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Buurt pikt overlast door 
jongeren niet langer meer

Castricum - Ze zijn de aan-
houdende overlast en het gro-
ve vandalisme meer dan zat. En 
na lang klagen lijkt het er nu 
dan toch op dat er maatrege-
len genomen worden tegen de 
toenemende groep hangjonge-
ren die het plantsoen nabij de 
Laanacker als eigen terrein lijkt 
te zijn gaan claimen. De maat 
was vol toen in de nacht van 
12 op 13 september een groot 
speeltoestel met de omliggen-
de rubberen tegels volledig af-
brandde en de nacht daarop de 
buurt werd opgeschrikt door 
een paar enorme dreunen. Ver-
volgens werd een vuilnisbak in 
lichterlaaie gezet.  
Volgens de gemeente Castri-
cum is het niet zeker dat de 
dader onder de hangjongeren 
moet worden gezocht. Burge-
meester A. Emmens-Knol was 
er nog niet van op de hoogte 
dat er problemen waren in deze 
buurt.  “Het is volstrekt ontoe-
laatbaar en we gebruiken al on-
ze mogelijkheden om tegen de 
daders op te treden”, zegt zij. 
Ondertussen is een afspraak 
gemaakt voor een oriënterend 
gesprek tussen alle betrokke-
nen. 

“Maar dat is niet voldoende”, 
aldus een van de omwonen-
den. “Er is iets structureel mis 
als burgers geen gehoor vin-
den bij politie en gemeente. Wij 
hebben ontelbare malen aan 
de bel getrokken, maar er werd 
niet ondernomen. Bovendien 
moet je ook constateren dat het 
gemeentebestuur tot nog toe 
voor onvoldoende alternatieven 
heeft gezorgd toen het besloot 
het jongerencentrum De Bak-
kerij te sluiten. Een toename 
in rondhangende jongeren kan 
niet los worden gezien van de-
ze ontwikkeling.” Om nu in ver-
band met de recente ontwikke-
lingen direct met de vinger te 
wijzen naar de jongeren die de 
Bakkerij bezochten gaat te ver. 
“Het is geen homogene groep 
die het speelveld onveilig maakt. 
Het zijn verschillende groepen 
met verschillende achtergron-
den. Daarnaast is er ook geen 
zekerheid dat er een recht-
streeks verband bestaat tussen 
deze groepen en de brandstich-
tingen. Wat wel steeds duidelij-

ker wordt uit de gesprekken die 
we sinds de brand met de jon-
geren voeren  is dat er binnen 
de groepen nauwelijks onder-
linge controle is. Een kerngroep 
mag dan min of meer stabiel en 
zelfcontrolerend zijn maar het 
wordt echt ronduit verontrus-
tend als je uitspraken aanhoort 
van sommige jongeren die te-
gen die kern aanhangen. Als je 
die uitspraken ook nog ziet in 
het licht van het bij sommige 
aanzienlijke drugsgebruik dan 
is het duidelijk dat hier op zo 
kort mogelijke termijn wat aan 
gedaan moet worden.” 

Nu de situatie zo uit de hand 
gelopen is hopen de buurtbe-
woners dat jongeren die zich 
niet herkennen in het geësca-
leerde vandalisme bij zich zelf 
te rade gaan, maar ook dat de 
ouders van deze soms 14- en 
15-jarigen hun verantwoorde-

lijkheid nemen. 
Scherven van bierflesjes,  para-
cetamol, weedzakjes en braak-
sel vormen samen een treurig 
schouwspel in de kinderrijke 
buurt. Ouderen lopen liever een 
straatje om en de kinderen uit 
de buurt kunnen geen gebruik 
meer maken van de speeltoe-
stellen. Om hun ongenoegen 
te uiten hebben zij een span-
doek gemaakt met de tekst ‘Wij 
zijn boos’. Die werd een dag la-
ter in de bosjes teruggevonden. 
Een van de jongeren had er zijn 
billen ermee afgeveegd. Het 
spandoek inspireerde de jon-
geren om met een eigen span-
doek te komen waarin zij mel-
den zich valselijk beschuldigd 
te voelen.

Wie iets gezien of gehoord heeft 
dat kan helpen om de dader op 
te sporen, kan anoniem bellen 
naar 0900–8844 of 0800–7000.

Getuigen gezocht van  
verkrachting jongen
Castricum - De afdeling zeden-
zaken van de politie Zaanstreek-
Waterland zoekt naar getuigen 
van de verkrachting van een 16-
jarige jongen uit Zaandam. De 
jongen zou zaterdagmiddag 20 
september in de omgeving van 
station Zaandam door een man 
met een smoesje naar een licht-
blauwe auto zijn gelokt. Daar 
zou hij bewusteloos zijn gesla-
gen, meegenomen en later zijn 
verkracht. Tijdens het misdrijf is 
het slachtoffer weer bewuste-
loos geraakt en hij vertelde dat 
hij weer bij kwam in de omge-
ving van een spoorwegovergang 

in Castricum. Daarna liep hij te-
rug naar Zaandam en meld-
de zich daar bij het ziekenhuis. 
De dader wordt omschreven als 
een Nederlandse man met een 
slank postuur, tussen de 30 en 
40 jaar oud en 180 cm lang. De 
man had zwart haar dat net on-
der een witte pet met klep uit-
kwam (geen baseballcap) sprak 
met een licht accent. Hij had een 
donkere volle snor en droeg een 
wit jack met lichtblauwe jeans. 
Getuigen worden verzocht con-
tact op te nemen met Zedenza-
ken via 0900-8844. Getuigen uit 
Castricum kunnen daarbij vra-
gen naar de politie Zaanstreek-
Waterland.
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 27 september 18.30 uur: Eu-
charistieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor B. van 
Oploo.
Zo. 28 september 9.30 uur: 
Woord- en communiedienst ver-
zorgd door volwassenen liturgie 
m.m.v. dameskoor Bethlehem. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 27 september 19.00 uur: 
Woord- en communiedienst 
m.m.v. inzinggroep Bethlehem. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 28 sept. 11.00 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man. Door de week is de viering 
op woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 28 september Dorpskerk 
10.00 uur: Ds. D. van Arkel. Spe-
ciale kinderdienst. Uitgezon-
den door radio Castricum (ka-
bel 104,5 m/ether 105 m). Litur-
gie beschikbaar via www.pgcas-
tricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Mw. 
ds. H.Z. Scheltens-Ritzema uit 
Lunteren. 

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 28 september 10.00 uur: Ben 
v.d. Berg uit Rotterdam. Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage. Tij-
dens de dienst is er kinderop-

vang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 28 september 10.00 uur: ds. 
Angelique Rijlaarsdam.

Protestantse Gemeente Lim-
men
28 september 10.00 uur: Ds. J. 
van Aller. Koffie en kinderdienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 27 september 19.00 uur: Ge-
zins woord- en communieviering 
met kinderkoor. Voorganger pas-
tor J. Olling.
Zo. 28 september 10.00 uur: Eu-
charistieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor J. Veldt.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 27 september 19.00 uur: 
Geen viering.
Zo. 28 september 10.00 uur: Eu-
charistieviering met alle koren. 
Voorgangers: alle pastores. In-
stallatieviering pastor H. Hude-
pohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 26 september 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem. 
Na afloop koffiedrinken.
Za. 27 september 19.00 uur: He-
dendaagseviering.
Zo. 28 september 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo.
Do. 2 oktober 19.00 uur: Sacra-
mentslof.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten
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Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
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u de tekst naar ons e-mailt kun-
nen wij dit gemakkelijker ver-
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Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Het Cliënteninformatiepunt 
(Clip) Akersloot verhuist
akersloot - Vanaf 1 oktober 
kunnen  inwoners van Akersloot 
(jong en oud) via de Clip in de 
bibliotheek antwoord krijgen op 
al hun vragen over wonen, wel-
zijn, zorg en inkomen. Iedere 
woensdagmiddag kan men hier 
tussen 14.30 en 16.30 uur langs-
komen. Een afspraak maken is 
niet nodig.
De Clip is het informatiepunt 
dichtbij huis waar men precies 
weet welke voorzieningen be-
schikbaar zijn op het terrein van 
wonen, welzijn, zorg en inkomen. 
De medewerkers van de Clip ge-
ven gratis advies en informatie 
op dit gebied. Zij helpen mensen 
op weg of brengen hen in con-
tact met de juiste instellingen. 
Als het nodig is kunnen zij ook 
direct al ondersteunende hulp 
inschakelen, zoals bijvoorbeeld 
de klussenbank. Ook kunnen zij 
informatie verstrekken over wel-
ke geïndiceerde hulp het Zorglo-
ket kan leveren. Dit is hulp, waar-

voor de gemeente eerst toestem-
ming moet geven. De medewer-
kers van de Clips stellen geen in-
dicaties, wel kunnen zij de beno-
digde aanvraagformulieren ver-
strekken voor bijvoorbeeld aan-
passingen in huis, huishoudelij-
ke hulp, vervoersvoorzieningen 
en rolstoelvoorzieningen, et ce-
tera. Met het Zorgloket en de 
Clips wil de Gemeente Castricum 
ervoor zorgen dat al haar inwo-
ners kunnen (blijven) deelnemen 
aan de maatschappij. 
Buiten de openingstijden van de 
Clip Akersloot kan men voor in-
formatie bellen met het Zorglo-
ket in Limmen 0251-661122 of 
de Clip bij de Stichting Welzijn in 
Castricum 0251-65 65 62. 
Ook per mail kan men contact 
opnemen: Het mailadres van 
het Zorgloket is: gemeentebe-
stuur@castricum.nl. en het mail-
adres van de Clips in Akersloot 
en Castricum is  info@welzijn-
castricum.nl.

Unieke expositie van cursisten 
van Marijke Verlaat-Noppers
Castricum - Fantasie- en karak-
terfiguren, vormgegeven sculp-
turen en gestoffeerde poppen 
zijn op zondag 28 september van 
11:30 tot 16:30 uur te zien in het 
gebouw ‘de Eenhoorn’, tweede 
Groenelaan 5 in Bakkum.
Ook stripfiguren, boeddha’s, 
dierfiguren en keramiek zijn te 
bewonderen. Ze zijn dit jaar het 
opvallende resultaat van de cur-

sisten van kunstenares Marijke 
Verlaat-Noppers. Eerder werden  
deze exposities druk bezocht. De 
werkstukken, die op basis van 
zelfhardende DAS-klei worden 
gemaakt, zijn van hoog niveau. 
Het eindresultaat laten de deel-
nemers graag elkaar en alle be-
langstellenden zien. 
De entreekosten bedragen 1,50 
euro, inclusief consumpties. 
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Programma 25 sept t/m 1 okt 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur

“Mamma Mia!”
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

“La Noche de los Girasoles”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur 

“Wanted”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

“Kung Fu Panda” (NL)
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

woensdag 14.00 uur

“Wall E” (NL)
woensdag 14.00 & 20.00 uur

“Radeloos”

La Noche de 
los Girasoles
La Noche de los Girasoles is het 
speelfilmdebuut van Jorge Sán-
chez-Cabezudo. De openings-
sequentie van de film toont de 
rauwe werkelijkheid van een ge-
pleegde misdaad, contrasterend 
met de schilderachtige schoon-
heid van een veld bloeiende zon-
nebloemen uit de titel. 
Tegelijkertijd wordt kennisge-
maakt op een bijna theatrale ma-
nier, met de personages die allen 
opzichtig gelijktijdig getuige zijn 
van de berichtgeving rondom de 
gepleegde misdaad. Het is een 
manier om deze figuren ener-
zijds te binden aan het vervolg-
verhaal en anderzijds de vervolg-
structuur op te knippen in ‘losse’ 
verhalen die vanuit het perspec-
tief van steeds een ander perso-
nage rondom de zelfde gebeur-
tenissen gegroepeerd en verteld 
worden. 

La Noche de los Girasoles is in 
vele opzichten een verrassende 
film. Het is een macaber verhaal 
van de jonge Jorge Sánchez-Ca-
bezudo, dat je maar met moei-
te loslaat bij het verlaten van je 
stoel. Vervolgens doemt de vraag 
op wanneer deze vaardige ver-
halenverteller een volgende pa-
gina zal omslaan. 

Wanted; van sukkel 
naar seriemoordenaar
De 25-jarige Wesley Gibson 
(James McAvoy) komt erach-
ter dat zijn vader, waarvan hij 
dacht hij dood was, een moorde-
naar is. Als zijn vader wordt ver-
moord, gaat de zoon voor de ge-
heime organisatie van zijn vader, 
The Fraternity, werken en wordt 
hij opgeleid om in de voetspo-
ren van zijn vader te treden. Ten-
minste... dat wordt hem voorge-
houden.
Wesley Gibson zit keurig op kan-
toor waar hij dag in dag uit in 
een hokje achter de computer 
gegevens invoert. Op een dag 
komt in een winkel een vrouw 
genaamd Fox (Angelina Jolie) op 
hem af. Ze vertelt hem dat zij zijn 
vader kende, waarvan Wesley al-
tijd dacht dat hij was overleden. 
Maar Fox vertelt hem dat We-
sley’s vader één van de groot-
ste seriemoordenaars was die 
er bestond, maar dat hij pas ge-
leden is vermoord. En dus moet 

er wraak worden genomen op 
de vijand, waar Fox Wesley voor 
komt optrommelen. De groepe-
ring (Fraternity) waar Wesley’s 
vader voor werkte gaat Wesley 
opleiden om zijn vader te kun-
nen wreken. Dat doen ze onder 
het toeziend oog van leider Slo-
an (Morgan Freeman), zelf ook 
een belangrijke seriemoorde-
naar. Hij maakt Wesley duidelijk 
dat hij zijn eigen lotsbestemming 
moet kiezen: blijft hij één van de 
‘schapen’ uit de samenleving die 
braaf op kantoor zitten, of wordt 
hij een ‘wolf’, die weliswaar moet 
doden, maar hiermee ook levens 
kan redden. Uit de trailer wordt 
al duidelijk dat de in eerste in-
stantie sullige en klungelige We-
sley uiteindelijk uitgroeit tot een 
getrainde seriemoordenaar. De 
film heeft een sterke cast die de-
ze productie, die geschoten is in 
Praag, een bezoek aan de bios-
coop waard maakt. 

