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Schappen Voedselbank leeg!
Castricum -  Ook de Voedsel-
bank IJmond-Noord merkt de 
gevolgen van de kredietcrisis.   
Er worden meer pakketten uit-
gedeeld, terwijl bedrijven minder 
producten beschikbaar stellen.  
De buffervoorraad in de loods is 
bijna op, de schappen zijn leeg 
dus het is tijd voor actie. 

Op 10 oktober staan de vrijwilli-
gers van de Voedselbank bij su-
permarkt Deen op de Torenstraat 
48  in Castricum. Het winkelen-
de publiek wordt gevraagd een 
of meerdere boodschappen af te 
staan. In Castricum, Heemskerk, 
Beverwijk en Uitgeest worden el-
ke vrijdag circa 125 voedselpak-
ketten uitgedeeld aan gezinnen 
en alleenstaanden met een in-
komen dat onder het bestaans-
niveau ligt. Het gaat om zo’n 350 
volwassenen en kinderen. Het 
betreft noodhulp voor mensen 
die voor kortere of langere tijd 
financieel niet rond kunnen ko-
men. Periodiek wordt getoetst of 
de betreffende klant nog aan die 
normen voldoet. 

Doris in de prijzen met film
Castricum - Doris Driesen die in 
VWO6 van het Bonhoeffer Colle-
ge zit, heeft met haar film  ‘Look 
into my Eyes’ de eerste prijs ge-
wonnen tijdens het Nationaal 
Film Festival voor scholieren. 

Zij won de prijs in de categorie 

Animatie Bovenbouw. Er waren 
151 ingezonden films. Doris won 
een achtdaagse reis naar Pyr-
gos in Griekenland om daar haar 
animatiefilm te promoten op het  
filmfestival ‘Camera Zizanio’ in 
december. 
De film is te zien op www.nffs.nl.
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

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

INSTAL
®

‘Ergst denkbare overstroming’
‘Slachtoffers’ van de overstroming werden met helikopters en vaartuigen gered. (Foto: Leo Tillmans).

Akersloot - Het testen van in-
ternationale bijstand tijdens 
de ergst denkbare overstro-
ming; dat was het uitgangs-
punt van de FloodEx die verle-
den week woensdag en donder-
dag in Noord-Holland gehou-
den werd. Ook het Uitgeester-
meer werd gebruikt als oefenter-
rein. De rampoefening is in grote 
lijnen goed verlopen. Het scena-
rio ging uit van een stormvloed 
in het Noordzeegebied. Vanwe-
ge de combinatie met het getij 
leidde dit tot extreem hoog wa-
ter in Duitsland, Groot-Brittannië 
en Nederland. Behalve hulpver-
leners deden zo’n driehonderd 
acteurs en figuranten mee. De 
hulpverleners maakten gebruik 
van zes helikopters, 24 vaartui-
gen en tientallen voertuigen. 
Robin Burgering, algemeen oe-
fenleider namens Veiligheidsre-
gio Noord-Holland Noord: ‘Het 
was een nuttige oefening. Dat 
zag je bijvoorbeeld aan de com-
municatie en commandostruc-
turen. Waar het woensdag soms 
even zoeken was, liep het don-
derdag al aanzienlijk beter.”

Sluitende begroting 
Lasten stijgen niet, toe-
komst minder rooskleurig
Castricum - Het college van 
burgemeester en wethouders 
legt op 5 november een sluiten-
de begroting aan de gemeente-
raad voor. Ondanks de economi-
sche crisis stijgen de lasten voor 
de inwoners niet in 2010. 
Het college trekt onder andere 
extra geld uit voor de kwaliteits-
impulsen voor groen, de econo-
mie van Castricum en het bui-
tengebied. 
Uit het onderzoek ‘Waar staat je 
Gemeente 2009?’ blijkt dat de in-
woners van Castricum de dienst-
verlening van de gemeentelijke 
organisatie waarderen. Op het 
onderdeel ‘de burger als belas-

tingbetaler’ scoort de gemeente 
Castricum zelfs ruim boven het 
gemiddelde van deelnemende 
gemeenten (6,9 tegen 6,2). 
De begrotingen voor de jaren 
2011–2013 bieden echter een 
minder positief beeld. De ver-
laging van de bijdragen vanuit 
het Rijk heeft voor de gemeente 
vanaf 2011 grote financiële ge-
volgen. Dit betekent dat de ge-
meente in de nabije toekomst 
keuzes moet maken om het 
meerjarenperspectief sluitend te 
maken en te houden. In het voor-
jaar van 2010 komen deze zaken 
ook aan de orde bij de behande-
ling van de Voorjaarsnota. 
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tot ziens bij

BoBo’s

6 stuks voor 3,95
Pure CalleBaut ChoColade
Bomvol slagroom!!

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.

Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.

Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Groot Castricums Dictee
Castricum - Voor de derde keer 
organiseert de Stichting Welzijn 
Castricum samen met de Open-
bare Bibliotheek op 17 novem-
ber het Groot Castricums Dic-
tee. Vanaf 19.00 uur gaat de deur 
open en staan in de bibliotheek 
in Castricum 40 schoolbanken 
klaar om alle deelnemers te ont-
vangen. 
Het Jac. P. Thijsse en het Bon-
hoeffer College zorgen voor 
een ploeg van samen 20 leerlin-
gen. Stichting Welzijn en de bi-
bliotheek dagen 20 enthousias-
te taalliefhebbers van rond de 55 
jaar en ouder uit om zich aan te 
melden voor deze spellingwed-
strijd. Het gaat om de vraag: wel-
ke groep scoort straks het bes-
te op het gebied van de nieuwe 
spelling, de jongeren of de ou-

deren? Bovendien zijn er prij-
zen voor de individuele win-
naars. Het dictee wordt voorge-
lezen door de bekende dichte-
res Elly de Waard uit Castricum. 
In de pauze leest zij voor uit haar 
nieuwe gedichtenbundel ‘In het 
halogeen van 2009’. Boekhandel 
Laan komt met een boekenstand 
met boeken van Elly de Waard. 
Net als vorig jaar schrijft Han 
Peusken, neerlandicus uit Cas-
tricum, het dictee.  
Wie wil deelnemen kan zich aan-
melden bij Stichting Welzijn, tel. 
0251-656562. Ter voorbereiding 
krijgen deze deelnemers een 
gratis workshop nieuwe spelling 
van drie ochtenden aangeboden 
op woensdag 28 oktober en 4 en 
11 november van 10.00 tot 12.00 
uur in de bibliotheek Castricum.  

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
18-09-2009: Geertruida Jacoba, 
dochter van H.P.J. Groot en J.M.T. 
Hageman, geboren te Castricum. 
18-09-2009: Calvin Hendricus, 
zoon van J.H. de Groot en I. van 
Norden, geboren te Alkmaar. 23-
09-2009: Bas Sebastiaan, zoon 
van M.C.M. Winder en C.W. Lu-
te, geboren te Castricum. 23-09-
2009: Loes, dochter van D.C. Hes 
en J.M.J.M. Beentjes, geboren te 
Castricum.
Wonende te Bakkum:
19-09-2009: Thijn Juriaan, zoon 
van M.L.K. van Rijen en J. Dijk-
man, geboren te Alkmaar.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
18-09-2009: J.S.H.J. Scheffer en 
M.C.K. Vancrayelynghe, beiden 
wonende te Castricum. 23-09-
2009: Oud, Anna T.M. en Broek-
huizen, Marianne, beiden wo-
nende te Akersloot. 23-09-2009: 
Besselink, Hendrikus C. en de 

Smalen, Tanja, beiden wonende 
te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
18-09-2009: Mantel, Dirk Willem, 
oud 60 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met M. Wesker. 
21-09-2009: Oosterbos, Petro-
nella J., oud 94 jaar, gehuwd ge-
weest met J.N. Goenendijk, over-
leden te Castricum. 20-09-2009: 
Cornelia W. Platje, oud 68 jaar, 
gehuwd met G.C. van Grijswijk, 
overleden te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
20-09-2009: Cornelis P., oud 77 
jaar, gehuwd met M.A. Konijn, 
overleden te Heiloo.
Wonende te Akersloot:
17-09-2009: Petrus C. Kerssens, 
oud 84 jaar, gehuwd geweest 
met G. Stoop, overleden te Alk-
maar.
Wonende te Wieringerwerf:
18-09-2009: Kamstra, Pieter, oud 
80 jaar, gehuwd met G. Schenk, 
overleden te Castricum.

Jazz op Castricum 105

Castricum - De zomerfestivals 
zijn weer achter de rug en de 
tijd voor de binnenpodia is weer 
aangebroken. Jazzliefhebbers 
die liever niet de deur uitgaan 
kunnen op donderdag 8 oktober 
van 19.00 tot 20.00 uur weer luis-

teren naar het programma ‘Just 
Jazz’ op Radio Castricum 105.
Jan van Weelden en Ron Pols 
presenteren deze uitzending die 
vooral in het teken van de trom-
pet staat. Naast uitvoeringen van 
de bekende blazers zoals Miles 
Davis, Dizzy Gillespie en Chet 
Baker worden ook stukken van 
voor velen waarschijnlijk minder 
bekende trompettisten gedraaid. 
Zoveel mogelijk is gekozen voor 
originele composities van deze 
muzikanten.

Het programma is te beluisteren 
via FM 105.0 tot ver in de regio, 
FM 104.5 op de kabel in Bakkum 
en Castricum en FM 98.0 op de 
kabel in Akersloot, Limmen en 
op De Woude. Ook via de com-
puter: www.castricum105.nl via 
live radio over de hele wereld.

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

Gevonden en
vermiste dieren

5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Soomerwegh Castricum: zwar-
te poes, witte snoet, bef, buik en 
voetjes, 3 jr, Saartje.
Gevonden:
Sleutelbloem Castricum: zwart 
poesje, witte bef, buik en po-
tjes, klein, oud en mager.
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Programma 1 okt t/m  7 okt 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 

zondag 16.30 & 20.00 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“De Storm”
woensdag 14.00 uur 
“UP 3D” (NL)

zaterdag 14.00 uur 
zondag 13.30 uur

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

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

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 14.00 & 18.30 uur 
zondag 13.30 & 16.30 uur 

woensdag 14.00 & 20.00 uur 
“Lover of Loser”

vanaf 8 oktober in Corso Bioscoop
“FAME”

vanaf 10 oktober in Corso Bioscoop
“Sinterklaas en de 

verdwenen pakjesboot”

Up, Nederlands gesproken
Een stokoud mannetje beleeft 
met een jonge padvinder allerlei 
spannende avonturen in hun reis 
rond de wereld. Carl Fredricksen 
heeft er zijn hele leven al van ge-
droomd om de wereld te ontdek-
ken en grootse avonturen te be-
leven. Maar op 78-jarige leef-
tijd lijkt het alsof zijn leven aan 
hem voorbij is gegaan en zijn de 
grootse avonturen alleen maar 
dromen geweest. Maar dat gaat 
vanaf nu veranderen als Carl be-
sluit om zijn dromen uit te la-
ten komen, samen met de 8-ja-
rige padvinder Russel gaat hij op 
avontuur. 

Inglourious Basterds, 
laatse week in Corso
Er was eens, in het door Nazi-
Duitsland bezette Frankrijk, een 
kleine groep Joods-Amerikaan-
se soldaten genaamd de Inglou-
rious Basterds. Onder leiding van 
luitenant Aldo Raine heeft de-
ze gewelddadige wraakzuchti-
ge groep militairen tot doel om 
tijdens de Tweede Wereldoorlog 
zoveel mogelijk terreur te zaaien 
onder de Nazi’s. Wanneer verno-
men wordt dat zowel Hitler als 
Goebbels een filmpremière gaan 

bijwonen in een kleine bioscoop 
in Parijs, proberen de Basterds 
voor eens en voor altijd af te re-
kenen met de kopstukken van 
het Derde Rijk. 

