuur van meerdere 
behandelingen een maatje klei-
ner in kleding wordt. Toch is de 
behandeling niet alleen geschikt 
voor mensen met overgewicht. 
Iedereen die een verstrakking, 
versteviging en ontgifting van 
zijn lichaam wenst, is gebaat bij 
deze verzorging. 
Tevens levert Karin Molenaar 
van schoonheidssalon Esplendi-
da cosmetisch maatwerk omdat 
zij tijdens de behandeling pro-
bleemzones, zoals billen, dijen, 
borsten en buik, extra kan be-
handelen. 

De Universal Contour Wrap ver-
wijdert dode huidcellen, reinigt 
de huid, ontgift het lichaam, ver-
strakt de huid en maakt litte-
kens, striemen en cellulitis min-

der zichtbaar. Ook garandeert 
het een groot en blijvend centi-
meterverlies.

Als najaarsaanbieding geeft Ka-
rin op de eerste behandeling 
tien procent korting, op de twee-
de vijftien procent korting en op 
de derde twintig procent kor-
ting. Kijk voor meer informatie 
op www.esplendida.nl Schoon-
heidssalon Esplendida is geves-
tigd op de| Hogeweg 104 in Lim-
men, tel.: 072 5054917/info@es-
plendida.nl. 
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Bij schoonheidssalon Yvonne Dusseljee
Permanente make-up en 
definitief ontharen met IPL
Castricum - Schoonheidsspe-
cialiste Yvonne Dusseljee heeft 
een ruime ervaring in het aan-
brengen van permanente ma-
ke-up en met definitief ontharen 
van het IPL. 

Permanente make-up
Yvonne: “Elke dag tijd willen be-
sparen, er verzorgd uit willen 
zien, gevoelige oogleden heb-
ben, allergisch zijn voor ma-
ke-up of zelf hun make-up niet 
goed aan kunnen brengen: allen 
vinden een oplossing in perma-
nente make-up. Maar ook vrou-
wen die ontevreden zijn over de 
vorm van hun wenkbrauwen, of 
nog weinig wenkbrauwhaar-
tjes hebben vinden baat bij deze 
methode.” Permanente make-up 
is de manier om de wenkbrau-
wen of eyeliner altijd perfect op 
orde te hebben. Niet meer bij-
werken met een potlood. Per-

Blij met de nieuwe 
collectie van Twice
Castricum - Twice schiet met 
de nieuwe collectie ook dit sei-
zoen weer midden in de roos. Ei-
genaresse Wendy Tromp heeft 
het mooiste van de Deense mo-
demerken Soya en Fransa inge-
kocht. Daarbij hield ze steeds 
wel in haar achterhoofd dat de 
kleding voor iedereen betaalbaar 
moet zijn. 
Soya en Fransa maken vrouwe-
lijke kleding met speelse accen-

ten en deze winter, met invloe-
den van de zogenaamde bohe-
mian chic. En de kleding is van 
uitstekende kwaliteit, dus blijft 
lang mooi.  
Het nieuwe rood wordt het ge-
noemd, de paarstinten die veel-
vuldig te zien zijn in de nieu-
we wintercollectie. Daarnaast 
is zwart, grijs en blauw popu-
lair. Er zijn vele modellen vest-
jes te koop. Breisels noemt Wen-

dy de vestjes die in verschillen-
de lengtematen worden aange-
boden worden. “De korte vest-
jes doen het goed op een jurk-
je en de wat langere vesten kun-
nen eigenlijk overal bij gedragen 
worden. Er zijn chique model-
len, maar ook hele sportieve. Zo 
hebben we een fleece vest die 
door de lengte en het model heel 
apart is.” Natuurlijk heeft Twice 
ook de lange tunieken die zijn 
uitgevoerd in mooie prints.
Wendy heeft naast de basiskle-
ding mooie blouses en jurkjes 
ingekocht, die ook geschikt zijn 
voor vrouwen die niet meer be-
schikken over een ideaal figuur. 
Subtiel borduurwerk of grappige 
details maken de kleding weer 
net even anders. Er zijn lange 
en korte rokken, mooie broeken, 
een kleine collectie winterjassen, 
allerlei kleuren leggings, leuke 
sieraden, tassen, riemen, shawls 
en spijkerbroeken met een ho-
ge tailleband. En daar zullen veel 
vrouwen blij mee zijn. Blij zijn ze 
ook als ze bij Twice in de spie-
gel kijken, want de Sonja Bak-
kerspiegel laat iedereen er een 
beetje slanker uitzien. Een grap-
je natuurlijk! Er zijn ook gewone 
spiegels. Maar zeker is wel dat 
de kleding van Twice vrouwen 
blij en mooier maakt en welke 
vrouw wil dat nou niet? 

Iedereen is welkom even binnen 
te lopen om kennis te maken 
met de nieuwe collectie van Twi-
ce op dinsdag tot en met vrijdag 
van 10.00 tot 17.30 uur en op za-
terdag van 10.00 tot 17.00 uur. Tot 
1 oktober is Twice ook op don-
derdagavond geopend van 19.00 
tot 21.00 uur. Het adres is To-
renstraat 36 in Castricum, 0251-
654221. Kijk voor de collectie van 
Soya en Fransa op www.twice-
clothes.nl. 

fect onder alle omstandighe-
den, in het zwembad, in de sau-
na, de make-up blijft perfect. Dit 
gebeurt met een flinterdunne 
steriele naald  die het pigment 
vlak onder de huid oppervlak-
te brengt. Anders dan bij een ta-
toeage, wat levenslang zichtbaar 
blijft, wordt de permanente ma-
ke-up langzaam lichter. Het ad-
vies is om het jaarlijks bij te laten 
werken, maar het blijft zichtbaar 
van twee tot vijf jaar. “We wer-
ken met apparatuur en pigmen-
ten die onder periodieke con-
trole van de Keuringsdienst van 
Waren vallen. Deze zijn goedge-
keurd en veilig. Ik heb een gede-
gen opleidingen gevolgd en pig-
menteer al tien jaar. Het pigmen-
teren is nagenoeg pijnloos en er 
kan met verdoving gewerkt wor-
den indien nodig.”

Definitief ontharen

“Als u nooit meer wilt scheren, 
harsen of epileren, dan kunt u 
kiezen voor deze nieuwe be-
handelmethode”, vervolgt Yvon-
ne. “IPL is een behandelmetho-
de dat is gebaseerd op het ont-
haren door middel van licht. 
 Het aantal behandelingen is zeer 
wisselend. Na een intakegesprek 
doen we een aantal proefflitsen 
en daarna met een tussenpose 
van vier tot acht weken komt u 
terug.. Het is daarom zinvol om 
vroeg  in de herfst te starten met 
dit programma, zodat u van de 
zomer niet meer hoeft te scheren 
of harsen en verlost bent van de 
haargroei.” IPL is alleen geschikt 
voor donkere haren. Het is een 
comfortabele behandeling, pijn-
loos en snel.
Voor uitgebreidere informa-
tie kan men terecht op www.
yvonnedusseljee.nl of bel 0251-
652375. 

Svenska-Sol maakt het waar
Overgewicht, kilo’s en 
centimeters te veel?
Regio - In twee tot drie weken 
zes tot twaalf kilo of meer afval-
len. Svenska-Sol maakt het waar. 
Al meer dan twintig jaar met de 
vertrouwde HCG Pregnylkuur. 
Geen methode die zo doeltref-
fend is gebleken en waarmee 
in zo korte tijd zulke spectacu-
laire resultaten worden geboekt. 
Svenska-Sol brengt je weer in 
vorm!
Svenska-Sol biedt al meer dan 
twintig jaar de HCG-methode. 
Een combinatie van een streng 
500-calorieën dieet ondersteund 
met HCG; gevarieerd en gemak-
kelijk te volgen. 500 calorieën 
zijn niet veel, maar genoeg om li-
chaamsfuncties naar behoren te 
laten werken. Het geheim zit in 
de toepassing van HCG. 
HCG is de naam van het vrou-
welijke zwangerschapshormoon. 
Voor behandeling van overge-
wicht worden twee componen-
ten gebruikt die in verdunde 
vorm onderhuids worden inge-
spoten. De injectie onderdrukt 
het hongergevoel, en zorgt er 
voor dat gericht de depotvetten 
worden aangesproken voor aan-
vullend energie. De zogenoemd 
structuurvetten blijven zo intact, 
waardoor vrouwen bijvoorbeeld 
vele kilo’s kunnen afvallen maar 
hun borstomvang behouden. Een 

man verliest vooral vet op de on-
derrug en de buik, vrouwen op 
heupen billen en dijen. Maar het 
pakt ook het vervetten van de or-
ganen aan. Na twee tot drie we-
ken houdt de kuur niet op. Cliën-
ten moeten nog wel zes weken 
goed op hun eten letten. Aanbe-
volen wordt een beperkte inna-
me van 1200-1500 calorieën. Wie 
zich aan deze regels houdt ver-
liest nog eens drie tot zes kilo! 
Voor aanzienlijk gewichtsverlies 
is een drieweekse kuur nodig. 
Voor een kleinere correctie kan 
vaak worden volstaan met een 
halve kuur van dertien dagen.
De HCG Pregnyl kuur wordt on-
dersteund met een rijk geïllu-
streerde kuurboek met recepten 
en tips. Ook handig voor na de 
kuur. De ervaren en geschool-
de medewerkers staan borg voor 
een professionele begeleiding. 
Tot een jaar na de kuur zijn cli-
enten welkom voor een precieze 
weging en advies. 