Film De Storm voor deel 
opgenomen in Castricum
Castricum - De Storm, een 
film over de watersnoodramp 
van 1953, wordt vanaf volgende 
week opgenomen in Castricum 
en in Schoorl. De film gaat vol-
gend jaar september in premiè-
re. Producent Alain de Levita be-
gint komende maandag in Cas-
tricum met de opnamen. Regis-
seur is Ben Sombogaart en de 
hoofdrolspelers zijn Sylvia Hoeks 
en Barry Atsma. Het verhaal gaat 
over luchtmachtsergeant Aldo 

die de jonge Zeeuwse ongehuw-
de moeder Julia Verschoor uit 
het water redt. Maar Julia wilde 
niet gered worden zonder haar 
baby en daarom gaan ze terug 
naar de plek des onheils om haar 
zoon te vinden. 
De film heeft een budget van 6,1 
miljoen euro. Het is de bedoe-
ling dat de première volgend jaar 
september plaatsvindt tijdens 
het filmfestival Film by the Sea in 
Vlissingen. 

Pompoenen in alle soorten en maten
Castricum - Op de Bever-
wijkstraatweg is het een tra-
ditie geworden dat in het na-
jaar de voortuin van een aan-
tal adressen veranderd in een 
zee aan kleuren. Want de pom-
poenen zijn weer geoogst. Ook 
bij de Violengigant, het tuincen-
trum van Mariëlla Baltus en Ton 
Wölcken, worden zelfgekweek-

te pompoenen verkocht. “Lek-
ker om te eten en mooi als deco-
ratie”, aldus Mariëlla. Daarnaast 
biedt het tuincentrum meer ty-
pisch herfstgroen zoals bolchry-
santen en winterviolen. En als de 
dochters Femke en Frieda dan bij 
zo’n berg kleurrijke pompoenen 
verschijnen, is een mooi plaatje 
snel gemaakt.  

Muzikale ontmoeting
Castricum - Op woensdag 8 
oktober wordt weer een Muzika-
le ontmoetingsbijeenkomst ge-
houden in Ontmoetingscentrum 
Geesterhage. De bijeenkomst is 
van 14.00 tot 16.00 uur. De en-
tree is gratis en men ontvangt 
een consumptie. De bijeen-
komst biedt mensen de gelegen-
heid van muziek te genieten én 

gezellige contacten op te doen. 
Wil men alleen naar de mooie 
en sfeervolle songs luisteren van 
zangeres Irene Oonk, begeleidt 
door pianist Jan van der Schaaf’ 
dan kan dit uiteraard ook. Voor 
informatie en opgave kan con-
tact op worden genomen met de 
Stichting Welzijn Castricum, tel.: 
0251 656562. 

Zaterdag weer stand-up 
comedy in Mezza Luna
Castricum - Zaterdag gaat om 
22.30 uur een nieuwe editie van 
Cum ‘C’ Comedy van start in 
Mezza Luna. Dit keer zijn drie 
stand-up comedians uitgeno-
digd die allen uit Nederlans af-
komstig zijn. Mc Max v.d. Burg 
zorgt voor een swingende pre-
sentatie. Op het podium staan 

Marco Penose, Frits de Roo en 
Bram v.d. Velde. Dit feest vol hu-
mor duurt tot 0.30 uur. 
De organisatie is een samen-
werking tussen Bumrushradio 
van Radio Castricum 105 en res-
taurant Mezza Luna. Reserveren 
kan via 0251-652251 of info@
bumrushradio.nl.

Informatie Allerzielen Alom
Bakkum - Op 5 november wordt  
Allerzielen Alom gevierd. Op de-
ze avond wordt stil gestaan bij de 
herinnering aan de doden. Ook 
dit jaar wordt dit in een sfeer-
volle kunstzinnige omgeving ge-
daan waar iedereen de mogelijk-
heid heeft om op een eigen wijze 
herinneringen levend te maken.

Op 30 september is er op be-
graafplaats Onderlangs een bij-
eenkomst voor mensen die mee 
willen helpen dit jaar Allerzielen 

Alom vorm te geven en voor vrij-
willigers die vijf november wil-
len helpen. Men kan zich voor 
deze avond aanmelden op cas-
tricum@allerzielenalom.nl. Voor 
mensen die een graf op begraaf-
plaats Onderlangs  hebben, is er 
de mogelijkheid op Allerzielen 
Alom iets met het graf te doen.  

Belangstellenden gaan naar de 
informatieavond van 7 oktober.  
Vanaf acht uur staat de koffie 
klaar 
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Ondernemen in gezondheid
Castricum - Ondernemers zijn 
het. Sportieve ondernemers. En 
wat begon als een initiatief om 
de clubkas van de Castricumse 
atletiekvereniging AVC te spek-
ken – clinic’s over gezondheid en 
groepsbinding – start nu als een 
professioneel bedrijf. 
,,We waren verrast door de posi-
tieve reacties’’, zegt Kees Rootjes 
(1956), sportfysio- en manueel 
therapeut. ,,De manier waarop 
we onze clinics invullen, voorziet 
blijkbaar in een behoefte die me-
dewerkers en bedrijven hebben’’, 
vult schilder/ondernemer Nico 
Castricum (1951) aan. ,,Daarom 
hebben wij besloten om het pro-
fessioneel aan te pakken.’’  
Vorig jaar hebben de twee ma-
rathonvrienden Team-Fit opge-
richt. Entrepreneurs in gezond-
heid met een kantoor, secreta-
riële ondersteuning, web-site en 
wervende folders. Ondersteund 
door een team van deskundi-
gen geven ze clinics over ge-
zondheid en groepsbinding.  De 
clinics worden gehouden in het 

restaurant Johanna’s Hof, op het 
terrein van AVC en in het Kenne-
mer duingebied. 
In een gesprek met de opdracht-
gever worden de wensen geïn-
ventariseerd. Moet het accent 
meer op voeding liggen, of is er 
meer behoefte aan verantwoord 
bewegen, of is het doel groeps-
vorming en teambuilding. 
Nico: ,,De specifieke eisen 
en wensen verwerken we zo-
veel mogelijk in ons program-
ma.’’ Kees legt de indeling van 
een clinic uit. ,,We beginnen met 
twee korte lezingen over voeding 
en bewegen. Daarna starten de 
buitenactiviteiten.’’ Dat kan zijn 
een wandeling door het Noord-
Hollands Duinreservaat met een 
deskundige boswachter, of een 
hardlooptraining in het duinge-
bied onder leiding van een erva-
ren trainer. 
Of met de fiets erop uit. ,,Waar 
kun je beter met de ATB crossen 
dan in het duin- en strandgebied 
van Castricum’’, vraagt Nico zich 
af. Maar clinic-deelnemers kun-

nen ook ingewijd worden in de 
sportieve wereld van Body Vi-
ve, Body balance, Cardio BBB, 
kracht- en stabiliteitstrainingen. 
De clinic wordt afgesloten met 
een glaasje en een gezamenlijk 
diner. Nico: ,,Kennis vergaren en 
beweging zijn belangrijke ele-
menten, maar bovenal moet het 
een gezellige en ontspannende 
dag zijn.’’ Team-Fit wil een bij-
drage leveren aan ‘de gezonde 
mens’. 

,,Gezonde mensen zijn beter af’’, 
zegt Nico Castricum. ,,En gezon-
de mensen zijn ook leukere col-
lega’s’’, vult Kees Rootjes aan. 
Voor meer informatie; Team-Fit
Dorpstraat 109, Castricum, in-
fo@team-fit.nl. 

Start 19e seizoen 
Jazz in Bakkum met Nip-
py Noya & Jos van Beest 
Bakkum - Zondag 28 septem-
ber wordt, in de zaal van Hotel 
Borst rond vier uur ’s middags, 
het startsein gegeven voor een 
nieuwe serie Jazz in Bakkum- 
concerten. 
Een grootse opening want nie-
mand minder dan de wereld-
beroemde percussionist “Nip-
py Noya is gast bij het Jos van 
Beest Trio. Nippy Noya is een van 
’s werelds meest gevraagde per-
cussionisten. In Nederland kreeg 
hij ondermeer bekendheid  door 
samen te werken met Josee Ko-
ning, Karel Boehlee, Hans Dul-
fer, Lee Towers en met formaties 
als Massada, Sambita en Bati-
da, en is wereldwijd nog steeds 
een zeer veel gevraagd gastso-

list getuige zijn samenwerking 
met musici als Toots Thielemans, 
Paulinho da Costa, Martial Sol-
al,  Stan Getz, Michael Brecker 
en vele andere. “Nippy was toe-
vallig op 28 september beschik-
baar”, vertelt Jos van Beest. Toen 
Jos vroeg of hij zin had om te ko-
men spelen in Bakkum, was het 
direct: “Ja, natuurlijk. Ik ben er.”
Nippy en Jos kennen elkaar uit 
de tijd dat zij samen in de latin-
formatie Sambita speelden. Zij 
worden in Bakkum begeleid door 
bassist Eric Schoonderwoerd en 
Ben Schrõder drums. 
Op 26 oktober staan Ilse Huizin-
ga en het Erik vander Luyt Trio 
op het programma bij Jazz in 
Bakkum.

Alice is al 25 jaar juf!
Castricum - Woensdag 17 september was het feest op de Augusti-
nusschool. Juf Alice van der Houwen is 25 jaar werkzaam in het on-
derwijs en dat werd gevierd! ‘s Morgens werd zij verrast met een ont-
bijt bij haar thuis, waarna ze door haar groep 3 werd opgehaald bij juf 
Wilma. Compleet met spandoek liep de optocht naar school, waar alle 
andere kinderen haar toezongen op het versierde plein. De maandvie-
ring stond daarna  geheel in het teken van juf Alice. De feestelijke och-
tend werd afgesloten met een lunch met haar collega’s. 

Einde voorkeursbe-
handeling Wonerij
Castricum - De gemeente Cas-
tricum heeft een einde gemaakt 
aan de voorrechtspositie die wo-
ningcorporatie De Wonerij jaren-
lang heeft ingenomen. Dit ge-
beurde toen de gemeenteraad 
donderdag de ‘Stellingname So-
ciale Woningbouw’ van het colle-
ge van b en w aannam. De Wo-
nerij fuseert op 1 januari 2009 
met corporaties uit Heiloo en 
Alkmaar en Castricum vreest dat 
geld voor Castricumse woning-

zoekenden in Alkmaar zou kun-
nen komen. Nu kunnen ook co-
operaties uit andere gemeenten 
en projectontwikkelaars grond 
aankopen om huizen in de ge-
meente bouwen. Alleen de lo-
kale partij CKenG stemde tegen. 
GroenLinks en de VrijeLijst spra-
ken de wens uit dat de gemeen-
te en de corporatie nog eens om 
tafel moesten zitten. De Wonerij 
blijft wel de 3600 huurwoningen 
in de gemeente beheren. 

Voorstel PvdA
Energiebox voor bewoners
Castricum - De PvdA wil dat 
alle minima in Castricum een 
energiebox cadeau krijgen van 
de gemeente. Overige inwoners 
zouden die tegen kostprijs tot 
hun beschikking moeten krijgen. 
Peter Verduin: “Het is het wen-
selijk een extra impuls te geven 
aan energiebesparing door het 
beschikbaar stellen van een zo-
genaamde energiebox. Met een 
vermindering van het energie-
gebruik wordt ook een verla-
ging van energiekosten gereali-
seerd. Want bij energiebesparing 
snijdt het mes aan twee kanten: 
niet alleen hebben de gebruikers 

direct financieel voordeel door-
dat zij energiebesparende pro-
ducten krijgen, ook kunnen zij 
door een lagere energierekening 
structureel kosten besparen.” 
Als het initiatiefvoorstel wordt 
aangenomen kunnen huishou-
dens via een bestelformulier een 
energiebox met energiebespa-
rende producten bestellen. Zo-
als diverse soorten spaarlampen, 
een standby-killer, tochtstrips of 
een waterbesparende douche-
kop. Met een energiebox van 
veertig euro kan zo honderd eu-
ro per jaar bespaard worden en 
CO2-reductie plaatsvinden. 

Wateroverlast
Castricum - Vrijdagavond be-
zorgde een spuitende water-
aansluiting, die voor het circus 
is aangelegd op De Brink, werk 
voor de brandweer. Een door de 
circusmedewerkers aangesloten 
slang was afgebroken en zorg-
de voor een fontein van zo’n me-
ter hoog. De dienstdoende be-
velvoerder dacht eerst dat hij 
dit klusje wel even in zijn eentje 
kon klaren, maar moest al snel te 
strijd staken. De omvang van de 
waterput maakte het vinden van 
de afsluiter gelijktijdig met het 
dichtknijpen van de slang tot een 
onmogelijke opgave. De bevel-
voerder heeft toen met zijn col-
lega’s met behulp van een klok-
pomp de put leeggepompt en de 
afsluiter gesloten. De waterleve-
ring werd daarna weer hersteld. 

Verlichtingscontrole
Castricum - Dinsdag 16 sep-
tember werd een verlichtings-
controle gehouden op de Dorps-
straat en de Torenstraat. 