Ze worden echter op de hielen 
gezeten door de meedogenlo-
ze kolonel Hans Landa, alias de 
Jodenjager, die iedere vorm van 
misleiding feilloos doorziet. Deze 
film is toegankelijk voor bezoe-
kers van zestien jaar en ouder.

Help WOL met het 
winnen van award
Limmen - De verkiezing voor de 
Millenniumdoelen Award is be-
gonnen! De Stichting WOL is een 
van de vijf genomineerde parti-
culiere ontwikkelingsorganisa-
ties. De millenniumdoelen zijn 
acht doelstellingen die de Ver-
enigde Naties in het jaar 2000 
met elkaar afgesproken hebben 
om te zorgen dat er minder ar-
moede in de wereld is.

Tot 11 oktober kan iedereen  
stemmen via www.nhd.nl/millen-
niumaward, het stembiljet in het 
Noord-Hollands Dagblad of SMS 
nhd wol naar 4999. Het winnen 
van de Award zou voor de WOL 
een kroon zijn op het werk dat 
vele vrijwilligers in Limmen, Cas-
tricum en Heiloo en omgeving 
doen voor het onderwijs in Bur-
kina Faso. 
Stichting WOL richt zich op 
twee millenniumdoelen: ieder-
een naar school en gelijke kan-
sen voor jongens en meisjes. Al 
vanaf 1995 zetten WOL en haar 
partner DSF zich in voor uitbrei-
ding en kwaliteitsverbetering 
van het onderwijs in de provin-
cie Yatenga Burkina Faso. Met 
veel resultaat: het aantal school-
gaande kinderen in Yatenga is 
verdrievoudigd en er gaan bijna 

net zo veel meisjes als jongens 
naar school. DSF wil de opgeda-
ne kennis bundelen en doorge-
ven aan andere scholen en lera-
ren. Ook wil DSF onderwijsvoor-
zieningen creëren waar alle leer-
plichtige leerlingen een plekje 
kunnen vinden. 
Daarom zijn WOL en DSF in 2006 
begonnen met de realisatie van 
onderwijscomplex Zoodo. Zoodo 
moet een kenniscentrum wor-
den met experimentele scholen 
en trainingsmogelijkheden voor 
leraren. Hiermee wordt de kwa-
liteit van het onderwijs verbe-
terd en wordt het onderwijs af-
gestemd op de ontwikkelingsbe-
hoeften van de bevolking.

Aan het einde van het eerste 
schooljaar zijn op Zoodo de eer-
ste resultaten al zichtbaar. Al-
le leerlingen van de basisschool 
zijn overgegaan. De examenklas 
voortgezet onderwijs telde het 
hoogste percentage geslaagde 
leerlingen van de provincie. In 
een spetterende show toonden 
de leerlingen uit het beroeps-
onderwijs wat zij het afgelopen 
jaar geleerd hebben. De filmpjes 
hiervan zijn te zien op de web-
site van de WOL www.stichting-
wol.com

Derde plaats voor brandweer
Castricum - Maandagavond 
heeft de wedstrijdploeg van de 
brandweer Castricum meege-
daan aan de regionale hulpver-
leningswedstrijden. In de laagste 
C-klasse waarin zes korpsen uit-
komen werd een inzet geënsce-
neerd met een auto-ongeval en 
bekneld slachtoffer waarbij ge-
vaarlijke stoffen betrokken wa-
ren. De Castricumse ploeg deed 
alles redelijk conform de inzich-
ten van de jury, maar had teveel 
tijd nodig om het slachtoffer met 

hefkussens te bevrijden. De che-
micaliën konden hierdoor niet 
binnen de beschikbare tijd wor-
den veiliggesteld. 
Uiteindelijk behaalde de Cas-
tricumse ploeg de derde plaats, 
hoewel de bevelvoerder van 
Castricum een lagere klassering 
verwacht had. Uiteindelijk heeft 
het veilig werken door de Cas-
tricumse ploeg de doorslag ge-
geven ten opzichte van de korp-
sen die zich na Castricum kwali-
ficeerden. 

Castricum - Vrijdagavond is de 
brandweer ruim een uur bezig 
geweest om op het terrein van 
Dijk en Duin, nabij het sportveld 
een buitenbrand te blussen. De 
verzamelplaats voor tuinafval is 
waarschijnlijk door vandalen in 
brand gestoken. 

Brandstichting?

Zangeres Margriet 
Sjoerdsma bij Iskra
Castricum - De jonge jazz-vo-
caliste Margriet Sjoerdsma staat 
met haar kwartet garant voor een 
lekkere avond lichtvoetige, relax-
te swing. Samen met de beken-
de pianist Rembrandt Frerichs, 
ditmaal stevig swingend op zijn 
fender rhodes piano, brengt zij 
op zaterdagavond 10 oktober 
bij de nieuwe Iskra Jazzclub@
Blinckers een selectie van eigen 
songs vanaf 20.30 uur. 
Twee jaar na de verschijning van 
haar in 2006 zeer goed ontvan-
gen debuut cd ‘With The Whis-
per Of A Morning’, kwam de 2e 
cd ‘Bloom’ van Margriet Sjoerds-
ma in 2008 uit. Met  ‘Bloom’ pre-
senteerde Margriet zich voor het 

eerst aan een groter publiek tij-
dens The Hague Jazz Festival. 
nist Rembrandt Frerichs die vo-
rig jaar al veel indruk maakte bij 
Iskra jazz, Info en kaartvoorver-
koop www.iskra.nl of tel. 0251 
674379 en bij VVV Castricum bij 
het NS-station. 

Zondagochtendconcert bij Toonbeeld 
Castricum - De violist, celliste 
en pianiste vormen al vijftien jaar 
een hecht trio dat volledig op el-
kaar is ingespeeld. 

Het Hobbema-trio bestaat uit 
Jussi Panaanen, Jeanny Beer-
kens en Carmen Keijser. 
Op zondag 11 oktober, aanvang 
11.30 uur, brengt het Hobbe-
ma-trio werken ten gehore van 
Haydn (trio nr. 2 in G), Dvorak 
(Dumky-trio), Bloch (3 Noctur-
nes ) en Piazolla met Invierno en 
Otono Porteno. 

Losse kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6, aan de zaal of bij 
Boekhandel Laan, de Readshop 
en Muziekhandel Borstlap. Ook 
kan men kaarten reserveren via 
de website van Toonbeeld: www.
toonbeeld.tv. 
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Een sportief begin van het 
weekend voor Croonenburg!
Castricum - Afgelopen vrijdag 
is de competitie van start ge-
gaan voor volleybalvereniging 
Croonenburg. Nieuw dit jaar is 
dat de thuiswedstrijden van bij-
na alle teams op de vrijdagavond 
gespeeld worden in Sporthal 

de Bloemen. Op zaterdag spe-
len dames 1, heren 1 en 3 regio 
jeugdteams.
De competitie startte voor Croo-
nenburg in een goede sfeer en 
de spanning was weer te snij-
den voor de eerste wedstrijden. 

Schaken met de Franse 
slag bij SV Castricum
Castricum - In de 4e interne 
competitie van de Schaakvereni-
ging Castricum speelde Pim Ha-
zewindus vrijdag met wit tegen 
koploper Evert Schmit. 

Het werd een Franse opening 
waarbij Pim al in de opening op 
een dwaalspoor raakte. De da-
mes gingen van het bord, Pim ro-
keerde nep waarbij de toren niet 
over de koning wordt heen getild 
maar in de hoek blijft staan. Me-
de hierdoor stevende Evert op 
een even simpele als verdiende 
zege af. Pim beloofde de Franse 
opening nog eens goed te gaan 

doornemen. Evert verstevigde 
zijn koppositie en wordt op de 
hielen gezeten door Heleen van 
Arkel- de Greef en John Chad-
wick, die machtig mooi won met 
zwart van Piet Kuijs in een Ben-
ko gambiet. Piet, die veel erva-
ring heeft in dit soort gambieten, 
kon zijn reputatie van ’gambiet-
wurger’ ditmaal niet waarmaken.
Nestor Jo Clarijs speelde met wit 
tegen Sander Mossing Holsteijn, 
die zich bediende van een soort 
Hollands met de ongebruikelijke 
zet d6. Jo kreeg een gedekte pi-
on op e6, welke het zwarte spel 
lange tijd gesloten hield.

Na een lang gevecht kon Sander 
zich echter loswerken en wist in 
het verre eindspel met een dub-
belpion op de c-lijn, wit in tem-
podwang te brengen, waarna de 
winst naar Sander ging.
Bart Schlosser speelde met de 
witte stukken de Pf3- opening 
tegen Han Kemperink, kreeg 
meer ruimte en stond daardoor 
iets beter. Bart stelde zich al met 
remise tevreden, zag stukwinst 
over het hoofd en greep toen 
toch maar naar de puntendeling.
Hekkensluiter Nico Lute speelde 
met wit tegen Eudia Ritzema een 
lange partij en moest capituleren 
in het eindspel na dameverlies.

Komende vrijdag speelt het 1e 
team van Castricum de eerste 
bondswedstrijd tegen Kijk Uit, 
uit IJmuiden.

Jeugdatleten AVC laten 
vier clubrecords sneuvelen
Castricum - Tijdens de laat-
ste atletiekwedstrijd van dit zo-
merseizoen hebben AVC-atletes 
Lentine Klaassen, Salomé Bee-
kers en Lisanne Schoonebeek 
maar liefst vier clubrecords ver-
beterd. 
Op eigen baan sprong Lentine 
Klaassen verder dan ooit. De C-
juniore belandde met een prach-
tige sprong na 5,29 meter in de 
bak. Slechts twee C-junioren in 
Nederland wisten dit jaar een 

verdere afstand te overbruggen. 
Bij de meisjes pupillen A2 liep 
Salomé Beekers de 60 meter in 
8,7 seconden. Lisanne Schoone-
beek liet bij de pupillen B de 
klokken na 40 meter sprint op 
6,4 stilstaan; bovendien scherpte 
zij haar eigen clubrecord op de 
1.000 meter met 3 seconden aan 
tot 3.36.3 seconden. De drie at-
letes tekenden voor de winst in 
hun categorie en kregen daar-
mee de titel ‘clubkampioen’.

Jimmy Hendriks wint 
derde Open Stiefel
Castricum - Vorige week zater-
dag vond voor de derde maal het 
Open Stiefel toernooi plaats in 
Tapperij de Stiefel en het werd 
andermaal een groot succes.
Met 24 deelnemers begon men 
om 15.30 uur met de poulefa-
se om zo te kunnen zien wie bij 
de laatste 16 zouden kunnen ko-
men. In een sportieve en gezelli-
ge sfeer werd het kaf van het ko-
ren gescheiden en bleek dat al-
le favorieten doorgingen naar de 
knock-out fase.
In de kwartfinales stonden er 
vier mooie partijen op het pro-
gramma maar werd ook duide-
lijk dat de spelers met de mees-
te ervaring (spelers in de eredivi-
sie) de halve finales zouden ha-
len. Sjaak de Graaf kon het niet 
bolwerken tegen Louis Hendriks, 

Nico Glorie won van John Schu-
lenberg, Jimmy Hendriks (het ta-
lent van Castricum) won vrij een-
voudig van Willem Dijkman en 
Ron Hoek deed dat ook tegen 
Tom de Vries.
De halve finale gaf spektakel 
want Ron Hoek gooide een 13-
darter en de 180’ers vielen ook 
regelmatig te noteren en zo wer-
den de halve finales twee wed-
strijden prachtige wedstrijden. 
Jimmy Hendriks had het héél 
lastig tegen Ron Hoek en uitein-
delijk werd het bij 3-3 toch in het 
voordeel beslist van Jimmy, om-
dat Hoek de beslissende dubbel 
niet kon vinden en Jimmy daar 
gretig gebruikt van maakte. De 
andere halve finale wist titelhou-
der Nico Glorie met 4-1 te win-
nen van Louis Hendriks, eenvou-

digweg omdat Glorie makkelijker 
de dubbel kon vinden dan Hen-
driks.
De finale werd dus niet een va-
der-zoon partij maar een finale 
tussen de titelverdediger en het 
aanstormend talent. In die fina-
le werd al heel snel duidelijk dat 
Jimmy Hendriks niet te stoppen 
was, zeker gezien het feit dat hij 
bij 2-0 voorsprong in legs de 3e 
leg finishte met een 121-finish 
en daarbij ook nog een 12-dar-
ter liet noteren.
In de best of 9 was het toen ei-
genlijk al gespeeld en won Jim-
my dus het derde Open Stiefel 
toernooi glansrijk en daar kon de 
ex-titelverdediger dan ook vrede 
mee hebben.
De strijd om de derde plaats 
werd beslist in het voordeel van 
Louis Hendriks tegen Ron Hoek 
en hadden ze, daar was ieder-
een het mee eens, een terechte 
en ook een nieuwe winnaar, na-
dat Sjaak de Graaf de eerste edi-
tie won, Nico Glorie de 2e en nu 
dus Jimmy Hendriks.

