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Breestraat 39a Beverwijk

zaterdag/zondag 25 & 26 september
AUTUMN CAMPAGNE

VOOR MEER INFO ACTIE ZIE OOK ELDERS IN DEZE KRANT

We zien je 25 of 26 september @Breestraat 39a in Beverwijk!

OUTFIT 1
115,-

OUTFIT 2
75,-

NAAST DEZE JACK & JONES ACTIE GEEFT BLANCO MILANO BIJ BESTEDING
VAN €75,- EEN FANTASTISCH MANNENPAKKET KADO t.w.v. €100,- !

+ + + ?

S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

Talen v.a. 4/10
Klimaatverandering 4/10
Introductie PC 4/10
Onderhoud PC 8/10
Maskers i.d. kunst 5/10
Joden-, Christendom, 
Islam 7/10
Wandeling 
Middeleeuws A’dam 13/10
Spaanse Workshops 14/10
Vogeltrek 14 + 16/10
Boek en film 18/10
Museumkring 21/10
Wijn & Spijs 31/10
Voeding 1/11
Energie op ‘n keerpunt 2/11

Start cursussenVUcas

Netwerkcafé vrijdag 24 
september van start
Castricum - In vele dorpen en 
steden is de aanwezigheid van 

netwerkcafés  niet meer weg te 
denken; een plaats waar onder-

De netwerkstarters: v.l.n.r. Frank Drost, John Hommes, Edith van 
Daalen, Frits van Daalen, Marina van der Wal en Sjoerd van Daalen. 
(foto Henk Hommes)

nemers, politici en actieve bur-
gers elkaar in informele sfeer 
ontmoeten. Deze netwerkge-
dachte wordt omarmd door een 
groot aantal ondernemers, ver-
enigd in de Businessclub CAL 
en OFCal. Voorzitter van de busi-
nessclub, Marina van der Wal 
is ervan overtuigd dat een net-
werkcafé dé vaste ontmoetings-
plek en broedplaats is voor on-
dernemers uit onze gemeente.
Het initiatief van de eigena-
ren van Hotel Het Oude Raad-
huis, Edith, Sjoerd en Frits van 
Daalen, ondernemer Frank Drost 
en raadslid John Hommes is 
door de Businessclub onmiddel-
lijk positief ontvangen. Juist om-
dat dit idee dóór ondernemers 
vóór ondernemers wordt geor-
ganiseerd.  Het eerste netwerk-
café vindt plaats op 24 septem-
ber om 17.00 uur in Hotel het Ou-
de Raadhuis, Dorpsstraat 65. El-
ke laatste vrijdag van de maand 
is dit dé plek voor ontmoeting.

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Breed cursusaanbod 
voor jong en oud

U kunt nog 
inschrijven

www.plusactiviteiten.nl

Tel: 0251 - 67 18 37

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

tot ziens bij

GEVULD SPECULAAS TAARTJE

 

DEZE WEEK € 3,95

Deze week

vanaf
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Castricum



pagina 2 22 september  2010

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

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

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
07-09-2010: Siebe Tijmen, zoon 
van M.R. Slokker en J.S. Bakker, 
geboren te Beverwijk. 08-09-
2010: Elise Rosa, dochter van B. 
Llama en E.G. Keesmaat geboren 
te Castricum. 08-09-2010: Ky-
lo Damian, zoon van J. van Hove 
en E. van Riet, geboren te Cas-
tricum. 08-09-2010: Anne Maria 
Adriana, dochter van M.J.G. Fa-
tels en C.T.M. Compier, geboren 
te Beverwijk. 09-09-2010: Niels, 
zoon van S.H. van Gelderen en 
N. Deen, geboren te Alkmaar. 
14-09-2010: Oliver William Er-
nest, zoon van S.J. Rymer en V.C. 
Kerkhoff, geboren te Alkmaar.

Wonende te Limmen:
05-09-2010: Gijs Albertus Ber-
nardus, zoon van B.A.B. Been-
tjes en M.C. Winder, geboren te 
Alkmaar. 09-09-2010: Stijn, zoon 
van R.Koster en A.C. Admiraal, 
geboren te Limmen. 11-09-2010: 
Viggo Yenz, zoon van C.J.P. van 
Saase en M. Admiraal, geboren 
te Limmen.

Wonende te Akersloot:
14-09-2010: Imke, dochter van 
M. Bakker en A. Veldt, geboren 
te Akersloot.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
08-09-2010: van Olffen, Justin A. 
en Kaasenbrood, Anne G.S., bei-
den wonende te Limmen. 10-09-

2010: Gesink, Sander en ter Lin-
den, Marjolein, beiden wonen-
de te Alkmaar. 14-09-2010: Sas-
su, Walter J. en Friggia, Milena, 
beiden wonende te Limmen. 15-
09-2010: Camps, Maarten en 
Stengs, Nathalie Johanna Maria, 
beiden wonende te Castricum. 
15-09-2010: van Emst, Robert 
A. en van Zanten, Sylvia, beiden 
wonende te Limmen.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
07-09-2010: Raven, Jacob, oud 
90 jaar, overleden te Heemskerk, 
gehuwd geweest met A.J. van 
der Veen. 08-09-2010: van Dijk, 
Kornelia, oud 66 jaar, overleden 
te Beverwijk, gehuwd met H. 
Schipper. 09-09-2010: Boersma, 
Theodora, oud 105 jaar, overle-
den te Heemskerk, gehuwd ge-
weest met T.R. Bergsma.

Wonende te Akersloot:          
10-09-2010: van Zutphen, Le-
onardus J., oud 57 jaar, over-
leden te Akersloot, gehuwd 
met M.S.M. Koek. 13-09-2010:  
Groen, Cornelis J., oud 69 jaar, 
overleden te Akersloot, gehuwd 
met T.E.C. Visser.

Wonende te Limmen: 
08-09-2010: M.C. Winder, oud 79 
jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd met P. Leijen. 13-09-2010:   
Plat, Roelfien, oud 89 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met J. Siepel.

21e jaargang Jazz in Bakkum 
start op zondag 26 september

Bakkum - Vanaf zondag 26 sep-
tember biedt Hotel Borst weer 
maandelijks podium aan een 
zeer gevarieerd nieuw Jazz in 
Bakkum seizoen. 

Samen met echtgenote en jazz-
zangeres Marielle Koeman en 
terzijde gestaan door Lia de Rui-
ter is en wordt er weer hard ge-
werkt aan een ijzersterk pro-
gramma voor het komende jazz-
seizoen. Jazz in Bakkum is elke 

Grote verslagenheid 
na dodelijk ongeval 
Castricum – Ze hadden er net 
een mooie rustdag opzitten, de 
fietsgroep uit Limmen en om-
geving die op weg is naar Bur-
kina Faso in Afrika. Donderdag-
morgen vervolgde de groep de 
reis vanuit Ronda richting Gi-
braltar toen het noodlot toe-
sloeg. Co Kerssens (61) uit Cas-
tricum kwam bij een afdaling in 
botsing met een auto en was 
op slag dood. Pastor Johan Ol-
ling fietste achter het slachtoffer 
en wist meteen dat het helemaal 
mis was. “De twee artsen van 
onze groep hebben nog gepro-
beerd hem te reanimeren, maar 
we wisten tegelijk dat Co er niet 
meer was.” 
Co Kerssens was een van de fiet-
sers die op 21 augustus vertrok 
vanuit Limmen voor een fiets-

tocht van 9.000 kilometer naar 
Burkina Faso. De groep wil daar 
een geldbedrag overhandigen 
voor projecten. In grote versla-
genheid is de avond van het on-
geval de groep in Algeciras bij-
eengekomen. Ook de Europa-
fietsers, die ‘s morgens afscheid 
hadden genomen om terug te 
keren naar Nederland, voeg-
den zich weer bij de fietsploeg. 
Uiteindelijk werd besloten dat 
een meerderheid de overtocht 
naar Marokko zou maken. “Co 
zou willen dat wij dát afmaken, 
waar hij zich de laatste 1,5 jaar 
voor ingezet heeft.” Enkele fiet-
sers besloten naar huis te gaan. 
Op het moment van afscheid van 
Co in Castricum, houdt de fiets-
groep een herdenkingsdienst in 
Marokko. 

laatste zondag van de maand in 
Hotel Borst vanaf 16.00 uur en de 
toegang is vrij.

Het kwartet van zangeres Simo-
ne Honijk bijt het spits af. De lief-
de voor het zingen was al op zeer 
jonge leeftijd aanwezig. Van-
af de leeftijd van 21 jaar volg-
de zij zanglessen en workshops 
(improvisatie) bij professione-
le docenten, onder andere Ma-
thilde Santing, Carmen Comes, 
Joris Teepe en Sheila Jordan. In 
1999 heeft zij deelgenomen aan 
de Vocal Jazz Workshop in Stan-
ford (Palo Alto, Californie, USA) 
en had onder andere les van Ju-
dy Niemack, Dena de Rose, Ma-
deline Eastman en gastdocent 
Kenny Baron.
Wat is begonnen als hobby is 
echter uitgegroeid tot een ware 
passie en heeft uiteindelijk ge-
leid tot de keuze voor het beroep 
van zangeres en docente zang 
lichte muziek. 

Simone is afgestudeerd voor 
zang (Jazz) aan het Conservato-
rium van Amsterdam. Zij zal wor-
den begeleid door het trio van 
Berend van den Berg: Berend 
van den Berg piano, Joep Lume-
ij bas en Klaas van Donkersgoed; 
drums.

Simone Honijk.
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Nieuwe actie Garantiemakelaars

Gratis aankoopmake-
laar bij bezichtiging
Castricum - Meer dan 90% van 
alle huizenkopers schakelt geen 
aankoopmakelaar in. Huizen-
kopers zijn onbekend met een 
aankoopmakelaar of vinden zijn 
diensten te duur. Ze onderhan-
delen zelf over de aankoopprijs 
met de makelaar van de verko-
pende partij. Hierdoor betalen 
veel huizenkopers meer dan het 
huis waard is, of komen voor na-
re verrassingen te staan achter-
af. 
Garantiemakelaars biedt van 20 
september tot en met 16 okto-
ber potentiële huizenkopers aan 
gratis een aankoopmakelaar uit 
te proberen bij een bezichtiging. 
Ze ontvangen een AankoopScan 
van de bezichtigde woning en 
kunnen dan zelf bepalen of ze 
met hem verder gaan. 
De aankoopmakelaar van Ga-

rantiemakelaars kent de lokale 
markt zeer goed en is een erva-
ren onderhandelaar die altijd mi-
nimaal zijn courtage terug ver-
dient. No cure, no pay.
Van Amsterdam aankoopmake-
laar Garantiemakelaars te Castri-
cum: “Hoe reëel is de vraagprijs? 
Waar moet u op letten bij een 
bezichtiging? Hoe haalt u het 
maximale uit de onderhandelin-
gen? Wie leest de kleine letter-
tjes in het koopcontract? Hoe 
voorkomt u teleurstellingen ach-
teraf? Allemaal vragen die we nu 
gratis beantwoorden bij een be-
zichtiging.”

Voor nadere informatie kan men-
zich wenden tot Van Amsterdam 
Garantiemakelaars, tel 0251-
650850, email: info@vanamster-
dam.nl.

MEC zonne-energie verhuist 128 
zonnepanelen firma Tromp Medical

Castricum - Afgelopen weken 
heeft MEC zonne-energie bij de 
firma Tromp Medical 128 zonne-
panelen verhuisd van het oude 
adres op de Castricummerwerf 
naar het nieuwe adres op de Ou-
de Haarlemmerweg. 
Aan het woord is Mark Meijne, 
eigenaar van MEC. “Nadat de 
128 panelen, montagebakken, 
384 tegels en kilometers kabel 
op pallets waren gezet en met 
de kraan van het dak waren ge-
hesen, konden, nadat het nieu-
we montagemateriaal was ge-
monteerd en de bekabeling 
klaar lag, de panelen weer ge-

monteerd worden. Deze pane-
len werden op de bestaande 
lichtstraten gemonteerd waar-
bij de noordkant van glas werd 
voorzien voor de nodige lichtin-
val en weinig warmte en de zuid-
kant met de 128 panelen op 36 
graden hellingshoek voor een 
optimaal rendement. Deze leve-
ren bij elkaar een kleine 16.700 
kWh per jaar, terwijl een gemid-
deld huishouden ongeveer 4500 
kWh verbruikt.”
“Meestal worden de omvormers 
weggestopt in een technische 
ruimte. Maar eigenaar W. Tromp 
wilde absoluut dat deze in het 

zicht, waar de meeste klanten 
voorbij zouden lopen, gemon-
teerd zouden worden. Daarvoor 
werd er een dubbele wand ach-
ter de omvormers gebouwd om 
zo de bekabeling weg te werken, 
wat tot een heel rustig en mooi 
resultaat heeft geleid.”
Eigenaar Mark Meijne is heel 
content dat hij de opdracht 
kreeg om deze klus te klaren. 
“Het is natuurlijk ook een hele 
mooie referentie voor toekomsti-
ge opdrachten.” Op deze manier 
heeft MEC laten zien dat ook de 
grote opdrachten geen probleem 
hoeven te zijn voor een klein be-
drijf. Ook omdat hij de afgelo-
pen jaren veel know how heeft 
vergaard over het ontwerpen en 
monteren van zonne-energie sy-
stemen.
“Alle facetten zijn de revue ge-
passeerd, van platdak en pan-
nendak tot gevel en inbouw sy-
stemen. Zonne-energie geeft 
meer rendement op uw geld dan 
welke bank- en fondsbelegging 
dan ook.”
Wie geïnteresseerd is in zonne-
energiesystemen kan kijken op 
www.meccastricum.nl of mailen 
naar meccastricum@gmail.com.  

Programma 23 sept t/m 29 sept 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

dinsdag & woensdag 20.00 uur
“Tirza”  voorpremière

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag 16.00 & 20.00 uur  
maandag, dinsdag  

& woensdag 20.00 uur 
“The American“

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 16.00 & 18.30 uur 

zondag 20.00 uur 
“The Last Airbender- 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

maandag 20.00 uur 
“Inception”

woensdag 15.00 uur 
“Legende van Ga´Hoole (NL) - 3D”

zaterdag & zondag 13.00 uur  
woensdag 15.00 uur 

“Sammy’s Avonturen (NL) - 3D”
zaterdag & zondag 13.00 uur

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

zaterdag & zondag 16.00 uur  
“Shrek 4 (NL) - 3D”

Voorpremière van Tirza 
in de Corso bioscoop
Jörgen Hofmeesters bestaan 
wankelt. Hij wordt ontslagen 
en lastig gevallen door zijn ex-
vrouw, maar veel kwellender is 
nog dat zijn lievelingsdochter 
Tirza spoorloos verdwijnt tijdens 
een vakantiereis in Namibië.

Na weken van wurgende onze-
kerheid besluit Jörgen haar te 
gaan opsporen in het Afrikaan-
se woestijnland. Daar raakt hij 
alle houvast kwijt. Zijn vastbera-
den zoektocht wordt ondermijnd 
door de hitte, de drank en voor-
al door zijn herinneringen die al-
lengs op meer wijzen dan een 
simpele, liefdevolle relatie tussen 
Tirza en haar vader. Eenzaam en 
radeloos doolt Jörgen rond, hun-
kerend naar gezelschap, naar de 
warme omhelzing van zijn kind.
Dan ontmoet hij Kaisa, een kind 

van negen jaar dat hem haar li-
chaam te koop aanbiedt. Hij wijst 
haar diensten af, maar ze ont-
popt zich als beschermengeltje. 
Ze lijkt hem geluk te brengen, 
want als hij zijn mailbox checkt 
vindt hij een berichtje van Tirza.
Kaisa trekt met Jörgen mee de 
woestijn in waar hij hoopt Tirza 
te zullen vinden. Maar de woes-
tijn is groot, oneindig groot, en 
de heroïsche zoektocht mondt 
onontkoombaar uit in een ver-
bijsterende ontknoping. Gecon-
fronteerd met degene die zijn 
dochter te grond heeft gericht 
wordt Jörgen Tirza’s lot gewaar 
dat huiveringwekkender is dan 
hij in zijn ergste nachtmerries 
heeft kunnen voorzien.
Met onder andere Gijs Scholten 
van Aschat , Sylvia Hoeks, Jo-
hanna ter Steege.

Sören is een jonge uil, in de ban 
van zijn vaders grootse verha-
len over de ‘Bewaarders van 
Ga’Hoole’, een mythische groep 
van gevleugelde helden die in 
een grote veldslag hebben ge-
streden om alle uilen te redden 
van de kwaadaardige Volmaak-
te Strijders.

Terwijl Sören ervan droomt zich 
ooit bij zijn helden te voegen, 
spot zijn oudere broer Kludd 
met dit idee. Kludd doet er alles 
aan om meer aandacht en liefde 
van hun vader te krijgen dan zijn 

Legende van Ga’Hoole
jongere broer. Maar de jaloezie 
van Kludd heeft vreselijke ge-
volgen… beide jonge uilen val-
len uit hun nest en landen recht 
in de klauwen van de Volmaakte 
Strijders. Het is nu aan Sören om 
een moedige ontsnappingspo-
ging te ondernemen met de hulp 
van andere dappere jonge uilen. 
Samen vliegen ze over de zee en 
door de mist om de Grote Boom 
te vinden, de basis van de le-
gendarische Bewaarders. Zij zijn 
Sörens enige hoop om de Vol-
maakte Strijders te verslaan en 
de uilenkoninkrijken te redden.