In totaal bleken veertien fietsers 
geen goedwerkende verlichting 
te hebben. De politie gaat de ko-
mende tijd vaker controleren.

Mishandeling
Limmen - Dinsdagmorgen om-
streeks 0.30 uur werd een 23-
jarige man uit Limmen mishan-
deld op de Jan Valkeringlaan in 
zijn woonplaats. Het slachtof-
fer kwam juist van de kermis en 
liep in de richting van zijn wo-
ning. Het slachtoffer werd geroe-
pen door iemand die achter hem 
liep. Toen hij een afwijzend ge-
baar maakte met zijn arm, werd 
dit mogelijk gezien als een opge-
stoken middelvinger. 
De man liep op het slachtoffer 
toe en sloeg hem meerdere ma-
len op het gezicht. Het slachtof-
fer liep een gebroken neus en 
een gaatje in zijn trommelvlies 
op. De identiteit van de verdach-
te is bekend.
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Peters Service nu op Trompet 
Heemskerk - Peters Service is 
verhuisd. Na ruim 10 jaar geves-
tigd te zijn geweest op de Maer-
ten van Heemskerckstraat 152 is 
een prachtig nieuw pand gevon-
den op de Trompet. Het perso-
neel en klanten van het bekende 
reparatiebedrijf zullen zich voort-
aan naar de Trompet 1905 moe-
ten begeven voor de aanschaf of 
reparatie van tv, pc en wat er ver-
der nog beeld en geluid geeft.
Het nieuwe pand blinkt uit in mi-
lieuvriendelijkheid, door gebruik 
te maken van groene stroom en 
een warmtepomp die gebruik 
maakt van bronwater in plaats 
van aardgas. pv aardgas.
,,Dit  is wat we ook nastreven in 
ons beleid, als reparatiebedrijf 
verlengen we de levensduur van 
apparatuur, waardoor opnieuw 
produceren niet nodig is en 
daardoor CO2 uitstoot beperkt 
wordt’’, aldus Paul Ooms, eige-
naar van Peters Service. ,,We zijn 
op deze locatie veel beter be-
reikbaar doordat we direct aan 
de afrit van de A9 zitten. Omdat 
er steeds minder reparatiebedrij-

ven zijn is het belangrijk dat par-
ticulieren en bedrijven ons goed 
en snel kunnen vinden, ook van-
uit gemeenten verder hiervan-
daan. Voor de bedrijven op het 
terrein willen wij een zaak van 
betekenis worden doordat wij 
verschillende projecten aanpak-
ken en alles waar elektronica in-
zit meestal  kunnen repareren. In 
de loop van jaren hebben we ge-
merkt dat daar vraag naar is, van 
garages met auto-elektronica tot 
bouwbedrijven met bijvoorbeeld  
de afstandsbediening van een  
bouwkraan, touringcarbedrijven 
voor alle apparatuur in hun bus-
sen etc. je kunt het zo gek niet 
verzinnen. Dit maakt ons vak zo 
leuk, afwisselend en uitdagend.’’

Natuurlijk blijft Peters service 
zich voor het reguliere werk 
aan beeld- en geluidsappara-
tuur  optimaal  inzetten. Er is een 
duidelijke overgang te zien van 
de beeldbuis televisienaar LCD 
en Plasma schermen, ook deze 
zijn prima te herstellen in tegen-
stelling met wat sommige men-

sen denken. De aanschafprijs is 
hoog en het zijn dan ook zeker 
geen wegwerpartikelen. Peters 
Service levert ze ook nieuw en 
tegen scherpe prijzen. 
,,Op computergebied timmeren 
we goed aan de weg met on-
ze jarenlange en brede ervaring 
lossen we heel veel (lastige) pro-
blemen op of bieden een pas-
sende oplossing door middel van  
aanpassing of vervanging.’’

Vele trouwe klanten weten Pe-
ters Service te vinden en delen 
hun goede ervaringen met an-
deren. ,,De meeste nieuwe klan-
ten kennen ons dan ook via-
via’’, weet Jeroen, de vertrouwde 
computerexpert van het bedrijf.
PC systemen bouwt hij zelf en 
daarmee vervult hij de wensen 
van zijn klanten.

Peters Service is ook een web-
winkel begonnen waar je onder-
delen, apparatuur, leuke gadgets 
en nog veel meer kan bestellen,. 
Dit wordt via de post bij de men-
sen aan huis bezorgd, gemak 

Tweejarig bestaan Boulangerie
Zaterdag 50% korting 
op alle broodsoorten!
Castricum - Bakker Jurg Ver-
hoeven doet weer van zich spre-
ken. Twee jaar geleden reed hij 
met een bakfiets door het dorp 
om brood uit te delen ter promo-
tie van de opening van de nieu-
we speciaalzaak in het dorp. Ver-
leden week had hij nog twee ka-
melen te gast. Nu heeft hij een 
superstunt bedacht om het 
tweejarig jubileum van zijn bak-
kerszaak Boulangerie Castricum 
te vieren. Aanstaande zaterdag 
verkoopt hij alle broodsoorten 
met maar liefst 50% korting! 

“Wij verkopen nog steeds het 
brood dat door bakkerij Bertram 
wordt gebakken, want dat is van 
gigantische goede kwaliteit”, ver-
telt Jurg. Het concept van de win-
kel, die op 1 februari omgedoopt 
werd van Bertram tot Boulange-

rie Castricum, is nog steeds het-
zelfde. “We verkopen veel Fran-
se producten. Er wordt ambach-
telijk gewerkt en onze producten 
bevatten geen kleur- en smaak-
stoffen of conserveringsmidde-
len. Puur natuur is ons credo.” 
De Boulangerie heeft, net zoals 
de andere winkels in de Dorps-
straat, veel last gehad van de af-
sluiting van die straat, die acht 
maanden duurde. “Maar dat 
is gelukkig voorbij. De zaken 
gaan weer uitstekend. Steeds 
meer mensen hebben de kwa-
liteit van onze producten leren 
kennen. Zaterdag kunnen men-
sen op een hele voordelige wijze 
kennismaken met onze broods-
oorten. En wie die eenmaal ge-
proefd heeft, die komt terug.” Het 
adres is Dorpsstraat 90 in Cas-
tricum

dient de mens. Alle informatie 
is te vinden op de website www.
peters-service.nl.

Paul Ooms: ,,Onze service blijft 
bij ons voorop staan, daar zijn 
we groot mee  geworden. Aan-
gezien dit er bij veel bedrijven 
aan ontbreekt maakt dat ons al-
leen nog maar meer uniek. Een 
nieuw apparaat verkopen is één 

ding, maar de ondersteunende 
service is zeker zo belangrijk.
Als mensen veel geld hebben 
uitgegeven aan een nieuw aan-
geschaft product en ze worden 
niet of slecht geholpen als ze er-
gens niet uitkomen,dan vind ik 
dat een slechte zaak. Vaak zien 
wij die mensen dan uiteindelijk 
als tevreden klant bij ons in de 
zaak’’.

Sjon Peeters fietst samen met Du-
chenne Heroes 950.000 euro bijeen 
Castricum - Sjon Peeters is za-
terdag teruggekeerd van zijn 
ATB-fietstocht voor het goede 
doel. De opbrengst die hij sa-
men met de Duchenne Heroes 
bijeen heeft gefietst, maar liefst 
950.000 euro, gaat in zijn geheel 
naar kinderen met en het onder-
zoek naar de ziekte van Duchen-
ne, “Mijn uiteindelijke persoon-
lijke bijdrage is dankzij de spon-
sors in Castricum en omgeving 
geëindigd op  4530,00 euro”, ver-
telt Sjon trots. 

Het vertrek was op 14 septem-
ber vanuit Luxemburg, een zwa-
re tocht van 92 km. Na een ijs-
koude nacht in een tent, kreeg 
Sjon de volgende dag pech. “Na 

40 km stak er een derailleur in 
mijn achterwiel. Uiteindelijk heb 
ik hem toch kunnen repare-
ren Een km voor het einde van 
de tocht kreeg ik nog een lekke 
band.” Er volgde weer een zware 
dag. “De hoogtemeter stond op 
2100 meter. De dag erna begon-
nen de inspanningen van de af-
gelopen dagen hun tol te eisen. 
Deze rit verliep van België naar 
Nederland. De teller liet toen 112 
km zien.” 

De volgende dag werd het team 
uitgezwaaid door het plaatselijke 
voetbalteam. Via de Duitse bos-
sen weer naar Nederland waar 
na 127 km een barbecue wacht-
te. En dan wacht een warm ont-

haal in Nijmegen. “Het laatste 
gedeelte van de route reden we 
onder politieescorte door de stad 
naar ons einddoel park Brakken-
stein. De gehele tocht was zwaar 
maar ik heb er, ondanks de ont-
beringen, enorm van genoten. Ik 
wil iedereen die mijn deelname 
mogelijk heeft gemaakt bedan-
ken voor hun bijdrage. Mijn spe-
ciale dank gaat uit naar vader en 
moeder Bos. Zij hebben mij el-
ke dag gesteund in de vorm van, 
tent opzetten, schoenen laten 
drogen, wassen, fiets schoonma-
ken en niet te vergeten de ver-
snaperingen. Op 1 oktober start 
de inschrijving voor de volgende 
editie en ik wil weer fietsen voor 
het goede doel.” 
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Nieuwe Univé-winkel in 
Heemskerk houdt open dag
Heemskerk - Univé Regio+ 
opent per 1 oktober een nieu-
we winkel aan de Maerelaan 6 
in Heemskerk. Om haar klanten 
in Noord-Kennemerland opti-
maal te kunnen bedienen, heeft 
Univé naast de bestaande win-
kels in Limmen en Castricum, er-
voor gekozen om ook een winkel 
in Heemskerk te openen. 

Voor alle belangstellenden houdt 
Univé in Heemskerk op zaterdag 
4 oktober een open dag. Tus-
sen 11.00 en 16.00 uur kan men 
met een hapje en een drank-

je een kijkje nemen in de nieu-
we winkel. Ook zal Univé zorgen 
voor een spectaculaire activiteit. 
Voor de jongste bezoekers is er 
de mogelijkheid om geschminkt 
te worden. Men krijgt een leuke 
attentie mee en Carglass is tus-
sen 12.00 en 14.00 uur aanwezig 
om kosteloos een sterretje in de 
autoruit te repareren. 
Via www.univeregioplus.nl kan 
men zich aanmelden voor de-
ze open dag en men maakt kans 
op twee gratis kaarten voor het 
concert van Marco Borsato op 
vrijdag 10 oktober in het Gelre-

dome. Ter gelegenheid van de 
opening, kan iedereen in Noord-
Kennemerland profiteren van 
unieke aanbiedingen die tot 
15 november geldig zijn. Men 
krijgt een jaar lang 15% korting 
op een nieuwe autoverzekering 
(ingangsdatum vóór 1 oktober 
2009) én een gratis pechhulp-
dekking, een jaar lang een gra-
tis inboedel en/of opstalverzeke-
ring en 25,00 euro retour bij het 
afsluiten van een Dier&Zorg Ver-
zekering, Voorwaarde is dat men 
deze verzekeringen bij de Univé 
winkel in Heemskerk afsluit.

V.l.n.r. Jaap de Vries (bedrijvenadviseur), Richard Bloedjes (Vestigingsmanager), Ruben van Hamburg, Ha-
kan Bor, Dimitri Gerritsma, Angela Koster (adviseurs). Vooraan: Jorgo Kossen (regionaal hypotheekadvi-
seur), David Welboren (adviseur) en Paul Kochx (financieel adviseur). 

Uitslag enquête PvdA: 
Investeren in de buurt
Castricum - Na het vaststellen 
van de miljoenennota is de PvdA 
landelijk op straat gaan enquê-
teren. Afgelopen zaterdag is 
ook de PvdA-afdeling Castricum 
gaan inventariseren waar de be-
volking nu het meeste geld aan 
zou willen uitgeven. Men had bij 
elke vraag een aantal geldzak-
jes ter beschikking. Castricum 
wil als eerste conciërges terug 
op alle scholen. Als tweede extra 
wijkagenten en hardere aanpak 
van overlast. Gevolgd door het 
in de buurt terugbrengen van 
de wijkverpleging. Wat ook goed 
scoorde was straatcoaches die 
vervelende hangjongeren stevig 
aanpakken. Maar ook sportclub-

ondersteuning kreeg veel aan-
dacht. Verder wenste Castricum 
een coach voor gezinnen die het 
zonder hulp niet redden. 
Als aandachtspunten werden  
verkeersproblemen genoemd,  
overlast van verkeersborden  
voor rolstoelers en gebruikers 
van een rollators en overlast van 
hondenpoep. In het algemeen 
waren de mensen redelijk po-
sitief en tevreden over hoe het 
er hier in de gemeente aan toe 
gaat. Positieve reacties en een 
compliment gingen uit naar de 
afdeling die zich met de groen-
voorziening bezig houdt. Plant-
soenen, parken en straten wor-
den goed onderhouden. 

Jazz & Wereldmuziek start 
met eigenzinnige jazzcombo’s
Castricum - Voor dit nieuwe 
culturele seizoen heeft Iskra in 
het Jazz & Wereldmuziek Festi-
val weer een serie concerten op 
het programma staan. Op 4 en 
11 oktober, vanouds jazzmaand, 
in Stayokay Bakkum-Noord. Re-
laxte swing met vernieuwende 
elementen door jonge jazzmusici 
in wat tegenwoordig zo passend 
chamberjazz heet. 
Pianist Rembrandt Frerichs kiest 
op 4 oktober voor een mix van 
groovende jazz met klassieke en 
oosterse klanken; een unieke fu-

sion met improvisaties. Ballad of 
uptempo, met zijn trio schuwt de 
jonge jazz-zanger en pianist Ru-
ben Hein de verrassingen niet 
in jazz-standards en eigen werk 
met een unieke stijl van groovy 
improvisaties op 11 oktober. 