Bakker verrassend koploper 
bij Schaakclub Bakkum
Castricum - Na drie ronden 
heeft Bob Bakker verrassend de 
koppositie ingenomen na een 
fraaie overwinning op Fons Ver-
meulen. In de opening gaf Ver-
meulen met zwart een pion voor 
een klein stellingsvoordeel. Bak-
ker reageerde met een specta-
culaire damezet, creëerde daar-
mee een bizarre gedrongen 
zwarte stelling en stond pardoes 
drie pionnen voor. De rest speel-
de zich vanzelf: 1-0. 
Tegen het nieuwe lid Ruud Kloek 
verdedigde clubkampioen Henk 
van der Eng zich met zwart met 
de Caro Kann opening. Kloek 
koos voor een vaak kwetsba-
re geïsoleerde pion, maar kreeg 
daarvoor wel goede een gevaar-
lijk ogende aanvalsstelling. De 
zwarte opstelling was echter so-
lide opgebouwd. Echter door een 
foutje van Van der Eng vlak voor 
de tijdcontrole had wit in het 
voordeel kunnen komen. Kloek 
overzag deze kans en zijn minder 
staand eindspel leidde tot winst 
voor Van der Eng. Jos Groen gaf 
in zijn partij met wit tegen Gren 
Noteboom al in de opening een 
paard weg, maar kreeg die in het 
middenspel netjes terug. Groen’s 
pionnenstructuur was echter 
dusdanig aangetast dat zijn nog 
niet gerokeerde koning danig op 

de tocht kwam te staan wat hem 
de kop kostte. In een ongebrui-
kelijke Siciliaan wist Adri Twisk 
tegen Frank Romeijn in het mid-
denspel pardoes een cruciale 
pion te veroveren, waarna Ro-
meijn uiteindelijk opgaf. Jos Co-
pier maakte in een Franse ope-
ning tegen Arno Schlosser een 
foutieve loperzet, die hem di-
rect twee pionnen kostte. Toen 
er vervolgens ook nog een loper 
van het bord verdween gaf hij di-
rect maar op. 
Het spel van Lau Zonneveld te-
gen Peter Siekerman bleek wat 
roestig. Na twee jaar stilstand 
kun je dat verwachten. Ondanks 
lang nadenken kwamen de stuk-
ken van Zonneveld niet op de 
juiste plaats, waardoor Sieker-
man meteen op de aanval kon 
spelen. Een gepende dame die 
geen enkel vluchtveld had deed 
hem de das om. 
De partij tussen Raymond Chin-
A-Loi met wit Alice Nielen ging 
gelijk op, totdat Nielen een fou-
tieve manoeuvre deed en een 
paard verloor. Chin-A-Loi kon 
vervolgens een pion laten pro-
moveren, waarna zwart nog ver-
woede pogingen deed om de 
achterstand in te halen, doch 
moest toezien dat wit de winst 
ging binnenhalen. 

Na een paar trainingen moes-
ten de teams er nog hard aan 
werken om de overwinning naar 
zich toe te trekken. Er werd ge-
streden en soms waren de rally’s 
van een hoogstaand niveau. Uit-
eindelijk hebben vier van de ze-
ven teams de winst gepakt. Ge-
noeg stof dus om de wedstrij-
den uitgebreid te analyseren bij 
de bar waar het weer heel gezel-
lig was. Een goed begin van het 
weekend dus!

Enthousiast geworden en graag 
willen volleyballen in een onge-
dwongen sfeer? Dan biedt vol-
leybalvereniging Croonenburg 
veel mogelijkheden. Voor ver-
schillende teams, variërend 
van promotieklasse tot 3e klas-
se, worden nog spelers gezocht. 
Ook zijn er volop mogelijkheden 
voor recreanten, momenteel is 
op de vrijdagavond nog ruimte. 
Er wordt getraind in de sporthal 
van 20.30-22.00 uur. Spreekt het 
aan neem dan contact op met 
Joyce IJdema, tel. 0251-671761 
of Antoinette de Groot, tel. 0251-
653909.
Zie ook: www.croonenburg.nl.

25e Amakloop groot succes
Akersloot - Onder uitstekende weersomstandigheden werd zondag 
de 25e editie van de Amakloop georganiseerd. De organisatie had veel 
moeite gedaan om deze loop tot een succes te maken. Deze inspan-
ningen werden ruimschoots beloond door een record aantal deelne-
mers. Vooral de jeugd was sterk vertegenwoordigd. De schoolbokaal 
voor de school met de meeste deelnemers werd gewonnen door de 
Jacobusschool.
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Kleuters Visser ’t Hooft-
school blij verrast met vide
Castricum - Het kon niet op voor de kleuters van juf Tineke en juf Ma-
riëtte. Eerst met de hele school op dinsdag naar het Dolfinarium van-
wege het 35-jarig jubileum en de volgende dag weer een verrassing. 
De kleuters keken hun ogen uit toen ze op woensdag 23 september 
op school kwamen. De deur van het lokaal was versierd met een gro-
te strik en een vraagteken. Alle kinderen bleven met hun ouders in de 
gang wachten, totdat de deur werd geopend. Jessi en Sam moch-
ten het lint doorknippen, het gordijn ging open en daar kwam de spik-
splinternieuwe vide te voorschijn. Een uitdagende speelwerkruimte is 
op deze wijze gecreëerd, waardoor de kleuters met nog meer plezier 
naar school zullen gaan.

Akersloot - Wie kent ze niet,  de 
bekende tafelspelen: scrabble, 
rummicub, ganzenbord. En men 
heeft ze ook waarschijnlijk wel-
eens gespeeld.
Er is nu een nieuw spel ontwik-
keld speciaal voor volwasse-
nen met levenservaring. Het spel 
heet ‘Mensenwensen’ en is ge-
baseerd op vijf pijlers: lichaam 
en geest, materiële situatie, so-
ciale netwerken, waarden en in-
spiratie en tenslotte arbeid en 
presteren.
Het spel wordt gespeeld met een 
groep. Een ieder krijgt vragen 
over bovengenoemde onderwer-
pen. Het is de bedoeling dat men 
de vraag beantwoordt en kan 
vertellen over hoe men over din-
gen denkt, de anderen luisteren 
of stellen meer vragen over het 
onderwerp. Op deze manier ont-
staan interessante gesprekken 
en leert men elkaar goed ken-
nen.
Het spel ‘Mensenwensen’ wordt 
gespeeld op vrijdag 9 oktober 
tussen 10.00 en 12.00 uur in ’t 
Kruispunt.
Aanmelden bij Jet de Boer, tel. 
314219 of via de e-mail jetde-
boer@kpnmail.nl. Deelnamekos-
ten bedragen 2,00 euro. 

Mensenwensen

Castricum - Agent Pim van der 
Maas (49) uit Limmen is de vol-
gende gast in het radioprogram-
ma de 100 van Castricum. Pim is 
al ruim 30 jaar actief als politie-
agent in Limmen. Sinds 1995 is 
hij tevens actief in Akersloot. In-
terviewer Sander Egas gaat met 
hem in gesprek over zijn werk en 
over Limmen en Akersloot van-
uit het perspectief van een po-
litieagent. Het interview met Pim 
van der Maas wordt uitgezonden 
op zondag 4 oktober van 12.00 
tot 13.00 uur. (foto: Combi Loek 
Anderson)

Pim van der 
Maas in de 100 
van Castricum

Uilen kijken op Geversduin
Op zaterdag 26 september organiseerde duincamping Geversduin een 
uilenshow. Te bewonderen waren onder meer de inheemse Bosuil en de 
Kerkuil en verder de Bengaalse Oehoe uit India, de Siberische Oehoe, 
de Maleisische Bosuil, de Oeraluil en de Laplanduil. Het is triest dat de 
grootste natuurbeheerder in onze omgeving – PWN – of, zoals in dit 
geval, een daaraan verbonden organisatie dergelijk vermaak op haar 
grondgebied aanbiedt of daar haar medewerking aan verleent. De Roof-
vogelwerkgroep Noord-Kennemerlandsduin ageert hier al jaren tegen.
Er is veel tegen het organiseren van uilen- en roofvogelshows. Uilen 
en roofvogels horen in vrijheid te leven. Het zijn vogels die er gebrui-
kelijk een groot territorium op na houden waarin ze jagen, een partner 
zoeken en broeden. Ze zijn daarom totaal ongeschikt om in gevangen-
schap te worden gehouden. Voor uilen geldt bovendien dat het in de 
regel vogels zijn die ’s nachts actief zijn en overdag rusten en slapen. 
Dat ze op klaarlichte dag op een paaltje moeten zitten druist volkomen 
tegen hun natuur in en geeft een vertekend beeld van hun manier van 
leven. En, omdat ze in gevangenschap moeilijk tot broeden komen, is de 
herkomst van uilen en roofvogels vaak onduidelijk en schimmig. Naast 
legale is er sprake van illegale handel en smokkel van vogels waartegen 
de overheid onvoldoende optreedt. Dat wordt veroorzaakt door capa-
citeitsgebrek, andere prioriteiten en een wetgeving op dit gebied die 
gelegenheid biedt om illegale praktijken “wit te wassen” waardoor de 
opsporing er van wordt bemoeilijkt. Het komt voor dat roofvogelnesten 
worden beklommen, dat eieren worden weggenomen om te worden 
uitgebroed of dat nestjongen uit nesten worden gehaald om door men-
sen te worden opgevoed waarna ze volledig van de mens afhankelijk 
zijn (imprint). Door ze te voorzien van de vereiste ringen en papieren 
kunnen ze ogenschijnlijk legaal voor verkoop worden aangeboden. Der-
gelijke praktijken komen echt niet alleen voor in Oost-Europa. Het is niet 
voor niets dat broedgevallen van de Oehoe in Nederland strikt geheim 
worden gehouden. Zelfs in onze omgeving zijn op raadselachtige wijze 
eieren of jongen uit nesten van roofvogels verdwenen. 
Is er dan niets te zeggen vóór uilen- en roofvogelshows? Ik kan niets 
bedenken. Vaak wordt educatie van het publiek als argument aange-
voerd om uilen- en roofvogelshows te organiseren. Maar dat gaat niet 
op. Uilen- en roofvogelshows geven een volkomen vertekend beeld van 
het gedrag en de leefwijze van de vogels. Bovendien wordt vaak gebruik 
gemaakt van uitheemse vogels die hier niet in de natuur voorkomen. 
In het Noord-Hollands Duinreservaat leven uilen en roofvogels in de vrije 
natuur. Ze zijn wat moeilijker te vinden en minder aaibaar dan wanneer 
ze vastgebonden op een stokje zitten. Maar wie er oog voor heeft en er 
de tijd er voor neemt om ze te observeren wordt dikwijls beloond met 
prachtige voorstellingen. Vooral in het vroege voorjaar als de vogels in 
hun baltsperiode zijn. 
Voor educatiedoeleinden zouden PWN en andere organisatoren van ui-
len- en roofvogelshows er beter aan doen om het publiek door middel 
van lezingen en excursies kennis te laten maken met deze vogels in de 
eigen leefomgeving. Mijn mening is duidelijk. Ik vind dat organisaties die 
natuurbeheer als één van hun kerntaken hebben, zich op geen enkele 
wijze zouden moeten inlaten met het organiseren van uilen- en roofvo-
gelshows. 
Henk van der Leest
(lid Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland)