Svenska-Sol is te vinden op de 
Industrieweg 44a in Wormerveer, 
tel.: 075-6871929. Kijk voor meer 
informatie op www.svenskasol.nl
Openingstijden zijn maandag 
tot en met vrijdag van 10.00 tot  
12.00 uur en 19.00 tot 21.00 uur, 
zaterdag van 10.00 tot 13.00 uur. 
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Gratis informatie en behandeling  
Zondag kennismaken met 
voetreflexologie bij KinéfleX
Castricum - De week van 21 
tot en met 27 september is door 
de International Council of Re-
flexologists uitgeroepen tot ‘We-
reld reflexologieweek’. Wereld-
wijd zullen in deze week duizen-
den (voet)reflexologen geïnte-
resseerden op allerlei manieren 
kennis laten maken met de ‘he-
lende kunst van het werken met 
voeten’. 

In Castricum zal voetreflexo-
loog Michaëla Wierdsma van Ki-
néfleX, praktijk voor bewustwor-
ding en gezondheid, op zondag 
20 september informatie en een 
gratis verkorte behandeling ge-
ven tussen 13.00 en 16.00 uur. In 
de week daarna is een volledige 
voetreflexbehandeling met 25% 
korting. 
Michaëla vertelt: “Het doel van 
deze week is om meer bekend-
heid te geven aan deze natuur-
geneeswijze die al 4400 jaar oud 
is en de positieve effecten op 
het welzijn van de mens. In ons 
omringende landen zoals bij-
voorbeeld. Denemarken is voe-
treflexologie een door de over-
heid erkende behandelmetho-
de waarvan door vele Denen ge-
bruik wordt gemaakt bij allerlei 
klachten.” 
In Nederland is de belangstelling 
groeiende; steeds meer verzeke-
raars en werkgevers gaan over 
tot het vergoeden van de voet-
behandelingen, mits door een 

Inloop bij Hypoxi met 
aantrekkelijke acties

Castricum - Hypoxi houdt een 
inloopmiddag op zondag 20 sep-
tember van 11.00 tot 15.00 uur. 
Belangstellenden worden in de 
gelegenheid gesteld kennis te 
maken met de unieke afvalme-
thode van Hypoxi Castricum.

Ondanks training hardnekki-
ge vetrolletjes en cellulitis? We-
tenschappelijk onderzoek heeft 
aangetoond, dat  een slechte 
doorbloeding van buik, billen en 
bovenbenen de oorzaak is. Hy-
poxi maakt hier een einde aan:

Tijdens een lichte vetverbran-
dingstraining in een onderdruk-
kamer wordt, door middel van 
vacuüm, de doorbloeding in de 
genoemde probleemzones be-
vorderd. Zo wordt hier gericht 
vet verbrand en men heeft al 
gauw een maatje minder.
Gedurende de inloopmiddag is 
het mogelijk zich in te schrijven 
met hoge korting. Het voordeel 
kan zelfs oplopen tot 190,00 eu-
ro! 
De studio van Hypoxi is geves-
tigd op de Dorpsstraat 31-33, 
Castricum. Kijk voor meer infor-
matie op www.hypoxistudiocas-
tricum.nl of stuur een mail naar 
info@hypoxistudiocastricum.nl. 

Castricum - Ladies Fitness Cas-
tricum houdt een inloop op zon-
dag 20 september van 11.00 tot 
15.00 uur. Iedereen die van plan 
is iets aan overgewicht te doen is 
welkom kennis te maken met de 
vele voordelen van het program-
ma. Wat mag men van twee keer 
een half uurtje trainen per week 
verwachten? 
De deelnemers vallen in ieder 
geval af. Lady Fitness Castricum 
geeft een gegarandeerd resul-
taat binnen een maand trainen. 
Er is altijd plaats en professio-
nele begeleiding is vanzelfspre-

Open huis bij Ladies Fitness
kend aanwezig. De deelnemers 
krijgen een fitter en strakker li-
chaam en de training kan rug-
klachten verminderen. Deze trai-
ning vormt een goed alternatief 
voor diëten en de sportschool. 
Bezoekers tijdens de inloop kun-
nen gebruikmaken van spette-
rende acties waarbij het voor-
deel op kan lopen tot maar liefst 
190,00 euro! Het adres is Dorps-
straat 31-33 in Castricum. Kijk 
voor meer informatie op www.
hypoxistudiocastricum.nl of 
stuur een mail naar info@hypo-
xistudiocastricum.nl.

Prachtige collectie laarzen, schoenen 
en kleding nu bij Feel It verkrijgbaar erkend beroepsreflexoloog uit-

gevoerd. “De reflexologie is ge-
baseerd op de gedachte dat li-
chaam en geest met elkaar ver-
bonden zijn en één geheel vor-
men”, vervolgt Michaëla. 

“Op de voeten wordt in zones het 
lichaam geprojecteerd. Door het 
geven van een impuls op deze 
reflexzones gaat er een stimule-
rende werking naar het corres-
ponderende orgaan of lichaams-
deel. De reflexoloog geneest 
niet maar helpt de mens zich-
zelf te genezen. Door de behan-
deling wordt de zelfgenezende 
kracht van het lichaam geacti-
veerd waardoor een betere con-
ditie kan ontstaan.”

KinéfleX is gevestigd aan de Tijm 
2 te Castricum. Meer informatie 
op www.kineflex.nl via info@ki-
neflex.nl of 0251-670671. 

Castricum - Feel It verkoopt  
mode in het middensegment, 
lonkend naar het lage én het 
hoge segment. Yaya kleding en 
laarzen van SPM bijvoorbeeld 

zien er heel duur uit, maar zijn 
heel betaalbaar. “Onze doelgroep 
bestaat uit mannen en vrouwen, 
jong en oud, die van mode hou-
den”, zegt eigenaresse Agaath 
v.d. Berghe. “Zij lopen regelma-
tig even binnen om te zien of er 
weer iets voor hen bij is.” 
“De meest in het oog springen-
de kleur dit najaar is grijs en 
grijs-bruin ofwel taupe”, ver-
volgt zij. “Breisels, leren jasjes, 
laarzen; alles komt in deze stijl-
volle kleur. Strakke broeken of 
leggings worden met tunieken, 
lange vesten of  shirts gecom-
bineerd. Zwart zit altijd in on-
ze collectie.” De shawls in de ze 
winkel zijn hoofdzakelijk van het 
merk Romano. De sieraden zijn 
van Versteegh en de lederen tas-
sen van Sticks & Stones. 
Agaath: “Deze zet tassen op de 

markt die voorzien zijn van lan-
ge hengsels, ideaal voor op de 
fiets, kun je lekker over je schou-
der hangen. Wij verkopen trou-
wens ook leder riemen, die heel 
betaalbaar zijn.” Agaath is voor-
al trots op de laarzen van Via Vai, 
Ca’shott en Tamaris in haar col-
lectie. “En ook op de schoenen 
van Camper. Ze zijn sportief en 
toch ook elegant. Wij hebben dit 
jaar voor het eerst Ca’shott in de 
collectie. Laarzen uit Denemar-
ken. Prachtig leer met bont ge-
voerde voet en schachten. Lek-
ker warm met ook nog een spek-
zool. Er zijn ook modellen over 
de knie, leuk in combinatie met 
een legging en korte rok.” 
Het adres is Dorpsstraat 39a in 
Castricum, tel.: 0251-652510. 
Kijk ook eens op de webshop  
www.feelitschoenen.nl. 

Weg met ongewenste 
haargroei dankzij iPulse!
Castricum - Met de herfst en 
winter in het vooruitzicht is de 
ideale tijd aangebroken om te 
starten met ontharingsreductie 
met de iPulse. Dit kan men la-
ten doen in Schoonheidssalon 
Mystique van Trudy Veldt. iPulse 
is de nieuwste innovatie op het 
gebied van de bekende lichtflits-
technologie. Mannen en vrou-
wen die voorgoed af willen van 
ongewenste haargroei, kunnen 
bij Salon Mystique terecht. 
Volgend jaar de zomer in zon-
der zorgen over de steeds terug-
kerende ongewenste haargroei? 
iPulse maakt de traditionele ma-
nieren van ontharen overbo-
dig. Scheren, harsen, epileren 

en ontharingscrèmes behoren 
sinds de introductie van de iPul-
se voorgoed tot het verleden. Bij 
IPL ontharen worden de haar-
wortels vernietigd door middel 
van lichtflitsen. De lichtflits komt 
via het pigment in de haarwortel 
en wordt omgezet in warmte. De 
haarwortel wordt door de warm-
te vernietigd en op die plaats zal 
de haar niet meer terugkomen. 
Trudy: “Haren groeien constant, 
in verschillende fases. Alleen ha-
ren in de groeifase kunnen ver-
nietigd worden, want dan staat 
het haar in direct contact met de 
haarwortel. De behandeling is 
eens per vier of zes weken, een 
aantal maanden lang. Hoeveel 

behandelingen er nodig zijn is bij 
iedereen anders en ligt aan een 
aantal factoren, zoals huidskleur, 
leeftijd en hormonen. Afhanke-
lijk van kleur, structuur en plaats 
van het haar, blijft de beharing 
lange tijd weg. De iPulse werkt 
vriendelijk en veilig doordat pre-
cies het juiste warmteprofiel in 
de huid wordt afgegeven.” 

Maak een afspraak voor een in-
takegesprek. “Permanent ontha-
ren met iPulse is snel, betrouw-
baar én voordelig”, besluit Trudy. 
Nieuwsgierig? Salon Mystique 
is gevestigd op de Geelvinck-
straat 54 te Castricum, tel.: 0251-
650240.