GroenLinks keurt strand- 
plan van het college af
Castricum - GroenLinks heeft 
met een motie zijn afkeuring uit-
gesproken over de door het col-
lege gevolgde handelwijze be-
treffende de jaarrondexploitatie 
voor strandpaviljoens.
Het college stelde op 4 februari 
nog dat het maximum van twee 
paviljoens voor alle betrokkenen 
duidelijk en acceptabel was. Op 
18 februari werd bij raadsbesluit 
afgesproken dat maximaal twee 
strandpaviljoens het hele jaar 
geopend mogen zijn. De wet-
houder heeft uitgesproken dat 
de ‘jaarrondexploitatie’ niet dit 
jaar zou plaatsvinden. Toch ad-
verteren nu twee paviljoens dat 
zij deze winter open blijven en 
daar kennelijk het groene licht 
voor hebben gekregen. 
De watervergunningen zijn door 
het Hoogheemraadschap in 
volgorde van binnenkomst toe-
gekend, waardoor twee pa-
viljoens aan een zijde van de 

strandopgang daarvoor in aan-
merking komen, Zoomers en 
Deining. Dit leverde veel vra-
gen op en zelfs bezwaren bij het 
Hoogheemraadschap.
Na bezwaar van een paviljoen-
houder en mogelijk tegenvallen-
de opbrengsten, komt het col-
lege nu met een nieuw voorstel 
waarbij aan vier strandpaviljoens 
een jaarrondexploitatie wordt 
gegund. 
GroenLinks maakt bezwaar te-
gen dit nieuwe voorstel, omdat 
het college voorbij gaat aan eer-
dere standpunten en verwach-
tingen die daardoor zijn gewekt. 
Tegenvallende opbrengsten van 
strandpaviljoens kunnen bo-
vendien schadeclaims voor de 
gemeente opleveren, iets wat 
de gemeente extra kwetsbaar 
maakt. Ook vindt GroenLinks dat 
hier sprake is van inconsistent 
beleid en gebrek aan respect 
voor een raadsbesluit.
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Budgetverf.nl haalt certi-
ficaat van Thuiswinkel.org

Regio - Dit jaar heeft de Neder-
landse Thuiswinkel Organisa-
tie, kortweg Thuiswinkel.org het 
felbegeerde Thuiswinkel-certifi-
caat uitgereikt aan Budgetverf.
nl.
Dit houdt in dat Budgetverf.nl en 
andere aangesloten bedrijven 
voldoen aan de strengste eisen 
op het gebied van wet- en re-
gelgeving en de nieuwe algeme-
ne voorwaarden zoals opgesteld 
door Thuiswinkel.org en de Con-
sumentenbond. Tevens is Bud-
getverf.nl nu volledig lid van de 
Thuiswinkel.org.
Als men op werkdagen voor 

10.00 uur bestelt en de bestelling 
zelf wil ophalen kan dit dezelfde 
middag na 15.30 uur doen. 
Er zijn diverse terpentine-gedra-
gen (alkyd) verven aangepast. 
Dit in verband met een nieuwe 
wetregelgeving. De kans is daar-
door groot dat het vertrouwde 
verfmerk of de soort een ande-
re benaming heeft gekregen. Op 
de website staat een uitgebreide 
omschrijving over deze aanpas-
sing: www.budgetverf.nl/page/
nieuwe-verven-2010.
Glasvezelbehang, ook wel glas-
weefsel of glasvliesbehang ge-
noemd, is uitermate geschikt 
voor slechte muren. Men kan-
hier namelijk barsten, scheuren 
en zelfs hele muren mee verster-
ken.

Glasvezelbehang kan worden 
toegepast op nieuw of reeds 
geschilderd beton, gasbeton, 
schuurwerk en pleisterwerk, 
spuitgips, gipselementen, gips- 
en kartonplaten en alle bestaan-
de houtvezelplaten.
Uiteraard bij Budgetverf.nl met 
25% korting.

Beverwijk/Castricum - Mode-
huis Kemp presenteert volgende 
week de nieuwe herfst- en win-
tercollectie. Kemp staat voor een 
klassieke, wat luxere stijl en die 
is duidelijk terug te vinden in be-
kende merken als Sommermann, 
Rabe, Gerry Weber en de blou-
ses van Erfo. Het publiek kan 
kennis maken met de prachti-
ge nieuwe modekleding van de-
ze en andere merken op dinsdag 
28 september aan de Breestraat 
28 in Beverwijk en donderdag 30 
september aan de Burgemeester 
Mooijstraat 12 in Castricum. 
In Beverwijk wordt op 28 sep-
tember een modeshow gege-

Modehuis Kemp showt 
nieuwe collectie mode

ven, compleet met mannequins, 
een ladyspeaker en pianist. Er is 
ruimte voor zo’n 100 gasten. De 
modeshows vinden plaats om 
10.00, 11.30, 13.30 en 15.30 uur. 
In Castricum wordt de kleding 
getoond door de medewerksters 
van Modehuis Kemp zelf. Zij ver-
kleden zich doorlopend en be-
zoekers kunnen dan ook ver-
schillende setjes in diverse ma-
ten bewonderen. Deze doorlo-
pende modepresentatie duurt 
van 09.30 tot 17.30 uur.
Iedereen is van harte welkom om 
zich van het modebeeld voor ko-
mend seizoen op de hoogte te 
stellen.

Expositie ‘ff pauze’ in de 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Van 23 september 
tot en met 17 november expo-

seert Peter Meijering schilderij-
en met als thema ‘ff pauze’ in de 

ontmoetingsruimte van de Tuin 
van Kapitein Rommel.
De schilderijen tonen de rustmo-
menten, de breaks in ons drukke 
dagelijks leven. Wellicht zijn dit 
de beelden waarin anderen even 
onze ware ik kunnen zien. 
De Castricummer Peter Meije-
ring schilderde jaren onder lei-
ding van de kunstenares Angè-
le van den Thillart. Tegenwoordig 
maakt hij deel uit van de Kunst-
groep K=me die in 2010 tien jaar 
bestaat en jaarlijks diverse ke-
ren in de omgeving van Castri-
cum exposeert.
De Tuin van Kapitein Rommel, 
tegenover het NS-station van 
Castricum, is ook een dagelijkse 
oase van rust. Hij wordt bijna ge-
heel onderhouden door vrijwil-
ligers. De tuin heeft bijzondere 
planten, kruiden en bloemen en 
is op werkdagen geopend van 
9.30 tot 16.30 uur. Men kan er 
rondwandelen of in de ontmoe-
tingsruimte een verse kop kof-
fie of kruidenthee uit eigen tuin 
drinken.
Meer informatie op: www.tuin-
vankapiteinrommel.nl.

Limmen - Donderdag 23 sep-
tember geeft Siem de Haan, des-
kundige op het gebied van het 
Westfries dialect, een informa-

Lezing over Westfries dialect
tieve avond in de bibliotheek van 
Limmen. Aan de orde komen het 
ontstaan van het Westfries, de 
eigenaardigheden ervan en na-
tuurlijk enkele ‘roime’. Meer in-
formatie over de spreker is te 
vinden op www.siemdehaan.nl 
Zin om te komme koike en luis-
tere? Kom dan op 23 septem-
ber naar Bibliotheek Kennemer-
waard, locatie Limmen, Zonne-
dauw 2. De toegang tot de lezing 
is 6 euro, bibliotheekleden 5 eu-
ro. De aanvangsttijd is 20.00 uur. 
Kaarten zijn te koop bij de klan-
tenservice in de bibliotheek. Re-
serveren kan op telefoonnum-
mer 072 – 505 2135 of per e-mail 
via limmen@bibliotheekkenne-
merwaard.nl.

Castricum - Het masker kent 
vele lagen. Het masker in de 
kunst verwart, fascineert, verrast 
en intrigeert en kent vele bete-
kenissen. Het masker in de kunst 
heeft een verhaal en elk verhaal 
is weer anders.
Wie meer wil weten schrijft zich 
in voor de cursus Het Masker als 
beeldmotief in de Kunst bij de 
Vucas. Start 5 oktober, 4 lessen .

Leren kijken is een kunst op zich 
en wat is leuker om de schilderij-
en in het echt te zien, te ervaren 

Kunstcursussen bij de Vucas
en je in de gedachtewereld van 
de kunstenaar proberen te ver-
plaatsen. Kunst kijken door de 
ogen van de kunstenaar en ken-
nis maken met het verhaal ach-
ter het schilderij staat centraal.
Meer weten? Schrijf dan in bij 
de eigen Volksuniversiteit van 
Castricum, Vucas, voor de cur-
sus Museumkring Actueel.  Start 
21 oktober, 6 bezoeken aan een 
museum met bespreking tijdens 
de lunch.

Inschrijven kan via www.vucas.

nl, het inschrijfformulier in het 
boekje van de Vucas of tel. 0251-
670048.

Castricum - Op zaterdag 25 
september vindt de kledingin-
zamelingsactie van Sam’s Kle-
dingactie voor Mensen in Nood 
plaats. Men kan goede, nog 

Sam’s kledingactie

Agenten snuffelen tussen fietsen
Castricum – Woensdag 15 sep-
tember controleerde de poli-
tie alle fietsen bij een middelba-
re school in Castricum en fietsen 
die gestald stonden bij het sta-
tion aan de Stationsweg om te 
zien of er gestolen exemplaren 
bij zaten. Dat was niet het geval. 
Opvallend was dat zij de controle 

in burger deden en ruim een uur 
tussen de fietsen aan het snuf-
felen waren. “Voor passanten 
moet dit er verdacht uit hebben 
gezien, maar ondanks dat kwam 
er bij ons geen melding binnen 
van een verdachte situatie.” Jaar-
lijks worden in de regio Noord-
Holland Noord zo’n 5.500 fietsen 

gestolen. De politie controleert 
daarom niet alleen op plaatsen 
waar regelmatig fietsen gestolen 
worden, ook worden fietsen van 
voorbijgangers gecontroleerd. 
Hierbij wordt voornamelijk ge-
let op signalen van diefstal zoals 
ontbrekende of kapotte sloten 
en het ontbreken van een han-
delaarsplaatje of serie- of frame-
nummers.

draagbare kleding, schoeisel, 
huishoudtextiel en dekens van 
10.00 tot 12.00 uur in gesloten 
plastic zakken afgeven bij de on-
derstaande adressen: Heereweg 

29, Bakkum, Castricum: Pastorie 
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 113, 
Maranathakerk, Kleibroek/Prin-
ses Beatrixstraat. 
De opbrengst van de ingeza-
melde kleding gaat naar de pro-
jecten van Cordaid Mensen in 
Nood. 

Toekomst zwembad Dampegheest
Limmen – Voor zwembad Dam-
pegheest loopt het contract met 
de Ondernemersgroep Limmen 
(OGL) af in september 2012. 
Daarna wordt het zwembad ge-
sloten. Dat is te lezen in het co-
alitieakkoord. Naar aanleiding 
daarvan heeft de PvdA een aan-
tal vragen gesteld aan verant-

woordelijk wethouder Meijer. 
Fractievoorzitter John Hommes: 
“De PvdA vindt de sluiting een 
te rigoureuze maatregel. Wij wil-
len weten of OGL heeft aange-
geven dat zij het zwembad niet 
meer wil exploiteren of dat er an-
dere motieven zijn. En aan wel-
ke alternatieven gedacht wordt 

voor de inwoners van Limmen 
voor zwemrecreatie. 

OGL exploiteert ook sporthal 
d’Enterij. Dus de vraag rijst nu of 
OGL wel bereid is om de exploi-
tatie van d’Enterij  voort te zetten 
na einde van de exploitatieover-
eenkomst.”
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Week van de oefentherapie

De oefentherapeuten 
zetten de deur open!
Limmen - Van 27 september tot 
en met 2 oktober staat bij veel 
praktijken voor oefentherapie 
Cesar en Mensendieck de deur  
open voor belangstellenden.
Samen met de oefentherapeut 
kijkt de patiënt naar zijn hou-
ding, de manier waarop hij be-
weegt en kan hij desgewenst 
zijn klachten bespreken. De oe-
fentherapeut werkt met spiegels 
en kan daardoor de patiënt let-
terlijk en figuurlijk een spiegel 
voor houden. De oefenthera-
peut weet precies welke behan-
delmogelijkheden er zijn bij nek- 
en schouderklachten, lage rug-
pijn, hyperventilatie of een chro-
nische aandoening van het be-
wegingsapparaat.. 
Een aantal oefentherapeuten 
geeft in deze week een gratis 
houdings- en bewegingsanaly-

se. Men kan rechtstreeks naar 
de oefentherapeut, zonder een 
bezoek vooraf aan de huisarts. 
Elke patiënt wordt eerst grondig 
gescreend om te kijken of hij bij 
de oefentherapeut aan het juiste 
adres is, alvorens er met een be-
handeling gestart kan worden. 
Bij twijfel daarover wordt een pa-
tiënt alsnog naar de huisarts ver-
wezen. 

Wie geïnteresseerd is kan con-
tact opnemen voor verdere in-
formatie. Mensendieck praktijk 
Castricum Divera Twisk 0251-
658016. Oefentherapie Cesar 
Castricum De Kern 0251-656370, 
Oefentherapie Cesar Akersloot 
0251-312662, Mensendieck 
praktijk Limmen 072-5055161, 
Mensendieckpraktijk Move 
Francis Schoon 06-41191991. 

Meeste acties, meeste 
prijzen bij Primera! 
Castricum - Ook bij geen prijs 
maken alle klanten kans op prij-
zen bij Primera Fidelio en Prime-
ra Geesterduin. De winnaar van 
de Nietenactie wint namelijk tien 
hele staatsloten met Jackpot! 
Peter Sies uit Beverwijk is de 
winnaar van de Nietenaktie van 
Primera Geesterduin, Geester-
duin 71 in Castricum en Prime-
ra Fidelio Beethovenstraat 7 in 
Heemskerk.
“Het grappige was dat hij elke 
trekking een heel straatje koopt 
voor zijn collega’s en hemzelf.”, 
vertelt Jos de Boer van Primera 
Fidelio. “Dus hoe gaat hij dit op-
lossen?” De actie wordt ook vol-
gende maand gehouden. 

“Beperk gemotoriseerd 
vervoer op het strand”
Castricum – De PvdA wil de in-
voering van vaste laad- en lostij-
den door gemotoriseerd verkeer 
op het strand. Daarom diende de 
partij al eerder een motie in. En 
omdat de motie raadsbreed op 
steun kon rekenen is door wet-
houder Beens toegezegd dat de-
ze maatregel zou worden toe-
gepast op het strand. Maar er 

is nog steeds geen sprake van 
minder gemotoriseerd verkeer 
op het strand volgens raads-
lid Petra Nordholt. “In juni heb-
ben we door eigen waarneming 
meten constateren dat een be-
doeld verbod voor auto’s op het 
strand nog niets is gebeurd. Zo-
wel met auto’s als met tracto-
ren werd heen en weer gere-

Dé modezaak voor jongens en mannen

Spectaculaire herfstcampagne
van start bij Blanco//Milano
Beverwijk - Blanco//Milano aan 
de Breestraat 39a in Beverwijk 
heeft op zaterdag 25 en zondag 
26 september weer een specta-
culaire herfstcampagne van het 
beroemde merk Jack & Jones. 
Tevens geeft Blanco//Milano dit 
weekend een mannenpakket ca-
deau t.w.v. 100 euro.
Blanco//Milano biedt deze cam-
pagne twee complete outfits aan 
van het merk Jack & Jones.
Outfit 1: bestaat uit een jeans 
en een lange 3/4 jas, normaal 
199,90 euro nu de hele set voor 
115 euro. 
Outfit 2: bestaat uit een jeans en 
een kort hooded Jack van 149,90 
euro nu voor de geweldige prijs 
van 75 euro. (Voor afbeelding 
outfits, zie voorpagina krant).
,,Om het een en ander verder te 
kunnen combineren, hebben wij 
een aantal bijpassende stijlen 
uitgezocht die ook met extra kor-
ting kunnen worden gekocht”, 

zegt eigenaar Mike de Graaf en-
thousiast. Zo kan iedereen naar 
eigen smaak mixen en matchen.  
Blanco//Milano pakt, zoals men 
inmiddels wel gewend is, weer 
flink uit. ,,We zijn niet jarig, maar 
vieren toch elke keer weer een 
feestje’’, lacht Mike, ,,en daar-
om gaan er ook deze campag-
ne weer flink wat cadeaus over 
de toonbank’’. Elke klant die dit 
weekend tenminste 75 euro be-
steedt, krijgt een mannenpakket 
cadeau ter waarde van 100 euro! 
Dit coole, no-nonsense pakket 
bestaat uit: een stoere Jack & 
Jones koptelefoon of een Jack 
& Jones speakerset voor je iPod. 
Een hippe LTB denim bag, een 
A1A short en een T-shirt van Se-
lected! Echt super cadeaus om 
onze geweldige herfstcampag-
ne compleet te maken! Wees er 
wel op tijd bij (zolang de voor-
raad strekt).   
De herfst-/wintercollectie van 

B&M varieert van casual dres-
sed tot sportief en relaxt. Het 
jeans portfolio is al uitgebreid 
met nieuwe merken en maten 
(24 t/m 40 taille en tot lengte 
38). Tevens heeft B&M het ver-
nieuwde jong volwassen merk 
Petrol in de collectie opgeno-
men. Deze nieuwe, stoere collec-
tie zorgt voor extra kleur en vari-
atie. Ook zijn er deze winter weer 
volop sneakers, chino’s, non de-
nims, hooded knit-vesten, cardi-
gans en truien met sjaalkragen 
in de winkel aanwezig. Kortom 
veel nieuwe trendy stijlen maar 
wel altijd tegen de vertrouwde 
B&M prijzen!
Iedereen die nieuwsgierig is ge-
worden naar de nieuwe herfst/
wintercollectie van Blanco//Mi-
lano, wordt van harte uitgeno-
digd om langs te komen in de 
winkel aan de Breestraat 39a 
te Beverwijk. Telefoon: 0251– 
212012 of www.blanco-milano.nl

Een gezellige herfst bij 
Kwekerij Baltus Wölcken

Castricum - Kwekerij Baltus 
Wölcken Bomen en Planten aan 
Korendijk 1 bij de Rijksstraatweg 
maakt deze herfst gezellig met 
kleurrijke kalebassen en bloei-
ende violen. 