Dank aan de eerlijke vinder
‘Uw dag is weer goed’, zei een toevallig voorbijgaande wandelaar aan 
wie ik even moest vertellen dat een eerlijke vinder mijn autosleutels op 
de achterruit bij de ruitenwisser van mijn auto had gelegd. Een ongeloof-
lijk geluk! Heel graag zou ik de vinder willen bedanken. 
Even met een vriendin een wandeling in de duinen maken bij de par-
keerplaats Apeldoorn, de tweede parkeerplaats vanuit Bakkum gezien. 
Halverwege onze prachtige wandeling vielen er denneappels uit een 
boom. Eentje oprapen, zo vers en mooi, meenemen voor thuis op de 
herfstschaal. Toen ontdekte ik het ontbreken van de autosleutels in mijn 
tas.’ Paniek. De weg terug naar de parkeerplaats vol angstige gedachten. 
Maar wat schetst onze verbazing?
Hartelijk dank aan de onbekende vinder, heel veel dank!
G.G.

Wurgslang tijdens de les in 
Clusius College Castricum
Castricum - Een klas met leer-
lingen, kooien met knaagdieren, 
reptielen en een kist met daar-
in een tamelijk dikke wurgslang. 
De slang mocht de kist uit en 
rook onmiddellijk de dieren in 
het lokaal. Hij reageerde erop, 
maar zijn begeleidster had hem 
meteen goed in de hand. 
Slangen vasthouden is niet een 
veel voorkomende activiteit op 
het Clusius College Castricum. 
Maar deze les werd verzorgd 
door oudleerlinge Romy van Bor-
kulo. Onder haar deskundige be-
geleiding en het wakend oog van 
de docent mochten leerlingen 
die dat durven de slang vasthou-
den. Hij voelde glad, koud en het 
was best eng. 

Romy was drie jaar geleden zelf 
leerling op het Clusius College 
Castricum. Nu zit ze in de 3e klas 
van de Mbo-opleiding Dierver-
zorging van het Clusius College 
Alkmaar. Ze loopt stage op haar 
oude school en deze dag had ze 
een les verzorgd waarin de leer-
lingen alles over slangen en hun 
verzorging kwamen te weten. 
Het is Romy’s doel om les te 
gaan geven op haar oude school. 
Daarvoor moet ze naar het Mbo 
nog doorstromen naar de Hbo- 
leraren opleiding Dierverzorging. 
“Dat gaat lukken hoor!”, zegt ze 
na afloop van de les vol zelfver-
trouwen. En wie haar bezig ziet 
met de leerlingen en de slang  
gelooft dat meteen!

Leerlingen van het Clusius College tijdens de les Dierverzorging, gege-
ven door Romy van Borculo.

Tips voor de redactie kunt u mailen 
naar info@castricummer.nl
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Castricum - Vrijdag 25 septem-
ber heeft PvdA Tweede Kamer-
lid Margot Kraneveldt op uitno-
diging van de PvdA-fractie Cas-
tricum een bezoek gebracht aan 
het Kleurenorkest in Limmen. 
Het Kleurenorkest is een parti-
culiere basisschool die onder-
wijs geeft volgens de methode 
Natuurlijk Leren. Zij wil door de 
overheid worden erkend als al-
gemeen bijzondere basisschool. 
Zij krijgen dan een vergoeding 
van het Rijk en kunnen vervol-
gens ook gebruikmaken van al-
lerlei andere faciliteiten die een 

PvdA-politici Margot Kraneveldt (tweede van rechts) en Petra Nord-
holt (links) op bezoek bij Kleurenorkest  (Foto: Henk Hommes).

andere erkende basisschool ook 
krijgt.
Het Kleurenorkest strijdt al een 
De PvdA-fractie heeft daarom 
Margot Kraneveldt, woordvoer-
der Basisonderwijs van de lan-
delijke PvdA, uitgenodigd om ter 
plaatse te zien op welke wijze de 
kinderen les krijgen en dat de 
schoolresultaten er mogen zijn. 

Na de bijeenkomst met kinde-
ren, ouders en leerkrachten gaf 
Margot te kennen dat zij zeer 
onder de indruk is geraakt over 
het Kleurenorkest . Zij wil  PvdA-

Culinaire voorstellingen
Heiloo - Donkere dagen voor 
de deur? Golden Tulip Heiloo en 
Kwartje Koffie hebben weer ge-
noeg leuks in petto de komende 
periode. Genieten van een diner 
terwijl men luistert naar fadomu-
ziek bijvoorbeeld. Of lachen tij-
dens een Hollandse maaltijd met 
Gien Gehannes. 
Op zondag 18 oktober vindt een 
traditionele fadoavond plaats in 
het restaurant. De hele avond 
zullen de gasten zich in Portu-
gal wanen, dankzij de Fadista’s 
die de avond met mooie mu-
ziek zullen vullen. De Fadista’s 
zijn Manuel Marques en Mart-
ha, die begeleid worden door 
een trio van gitaristen. Om 18.00 
uur worden de gasten ontvan-
gen met een welkomstcocktail, 
waarna een Portugees viergan-
gen diner volgt waarbij Portuge-

se wijnen geschonken worden. 
De uit West-Friesland afkom-
stige cabaretgroep ‘Gien Ge-
hannes’ komt op 15 november 
met een nieuw programma: ‘Ef-
fe Buurte’. Conferencier Hannes 
Knoin gaat samen met accorde-
onist Cees Oud op zoek naar de 
antwoorden op vragen over het 
buurten van tegenwoordig. Dat 
betekent komische anekdotes 
afgewisseld met bekende mee-
zingliedjes. Het diner bestaat uit 
een Hollands driegangen me-
nu. Aanvang: 18.00 uur.   Reser-
veer op tel.: 072-5052244 of per 
email: info@gtheiloo.nl.

Het adres is Kennemerstraatweg 
425 in Heiloo. Voor meer infor-
matie bieden de websites www.
kwartjekoffie.nl of www.golden-
tulipheiloo.nl uitkomst.

Oktober is cursusmaand 
bij de Volksuniverstiteit 
Castricum - In oktober starten 
de cursussen van de Volksuni-
versiteit (VUcas). De taalcursus-
sen Italiaans, Spaans, Frans en 
Engels voor beginners en gevor-
derden worden op verschillen-
de data aangeboden. Wie wil le-
ren om op doeltreffende wijze de 
pers te benaderen, volgt de cur-
sus Publiciteit die start op maan-
dag 5 oktober om 19.30 uur. De 
cursus omvat drie lessen van 
twee uur. Een ervaren mediatrai-
ner voorziet de deelnemers van 
alle tips en trucs voor een goede 
benadering van de pers. 
Antiek Griekenland start op dins-
dag 6 oktober om 19.30 uur en 
bestaat uit zes lessen van twee 
uur en een museumbezoek. Ken-
nismaking met Griekse mytholo-
gie, filosofie en cultuur aan de 
hand van teksten, poëzie, beeld-
materiaal. 

De Filosofie Studiekring begint 
op dinsdag 6 oktober om 19.30 
uur (tien lessen van twee uur). 
Gezamenlijk wordt gekozen voor 
een boek uit de filosofische lite-
ratuur, waarna dit het studieob-
ject wordt voor een aantal bij-
eenkomsten. Veel eigen inbreng.
Beurs en economie gaat van 
start op donderdag 8 oktober 
om 19.30 uur en omvat zes les-
sen. De complexiteit van de rela-
tie tussen handel en marktpartij-
en, rente en inflatie, rendemen-

ten en risico’s et cetera komen 
aan de orde.
Genealogie wordt gegeven vanaf 
donderdag 8 oktober om 19.30 
uur en deze cursus bestaat uit 
acht lessen van twee uur. Prak-
tische adviezen en aanwijzingen 
voor het opzetten van een fami-
liestamboom, een kwartierstaat 
of een familiegeschiedenis. Zo-
wel voor beginners als gevorder-
den, met aandacht voor diverse 
computerprogramma’s voor de 
verwerking van uw gegevens.
De Leeskring buitenlandse lite-
ratuur begint op maandag 12 ok-
tober om 19.30 uur (zes lessen, 
een keer per maand). Boeken 
lezen en daarover met anderen 
van gedachten wisselen? Onder 
leiding van een ervaren docent 
leest men vertaalde buitenland-
se successen.
Voor liefhebbers is er een VU-
cas-Couvert op donderdag 5 no-
vember en woensdag 16 decem-
ber 18.30 uur  bij Apicius. En een 
Wissel-Couvert op dinsdag 13 
oktober en 8 december om 18.30 
uur in De Wissel. Een Couvert 
bestaat uit twee diners, waarbij 
de gasten onder leiding van een 
gespreksleider tijdens het diner 
een thema bespreken. 
Voor meer informatie of inschrij-
ven: het kantoor op het Kooiplein 
is dagelijks geopend van 9.30-
11.30 tel. 0251-670048, www.vu-
cas.nl. 

Castricum - Ondanks de eco-
nomische crisis is men bij Ken-
nemer Duincamping Gevers-
duin positief gestemd over zowel 
de afgelopen periode als over 
de toekomst. Met een bezetting 
van 92% gedurende het hele sei-
zoen (640 kampeerplaatsen) is 
er niet bepaald reden tot klagen. 
‘De hoge bezettingsgraad is voor 
een gedeelte ook weer te wijten 
aan de economische recessie, 
immers veel Nederlanders ko-
zen dit jaar voor een vakantie in 
eigen land. Maar dat hoge cijfer 
heeft daar zeker niet alles mee 
te maken’, aldus manager Frank 
van Vught van camping Gevers-
duin die dit jaar zijn 50-jarig be-
staan meemaakte.
De laatste jaren is op de fami-
liecamping met succes de vi-
sie aangescherpt: Het beleid is 
er nu op gericht de natuur zo-
veel mogelijk zijn gang te la-
ten gaan. Voor de jeugd is er dit 
jaar een waterspeelplaats gere-
aliseerd, werd er een vlindertuin 
ingericht, een avontuurlijk bele-
vingspad aangelegd en een die-
renroute gecreëerd. Qua beleid 
is er een samenwerking aange-
gaan met onder meer IVN en 
met Sparta voor de toekomstige 
verhuur van elektrische fietsen. 
Daarmee samenhangend wordt 
ook het ‘Reach the Beach‘ pro-
ject gepromoot. Verder werkt het 
behalen van de Gouden Green 
Key  en een ANWB waarderings-
cijfer van 8,8 niet alleen posi-
tief als promotiemiddel, het ma-
nagement van Kennemer Duin-
camping weet daardoor dat het 
op de goede weg zit.
Voor de komende jaren betekent 
dat, met een groeiverwachting 
van 12% in 2010 en 200  men-
sen op de wachtlijst voor een 
seizen- of half seizoenplaats, er 
heel veel werk moet worden ver-
zet. Zo worden een groot aantal 
kampeerplekken volgens huidig 
beleid verbeterd en omgevormd, 
genaamd ‘Oaseplaatsen’: kam-
peerplaatsen zonder stroom-
voorziening met een picknickta-
fel en palen waar een hangmat 
tussen kan. Het programma aan 
activiteiten wordt uitgebreid met 
bijzondere elementen als een in-
sectenproeverij en een sterren-
kijknacht en volgend jaar al zal 
Kennemer Duincamping Gevers-
duin in Castricum beschikken 
over een Hobbitwoning (een wo-
ning in een heuvel) , een uitkijk-
toren én een kindertheater.