Zaterdag 4 oktober aanvang om 
20.30 uur. Ruben Hein Trio op 11 
oktober om 20.00 uur in Stayo-
kay Bakkum-Noord, Heereweg 
84. Kaarten à 10,00 euro, 8,00 
euro (CJP, Iskra donateurs), 6,00 
euro (kind tot en met 12 jaar), 

bestellen bij Iskra op www.iskra.
nl of telefonische informatie op 
0251-674379. 

Toermalijn op voeten 
en fietsen naar school
Castricum - Dinsdag 16 september was het de dag van ‘Op voeten en 
fietsen naar school’. Ook basisschool de Toermalijn heeft hier aan mee 
gedaan. Ouders zijn aangemoedigd om hun kinderen lopend of fiet-
send naar school te brengen. Dit om meer aandacht te vragen voor de 
verkeersveiligheid in de schoolomgeving en op de routes naar school. 
De straat is voor deze dag afgezet en gebruikt voor diverse gymactivi-
teiten en kleurige straattekeningen.

‘Kom in de stal’ bij Ruitersport-centrum de Schimmelkroft 
Heemskerk - In de paardrij-
maand september organiseert de 
FNRS een open dag met als the-
ma ‘kom in de stal’. Ga 27 sep-
tember naar Ruitersportcentrum 
de Schimmelkroft en maak ken-
nis met de diverse takken van de 
paardensport. 
Er is een paardenspullenbeurs, er  
worden rondleidingen verzorgd 
door het bedrijf en er wordt in-

formatie gegeven over de lessen 
en activiteiten. Op stal is er uit-
leg over de verzorging van paard 
en pony. De kinderen kunnen 
onder begeleiding een ritje ma-
ken op een pony. Er zijn demon-
straties in de nieuwe binnenma-
nege onder mee voltige, sprin-
gen en nieuw: horseball & Frie-
sche carrousel. Ontvang tijdens 
deze open dag een actiebon 

waarbij twee manegelessen voor 
de prijs van één gevolgd kun-
nen worden. Stuur deze bonnen 
op naar de FNRS en maak hier-
mee kans op een jaar lang gra-
tis paardrijden. Ruitersportcen-
trum de Schimmelkroft is geves-
tigd staat aan de Kerkweg 221b 
te Heemskerk. Voor meer infor-
matie, programma en tijden zie  
www.schimmelkroft.nl

Meldpunt Zorg en Overlast
Regio - Voor de bewoners van 
de gemeente Uitgeest en Castri-
cum-Akersloot-Limmen is sinds 
kort het meldpunt Zorg en Over-
last bereikbaar via het nieu-
we nummer 0900-8264638. Dit 
nummer kan gebeld worden als 
men zich zorgen maakt over een 
buurtgenoot of familielid. Het 
Vangnet en Adviesteam Midden-
Kennemerland gaat vervolgens 
met de melding aan de slag. Dit 
team richt zich op mensen die 
zorg nodig hebben maar die daar 
zelf niet om vragen. Meestal zijn 
dit sociaal kwetsbare mensen. 
Bel het meldpunt als er sprake is 
van ernstige (zelf)verwaarlozing 
bij (extreme) overlast door stank 
of lawaai overlast van ongedier-
te. Meldt ook als iemand veel 
over straat zwerft en ernstig in 
de war is. Vaak vindt de persoon 
over wie een melding wordt ge-
daan, zelf niet dat hij of zij hulp 
nodig heeft. Het kan ook zijn dat 
iemand geen hulp durft te vra-
gen of dat iemand niet weet hoe 
dit moet. Als de melder bang is 
voor een boze reactie of agres-
sie van de persoon over wie 

de melding gaat dan kan ano-
niem gebeld worden. Het meld-
punt is niet bedoeld om een ru-
zie met een buurman te melden 
of bijvoorbeeld overlast van een 
feestje door te bellen.
De zorgcoördinatoren van Vang-
net en Advies registreren de mel-
ding en gaan vervolgens kijken 
welke vorm van hulp noodzake-
lijk is. Vaak betekent dit dat de 
hulpverlener op bezoek gaat bij 
diverse betrokkenen. In het he-
le traject wordt rekening gehou-
den met zowel de cliënt als met 
de omgeving. Het doel is om de 
zorg of overlast te verminderen 
of weg te nemen. Dat lukt het 
beste als alle betrokkenen mee-
werken. De melder wordt geïn-
formeerd over de vervolgacties.
Bij het Vangnet en Advies team 
Midden-Kennemerland werken 
diverse hulpverleners van meer-
dere instellingen samen. Het hui-
dige team bestaat uit medewer-
kers van de GGD, de Brijder ver-
slavingszorg, GGZ Dijk en Duin 
en wordt binnenkort uitgebreid 
met de Stichting Maatschappe-
lijke Dienstverlening. 
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Vitesse ‘22 langs EDO
Castricum - Na de teleurstel-
lende thuisnederlaag van vori-
ge week tegen DEM, was Vites-
se gebrand op de drie punten. 
In een open wedstrijd trokken 
de Castricummers aan het lang-
ste eind, waarbij het in de laat-
ste minuten nog flink billen knij-
pen was. 
Vanaf de eerste minuut bevond 
de wedstrijd zich in een hoog 
tempo, waarvoor vooral de Haar-
lemmers verantwoordelijk wa-
ren. Het overwicht resulteer-
de dan ook in een paar kansen, 
waarvoor vooral de snelle lin-
kerflankspeler van EDO verant-
woordelijk was. 
Na dit voortvarende begin kwam 
Vitesse beter in de wedstrijd. 
Door het aanvallende spel van 
de tegenstander kwam er ruimte 
op het middenveld, waardoor er 
na een vlot lopende aanval een 
grote kans was voor Tom Spil die 
helaas de paal raakte. Toch werd 
Vitesse in die fase beloond door 
een goal van spits Beentjes, die 
geheel vrij en naar hartenlust 
de bal binnen kon schuiven; 0-
1. Een opsteker voor Vitesse die 
al snel daarna een flinke dom-
per kregen te verwerken, nadat 
de arbiter de bal op de stip leg-

de na een ingreep op de bal van 
Mike van Vliet. Een alerte keeper 
Koekkoek koos de goede hoek 
en stopte de strafschop, waar-
door men ging rusten met een 0-
1 voorsprong.

In de tweede helft was er logi-
scherwijs een drukkend EDO 
om de achterstand ongedaan te 
maken. Hoewel zij hierdoor een 
overwicht hadden, konden de 
Haarlemmers geen uitgespeelde 
kansen creëren, terwijl er aan de 
andere kant veel ruimte kwam 
voor de aanvallers van Vitesse. 
Dit resulteerde in meerdere kan-
sen, waarbij vooral de bal op de 
paal van invaller v.d. Berghe in 
het oog sprong. 
Door niet de bevrijdende 0-2 te 
maken, kreeg Vitesse het toch 
nog moeilijk, vond ook aanvoer-
der Van Vliet: “Ook als je onder 
druk staat moet je toch probe-
ren te blijven voetballen en de 
wedstrijd te beslissen. Dat heb-
ben we verzuimd, waardoor het 
toch nog spannend werd.” Zo 
ontstonden nog wat hachelij-
ke scrimmages in de laatste tien 
minuten, maar werden op karak-
ter de drie punten mee naar Cas-
tricum genomen. 

Foto: Henny Reijnders.

VV Limmen zwaar onderuit
Limmen - De vrouwen van VV 
Limmen zijn tegen ADO ‘20 met 
6-0 onderuit gegaan. Alle tref-
fers vielen voor rust. In de twee-
de helft liet Limmen wel goed 
spel zien. 
Voor de beker had Limmen deze 
tegenstander nog met 4-3 ver-
slagen, dus vooraf was er vol-
doende goed zelfvertrouwen. 
Na enkele minuten in de wed-
strijd brak ADO uit. Ten opzichte 
van het vorige treffen met ADO 
waren er toch een aantal sterke 
veranderingen in hun team. Een 
speelster wist uit te breken en de 
bal zelf in de touwen te knallen: 
1-0. Voordat Limmen het door 
had was het 2-0. 
De tegenstander speelde goed 
samen. Limmen was daarna 
steeds net even iets te laat. De 
ballen werden door ADO wel 
netjes ingeschoten en met een 
teleurstellende 6-0 ging Limmen 
de rust in. 

In de tweede helft was de bood-
schap beperkt: de schade be-
perkt houden. De tweede helft 
kwam er weer wat vers bloed 
binnen de lijnen en viel Monique 
Castricum, de keepster, helaas 
uit met een pinkblessure. Ma-
rije Min werd keepster en de ta-
ken werden nu beter verdeeld in 
het veld. 
ADO maakte niet meer zo veel 
haast en had een beetje moei-
te met het maken van het spel. 
Limmen kwam steeds beter voor 
de dag. Een paar goed geno-
men corners verdwenen niet in 
het doel en ook een paar prach-
tige aanvallen die vaak via Nik-
ki Kuijs en Tamara liepen von-
den net geen doel. ADO had het 
ook lastig en kwam er niet meer 
goed uit. 
Limmen verdiende een doelpunt 
maar zover kwam het niet. De 
vrouwen moeten zondag uit te-
gen Zaandijk spelen. 

VV Limmen 
pakt toch punt
Limmen - VV Limmen heeft de 
uitwedstrijd tegen  Vrone afge-
sloten met 2-2. Robert Koot kon 
drie minuten voor tijd de  ver-
diende gelijkmaker scoren. 
Zo voortvarend als Limmen te-
gen De Blokkers en FC  Medem-
blik uit de startblokken was ge-
schoten, zo tam was het bij Vro-
ne. Zeker de eerste tien minuten 
hadden te veel spelers ‘ruzie met 
de bal’. Vrone had al twee rede-
lijke royale mogelijkheden ge-
had toen Limmen aan aanval-
len kon gaan denken. Dat de 
eerste gevaarlijke uitbraak van 
Limmen wél resultaat oplever-
de was een welkome meevaller. 
Harry Verduin  stuurde met een 
slim passje Jeroen Veldt op pad 
die haast achteloos een verdedi-
ger afschudde en de bal vervol-
gens uiterst fraai in het dak van 
het  doel joeg: 0-1. 
Dat doelpunt was voor Lim-
men tevens het sein de bal wat 
meer in de ploeg te houden en 
geduldig naar gaatjes te zoe-
ken in de Vrone-afweer. De kan-
sen die daar uit voortvloeiden 
werden niet  benut. Zes minu-
ten voor rust incasseerde Lim-
men nog een tegengoal en ge-
heel onverdiend was die tref-
fer niet. Na een aaneenschake-
ling van fouten  in de achterhoe-
de dacht Koen Nijman voor op-
ruiming te zorgen, maar daar-
bij schoot hij de bal pardoes in 
zijn eigen doel: 1-1. Daarbij trof  
invaller-doelman Jesse Piscaer 
overigens geen enkele blaam. 
Ondanks zijn jonge leeftijd hield 
Piscaer zich negentig minuten 
lang prima  staande. 
In de tweede helft was bij Lim-
men de intentie aanwezig om de 
jacht op een voorsprong te ope-
nen, maar ook nu kenmerkte het 
spel zich door te veel slordighe-
den. Ook het tweede  doelpunt 
kreeg Vrone in de schoot gewor-
pen. Ditmaal kopte Verduin de 
bal voor de voeten van een Vro-
ne-speler, die onberispelijk raak-
schoot: 2-1. 
Er resteerde Limmen nog een 
half uur om een stormloop op  
het Vrone-doel te ontketenen en 
dat gebeurde ook. Pas de laat-
ste dertig minuten gooide Lim-
men alle schroom van zich af en 
riep het spel weer herinneringen 
op aan de eerste twee wedstrij-
den van dit seizoen. Drie minu-
ten voor tijd kwam de beloning. 
Veldt soleerde zich een weg door 
het strafschopgebied, waarna de 
goed ingeschoven libero  Koot 
op de juiste plaats stond om af 
te ronden: 2-2. 

Had Limmen nu een puntje  ge-
wonnen of twee verspeeld? Feit 
is dat Limmen na drie wedstrij-
den samen met VVW ongesla-
gen de ranglijst in de derde klas-
se A aanvoert, waarbij het  besef 
zal moeten doordringen dat het 
zondag tegen Always Forward 
allemaal iets feller en geconcen-
treerder zal moeten zijn dan te-
gen  Vrone. 

SV Vredeburg 
opent het 35e 
schaakseizoen
Limmen - Vrijdag 19 septem-
ber opende SV Vredeburg het 
35e schaakseizoen. De jeugd-
groep begon om 19.00 uur en is 
uitgebreid tot zo’n 22 spelertjes. 
Hier werden de prijzen uitgereikt 

aan de winnaars van vorig jaar. 
Al snel hierna gingen de jonge 
schakers over op de leuke par-
tijtjes tegen elkaar. 
Volgende week begint de eerste 
ronde. Na 20.00 uur begon de A- 
groep, die uit ongeveer 50 spe-
lers bestaat. Hier kregen Koen 
Kramer als clubkampioen de 
wisselbeker, Bob Stolp het zilver 
en Jos Admiraal het brons. Ook 
werden de medailles voor de ca-
tegorieën junioren, aspiranten 
en dames uitgereikt. 
Corus had als sponsor een aan-
tal prijzen beschikbaar gesteld.
Ook hier was het een vrije ron-
de waarna komende week met 
ronde één het echte schaken zal 
losbarsten. Op de foto Ozair Da-
hi met de beker voor de eerste 
plaats en de zilveren medaille 
voor Allard de Vries.
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Voorruit repareren 
en kenteken graveren
Castricum - Deze week is er de gelegenheid om sterretjes in 
de voorruit te laten repareren en om het kenteken in de auto-
ruiten te laten graveren. Het bedrijf Kenmerk Autoruitenser-
vice uit Groningen zal op vrijdag en zaterdag 26 en 27 sep-
tember van 10.00 tot 17.00 uur te vinden zijn op het parkeer-
terrein van winkelcentrum Geesterduin aan de Geesterduin-
weg in Castricum.    