Najaarsmode 2009
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‘Jan Klaassen bakt brood’ 
in Het Oude Theehuys
Castricum - Op woensdag 23 
september treedt Josephine Hol-
lenberg op met haar poppen in 
Het Oude Theehuys. Josephine 
treedt twee keer op met het stuk 
‘Jan Klaassen bakt brood’. 
Josephine woont al haar hele 
leven in Castricum. Ze werkt al 
ruim 24 jaar als kleuterjuf op de 
Sokkerwei en treedt op school 
vaak voor de kinderen op met 
haar poppenkast. Josephine 
maakt alle poppen zelf, de pop-
pen zijn gemaakt op basis van de 
patronen uit het boek van Rina 
Soffers. Omdat de poppen van 
vilt zijn gemaakt zien ze er veel 
aantrekkelijker uit dan de plas-

tic poppen die je kunt kopen. Be-
langrijk volgens Josephine is de 
interactie tussen de poppen en 
de kinderen, daarom schrijft ze 
de verhalen zonder dialogen. De 
spreektekst moet vanzelf komen, 
je zit er niet aan vast.
Josephine treedt woensdag 23 
september twee keer op in Het 
Oude Theehuys, de eerste voor-
stelling begint om 14.00 uur en 
de tweede voorstelling begint 
om 15.30 uur. De voorstellingen 
duren ongeveer een half uur. Wie 
alvast wat meer wil weten over 
Josephine en haar poppenkast 
kan terecht op haar eigen web-
site www.juf2juf.info. 

Bier proeven in lokale 
brouwerij in Limmen
Limmen - Van 20 tot en met 27 
september viert Nederland voor 
de derde keer de Week van de 
Smaak. Want dan is het ver-
se product jarig! Ook in Limmen 

gaat men genieten van échte 
smaken. Op zondag 20 of vrijdag 
25 september is eenieder wel-
kom bij Brouwerij Dampegheest 
aan de Achterweg 22 te Limmen 

Tentoonstelling in de Tuin 
van Kapitein Rommel

Castricum - Vanaf 17 septem-
ber zal er een nieuwe tentoon-
stelling te zien zijn in de Tuin 
van Kapitein Rommel. Foto’s ge-
maakt door Frans Wiegmans zul-
len dan de muren van de ont-
moetingsruimte sieren.
Frans Wiegmans houdt zich al 
langere tijd bezig met fotogra-
feren. Nooit professioneel, altijd 
voor zijn eigen plezier, totdat hij 
door de Tuin gevraagd werd zijn 
werk bij hen tentoon te stellen. 
Frans Wiegmans is altijd al een 
liefhebber van de natuur ge-
weest. Lange tijd is hij school-
hoofd geweest van de school die 
hij de naam mocht geven ‘De Ot-
terkolken’ in Heemskerk. Na zijn 
pensioen is hij actief begonnen 
met foto’s maken. Deze tentoon-
stelling heeft ook een educa-
tief karakter. Veel van de objec-
ten zijn namelijk ook in de Tuin 
te vinden. De tentoonstelling is 

opgedeeld in twee delen. Tot 14 
oktober zullen foto’s van bloe-
men te zien zijn en vanaf 15 ok-
tober foto’s van zaden, zaaddo-
zen en vruchten. Vanaf dan zijn 
er ook een aantal zaden verkrijg-
baar in de tuin, namelijk gouds-
bloem, blauwe winde, zonne-
bloem, stokroos, gele kamille en 
gipskruid.  
In de Tuin van Kapitein Rommel 
zijn regelmatig tentoonstellingen 
te zien van kunstenaars. Ama-
teurs of professionals, het maakt 
niet uit, iedereen mag gratis zijn 
of haar werk in de Tuin tentoon-
stellen mits er een link is met 
de natuur. Voor meer informatie 
kan men contact opnemen met 
de Tuin (0251-672356) en vra-
gen naar Maria Hogema of kom 
langs bij de Tuin gelegen tegen-
over het NS Station. In de regel 
geopend op werkdagen van 9:30 
uur tot 16:30 uur. 

voor een ambachtelijke bieren-
proeverij. De activiteit duurt zon-
dag de 20e van 15.00 tot 17.00 
uur en vrijdag de 25e van 20.00 
tot 22.00 uur. Er wordt een bij-
drage in de kosten gevraagd van 
7,00 euro. Reserveren is aan te 
raden via voorzitter@prnh.pint.
nl. Meer info over deze bierproe-
verij is te vinden op www.prnh.
pint.nl.

Castricum – De 140 collectan-
ten, die vorige week huis-aan-
huis collecteerden voor KWF 
Kankerbestrijding in Castricum/
Bakkum hebben het mooie be-

14.014,00 euro 
voor KWF Kan-
kerbestrijding

drag van 14.014,00 euro opge-
haald. Dat was ruim 400,00 eu-
ro meer dan vorig jaar. Wie de 
collectant heeft gemist kan als-
nog een gift overmaken op giro 
26000 ten name van KWF Kan-
kerbestrijding in Amsterdam. 
De KWF-afdeling Castricum/
Bakkum dankt alle plaatsgeno-
ten voor zijn of haar bijdrage aan 
deze collecte. 

Bonhoeffer laptopklas van start
Bonhoeffer goes digital
Castricum - Met een feestelij-
ke uitreiking van de Apple Mac-
books aan de leerlingen van klas 
TL2b door rector Marga Nievel-
stein is officieel het startsein ge-
geven voor de 2-jarige laptoppi-

lot op het Bonhoeffercollege.
Een sprong in het diepe? Niet 
echt. Na een gedegen voorberei-
ding van ruim een jaar, waarbij 
nauw is samengewerkt met on-
der andere de Universiteit van 

Amsterdam; de Vrije Universiteit; 
de Hogeschool van Amsterdam 
en Stichting Leerplan Ontwikke-
ling is iedereen er klaar voor.

Alle technische voorwaarden zo-
als draadloos netwerk, snelle 
glasvezelkabel en een goed be-
veiligde server zijn gerealiseerd. 
Docenten zijn geschoold in het 
schrijven en arrangeren van digi-
taal lesmateriaal. En ook de leer-
lingen worden via verschillen-
de cursussen opgeleid in com-
putervaardigheden en verant-
woord computergebruik. Omdat 
ongeveer 1/3 van de lestijd ac-
tief gewerkt wordt met de laptop 
besteden ze daarbij uiteraard 
ook aandacht aan een goede li-
chaamshouding. 

De leerlingen van Tl2b bijten met 
deze 2-jarige proef voor het Bon-
hoeffer de spits af.
Zij gunnen een blik op de toe-
komst. Een toekomst met voor 
iedereen onderwijs in een goede 
balans tussen kennisoverdracht, 
opvoeden tot zelfstandigheid én 
de moderne techniek. Kortom: 
Bonhoeffer gaat digitaal!

Groot feest voor 
singles op het strand 
Wijk aan Zee - De twee groot-
ste gratis datingsites van Neder-
land, RelatieKlik.nl en Knuz.nl, 
houden voor de vierde keer een 
singlesfeest op het strand van 
Wijk aan Zee. Op 25 september 
wordt ‘Sout’ het sfeervolle decor 
van feestende alleenstaanden 
vanuit het hele land. Het feest, 
toepasselijk septemberfeest ge-
doopt, moet maken dat alleen-
staanden er onder een vrolijke 
noot gelijkgestemden kunnen 
ontmoeten. Het initiatief komt 

van Heemskerkers Koen Kaster-
mans en Marcelino Lopez, be-
heerders van beide datingsites. 
Kastermans: “We hebben inmid-
dels zo’n 130.000 actieve singles 
dus je kunt ervan uitgaan dat een 
groot aantal van hen graag ach-
ter de computer vandaan komt 
om de bloemetjes eens buiten te 
zetten. Ook niet-leden zijn trou-
wens welkom. We verwachten 
vooral singles in de leeftijd van 
30 tot 60 jaar. Wie bang is dat 
singlesfeesten een grote vlees-

keuring blijken, kan gerust zijn. 
Collega Lopez kan erom lachen: 
“Mijn alleenstaande kennissen 
kijken vaak overdreven moeilijk 
als ik ze uitnodig op ons singles-
feest. Ze verwachten blijkbaar 
wanhopige lui die met strak-
ke blik op de uitkijk staan naar 
een partner of date. Ze zijn vaak 
verbaasd als ze merken dat er 
gewoon een ontspannen sfeer 
hangt. Het uitwisselen van je er-
varingen als single zorgt vaak 
al voor een lach der herken-
ning en een hoop gezelligheid. 
Het schept een soort band die je 
misschien niet in een willekeu-
rige club hebt.” Het feest duurt 
van 21.00 tot 2.00 uur. Kaarten 
zijn 12,50 euro in de voorverkoop 
en 15,00 euro aan de deur, inclu-
sief twee consumpties. 

Rommelmarkt voor 
‘Fietsen voor Burkina’
Limmen - Zondag 18 oktober is 
sporthal D’Enterij de plek waar 
een rommelmarkt gehouden 
wordt. Een ieder die spullen te 
koop heeft, kan een kraam hu-
ren. De kosten hiervoor bedra-
gen 22,50 euro. 
Het initiatief voor de rommel-
markt is voor het goede doel: 
‘Fietsen voor Burkina’. Wat van 
het inschrijfgeld na aftrek van de 

kosten overblijft, gaat naar het 
doel. Tijdens de rommelmarkt 
kan men ook iets nuttigen in de 
sporthal.
De aanvang is 10.00 uur en om 
16.00 uur is het afgelopen. 

Voor meer informatie en opga-
ve:  info@fietsenvoorburkina.nl 
of tel. na 18.00 uur 072-5053449 
of 06-53378596.

Limmen - Op zondag 20 sep-
tember zal het nieuwe jaarthe-
ma voor het seizoen gepresen-
teerd worden. 

Dat zal gebeuren tijdens een 
feestelijke viering om 10.00 uur 
in de Corneliuskerk van Lim-
men. 
Het nieuwe jaarthema is ‘Op de 
pedalen’ en is gekoppeld aan de 
acht Millenniumdoelen van de 
Verenigde Naties.