Geversduin posi-
tief over toekomst 

Staatssecretaris Sharon Dijks-
ma er nu van overtuigen dat de 
wet moet worden veranderd. 
Zij zal de Staatssecretaris  vra-
gen om voor het Kleurenorkest 
een door de voltallige gemeen-
teraad gewenste proefproject te 
starten waarin het Kleurenorkest 
kan aantonen dat zij bestaans-
recht heeft. 
Ook zal zij het verzoek van de lo-
kale PvdA-fractie ondersteunen 
om Sharon Dijksma persoonlijk 
uit te nodigen om een bezoek-
je te brengen aan het Kleuren-
orkest. 

Tweede Kamerlid bij Kleurenorkest

Het uitgaan is veiliger 
geworden in Castricum
Castricum - Het convenant ‘Vei-
lig uitgaan in Castricum’ dat op 
31 januari 2008 door betrokken 
partijen is afgesloten, bewijst zijn 
waarde, zo blijkt uit een evalua-
tie die onlangs is gehouden. Het 
convenant is afgesloten door ho-
reca, openbaar ministerie, politie 
en gemeente. 
Afgesproken is dat de horecaon-
dernemers verantwoord schen-
ken, zij beperken de geluids-
overlast en dragen zorg voor 
een schone entree van hun ca-
fé. De gemeente maakt schoon 
en zorgt dat de straatverlichting 
brandt. Politie en openbaar mi-
nisterie pakken de overlast aan. 
De horeca hanteert huisregels 
en maakt deze bekend via bord-
jes op de deuren. Onregelma-
tigheden worden door de horeca 
via de horecatelefoon gemeld.
Wekelijks is het Horeca Interven-
tie Team (HIT) actief. De politie 
houdt ook toezicht op de nale-
ving van de regels in de exploita-
tievergunningen. 

De gemeente heeft een meldlijn 
voor storingen, vernielingen en 
graffiti. De gemeente zorgt voor 
het schoonmaken van het uit-

gaansgebied en de stationsom-
geving. Het verzinkbaar urinoir 
heeft geleid tot vermindering van 
wildplassen. 

“Het convenant zelf lost niet au-
tomatisch alle ongemak op maar 
is wel degelijk een nuttig in-stru-
ment”, zo vinden alle partijen. De 
deelnemende partijen wensen 
dan ook de succesvolle samen-
werking door te zetten.
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Chagall in Jeruzalem
Castricum - Op veler verzoek 
organiseert de Raad van Kerken 
Castricum op 7 oktober om 20.00 
uur in de Maranathakerk op-
nieuw een avond over het werk 
van Marc Chagall. 
Deze schilder van Joodse af-
komst, woonde en werkte een 
groot deel van zijn leven  in 
Frankrijk maar voelde zich tege-
lijk een balling. ‘Mijn vaderland 
bestaat alleen in mijn ziel’ heeft 
hij eens gezegd. Na zijn eerste 
reis naar Palestina in 1931 wist 
hij zich voor de rest van zijn le-
ven met dat land verbonden.
Een deel van zijn werk in Jeru-

Raam Hadassah-ziekenhuis: Benjamin.

zalem staat dit keer centraal, te 
weten de gebrandschilderde ra-
men in de synagoge van het Ha-
dassa-ziekenhuis en de wandta-
pijten in de ontvangsthal van de 
Knesset, het parlementsgebouw. 
Voor dit werk liet hij zich inspi-
reren door verhalen uit de bij-
bel die hij in zijn benadering een 
verrassend actuele lading geeft.
Inleiders zijn ds. v.d. Zee, die on-
der meer studeerde bij Elie Wie-
sel in de VS, en ds. Dick van Ar-
kel. Het talent van Chagall en de 
betrokkenheid van de inleiders 
staan garant voor een boeien-
de avond. 

Stichting Welzijn Castricum 
sector Vrijwilligers Centrale is 
op zoek naar vrijwilligers voor 
de volgende instellingen.

SIG/Primo, locatie G. Kuijs Pie-
perstraat te Castricum is een 
stichting waar men zich bezig-
houdt met het begeleiden van 
mensen met een verstandelij-
ke beperking. Welke sportieve 
vrouw (25-40) wil gezellig samen 
squashen met een jonge vrouw. 
De squashsport combineren met 
sociaal contact! Het gaat om 1x 
per week in de avonduren en in 
overleg.
Ook op locatie de Weid zoekt 
men maatjes voor bewoners, 
er woont een jongedame van 26 
jaar die dol is op muziek van K3 
en Kabouter Plop, het leuk vindt 
om te winkelen en op woens-
dagavond graag naar de soos 
gaat in Heemskerk. 
Een andere bewoner van 47 jaar 
houdt van muziek luisteren en 
winkelen of een ritje maken met 
de auto en weer een andere jon-
geman van 33 jaar zoekt een 
maatje die net als hij van muziek 
houdt, paarden, concerten van 
bijvoorbeeld de Toppers en dj’s! 
Hij loopt met een verhoogde rol-
lator en maakt af en toe gebruik 
van een rolstoel.
De Stichting Welzijn zoekt voor 
enkele oudere mensen die nog 
zelfstandig wonen, mensen die 
hen willen begeleiden bij het 
wandelen of winkelen. Wie liever 
met de auto rijdt en hen (inci-
denteel) naar sociale activiteiten 
wil rijden, wordt ook gevraagd te 
reageren.
Wie interesse heeft in een van 
deze vacatures of ander werk wil 
doen kan langsgaan bij de Vrij-
willigers Centrale, Geesterduin-
weg 5 in Castricum. De ope-
ningstijden zijn van maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 
12.30 uur en ’s middags op af-
spraak. Het telefoonnummer is 
0251-656562. De centrale is ook 
te vinden op www.welzijncastri-
cum.nl.

VRIJWILLIGERS 
GEZOCHT

Gemeente Castricum dit 
weekend niet bereikbaar
Castricum - Vanaf vrijdagmid-
dag 2 oktober tot maandag 5 
oktober ligt het netwerk van de 
gemeentelijke organisatie bui-
ten kantooruren plat. Dat houdt 
in dat de gemeente niet bereik-
baar is, niet per telefoon en niet 
per computer. Dit in verband met 
het omleggen van de glasvezel-
kabel voor de vernieuwbouw van 
het gemeentehuis.  

Op vrijdag 2 oktober wordt er 
een begin gemaakt met het om-

leggen van de bestaande glasve-
zelkabel bij het Raadhuisplein 1. 
Deze glasvezel verbindt alle ge-
meentelijke locaties op netwerk-
gebied (computer en netwerk) 
met elkaar. Vanaf vrijdagmiddag 
2 oktober 13.00 uur is daarom 
het volledige netwerk van de ge-
meente Castricum uit de lucht. 

Op maandag 5 oktober heeft de 
gemeente het volledige netwerk 
weer beschikbaar en is weer vol-
ledig bereikbaar. 

Aangehouden na 
poging inbraak
Castricum - Vrijdag rond 22.00 
uur zijn op de A9 ter hoogte van 
Castricum drie mannen aange-
houden. Een uur eerder probeer-
den zij in te breken bij een wo-
ning aan de Velasquezhof. Een 
oplettende buurtbewoner vond 
de drie mannen in hun auto ver-
dacht en hield ze in de gaten. 
Hij waarschuwde direct de poli-
tie toen hij zag dat ze probeer-
den in te breken bij een woning. 
Ook zag hij dat ze kentekenpla-
ten van een auto afhaalden. 
De drie mannen, in de leeftijd 
van 19 en 20 jaar uit Nieuwe-
gein en Velp zijn in verzekering 
gesteld.

Nieuw jongerenfestival met 
veel plaatselijke bands!
Castricum - Op zondag 18 ok-
tober organiseert Jongerencen-
trum Discovery op initiatief van 
de gemeente Castricum een ge-
heel nieuw jongerenfestival met 
muziek en cultuur. 
Veel plaatselijke jonge bands 
zullen het Discpop podium doen 
gaan schudden. De formaties No 
Slack!, Bassaklanka, Wave Ze-
ro, Het Brein, Birth of Joy, Sweet 
Empire en Black Apple zullen 
voor een diversiteit aan muziek-
stijlen zorgen. Van hip-hop, blues 
en rock tot pop en punk. Naast 
de muziek staan er ook culturele 
activiteiten op het programma. 
Verschillende verenigingen en 

instanties die iets voor jongeren 
doen, zullen hun beste been-
tje voor zetten op deze dag, om 
hun activiteiten te promoten op 
de cultuurmarkt. 
Wie ook wil deelnemen aan de 
cultuurmarkt op Discpop om de 
vereniging te promoten kan een 
e-mail sturen naar jongerwerk-
castricum@planet.nl. Het festival 
wordt gehouden op het parkeer-
terrein van Geesterhage. Aange-
zien de jongeren van het jonge-
rencentrum de kindergroep die 
Discovery ook bezoekt niet wil 
vergeten, worden er ook voor 
deze groep activiteiten georga-
niseerd.  

Expositie De Kern nog te zien 
op open dag Oud-Castricum
Castricum - Degenen die in 
het Open Monumentenweek-
end van september de exposi-
tie ‘Castricum en De Kern op de 
kaart’ in dorpshuis De Kern heb-
ben gemist, krijgen nog één keer 
de kans om deze te bezichtigen. 
Dat kan tijdens de eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum, die op zondag 4 
oktober van 11.00 tot 16.00 uur 
wordt gehouden in Historisch In-
formatiecentrum De Duynkant 
aan de Geversweg 1b. De expo-
sitie laat de groei van Castricum 

in de loop der jaren zien en de 
functies die het dorpshuis sinds 
1938 heeft gehad. 
Leden van de werkgroep zijn tij-
dens de openstelling aanwe-
zig om vragen te beantwoorden 
over de geschiedenis van Cas-
tricum en Bakkum of over fami-
lies. Daarvoor is echter meer ge-
legenheid op elke maandag- en 
woensdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur.
Informatie over de werkgroep 
is ook te vinden op de website 
www.oudcastricum.com.

De Kern in gebruik als jeugdherberg in de jaren ’60 met jeugdherberg-
moeder en vader De Wit.