Chrysanten en violen horen bij 
de herfst. Net als kalebassen. 
Kinderen die meekomen naar 
Baltus Wölcken krijgen gratis 
een kalebas mee die ter plaatse 
is gekweekt. Met bloeiende vio-

len, heide, hebe en chrysanten 
kan men het terras of het hoekje 
bij de voordeur heel gezellig ma-
ken. Niet alleen ‘s zomers maar 
ook in de herfst is er een groot 
aanbod van planten die bloei-
en, of die juist nu bessen dra-
gen. De planten zijn winterhard 
en groenblijvend, dus men heeft 
er lang plezier van. 
De herfst is bij uitstek de tijd om 
bomen en hagen te planten. Die 
gaan meteen groeien, zodat men 
in de zomer een mooi resultaat 
hebt. 
Herfst betekent ook: mesten en 
snoeien, zoals de haag. De ap-
pels en peren kunnen worden 
geplukt om ze lekker zo te eten 
of er heerlijke gerechten van te 
maken. 
Bij Baltus Wölcken zijn er groen-
blijvende leibomen, die het zelfs 
in de volle wind prima doen. Zo-
als de olijfwilg, die bloeit met 
witte bloemen, of de steeneik. 

Ga eens de herfstgeur opsnui-
ven bij Baltus Wölcken Bomen 
en Planten. Open van maandag 
tot en met zaterdag van 9.00 tot 
17.00 uur. 

den over het drukke strand. Met 
begrip voor de tijd die nodig is 
om een dergelijke maatregel in 
te voeren. hebben wij enige tijd 
voorbij laten gaan. Maar afge-
lopen weekend reden er nog 
steeds auto’s heen en weer. Om-
dat het strand momenteel cen-
traal op de raadsagenda staat, 
willen wij weten waarom er nog 
steeds niets gebeurd is. En wat 
heeft de wethouder van het 
strand gedaan om de veiligheid 
op het strand te garanderen zo-
lang er formeel geen tijden zijn 
afgesproken?”

Tips voor de redactie kunt u mailen 
naar info@castricummer.nl
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Burgemeester neemt eed of 
belofte af bij brandweerlieden
Castricum - Dinsdagavond 14 september heeft burgemeester Em-
mens-Knol na de oefenavond de brandweervrijwilligers bezocht voor 
het afnemen van de eed of belofte. Omdat er sinds twee jaar wordt ge-
werkt met een nieuwe rechtspositieregeling voor de spuitgasten en de 
administratie niet geheel op orde was, werd van een flink aantal spuit-
gasten gevraagd de eed of de gelofte af te leggen. Ook de brandweer-
collega’s van Limmen en Akersloot krijgen binnenkort bezoek van de 
burgemeester. Op bijgaande foto ziet men brandweervrijwilliger Brug-
geling tijdens het ondertekenen van de verklaring in het bijzijn van 
commandant Abma en burgemeester Emmens-Knol.

Castricumse Oratorium- 
vereniging voert Elias op
Castricum - De Castricum-
se Oratorium Vereniging (COV) 
voert vrijdag 15 oktober de Elias 
van Felix Mendelssohn-Barthol-
dy op. Dit muziekstuk behoort tot 
een van de bekendste werken 
van deze componist. Het volgt de 
indrukwekkende gebeurtenissen 
uit het leven van de profeet Elia 
zoals het in de Bijbel is omschre-
ven in het boek der Koningen.
Het COV wordt begeleid door 
het Begeleidingsorkest  voor 
Noord-Holland. De acht solis-
ten zijn: Marjorie Ginczinger so-
praan, Joke de Vin alt, Ludwig 
van Gijsegem tenor, Martijn San-

ders bas, Karin Hertsenberg so-
praan, Wija van Schelle alt, Leon 
van Liere tenor en Hans van der 
Werf bas. Het geheel staat onder 
leiding van de vaste en deskun-
dige dirigent Pieter Jan Olthof.
Het concert vindt plaats in de St. 
Pancratiuskerk, Dorpstraat 115.
Aanvang 20.00 uur. Dit concert 
is mogelijk een goede gelegen-
heid voor nieuwe koorleden om 
zich aan te melden.
Kaarten kunnen worden be-
steld bij A. Bos, telefoon 0251-
314324 en uiteraard bij de koor-
leden. Voor info zie ook de web-
site: www.covklanken.nl.

De geschiedenis van de 
ronde van Castricum
Castricum - Verhalen van vroe-
ger, men heeft ze allemaal. Dat 

heeft de Verhalengroep, een ver-
zameling van Oud-Castricum-

Live akoestische 
reggae in de Bakkerij
Castricum - De zomer mag 
dan bijna over zijn, de Bakke-
rij houdt de zomerse sfeer nog 
even vast. En waar kan dat beter 

mee dan met reggae? Op zater-
dag 25 september zal de akoes-
tische reggaeformatie Wisege-
ar het publiek op een optreden 

mers, tijdens haar bijeenkom-
sten in de afgelopen jaren wel 
gemerkt. 

Op dinsdag 28 september zal van 
10.00–11.30 uur de geschiede-
nis van de ronde van Castricum 
(dubbele lus) centraal staan. 
Siem Kuiper zal de geschiede-
nis van de ronde sinds 1947 be-
lichten, alsmede de wielerver-
eniging Peter Post. Ook belang-
stellenden kunnen aanschui-
ven in het museum van de werk-
groep Oud Castricum, de Duyn-
kant, hoek Geversweg/Duinen-
boschweg (achter het station) te 
Castricum. De bijdrage voor de 
onkosten, 2,50 euro, kan men bij 
aankomst betalen. 

Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij de Stichting Welzijn 
Castricum, tel. 0251-656562, e-
mail info@welzijncastricum.nl. Inlichtingen: Vermiste en ge-

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

asiel: 075-6213737. Dierenambu-
lance: 0251-215454. Dierenasiel: 
072-5114861. Stichting Zwerf-
dier: 072-5612482. 
          
Gevonden:
Bloemgaarde Castricum: jong 
rood poesje met wit befje.

Pont bij Akersloot 
tijdelijk uit de vaart
Akersloot - De pont bij 
Akersloot vaart niet van maan-
dag 27 september vanaf 9.00 uur 
tot en met zondag 3 oktober. Dit 
in verband met werkzaamheden 
aan de aanlegsteigers. Op het 
schuine vlak van de kade waar 
de klep van de pont op landt, 
wordt een houten bekleding ge-
plaatst. Dit zorgt voor verbete-
ring in het op- en afrijden van de 
pont. In de afgelopen tijd deden 

zich daarbij enkele keren proble-
men. Beheerder Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier 
besloot daarom tot het aanpas-
sen van beide kades waar de 
pont aanlegt. 

Indien de werkzaamheden voor-
spoedig verlopen kan het zijn 
dat de pont eerder dan 3 oktober 
weer vaart. Meer informatie hier-
over op www.hhnk.nl.

trakteren. Wisegear ontstond in 
de zomer van 2003 toen Maarten 
Blom en Loek Hauwert in de tuin 
een potje gingen jammen. Num-
mers van Slightly Stoopid, Su-
blime en Tryo wisten ze zo lek-
ker te brengen dat ze besloten 
om ook eigen nummers in die 
stijl te gaan componeren. Wise-
gear was geboren. 

Sinds 2008 is het reggaeduo uit-
gebreid met een bassist, drum-
mer en keyboard, maar speciaal 
voor de Bakkerij zal de formatie 
weer een volop akoestische set 
spelen. Voor en na het optreden 
zullen dj Puusj en Dj Wino met 
hun swingende reggae en skap-
laatjes de dansvloer betoveren. 
De Bakkerij is op vrijdag en za-
terdag vanaf 21:00 uur geopend. 
Op zaterdag zal de entree drie 
euro bedragen. Leden krijgen 
een euro korting. Op zondag is 
de Bakkerij vanaf 15:00 uur ge-
opend en is het Koekjesdag! 

De Bakkerij is te vinden aan de 
Dorpsstraat 30 te Castricum. 
Voor meer info over de Bakke-
rij zie: www.vriendenvandebak-
kerij.nl.

Muziekmarkt bij Excelsior Limmen
Limmen - Muziekvereniging Ex-
celsior Limmen is in september 
2006 begonnen met een geheel 
vernieuwde basiscursus voor 
kinderen: Fluitekruid. Fluitekruid 
is een eenjarige oriëntatiecur-
sus, gericht op de blaasmuziek, 
inclusief het slagwerk. Op een 
speelse manier worden leerlin-
gen in de leeftijd van acht tot en 
met tien jaar wegwijs gemaakt in 
de wereld van de blaasmuziek. 
Met behulp van de blokfluit le-
ren de leerlingen de beginselen 
van het noten- en ritmelezen en 
wordt er gewerkt aan muzikale 
beleving en voorstellingsvermo-
gen. Bovendien maken de leer-
lingen intensief kennis met de 
muziekvereniging en hun mo-
gelijkheden binnen deze vereni-
ging. Het is de bedoeling dat de-
ze beginnende leerlingen in hun 

oriëntatiejaar zo geraakt wor-
den door de muziek en Excelsi-
or, dat zij met veel enthousias-
me hun weg vinden binnen de-
ze vereniging.
Fluitekruid heeft plaats voor 
maximaal 15 leerlingen, die door 
middel van loting zullen wor-
den geplaatst. De lessen zullen 
plaatshebben in het verenigings-
gebouw van Excelsior, op dins-
dagmiddag van 17:15 tot 18:00 
uur.
Kinderen (en/of ouderen) die al 
zo ongeveer weten welk blaas- 
of slaginstrument ze willen gaan 
bespelen, kunnen Fluitekruid 
overslaan en gelijk les nemen bij 
de muziekschool van Excelsior. 
Speciaal voor deze toekomstige 
leerlingen wordt er op zondag-
middag 26 september van 14:00 
tot 16:00 uur een Muziekmarkt 

georganiseerd in Partycentrum 
Vredeburg, aan de Dusseldor-
perweg. Tijdens deze Muziek-
markt zullen verschillende blaas-
instrumenten en het slagwerk 
worden gepresenteerd door 
leerlingen en leden van de mu-
ziekvereniging. Daarnaast is er 
veel informatie over de muziek-
vereniging zelf. 
De Muziekmarkt wordt ingeleid 
met concertjes van zowel het 
Opleidingsorkest Excelsior, on-
der leiding van Liesbeth Zon-
neveld en de Jeugd Slagwerk 
Groep van Excelsior, onder lei-
ding van Floris van Tol.
Zowel voor Fluitekruid en de an-
dere lessen liggen er tijdens de 
Muziekmarkt aanmeldingsfor-
mulieren klaar. 
Voor meer informatie: www.ex-
celsiorlimmen.nl.

De akoestische reggaeformatie Wisegaer.
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Ingrid Kluft behoedt Vondel 
voor een val bij ‘Abseilen’
Uitgeest - Nu de meeste men-
sen bij dit zomerweer de mooi-
ste vakantieoorden opzoeken, 
kunnen ook de spelers van Von-
del niet achterblijven. Vijf dames, 
vriendinnen en hun dochters, 
trekken naar de Belgische Ar-
dennen (het is net buitenland  en 
strijken daar neer in een prachti-
ge bungalow. 
Het enige, dat aan hun geluk 
ontbreekt is eiersalade, maar 

daarin kan voorzien worden. Dan 
valt letterlijk een ‘abseiler’ plot-
seling in hun tuin en hun leven 
in. De komst van deze vreem-
deling zet een reeks gebeur-
tenissen in gang die de hech-
te vriendschap en soms wat be-
nauwende familieband ernstig 
op de proef stelt. Abseilen gaat 
over vertrouwen en verraad, over 
liefde en hoop, over zorg en on-
bezorgdheid, over lef en lafheid. 

Een menselijk verhaal met een 
verbijsterend mooie afloop.
En dan komt Ingrid Kluft om de 
hoek kijken. Zij vervangt Iels-
ke Oden, die een welverdien-
de sabbatical period heeft inge-
last. Zij zorgt ervoor, dat de spe-
lers en speelsters van Vondel op 
de been blijven in deze tragi-ko-
medie. 
Ingrid Kluft heeft veel erva-
ring met improvisatietheater. Ze 
geeft workshops improvisatie-
theater en speelt geïmproviseer-
de voorstellingen bij bedrijven en 
op scholen. Vondel is haar eer-
ste toneelvereniging waar zij de 
regie op zich neemt. Ingrid heeft 
zich dan ook vol enthousiasme 
op het stuk en de spelers ge-
stort. Haar geestdrift werkt aan-
stekelijk op de spelers en dat be-
taalt zich uit in leuke en produc-
tieve repetities. 
Wat het resultaat daarvan wordt, 
kan men op 14, 15, 16 en 17 ok-
tober in De Zwaan in Uitgeest 
bewonderen.
Aanvangstijden donderdag, vrij-
dag en zaterdag 20.15 uur en 
zondagmiddag 14.15 uur.

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de 
boekhandel Schuyt, Middelweg 
139 Uitgeest en te bestellen op 
de reserveerlijn 06 – 53513750. 
Deze lijn staat open op alle werk-
dagen van 16.00 tot 19.00 uur.

SurpriSing houdt Surpri-Sing-In
Uitgeest - Woensdag 13 okto-
ber gaat Popkoor SurpriSing een 
Surpri-Sing-In houden voor ie-
dereen die altijd al eens heeft 
willen zingen. Na een spette-
rend optreden in Zandvoort aan 
Zee zaterdag waar popkoor Sur-
priSing te zien en te horen was 
heeft men misschien zelf ook zin 
om eens te zingen. Men hoeft 
zich niet aan te melden bij het 
koor, is niets verplicht maar kan 
toch eens lekker een avondje 
met andere sopranen, alten en 
bassen enzovoort en onder be-
geleiding van dirigent Michael 
van Breemen, uitleven door het 
zingen van alom bekende num-

mers. Bezoekers ontvangen bij 
binnenkomst een gratis boek-
je met daarin alle teksten van 
de liedjes die worden gezongen.  
Tevens zullen de teksten wor-
den geprojecteerd op een groot 
scherm zodat iedereen vanuit el-
ke hoek alles kan meezingen.

Een greep uit het te zingen re-
pertoire is onder andere Viva La 
Vida (Goldplay), Sister Act Med-
ley (uit de film Sister ActII), Don’t 
Stop Me New (Queen), Vlieg met 
me mee (Paul de Leeuw) en ui-
teraard zullen ook nummers van 
Jan Smit en Guus Meeuwis niet 
mogen ontbreken. SurpriSing 

nodigt belangstellenden uit om 
te komen naar de speelruimte op 
de eerste verdieping van O.B.S. 
de Wissel, Hoop 3 in Uitgeest. 
Om 20.00 uur wordt begonnen  
en de toegang is gratis.

Wie naar aanleiding van deze 
zangavond toch geïnteresseerd 
is om ook lid te worden van Pop-
koor SurpriSing moet  wel re-
kening houden met het feit dat 
zij genoodzaakt zijn een leef-
tijdsgrens te hanteren en dat 
voor bepaalde stemgroepen een 
wachtlijst is. Voor meer informa-
tie kan men kijken op de website 
www.surprising.nl.

Een winst- en verlies-
partij voor Stormvogels
Uitgeest - Stormvogels start-
te de competitie goed met een 
7-5 overwinning op Oosterkwar-
tier uit Haarlem. Na een 1-3 ach-
terstand vocht Stormvogels zich 
met goed verdedigen en fraaie 
doelpunten van Jeanet Blokker 
en Eveline Nootebos terug in de 
wedstrijd met een 5-4 ruststand 
als resultaat. In de tweede helft 
werd de voorsprong uitgebouwd 
naar 7-4 en Oosterkwartier werd 
tot het eind goed in de tang ge-
houden.

In de tweede wedstrijd moest 
Stormvogels het in Wormerveer 
opnemen tegen angstgegner Fu-
rore. Vorig seizoen werd twee 
keer met een doelpunt verschil 
verloren van het fysiek spelen-
de Furore. In de eerste helft werd 
Stormvogels toch weer over-
rompeld door het veel te har-
de spel. Het had geen antwoord 
op de vele overtredingen en de 
lankmoedige houding van de 
scheidsrechter, die zelfs het ve-
le duw- en trekwerk van Furore 
in de paalzone beloonde met ve-
le vrije ballen en strafworpen. 
In de pauze (3-1 voor Furore) 
probeerde coach Kees Vermeu-
len de ploeg duidelijk te ma-
ken, dat boos reageren op voort-
durende overtredingen juist te-

gen je gaat werken. Afgespro-
ken werd om uit te gaan van de 
eigen kwaliteiten. Deze goede 
voornemens werden teniet ge-
daan door een onterecht toege-
kende strafworp in de eerste mi-
nuut. Stormvogels kwam nog te-
rug tot 4-3, maar drie doelpun-
ten in evenzoveel minuten leek 
Stormvogels de genadeklap te 
geven. Maar na enkele wissels 
waren de laatste 25 minuten ge-
heel voor Stormvogels. Einde-
lijk werden de aanvallen slim 
opgebouwd en kwam Furore er 
niet meer aan te pas. Met en-
kele mooie treffers, waaronder 
een 4-tal van Jord Betjes, kwam 
Stormvogels terug tot 8-7. 
In de slotminuut beloonde de 
scheidsrechter Furore nogmaals 
door een overduidelijke straf-
worp voor Stormvogels niet toe 
te kennen, maar te volstaan met 
slechts een vrije bal. Deze ging 
er net niet in en dit voorkwam 
de terechte gelijkmaker. Daar-
mee kreeg Furore toch weer on-
terecht de twee punten en bleef 
Stormvogels gefrustreerd achter 
zonder punten.
Komende zondag de beladen 
derby tegen HBC. Als Stormvo-
gels het beste in zich kan oproe-
pen, moet een overwinning mo-
gelijk zijn.