Een op de drie 
Opspattende steentjes zijn er 
de oorzaak van dat veel mensen 
een beschadigde voorruit van 
de auto oplopen. Deze sterretjes 
kunnen eenvoudig doorscheu-
ren. Hierop kan een auto zelfs 
bij de APK keuring worden af-
gekeurd. Het doorscheuren van 
de beschadiging gebeurt vaak 
bij vorst, echter ook in de zomer 
kan door de hitte spanning in 
de ruit ontstaan, waardoor deze 
kan gaan barsten. Zelfs de schok 
van een verkeersdrempel kan al 
voldoende zijn. Onderzoek van 
TNO heeft uitgewezen dat bijna 
een op de drie ruitbeschadigin-
gen binnen zes maanden door-
scheurt. 
Bij vorst gebeurt dat nog vaker, 
bij -5 graden C. is de kans zelfs 
3000 keer zo groot. Dat komt 
doordat de stijfheid van de ruit 
met meer dan de helft toeneemt 
bij een temperatuur van enkele 
graden onder nul. Krachten die 
via de carrosserie op de voorruit 
worden overgebracht, worden 
dan een stuk minder goed geab-
sorbeerd. Daardoor kunnen klei-
ne beschadigingen sneller door-
scheuren. Indien dat gebeurt zal 
de ruit moeten worden vervan-
gen. Dit is kostbaar (eigen risi-
co van meestal 136 euro) en kost 
veel tijd. 
Door tijdige reparatie van de be-
schadiging kan dit echter wor-
den voorkomen. Door middel van 
harsinjectie wordt de beschadi-
ging dan hersteld. Dit is een re-
latief eenvoudige manier om een 
hoop ellende te voorkomen. Van 
een aandachttrekkende bescha-
diging blijft na reparatie niet veel 
zichtbaar en de ruit zal niet meer 
gaan doorscheuren. 
 
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering 
worden de kosten volledig door 
de verzekering vergoed. Repara-

tie is namelijk voor de verzeke-
ring veel goedkoper dan vervan-
ging. Er hoeft bij reparatie dan 
ook geen eigen risico betaald te 
worden en er is geen no-claim 
verlies. Vanaf een WA-Plus ver-
zekering is reparatie dus geheel 
gratis! De reparateur verzorgt de 
volledige afwikkeling met de ver-
zekeringsmaatschappij. De re-
paratie duurt ongeveer vijftien 
minuten.
 
70% Minder kans op diefstal                                                                                   
In Nederland wordt iedere 
twaalf minuten een auto gesto-
len. Kenteken graveren is veruit 
het goedkoopste en één van de 
meest effectiefste methoden om 
autodiefstal te voorkomen. Om-
dat alle autoruiten worden ge-
graveerd, zal de dief, om niet 
in de gaten te lopen, alle ruiten 
moeten vervangen. 
Dit is veel te kostbaar en kost 
veel tijd. Liever stelen ze een 
andere, niet gegraveerde auto, 
even verderop. Veel auto’s heb-
ben tegenwoordig een startblok-
kering. Steeds vaker wordt nu 
bij mensen thuis ingebroken om 
de autosleutels te stelen. De au-
to is dan alsnog weg. Kenteken 
graveren kan dus ook woningin-
braak voorkomen. Kenteken gra-
veren wordt dan ook sterk aan-
bevolen door ondermeer poli-
tie, ANWB, Consumentenbond 
en verzekeringsmaatschappijen. 
Ook oudere auto’s zijn gewild bij 
het dievengilde; 88% van de ge-
stolen auto’s is momenteel ouder 
dan drie jaar. 
Voor 15 euro wordt het kente-
ken door middel van professi-
onele apparatuur in alle ruiten 
gegraveerd. Voor goede zicht-
baarheid van de gravures bij re-
gen en duisternis wordt geadvi-
seerd om voor 5 euro extra een 
reflecterende coating aan te la-
ten brengen. Graveren is binnen 
enkele minuten klaar. 

Duurzame Opstekers uitgereikt 
in de Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Vier inwoners van 
Castricum ontvingen tijdens Lo-
kale Duurzame Dinsdag een 
Duurzame Opsteker. In de Tuin 
van Kapitein Rommel werden zij 
op dinsdag 16 september - let-
terlijk- in het zonnetje gezet. 
De gedecoreerden zijn Michiel 
Mooij, biologisch melkveehou-
der uit Bakkum, Bertho Janssen 
en Math Rosendaal van de Tuin 
van Kapitein Rommel en Jos 
Teeuwisse, voormalig directeur 
van Landschap Noord-Holland. 
Jos Teeuwisse kon niet bij de 
uitreiking aanwezig zijn. Hij ont-

V.l.n.r. Michiel Mooij, Math Rosendaal, wethouder Portegies en Bertho 
Janssen na de uitreiking van de Duurzame Opstekers. De vierde gede-
coreerde, Jos Teeuwisse, kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn.

vangt later de Opsteker voor zijn 
inzet voor natuurbescherming. 
Bij de uitreiking waren, naast fa-
milie en vrienden van de gede-
coreerden, ook wethouders Por-
tegies, Hes en Hommes en en-
kele raadsleden aanwezig. 
Michiel Mooij, Bertho Janssen 
en Math Rosendaal werden toe-
gesproken door wethouder Por-
tegies. Zij bedankte de heren 
voor hun werk en inzet. Michiel 
Mooij zet zich naast zijn werk 
als biologisch melkveehouder in 
voor duurzaam beheer van het 
duingebied, onder andere met 

Schotse Hooglanders en pony’s. 
Ook begeleidt hij op zijn bedrijf 
mensen met problemen, die niet 
meer kunnen werken. En zijn be-
drijf biedt een rustige oude dag 
aan tien gepensioneerde paar-
den. 
Bertho Janssen en Math Rosen-
daal zijn gedecoreerd voor hun 
werkzaamheden in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Deze tuin is 
in de jaren ‘50, na het overlijden 
van de toenmalige eigenaar Al-
bert Rommel, behoorlijk verwil-
derd. Eind jaren ’90 is de tuin 
weer ontgonnen en opnieuw in-
gericht en in 1994 werd de tuin 
weer geopend voor publiek. 
Math Rosendaal (tuinbeheerder) 
en Bertho Janssen (groenbege-
leider) zijn beiden al jaren actief 
in de tuin en worden ook wel ‘het 
visitekaartje’ en ‘het groene hart’ 
van de tuin genoemd. 
“De gemeente Castricum wil sa-
men met burgers en organisaties 
werken aan een duurzame om-
geving. Mensen die betrokken 
zijn bij hun leefomgeving en zich 
daarvoor inzetten via allerlei ini-
tiatieven zijn voor de gemeente 
onmisbaar. De vier inwoners die 
vandaag een Opsteker ontvan-
gen, hebben zich de afgelopen 
jaren ieder op hun eigen specia-
le manier ingezet voor een duur-
zame leefomgeving. Met deze 
decoratie wil ik hen hiervoor be-
danken”, aldus wethouder Por-
tegies. Na de speeches kregen 
de drie hun Duurzame Opsteker 
opgespeld. Ook ontvingen zij het 
boekje ‘De aard van het beest-
je’ van René Marcelis en een bos 
bloemen. 

Afvallen bij Lijntje88
Regio - Afslanken is niet ge-
makkelijk, zeker voor wie er al-
leen voor staat. Bij Lijntje88 is 
het mogelijk om in groepsver-
band op een gezonde en een 
verantwoorde manier af te val-
len. Tien kilo in een maand kwijt-
raken is hier mogelijk.
Onder begeleiding van Rosi-
ta Tesselaar worden deelnemers 
wekelijks voorzien van nuttige 
tips, voedingsinformatie en lek-
kere recepten. Bovendien zijn er 
mensen bij elkaar die hetzelfde 
doel nastreven: een gezond ge-
wicht en een goed gevoel bij het 
eigen lichaam. Deelnemers be-
reiken dat bij Lijntje88 door het 
volgen van een evenwichtig voe-
dingspatroon, waarbij gewoon 
met het gezin kan worden mee-
gegeten. 
Bijeenkomsten van Lijntje88 heb-

ben een vaste structuur. Bij bin-
nenkomst worden de leden ge-
wogen en is er persoonlijk con-
tact met de consulente. Het uit-
wisselen van ervaringen met an-
deren kan net dat extra beet-
je motivatie geven. Bij de start 
van het lidmaatschap krijgen de 
deelnemers een kookboek mee 
met recepten. 
Elke week is er een weekme-
nu en een motiverend praatje. In 
het 20- jarige bestaan van Lijn-
tje88 zijn er veel diëten gekomen 
en gegaan en Lijntje88 is altijd 
blijven bestaan. Onderzoeken 
hebben bewezen dat afvallen in 
groepsverband tot de meest ef-
fectieve methode kan worden 
gerekend die er bestaat. 
Bel voor meer informatie met 06-
41459528 of kijk op www.lijn-
tje88.nl.

Joke de Wit te 
gast in de 100 
van Castricum
Akersloot - Al 38 jaar lang is 
Joke de Wit peuterjuf in Akersloot. 
Door haar werkzaamheden op ‘de 
Peuterbeuk’ kent zij velen binnen 
Akersloot. Joke de Wit, zelf ge-
boren in Amsterdam, staat er be-
kend om dat zij altijd goed gehu-
meurd is. Het belooft dan ook een 
leuk gesprek te worden als zij op 
donderdag 2 oktober te gast is in 
het radioprogramma ‘de 100 van 
Castricum’. Het interview wordt 
uitgezonden van 21 tot 22 uur op 
Radio Castricum 105. De uitzen-
ding wordt herhaald op zondag 5 
oktober van 12 tot 13 uur. (foto: 
Combi Loek Anderson).

Het geheim van het rode pakje
Castricum - Zondag 28 sep-
tember is er in de Dorpskerk 
van Castricum (Kerkpad 1) om 
10.00 uur een kinderdienst. Kin-
deren zitten letterlijk in het mid-
den en ouders en ouderen daar 
omheen.
De kinderen zullen kletsen en 
luisteren, muziek maken en zin-

gen, kaarsjes aansteken en stil 
zijn, en na afloop wat drinken. 
Wie nieuwsgierig is naar het ge-
heim van het rode pakje komt 
vooral meedoen.

Voor meer informatie: Marianne 
Beitler 652370; mbeitler@wana-
doo.nl.
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Geslaagde open dag bij Coach- en 
Trainingspraktijk Onderweg Zijn
Castricum - Het was een gezel-
lige drukte op de Open Dag van 
Coach- en Trainingspraktijk On-
derweg Zijn in Bakkum. Ook bur-
gemeester Emmens-Knol en wet-
houder Portegies kwamen langs. 
Leefstijlcoach Moniek Scholtens: 
“Geweldig, ze bleven bijna twee 
uur en we hebben na een lang 
gesprek nog lekker een wijntje 
gedronken in de tuin, samen met 
vrienden en bekenden.” 

Als cadeautje kregen burge-
meester en wethouder een dou-
che-timer. “De zandloper laat je 
weten als er vijf minuten om zijn. 

Omdat mensen gemiddeld twee 
minuten langer douchen, kan 
dat jaarlijks 80 euro aan energie- 
en waterkosten schelen. En het 
is goed voor het milieu! Een be-
zoeker gebruikte de douche-ti-
mer al en vertelde dat haar kin-
deren er een leuk spelletje van 
maken om sneller klaar te zijn 
dan de zandloper.  Wie meer wil 
weten over leefstijlcoaching kijkt  
op www.onderwegzijn.nl of belt  
0251-658356 of 06-30196266. 
Iedere donderdag is er van 20.00 
uur tot 21.00 uur inloopspreek-
uur aan de Van Duurenlaan 9 te 
Castricum.

Vragen rond 
Damphegeest
Castricum - Petra Nordholt 
heeft  namens de fractie van 
PvdA een aantal vragen gesteld 
aan burgemeester Emmens-Knol 
met betrekking tot het voortbe-
staan van het zwembad in Lim-
men.   
De PvdA maakt zich samen met 
een aantal inwoners zorgen over 
het voortbestaan van het zwem-
bad. Damphegeest zou niet meer 
rendabel zijn. 