Hooggeëerd publiek: een 
Bumba bij De Springplank
Castricum - De Springplank, speelzaal voor peuters én ouders, kreeg 
onverwacht bijzonder bezoek vorige week: een bijna echte Bumba! De 
meeste peuters vonden het maar wat spannend, deze gekke circusar-
tiest in levende lijve te ontmoeten. Leuk spannend, want voor de foto 
gingen ze er toch heel stoer omheen zitten.
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Schipper Kozijnen viert 40-jarig jubileum
Week van Schipper met 40 prijzenpakketten
Regio - Het is feest bij Schip-
per Kozijnen. Schipper Kozijnen 
is in veertig jaar tijd uitgegroeid 
tot een top tien speler in de Ne-
derlandse gevelbranche. Met vijf 
vestigingen in Opmeer, Amstel-
veen, Gouda, Zwolle en Gronin-
gen en tweehonderd medewer-
kers wordt er landelijk flink aan 
de weg getimmerd voor zowel 
zakelijke als particuliere klanten. 
Deze week timmert Schipper Ko-
zijnen precies veertig jaar aan de 
weg met kozijnen, dakkapellen, 
schuifpuien, deuren en alles wat 
nodig is om een gevel te ver-
fraaien. Schipper laat vooral an-
deren meegenieten van het jubi-
leum met de ‘Week van Schipper’ 
die op 26 september van start is 
gegaan in het Schipper Pavil-

joen voor de showroom aan De 
Veken 201 in Opmeer. De Week 
van Schipper staat vol met the-
madagen. Er worden rondleidin-
gen gegeven aan scholen en se-
minars georganiseerd voor ver-
schillende doelgroepen waarbij 
specifieke onderwerpen worden 
uitgediept. Het totale program-
ma staat op www.schipperko-
zijnen.nl. Zaterdag 3 oktober is 
van 10.00 tot 16.00 uur de Dag 
van de Dakkapel. Dit wordt een 
spektakeldag rondom de Schip-
per Dakkapel met presentaties 
van monteurs, rondleidingen, 
muzikale optredens en uitda-
gende activiteiten voor kinderen. 
Aan het einde van de middag is 
de grote finale van de prijzenac-
tie: één van de winnaars van het 

jubileumprijzenpakket wint een 
compleet verzorgd ‘Goed Ge-
voel Weekend’ voor het hele ge-
zin. Zondag 4 oktober van 12.00 
tot 16.00 uur is de Dag van het 
Kind. De finaledag van de Week 
van Schipper met wederom uit-
dagende activiteiten voor kin-
deren, rondleidingen, muzika-
le optredens en tweemaal een 
sprankelende familievoorstelling 
van Samba Salad. Om 13.30 uur 
voor kinderen van 4 tot 9 jaar en 
om 15.00 voor kinderen van 9-
13 jaar. Gedurende de jubileum-
week is de showroom geopend 
en is Schipper Kozijnen ook te 
zien op de Woonbeurs in Am-
sterdam met veel innovaties zo-
als de Schipper Dakappel met 
klimaatbeheersingsysteem.

Bierfest bij Deining!
Castricum - De jarenlange tra-
ditie van de Duitse Oktoberfes-
ten worden steeds populair-
der, ook bij Nederlanders. Op 24 
september is de 176e editie van 
start gegaan. De echte versie 
trekt jaarlijks meer dan zes mil-
joen bezoekers. Strandpaviljoen 
Deining organiseert nu voor het 
eerst ‘Oktober Bierfest’. De toe-
gang is gratis.

Op zondag 4 oktober, de laatste 
dag van het volksfeest in Mun-
chen, wordt Deining omgetoverd 
tot een heuse biertent zoals die 
op de ‘Beierse Wiesn’. Met lan-
ge tafels en grote pullen vol bier 
die door de bediening in gepaste 
outfit worden rondgebracht. 
De entertainment wordt ver-

zorgd door dj Jan Smit, Rob Ro-
nalds en Elz Bakker. Zij zullen 
met Duitse schlagers en Neder-
landse feestmuziek de tent op 
z’n kop zetten. 
Voor een hapje wordt gezorgd. 
De koks zullen ‘bratwursten’ met 
‘sauerkraut’ bereiden en ook 
is er glühwein aanwezig om de 
après-ski sfeer te verhogen. Dit 
evenement is geheel gratis toe-
gankelijk van 16.00 tot 22.00 uur. 

Strandpaviljoen Deining is na-
tuurlijk ook heel geschikt voor 
bruiloften, feesten en andere 
partijen. Vanaf 25 oktober is het 
strandpaviljoen gesloten voor 
het winterseizoen. 

Voor de boekingen van feesten 

Computerlessen VUcas
Castricum - Docenten Liesbeth 
van Hoek en Herman Hiddinga 
weten al jaren met hun enthou-
siasme en eenvoudige en direc-
te aanpak gebruikers wegwijs te 
maken in de diverse computer-
toepassingen. In oktober star-
ten de cursussen weer, men kan  
zich nog inschrijven bij de Volks-
universiteit op kantoor of via 
www.vucas.nl.
Er is een introductiecursus spe-
ciaal voor 55-plussers. De cur-
sisten worden vertrouwd ge-
maakt met de apparatuur, het 
toetsenbord en het besturings-
systeem Windows. Ook krijgen 
zij een kennismaking met Word 
en Internet. Windows XP en Win-
dows Vista komen aan bod. 
Internet en e-mail is een cursus 

die deelnemers helpt de weg te 
vinden op het World Wide Web, 
een e-mail te maken en te ver-
sturen. Deelnemers die weinig 
ervaring hebben met de compu-
ter wordt aangeraden eerst de 
introductiecursus te volgen.
Excel voor beginners is een cur-
sus bedoeld voor wie weinig of 
geen ervaring met Excel heeft. 
Na een algemene kennismaking 
met Excel komen het invoeren, 
wijzigen en opmaken van getal-
len, tekst en formules in cellen 
aan bod. Tot slot wordt de stof  
met praktische voorbeelden uit-
gewerkt. 
Het adres is Kooiplein 24a, 0251-
670048, www.vucas.nl. Het kan-
toor is deze maand open elke 
dag van 9.30 tot 11.30 uur.

en partijen of andere informatie 
blijft Deining bereikbaar op 06-
53694440 en natuurlijk per mail 
via info@deiningcastricum.nl. 

Bijeenkomst Businessclub CAL

‘Elkaar gunnen dat 
het ons goed gaat’
Castricum - Vier bankdirecteu-
ren gaan met elkaar en hun toe-
hoorders fors in de slag. Dit de-
bat is bedoeld voor ondernemers 
uit de gehele gemeente Castri-
cum. Iedere bankdirecteur geeft 
onverbloemd zijn mening, visie, 
inzichten en toekomstprognose 
voor de regio. 
Op woensdag 28 oktober zijn de 
ondernemers vanaf 19.30 uur 
welkom voor een avond vol de-
bat, kennis, motivatie en ont-
moeting in De Burgerij in Lim-
men. 
Thijs Pennink, directeur van de 
Kamer van Koophandel Noord-
west-Holland, zal dit debat ope-
nen met een schets van het eco-
nomische klimaat in de regio en 
de toekomstperspectieven die 
de Kamer van Koophandel voor 

de ondernemer ziet. Deze bij-
eenkomst wordt georganiseerd 
door Businessclub CAL. Onder 
het thema ‘ elkaar gunnen dat 
het ons goed gaat’, nemen de 
vier bankiers het voortouw om 
samen te kijken naar de moge-
lijkheden die het huidige econo-
mische klimaat biedt, om verder 
te kijken, om mogelijkheden tot 
samenwerking te onderzoeken 
met collega’s.
Onder voorzitterschap van de 
heer Ben-Kees Eeltink zullen 
Dirk Bakker (ABN), Erik Minne-
ma (Rabo), Ton van der Scheer 
(ING) en Henry van Zijl (For-
tis) met de aanwezigen in debat 
gaan. Vooraf aanmelden kan via 
marvollers@orange.nl. 
De toegang is na overhandiging 
van een visitekaartje gratis. 

Castricum - Op maandagmor-
gen omstreeks 0.50 uur moest 
een 35-jarige man uit Zuid-
Scharwoude zijn rijbewijs inle-
veren. 
De man werd in een personen-
auto gecontroleerd op de Toren-
straat in Castricum. Hij bleek al-
cohol te hebben gebruikt. De 
man blies maar liefst 825 ug/l, 
bijna vier maal het wettelijk toe-
gestane maximum van 220 ug/l. 
Omdat de man zich legitimeerde 
als ‘Pipo’ werd hij ter ontnuchte-
ring ingesloten.

Pipo met drank 
achter het stuur

Heiloo - In het Trefpunt aan het 
Abr. du Boishof 2, wordt op 10 
oktober vanaf 10.00 uur een le-
zing gehouden over milieu en 
duurzaamheid. Diederik Sam-
som, lid van de Tweede Kamer, 
is uitgenodigd. De lezing is ge-
organiseerd door de Commissie 
‘Dag van de Ouderen’. 

Samsom in Heiloo
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KortWeg

Egmond aan den Hoef - De 
maandelijkse IVN-natuurwande-
ling in de Wimmenummer duinen 
heeft in de herfst en winter een 
ander vertrekpunt: het PWN-in-
formatiebord aan het Nachtega-
lenpad aan de noordkant van Eg-
mond aan den Hoef. En de start is 
een uurtje later, om 11.00 uur. De 
wandeling gaat nu langs de bin-
nenduinrand, waar het wat be-
schutter is, maar men maakt ook 
een slinger door de open duinen. 
De wandeling is op zondagmor-
gen 4 oktober en duurt onge-
veer twee uur. Men dient zelf te 
zorgen voor een toegangskaart 
voor het Noordhollands Duinre-
servaat van PWN. Voor nadere 
inlichtingen: IVN-Heiloo@hcc-
net.nl of 072-5325110. Foto: De 
zuurbes.

Herfstwandeling 

Regio - Geen tijd om te collec-
teren maar toch een steentje wil-
len bijdragen? Het Nationaal MS 
Fonds zoekt mensen met vlag-
genmasten of vlaggenstokken 
die tijdens de collecteweek van 
23 tot en met 28 november de 
vlag van het Nationaal MS Fonds 
willen hijsen!
Wie de vlag wil hijsen, zich wil 
aanmelden als collectant of an-
dere vragen heeft kan contact 
opnemen met het Nationaal MS 
Fonds, tel. 010-5919839 of via 
www.nationaalmsfonds.nl.

MS Fonds zoekt 
vlaggenmasten

Regio - De Stichting Maatschap-
pelijke Dienstverlening Midden-
Kennemerland biedt een cursus 
aan voor ouders van pubers van 
12 tot 18 jaar. 
In de cursus wordt aandacht be-
steed aan de veranderingen van 
kinderen in de pubertijd. Daar-
bij komen de prettige, maar ook 
de lastige kanten aan bod. Ou-
ders krijgen informatie over ma-
nieren waarop zij een goed con-
tact met hun puber kunnen be-
vorderen en ruzie kunnen voor-
komen. Ze kunnen met elkaar 
praten en ervaringen uitwisselen 
waarbij respect voor verschillen-
de manieren van opvoeden het 
uitgangspunt is.
De cursus wordt gegeven in Wijk-
centrum Prinsenhof in Beverwijk 
en start in oktober of begin no-
vember op een donderdagavond 
van 19.00-21.00 uur. De cursus  
bestaat uit 7 bijeenkomsten en 
is kosteloos. Alleen voor mate-
riaalkosten wordt een bijdrage 
van 10 euro gevraagd. De bege-
leiders zijn Hannie Schrijnemae-
kers (0251–310406) en Frans van 
Vondelen (0255–519107), beiden 
maatschappelijk werkers. Voor 
informatie kan men contact met 
ze opnemen.

Cursus voor 
ouders van pubers

Heiloo - Vrijdagavond 2 okto-
ber  komt de bekende organist 
Martin Mans uit Woerden naar 
Heiloo om in de Ter Coulster-
kerk een orgelconcert te verzor-
gen. De aanvang van het concert 
is 20.00 uur en de toegangsprijs 
bedraagt 8,00 euro.

Orgelconcert

Castricum - In Castricum zal 
men nog niet met de OV-chip-
kaart te maken krijgen en voor-
lopig is het gebruik van de trein-
kaartjesautomaat nog aan de 
orde. Het is een fluitje van een 
cent, zegt de jongere generatie, 
maar niet voor iedereen is voor 
het eerst een kaartje via de au-
tomaat kopen, met een rij haas-
tige mensen achter je, erg rust-
gevend. 
Het Knoppenproject van Gilde 
Castricum organiseert daarom 
op donderdag 15 oktober tussen 
10.00 en 11.00 uur een demon-
stratie op het station van Cas-
tricum. Wie niet aanwezig kan 
zijn op deze dag, maar wel be-
schikt over een internetaanslui-
ting kan ook op de site van de 
NS terecht. 
Meer informatie of aanmelden 
kan bij Stichting Welzijn, Gees-
terduinweg 5, Castricum, tel. 
0251–656562 of e-mailen naar 
vcc@welzijncastricum.nl.