Iedereen heeft het gered!
Uitgeest - Afgelopen zondag 
was het zover; de 26e Dam tot 
Damloop van Amsterdam naar 
Zaandam. Met totaal 44 hard-
lopers van het ‘Ik RETT het wel’ 
team, zijn ze zondagochtend om 
11.40 uur met zeer goede moed 
van start gegaan. De eerste 
deelnemer van het team meld-
den zich na 1.07.32 minuten(!) 
hardlopen alweer bij de finish. 
Er was ‘s ochtends vroeg vanuit 
Uitgeest een boot vol met toe-
schouwers vertrokken om de 
lopers aan te moedigen en ge-
lukkig heeft iedereen het gered. 
Wat een fantastische presentie!
Naast deze fysieke presta-
tie heeft iedere deelnemer zijn 
best gedaan om zoveel mogelijk 

geld in te zamelen voor Stich-
ting Terre, een stichting die zich 
inzet om in Nederland een on-
derzoekscentrum op te zetten, 
voor meisjes met het RETT Syn-
droom. Het centrum wordt opge-
richt in het  Academisch Zieken-
huis te Maastricht en de testfase 
is reeds in gang gezet.
Deze actie heeft nu al maarliefst  
33.586,25 euro opgeleverd en de 
donaties komen nog steeds bin-
nen! Wat een grandioos succes! 
De organisatoren willen dan ook 
graag iedereen bedanken voor 
de inzet, de donaties en natuur-
lijk de gezellige dag! Voor een 
overzicht van de uitslagen en 
opbrengsten van de deelnemers 
ga naar www.ikretthetwel.nl.

Nathalie van der Stel, Bas van der Landen, Rob van der Stel, Maaike 
van der Landen. Foto: Vincent Bloothoofd
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Plant- of dierbeschermers ge- 
zocht voor Zilveren Maanprijs
Regio - Vrijwilligers spelen een 
steeds belangrijker rol in het be-
schermen en beheren van de 
natuur en bij het betrekken van 
mensen bij natuur en milieu. Om 
hun werk te waarderen en ver-
nieuwende initiatieven te stimu-
leren wordt jaarlijks de Zilveren 
Maanprijs uitgereikt. De prijs 
bestaat uit een uniek beeldje dat 
refereert aan een in Noord-Hol-
land vrijwel uitgestorven dag-
vlinder, de Zilveren Maan. De 
prijs is een initiatief van het IVN 
Consulentschap Noord-Holland, 
de Milieufederatie Noord-Hol-

land en Landschap Noord-Hol-
land. Wie een enthousiaste vrij-
willigersgroep of vrijwilliger kent 
die de prijs verdient, kan deze 
voordragen.
De voordracht moet uiterlijk 1 
oktober zijn opgestuurd aan het 
IVN Consulentschap Noord-Hol-
land. Ook mensen die eerder zijn 
voorgedragen, kunnen nu weer 
voorgedragen worden. De uitrei-
king zal plaatsvinden in decem-
ber. 
Meer informatie en een aanmel-
dingsformulier op www.zilveren-
maanprijs.nl.

Castricum - Een 13-jarige jon-
gen uit Castricum liep verleden 
week maandag letsel op toen hij 
rond 21.30 uur werd aangere-
den op de Korenmarkt in Hoorn. 
De jongen liep hier samen met 
een aantal medeleerlingen van 
zijn school. Er kwam een zilver-
kleurige Audi uit tegengestelde 
richting. De bestuurder reed te-
gen de 13-jarige jongen aan die 
op de weg liep. De auto stopte 
wel even, maar reed daarna weer 
door. De jongen werd overge-
bracht naar het ziekenhuis. 
De politie is op zoek naar getui-
gen van de aanrijding.

Scholier aange-
reden door auto

Burendag in de 
Geelvinckstraat
Castricum - De Geelvinckstraat 
doet op zaterdag 25 september 
mee aan Burendag. Buurtbewo-
ners uit het stuk tussen de Ruij-
terweg en de Brakenburgstraat 
hebben zich massaal ingeschre-
ven voor deze dag die in het te-
ken staat van Cultuur. Buurtbe-
woners van jong tot oud tonen 
hun talenten middels exposities, 
optredens op het Open Podium 
of via sport-, spel- en knutselac-
tiviteiten. Het Oranje Fonds ken-
de een bijdrage toe van 350 euro 
om het goede idee van buurtbe-
woners ook echt mogelijk te ma-
ken op Burendag. 

Castricum - Om veilig te kun-
nen internetten en e-mailen, is 
het verstandig een paar maatre-
gelen te nemen om de compu-
ter te beschermen tegen virus-
sen en inbrekers. Hiermee voor-
komt men dat de computer be-
schadigd raakt of gegevens wor-
den misbruikt. Op woensdag-
middag 29 september organise-
ren Stichting Welzijn (Gilde Cas-
tricum) en de Bibliotheek van 
14.15 tot 16.15 uur een thema-
middag rond dit onderwerp op 
de bovenverdieping van de Bibli-
otheek. Tijdens deze themamid-

Veilig internetten en e-mailen

Castricum - Op zaterdag 25 
september vanaf 8.30 uur is de 
jaarlijks rommelmarkt van show/
zanggroep Music-train in de 
Maranathakerk. Men is voor de-
ze markt op zoek naar spullen 
die nog de moeite waard zijn om 
te verkopen. 
Op vrijdag 24 september van-
af 14.30 uur kan men ‘bruikba-
re rommel’ bij de Maranathakerk 
brengen. Ook boeken zijn wel-

Rommelmarkt Music-train

Castricum - Op zaterdag 25 
september gaat Stapmaatjes, 
club voor gezellige mensen tus-
sen 25 en 55 jaar, uit eten in Wijk 
aan Zee. Wie mee wil eten en 
nieuwe mensen wil leren ken-
nen, kijkt op www.stapmaatjes.
nl. Men kan vrijblijvend lid wor-
den van deze club.
De club organiseert verschil-
lende activiteiten onder ande-
re bioscoop, theater, wandelen, 
weekend weg, borrel.

Uit eten met 
Stapmaatjes

Castricum - De aanbieder kalli-
grafie van het Gilde Castricum is 
heel enthousiast over zijn hobby. 
Hij zou iedereen wel aan het kal-
ligraferen willen krijgen. Daar-
om biedt hij de mogelijkheid om, 
op maandag- of vrijdagmorgen 
bij hem thuis in een klein groep-
je van maximaal zes personen, 
met deze hobby bezig te zijn en 

Kennismaken met kalligrafie

Castricum - Een 13-jarige fiet-
ser uit Castricum raakte donder-
dagmiddag rond 15.50 uur ge-
wond bij een aanrijding op de 
Prinses Beatrixstraat. Een 51-ja-
rige automobiliste uit Castricum 
reed in de richting van het win-
kelcentrum toen de fietser uit de 
Prinses Margrietstraat kwam. De 
automobiliste kon niet meer op 
tijd remmen en schepte de jon-
gen. Hij kwam tegen de voorruit 
van de auto terecht en werd voor 
controle overgebracht naar het 
ziekenhuis.

Fietser gewond 
bij aanrijding

kom. Wie niet in de gelegenheid 
is om de spullen zelf te brengen 
of vragen heeft kan contact op-
nemen met Carla Kempers, tel. 
0251-319151 of Anita Breetveld, 
tel. 0251-658790.

De opbrengst is voor de nieuwe 
show ‘Chantage’ die op 19-20 en 
21 november in ‘De Dansende 
Duinen’ (voorheen de Clinghe) 
wordt opgevoerd.

Castricum - Pauline van Vliet 
en Marriet Haverkamp hebben 
een film gemaakt over Castricum 
in de oorlogsjaren 1940-1945: 
‘Ik wist niet wat oorlog was’. Op 
donderdagavond 23 september 
om 20.00 uur vertelt Pauline van 
Vliet in de bibliotheek van Castri-
cum hoe de film tot stand is ge-
komen. Daarna kan men de film 
bekijken.

‘Ik wist niet wat oorlog was’

Castricum - Bij voldoende deel-
name start in oktober weer een  
gespreksgroep voor mannen en 
vrouwen die hun partner, meer 
dan een half jaar geleden, ver-
loren hebben. Deze gespreks-
groep bestaat uit 10 thema-bij-
eenkomsten, die een keer per 14 
dagen gehouden worden op de 
woensdagmorgen van 10.00 tot 

Rouw bij partnerverlies
12.15 uur. De kosten voor deze 
gespreksgroep zijn 35 euro. Voor 
nadere informatie of een folder, 
kan men contact opnemen met: 
Marri Huisman-van Santen, ex-
therapeute, tel. 0251-657160, 
marrihuisman@hetnet.nl of Nel 
Groen-Coumans, maatschappe-
lijk werkster. tel. 0251-657956, 
phmgroen@hotmail.com.

Wie deze boeiende film wil zien 
is welkom in Bibliotheek Ken-
nemerwaard locatie Castricum, 
Geesterduinweg 1. Kaarten zijn 
voor 3 euro te koop bij de Klan-
tenservice in de bibliotheek. 

Reserveren is mogelijk op te-
lefoonnummer 0251–655678 of 
per mail via castricum@biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Vogels kijken op Texel
Castricum - Op zaterdag 2 ok-
tober neemt Peter Zwitser be-
langstellenden mee naar Neder-
lands bekendste vogeleiland. De 
vogeltrek is in volle gang en alle 
bekende vogelplekken als Mok-
baai, De Bol, de Waddenkust, De 
Slufter (wandeling), het bos en 
de duinen en het gebied rond de 
vuurtoren worden aangedaan.
Vanaf de boot vindt het transport 

per 9-persoons minibus plaats. 
Uitgebreide informatie, zoals 
tijdstip van vertrek en terug-
komst, kosten en andere zaken 
vindt men op www.peterzwitser.
nl excursies.

In verband met reserveren van 
de bus, dient men zich uiterlijk 
een week van te voren aan te 
melden.

dag worden de volgende onder-
werpen behandeld: Wat is een 
virus? Welke maatregelen kun-
nen worden genomen om virus-
besmetting te voorkomen? Hoe 
kan de computer worden afge-
sloten voor indringers? Hoe kan 
men inbraak voorkomen met 
speciale programma’s? Hoe kan 
men de computer veiliger maken 
met updates?
Opgave bij Stichting Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5, tel. 
656562. De kosten, 5 euro, die-
nen bij aanmelding te worden 
betaald.

andere mensen te ontmoeten. 
Men betaalt alleen de onkosten 
ad.  3,50 euro. Men hoeft verder 
niets mee te nemen, de aanbie-
der heeft alle materialen.
Belangstellenden kunnen zich 
telefonisch aanmelden bij Stich-
ting Welzijn Castricum 0251-65 
65 62 of mailen naar info@wel-
zijncastricum.nl. 

Cursus klimaatverandering
Castricum - Een cursus voor 
wie nieuwsgierig is naar de toe-
komst. Klimaatverandering is al 
jaren steeds weer in het nieuws, 
maar wat is het nou eigenlijk? 
Komt Nederland echt onder wa-
ter te staan? Zal de ijsbeer het 
overleven? Of wordt klimaatver-
andering aangepraat?
In deze cursus leert men wat 
klimaatverandering is, wat we-
tenschappers erover zeggen en 
wat critici daar tegenin brengen. 
Aan de hand van aanspreken-
de voorbeelden wordt bespro-
ken wat waar is en wat niet. Wat 
zal er gebeuren in Nederland? 
En wat elders in de wereld? Er is 

veel ruimte voor eigen vragen, en 
voor discussie met elkaar.
Het tweede deel van de cursus 
gaat over oplossingen. De elec-
trische auto, overal windmolens, 
minder vlees eten, koolstof op-
slaan onder de grond of kern-
energie? Wat houden verschil-
lende nieuwe technieken in en 
hoe zullen ze het leven verande-
ren? Wat kan en moet men zelf 
doen?
De cursus start 4 oktober en om-
vat 5 lessen. Aanmelden kan via 
www.vucas.nl, het inschrijffor-
mulier in het boekje van Vucas 
of tel. 0251-670048.
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Watertentoonstelling ‘PWN: 
90 jaar wortels in het water’
Castricum - Zondag 3 okto-
ber vindt in de Hoep van 11.00 
tot 16.00 uur de Waterdag plaats. 
Deze dag staat in het teken van 
de opening van de Waterten-
toonstelling ‘PWN: 90 jaar wor-
tels in het water’ en wordt om-
lijst met diverse aan water- en 
natuurgerelateerde activitei-
ten. Om 11.30 uur wordt de wa-
tertentoonstelling feestelijk ge-
opend door PWN-directeur Mar-
tien den Blanken. Alle activitei-
ten zijn gratis.

Deze verrassende tentoonstel-
ling geeft een goed beeld van 
het ontstaan van het Waterlei-
dingbedrijf PWN, de ontwikke-
lingen die de organisatie heeft 
doorgemaakt en de huidige ac-
tiviteiten van PWN op het gebied 
van water en natuur. Op eigen-
tijdse wijze worden vroeger en 
nu gepresenteerd. 
Van 11.00 tot 13.00 uur is de mu-
zikale intermezzo’s van Leticia 

y su Rumbadama met ‘Flessen-
marimba’, van 13.30 tot 14.45 uur 
Kindertheater Grrr met de voor-
stelling ‘feestbeesten’ en van 
14.30 tot 15.00 uur Theater Patri-
cia Suer met de voorstelling ‘Ei’ .
Gedurende de hele dag zijn er 
activiteiten voor kinderen zo-
als bijvoorbeeld kraantje druk-
ken. Ook zullen de medewerkers 
van PWN International graag iets 
vertellen over de werkzaamhe-
den die PWN verricht in Indone-
sië en Rwanda. 
In Bezoekerscentrum De Hoep 
kunnen jong en oud op een leu-
ke, boeiende manier alles ont-
dekken over het zuiveren van 
water en de Noord-Hollandse 
natuur. In een ontspannen sfeer 
kan de bezoeker kennis maken 
met alles waar PWN als water-
leidingbedrijf en natuurbeheer-
der voor staat.

Kijk voor meer informatie op 
www.pwn.nl/waterdag.

Castricum - ‘Natuurlijk Noord-
Holland’ is een natuurserie op 
TV Noord-Holland die mooie 
plekjes in de provincie laat zien. 
Nieuw is het optreden van bos-
wachter Marijke Dirkson van het 
PWN. Ze bezoekt op 28 septem-
ber met verslaggever Stephan 
Roest het waterwingebied bij 
Castricum. Ze bekijken er onder 
meer een verlaten broedplaats 
van aalscholvers. 
Men krijgt te zien hoe water uit 
het IJsselmeer het duingebied 

instroomt. Hier wordt het ver-
der gezuiverd voor men het kan 
drinken. De vele soms zeldza-
me bloemen in het gebied geven 
de duinen kleur. In waadpak-
ken wandelen Stephan en Ma-
rijke naar het eiland waar aal-
scholvers broeden. Ze kunnen 
daar rustig rondkijken omdat de 
broedtijd voorbij is en de vogels 
op zee aan het vissen zijn. De 
uitzending is te zien op dinsdag 
28 september om 17.30, 18.30, 
20.30, 21.30 en 23.30 uur. 

‘Natuurlijk Noord-Holland’ 
vanuit het waterwingebied

Aalscholvers in een broedkolonie in de duinen. Foto E.J.M. Campfens.

Castricum - Burgers en bedrij-
ven in heel Nederland kunnen 
vanaf 1 oktober terecht bij één 
(digitaal) loket voor een groot 
aantal verschillende vergun-

Aanvraag omge-
vingsvergunning

Hoe ziet Castricum er uit in 2030?
Castricum - Hoe ziet Castri-
cum er uit in 2030 als gekeken 
wordt naar zaken als bevolking, 
wonen, verkeer, werk of recrea-
tie? De structuurvisie Buitenge-
woon Castricum 2030 gaat hier-
over. Burgemeester en wethou-
ders leggen hem voor aan de ge-
meenteraad. 
De discussie over de toekomst 
van Castricum is niet nieuw. Vijf 
jaar geleden kwam de strategi-
sche Visie Buiten Gewoon Cas-
tricum tot stand en daarna is er 
over diverse onderwerpen ook 

beleid gemaakt of verder ont-
wikkeld, bijvoorbeeld rond eco-
nomie en toerisme. In de struc-
tuurvisie staat een viertal wens-
beelden, waarmee een verge-
zicht wordt gegeven voor de ge-
meente Castricum over twintig 
jaar. De wensbeelden hebben 
betrekking op het versterken van 
de centra van de kernen, het ver-
beteren van de openbare ruimte, 
het afronden van de kernen en 
tenslotte het creëren van een ge-
meentelijke duurzame kringloop 
van voorzieningen, woningen, 

openbare ruimte en energie die 
ook in de toekomst voor alle be-
woners toegankelijk zijn. Ten op-
zichte van vijf jaar geleden zijn er 
extra doelen rond duurzaamheid 
en water opgenomen. 
Het document heeft een looptijd 
tot 2030. De financiële situatie 
van de gemeente zal effect eb-
ben op het tempo van het uitvoe-
ren van de projecten. De struc-
tuurvisie Buiten Gewoon Castri-
cum is te zien op www.Castri-
cum.nl (politiek/bestuur en or-
ganisatie/visie en beleid/visie).