Motie CKenG om slaapverbod op te heffen 
Castricum - De lokale partij 
CKenG dient tijdens de raads-
vergadering van 25 septem-
ber een motie in om het ver-
bod op het slapen in de huis-
jes op het strand toch op te hef-
fen. De meerderheid van de raad 
heeft zich achter het verbod ge-
schaard, maar volgens CKenG is 
de tijd nu rijp om daar verande-
ring in te brengen.
Na protesten van de eigena-
ren van de huisjes over de wij-
ze van controle op het slaapver-
bod, heeft B en W zich terughou-
dender opgesteld. Maar als er 

overtredingen zijn en daar geen 
sancties tegenover staan, wordt 
het gezag van de gemeente on-
dermijnd, volgens CKenG. On-
dertussen kosten de controles 
de gemeente wel geld. 
Willem Veldt: “De inzet van der-
den bij de handhaving betekent 
een omvangrijke post op de be-
groting. Bovendien heeft de ge-
meente in het verleden geen be-
zwaar gemaakt toen de strand-
huisjes groter werden en er 
slaapvertrekken en keukentjes 
werden gerealiseerd. Daarmee 
zijn toch verwachtingen 

geschapen. Lange tijd werd het 
slapen in de strandhuisjes ge-
doogd. Verder is aangetoond dat 
de rust op het strand niet wordt 
verstoord door de overnachtin-
gen, integendeel. Castricum wil 
zich als badplaats profileren, 
maar kwam dit jaar herhaalde-
lijk negatief in het nieuws van-
wege het verbod.” Volgens Veldt 
past dit voorstel in de nog vast te 
stellen Kadernotitie Kwaliteitsim-
puls Economie Castricum. Veldt: 
“En bij het voornemen van de 
gemeente om de regelgeving te 
beperken.” Wereldzang & Turkse- 

en Arabische ritmes 
Castricum - - Op vrijdag 26 sep-
tember van 20.00 uur tot 22.00 
uur start bij AfriCultuur  een we-
reldmuziek-zangroep. Er wordt 
traditionele meerstemmige Afri-
kaanse volksliedjes gezongen, 
maar ook Surinaams, Braziliaans, 
Turks, et cetra. Plezier in het zin-
gen is het hoofddoel, maar een 
zeker niveau zal worden na-
gestreefd, waardoor koor -en/
of zangervaring gewenst is. Er 
wordt nog gezocht naar sopra-

nen, alten, tenoren en bassen.  
Vervolgens gaat er op zaterdag 
27 september van 12.00 uur tot 
13.30 uur nog een nieuwe cur-
sus van start; Turkse en Arabi-
sche ritmes voor beginners. Er 
zijn voor deze cursus darbuka’s 
te huur, maar men kan ook spe-
len op een djembé. Interesse? 
Bel of mail naar AfriCultuur tel.: 
06-25200120 of e.hos@hetnet.nl.  
Alle lessen vinden plaats in de 
aula van basisschool De Klimop.

Jan Frens kandidaat bij 
waterschapverkiezingen
Castricum - In november vin-
den verkiezingen plaats voor de 
waterschappen. Water Natuur-
lijk heeft de kandidatenlijst inge-
leverd bij Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. Water 

Natuurlijk is een nieuwe, partij-
politiek onafhankelijke organisa-
tie die in álle 26 waterschappen 
meedoet aan de verkiezingen. 
Onder de kandidaten is ook Jan 
Frens uit Castricum te vinden.   

Gratis proeflessen klassiek ballet
Castricum - Wie interesse heeft 
in Klassiek Ballet kan tot 1 ok-
tober een gratis proefles volgen 
bij Balletstudio Jacqueline Bur-
ger. Er zijn Klassieke balletles-
sen voor kleuters, alle leeftijden 
van de basisschool en voor leer-
lingen van het voortgezet on-
derwijs. Een klassieke basis, die 
de spierkracht goed ontwikkelt, 

is een vereiste bij een vakoplei-
ding dans/musical. Voor gemo-
tiveerde latere starters is er een 
stoomcursus om snel  een goed 
niveau op te bouwen. 
Voor  een gratis proefles  kan 
men bellen naar 023-5361009 in 
de ochtenduren, per mail naar 
bsjburg@zonnet.nl of kijk op  
www.iskra.nl.

Historische 
wandeltocht
Egmond aan den Hoef - Gid-
sen van Stichting Historisch Eg-
mond staan op zondag 28 sep-
tember klaar voor een wandeling 
van ruim anderhalf uur door het 
oude centrum van Egmond aan 
den Hoef. De kosten zijn 2,50 eu-
ro, kind 1,50 euro. Aanmelden 
voor vertrek om 14.00 uur op het 
verzamelpunt: het bezoekerscen-
trum aan de Slotweg 46 tegen-
over de slotruïne..Hier zijn tevens 
gratis te bezoeken exposities van 
het Gilde der Behoeders. 

Dag van psychi-
sche gezondheid
Castricum - Op maandag 6 ok-
tober begint om 19.30 uur een 
lezing in de bibliotheek. Arno 
Wiederspahn, psycholoog van 
GGZ Dijk en Duin, geeft de le-
zing in het kader van de landelij-
ke Dag van psychische gezond-
heid. Voor meer informatie: Tel: 
0251-653762 of e-mail: info@bi-
bliotheekcastricum.nl.

’t Praethuys
Regio - ’t Praethuys is een in-
loophuis voor mensen met kan-
ker hun naasten en nabestaan-
den. Van maandag tot en met 
donderdag van 10.00-16.30 uur 
kan men binnenlopen voor een 
kop koffie en een praatje.
’t Praethuys is te vinden op de 
Westerweg 50, Alkmaar, tel: 072-
5113644, info@praethuys.nl.

Open dag dierenasielen
Regio - Het Dierentehuis Alk-
maar en het Knaagdierencen-
trum in Heiloo houden zondag 
5 oktober Open Dag. Iedereen is 
welkom om een kijkje achter de 
schermen te nemen en kennis 
te maken met de asieldieren. Op 
de dag zelf worden bij de asielen 
geen dieren geplaatst. Dit om de 
impulsieve aanschaf te voorko-
men. Wel is het mogelijk om een 
dier te bespreken en het dier dan 
later in de week op te halen.
Het Dierentehuis Alkmaar aan de 
bergerweg 185 is zondag 5 okto-
ber geopend van 12.00 tot 16.00 
uur. Op de Open Dag staan al-
lerlei informatiestandjes en is er 
een rommelmarkt met onder an-
dere diverse dierenbenodigdhe-
den. Kids for Animals is aanwe-
zig met een springkussen en een 
loterij. Kinderen kunnen zich la-
ten schminken en er wordt een 
demonstratie gegeven door een 
hondentrimster. De entree is 

gratis, maar iets lekkers voor de 
honden of katten is altijd welkom 
natuurlijk. Ter voorbereiding van 
dit feestelijke gebeuren is het 
Dierentehuis op zaterdag 4 okto-
ber gesloten. 
Ook bij het Knaagdierencentrum 
aan de Loet 3 in Heiloo is er op 
de zondag na Dierendag tus-
sen 12.00 en 16.00 uur van alles 
te doen. Er worden pannenkoe-
ken gebakken, er is een prijs-
vraag, een kleurenwedstrijd en 
er zijn informatiestandjes van 
de rattenopvang Ratjetoe en de 
frettenopvang Frettig Gestoord. 
Maar het belangrijkste op de-
ze dag zijn natuurlijk de dieren. 
Bezoekers kunnen kennis ma-
ken met de vele konijnen, ca-
via’s, hamsters, ratjes, muisjes, 
gerbils, degoes en chinchilla’s 
die het Knaagdierencentrum op-
vang biedt. 
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Snijder achterhaalt de schuldenaar

Verstoppen voor de deur-
waarder gaat niet meer
Beverwijk - Particuliere schul-
denaren kunnen zich niet langer 
verstoppen voor Snijder Incasso 
en Gerechtsdeurwaarders. Snij-
der heeft toegang tot alle loon-
gegevens die het UWV vastlegt. 
,,Als er een werkgever is en deze 
draagt loonbelasting af, dan vin-
den wij hem en leggen we be-
slag als dat nodig is’’ aldus Le-
onie Snijder van Snijder Incasso 
en Gerechtsdeurwaarders in Be-
verwijk en Hoorn NH.

Snijder kan adresgegevens elek-
tronisch achterhalen. Ook de ge-
gevens over sociale uitkeringen 
verifieert zij binnen enkele da-
gen. Nu komt daar de database 
van àlle werkgevergegevens bij. 
Als een particulier niet aan Snij-
der Incasso betaalt en de rechter 
wijst een vonnis, dan kan Snij-
der Gerechtsdeurwaarders heel 
eenvoudig de werkgever achter-
halen en loonbeslag leggen. Elke 
maand maakt de werkgever een 
gedeelte van het salaris aan de 
deurwaarder over en zo int Snij-
der de schuld ook als iemand 
niet meewerkt.

Per 1 juli heeft Snijder toegang 
tot deze database met gegevens 
over werkgevers. Op deze ma-
nier kunnen veel zaken soepe-
ler worden opgelost. Maar dat 
is niet het enige dat deze zo-
mer wijzigt bij Snijder. Na 5 jaar 
neemt zij afscheid van de fran-
chise GGN. In september treedt 
het kantoor naar buiten met de-
ze organisatiewijzigingen. ,,We 
hebben vijf jaar prettig met GGN 
samengewerkt. We vonden het 
echter moeilijk de portefeuilles 
van GGN winstgevend te maken 
en hebben om deze reden be-
sloten af te zien van verdere sa-
menwerking.” 

Ondanks de ruime mogelijkhe-
den die het UWV nu biedt, kop-
pelt Snijder zich los van de fran-
chise. ,,Snijder heeft haar eigen 
incassobureau. De GGN-porte-
feuilles zijn door meerdere ande-
re incassobureaus behandeld en 
vervolgens bij onze deurwaar-
ders in behandeling gegeven. 
Daar is weinig eer aan te beha-
len.” Snijder ziet zelf voordelen 
in een toename van haar flexi-

biliteit. Het incassowerk is voor 
Snijder leuk en uitdagend van-
wege alle mogelijkheden die er 
zijn om een vordering te innen. 
Snijder gelooft in de mens achter 
de schuld. Om deze reden geeft 
ze de voorkeur aan behandeling 
vanaf het incassobureau met di-
rect contact met de schuldei-
ser. Door haar stevige basis in 
dienstverlening aan overheden 
blijft haar dekking in Noord-Hol-
land groot.

Op 1 oktober bestaat de vesti-
ging Hoorn 5 jaar en de vesti-
ging Beverwijk 13,5 jaar. Én di-
recteur Theo Snijder zit dan 35 
jaar in het vak. Deze gelegen-
heden grijpt Snijder aan om de 
organisatiewijzigingen aan haar 
clientèle toe te lichten.

Voor meer informatie neemt men 
contact op met: Snijder Incasso 
en Gerechtsdeurwaarders, Post-
bus 516, 1940 AM Beverwijk, tel.  
0251-211222. Fax 0251-222223 
E-mailadres: marketing@snijder 
incasso.nl. Website: www.snijde-
rincasso.nl.

,,Wij zetten niemand voor aap om uw geld te krijgen’’

I n c a s s o  e n  G e r e c h t s d e u r w a a r d e r s

www.snijderincasso.nl • Parallelweg 98 • 1948 NM Beverwijk

LandArt op stille strand
Bakkum - Grote witte geraam-
tes van schelp- en schaaldieren 
gemaakt van pvc-buizen, bij el-
kaar gehouden met dikke stuk-
ken tape. De tweedeklassers van 
het VMBO van het Bonhoeffer-
college zorgden afgelopen vrij-
dag met deze kunstzinnige cre-
aties voor een bijna science- fic-
tion-achtige aanblik van het stil-
le strand. De leerlingen waren op 
wilde ideeën gebracht door het 
beeldend werk van kunstenaar 
Theo Jansen dat zij tijdens de 
lessen Beeldende Vorming had-
den bestudeerd.

Meer dan negentig leerlingen 
bouwden in tientallen aan di-
verse werken, nadat zij hun ont-
werpen hadden uitgetekend op 
schaal.
Helaas moesten de meesten 
werken aan het einde van de 
dag worden gedemonteerd om-
dat het laten staan van dit ma-
teriaal slecht is voor het milieu! 
Natuurlijk zijn het hele werkpro-
ces en de eindresultaten door de 
leerlingen-fotoploeg vastgelegd 
en wordt er volgende week een 
mooie presentatie op het Bon-
hoefferweb gelanceerd.

PvdA wil meer toegang 
huizenmarkt jongeren
Castricum - De PvdA heeft een 
initiatiefvoorstel opgesteld om 
een starterslening te realiseren 
in Castricum. Peter Verduin ver-
telt: “Verschillende jongeren uit 
de gemeente hebben aangege-
ven wel een huis te willen kopen, 
maar dit niet kunnen, simpelweg 
omdat hun inkomen niet toerei-
kend is. De PvdA heeft daarom 
het initiatief opgepakt een op-
lossing te zoeken voor de pro-
blemen op de woningmarkt.”
Doelstelling is het bevorderen 
van het eigen woningbezit in de 
gemeenten voor starters op de 
woningmarkt. “Met een Star-
terslening overbrugt de gemeen-
te een deel van het verschil tus-
sen de aankoopkosten van de 
woning en het bedrag dat de 
starter maximaal kan lenen vol-
gens de normen van de Natio-
nale Hypotheek Garantie. Om de 
doelgroep meer mogelijkheden 
op de koopwoningmarkt te bie-
den, kan de gemeente Castricum 
aansluiting zoeken bij de Stich-
ting Stimuleringsfonds Volks-
huisvesting Nederlandse Ge-
meenten (SVn). Dit met als doel 
om financiële steun te krijgen 
voor een actie richting de star-
ters op de woningmarkt.”  