Treinkaartje kopen

Limmen - Stichting Welzijn Ou-
deren Limmen organiseert op 
donderdag 8 oktober om 14.00 
uur een modeshow van modieu-
ze kleding voor veelzijdige vrou-
wen in de Vredeburg, Dusseldor-
perweg 64. De modeshow wordt 
verzorgd door het modehuis JS-
Mode, dat met veel plezier de 
najaarscollectie toont. Tevens is 
er gelegenheid tot het kopen van 
de kleding. De toegang is gratis. 
Voor inlichtingen: 072-5051404.

Modeshow

Castricum -  Zondag 4 okto-
ber viert de Evangeliegemeente 
Castricum haar twintigjarig be-
staan. Dit heuglijke feit wordt 
gevierd met een speciale dienst 
om 10.00 uur in  ontmoetings-
centrum Geesterhage. Aanslui-
tend wordt er gezamenlijk koffie 
gedronken. Er wordt afgesloten 
met een feestelijke lunch.
Tijdens de dienst, die onder lei-
ding staat van voorganger Wim 
Nieuwenhuis, wordt uitgebreid  
aandacht besteed aan de ge-
schiedenis van de evangeliege-
meente, haar ontstaan en haar 
groei tot de huidige situatie.

Evangeliegemeente
bestaat twintig jaar

Castricum - Op zondag 4 ok-
tober is er van 11.00-17.00 uur 
in Castricum centrum een grote 
najaarsmarkt. In de Dorpsstraat 
en de Burgemeester Mooijstraat 
presenteren veel standhouders 
een breed assortiment en een 
grote variëteit aan producten.

Najaarsmarkt in
centrum Castricum

Regio – Het Dierentehuis Alk-
maar en het Knaagdierencen-
trum in Heiloo houden zondag 4 
oktober open dag. Op deze We-
relddierendag is iedereen wel-
kom om een kijkje achter de 
schermen te nemen en kennis 
te maken met de asieldieren. De 
Dierenbescherming hoopt dat 
vele mensen de open dag zul-
len bezoeken zodat iedereen kan 
zien wat een goed werk de orga-
nisaties verrichten. 
Ook asieldieren verdienen het 
om op Werelddierendag extra 
verwend te worden. En wat is er 
mooier dan het krijgen van een 
thuis. Het Dierentehuis Alkmaar 
aan de Bergerweg 185 is zondag 
4 oktober geopend van 12.00 tot 
16.00 uur. Het Knaagdierencen-
trum 
Ook bij het Knaagdierencentrum 
aan de Loet 3 in Heiloo is er op 
4 oktober tussen 12.00 en 16.00 
uur van alles te doen. 
De Dierenbescherming hoopt 
veel mensen op deze dag te en-
thousiastmeren om een dier uit 
het asiel te halen.

Open dag 
dierenasielen

Castricum - Stichting Welzijn 
organiseert een cursus, waar-
bij 55+-ers verder vertrouwd ra-
ken met de computer. Deze cur-
sus kan worden gevolgd door 
mensen die de twee Gilde-mid-
dagen ‘Kennismaken met de pc’  
hebben gevolgd of op een ande-
re wijze hebben kennisgemaakt 
met de allereerste beginselen 
van de computer.
De cursus wordt gegeven door 
Liesbeth van Hoek, in een heel 
rustig tempo, stap voor stap van-
uit het cursusboek. Steeds be-
staat de mogelijkheid om vragen 
te stellen.
De cursus  bestaat uit zes lessen 
van elk twee uur en zal wordt ge-
geven op maandagmorgen tus-
sen 10.00 en 12.00  uur in Gees-
terhage, Geesterduinweg 5. 
De cursus start op maandag 26 
oktober. De kosten zijn: 115 eu-
ro. Voor 15 euro kan men ook 
een handleiding met cd-rom ko-
pen. 
Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn, Geesterduinweg 5, tel. 0251-
656562. 

Cursus Windows en 
Word voor 55+ers

Limmen - In oktober is er voor 
alle kinderen van 4 tot en met 9 
jaar en alle jeugd van 12 tot en 
met 16 veel te doen in Conquis-
ta!
Kids club 4/9 jaar is van 10.30 tot 
12.00 uur, 1 euro entree inclusief 
limonade en wat lekkers. 3 okto-
ber: Schilderen voor dierendag. 
10 oktober Fotospeurtocht. De 
kinderen gaan vliegen, rennen, 
rollen, springen en hollen. Alles 
wat nodig is om bij de finish van 
deze spannende fotospeurtocht 
te kunnen komen!
17 oktober Tuinkers en bieslook 
monsters: Beschilder het potje, 
en knip de haren (bieslook).
Club X-tra 12/16 jaar van 19.00 
tot 22.00 uur. 2 oktober Open 
inloop met Janneke. 3 oktober 
Poolcompetitie. 9 oktober Open 
inloop. 10 oktober Dartcompeti-
tie met Janneke en Rick.

Veel te doen 
bij Conquista

De Nacht 
van de Nacht
Regio - De Nacht van de Nacht 
vraagt aandacht voor het be-
houd van de donkere nacht. Tij-
dens activiteiten door het he-
le land kan men op stap in het 
duister. De Nacht van de Nacht 
is een initiatief van De Provin-
ciale Milieufederaties en Stich-
ting Natuur en Milieu. Land-
schap Noord-Holland trakteert 
haar Beschermers op gratis ex-
cursies in verschillende natuur-
gebieden. De gidsen staan klaar 
en introducés zijn welkom. Men 
hoeft alleen nog maar te kiezen. 
De Nacht van de Nacht is op 24 
oktober.
Douwe Tadema vertelt in het Be-
zoekerscentrum aan de Kanaal-
dijk 32a in Landsmeer allerlei bij-
zonderheden over uilen en vleer-
muizen. Geadviseerd wordt ste-
vig en waterdicht schoeisel te 
dragen en warme kleding aan 
te trekken. Deelnemers kunnen 
zelf hun starttijd kiezen: 19.30 of 
20.30 uur.
Aanmelden voor deze excursie 
bij de InformatieWinkel is ver-
plicht, telefoon 088-0064455 of 
info@landschapnoordholland.nl. 
Voor Beschermers is de excur-
sie gratis, een introducé meene-
men kan. Hij of zij betaalt dan de 
reguliere excursieprijs en is wel-
kom in de natuurgebieden van 
Landschap Noord-Holland
Volkssterrenwacht Vesta en 
Landschap Noord-Holland ver-
zorgen samen een bijzonde-
re avond rond sterren van 19.30 
tot circa 23.00 uur. Er is een inte-
ressante lezing over hemellicha-
men en daarna gaat men buiten 
kijken waar deskundigen uitleg 
geven bij een aantal telescopen. 
Het is een doorlopend program-
ma dus men kan komen en gaan 
wanneer men wil. Toegangs-
prijs 3 euro, kinderen gratis. Voor 
meer informatie www.fortbij-
krommeniedijk.nl. Fort Kromme-
niedijk is te vinden aan het La-
gedijk 22 in Uitgeest. 

Alkmaar - Zaterdagmiddag 3 
oktober wordt er opnieuw een 
schrijfcafé georganiseerd bij 
boekhandel Feijn, Laat 47 te Alk-
maar. 
Stadsdichter en schrijfster Mar-
greet Schouwenaar begeleidt 
van 14.00 tot 16.00 uur een in-
spirerende bijeenkomst waar-
in de schrijfvaardigheden ge-
slepen worden. Er worden ver-
schillende schrijfoefeningen en 
werkvormen aangeboden. Voor 
inlichting en/of opgave: info@
margreetschouwenaar.nl of ot-
to@feijn.nl

Schrijfcafé
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Cynthia Slinger verrast 
Cor Stroet bij WIK
Castricum - Een hapklaar brok-
je bleek het geenszins voor Cyn-
thia Slinger toen haar tegen-
stander Cor Stroet na zes beur-
ten al op 19 van de 48 caram-
boles stond. Zelf stond Cyn-
thia op 4 van de 18 carambo-
les die zij er maken moet. Maar 
de partij werd met een speci-
aal sausje overgoten toen Cyn-
thia er plotseling een serie van 
7 uitknalde. Dat smaakte naar 
meer! Cor was compleet over-
bluft. Er volgde voor hem een se-
rie van vijf poedels. Voor Cynthia 
waren die resterende 6 caram-
boles geen probleem. Zij zege-
vierde in de 14de beurt met de 
wetenschap 21 punten beter er-
van te zijn geworden. De scha-
de voor Cor bleef met 9 punten 
toch beperkt.

Opvallend was verder dat  vier 
spelers met hun partij er 17 pun-
ten uit wisten te halen. Allereerst 

was dat Wim Baltus die weer ou-
derwets uithaalde tegen Wim 
van Duin met series van 10-29-
27 en een slotserie van 16. 6.52 
wees zijn gemiddelde aan. Jan 
van der Zon deed het voor zijn 
klasse reuze goed. Hij verschalk-
te Gert Lute in 17 beurten met 
een best gemiddelde van 2.29. 
Siem Bakkum pakte uit tegen 
Hein Kitsz in eveneens 17 beur-
ten. Ook zijn moyenne van pre-
cies 4.00 mocht er zijn.
Peter Weijers was tegen Peter 
Groenendal oppermachtig deze 
avond. Een verrassend moyenne 
van 4.47 kwam er net als bij de 
anderen in 17 beurten uit.
Henk Stengs liet zich verrassen 
door Klaas Jongeneel die beter 
uit de verf kwam dan in zijn voor-
gaande twee partijen. Hij pakte 
hier zijn eerste winstpunt. Peter 
Ent was tenslotte de enige nog 
die tegen Piet Liefting de 10 ba-
sispunten scoorde.

Vredeburg opent schaak-
seizoen met feestavond
Limmen - 27 september vierde 
SV Vredeburg haar 35-jarig be-
staan met een feestavond in de 
bovenzaal van cultureel centrum 
Vredeburg. Mede door de onder-
houdende muziek van zanger/
gitarist Ilario, de vrolijke schaak-
quizz ‘petje op, petje af’ en de 
bekwame bediening was het een 
geslaagde en gezellige avond. 
Op vrijdag 26 september speel-
de SV Vredeburg ronde 1 van het 
nieuwe schaakseizoen. Met een 
A-groep van bijna 60 spelers en 

een B-groep van 18 kinderen is 
het schaken in Limmen spring-
levend te noemen. Admiraal ver-
wisselde in gedachten een zet 
en verloor een belangrijke cen-
trumpion tegen B. Stolp, die met 
krachtige zetten zijn voordeel 
uitbouwde en naar winst voerde. 
Hageman liet zijn openingsvoor-
deel verwateren tegen Ebels, die 
een later voordeel ook niet uit-
buitte waarna tot remise werd 
besloten. Hafkamp overspeelde 
routinier Borst en won vrij ge-

makkelijk. Wellink stond positio-
neel slecht tegen Limmen, maar 
gooide geheel volgens zijn stijl 
alles in de koningsaanval, die 
Limmen onterecht onderschat-
te , en won spectaculair. Dinkla 
speelde ijzersterk tegen een ont-
goochelde D. Aafjes, die moede-
loos naar goede zetten zocht en 
niet vond en snel verloor. A. Ter-
mes zag nogal op tegen zijn par-
tij tegen Van Duin, maar merkte 
dat zijn tegenstander niet op zijn 
best was en met gewoon goede 
zetten overwonnen kon worden. 
Van der Heijdt mist zijn oude 
kracht nog en had grote moeite 
tegen de frisse v.d. Bult, die te-
recht won.