Feestelijke viering 
in Corneliuskerk
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AVC wacht met smart 
op actie van gemeente
Castricum - De atletiekvereni-
ging Castricum (AVC) wil dat 
de gemeente Castricum actief 
meewerkt om een einde te ma-
ken aan een lastige kwestie. De 
club, die actief is op sportpark 
De Duinloper aan de Zeeweg, 
is hard toe aan een nieuw club-
huis. Maar over vijftien jaar loopt 
het erfpachtcontract af tus-
sen de eigenaar van de grond, 
de Parnassia Bavo Groep waar 
Dijk en Duin onderdeel van is, 
en de gemeente Castricum. En 
of dat contract verlengd wordt 
is onduidelijk. Ondertussen vol-
doen de kleedkamers en het sa-
nitair niet meer aan de huidige 
eisen van de Nederlandse At-
letiek Unie. Hierdoor kunnen er 
geen wedstrijden meer met een 
A-status van de Nederlandse At-
letiek Unie op De Duinloper ge-
houden worden. AVC-voorzitter 
Marga van de Wurf: “Tijdens de 
drukbezochte boslopen stijgt het 
schaamrood ons naar de kaken. 
Na een uurtje waren de toilet-
ten niet meer bruikbaar. Uit nood 
zijn er nu nieuwe toiletten ge-
plaatst. Een investering onder de 

noemer weggegooid geld.” 
Sportpark De Duinloper is ge-
legen aan de Zeeweg in het 
Noordhollands Duinreservaat 
en beschikt over een zeslaans 
kunststof atletiekbaan, waarvan 
ook lokale scholen dankbaar ge-
bruikmaken. 
Van der Wurf: “AVC heeft in 2006 
besloten dat nieuwbouw van het 
clubhuis de beste optie is. Re-
novatie brengt hoge kosten met 
zich mee en een beperkt resul-
taat. Begin 2008 is een aanvraag 
voor een bouwvergunning inge-
diend bij de gemeente Castri-
cum. AVC had op dat moment de 
financiering en exploitatie van 
het nieuwe gebouw rond. Hier-
bij is uitgegaan van een afschrij-
vingstermijn van dertig jaar. De 
gemeente liet vervolgens weten 
dat Parnassia de bouwvergun-
ning moet goedkeuren en dat 
een verlenging van het erfpacht-
contract noodzakelijk is vanwe-
ge de gewenste afschrijvingster-
mijn.” 
Na overleg met AVC heeft de ge-
meente begin 2009 de Parnassia 
Bavo Groep schriftelijk bericht 

De Duinloper te willen handha-
ven op de huidige locatie, het 
erfpachtcontract te willen ver-
lengen voor een periode van ten-
minste dertig jaar of tot aankoop 
van de grond te willen overgaan. 
Daarbij is aangegeven dat de be-
stemming van het terrein ‘sport-
bestemming/atletiekbaan’ onge-
wijzigd blijft. Vervolgens gebeur-
de er niets. 

“Parnassia heeft aangegeven 
dat het allemaal best goed komt, 
maar daar krijgen wij geen hy-
potheek mee. Parnassia wil al-
le veranderingen op het terrein 
van Dijk en Duin in een keer af-
handelen. Dat kan nog heel lang 
duren en die tijd hebben wij 
niet meer. Wij willen dat de ge-
meente nu aandringt op een ver-
lenging van het contract of tot 
koop overgaat, want wij moe-
ten verder. Een formele reac-
tie op de brief van de gemeen-
te is bij ons niet bekend. Dus ligt 
ook de behandeling van de aan-
vraag bouwvergunning stil. AVC 
wacht met smart op actie van de 
gemeente.” 

Trouwen in eigen locatie

Eerste huwelijk in ’t Mirakel

Bakkum - Met toestemming 
van de gemeente is de lunch-
room/ bistro/restaurant ’t Mi-
rakel aan de Heereweg 36 een 
trouwlocatie geworden. De ei-
genaars van ’t Mirakel,  Renato 
Holshuijsen en Tiny Bakker wa-
ren woensdag 9 september het 
eerste bruidspaar, waarbij de 
huwelijksvoltrekking plaatsvond. 
In een tot trouwzaal omgeto-
verd restaurant hield de ambte-
naar burgerlijke stand Marjan de 
Graaf onder grote belangstelling 
een gloedvol betoog. 
“Ze hebben me voor gek ver-
klaard”, zegt Renato. “Wij hadden 
in de Grote Houtstraat in Haar-

studie ook werkzaam is in de ho-
reca. Renato heeft twee doch-
ters: Angela en Michelle. Na de 
verkoop van de lunchroom in 
Haarlem is Tiny nu de gastvrouw 
in ’t Mirakel van Bakkum. Rena-
to (eigenlijk van huis uit slager) 
zwaait de scepter in de keuken. 
Op 21 september 2008 verraste 
Tiny Renato met een huwelijks-
aanzoek. Na een dag hard wer-
ken zat haar partner achter de 
computer om diverse zaken af 
te ronden. Nadat zij te horen had 
gekregen, dat de gemeente toe-
stemming had gegeven dat hun 
restaurant ook als trouwloca-
tie mocht worden gebruikt, vond 
Tiny dat een goed moment om 
Renato ten huwelijk te vragen. 
Met een roos in de hand kwam 
zij binnen op muziek van Whit-
ney Houston. Renato was volko-
men verrast. Het ‘ja’-woord was 
toen snel gegeven. 
 
Het huwelijk
Het bruidspaar zag er mooi uit. 
Renato in donker kostuum en 
Tiny in een zachtrode lange 
bruidsjapon met sleepje. Cere-
moniemeester van de bruiloft 
was de schoondochter van Tiny, 
Roos Dusseljee. De ringen wer-
den aangereikt door Renato’s 
zuster Claudia Holshuijsen. Ge-
tuigen waren: een broer (Hans 
Bakker) en jongste zoon van Tiny 
(Dick van Bokkem). Voor wat be-
treft Renato waren de getuigen: 
vriendin Ilone Mertens en vriend 
Piet van Herwaarde. Tijdens de 
huwelijksplechtigheid citeerde 
de ambtenaar burgerlijke stand 
Marjan de Graaf de volgende 
woorden: “Renato is voor mij de 

aanvulling in mijn leven. Ook al 
is hij een ram en drukt hij er ve-
le dingen door, zijn lieve karakter 
maakt dat ik geen dag meer zon-
der hem zou willen leven.” Op de 
vraag wat Tiny voor Renato bete-
kent, antwoordde Renato: “Tiny 
is mijn maatje, mijn klankbord. 
Zij is de persoon, die ik 24 uur 
per dag om me heen wil hebben. 
Zij maakt mijn leven compleet.” 
Mooie woorden van een kersvers 
echtpaar, dat samen de schou-
ders zet onder hun nog niet zo 
lang geleden geopende nieuwe 
zaak.
 
De belangstelling voor het 
bruidspaar was groot. Het pand 
zag er ook aan de buitenkant 
feestelijk uit en de wapperen-
de ballonnen waren al van verre 
te zien. De trouwzaal was na de 
ceremonie weer omgetoverd tot 
restaurant met vele zitjes, maar 
bijna allen bleven vanwege het 
mooie weer buiten staan aan de 
zijkant van het pand. 

Renato is een enthousiaste man 
en gelooft in zijn succes. “We 
werken hier nu behalve wij twee-
en met vijftien man. We hebben 
een geweldig enthousiast team 
met jonge en wat oudere me-
dewerkers: alles door elkaar.” 
Hij heeft grote plannen. Zo is hij 
bezig via de gemeente een ver-
gunning te krijgen voor een ter-
ras vóór en aan de zijkant van 
het pand. Renato en Tiny hopen, 
nu zij zelf de spits hebben afge-
beten, dat vele bruidsparen hen 
zullen volgen met als trouwloca-
tie ’t Mirakel van Bakkum. 
(Marga Wiersma)    

Veel belangstelling voor de 
Open Monumentendagen
Castricum - Afgelopen zater-
dagmorgen heeft wethouder 
Ber Hes de Castricumse Open 
Monumentendagen geopend 
in dorpshuis De Kern. De wet-
houder benadrukte dat de Cas-
tricumse monumenten niet van 
de kaart mogen verdwijnen en 
dat de gemeente een oogje in 
het zeil houdt om de historische 
waarde van de objecten te be-

waren. Het was alweer de 23e 
keer dat de gemeente medewer-
king verleende aan de organisa-
tie van deze monumentendagen. 
In De Kern was een tentoonstel-
ling ingericht door de Werkgroep 
Oud-Castricum: ‘Castricum op de 
kaart’ en ‘De Kern op de kaart’. In 
Castricum zijn zijn 94 rijksmonu-
menten, 7 provinciale en 121 ge-
meentelijke monumenten. 

Vele honderden Castricummers kwamen af op de oude Jachthut van 
Frits Gevers die - voor het eerst in de geschiedenis - werd opgesteld 
door Stichting NatuurMedia tijdens de Open Monumentendagen. Fo-
to Anneke Brouwer.

lem een goed lopende lunch-
room (Broodje van Haerlem). Die 
hebben we verkocht en met Tiny 
samen hebben we toen het voor-
malige restaurant Gonzales aan 
de Heereweg gekocht. We heb-
ben geen dubbeltje van de bank 
nodig gehad en hebben samen 
in vier maanden tijd alles gigan-
tisch verbouwd. 
Op 2 mei 2008 was de officiële 
opening. Er is een grote mooie 
nieuwe keuken bij gekomen en 
verder hebben we in samenwer-
king met de aannemer ontzet-
tend veel zelf gedaan.” Het res-
taurant ziet er sfeervol uit met 
twee leuke doorkijkjes, een bre-

de gezellige bar, wijnrode wan-
den en een warmkleurige hou-
ten vloer, die ook door eigen 
handarbeid tot stand is geko-
men. Apart is de wat hoger gele-
gen Bali-hoek met tal van beel-
den en afbeeldingen, die Tiny en 
Renato persoonlijk uit Bali heb-
ben meegenomen. Zij zijn ver-
liefd op dit land, waar zij al vijf 
keer waren en waar zij ook op 
huwelijksreis heen zullen gaan. 
Niet direct, maar 23 februari en 
dan voor vier weken. 
 