De Startersregeling van SVn is 
transparant en eenvoudig. De 
gemeente bepaalt de doelgroep 
en het woningsegment, of zet de 
Starterslening wijkgericht in om 
bijvoorbeeld de verkoop van wo-
ningcorporatiewoningen te sti-
muleren. Zo kan de gemeente 
optimaal inspelen op de behoef-

ten en ontwikkelingen op de lo-
kale woningmarkt.
In overleg met de woningcorpo-
raties die in de gemeente Castri-
cum actief zijn kan worden afge-
sproken dat de regeling van toe-
passing kan zijn op de te koop 
aangeboden huurwoningen van 
beide toegelaten instellingen. 
Daarnaast kunnen ook particu-
liere koopwoningen onder deze 
regeling vallen.
“Naast de bestaande regeling 
koopgarantwoning van woning-
corporaties draagt deze starters-
regeling er toe bij dat dit ook fi-
nancieel een zeer aantrekke-
lijk instrument voor gemeenten 
vormt. Het risico dat de gemeen-
ten in deze loopt, blijft beperkt. 
Het bedrag dat voor de starters-
regeling wordt gebruikt, wordt in 
een fonds bij SVn gestort. Deze 
verstrekt de leningen tot dit be-
drag. Het gestorte geld staat dan 
ook gedurende de periode van 
deze regeling niet meer ter be-
schikking van de gemeente. Uit-
eindelijk zal dit bedrag aan het 
einde van de looptijd van de-
ze regeling weer in zijn geheel 
in het fonds zijn teruggestort en 
komt het weer vrij ter beschik-
king van de gemeente. Gedu-
rende deze periode loopt de ge-
meente alleen de rente van het 
uitgeleende geld mis. De rente 
van de rest van het gestorte be-
drag komt de gemeente wel ten 
goede.” 
De Raad wordt voorgesteld om 
het bij SVn gestorte bedrag ten 
laste van de algemene reserve te 
laten plaatsvinden. 
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Kinderboekenweek vol gedichten
Castricum - Joke van Leeuwen 
schreef speciaal voor de Kinder-
boekenweek een gedicht met 
de titel Zinnenverzinzin. Ze be-
schrijft hierin het kriebelige ge-
voel dat ze ervaart waardoor ze 
onontkoombaar haar pen op pa-
pier moet zetten om een gedicht 
te schrijven. De Kinderboeken-
week, die duurt van 1 tot en met 
11 oktober, staat dit jaar in het 
teken van poëzie. Gedichten zijn 
er voor jong en oud. In de biblio-
theek zijn dichtbundels te vinden 
voor elke leeftijd. Speciaal voor 
de Kinderboekenweek organise-
ren de bibliotheken in Castricum, 
Akersloot en Limmen een aantal 
dichterlijke activiteiten voor kin-
deren.
Kinderen van acht tot en met 
twaalf jaar kunnen in Castricum 
op vrijdag 3 oktober van 16.00– 
18.00 uur meedoen aan het pro-
gramma Gedichten verbeelden, 
een workshop rond gedichten 
en letters. Marina Rupert docen-

te bij Toonbeeld gaat met kin-
deren aan de slag om letters op 
een bijzondere manier grafisch 
vorm te geven. Met die letters 
maakt mene woorden en daar-
mee weer gedichten. Zo wordt 
dichten héél speciaal! Aanmel-
den voor de workshop kan bij de 
informatiebalie in de bibliotheek 
of via www.bibliotheekcastricum.
nl. De toegang is 3,50 euro.
Als afsluiting van de Kinder-
boekenweek organiseert de bi-
bliotheek Castricum in alle drie 
de vestigingen een open podi-
um voor jonge dichters. Kinde-
ren mogen op vrijdag 10 oktober 
op een feestelijk aangekleed po-
dium in de bibliotheek hun ge-
dicht, vers, rap of rijm voordra-
gen voor het publiek. De kinde-
ren mogen hun eigen toehoor-
ders meenemen maar iedereen 
die van gedichten houdt is na-
tuurlijk welkom. Voor het publiek 
zijn zitplaatsen beschikbaar en 
er wordt koffie, thee en limona-

Het Kronendak feestelijk geopend

Castricum - Onder een stralen-
de herfstzon is afgelopen zater-
dag – onder een overweldigende 
belangstelling – Het Kronendak 
geopend, het gezinshuis voor 
verstandelijk gehandicapten in 
Castricum. 
Omstreeks vijf uur klommen de 
initiatiefnemers, Dorina van Beek 
en Nico Bijman,  op de picknick-
tafel om de bijna 250 aanwezi-
gen welkom te heten. 
“We zien het als een geschenk 
dat we vandaag Het Kronendak 
kunnen openen op een prachti-
ge plek, met prachtige kinderen, 
in een prachtig huis met prachti-
ge faciliteiten’’, zei Nico. 

In december 2007 is begonnen 
met de verbouwing van het pand 
aan de Alkmaarderstraatweg 59 
en Nico herinnerde eraan dat 
de Castricumse ondernemer Jan 
Jaap Res, directeur van ORI vast-
goedondernemingen, een cruci-
ale rol heeft gespeeld bij de ver-
wezenlijking van Het Kronendak. 
Aankoop en verbouw van het 
huis kon, volgens Dorina, ‘met 
hangen en wurgen’  worden ge-
realiseerd, maar dankzij sympa-
thisanten en financiële donors 
kon de tuin fraai worden inge-
richt. “De tuin is een onvoorstel-
baar mooi geschenk en afkom-
stig uit verschillende sponsorac-

ties”, zei Dorina. Het is een veili-
ge en stimulerende tuin voor de 
kinderen. De tuin is ontworpen 
en aangelegd door Cor Scher-
mer en beplant door Ed Schut.
Voordat Nico en Dorina de pick-
nicktafel beklommen kregen ze 
nog een cheque van 15.500 euro 
uitgereikt van Henk Beentjes, di-
recteur van Akerbouw. Het was 
de kwantificering van de concre-
te steun die Nico en Dorina van 
het bouwbedrijf hebben gekre-
gen, want er “waren tegenval-
lers met betrekking tot de bouw, 
maar Akerbouw sleurde ons er 
doorheen”, aldus Dorina.
Onder het genot van een hap-
je en drankje, gesponsord door 
Nolet slijterij, bekeken de ve-
le bezoekers het huis en de tuin. 
Buren, vrienden, familie en sym-
pathisanten kwamen een kijk-
je nemen in het huis en de tuin. 
De kinderen werden vermaakt 
door een goochelaar die met 
ballonnen de mooiste construc-
ties wist te maken. Vier meiden 
van de Castricumse muziekver-
eniging Emergo verzorgden de 
muziek. En aan het eind van de 
middag werd Het Kronendak of-
ficieel geopend met het loslaten 
van honderden ballonnen. Het 
gezinshuis is er. “Wij zien het als 
een geschenk van onschatbare 
waarde dat we dit mogen doen”, 
vatte Nico samen.

de geschonken om de dag extra 
feestelijk te maken. Kinderen die 
graag hun gedicht willen voorle-
zen kunnen zich opgeven bij de 
informatiebalie in de bibliotheek. 
Met de hele klas komen mag na-
tuurlijk ook!
Het open podium vindt plaats 
op vrijdag 10 oktober van 16.00 
–17.30 uur en van 19.00–20.30 
uur in de Bibliotheek Castricum, 
Akersloot en Limmen. Kan ieder-
een testen of hij een echte ge-
dichtenkenner is door het ge-
dichten puzzelspel te spelen in 
de bibliotheek. Welke afbeelding 
hoort bij welk gedicht en welk 
begin hoort bij welk einde? 
De Kinderboekenweek is een 
goede gelegenheid om lid te 
worden van de bibliotheek. Kin-
deren van zes tot en met twaalf 
jaar kunnen zich gratis laten in-
schrijven (bij inschrijving is een 
geldig legitimatiebewijs nodig) 
en krijgen daarbij ook nog een 
leuk cadeautje. 

Cantare geeft 
benefietconcert 
voor hospicehuis
Castricum - De zanggroep Can-
tare uit Castricum onder leiding 
van Peter Vagevuur geeft een 
benefietconcert ten bate van het 
hospicehuis in Beverwijk. 

Dit concert wordt gegeven op 
dinsdag 30 september om 20.00 
uur in de doopsgezinde kerk op 
het Meerplein 62 in Beverwijk  
Het programma bestaat uit mu-
sical-liedjes. Tussendoor wordt 
door een verhalenvertelster een 
verhaal verteld met als thema 
‘tuin’. Het kerkbestuur en het 
koor vragen geen entreegeld. 
Aan het einde van de avond gaat 

een schaal rond, waar een vrij-
willige bijdrage kan worden ge-
geven. De inhoud hiervan komt 
in zijn geheel ten goede aan de 
(her)inrichting van de tuin van 
het hospicehuis in Beverwijk. Na 
aanbouw van de vierde kamer 
moet ook de tuin opnieuw inge-
richt worden.
De aanvang van het concert is 
20.00 uur.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
28-08-2008: Imme, zoon van M. 
de Reuver en C. Breurkens, ge-
boren te Beverwijk. 09-09-2008: 
Rianna Margaretha, dochter 
van P. van der Slooten en N.M.T. 
Moor, geboren te Alkmaar. 09-
09-2008:Jonas Carl, zoon van 
A.A. Voebel en M. de Jong, ge-
boren te Alkmaar. 10-09-2008: 
Dean Huibert, zoon van H.J. Hor-
rocks en I.C. Rinkel, geboren te 
Beverwijk. 13-09-2008: Lusanne 
Catharina, dochter van R.P. Out 
en P.J. Jonker, geboren te Bever-
wijk. 14-09-2008: Aaron, zoon 
van J. van ’t Hoenderdaal en E.J. 
Meeuwsen, geboren te Castri-
cum.
Wonende te Limmen:
10-09-2008: Ines, dochter van E. 
Rizvanovi, geboren te Alkmaar. 
13-09-2008: Varsha Jette Talei, 
dochter van J.A. van Olffen en 
A.G.S. Kaasenbrood, geboren te 
Limmen.
Wonende te Akersloot:
12-09-08: Vigo Arnold Adri-
aan, zoon van A.A.P.C. Schou-
ten en H.H.M. Kinjet, geboren te 
Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:

11-09-2008: Weijer, Freek en 
Borremans, Marieke Henriëtte 
Wilhelmina. 18-09-2008: Engels-
ma, Antonius J. en Hoogendijk, 
Elizabeth A., beiden wonende te 
Castricum. 

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
12-09-2008: Kootstra, Gerrit J. en 
de Zeeuw, Elizabeth M., beiden 
wonende te Nijmegen.
13-09-2008: Fabritius, Ina L. en 
Oosterhoff, Wiea A., beiden wo-
nende te Beverwijk. 17-09-2008: 
de Vries, Willem-Henk L. en Bos, 
Inge E., beiden wonende te Cas-
tricum.

Overleden:
Wonende te Akersloot:
10-09-2008: Koster, Maria M.C., 
oud 85 jaar, gehuwd geweest 
met N. Schoon, overleden te Ber-
gen (NH).
Wonende te Zaanstad:
15-09-2008: Agterhof, Frede-
rik J., oud 47 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd met M.E.R. in 
‘t Veld.
Wonende te Castricum:
09-09-2008: Schermer, Adriana 
A., oud 86 jaar, gehuwd geweest 
met T.A. Weda, overleden te Be-
verwijk.

De Boogaert in beweging 
met de wandel2daagse
Castricum - Op donderdag 4 
september en vrijdag 5 sep-
tember hebben elf bewoners 
met rollator of rolstoel deelge-
nomen aan de wandel2daagse. 
Er was een afstand van 500 en 
1000 meter. De eerste dag waai-
de het flink en tijdens de wande-
ling moesten toch de regenpon-
cho’s aan. Dit kon de sfeer niet 
drukken. Na twee stempelposten 
met wat lekkers, van de spon-
sors Jamin en Vomar, kwamen 
ze al voortijdig op de Boogaert 

aan waar de koffie klaar stond. 
De tweede dag begon men met-
een met motregen. Toch was de 
stemming goed onder de wan-
delaars en begeleiders. De route 
was aangepast. Er werd extra in 
het winkelcentrum gelopen. Bij 
aankomst bij de Boogaert stond 
er familie van een bewoner en 
twee vrijwilligers op de deelne-
mers te wachten met een roos. 
Als afsluiting heeft men met z’n 
alleen een kop koffie met wat 
lekkers genuttigd. 

Inlichtingen:

Vermiste en gevonden die-
ren: 072-5332879. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencen-
trum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Gevonden en
vermiste dieren

Vermist:

Bakkummerstraat/dr. Jacobilaan: 
Poes met grijscyperse kop, rug 
en staart, witte onderkant en wit 
staartpuntje, 4 mnd, Welpie. 

Laan van Albert’s Hoeve: zwarte 
gecastreerde kater, kop als Felix, 
witte borst en 4 witte kniekou-
sen, zwart vlekje achter op rech-
tervoorpoot, mogelijk op zoek 
naar Const. Huygensstraat, 12 jr, 
Lizzy.



Bezoekadressen
Raadhuisplein 1, 1902 CA 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
Gemeentehuis Castricum:
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur,
‘s middags gesloten
De afdeling Publiekszaken is op
donderdag geopend tot 20.00 uur
(na 18.00 uur alleen voor rijbewijzen en 
reisdocumenten)

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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.

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
24 september 2008

Commissie Bezwaar-
schriften Castricum
Kamer II van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt hoorzitting 
op woensdag 1 oktober 2008 vanaf  
19.30 uur,  in  de gemeentelijk locatie 
te Limmen. Zie voor meer informatie 
www.castricum.nl

Werken aan de weg
Aannemersbedrijf KWS Infra start 26 
september met de werkzaamheden aan 
de Westerweg te Limmen. Deze werk-
zaamheden bestaan uit het wegfrezen 
van de bovenste laag asfalt. Vervol-
gens wordt op de Westerweg, tussen 
huisnummer 40 en Het Achtkant, aan 
de huizenkant, een nieuw trottoir aan-
gelegd. Aan de kant van het weiland, 
wordt het asfalt ingezaagd en wordt 
er een rand met grasbetontegels aan-
gelegd. Als laatste komt over de Wes-
terweg, tussen de Rijksweg en de Bur-
germeester Nieuwenhuijsenstraat, een 
nieuwe laag asfalt. De planning is dat 
het aanbrengen van asfalt start op 14 
oktober. De inritten voor de woningen 
blijven bereikbaar via rijplaten. Het 
verkeer wordt omgeleid via de Burge-
meester Nieuwenhuijsenstraat en de 
Rijksweg en vice versa.