Minder alcohol jongeren
Castricum - Vorige week is een 
rondetafelgesprek gestart tus-
sen horecaondernemers en bur-
gemeester A. Emmens namens 
de bestuurders van alle acht ge-
meenten van de regio Noord-
Kennemerland. Dit gesprek komt 
voort uit het programmaplan Al-
coholmatiging en Jeugd. Doel 
is afspraken te maken om over-
matig alcoholgebruik onder jon-
geren tegen te gaan. In het na-
jaar volgen ook gesprekken met 
sportverenigingen, buurthuizen, 
ouders en jongeren in alle acht 
gemeenten. 
Voorzitter van de stuurgroep Al-
coholmatiging Jeugd, Gert –
Jan Leerink: “Jongeren drinken 
steeds meer, op steeds jonge-
re leeftijd en in steeds grotere 

hoeveelheden. Hoe eerder jon-
ge kinderen in aanraking komen 
met alcohol, hoe groter de scha-
de. Samen met alle partijen moe-
ten we ons inzetten om deze ont-
wikkeling te stoppen om de kin-
deren te beschermen.” 
Eind vorig jaar hebben de acht 
gemeenten in Noord-Kenne-
merland de handen ineen ge-
slagen om het alcoholprobleem 
onder jongeren aan te pak-
ken: De GGD Hollands Noorden 
heeft daarvoor het plan ‘Naar 
een nuchter Noord-Kennemer-
land’ opgesteld. Het plan bevat, 
naast de gesprekken met de de-
tailhandel, horecaondernemers 
en sportverenigingen een groot 
aantal activiteiten en maatrege-
len. Zo worden er lessen gege-

ven aan leerlingen van het basis- 
en voortgezet onderwijs, komt er 
een onderzoek naar zuipketen in 
de regio en krijgen vrijwilligers 
die bardiensten draaien een cur-
sus Veilig Uitgaan. 
Eind dit jaar zal er een zoge-
naamd ‘mysteryshop’-onder-
zoek worden gedaan, om te on-
derzoeken hoe gemakkelijk jon-
geren onder de 16 jaar alcohol 
kunnen verkrijgen. 
Uit onderzoek van de GGD Hol-
lands Noorden in 2009 bleek dat 
het percentage jongeren dat die 
maand dronken waren in de re-
gio Noord- Kennemerland ruim 
boven het landelijk gemiddelde 
lag (33% tegen 21%). 
45% van de jongeren tussen 
de twaalf en negentien jaar ge-
bruikte overmatig alcohol (vijf 
of meer glazen tijdens minimaal 
een gelegenheid).

ningen. Liefst 25 vergunningen, 
waaronder de vergunning voor 
kappen, slopen, bouwen, monu-
menten en milieu, worden ge-
bundeld in één omgevingsver-
gunning. Op de gemeentelijke 
website is de vergunning geheel 
digitaal aan te vragen. Er komt 
landelijk één digitaal loket voor 
het indienen van een aanvraag 

omgevingsvergunning. Het loket 
is vanaf de gemeentelijke websi-
te www.castricum.nl (Bouwen en 
verbouwen/webpagina Omge-
vingsvergunning) te benaderen. 
Daarnaast is het mogelijk nog 
steeds een aanvraag aan de pu-
blieksbalie bij de gemeente of de 
provincie indienen. Dit kan zowel 
digitaal als op papier.

Heel Europa telt vogels!
Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland 
neemt deel aan internationale vogelkijkdag

Castricum - Op zaterdag 2 ok-
tober gaan leden van Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
op stap om vogels te kijken en 
te tellen. Zij doen dit samen met 
meer dan 100 andere vogelwerk-

groepen in ons land. In totaal tel-
len zij op ongeveer 150 verschil-
lende plaatsen zoveel mogelijk 
vogels. Zij doen dit in het kader 
van de Euro Birdwatch van Bird-
Life International.

Op alle plaatsen waar vogels 
voorkomen, maar speciaal daar 
waar vogeltrek zich manifesteert, 
tellen de vogelaars alle verschil-
lende soorten en hun aantallen. 
Dit weekend kan men dus over-
al in ons land de vogelaars te-
genkomen. De Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland zal 
daarvoor de noorder strandop-
gang bezoeken,dit is de eerste 
standopgang ten noorden van 
Castricum aan zee. Belangstel-
lende kunnen een kijkje komen 
nemen vanaf 7.30 uur. 

De vogeltrek is vooral in de eer-
ste drie uur na zonsopgang het 
sterkst de kans is groot dat de 
telpost rond 11.00 uur weer ver-
laten wordt.



pagina 24 22 september  2010

Scouting Limmen 
begraaft tijdcapsule
Limmen - Op vrijdag 17 september is er door Scouting Limmen een 
tijdcapsule begraven. De aanleiding was het 100-jarige bestaan van 
Scouting Nederland, waarbij  werd teruggekeken naar oude foto’s en 
verhalen. Zo is het idee ontstaan om mensen in ‘de toekomst’ te laten 
weten wie er nu bij de scouting zitten. Dat men nog steeds oude tech-
nieken gebruikt zoals het pionieren, maar dat men ook heel modern 
met computers en gps werkt. Elke speltak heeft een bijdrage geleverd 
en de tijdcapsule is diep in de grond gestopt. Er is een mooie boom, 
geschonken door Jack Zoon tuincreaties, bovenop geplant. Men hoopt 
dat deze zal uitgroeien tot een boom die net zo is als Scouting Lim-
men: gezond en levendig.

Muziekmarkt bij Excelsior
Limmen - Muziekvereniging Ex-
celsior Limmen is in september 
2006 begonnen met een geheel 
vernieuwde basiscursus voor 
kinderen: Fluitekruid. Fluitekruid 
is een eenjarige oriëntatiecur-
sus, gericht op de blaasmuziek, 
inclusief het slagwerk. Op een 
speelse manier worden leerlin-
gen in de leeftijd van acht tot en 
met tien jaar wegwijs gemaakt in 
de wereld van de blaasmuziek. 
Met behulp van de blokfluit le-
ren de leerlingen de beginselen 
van het noten- en ritmelezen en 
wordt er gewerkt aan muzikale 
beleving en voorstellingsvermo-
gen. Bovendien maken de leer-
lingen intensief kennis met de 
muziekvereniging en hun mo-
gelijkheden binnen deze vereni-
ging. Het is de bedoeling dat de-

ze beginnende leerlingen in hun 
oriëntatiejaar zo geraakt wor-
den door de muziek en Excelsi-
or, dat zij met veel enthousias-
me hun weg vinden binnen de-
ze vereniging.
Fluitekruid heeft plaats voor 
maximaal 15 leerlingen, die door 
middel van loting zullen wor-
den geplaatst. De lessen zullen 
plaatshebben in het verenigings-
gebouw van Excelsior, op dins-
dagmiddag van 17:15 tot 18:00 
uur.
Kinderen (en/of ouderen) die al 
zo ongeveer weten welk blaas- 
of slaginstrument ze willen gaan 
bespelen, kunnen Fluitekruid 
overslaan en gelijk les nemen bij 
de muziekschool van Excelsior. 
Speciaal voor deze toekomstige 
leerlingen wordt er op zondag-

middag 26 september van 14:00 
tot 16:00 uur een Muziekmarkt 
georganiseerd in Partycentrum 
Vredeburg, aan de Dusseldor-
perweg. Tijdens deze Muziek-
markt zullen verschillende blaas-
instrumenten en het slagwerk 
worden gepresenteerd door 
leerlingen en leden van de mu-
ziekvereniging. Daarnaast is er 
veel informatie over de muziek-
vereniging zelf. De Muziekmarkt 
wordt ingeleid met concert-
jes van zowel het Opleidingsor-
kest Excelsior, onder leiding van 
Liesbeth Zonneveld en de Jeugd 
Slagwerk Groep van Excelsior, 
onder leiding van Floris van Tol.
Zowel voor Fluitekruid en de an-
dere lessen liggen er tijdens de 
Muziekmarkt aanmeldingsfor-
mulieren klaar. 

Voor meer informatie: www.ex-
celsiorlimmen.nl.

Robots bouwen voor 
de First Lego League
Castricum - Sinds vrijdag 3 
september bereidt een dertig-
tal brugklasleerlingen van het 
Bonhoeffercollege zich voor op 
de First Lego League. Dit is een 
wedstrijd die jongeren tussen 8 
en 15 jaar uitdaagt om een robot 
te bouwen en te programmeren. 
Daarbij krijgen ze ook de op-
dracht om de maatschappelijke 
rol van techniek en technologie 
te onderzoeken aan de hand van 
verschillende opdrachten. Hoe-
wel het overgrote deel uit jon-
gens bestaat, hebben zich ook 
enkele meisjes aangemeld voor 
deze boeiende activiteit die bin-
nen de school, maar buiten de 
lesuren plaatsvindt .
De Bonhoefferleerlingen houden 
zich deze weken bezig met het 
programmeren van Lego-robots. 
Ze zijn begonnen met te leren 
hoe een robot te keren, te stop-
pen, een bochtje te laten maken 
en achteruit te laten rijden. Som-
mige zijn er al in geslaagd om 
de robot iets te laten zeggen in 
de trant van ‘hello’ of ‘goodbeye’. 
Ook leren de leerlingen een ro-
bot te bouwen. Theo Wesker, do-
cent wiskunde aan het Bonhoef-
fercollege, begeleidt de leerlin-

punten te verdienen zijn. De win-
naars van de voorronde in Alk-
maar doen mee in een nationale 
wedstrijd en van daar is het zelfs 
mogelijk uitgezonden te worden 
naar de internationale wedstrijd 
ergens in de wereld. 
Dat is voor de brugklassers nog 
ver weg, maar aangezien de 
deelnemers van het Bonhoeffer-
college vorig jaar bij een eerste 
poging al in de middenmoot ein-
digden, zijn er toch redenen om 
daarover een beetje te dromen.   

gen die iedere week vrolijk na 
hun lesdag komen experimente-
ren met de techniek. Robin, een 
leerling uit de bovenbouw, assi-
steert hem daarbij. 
Vrijdag is er in Alkmaar een voor-
ronde van de officiële First Lego 
League. Een team van maximaal 
tien deelnemers gaat dan een 
volledig autonome robot ont-
werpen, programmeren en bou-
wen. Met deze robot speelt het 
team een aantal wedstrijden op 
een opdrachtenparcours waarbij 

Castricum – Dankzij de in-
zet van de 140 collectanten, die 
twee weken geleden het slech-
te weer trotseerden en huis-aan-
huis collecteerden voor KWF 
Kankerbestrijding in Castricum/
Bakkum, werd het mooie bedrag 

College Castricum start weblog
Castricum - Het college van 
de gemeente Castricum is van-
af woensdag 15 september een 
eigen weblog gestart. Op de we-
blog vertelt het college op per-
soonlijke wijze twee keer per 
week over ontwikkelingen in de 
gemeente. 
Met de inzet van de blog willen 
de burgemeester en wethouders 
weer een stap zetten in de ver-
sterking van informatievoorzie-
ning naar de inwoners. Het col-
lege ziet daarin een nieuwe rol 
weggelegd voor social media. 
Naast de inzet van een weblog 
gaat het college mogelijkheden 
na om te twitteren. 

In de eerste weblog vertelt het 
college waarom zij de weblog 
gestart zijn: “Toen we het coa-
litieakkoord schreven, vertaal-
den we onze ambitie in de sleu-
telwoorden ‘vooruitstrevend’ en 
‘toekomstgericht’. Een ambitie 
die we zeker op het gebied van 
communicatie de komende jaren 
gestalte willen geven. Natuurlijk 
blijven we u op de hoogte hou-
den via onze nieuwspagina in 
de krant, de website of (nieuws)
brieven. Maar daarnaast vinden 
wij dat ook de opkomst van nieu-
we media kansen biedt.“
Lees de volledige weblog op 
www.castricum.nl.

Collecte KWF Kan-
kerbestrijding 
brengt 14.600 op

van 14.600 euro opgehaald. 
Met ruim 585 euro meer dan vo-
rig jaar was dit de hoogste op-
brengst ooit in de gemeente. Wie 
de collectant heeft gemist kan 
alsnog een gift overmaken op 
giro 26000 ten name van KWF 
Kankerbestrijding in Amsterdam. 
Wie zich nu al wil aanmelden als 
nieuwe collectant voor het vol-
gend jaar kan dat doen via tel. 
650547 of e-mail ajchendriks@
casema.nl.

Wethouder Portegies in com-
missie voor het landelijk gebied
Castricum - Wethouder Christel 
Portegies (VVD) van de gemeen-
te Castricum is toegetreden tot 
de gebiedscommissie Noord-
Kennemerland voor het Inves-
teringsbudget Landelijk Gebied 
(ILG). 
De gebiedscommissie, met oud-
gedeputeerde Henry Meijdam 

als voorzitter, brengt advies uit 
aan de Provincie Noord-Holland 
over projecten in het buitenge-
bied en over de financiering van 
die projecten. 

Mevrouw Portegies heeft als 
wethouder onder andere de ver-
antwoordelijkheid voor de porte-

feuille Buitengebied. Een recent 
voorbeeld van een project in het 
buitengebied van de gemeente 
Castricum is de opknapbeurt die 
de Maer- of Korendijk heeft on-
dergaan. 
De begin juli geopende kanorou-
te Limmer-Die is een ander voor-
beeld.
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Speculaas Gevulde Koeken
3 stuks voor  € 2, 50 !!
DIT WEEKEND:
NIEUW !! Bavarois 
Stoofperen Taartje € 5, 00 !!
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V.l.n.r. bovenste rij: Paul Blom, Sandy Winter, Daphne Koperdraat, Shari 
Breetveld, Danien Out, Sanny Kuyper, Kelly Selvius, Anne van de Berg, 
Sandra van Egmond, Mujo Milic. V.l.n.r. onderste rij: Marije Rijpkema, 
Romy Paling, Cornelie Kortekaas, Eline Westerink, Pauline Admiraal, 
Sabine Admiraal, Marjorie Tor.

Laatste drie jaar damesvoetbal populair

Dames 1 van FC Uitgeest spelen 
in nieuwe tenues van ‘Passie’ 

Uitgeest – Ze zijn ontzettend blij 
met hun nieuwe tenues: de zes-
tien dames 1 van FC Uitgeest. 
Geel zijn de T-shirts, groen de 
broekjes en kousen, behalve die 
van de keeper. Die draagt een 
zwart T-shirt, zwarte broek en 
zwarte kousen. De tenues als-
mede de nummers zijn vervaar-
digd door Intersport te Bever-
wijk. Passie uit Uitgeest heeft al-
les bekostigd. De dames van het 
eerste team zijn gehecht aan el-
kaar. Naast gezamenlijk sporten 
ontmoeten zij elkaar ook bij het 
stappen. 
FC Uitgeest heeft plusminus 
1200 leden. De laatste drie jaar 
is ook het meisjes- en dames-
voetbal erg populair geworden. 
Er zijn twee damesteams: dames 
1 met 16 leden en dames 2 met 
21 leden: in ’t totaal 37. Er moe-
ten per wedstrijd dertien of veer-
tien leden per team aanwezig 
zijn (twee of drie reserves). Het 
jongste lid is zeventien, het oud-
ste lid 46. De grootste groep va-
rieert in leeftijd van twintig tot 26 
jaar. Maar liefst 60 meisjes in de 
leeftijd van acht tot en met zes-
tien jaar spelen in vijf meisjes-

Olympia Haarlem - FC 
Uitgeest: oppermachtige 1-6
Uitgeest - FC Uitgeest is er in 
geslaagd om in één week tijd het 
bijvoeglijk naamwoord in de titel 
om te vormen van ‘machteloos’ 
naar ‘oppermachtig’. Misschien 
is dat ook wel de spijker op zijn 
kop voor het FC Uitgeest van dit 
seizoen. De ene week valt er van 
alles aan te merken op het spel 
en de andere week rolt men bij-
na van de tribunestoel van ver-
bazing over een bij vlagen bril-
jante vertoning. Tegen Olympia 
in Haarlem was het laatste aan 
de orde.

FC Uitgeest begon zonder de 
gepasseerde Mark van Tol (week 
vissen in Ierland en niets ge-
vangen!) in de basis. Voor hem 
speelde Mark Rijnsburger op het 
middenveld zodat er achterin 
weer eens een basisplaats was 
voor Bart Janssen en Bob Out 
het mocht proberen op de links-
backplaats. Dit omdat Jurg Bos-
man Michel Geerlofs had door-
geschoven naar het centrum van 
de verdediging.
FC Uitgeest begon uitermate 
voortvarend aan de wedstrijd. 
Al binnen vier minuten lag de 
bal achter keeper Doornebosch 
van Olympia. Een fraai indraai-
ende voorzet van Stefan Winter 
werd beheerst ingekopt door de 
slim vrijgelopen Pim Molenaar. 
0-1. Het was de opmaat voor 
een fraai eerste half uur van de 
FC waarbij een aantal prachti-
ge aanvallen te noteren waren. 
Hoogtepunt in de serie was een 
aanval over verschillende schij-
ven waarin Paul Groen met een 
‘hakkie’ Pim Molenaar voor de 
keeper zette. Deze liet echter 
na te scoren. In de 18e minuut 
was het wel raak. Stefan Winter 
reageerde attent op een knulli-
ge actie van de keeper en tikte 
de 0-2 binnen. Twee minuten la-
ter was het uitblinker Pim Mole-
naar die met een splijtende pass 
de op tijd gestarte Stefan Win-
ter wist te bereiken die vervol-
gens netjes afrondde, 0-3. Hoe 
knus en intiem is het dan om van 
de tribune te horen ‘Tante is trots 
op je’. 
Stefan moest er even een traan-
tje bij wegpinken en wist weer 

hoe mooi familie kan zijn. Plotse-
ling dan toch weer uit het niets 
die tegentreffer. FC Uitgeest tot 
op dat moment superieur en 
dan? Een voorzet en zomaar een 
speler van Olympia (Schulze) he-
lemaal vrij voor keeper René van 
Marsbergen, 1-3. Uiteraard vat-
te daardoor de overigens zwak 
acterende tegenstander weer 
moed en wist zowaar een aan-
tal kansjes te creëren. Gelukkig 
voor FC Uitgeest leidde dat niet 
tot meer goals.