Het uiteindelijke ‘JA’-woord
Tiny heeft drie zoons: Thijs, Chris 
en Dick, waarvan Dick naast zijn 
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Pieter van den Hoogenband 
komt naar Witte Brug
Castricum - Zondag 1 novem-
ber om 16.00 uur komt zwemle-
gende Pieter van den Hoogen-
band op uitnodiging van zwem- 
en waterpolovereniging Aqua-
fit naar zwembad De Witte Brug 
om het startsein te geven voor 
de Sanex Uurchallenge. 
De officiële wedstrijd voor deel-
nemers vanaf 16 jaar begint om 
17.00 uur, maar van 16.00 tot 
16.30 uur mag de jeugd van 12 
tot 16 jaar laten zien wat zij kan.  
“Met de Sanex Uurchallenge 
zwemmen de deelnemers tegen 
zichzelf en zij worden steeds be-
ter”, vertelt Rita Dijkman, secre-
taris van Aquafit. “Het gaat er 
om zoveel mogelijk baantjes te 
zwemmen in een uur. Wie mee 
wil doen kan zich optimaal voor-
bereiden met de digitale zwem-
coach die te vinden is op www.
uurchallenge.nl.” 

Met de campagne ‘Zwemmen 
met Pieter’ zet Sanex zich in om 
zoveel mogelijk mensen in bewe-
ging te brengen. Het merk werkt 

hiervoor samen met de Konink-
lijke Nederlandse Zwembond. 

Rita: “Op de site treedt Pieter op 
als digitale zwemcoach, ontwik-
keld in samenwerking met de 
KNZB. Hier kan iedereen terecht 
voor zwemtechnieken, voedings-
advies en feedback op de trai-
ningsresultaten. Met de calo-
riemeter kan vergeleken wor-
den hoeveel calorieën een mens 
verbrandt met zwemmen ten op-
zichte van andere activiteiten zo-
als fietsen, wandelen en stofzui-
gen. Ook kun je online je Body 
Mass Index berekenen.” 
“Je hoeft geen topsporter te zijn 
om mee te doen”, vult Pieter van 
den Hoogenband aan. “Ik hoop 
dat heel Nederland met me mee 
zwemt. En voor zwemadvies en 
een steuntje in de rug kun je 
mijn hulp inschakelen.” 
Aanmelden kan via de site www.
uurchallence.nl. Deelnemers van 
12 tot 16 jaar doen dit via info@
aquafit-castricum.nl of zij bellen 
Rita Dijkman: 0251-670441. 

Zwembadmanager Herman Rijswijk en Rita Dijkman met tussen hen in 
de populaire zwemlegende Pieter van den Hoogenband.

Akersloot - Zondag 20 septem-
ber is er weer een wandeling bij 
de Akersloter Marathon Klub, de 
Amak. De wandeling is de Knois-
sies wandeltocht in Zandvoort en 
is 15 km. Het vertrek is om 8.00 
uur vanaf Het Kruispunt Mozart-
laan/hoek Raadhuisweg. 
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251-315137 of Cock Snijder 
0251-313956.

Amak wandelt

Akersloot - Vrijdag 25 septem-
ber start het nieuwe seizoen kla-
verjassen in het Boshuis. Vanaf 
20.15 uur zullen de kaarten weer 
geschud worden. De organisato-
ren hopen net als vorig seizoen 
op een goede opkomst. Zij zor-
gen voor prijzen en hapjes en de 
kaarters zorger voor een gemoe-
delijke sfeer aan de speeltafel.
Vanaf 19.30 uur is men welkom. 
De andere datums dit seizoen 
zijn: 23 oktober, 20 november, 18 
december, 15 januari, 12 februa-
ri, 12 maart en 9 april. 

Klaverjassen 
bij Meervogels

Kangoeroes welkom
Limmen - Op zaterdag 26 sep-
tember organiseert korfbalver-
eniging Helios een kangoeroe 
clubdag van 14.00 tot 15.30 uur. 
Alle kinderen uit groep 1 tot en 
met 3 hebben via school een uit-
nodiging ontvangen om mee te 
doen. Op deze middag worden 
verschillende spelletjes gedaan, 
is er een korfbaldemonstratie, 
een springkussen en een spe-
ciale gast. Zin om mee te doen? 
Stuur dan een e-mail naar gjm-
schoorl@ziggo.nl. 

De jongste leeftijdsgroep bij 
korfbalvereniging Helios wordt 
de Kangoeroes genoemd. Zij 
trainen elke woensdagmiddag 
van 17.00 tot 18.00 op sport-
park Noord-End. Bij deze leef-
tijdsgroep zijn de trainingen er 
op gericht de balvaardigheid van 
de kinderen te vergroten. Wie op 
26 september niet in de gelegen-
heid is, kan een keertje komen 
kijken op woensdagmiddag. Kijk 
voor meer informatie op www.
kv-helios.nl.

Castricum - De laatste vlucht 
van dit seizoen vanaf Chimay 
(280 km) leverde een fraaie zege 
op voor wederom Anton Tromp.
Het was de duivin NL 09-1058925 
van Anton die om 10.20 uur los-
gelaten in België na bijna vier 
uur vliegen als eerste haar hok 
bereikten. Zij bleef de hele meu-
te voor en behaalde daarmee de 
overwinning bij de Gouden Wie-
ken. Tweede werd  Cees de Wildt 
voor Gerhard Tromp. De laatste 
prijsvliegende melker werd Jaap 
Kaandorp.

Sterk spel van 
Anton Tromp

Castricum - Zaterdag wordt 
voor de 3e maal het ‘Open Stie-
fel’, ook wel bekend als de beste 
darter van Castricum, gespeeld 
in Tapperij de Stiefel. Titelverde-
diger Nico Glorie moet dan pro-
beren om de wisselbeker in zijn 
bezit te houden. Het toernooi be-
gint om 15.00 uur.
Het inschrijfgeld bedraagt 5 euro 
en er kan ingeschreven worden 
in de Stiefel of via overdijkies@
casema.nl. 

Darttoernooi 
‘Open Stiefel’

Jeugdschaatsen weer van start
Castricum - Voor wie weer op 
de gladde ijzers wil staan, opge-
let! 10 oktober begint het nieuwe 
schaatsseizoen (tot half maart) 
van het jeugdschaatsen van 
de ijsclub van Castricum op de 
Meent in Alkmaar.
Elke zaterdagmorgen van 10.00-
11.00 uur staan er enthousias-
te trainers klaar om de kneepjes 

van het schaatsen bij te bren-
gen.
Wie tussen de zes en twaalf jaar 
is en het leuk lijkt vindt om mee 
te doen is welkom. 

Voor meer informatie of aanmel-
den: Annemiek Kos, tel: 0251-
675250 of Kosroelen@gmail.
com. 

Vitesse ´22 pakt de 
eerste overwinning
Castricum – Na de ongelukki-
ge openingswedstrijd tegen Zil-
vermeeuwen, moest Vitesse voor 
het eerst thuis aantreden te-
gen Stormvogels. Een belangrij-
ke wedstrijd voor de thuisploeg, 
waarbij met enig fortuin de pun-
ten op de Puikman werden ge-
houden.

Vitesse ging voortvarend van 
start. Vanuit een corner was het 
de volledig vrijstaande Milo Cre-
mers die richting doel volleerde, 
waarna de bal via de paal en een 
verdediger in het net beland-
de: 1-0. De openingstreffer was 
voor Stormvogels het signaal om 
meer druk te geven en met ver-
zorgd spel over de linkerkant de 
thuisploeg onder druk te zetten. 
Na knullig balverlies kwam de 
rechtsbuiten alleen voor doel-
man Koekkoek, maar hij kon 
dit buitenkansje niet verzilve-
ren door een goede reflex van de 
sluitpost. 
Toch zagen de bezoekers hun 
overwicht nog voor rust worden 
beloond, toen spits Leeuwe uit 

de draai de kruising vond: 1-1.
Ook in de tweede helft was het 
Stormvogels dat de toon zette. 
Vooral de gevaarlijke indraaien-
de vrije trappen van Rick Kluijs-
ken zorgden voor hachelijke mo-
menten voor het Vitesse doel. 
De thuisploeg kwam sporadisch 
aan fatsoenlijk voetbal toe, waar-
bij Robin Bakker een paar keer 
dreigend kon worden. Zijn scho-
ten ontbeerden echter alle rich-
ting. 

De wedstrijd leek dan ook te ein-
digen in een gelijkspel, ware het 
niet dat Lennert Beentjes toch 
nog zijn gevaarlijke momenten 
had. Eerst werd hij onreglemen-
tair gevloerd na een verdedi-
gingsfout, maar weigerde de on-
gelukkig fluitende scheidsrech-
ter een strafschop te geven. Vijf 
minuten later gaf de arbiter de 
penalty toch, terwijl deze keer de 
sliding correct was. 
Beentjes zelf benutte ‘m zelf, zo-
dat de eerste overwinning van 
het seizoen voor Vitesse een feit 
was.

Meervogels onderuit
Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels is uit tegen Hollan-
dia met 1-0 onderuit gegaan. En 
daarmee kreeg het team toch 
echt te weinig. Tussen de beide 
elftallen was weinig krachtsver-

schil. Meervogels moet het za-
terdag 19 september in Alkmaar 
opnemen tegen AFC ‘34. En dat 
wordt een moeilijke klus, want 
deze tegenstander komt heel 
makkelijk tot scoren.