Agenda
Raadsactiviteiten
2 oktober 2008
19:00 – 19:30
Overleg klankbordgroep Rekenkamer
Kamer: 38

19:30 – 21:00
Gebiedsvisie Zanderij
Kamer: aula

Duurzame Opstekers uitgereikt
Vier inwoners van Castricum ontvin-
gen  tijdens Lokale Duurzame Dinsdag 
een Duurzame Opsteker. In de Tuin van 
Kapitein Rommel werden zij op dinsdag 
16 september -letterlijk- in het zonnetje 
gezet.

De gedecoreerden zijn Michiel Mooij, 
biologisch melkveehouder uit Bakkum, 
Bertho Janssen en Math Rosendaal van 
de Tuin van Kapitein Rommel en Jos 
Teeuwisse, voormalig directeur van Land-
schap Noord-Holland. Jos Teeuwisse kon 
niet bij de uitreiking aanwezig zijn. Hij 
ontvangt later de Opsteker voor zijn in-
zet voor natuurbescherming. Bij de uit-
reiking waren, naast familie en vrienden 

van de gedecoreerden, ook wethouders 
Portegies, Hes en  Hommes en enkele 
raadsleden aanwezig. 
De drie heren werden toegesproken door 
wethouder Portegies. 
“De gemeente Castricum wil samen met 
burgers en organisaties werken aan een 
duurzame omgeving. Mensen die be-
trokken zijn bij hun leefomgeving en zich 
daarvoor inzetten via allerlei initiatieven 
zijn voor de gemeente onmisbaar. De vier 
inwoners die vandaag een Opsteker ont-
vangen, hebben zich de afgelopen jaren 
ieder op hun eigen speciale manier inge-
zet voor een duurzame leefomgeving. 
Met deze decoratie wil ik hen hiervoor 
bedanken.”, aldus wethouder Portegies.

V.l.n.r. Michiel Mooij, Math Rosendaal, wethouder Portegies en Bertho Janssen na de uit-
reiking van de Duurzame Opstekers. De vierde gedecoreerde, Jos Teeuwisse, kon niet bij de 
uitreiking aanwezig zijn.

Cursus budgetteren: 
‘Beter leren omgaan met geld’
Tegenwoordig komen er steeds meer 
mensen in de financiële problemen. Dat 
kan verschillende oorzaken hebben. Deze 
cursus biedt u de mogelijkheid om op een 
positieve en (meer) ontspannen manier 
met uw financiële situatie om te gaan. 
U krijgt inzicht in uw eigen financiële 
situatie en leert op een andere manier met 
geld om te gaan. Daarnaast bevordert de 
cursus uw zelfredzaamheid ten aanzien 
van uw financiële situatie.

Er wordt gewerkt aan de hand van thema’s 
en gebruik wordt gemaakt van oefenin-
gen. Tevens worden opdrachten gegeven 
waarmee u thuis mee aan de slag kunt.
De volgende thema’s komen aan bod:  

. Hoe kan ik beter met mijn geld om-
gaan?

. Inzicht in inkomsten en uitgaven

. Wat moet ik doen als er schulden ont-
staan?

. Hoe krijg ik meer grip op mijn geld en 
bestedingspatroon?

. Hoe maak ik een begroting en houd ik 
een kasboek bij?

. Informatie over wet- en regelgeving en 
diverse instanties.

De cursus is bedoeld voor iedereen die wil 
leren om beter met zijn geld om te kun-
nen gaan. Ook voor mensen, die reeds bij 
een schuldhulpverleningstraject betrok-
ken zijn en belangstellend zijn. U kunt 
kiezen uit één van de drie cursussen. Elke 
cursus bestaat uit zes bijeenkomsten.

Locatie Heemskerk: startdatum 22 sep-
tember, maandagavond van 19.00 - 
21.00 uur.
Locatie Velsen: startdatum 4 november, 

dinsdagavond van 19.00 - 21.00 uur
Locatie Beverwijk: startdatum 8 oktober, 
woensdagochtend van 09.30 - 11.30 uur
Samenstelling: er is plaats voor 12 - 15 
mensen.
Voertaal: kennis van het Nederlands is 
vereist.

Als u zich aanmeldt, krijgt u alle overige 
informatie toegestuurd. 
U kunt zich dagelijks aanmelden van 
9.00 - 13.00 en 13.30 -17.00 uur bij 
Stichting Maatschappelijke Dienstverle-
ning Midden-Kennemerland, telefoon:  
0251 - 257157 
Email: smdheemskerk@madi-mk.nl

Meer informatie kunt u krijgen bij Enrico 
Formanek 0251 – 257 157 (ma t/m vr)
Het cursusgeld bedraagt € 10,- 
(materiaalkosten e.d.).



BOUWZAKEN
AANgEvrAAgdE vErgUNNiNgEN (grOEN)
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt 
u inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, 
Zonnedauw.
Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, aan-
vragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen

05092008 Van der Mijleweg 14 in Bakkum  
Het vergroten van de schuur

08092008 Hollaan 4 in Castricum  
Het plaatsen van een paardenstal
Visweg 48a in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuis

09092008 Delving 78 in Akersloot
Het plaatsen van dakkapellen

10092008 Boekel 4 in Akersloot
Het plaatsen van een erfafscheiding
(legalisatie)

11092008 Overtoom 25 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Visweg 75 in Limmen
Het vergroten van de dakkapel
Lindenlaan 59 in Castricum
Het verwijderen van asbest golfplaten

12092008 Anna Reynvaansingel 37 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het
plaatsen van een dakkapel

16092008 Stetweg 26 in Bakkum
Het plaatsen van een dakkapel

17092008 Woude 22 in de Woude
Het bouwen van een woning 
met berging

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

Aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 25 september 2008 de volgende 
aanvragen om vrijstelling  van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening

Bachstraat 13 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, 
bereikbaar via doorkies nummer 0251-661 139. Van de 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

vErlEENdE vErgUNNiNgEN (grOEN)
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen
16092008 Hogeweg 112 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
Rijksweg 84 in Limmen
Het wijzigen van de woning
Duinenbosch 3 in Bakkum
Het realiseren van een theehuis

17092008 Hogeweg 107 in Limmen
Het uitbreiden van de opslagruimte ten 
behoeve van het aannemingsbedrijf
Kerklaan 32 in Akersloot
Het plaatsen van een botenkraan

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
VROM, de gemeentelijke locatie in Limmen.

APv-vErgUNNiNgEN (OvErigEN)
reclameborden Stichting Starter (19-09-2008)
Aan Stichting Starter is vergunning verleend voor 
het plaatsen van een 15-tal reclameborden van 
27 september t/m 2 oktober 2008.

Popnagelaktie politie (19-09-2008)
Aan politie Noord-Holland Noord is vergunning ver-
leend voor het organiseren van een popnagelaktie op 
de Brink op 8 oktober 2008. Deze actie wordt georgani-
seerd door de politie, het Clusiuscollege en Univé.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde beslui-
ten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte van 
het betreffende besluit te worden ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 

vErKEErSBESlUit FiEtSPAd UitgEEStErWEg/
rijKSWEg, N203
Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2 
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)  en met inacht-
neming van de artikelen 3 en 12 van het BABW hebben 
burgemeester en wethouders d.d. 22 september 2008 
besloten tot: 
1. instellen van een (brom)fietspad tussen de 

Uitgeesterweg/Rijksweg, N203. 
2. borden G12 en G12a plaatsen als bedoeld in 

bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens (RVV).

3. borden en belijningen zullen aangebracht worden 
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende 
kaart.

4. tot het ter openbare kennis brengen van dit ver-
keersbesluit in het plaatselijke nieuws- en adverten-
tieblad.

Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang 
wordt getroffen, kan hiertegen binnen zes weken na de 
datum van bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van 
Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

vrijStElliNg BEStEmmiNgSPlAN ArtiKEl 19, 
lid 1 WrO FiEtSvErBiNdiNg UitgEEStErWEg/
rijKSWEg N203 
Gelet op het bepaalde in artikel 19, lid 1 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening, hebben Burgemeester en 
wethouders d.d. 22 september 2008 besloten:
1. vrijstelling te verlenen van de vigerende bestem-

mingsplannen als bedoeld in artikel 19, lid 1 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening voor het inrich-
ten van een langzaamverkeersverbinding tussen de 
Uitgeesterweg en de Rijksweg, N203 te Limmen, 
kadastraal bekend sectie E, nrs. 249, 251, 66, 67, 5 
en 63, zoals aangeduid op bijgaande gewaarmerkte 
tekening(en).

2. een en ander zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende stukken.

3. tot het ter openbare kennis brengen van dit ver-
keersbesluit in het plaatselijke nieuws- en adverten-
tieblad.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande be-
sluit, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het 
College van burgemeester en wethouders van Castricum 
(Postbus 1301, 1900 BH). De termijn voor het indienen 
van een bezwaarschrift bedraagt 6 weken, en vangt aan 
op de dag na die van verzending van dit besluit. In het 
bezwaarschrift moeten ten minste zijn vermeld:
- naam, adres en handtekening van de indiener;
- datum aanduiding;
- omschrijving van het besluit waartegen het be-

zwaarschrift is gericht (bv. door vermelding van het 
kenmerk van het besluit of door bijvoeging van een 
kopie ervan);

- gronden van het bezwaar (de reden(en) waarom de 
indiener het met het besluit oneens is).

voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van een 
bezwaarschrift niet opgeschort. Op grond van artikel 
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan daarvoor, 
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een zgn. verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 
BG Alkmaar); voorwaarde voor indiening van zo’n ver-
zoek is wel, dat tevens een bezwaarschrift is ingediend. 
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

rUimtElijK BElEid iNZAKE dE NiEUWE WEt
rUimtElijKE OrdENiNg
Op 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening 
in werking getreden. Hierbij kwam de oude Wet op 
de Ruimtelijke Ordening te vervallen. Door een aantal 
gewijzigde (planologische) procedures hebben wij ons 
beleid ook aan moeten passen. In het kort heeft het col-
lege van burgemeester en wethouders op 2 september 
2008 besloten met de volgende regels in te stemmen:
- van nieuwe bestemmingsplannen wordt niet afgewe-

ken;
- procedures voor projectbesluiten worden niet ge-

voerd. Uitzondering daarop is dat deze procedures 
wel gevoerd kunnen worden voor “grootschalige” 
projecten die nog binnen 1 à 2 jaar ingepast kunnen 
worden in een nieuw bestemmingsplan. Uitgangs-
punt hiervoor is het “Uitvoeringsplan Actualisatie 
bestemmingsplannen”;

- ontwikkeling van “grootschalige projecten” binnen 
plangebieden van recent herziene  bestemmingsplan-
nen geschiedt alleen via partiële herzieningen;

- aan buitenplanse ontheffingen voor woondoeleinden 
wordt alleen medewerking verleend indien die pas-
sen binnen een toekomstig beleid opgenomen in het 
Handboek bestemmingsplannen of een ontwerpbe-
stemmingsplan;

- buitenplanse ontheffingen, anders dan voor woon-
doeleinden, dienen per geval te worden afgewogen;

- tijdelijk- en binnenplanse ontheffingen dienen per 
geval te worden afgewogen. 

Zowel het bovenstaande beleid als de bovengenoemde 
beleidstukken zijn bij de afdeling Dienstverlening aan de 
Zonnedauw 4 te Limmen. De afdeling Dienstverlening, 
team Bouwen Wonen en Bedrijven is geopend van 
maandag tot en met donderdag van 09.00 tot 16.00 
uur. Vrijdag geopend van 09.00 tot 12.30 uur.

WEt miliEUBEHEEr
definitieve vergunningen
Vanaf 25 september 2008 liggen de volgende defini-
tieve vergunningen ter inzage met bijbehorende stuk-
ken van de ambtshalve wijziging en actualisatie van de 
voorschriften voor:
- BP tankstation Gebr. Kooijman, Soomerwegh 3 te 

Castricum voor het inwerking hebben van een LPG-
tankstation met een wasstraat.

De beschikking is ten opzichte van het ontwerp gewijzigd.

Vanaf 25 september 2008 liggen ter inzage het defini-
tieve besluit van de maatwerkvoorschriften  voor:
- Café Scala, Dorpsstraat 18 te Castricum.

De maatwerkvoorschriften zijn opgelegd om geluids-
overlast naar de omgeving te voorkomen. Het besluit is 
ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

inzage
De stukken behorende bij bovengenoemde  definitieve 
besluiten liggen gedurende zes weken, van 25 septem-
ber tot en met 6 november 2008 ter inzage bij de sec-
tor Ruimte, Zonnedauw 4 te Limmen, iedere werkdag 
van 9.00 tot 12.30 uur en ’s middags uitsluitend op 
afspraak.

Beroep
Beroep wordt alleen nog toegekend aan belanghebben-
den in de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht 
(Awb): degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit 
betrokken is. Tegen het besluit kan beroep worden in-
gesteld door de aanvrager, betrokken adviseurs, dege-
nen die tegen het ontwerpbesluit zienswijzen hebben 
ingebracht, degenen die zienswijzen hebben ingebracht 
tegen de eventueel aangebrachte wijziging in het besluit 
ten opzichte van het ontwerp ervan en belanghebben-
den aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten 
geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen het ont-
werpbesluit. Gedurende zes weken kan beroep/voorlo-
pige voorziening worden ingesteld tegen het besluit bij 
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 AE  Den Haag. 

informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer J. van Hooren, tel. 
(072) 548 84 46.