Kort na het begin van de tweede 
helft was het tijd voor Pim Mo-
lenaar’s ‘moment of glory’. Een 
fraaie voorzet over de breed-
te van het veld door Mark Rijns-
burger werd op de borst opge-
vangen, de vallende bal werd 
gecontroleerd meegenomen in 
de beweging zijwaarts, daarmee 
een verbouwereerde verdediger 
op het verkeerde been zettend. 
Pim was nu op volle snelheid, 
naderde de keeper en loerde: 
‘Kom maar mannetje, maak die 
beweging maar’. Keeper Doorne-
bosch kon niet anders en ‘pats-
boem’ de bal lag achter hem in 
de hoek, 1-4. Een wonderscho-
ne actie die talent verraadt en 
de stille verwachting doet wek-
ken dat de FC Uitgeest dit sei-
zoen misschien wel mee kan 
draaien aan de bovenkant van 
het linkerrijtje. Het zou wat zijn 
voor de promovendus uit de vier-
de klasse.

De wedstrijd was hiermee wel 
gespeeld. FC Uitgeest contro-
leerde de wedstrijd. Het gaf 
daarmee trainer Jurg Bosman de 
gelegenheid om Maarten Groot 
en Gabe van Wijk te brengen. 
Dat Paul Groen er in de 79e mi-
nuut met een fraaie kopbal en 
Maarten Groot met een fraaie 
actie nog 1-6 van maakte was 
goed voor het zelfvertrouwen en 
het doelsaldo.
FC Uitgeest was in ieder geval 
oppermachtig tegen een mis-
schien wel zwakke opponent 
maar wie maalt daarom. Tante 
Riet en de andere meegereisde 
supporters hadden in ieder geval 
een leuke middag. 

teams: A, B, C, D en E. Op 1 juli 
1996 werd het damesteam 1 op-
gericht. Op 22 april 2007 promo-
veerden zij naar de 3e klasse A. 
Het damesteam 1 zowel als het 
damesteam 2 spelen iedere zon-
dag vanaf  september tot mei: 
thuis of uit en wel in onder meer 
Heemskerk, Beverwijk, Blokkers 
en Schagen. Men gaat er per au-
to naar toe. Er wordt dan om de 
beurt gereden.
De beide damesteams worden 
apart van elkaar getraind op 
maandagavond (20.00 tot  21.30 
uur) en donderdagavond (19.30 
tot 21.00 uur) in het FC Uitgeest 
sportpark. De trainers zijn Paul 
Blom en Mujo Milic. Paul is ook 
de coach van dames 1. Eerst is er 
een warming up, zodat de spie-
ren goed warm worden. In trim-
tempo gaan zij twee keer diago-
naal het gehele veld over. Daar-
na komen de rek- en strekoefe-
ningen voor de benen. Uiteraard 
wordt er geoefend in het geven 
van een pass en het afronden op 
het doel. Wij praten met de kee-
per en aanvoerder Shari Breet-
veld. “De trainers hebben iedere 
keer weer een ander trainings-

programma”, zegt zij. “Na de trai-
ning wordt er een wedstrijd ge-
speeld van ongeveer een kwar-
tier. Voetballers van dames 1 en 
2 worden dan door elkaar inge-
deeld.” Shari gaat ook naar de 
keepertraining en wel dinsdag-
avond van 20.00 tot 21.00 uur. 
Bovendien is zij samen met trai-
ner Frits Walsmit actief als train-
ster van de meisjes E en wel 
woensdagavond van 18.30 tot 
19.30 uur.
De tenues zullen ongetwijfeld 
mooi blijven en ook niet onbe-
langrijk: zij zullen er ook het-
zelfde blijven uitzien. Want een 
goede gewoonte van de dames-
teams is  de wasbeurt, die ieder-
een wel een keertje krijgt. Die-
gene, die aan de beurt is,  moet 
alle tenues tegelijk wassen. Pas-
sie schonk de dames eveneens 
een grote sporttas om alle te-
nues tegelijk in te doen. Shari: 
“Wij kennen elkaar langzamer-
hand zó goed, dat wij werkelijk 
aan elkaar gehecht zijn. We vie-
ren ook alle verjaardagen met el-
kaar. Tenslotte zie je elkaar twee 
keer in de week bij de training en 
vervolgens zondags bij de wed-
strijd. Bij de uitwedstrijden, zo-
als aanstaande zondag 26 sep-
tember naar Blokkers, verzame-
len wij ons om 11.30 uur  en rij-
den dan naar de plaats van be-
stemming. Om 13.00 uur begint 
de wedstrijd. Na drie kwartier, de 
rust en weer drie kwartier gaan 
wij douchen. Daarna blijven we 
nog geruime tijd napraten on-
der het genot van een borreltje. 
‘De derde helft’ noemen wij dat 
altijd. Eén keer of meerdere ke-
ren per maand gaan wij met el-
kaar stappen in Uitgeest en gaan 
dan naar ’t Portiertje in de Lan-
gebuurt of naar De Balken aan 
de Middelweg.” Verder is nog 
vermeldenswaard, dat de da-
mes mee doen met het Pinkster-
toernooi in Uitgeest. Ook gaan zij 
één keer per jaar samen op reis. 
In 2009 gingen zij onder meer 
met Pasen naar Trento (Italië). 
(Marga Wiersma)  

Uitgeest dames 1 wint 
van dames 1 Schagen
Uitgeest – Op 19 september 
speelde dames 1 Uitgeest in het 
FC Uitgeest sportpark tegen da-
mes 1 Schagen. De eerste tien 
minuten waren de kansen wis-
selend, daarna werd Uitgeest 
wakker en na een mooie pass 
van Cornelie Kortekaas maakte 
Daphne Koperdraat de 1-0. Uit-
geest bleef goed voetballen en 
met een mooie indraaiende cor-
ner maakte Cornelie Kortekaas 
de 2-0. Vlak voor rust scoorde 
Romy Paling uit een mooie assist 

van Daphne. Na de rust opende 
Uitgeest meteen de 4-0 (Sabine 
Admiraal). 
Uitgeest dacht dat de buit bin-
nen was, maar Schagen kwam 
terug tot 4-3. Uitgeest wist zich 
te herpakken en Pauline Admi-
raal gaf de ploeg weer wat adem 
door de 5-3 te maken. Snel daar-
na vergrootte Cornelie Kortekaas 
met haar tweede treffer de voor-
sprong tot 6-3. Schagen kreeg 
nog wat kansen, maar keeper 
Shari Breetveld had een paar 

mooie reddingen. Sanny Kuyper 
bracht uiteindelijk de 7-3 op het 
scorebord, wat tevens de eind-
uitslag was. Tot slot heette Uit-
geest dames 1 hun nieuwe vlag-
genist, Loek Breetveld welkom.

Uitgeest - De Jongeren van 
Kerk in Beweging starten za-
terdagavond 19.00 uur met hun 
eerste viering van dit seizoen in 
de parochiekerk. Voorganger is 
pastoor Jan Berkhout met mede-
werking van het koor Aquarius. 

Viering in de 
parochiekerk
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Eerste zege Cas RC
Castricum - In het hol van de 
landskampioen moest het ge-
beuren. Na twee verloren wed-
strijden hadden de spelers van 
duo Dudink/Winkels het vizier 
op scherp. Tegen de verwachtin-
gen in bleek de formatie uit Cas-
tricum na 80 minuten de sterkste 
en klonk er voor de eerste keer 
dit seizoen het gejuich vanuit het 
Cas RC kamp. De eindstand van 
9–14 bracht Cas RC hun eerste 
dik verdiende vier punten dit sei-
zoen. 

Zaterdag staat de topper Cas 
RC- ’t Gooi op het programma. 
Hieraan voorafgaand spelen de 
Cubs (competitie) en Junioren 
(oefenwedstrijd) van de Castri-
cumse RC ook thuis als onder-
deel van de Cas RC jeugddag. 
Ook zondag is er een vol thuis-
programma met de Shadows 
(14.30 uur), het Driede (11.30 
uur) en de Ladies (13.00 uur). De 
Colts reizen af naar Amersfoort 
en spelen als net als de TBM za-
terdag uit in Amstelveen.  

Jimmy Hendriks laat dar-
tend Engeland sidderen

Castricum - Afgelopen maand 
heeft darttalent Jimmy Hendriks 
twee grote internationale toer-
nooien gegooid in Engeland. 
Om zich voor deze toernooien te 
plaatsen is al een hele prestatie 
en dan ook nog tweemaal de fi-
nale halen, is al helemaal uniek.
Het eerste toernooi betrof de 
England Masters, een toernooi 
waar de hele Engelse jeugdtop 
aanwezig is. Dit toernooi toonde 
al aan, dat hij zonder hoge finish 
en met meer dan 15 pijlen per 
leg, kansloos zou zijn voor een 
hoge eindklassering. Jimmy liet 
zien dat hij een grote speler kan 
gaan worden: met een 13-darter, 
drie keer een 14-darter en vijf 
keer een 180-er won hij al zijn 
partijen en stond hij dus in de 
halve finale, alwaar hij tegen Ja-
ke Jones moest spelen, captain 
van de Engelse jeugd.

Het werd een prachtige pot 
waarbij Jimmy een 154-finish en 
een 116-finish nodig had voor 
een 2-2 tussenstand in legs en 
waar de vijfde leg de beslissing 
moest brengen. Jimmy hield zijn 
zenuwen in bedwang en won die 
leg met een 180-er en een 96-fi-
nish en ging dus de finale in. Op 
het podium speelde hij tegen 
Ash Khayat en het werd al snel 
1-0 voor Jimmy door een 13-dar-
ter, daarna 1-1 en opnieuw de 
voorsprong van 2-1 door een 
15-darter. Nog een leg verwij-
derd van de titel ging het toch 
nog net mis doordat zijn tegen-
stander de vierde en vijfde leg 
wist te winnen en dus runner-up 
met een 2-3 verlies in de finale.
Twee weken later was er de En-
gland Open, een nog groter in-
ternationaal toernooi. Dit toer-
nooi moest Jimmy aantreden te-

gen de regerend kampioen in de 
tweede ronde, maar dat maak-
te geen indruk want Jimmy won 
gewoon met 2-0 en dat bleek, 
opnieuw, een opmaat voor een 
grote dag in zijn nog prille car-
riere. Al zijn partijen werden ge-
wonnen en opnieuw een finale-
plaats tegen de Engelsman Kurt 
Atkins. Deze finale was van uit-
zonderlijk hoog niveau en op-
nieuw een 2-2 tussenstand.
De finale-leg werd nipt aan ver-
loren en dus weer een prachtige 
tweede plaats en tevens ook, in 
de totale ranking van de wereld-
dartfederatie, momenteel num-
mer één bij de junioren. 
Tevens werd er nog een Cham-
pions League of dartstoernooi 
gegooid in Hotel Zuiderduin in 
Egmond. Hier was bijna de he-
le Nederlandse top aanwezig en 
dit toernooi wist Jimmy glansrijk 
te winnen, door middel van een 
2-1 winst in sets van Sven Groen. 
Deze winst betekende voor Hen-
driks een uitnodiging voor het 
toernooi in december, het enige 
tv-toernooi in Nederland in Zui-
derduin in Egmond aan Zee, al-
waar hij een demo-partij mag 
gooien tegen een grote interna-
tionale crack van de dartssport, 
waar de naam nog geheim wordt 
gehouden. Misschien wel Ray-
mond van Barneveld of Darryl 
Fitton, dat zou mooi zijn.

Er zat meer in voor Limmen
Limmen - Zondag moest Lim-
men aantreden tegen verrassend 
medekoploper DSS uit Haarlem. 
DSS had zes punten uit twee 
wedstrijden en op papier dus 
een geducht tegenstander. Vorig 
seizoen wist Limmen twee keer 
te winnen en gezien het feit dat 
de twee beste spelers van DSS 
naar de hoofdklasse waren ver-
trokken wist men niet wat te ver-
wachten. Tactiek was dan ook 
hetzelfde als voorgaande wed-
strijden. Linies dichtbij elkaar 
en veel wisselingen in met na-
me de voorhoede moesten voor 
een sterk Limmen zorgen. Ten 
opzichte van vorige week waren 
er twee wijzigingen wegens het 
ontbreken van Ramon Tabois en 
met Jim op de bank wegens het 
niet kunnen voldoen aan de trai-
ningsverplichtingen. 
Ondanks alle goede bedoelin-
gen, begon Limmen niet scherp. 
Gelukkig kon Limmen onge-
schonden de beginfase doorko-
men en wist na een minuut of 
tien voor het eerst zelf gevaarlijk 
te worden.
DSS bleek zijn kracht met na-
me te halen uit snel combina-
tievoetbal door het centrum. De 
buitenspelers werden vakkundig 

onschadelijk gemaakt door de 
sterk spelende backs Lars Min 
en Rens Min. Min en min is ook 
een dikke plus in dit geval. Ook 
met hoge ballen kon DSS weinig 
schade uithalen, aangezien cen-
trale verdediger René Krom vrij-
wel iedere bal direct retour af-
zender kopt.
Dat de rust gehaald werd met 
een 0-0 was voor Limmen een 
geruststelling. Vooral tegen het 
einde van de eerste helft was 
DSS de bovenliggende partij. 
De keren dat DSS voor gevaar 
trachtte te zorgen was daar ech-
ter keeper Koen Seignette met 
alert optreden. 
Wat er in het bakkie thee van Je-
roen Veldt heeft gezeten zal men 
waarschijnlijk niet meer kunnen 
achterhalen, maar gedreven en 
vol passie wist hij in de tweede 
helft de rechtsback aan het tol-
len te krijgen. Zelfs een driedub-
bele dekking moest er aan te pas 
komen. Het was dan ook Jeroen 
die vlak na rust voor de 0-1 zorg-
de via een knappe solo.
Lang duurde de voorsprong ech-
ter niet. Via een knappe DSS 
aanval, waarbij Rens Min tegen 
een meerderheid van DSS niet 
kon voorkomen dat een scherpe 

voorzet voor de goal belandde 
en met toeval op de knie van de 
DSS voorhoedespeler kwam om 
zodoende achter Koen te ploffen.
Deze 1-1 deed Limmen reali-
seren dat er nog een tandje bij 
moest. Het conditioneel sterkere 
Limmen wist aanval na aanval op 
te zetten. Via de linkerflank met 
Jeroen en een aantal keer van 
afstand werd getracht de 1-2 te 
forceren. Naast het nodige ge-
luk dat je hiervoor nodig hebt 
kan Limmen zich wel verwijten 
dat de loopacties voor de goal 
niet altijd evengoed waren. Ook 
lag de keeper enkele keren in de 
weg en werd er niet geprofiteerd 
van de diverse hoekschoppen. 
Zo kon het gebeuren dat Lim-
men wederom een gelijkspel be-
haalde. Maar waar die van vori-
ge week voelde als een overwin-
ning, zo voelde deze toch enigs-
zins als een verlies. Het positie-
ve is dat Limmen wederom heeft 
laten zien over kwaliteiten te be-
schikken. Zelfs als er vier poten-
tiële basisspelers niet zijn. 
Volgende week speelt men thuis 
tegen OFC welke zondag met 
2-1 won van Zaanlandia en hier-
mee een plekje boven Limmen 
staat op de vierde plek.

zondag 26 SEPTEMBER 14.00 uur:

Limmen 1 - O.F.C.
balsponsor:  DENNIS BEENTJES KEUKEN EN INTERIEURBOUW  
               & RéMON PEPPING TIMMERWERKEN

pupil v.d. week:  KENT BAKKUM (LIMMEN D1)

Hilda Kibet winnaar!
Castricum - Hilda Kibet heeft 
de 26ste editie van de Dam-tot-
Damloop gewonnen. Voor de 
eerste keer. De atlete uit Castri-
cum heeft de tien Engelse mij-
len afgelegd in 51.33. Haar tan-
te Lornah Kiplagat finishte als 
tweede. Kiplagat, die de race in 
het verleden drie keer wist te 
winnen kreeg last van haar kuit. 