Bewegen, samenwerken en respect voor 
elkaar. Het waren drie belangrijke ingre-
diënten voor de jeugdsportdag die de ge-
meente Castricum afgelopen donderdag 
10 september samen met Sportservice 
Kennemerland organiseerde. Rond de 
1000 basisschoolkinderen uit de groepen 
7 en 8 zetten hun sportiefste beentje voor. 
Zelfs de weergoden waren bij het aanzicht 
zichtbaar goed gehumeurd. 
Om ervoor te zorgen dat kinderen meer 
gaan bewegen en gezonder gaan eten, 
bestaat in Castricum al twee jaar het pro-

ject Buurt, Onderwijs en Sport (BOS), dat 
op deze drie fronten de boodschap wil uit-
dragen. Het jaarlijkse evenement waarmee 
weer een nieuw BOS-jaar wordt ingeluid, is 
de BOS-sportdag. 
Bij aankomst kregen alle kinderen een 
gezonde versnapering aangeboden. De 
appels werden gesponsord door Deen Su-
permarkten. Vervolgens begon de dag met 
een gezamenlijke warming-up op het hoc-
keyveld, verzorgd door Dansschool Luut 
Griffioen. Na deze warming-up werden de 
kinderen verwacht bij een clinic. Er werden 
vijf clinics gegeven respectievelijk, handbal 
door CSV Handbal, een vierkamp verzorgd 
door Sportservice Evenementen Bureau en 
gesponsord door de ABN-AMRO bank, 
rugby door CAS RC, voetbal door FC Cas-
tricum en dansen door Dansschool Luut 
Griffioen.
Na het volgen van de clinics werd er ge-
zamenlijk afgesloten op het hockeyveld en 
een prijs uitgereikt aan de groep die het 
beste op de vierkamp presteerde. Na deze 
afsluiting was het tijd om naar huis te gaan 
en terug te kijken op een geslaagde dag! 
Alle vrijwilligers worden nogmaals ontzet-
tend bedankt!!

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
16 september 2009

Bouw gemeentehuis kan eind oktober starten 
Raad geeft groen licht voor aanpak
vernieuwbouw gemeentehuis Castricum
De vertraging zo veel mogelijk beperken en 
een extra krediet aan de gemeenteraad vra-
gen voor een aantal flinke tegenvallers. Dat 
is de conclusie van burgemeester Emmens-
Knol na onderzoek naar de vernieuwbouw 
van het gemeentehuis in Castricum. Don-
derdagavond (10-09-09) gaf Emmens-Knol 
in de raadsvergadering uitgebreid open-
heid van zaken over geconstateerde knel-
punten. De burgemeester gaf daarbij direct 
oplossingsrichtingen aan, precies zoals zij 
de raad begin juli beloofde. Stoppen met 
het project is niet aan de orde. Het college 
mag van de gemeenteraad doorgaan op de 
nu ingeslagen weg om zo eind oktober de 
bouw te kunnen laten starten. 

Emmens-Knol meldde dat de start van de 
bouw in week 44 gehaald kan worden, 
maar ook dat er voor het bouwproject ex-
tra geld nodig is. Hiervoor stelt het college 
een uitgebreid raadsvoorstel op dat over 
vier weken wordt behandeld. Het extra 
krediet is nodig ten behoeve van bouw-
kundige maatregelen en niet compensa-
bele BTW. Dit concludeert Emmens-Knol 
naar aanleiding van het onderzoek naar de 
knelpunten bij dit project. Daarnaast moet 
een extra krediet worden gereserveerd 
voor de vertragingsschade en eventuele 

claims. Deze post probeert de gemeente zo 
veel als mogelijk terug te dringen. De twee 
posten samen worden geschat op onge-
veer €.1.000.000,--. 

De laatste post waarvoor extra geld op ta-
fel moet komen, is die voor eventuele te-
genvallers tijdens de bouw. Emmens-Knol 
opperde de post onvoorzien niet meteen 
te verhogen, maar tegenvallers direct te 
melden aan de raad. Slechts na instemming 
van de raad wordt de post onvoorzien ver-
hoogd.

De raad roept het college op zijn beurt op 
om bij de afhandeling van het contract met 
de architect uitgebreide juridische proce-
dures te voorkomen en te zorgen dat de 
bouw zo snel mogelijk start.

,,Ik snap heel goed dat, samen met ons, 
ook onze inwoners zich zorgen maken. De 
betrokkenheid bij een nieuw gemeentehuis 
is vanzelfsprekend groot. Ik ga er van uit 
dat we nu snel alles weer op de rails heb-
ben en dat we eind oktober met de bouw 
starten. Ik ben dankbaar dat de raad mij 
steunt in deze aanpak. Ik hoop dat dit een 
beetje onrust bij de inwoners wegneemt”,
aldus de burgemeester.

Duizend kinderen geven
startsein voor nieuw BOS-jaar

Op voeten en fiet-
sen naar school
Wethouder De Haan haalde maandag-
ochtend vroeg ruim 30 basisschoolkinde-
ren op om gezamenlijk naar hun school 
Toermalijn te fietsen. Het vormde de start 
van de actie ‘Op Voeten en Fietsen naar 
School’. In een korte speech moedigde hij 
de (kinderen en) ouders aan om vaker zon-
der auto naar school te komen.

Eenmaal op school aangekomen, fietste de 
Wethouder samen met Anton Nieuwkoop 
van de Fietsersbond en ruim 30 leerlin-
gen een kort parcours langs pionnen. De 
stoet reed door een haag van enthousiaste 
schoolkinderen. Na een korte toespraak 
van de wethouder werden 150 groene bal-
lonnen opgelaten, waarmee de Week van 
de Vooruitgang officieel was begonnen.

Toermalijn maakte er meteen een straat-
speeldag van: Het Korte Land werd afge-
zet voor auto’s. Er werden buiten gegymd 
en vooral veel buiten gespeeld met onder 
andere zelf meegebrachte steppen, stelten, 
eenwielers en stoepkrijt.
De actie ‘Op Voeten en fietsen naar School’ 
is een van de acties binnen de Week van 
de Vooruitgang, die nog tot 20 september 
duurt. De Week van de Vooruitgang is een 
landelijk initiatief om aandacht te vragen 
voor klimaat en duurzame mobiliteit. De 
gemeente Castricum roept haar inwoners 
op om tijdens deze week zo veel mogelijk 
de auto te laten staan en in plaats daarvan 
gebruik te maken van het openbaar vervoer 
of de fiets. Op vrijdag 18 september is op 
de markt in Castricum een informatiestand 
over de verschillende duurzame moge-
lijkheden voor gemotoriseerd vervoer. De 
week wordt afgesloten met een Autovrije 
Zondag (20 september).



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 besluitenlijst 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

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
22:30 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Benoeming wethouder
4. Besluitvorming

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

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 

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

Agenda Raadsactiviteiten
24 september 2009
Tijd	 Onderwerp Plaats
19:30 - 20:30 Presentatie onderzoek rekenkamer inzake grondbeleid

gemeente Castricum Aula

Wethouder zet boompje op
Wethouder Ber Hes, gemeenteraadslid 
Marianne Zonjee en Ruud Joosten van de 
Klankbordgroep Beatrixstraat staken vo-
rige week de handen uit de mouwen om 
de laatste van vier jonge Hongaarse eiken 
aan de Beatrixstraat in Castricum te plan-
ten. Met deze handeling werd gevierd dat 
de Beatrixstraat en de Ruiterweg onlangs 

werden heringericht. Onder de Beatrix-
straat werden bovendien de fundering en 
riolering vervangen. Bewoners, met name 
die van de Beatrixstraat, hadden een stem 
in de nieuwe inrichting van de weg. De 
wethouder sprak in zijn speech zijn tevre-
denheid uit over deze vorm van burgerpar-
ticipatie.

Floodex: rampenoefening
Uitgeestermeer:
23 en 24 september
De kans dat het gebeurt is uiterst klein. 
Toch moeten we erop voorbereid zijn: 
een extreem zware storm die dijkdoor-
braken en overstromingen veroorzaakt. 
Daarom vindt woensdag 23 en donder-
dag 24 september onder meer op en rond 
het Uitgeestermeer een bijzondere ram-
penoefening plaats. Het gaat om een van 
de grootste oefeningen ooit in onze regio 
en zelfs in Nederland gehouden. Uniek is 
dat internationale bijstand wordt getest 
door deelname van meer dan tweehon-
derd hulpverleners uit Groot-Brittannië, 
Duitland, Estland en Polen. 

Het oefenscenario 
De dijken zijn doorgebroken, West-Ne-
derland overstroomt. Dat is het scenario 
waarmee de hulpverleners oefenen. De 
ramp is zo groot dat de autoriteiten inter-
nationale bijstand vragen. Binnen- en bui-
tenlandse hulpverleners zoeken, redden 
en behandelen slachtoffers en pompen 
water weg. In het oefenscenario zijn ook 
extra complicaties verwerkt: sekteleden 
die weigeren te evacueren en ongelukken 
als gevolg van uitbrekende paniek. 
De rampenoefening FloodEx telt op beide 
oefendagen achthonderd deelnemers. 
Niet eerder werd in Nederland een meer-
daagse oefening van deze schaalgrootte 
gehouden. Behalve hulpverleners doen 
ook zo’n driehonderd acteurs en figuran-
ten mee. De hulpverleners maken naar 
verwachting gebruik van zes helikopters, 
24 vaartuigen en tientallen voertuigen. 
Voor inwoners van de Woude en Akersloot 
springen vooral de activiteiten op het 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer in het 
oog. Het meer is voor de deelnemers aan 
FloodEx zogenaamd overstroomd gebied. 
Dit wordt gesimuleerd door bijvoorbeeld 
pontons met opbouw in het water te leg-
gen, die lijken op overstroomde huizen. 
‘Slachtoffers’ van de overstroming (ac-
teurs en figuranten) worden met behulp 

van helikopters en vaartuigen gered. 

Hinder
De leiders van de oefening doen er alles 
aan om overlast voor omwonenden te be-
perken. Helaas kunnen ze niet voorkomen 
dat FloodEx op enkele plaatsen mogelijk 
voor enige hinder zorgt. De organisato-
ren van de oefening vragen daarvoor uw 
begrip. Met name rond bedrijventerrein 
De Noord in Akersloot zal het druk zijn 
met oefenactiviteiten. Hier vestigen de 
hulpverleners hun commandopost en het 
gewondennest - de opvang voor slacht-
offers. Direct omwonenden van oefenac-
tiviteiten zijn per brief geïnformeerd.

Kijken
Mocht u naar de oefenactiviteiten wil-
len kijken, dan verzoeken wij u om via 
Akersloot te komen. Wij adviseren om 
dat te voet of op de fiets te doen, om 
verkeersstremmingen te voorkomen. We 
raden u in verband met de verkeersveilig-
heid ten zeerste af om de oefening vanaf 
de N244 of N246 te bekijken.

Initiatief
Het ministerie van Binnenlandse Zaken 
wil met FloodEx de procedure bij in-
komende buitenlandse bijstand testen. 
Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 
voert de regie over de uitvoering van de 
oefening. Andere deelnemers zijn onder 
meer: het ministerie van Defensie, Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwar-
tier, het Korps Landelijke Politiediensten, 
het Nederlandse Rode Kruis, Bristow He-
licopters, de Reddingsbrigade Nederland, 
regiopolitie Noord-Holland Noord en 
Rijkswaterstaat.

Contact
Voor vragen over FloodEx kunt u contact 
opnemen met de afdeling communica-
tie van Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord: communicatie@veiligheidsregio-
nhn.nl.

Prijsuitreiking ballonnenwedstrijd
Maandag 14 september werden de prijzen 
uitgereikt aan de winnaars van de ballon-
nenwedstrijd die werd gehouden tijdens 
de opening van de kermis op De Brink. Vijf 
prijswinnaars ontvingen een brief waarin 
stond dat zij gewonnen hadden, maar wel-
ke prijs bleef nog even de verrassing. 
De gelukkigen, met hun ouders, grootou-
ders en zusjes en broertjes, luisterden vol 
spanning naar wethouder Ber Hes, die de 
prijsuitreiking voor zijn rekening nam. 
De ballonen hebben niet een heel lange 
vlucht gemaakt doordat de wind het een 
beetje liet afweten. De ballon die ongeveer 
43 kilometer aflegde, bleek het verst te zijn 
gekomen.

Twee ballonnen waren zo dicht bij elkaar 
terecht gekomen, dat er een gedeelde 4e 
/ 5e prijs beschikbaar werd gesteld van € 
25,- aan waardebonnen.
De 3e prijs van € 40,- , een 2e prijs van € 
60,- en een eerste prijs van € 100,-. 

De 1e prijs was voor Geordi Zonneveld  (€ 
100,-) zijn ballon werd gevonden in Wie-
ringerwerf.
Steven van der Linden  won de 2e prijs van 
€ 60,-. Zijn ballon landde in Middenmeer. 
De 3e prijs was voor Dante Schmit ook 
haar ballon bereikte Middenmeer, maar net 
iets minder ver.  De ballonnen van  Sem 
Verkaart en Yara Lejeune Röder  kwamen 
neer in dezelfde straat in, wederom, Mid-
denmeer. Voor hun een gedeelde 4e en 5e 
plaats en een beloning van  € 25,-.



Wethouder Hes start bredere 
aanpak rattenoverlast
Na een positief en open gesprek met me-
vrouw Zoontjes en mevrouw Eerhart, heeft 
wethouder Hes besloten tot een bredere 
aanpak van de rattenoverlast in Castricum. 
Daarbij trekt de gemeente samen met het 
buurtcomité, GGD en Rentokil op. Een 
van de eerste stappen die gezet wordt is 
het houden van een voorlichtingsavond. 
Waar en wanneer leest u zo snel mogelijk 
op deze pagina.

,,Op korte termijn organiseren we een in-
formatieavond en gaan we aandacht geven 
aan de aanpak. We proberen zo veel als 
mogelijk voorlichting te geven over hoe 
we gezamenlijk het probleem aan kunnen 
pakken. Bewoners hebben zelf ook een  ei-
gen verantwoordelijkheid die heel veel kan 
oplossen. Juist daarom ben ik wel erg blij 
met het initiatief van de dames Eerhart en 
Zoontjes. Zij geven het goede voorbeeld.”,
aldus wethouder Hes. 

Wat kunt u zelf doen om overlast van 
ratten te voorkomen? 
• Zorg voor een schone en nette omgeving 

in en rond uw huis. Dat geldt dus ook 
voor schuur en tuin. Zorg dat er geen 
etensresten blijven liggen, waar de rat op 
af kan komen (ook geen dierenvoedsel 
voor hond, kat of konijn). Laat materia-
len en rommel niet liggen. Ratten maken 
hier graag nesten van of gebruiken het 
als beschutting voor een nestelplek. 

• Zorg dat afval in goed afsluitbare bak-
ken wordt bewaard, voordat het wordt 
opgehaald. Dat geldt ook voor de ge-
scheiden inzameling zoals bijvoorbeeld 
het plastic afval. 

• Zorg dat de rat niet naar binnen kan ko-
men en daar voedsel en schuilgelegen-
heid krijgt via bijvoorbeeld openingen 
in buitenmuren, luchtrooster, niet goed 
afgesloten deuren en ramen, kapotte 
rioleringen, putjes en defecte hemelwa-
terafvoer. Regel dit in uw buurt voor het 
hele blok. Anders kunnen ratten nog via 
de tussenruimtes van huis naar huis krui-
pen.

• Voer geen eendjes of andere vogels, 
want op grond en in water aanwezig 
voedsel kan ratten aantrekken. ‘s Nachts 
doen zij zich dan te goed aan de restan-
ten die de vogels hebben laten liggen. 
Voer vogels alleen in vogelhuisjes. 

• Snoei bosschages dusdanig dat deze 
goed schoon zijn te houden, met name 
aan de onderkant en langs gevels. 

Belangrijk: strooi zelf geen gif, maar laat 
de rattenbestrijding aan professionele be-
strijders over. Wanneer u namelijk niet de 
juiste hoeveelheid strooit, kunnen de rat-
ten resistent worden. Daarnaast bevat het 
gif vaak een lokmiddel waardoor eerder 
meerdere ratten door aangetrokken kun-
nen  worden. 

Heeft u ratten gezien of sporen van hen 
(zoals straatverzakkingen en uitwerpselen), 
neemt u dan contact op met de gemeente. 
Ga niet zelf aan de gang. De gemeente 
zorgt dat een professionele bestrijder langs 
komt.  Naast de bestrijding van het pro-
bleem, krijgt u tips en advies. U kunt uw 
melding doorgeven op: (0251) 661 122 
(ma t/m do 9:00 -16:00 uur en vrij 9:00 
- 12:30 uur), of via de website www.castri-
cum.nl>klachten meldingen.

Meld vrijwillige afvalopruimers aan!

Speldjes als waardering 
voor ZwerfAfvalPakkers
Kent u iemand die vrijwillig regelmatig af-
val opruimt dat door anderen simpelweg 
is achtergelaten op straat, in de struiken 
of op een veldje? Dan kunt u hem of haar 
door de gemeente laten nomineren voor 
een onderscheiding. In december van dit 
jaar reikt wethouder Hes weer Zwerf-
AfvalPakker (ZAP-)speldjes uit. Hij zet 
daarmee deze mensen welverdiend in het 
zonnetje.

Zwerfafval
Als klein afval ergens belandt waar het niet 
thuishoort, noemen we dat zwerfafval. U 
bent het vast wel eens tegengekomen: op 
straat en in bermen, op openbare plaatsen, 
in groenperkjes en in de natuur. Behalve de 
ergernis die deze rommel oplevert, kost het 
opruimen ervan ook veel geld.

Stripfiguur Cas
De gemeente Castricum besteedt al een 
aantal jaren extra aandacht aan het oprui-
men van zwerfafval, om ervoor te zorgen 
dat Castricum nóg schoner wordt. De car-
toon Cas is daarvan het symbool geworden. 
De stripfiguur siert verschillende voertuigen 
en vlaggen van de gemeente en wordt in-
gezet als er zwerfafval moet worden op-
geruimd. Daarnaast stelt de gemeente het 
zeer op prijs als burgers zich vrijwillig inzet-
ten om hun leefomgeving zwerfafvalvrij te 
maken. Daarvoor zijn de ZAP-onderschei-
dingen in het leven geroepen. Dit jaar wor-
den de waarderingsspeldjes in december 
toegekend. Tips voor wie deze waardering 
verdienen, hoort de gemeente graag van 
u. U kunt ze doorgeven aan willemwijnho-
ven@castricum.nl , tel. (0251) 661 293.

Week van de vooruitgang
Deze week viert Castricum de Week van 
de Vooruitgang. De gemeente staat in het 
teken van duurzame mobiliteit met de vol-
gende activiteiten:

17/9 OV-dag in de bus & Lande-
lijke dag ‘Op Voeten en Fietsen naar 
school’
Busreizigers op lijn 167 en treinreizigers op 
het NS-station in Castricum worden extra 
in het zonnetje gezet met een leuke atten-
tie.
Tijdens de landelijke actiedag ‘Op Voeten 
en Fietsen naar school’ worden ouders op-
geroepen om hun kinderen lopend of fiet-
send naar school te laten gaan. 
Op deze dag worden ook medewerkers 
van de gemeente gevraagd om de auto te 
laten staan en te voet of op de fiets naar 
het werk te komen. 