De wedstrijd bij de heren leverde 
een overwinning op voor John 
Mwangangi. De Keniaan arri-
veerde na 45.29 in de binnen-
stad van Zaandam. 
Koen Raymakers was de beste 
Nederlander en beste Europe-
aan op de tiende plaats. Hij liep 
een tijd van 47.54. 
Foto: Karel Delvoye.
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FC Castricum likt wonden na nederlaag

Castricum - FC Castricum staat 
weer met beide benen op de 
grond na de nederlaag tegen 
ZOB. Alle mooie ambities voor 
het pas begonnen seizoen kun-

nen even terug in de ijskast. Cas-
tricum trainer Mark Kranendonk 
moet dat ook hebben gedacht bij 
het zien van de overige uitslagen 
in de tweede Klasse. Op de 4-1 

nederlaag tegen ZOB was niets 
af te dingen vond ook Kranen-
donk. De trainer wilde het woord 
‘verwijt’ niet in de mond nemen. 
Liever sprak Mark Kranendonk 
over ‘constateringen’ en daar-
uit was het nodige af te leiden. 
Duidelijk was dat in de wedstrijd 
tegen ZOB een aantal tekortko-
mingen bij FC Castricum pijn-
lijk aan het licht kwam. De thuis-
ploeg maakte aanvallend weinig 
klaar en liet verdedigend teveel 
steken vallen. De slimme en er-
varen ploeg uit de Beemster wist 
daar wel raad mee. Met de te-
ruggekeerde spits Gideon van 
Valkenburg heeft ZOB ook een 
aanvaller van kaliber in het elftal. 
Na een kwartier begon het on-
heil zich af te tekenen voor FC 
Castricum. Een vrije trap van 
Marvin van der Haas werd slecht 
verwerkt door Stephan Zeilstra 
en Michel Braber was er als de 
kippen bij om vanuit een moei-

Uitgeest - De voorlaatste wed-
vlucht van de Natoer vanuit Nij-
vel met een afstand van 220 km 
stond vorig weekend op het pro-
gramma. Weer een vlucht met 
een harde wind, dus hoge snel-

Einde van seizoen in zicht voor 
postduiven Vliegende Vleugels

Leukste hofje van de 
Benesserlaan ruimt op
Uitgeest - Vanwege de lande-
lijke Burendag op zaterdag 25 
september hebben een aantal 
vrouwen het idee opgevat een 
vrijmarkt te houden. 
Zij wonen aan ‘t Hofje van de 
Benesserlaan met de nummers 
338 tot en met 384, beter bekend 
als de zaagtandwoningen. Om 
schoon schip te maken in ’t Hofje 
ruimen zij alles op tegen een leu-
ke prijs. Ook zullen er een aantal 

bewoners met hun hobby/verza-
meling naar buiten komen. De 
vrijmarkt begint om 10.00 uur en 
duurt tot 14.00 uur. Belangstel-
lenden worden verzocht lopend 
of met de fiets te komen in ver-
band met eventuele parkeerpro-
blemen. 
“We zetten onze zaagtanden er-
in en hebben er erg veel zin in!”, 
aldus de organiserende dames 
van ‘t Hofje. 

heden waren mogelijk. Het aan-
tal deelnemers was elf en het 
aantal ingekorfde duiven 250 
stuks. Om 8.45 uur werden ze 
gelost en al om 10.45.28 uur mel-
de de eerste en snelste duif zich 

lijke hoek raak te schieten, 0- 1. 
In het vervolg van de eerste helft 
drong FC Castricum wel aan, 
maar het leidde nauwelijks tot 
kansen. Mark Kranendonk: “We 
hadden weliswaar veel balbe-
zit, maar creëren daaruit veel te 
weinig. Het voorspelbare Castri-
cumse aanvalspel kon ZOB niet 
verontrusten en bij de spaarza-
me momenten dat Castricum ge-
vaarlijk werd, was de eindpass 
niet goed. Van de aanvallers, Pa-
trick van der Linde en Raoul van 
der Wel, ging nauwelijks drei-
ging uit. In de tweede helft werd 
de wedstrijd al snel beslist. Na-
dat Gideon van Valkenburg zijn 
sterke actie iets te ver doorvoer-
de, was het even later wel raak 
voor de bezoekers. Patrrick Laf-
fra zette Gideon van Valkenburg 
aan het werk en de spits maakte 
het schitterend af, 0- 2. Het leed 
werd nog erger toen Patrick van 
der Linde zich liet vallen in het 
strafschopgebied. Scheidsrech-
ter Hinke was onverbiddelijk en 
zond de Castricum aanvaller met 

zijn tweede gele kaart van het 
veld. Kranendonk probeerde nog 
wat te forceren en verving op-
vallend genoeg spits Raoul van 
der Wel voor middenvelder Ruud 
Drolinga. Het mocht niet ba-
ten. Castricum speelde het laat-
ste half uur een verloren wed-
strijd. Bijna plichtmatig werd de 
tijd vol gemaakt en ZOB kreeg 
alle gelegenheid zich uit te le-
ven in hun geliefde counterspel. 
Wouter van Os scoorde met een 
fraaie stiftbal en invaller Dennis 
Pals strooide nog meer zout in de 
wonden. Tobias de Koning redde 
de eer voor FC Castricum. De ne-
gentienjarige middenvelder kop-
te een uitstekende voorzet van 
Maarten van Duivenvoorde ach-
ter Erick Slaaf, maar dat was op 
een moment dat de wedstrijd al-
lang gespeeld was.
Met twee punten uit drie wed-
strijden is FC Castricum afgezakt 
naar een twaalfde plaats op de 
ranglijst. Dat is niet goed en niet 
in verhouding met de ambities 
van de club.  (foto Han de Swart).

Open-lucht darttoernooi
Castricum - Zondag 26 septem-
ber organiseert café de Balustra-
de alweer haar zesde open-lucht 
darttoernooi. Het toernooi vindt 
plaats voor het terras van de Ba-
lustrade en zal bestaan uit vier 
dartbanen die onder twee par-
tytenten zullen worden opge-
bouwd.
Traditioneel vindt het toernooi 
een keer per jaar plaats aan het 
einde van het zomerseizoen en 
dit jaar zal het gelijktijdig plaats-
vinden met de laatste braderie 
van dit seizoen.
Het toernooi is toegankelijk voor 
een ieder die de dartsport een 

warm hart toedraagt en niet al-
leen voor de talenten van deze 
sport. In de praktijk blijkt vaak 
dat de wat mindere darters in 
staat zijn om tijdens dit toernooi 
van hun betere tegenstanders te 
winnen vanwege de wisselen-
de omstandigheden tijdens dit 
open-luchttoernooi.

De inschrijving start vanaf 13.00 
uur en de kosten zijn 5 euro. Het 
toernooi zal uiteindelijk om 15.00 
uur van start gaan onder leiding 
van Pim Veere, die verantwoor-
delijk is voor de indeling en het 
goede verloop van het toernooi.

in Akersloot bij Rinus van Bohe-
men. 
Deze duif maakte de hoogste 
snelheid van 1827,532 mtr. p.min.
(bijna 110 km p.u.) Uitslag  van 
de vierde wedvlucht oude en 
jonge duiven Natoer van zater-
dag 11 september van de eerste 
drie liefhebbers luidt 1e R. v. Bo-
hemen, 2e Gebroeders Baltus en 
3e Dirk de Bruin. 



pagina 28 22 september 2010

Clubkampioenschappen 
bij de TV Castricum jeugd
Castricum - Dit jaar werden de 
clubkampioenschappen tennis 
voor de jeugd in vier dagen afge-
werkt op de buiten- en binnen-
banen van TVC. Omdat de weer-
goden helaas niet meewerkten 
moest er op de slotdag het no-
dige binnen worden gespeeld 
maar de meeste kinderen kon-
den hun kunsten vertonen op 
het gravel. Er werd goed gevoch-
ten voor ieder punt en er is veel 
inzet getoond door alle spelers 
en speelsters. Om bij te komen 
van de vermoeiende wedstrijden 
was er zaterdagavond een eten-
tje samen met frietjes en ande-
re hapjes. Daarna werd door de 
Youngsters een bingo georga-
niseerd met prijsjes en tenslot-
te was de loterij waar iedereen 
een lootje voor had gekregen. 

Zodoende kwamen heel wat kin-
deren al vóór de finaledag thuis 
met prijzen.
In de categorie 8 tot en met 12 
jaar streden 15 kinderen om de 
prijzen. Bij de meisjes won Mitra 
Jalali met grote overmacht haar 
poule door in twee partijen liefst 
20 games te halen. In de andere 
meisjespoule won Jose de Groot 
door haar drie partijen allemaal 
te winnen. Bij de jongens wa-
ren er overwinningen voor Chris 
Bosselaar en Mats van Burgel. 
Chris behaalde in zijn partijen 33 
games en kreeg er maar vijf te-
gen. Mats gunde zijn drie tegen-
standers ieder vijf games en be-
haalde er zelf uiteindelijk 34. Op-
vallend verder in poule A was Ja-
nique die met zijn acht jaar net 
één game tekort kwam voor de 

Open dagen bij CAS RC
Castricum - CAS RC organi-
seert twee open rugby zaterda-
gen om de jeugd, zowel jongens 
als meisjes, kennis te laten ma-
ken met deze stoere sport waar 
plezier, sportiviteit, respect, nor-
men en waarden nog hoog in het 
vaandel staan.
CAS RC heeft een van de groot-
ste jeugdafdelingen van Neder-
land en vele successen behaald. 
De jeugd wordt geleid door ge-
diplomeerde trainers en coa-
ches.

Er zijn jeugdwedstrijden te zien 
vanaf 11.00 uur en clinics waar 
men zelf aan kan deelnemen.  
Nieuwe leden kunnen drie we-
ken kosteloos meetrainen. 
Dit kan op zaterdag 25 septem-
ber van 11.00 tot 4.30 uur voor 
jongens en meisjes van dertien 
tot achttien jaar en zaterdag 2 
oktober van 11.00 tot 14.30 uur 
voor jongens en meisjes van vier 
tot dertien jaar. Voor informatie 
over deze open dagen zie www.
casrc.nl.

Van Sikkelerus wint Duits 
kampioenschap Supermoto
Akersloot - Op het mooie cir-
cuit en met prachtig weer voel-
de Jaimie van Sikkelerus zich tij-
dens de trainingen prima. Met 
de kwalificatie zette hij bij de 
jeugd een tweede tijd neer.

De start van de eerste manche 
was niet slecht maar in de eer-
ste bocht viel er een andere rij-
der waardoor Jaimie ook vast 
kwam te staan. Alle concurren-
ten gingen om hem heen en hij 
moest vanaf achteren naar vo-
ren toe vechten. Elke ronde pak-
te hij er een paar maar de eer-
ste plaats zat er niet meer in. Hij 
eindigde als tweede in zijn klas-
se en dat was prima.

De start van de tweede manche 
was redelijk en tussen de grote 
mannen door reed hij super mee. 

Halverwege de wedstrijd zaten 
Jaimie en de Duitse kampioen 
dicht bij elkaar. Ze reden super-
snelle tijden en gingen strijdend 
door het veld heen. Jaimie moest 
echt alles geven en reed voor 
wat hij waard was. Met de Duit-
ser in zijn wiel gingen ze bin-
nen een honderdste van een se-
conde over de finish in het voor-
deel van Jaimie. Het Nederland-
se volkslied klonk helder en met 
een tweede en een eerste plaats 
was Jaimie totaal dagwinnaar. 

Jaimie moet zondag 26 septem-
ber rijden voor het Nederlands 
Kampioenschap in Valkens-
waard.

Voor meer informatie over MX 
Team Akersloot kijk op www.mx-
teamakersloot.nl.

Amak-loop met aantrek-
kelijke actie voor de jeugd
Akersloot - Op zondag 26 sep-
tember organiseert de Akerslo-
ter Marathon Klub voor de zes-
entwintigste maal de Amak loop. 
Mede door de vele sponsors kan 
de Amak deze loop weer organi-
seren. De afstanden waaruit ge-
kozen kan worden zijn vijf, tien 
en vijftien kilometer en voor de 
jeugd zijn er de afstanden 500 
meter, een en twee kilometer. 
Er wordt een ludieke actie ge-
houden om de jeugd van al-
le Akersloter scholen te stimu-
leren aan deze wedstrijd mee 
te doen. De Amak geeft 1 euro 
per deelnemende leerling aan de 
school van deze leerling, omge-
zet in een boekenbon, te beste-

den voor de bibliotheek van deze 
school. De Amak probeert mid-
dels deze actie de jeugd te sti-
muleren meer te bewegen en 
dus gezonder te leven.
Volwassenen kunnen zich voor-
inschrijven via internet www.
amak.nu. Na-inschrijving kan 
vanaf 9.00 uur in café de Lelie 
aan de Rembrandtsingel 3. 
De start is om 11.00 uur aan de 
Rembrandtsingel in Akersloot. Er 
is een aantrekkelijk prijzengeld 
beschikbaar voor de heren en de 
dames. Alle deelnemers ontvan-
gen na afloop een herinnering.
Om de jeugd alle aandacht te 
kunnen geven zullen zij een uur 
voor de senioren van start gaan 

tweede plek. Hij toonde zich erg 
tevreden met zijn onverwachte 
bronzen plak.

In de categorie 13 tot en met 
17 streden 14 oudere jongeren 
voor de prijzen. Lisa Nussy won 
in haar poule waarbij vooral de 
partij tegen Lisette Huijgen erg 
spannend was. Ook in de dub-
bel won Lisa Nussy aan de zijde 
van Joost Nussy na enkele span-
nende wedstrijden. De enkel was 
ook een prooi voor Joost na ook 
hier weer een driesetter te heb-
ben gespeeld. Tenslotte won Job 
Res met enorme overmacht de 
jongensenkel tot en met 15 jaar. 
Ook dit lijkt net als andere deel-
nemers een groot talent voor de 
toekomst van TVC te zijn.
Zondag werden rond 17:00 uur 
de prijzen verdeeld. Alle prijs-
winnaars leken trots te zijn op 
de gewonnen prijzen en zullen 
zeker volgend jaar weer van de 
partij zijn tenzij hun leeftijd dat 
niet meer toelaat. 

voor het Open Kampioenschap 
van Akersloot. Voor de kinderen 
van vier tot en met zes jaar is de 
wedstrijd 500 meter lang, voor 
de jeugd van zeven tot en met 
negen jaar één kilometer lang 
en voor de jeugd tien tot en met 
dertien jaar is de afstand twee 
kilometer.
Voor de kampioenen staan be-
kers klaar aan de finishlijn en el-
ke jeugdige deelnemer ontvangt 
een leuke herinnering. De start 
is om 10.00 uur voor de 500 me-
ter, om 10.10 uur voor de een ki-
lometer om 10.20 uur voor de 
twee kilometer. Deelname voor 
de jeugd is gratis. Tevens ont-
vangt de jeugd bij de inschrijving 
een gratis lot voor de verloting.
Er is voldoende kleed- en dou-
chegelegenheid aanwezig. 
Voor meer informatie zie www.
amak.nu of bel Gerda Smit 0251-
313738.

Lisanne Schoonebeek sterkste bij 
pupillenfinale Noordwest Nederland

Castricum - Tijdens de regiofi-
nale voor de atletiekpupillen be-
haalde Lisanne Schoonebeek 

van AV Castricum zaterdag 18 
september de gouden medaille 
bij de meisjes A1. Ze was veruit 

de sterkste in een groot deelne-
mersveld. 

Na drie voorrondes was de 
10-jarige AVC-atlete al als eer-
ste geplaatst voor de finale. Za-
terdag reikte ze op de kunststof-
baan van AAC in Amsterdam tot 
de hoogste tree van het erepo-
dium door onder andere twee 
persoonlijke records. De 60 me-
ter won zij overtuigend in 9.06 
seconden, en bij het balwerpen 
verbeterde ze haar beste worp 
met ruim een meter tot 21.64 
meter. Bij het verspringen be-
naderde zij haar beste prestatie 
ooit met 4 cm. Daar werd ze eer-
ste met 4.27 meter. 
Het totale aantal punten dat Li-
sanne Schoonebeek met deze 
prestaties verdiende, kwam op 
1549 uit, en was dus goed voor 
goud. 

Jaarlijkse clubkampioen-
schappen AV Castricum
Castricum - Zondag 26 septem-
ber sluit AV Castricum het baan-
seizoen af met de jaarlijkse club-
kampioenschappen. Deelname 
staat open voor alle leden van 
AV Castricum. 

Alle informatie over de wed-
strijd en hoe in te schrijven vindt 
men op de website van AV Cas-
tricum via de bijgaande link: ht-
tp://www.avcastricum.nl/index.
php?pagina_id=164.
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Helios pakt verdiend de punten
Castricum - In een spannende 
wedstrijd tegen Purmer hebben 
de korfballers van Helios een 
terechte overwinning behaald. 
Het team van coach Anand Joe-
loemsing groeide in de wedstrijd 
en legde een mooie partij op 
de drassige grasmat. Met goed  
aanvalsspel trok Helios de wed-
strijd naar zich toe en wist de te-
genstander telkens op het ver-
keerde been te zetten. 
Helios kwam in de eerste helft 
telkens voor. Het lukte de thuis-
ploeg echter niet om definitief 
afstand te nemen. Er werden te-
veel persoonlijke fouten gemaakt 
waardoor de Castricummers uit-
eindelijk vijf strafworpen te-
gen kregen. Hierdoor bleef Pur-
mer in de race. In de rust stond 
het 9-7 in het voordeel van He-
lios. Na de rust ontwikkelde de 
wedstrijd zich tot een spannen-
de strijd. Purmer vocht zich terug 
naar 12-12 en nam vervolgens 
brutaal de leiding. Dankzij mooie 
doelpunten van Jet Beentjes en 

Suzanne Stuifbergen kwam He-
lios tot 15-13 en wist de wed-
strijd uit te spelen naar een 16-
14 eindstand. Aanvoerder Frank 
Brakenhoff was tevreden over 
het goede spel van Helios. “Vo-
rig jaar zouden we dit soort wed-
strijden hebben verloren. We zijn 
als team gegroeid en kunnen op 
beslissende momenten de rust 
bewaren en een wedstrijd uit-
spelen.” Coach Anand Joeloem-
sing heeft ook goede vooruit-
gang gezien in het team. “We 
spelen elke week beter en de 
ploeg straalt zelfvertrouwen uit. 
De komende week moeten we 
wel stilstaan bij de persoonlijke 
fouten die in de wedstrijd wer-
den gemaakt. We maken nog te-
veel overtredingen bij de paal. 
Een aantal spelers moet beter 
aanvoelen wanneer zij een lucht-
duel kunnen aangaan.”
Zondag speelt Helios de uitwed-
strijd tegen Aurora uit Haarlem. 
Het duel begint om 14.30 uur. 
Foto: Willem Klopper.

Gerhard Tromp wint 
de laatste Wedvlucht
Castricum - De laatste vlucht 
van het seizoen van zaterdag le-
verde een mooie overwinning op 
voor Gerhard Tromp.
Gelost om 9.00 uur in het Belgi-
sche Chimay (280 km) vloog de 
eerste duif van de postduiven-
vereniging de Gouden Wieken 
met een snelheid van bijna 80 ki-
lometer richting Castricum.
De duivin met ringnummer 
NL10-1557284 van Gerhard 
landde om 12.29.50 op de klep 
en verdiende daarmee de bloe-

men voor zijn baas. Tevens pak-
te hij een hoge notering in de 
Noord-Hollandse uitslag.
Ook Anton Tromp liet van zich 
spreken en klokte als tweede 
liefhebber en werd daar mee 
natourkampioen van de vereni-
ging. 
Derde werd Nico de Graaf voor 
Jaap Kaandorp.
Op deze laatste vlucht werden 
de laatste prijsduiven geklokt 
door Sander de Graaf en Arie 
Hageman.