18/9 Mobility Market bij winkel-
centrum Geesterduin
Nieuwsgierig naar Greenwheels? Benieuwd 
hoe een hybride auto werkt? Geïnteres-
seerd in de voordelen van een elektrische 
brommer? 
Kom naar de wekelijkse markt in Castricum 

en laat u informeren over duurzaam ver-
voer. 
Er staat een Toyota Prius en Rijwielhandel 
Knol presenteert verschillende elektrische 
brommers en fietsen. 
De auto van Greenwheels is ook aanwezig. 
U kunt deelnemen aan de wedstrijd om 
een tegoed van € 300,- te winnen voor 
het gebruik van de auto. Levert u daarvoor 
onderstaande bon in bij de stand. In de 
gemeente wordt al goed gebruik gemaakt 
van Greenwheels: er is een verdubbeling 
van het gebruik in vergelijking met vorig 
jaar. Bij de marktkraam kunt u aangeven op 
welke plek in Castricum volgens u nog een 
Greenwheels moet komen te staan. Green-
wheels beoordeelt daarna of het mogelijk is 
om een extra auto te plaatsen. 

20/9 Autovrije Zondag
Een autovrije dag geeft ruimte voor spelen, 
feesten en sporten op straat. Inwoners die 
een vergunning hebben aangevraagd bij de 
gemeente kunnen de straat afsluiten voor 
een straatfeest. De autovrije zondag is de 
laatste dag van de Week van de Vooruit-
gang.

WIN € 300,- Greenwheels autodeeltegoed! 
Vul hier uw naam en adres in en maak kans op € 300,-. Lever deze bon in op de Mo-
bility Market op vrijdag 18 september op de markt bij Winkelcentrum Geesterduin.

Naam + voorletters:        
  
Straat + huisnummer:       
   
Postcode + plaats:        
  
Telefoonnummer:         
  

Wethouder De Haan trekt op maandag 21 september 2009 de winnende bon. Op 
woensdag 23 september 2009 wordt de prijswinnaar bekendgemaakt op de gemeen-
telijke Informatiepagina en op de website www.castricum.nl

Voorwaarden: het tegoed kan besteed worden aan abonnements- en/of gebruiks-
kosten (benzine, km, tijd) en blijft twee jaar geldig. De borgsom is uitgezonderd van 
het tegoed. De voucher is alleen geldig voor particuliere abonnees uit de gemeente 
Castricum. De inschrijfgegevens moeten gelijk zijn aan de naam en adres die op de 
voucher staat. Er vindt geen uitbetaling plaats van het (resterende) vouchertegoed. 
Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Commissie Bezwaarschriften Castricum
Kamer II van de Commissie Bezwaarschrif-
ten Castricum houdt hoorzitting op woens-
dag 23 september 2009 vanaf 19.45 uur 

in de gemeentelijke locatie te Limmen. 
Zie voor meer informatie:www.castricum.
nl>actueel>kalender.

WWW.CASTRICUM.NL

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:
070909 Kerkemeer 33 in Akersloot

Het plaatsen van een berging
080909 Veenpluis 14 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
090909 Westerweg 112 in Limmen

Het bouwen van een woning
Achterweg 52a in Limmen
Het plaatsen van een veranda

100909 Brederodestraat 12 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 17 september 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening



Hoocamp 84 in Akersloot
	 Het plaatsen van een garage
Boschweg 16 in Akersloot
	 Het uitbreiden van de woning

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.

RECTIFICATIE
In de publicatie van 9 september stond:
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met
ingang van donderdag 10 september 2009 de volgende
aanvragen om		vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

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

Dit moet zijn
Ontheffingsverzoek ex artikel 3:23 van de Wet ruimte-
lijke ordening
Van Haerlemlaan 27 in Castricum
	 Het realiseren van kleinschalige buitenschool-

se opvang

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
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing
040909 Van Alkemadelaan 8 in Limmen

	 Het plaatsen van een veranda
090909 Middenweg 38 in Limmen
	 Het uitbreiden van de woning

Woude 31-32 in de Woude
	 Het vergroten van de berging/opslagruimte

met een carport

ontheffing art. 3.23 wet ruimte-
lijke ordening
080909 Dorpsstraat 26 in Castricum
	 Het wijzigen van de bestemming winkel naar

horeca ten dienste van het Turkse afhaalcen-
trum

090909 Bakkummerstraat 56 e.o.
	 Het realiseren van huiswerkbegeleiding op de

eerste verdieping

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

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

Bouwvergunningen
040909 Prinses Margrietstraat 46 in Castricum
	 Het plaatsen van een dakkapel
080909 Sifriedstraat 30 in Castricum
	 Het plaatsen van een schuur

Chopinstraat 20 in Akersloot
	 Het plaatsen van een dakkapel

Sloopvergunningen
090909 Startingerweg 48 in Akersloot
	 Het slopen van de woning

kapvergunningen
040909 Hoek Rembrandtsingel/Churchillplein in 

Akersloot
	 Het kappen van 2 bomen (populier/els)
100909 Vinkenbaan/Sifriedstraat in Castricum
	 Het kappen van 3 populieren

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

apv-vergunningen (overigen)
Straatspeeldag De Toermalijn (07-09-2009)
Aan RK basischool is toestemming verleend voor het
afsluiten van Het Korte Land op 14 september 2009
van 07.45 tot 16.00 uur in het kader van de nationale
straatspeeldag.
Afzetting gedeelte Vondelstraat (07-09-2009)
Aan de Cuneraschool is toestemming verleend voor
het afzetten van het gedeelte van de Vondelstraat ter
hoogte van de school op 16 september 2009 van 14.30
tot 20.30 uur.
Vergunning plaatsen reclameborden (07-09-2009)
Aan strandpaviljoen Zoomers is voor de periode van
10		t/m 25 september 2009 vergunning verleend voor
het plaatsen van aankondigingsborden in de kernen
Akersloot (6 stuks), Limmen (6 stuks) en Bakkum (4
stuks).

StandplaatSvergunning (apv)
Standplaatsvergunning verkoop biologische producten 
Balaton Füredplein Castricum (07-09-2009)
Aan de heer J. den Hoed en mevrouw T. den Hoed-
Hoorn uit Alkmaar is een standplaatsvergunning voor
de verkoop van biologische producten (brood & banket,
groente en fruit en kruidenierswaren) afgegeven op de
locatie Balaton Füredplein te Castricum op dinsdag en
vrijdag vanaf 1 oktober tot 31 december 2009.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte
van het betreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd
te worden ingediend bij burgemeester en wethouders
van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH
in Castricum.

omwiSSelen BromfietScertificaat
Houders van een bromfietscertificaat hebben tot 1 ok-
tober 2009 de gelegenheid om hun bromfietscertificaat
om te wisselen voor een rijbewijs met de categorie AM.
Dit kan gebeuren bij de afdeling Dienstverlening van de
gemeente Castricum, Zonnedauw 4 in Limmen.
De kosten voor deze omwisseling zijn € 43,20 en de
aanvraag duurt één week.
Na 1 oktober is omwisselen NIET meer mogelijk en moet
eerst theorie-examen worden gedaan bij het Centraal
Bureau Rijvaardigheidsbewijzen.
Personen die naast een rijbewijs A (motor) of B (auto)
beschikken over een bromfietscertificaat hoeven het
certificaat niet om te wisselen. Het rijbewijs (A of B) is
dan al geldig om een bromfiets, snorfiets of brommobiel
te mogen besturen.

Castricum, woensdag 16 september 2009

Goede opkomst bij 
de kermis katerloop
Limmen - Ondanks meerde-
re loopevenementen in de regio 
was er een goede opkomst bij de 
kermis katerloop. Een groeiend 
aantal deelnemers uit eigen dorp 
die met of zonder kater deelna-
men aan de 5 of zelfs 10 kilome-
ter. Na een verzorgd ontbijt in 
Sporthal d’Enterij werd door de 
organisatie/vrijwilligers het par-
cours van 5 km. uitgezet en de 
start/finish opgebouwd. 
Tijdens de loop werd de route 
door verkeersregelaars veilig ge-
houden, waarbij de kermissfeer 
soms op ludieke wijze werd op-
geroepen.
Dank aan alle sponsors en aan 
de vele vrijwilligers die hebben 
meegeholpen dit kermisevene-
ment goed en veilig te laten ver-
lopen, de Limmer IJsclub.

De uitslagen waren alsvolgt:
10 km heren
1. Aldert Pepping 37.03, 2. Krijn 
Schagen 37.18, 3. Kees Denne-
man.
10 km dames:
1. Eileen Groenland 41.08 (nieuw 
parcoursrecord), 2. Ria Stam 
43.42, 3. Esther Hof 46.55.
Jeugd tot en met 15 jaar over 
een afstand van 5 km: 
Jongens: 1. Maurice Rijs 20.25, 2. 
Dion de Goede 22.25.
Meisjes: 1. Sandra Hollander 
32,02.
De basisschooljeugd was al om 
10.00 uur gestart voor hun pres-
tatieloop rond het park. Er waren 
60 kinderen van start gegaan, 
aangemoedigd door enthousias-
te ouders.
Een ronde voor de kinderen tot 

en met 8 jaar:
Meisjes: 1. Fenna v.d. Graaf, 2. 
Kirsten Min en 3. Lotte Meer-
man.

Jongens: 1. Jesse Glorie, 2. 
Tristan Aker en 3. Lars Baltus.
Twee ronden voor de kinderen 9 
tot en met 12 jaar: 

Meisjes: 1. Nina Burgering, 2. 
Sara Dekker en 3. Doris Sassen.
Jongens: 1. Max Rijs, 2. Quentin 
Aker en 3. Jop Meerman.