Positioneel laveren bij 
Schaakclub Bakkum
Bakkum - In een Spaanse ope-
ning probeerde Fons Vermeulen 
de theorie te verbeteren, door 
een aantal noodzakelijke zetten 
na te laten. Peter Siekerman had 
daarvan kunnen profiteren, maar 
stelde zich te solide op. Na een 
hoop positioneel gedoe, waarbij 
wederzijds de betere voortzet-
tingen werden gemist, werd Ver-
meulen moe van het eindeloos 
gelaveer en deed een stuk in de 
aanbieding. Slechts enkele zet-
ten later stond hij pardoes mat.
Arno Schlosser kreeg opnieuw 
het scherpe Albin’s tegengam-
biet van Adri Twisk op het bord. 
Beide spelers waren nog wat on-
wennig en afwachtend. Schlos-
ser had onwillige paarden en de 

stukken van Twisk waren ook wat 
onwennig aan het manoeuvre-
ren. Schlosser hield zijn minima-
le voorsprong. In het middenspel 
probeerde Twisk nog een pion-
verlies te voorkomen, maar met 
een eenvoudig tussenschaakje 
won Schlosser een stuk, waarna 
Twisk direct verbouwereerd op-
gaf. In een Deens gambiet ver-
hinderde Gren Noteboom met 
wit de rokade van Lau Zonne-
veld, waarbij de zwarte koning 
steeds moeilijker kwam te staan 
wat resulteerde in mat binnen 30 
zetten. Jos Copier opende rustig 
tegen Marc Graftdijk die in een 
Italiaanse partij verrassend lang 
rokeerde. Copier kreeg een ster-
ke loper. Graftdijk verzuimde een 

afruil, verloor een stuk, waarna 
Copier een fatale mataanval kon 
opzetten. 
Frank Romeijn had tegen Cees 
de Groot de intentie er eens rus-
tig voor te gaan zitten en zijn tijd 
eens goed te gebruiken. Het re-
sulteerde echter al binnen 20 mi-
nuten tot een stelling waarin Ro-
meijn listig voordeel binnenhaal-
de en spoedig het punt.

Vitesse wint van Flamingo’s
Castricum – Nadat in de afge-
lopen nacompetitie Vitesse zeer 
onterecht werd uitgeschakeld 
door de Flamingo’s, was het elf-
tal van Jort v.d. Meulen dan ook 
uit op revanche. In een open 
wedstrijd trok deze keer de Cas-
tricumse formatie aan het lang-
ste eind.
Het eerste half uur gebeurde 
weinig. Twee strijdende ploegen 
die elkaar in evenwicht hielden. 
Toch was het Roger Duin die via 

de kluts op keeper Stet kon af-
lopen. Hij kon afspelen, maar 
ging voor eigen succes wat he-
laas niet goed uitpakte. Daar-
na was het Rob Touber die een 
vrije trap verwoestend langs de 
muur trapte: 1-0. Lang kon Vites-
se echter niet genieten van deze 
voorsprong. Goaltjesdief Mau-
rice Gijzen had aan één meter 
genoeg om vanaf een meter of 
twintig de bal achter keeper Al-
ders te schieten: 1-1.

Na rust begon Vitesse slordig. 
Veel duels werden niet gewon-
nen en Flamingo’s kreeg een 
veldoverwicht. Toch kwam de 
thuisploeg wel weer op voor-
sprong. Via een ingooi en de 
kluts kwam de bal bij Lennert 
Beentjes, die werd vastgehou-
den in het strafsschopgebied. Hij 
benutte de penalty zelf: 2-1. Aan 
de andere kant werd er niet veel 
later ook een strafschop gege-
ven. Duin zou zijn directe tegen-
stander bij een corner hebben 
vastgehouden. Manaputty faal-
de niet: 2-2. 
Tien minuten voor tijd kon Vi-
tesse echter toch de overwin-
ning pakken. Shabari Visser wist 
Beentjes te bereiken, die uiterst 
koel de 3-2 binnen schoof. Ui-
teraard was ook uitblinker Rem-
co Beentjes zeer tevreden met 
het resultaat: “Het is fijn om een 
keer te winnen van deze tegen-
stander, ook omdat we vorig jaar 
op zo’n zure wijze van hen ver-
loren. Het veldspel was nog niet 
optimaal, maar zolang we pun-
ten pakken en onze top nog niet 
hebben bereikt, zijn we goed be-
zig”, aldus de verdediger die ein-
delijk na veel blessureleed zijn 
oude niveau weer te pakken 
heeft.

Open dag bij Vitesse’22
Castricum - Zaterdag 25 sep-
tember is er bij Vitesse’22 een 
open dag. Meisjes en jongens 
van 4 t/m 7 jaar zijn om 9.00 uur 
welkom om, onder leiding van 
drie oud profs, deel te nemen 
aan spelletjes (4-jarigen), trai-
ningen en wedstrijdjes (5, 6 en 
7-jarigen).
De drie oude profs zijn zeer ge-
waardeerde leden van de Vi-
tesse’22 Wall of Fame. Arjan 
de Zeeuw, tot voor kort nog te-
genstander van Wayne Rooney 
en Carlos Tevez. Dick Twisk, in 
zijn tijd bij AZ vocht hij nog ve-
le duels uit tegen Johan Cruijff 

en Willem van Hanegem. Johan 
Baltus speelde 44 wedstrijden 
bij AZ. Onder leiding van Louis 
van Gaal speelde hij zich toen-
dertijd in de basis. Tevens sluit 
Hendrie Rouw aan die meerma-
len uitkwam voor het eerste van 
Vitesse’22.

Alle vier namen, zonder na te 
denken, de uitnodiging aan om 
te assisteren bij deze open dag 
omdat zij veel positieve herin-
neringen aan hun tijd bij Vites-
se’22 hebben. De jeugd heeft de 
toekomst en bij Vitesse’22 zit je 
daarvoor bij de juiste vereniging 

vinden zij. De jeugd van Vites-
se’22 maakt in dit prille seizoen 
een spectaculaire groei mee. In 
de Vitesse’22 mini-pupillen zijn 
na al meer de 30 nieuwe leden 
te bewonderen. De mini’s trai-
nen sinds dit seizoen op woens-
dagmiddag van 16:30–17:30 
uur. Op zaterdag wordt er sinds 
twee jaar gespeeld in de Vites-
se’22 Champions Leaque. Sinds 
1,5 jaar waait er een frisse wind 
door de club die er voor zorgt dat 
er veel zaken verbeterd en geor-
ganiseerd worden waar onder de 
Mini WK. Vitesse’22 is dus echt 
een club in beweging!

Rectificatie
Bakkum - Door een misver-
stand is het resultaat van de fi-
nalepartij Dames 3 van het club-
kampioenschap van Tennisclub 
Bakkum in de vorige editie van 
deze krant onjuist vermeld. Ben-
te Akkerman moest helaas we-
gens een voetblessure haar 
wedstrijd tegen medefinaliste 
Kim Popping opgeven. Kim werd 
dus clubkampioene zonder te-
gen Bente te kunnen spelen.



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 griffi e
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
22 september 2010

19:30 - 21:00  Structuurvisie Buiten 
  Gewoon Castricum 
19:30 - 20:00 Initiatiefvoorstel VVD 
  inzake wijziging winkeltij-
  denverordening
20:00 - 21:00 Vervolg discussie jaarrond-
  exploitatie strandpaviljoens
21:15 - 22:15 Bestemmingsplan kampeer-
  terreinen Bakkum en 
  Geversduin
21:15 – 22:15 Diverse raadsvoorstellen/
  technische onderwerpen*

 A Diverse wijzigingen in de 
  APV
 B Verslagen en besluitenlijs-
  ten d.d. 9 september 2010

 C Lijst van ingekomen 
  stukken
 D Lijst ter inzage gelegde   
  informatie
 E Vragen uit de raad, mede-
  delingen uit het college

Vanaf 22.30: Besluitvorming over:
A Jaarrondexploitatie strandpavil-
 joens (ovb uitkomsten carrousel)
B Rapport Rekenkamer onderzoek   
 inkoop- en aanbestedingsbeleid
C Diverse wijzigingen in de APV

De gehele agenda leest u op 
www.castricum.nl > Meer nieuws.

Op 30 september wordt de gemeente-
raad tijdens een Raadsactiviteitenavond 
in het Clusius College geïnformeerd over 
de fi nanciële beheersbaarheid van de uit-
gaven voor bijzondere bijstand. Er is een 

concept-nota minimabeleid opgesteld 
die ruimte laat om uit diverse maatrege-
len te kiezen. Tijdens de raadsactiviteit 
wordt nadere informatie over de nota 
gegeven. 

Op 19 augustus heeft de Alderstafel een 
advies uitgebracht over het starten van 
een experiment met een nieuw geluids-
stelsel voor Schiphol. Op 29 september 
geeft de heer Alders voor bewoners in de 
regio een presentatie van het nieuwe ge-

luidsstelsel. De bijeenkomst is van  19.30 
tot 21.30 uur in het Claus Event Centre, 
Bosweg 19 in Hoofddorp. 
Het volledige advies is te vinden op 
www.alderstafel.nl/schiphol. Zie verder 
onze website.

Onderwerpen Raadsplein 
23 september

Gemeenteraad buigt zich over 
beleidsnota armoedebeleid

Fietspad feestelijk geopend

Alderstafel houdt bijeenkomst over Schiphol

Strand gemeente Castri-
cum krijgt vier sterren

Het strand van Castricum heeft het 
maximale aantal van vier sterren ge-
kregen bij de beoordeling van Stichting 
Nederland Schoon. Daarmee is Cas-
tricum een van de 17 gemeenten met 
het predicaat ‘zeer schoon strand’. Dat 
is dankzij de samenwerking tussen ge-
meente en strandondernemers rond het  
inzamelen en scheiden van afval. Zie ook 
het persbericht op onze website.

Horeca en gemeenten 
in gesprek over alcohol-
matiging jongeren

Op 15 september startte een rondetafel-
gesprek tussen horecaondernemers en 
burgemeester Emmens van Castricum 
namens de bestuurders van alle acht 
gemeenten van de regio Noord-Kenne-
merland. Doel is afspraken te maken om 
overmatig alcoholgebruik onder jonge-
ren tegen te gaan. Het persbericht hier-
over leest u op onze website.

Controle voor 
hondenbelasting
Hondenbezitters moeten hondenbe-
lasting betalen. Wie een hond neemt 
(of een erbij) moet hiervan binnen een 
maand aangifte doen. De gemeente 
houdt regelmatig controles op hon-
denbezit. Aangifteformulieren zijn ver-
krijgbaar via het team Burgers. Online 
invullen kan via de website onder ‘mijn-
gemeente/webwinkel.

Pont Akersloot vaart 
week lang niet
De pont bij Akersloot vaart niet van 
27 september tot en met uiterlijk 3 
oktober. Het Hoogheemraadschap laat 
in die week de aanlegsteigers aanpassen. 
Meer informatie leest u op de website 
www.hhnk.nl .

Verkeershinder Bever-
wijkerstraatweg op 
23 en 24 september

De Beverwijkerstraatweg, tussen de 
rotonde Oude Haarlemmerweg en de 
Korendijk, wordt – bij droog weer - 
geasfalteerd in de nachten van 23/24 
en 24/25 september, van 20.00 uur tot 
6.00 uur. Er blijft één rijbaan beschik-
baar. Lees meer hierover op de website, 
button Werken in uitvoering.

Scholieren uit Akersloot en andere fi et-
sers zijn sneller en veiliger uit tijdens 
hun fi etstocht van Akersloot naar Castri-
cum (en andersom). Vrijdag 17 septem-
ber werd het nieuwe fi etspad tussen de 
beide kernen feestelijk geopend. In de 
ochtend deelden wethouder Meijer en 
medewerkers van de gemeente fi etsvei-

lige lampjes uit onder scholieren op weg 
naar school, in de middag was er de offi ci-
ele ingebruikneming. Gedeputeerde Post, 
wethouder Meijer en de voormalige wet-
houders Beens en Hommes namen plaats 
in een skelter en reden hiermee door het 
traditionele lint. Binnenkort wordt bekend 
welke naam het fi etspad krijgt.



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

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

090910 Westerweg 25 in Akersloot
 Het uitbreiden van de woning
100910 Charley Tooropstraat 2 in Castricum
 Het uitbreiden van de eerste verdieping
 Buurtweg 43a in Akersloot
 Het plaatsen van een schuur/berging
130910 Dr. Leenaersstraat 7 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning en het 
 wijzigen van de dakkapel
140910 Rosa Spierstraat 17 in Castricum
 Het uitbreiden van de serre
160910 Plan Vierhuyzen (kavel 7) in Akersloot 
 (Buurtweg)
 Het bouwen van een woning
 Compaanhof 12 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Westerweg 14 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning

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

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 van 
de Wet ruimtelijke ordening
 Julianaplein 17 in Akersloot
 Het uitbreiden van de woning en het wijzigen 
 van de gevel

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

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

Bouwvergunningen met ontheffing

130910 Zwanebloem 14 in Limmen
 Het plaatsen van een dakopbouw op de garage
 Zwanebloem 12 in Limmen
 Het plaatsen van een dakopbouw op de garage
170910 Fielkerweg 4 in Akersloot
 Het plaatsen van een schuur

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

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

Bouwvergunningen
130910 Charley Tooropstraat 2 in Castricum
 Het uitbreiden van de verdieping
150910 Geelvinckstraat 39 in Castricum
 Het plaatsen van een berging (legalisatie)
160910 Compaanhof 12 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Grutto 61 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Cieweg 24e in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
 Prins Bernhardstraat 4 in Castricum
 Het uitbreiden van de verdieping

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

Evenementenvergunning
AMAK-loop 2010 
Aan de Akersloter Marathonklub AMAK is vergunning 
verleend voor het organiseren van de 26e AMAK-loop op 
26 september 2010  van 09.00 tot 14.00 uur in de kern 
Akersloot. 
Strandactiviteiten strand Bakkum 
Aan gemeente Alkmaar, Sector Stadsontwikkeling is ver-
gunning verleend voor het organiseren van diverse strand-
activiteiten op het strand van Bakkum op 23 september 
2010 van 12.00 en 19.00 uur.

APV vergunningen (overig)
Ontheffing sluitingstijd Handbalvereniging Meervogels ‘60
Aan Handbalvereniging Meervogels ‘60 is ontheffing ver-
leend van het sluitingsuur om in de nacht van 16 op 17 
oktober 2010 de kantine van de sportvereniging tot 02.00 
uur geopend te hebben.
Standplaatsvergunning Fietsersbond, Bakkerspleintje
Aan Fietsersbond, afdeling Castricum/Akersloot/Limmen 
is vergunning verleend voor het innemen van een stand-
plaats voor de controle van fietslichten en het verhelpen 
van kleine mankementen aan de fiets op 18 september 
van 9.00 tot en met 17.00 uur. 

Standplaatsvergunning verkoop kerstbomen, Castricum
Aan de heer M.J.P. Baltus is vergunning verleend voor het 
innemen van een standplaats voor de verkoop van kerst-
bomen op het perceel de Verlegde Overtoom 11 te Castri-
cum van 3 tot en met 22 december 2010.
Melding geluid Grandcafé Mezza Luna
Door de heer R. Outmaijer van Grandcafé Mezza Luna is in 
het kader van artikel 4:3 van de Apv een melding van het 
geluid gedaan voor 24 september 2010 voor de inrichting 
op het perceel Mient 1 te Castricum.

verordeningen
Verordening begraafplaatsen 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 9 
september 2010 de Verordening Begraafplaatsen Castri-
cum 2010 heeft vastgesteld. 
In deze verordening wordt onder andere bepaald op 
welke tijdstippen begraven kan worden, hoe en voor 
welke termijnen de graven uitgegeven worden en wat 
het beleid is ten aanzien van het ruimen hiervan.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de 
eerste dag na bekendmaking.
De verordening ligt vanaf vandaag gedurende 12 we-
ken ter inzage bij de informatiebalie van het gemeente-
huis van Castricum en in de locatie Limmen. Voor meer 
informatie: dhr. Markowski, tel. (0251) 661 147.

Legesverordening 2010 en tarieventabel Titel 2 Omge-
vingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 
18 februari 2010 de aanpassing van Legesverordening 
2010 en tarieventabel Titel 2 Omgevingsvergunning 
heeft vastgesteld. 
In deze aanpassing van de Legesverordening 2010 
wordt bepaald welke tarieven gelden voor gemeentelij-
ke diensten die verbonden zijn aan het behandelen van 
een aanvraag omgevingsvergunning zoals bedoeld in de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 
oktober 2010.
De verordening ligt vanaf vandaag 12 weken ter inzage 
bij de informatiebalie van het gemeentehuis van Castri-
cum en in de locatie Limmen. Voor meer informatie: dhr. 
H. de Leeuw, tel. (0251) 661 162.

FormAlisAtiebesluit 
woonplAAtsgrenzen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat zij in de 
vergadering van 14 september 2010 heeft besloten, op 
basis van het delegatiebesluit van de raad van 3 decem-
ber 2009, de woonplaatsgrenzen te formaliseren. Het for-
maliseren beschrijft de bestaande woonplaatsgrenzen en 
is noodzakelijk in het kader van de BAG (wet basisadmi-
nistratie adressen en gebouwen). Het voornoemde besluit 
ligt met ingang van donderdag 23 september 2010 ter 
inzage in de gemeentelijke locatie te Limmen. Het besluit 
treedt in werking op de dag na publicatie.

Castricum, 22 september 2010
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