Limmen 1 blijft meedoen 
in top derde klasse B
Limmen - Limmen won de be-
langrijke wedstrijd tegen WSV’30 
uit Wormer met 1-0. Matchwin-
ner was Tjeerd Kruidenberg. 
Limmen blijft hierdoor meedoen 
in de top van de ranglijst. 

Gezien de stand op de rang-
lijst zou Limmen een makkelij-
ke middag kunnen krijgen. Lim-
men stond namelijk op de derde 
plek en WSV’30 op de negende. 
Dit pakte echter heel anders uit. 
Nadat Limmen via Harry Verduin 
in de eerste minuut direct een 
goede mogelijkheid kreeg om 
de score te openen, maar helaas 
faalde, was het WSV’30 die het 
initiatief nam en Limmen direct 

vastzette. Met name de links-
back van de bezoekers kwam 
veel op, maar zijn voorzetten wa-
ren gelukkig niet gevaarlijk. Door 
het pressen van WSV’30 werd 
het spel van Limmen onrustig en 
was er weinig controle en rust.
Na enkele tactische aanpassin-
gen kwam Limmen na 25 minu-
ten onder de druk van WSV’30 
vandaan en kon het zelf gaan 
voetballen. Dit resulteerde elf 
minuten later in de voorsprong 
voor Limmen. Middenvelder Jim 
Ruiter opende de bal mooi op 
Paul Zeeman. Zeeman ontliep 
de buitenspelval en gaf een lage 
voorzet, welke door spits Krui-
denberg simpel werd binnenge-

tikt. De lage voorzet bleek net als 
vorige week doeltreffend te zijn.
Na rust bleek Limmen doelman 
Jesse Piscaer een rustgevende 
factor. Kreeg Piscaer de gehe-
le eerste helft, op een paar hoge 
ballen na, niets te doen, direct na 
rust moest Piscaer tot twee keer 
toe redding bieden. Hierna ging 
Limmen op zoek naar de beslis-
sing in de wedstrijd. Maar kan-
sen van Zeeman en meerdere 
van Rik Seignette troffen geen 
doel. Doordat Limmen de 2-0 
niet maakte, ging WSV’30 gelo-
ven in de gelijkmaker. Maar het 
slotoffensief van de bezoekers 
werd onschadelijk gemaakt door 
het gehele elftal van Limmen.
Na 93 minuten spelen floot de 
uitstekend leidende scheids-
rechter Janssen voor het einde, 
waardoor de drie punten in Lim-
men bleven.

Akersloot - Het werd een 
mooie middag voor de dames 
van Meervogels. Zij behaalden 
de winst na een zwaar bevoch-

Winst voor Meer- 
vogels dames

ten wedstrijd tegen dames 1 van 
HCV. De plaatselijke derby ging 
gelijk fel van start. Beide teams 
waren zeer gedreven en vastbe-
raden de punten binnen te sle-
pen. 
Lange tijd ging de wedstrijd ge-
lijk op, de ruststand was 7-7. 

Echter in de tweede helft kreeg 
Meervogels meer grip op de 
wedstrijd. Ondanks het af en toe 
slordige spel konden de Aker-
sloter handbalsters de wedstrijd 
naar hun hand zetten. 
De einduitslag was 14-11 voor 
Meervogels.  

Ber Veldt kampioen 
driebanden 2e klasse
Castricum - Ber Veldt wist tij-
dens een spannende finale de 
fel begeerde titel naar zich toe 
te trekken. De beslissing viel op 
de laatste avond. Ber moest in 

de derde ronde tegen Kees van 
Schaik. Kees nam snel de lei-
ding en na twintig beurten had 
Ber al een flinke achterstand. 
Het tij keerde, de tegenstander 

kreeg bandenpech en Ber maak-
te een serie van vier en een se-
rie van drie en kwam bijna ge-
lijk. Na 37 beurten maakte Ber 
zijn laatste carambole. Kees mis-
te in de nabeurt de aquitstoot en 
Ber was kampioen. Ber was de 
koning te rijk want in zijn vieren-
veertig jarige biljartcarrière had 
hij nog nooit een finale gewon-
nen en nu was het eindelijk zo-
ver. Ber mag voor biljartvereni-
ging Onder Ons uitkomen in de 
gewestelijke finale die wordt ge-
houden bij biljartvereniging Rap-
pel in Wormerveer. 
Ber speelde tijdens de finale een 
algemeen gemiddelde van ruim 
0,600 en is gepromoveerd naar 
de 1e klasse. Ber bedankte na af-
loop van de finale, de organise-
rende vereniging WIK voor goe-
de leiding en het prima materi-
aal. Kees van Schaik van Lang 
Rond uit Alkmaar werd tweede 
en Cees Burgmeijer van WIK be-
haalde de derde plaats. Clubge-
noot Janhans Berg was tijdens 
de finale een beetje grieperig en 
kwam niet verder dan de vierde 
plaats. 

Limmen - Jolinda Lute uit Lim-
men heeft op overtuigende wij-
ze de Nederlandse titel bij de 
dames studenten zonder licen-
tie veroverd.
Deze 21-jarige studente op 
de universiteit van Wagenin-
gen - die een goede regiona-
le marathonschaatster is - won 
de massasprint. Jolinda was in 
de jeugdcategorieën en junio-
ren een goede wielrenster maar 
koos voor het schaatsen.
Dat ze het fietsen - wat natuur-
lijk een goede training voor het 
schaatsen is - niet verleerd is be-
wees ze vandaag.
De wedstrijd waarbij de dames 
met en zonder licentie gelijktij-

dig van start gingen kon door 
gebrek aan wind op het open 
parcours van ruim vier km geen 
schifting te weeg brengen. Jolin-
da reed een attente koers en was 
over de 45 km niet uit de voorste 
10 rensters weg te slaan.
Ze was als marathonschaatster 
niet helemaal zeker over haar 
eindschot, dus ging ze ruim voor 
de laatste bocht vol aan. Hier-
door kwam ze met een kleine 
voorsprong op het laatste rechte 
eind van circa 400 meter. Maar 
de diesel was op gang en de rest 
stond niet meer op de foto.
De huldiging was toch wel spe-
ciaal voor de dames want er wa-
ren echte rondemisters.

Studenten dames zonder licentie

Jolinda Lute overtuigend 
Nederlands kampioen

Castricum - Elke dinsdag is 
er om 13.30 uur klaverjassen in 

Klaverjassen Dorpshuis de Kern. Iedereen is 
welkom. 
Voor meer inlichtingen, tel. 0251-
650132.



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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Wegen afgeslo-
ten rond kermis 
Bakkum
Op zaterdag 10 en zondag 11 oktober 
wordt in Bakkum de jaarlijkse kermis ge-
houden op het Bakkummerpleintje. In 
verband daarmee worden van woens-
dag 7 t/m dinsdag 13 oktober wegen  
afgezet: de Van der Mijleweg vanaf de 
Prof. van der Scheerlaan tot het eind; 
en de Van Oldenbarneveldweg vanaf 
de Van Haerlemlaan tot aan de Van Uy-
trechtlaan.

Speelterrein Gobat-
straat op de schop
Jurrit van der Veen hielp afgelopen week 
een handje bij de start van de werkzaam-
heden aan het speelterrein aan de Gobat-
straat / Marshallstraat. Het terrein wordt 
opgeknapt en er komen in het totaal drie 
speeltoestellen: een klim/glijtoren, duikel-
rek en een klein draaitoestel. Onder alle 
toestellen wordt - gekleurd! - kunstgras 
gelegd. Er komt ook kunstgras onder de 
bestaande schommel. Tot slot kunnen de 
kinderen rekenen op twee knikkerpotjes en 
een hinkelbaan. 
De ‘nieuwbouw’plannen zijn tot stand 
gekomen in nauw overleg met omwonen-
den. Zij hopen samen met de gemeente 
dat door deze opknapbeurt de kinderrijke 
buurt weer volop en met veel plezier ge-
bruik kan maken van het terreintje. Als ie-
dereen een oogje in het zeil houdt, behoren 
hopelijk ook de vernielingen en overlast die 
op die plek nogal eens voorkwamen tot het 
verleden.

In 2011 wordt het drainagesysteem in dat 
gebied aangepakt, waardoor de delen die 
niet worden voorzien van kunstgras, in de 
toekomst niet meer zo lang drassig blijven. 
Ook dat moet het speelplezier vergroten. 
Jurrit en zijn vriendjes en vriendinnetjes kij-
ken er nu al naar uit.

Ria Beens benoemd 
tot nieuwe wethouder

De Raad heeft ingestemd met de benoe-
ming van Ria Beens tot wethouder. Tot de 
verkiezingen neemt zij de plaats in van de 
opgestapte wethouder John Hommes. Me-
vrouw Beens is lid van GroenLinks, maar 
komt als onafhankelijk wethouder het col-
lege versterken. Dat betekent dat Groen-
Links dus géén deel uitmaakt van de coali-
tie, en de huidige coalitie van VVD en GDB 
een minderheid heeft in de raad. 

De inwoonster van de dorpskern Castricum 
was in de jaren ‘90 raadslid in Castricum 
en daarna Statenlid bij de Provincie Noord-
Holland. Vanaf november 2004 tot april 
2006 was zij wethouder in Beverwijk. Daar-
na is zij in de gemeente Wieringermeer en 
Bennebroek als waarnemend burgemeester 
werkzaam geweest.

Christel Portegies neemt
wethouderschap weer op zich
Christel Portegies keert weer terug als wet-
houder in Castricum. De afgelopen vier 
maanden was ze met zwangerschapsverlof 
en nam VVD-raadslid Fred de Haan haar 
taken waar. Tijdens het Raadsplein op 1 ok-

tober treedt de Haan voor het laatst op in 
de functie van wethouder. Daarna neemt hij 
zijn zetel in de gemeenteraad weer in waar-
mee dan ook een eind komt aan het vervan-
gend raadslidmaatschap van Carl Reitsma.

Netwerk uit de lucht
Vanaf vrijdagmiddag 2 oktober tot maan-
dag 5 oktober ligt het netwerk van de ge-
meentelijke organisatie buiten kantooruren 
plat. Dat houdt in dat de gemeente niet 
bereikbaar is, niet per telefoon en niet per 
computer. Dit in verband met het omleg-
gen van de glasvezelkabel voor de ver-
nieuwbouw van het gemeentehuis.
Op vrijdag 2 oktober wordt er een begin ge-

maakt met het omleggen van de bestaande 
glasvezelkabel bij het Raadhuisplein 1. Deze 
glasvezel verbindt al onze gemeentelijke lo-
caties op netwerkgebied (computer en te-
lefoon) met elkaar. Vanaf vrijdagmiddag 2 
oktober, 13:00 uur is daarom het volledige 
netwerk van de gemeente Castricum uit de 
lucht. Wij vragen uw begrip hiervoor. Op 
maandag 5 oktober hebben we het volle-
dige netwerk weer beschikbaar en zijn we 
weer volledig bereikbaar.



Agenda
Raadsplein
1 oktober 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:30 -  21:00 Vervolg bespreking voorstel coördinatiebesluit vergunning-

procedure Nieuw Geesterhage*
19:30 - 20:15 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Verordening tijdelijke regels Wet investeren in jongeren
b. Benoemen van mw. M. Beens-Jansen in diverse regionale bestu-

ren
c. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 3, 10 en 17 september

2009
d. Lijst van ingekomen stukken
e. Lijst ter inzage gelegde informatie
f. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

20:15 - 21:00 Bestemmingsplan Uitgeesterweg 8 en 10 

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
21:30 - 22:30 Vervolg bespreking Masterplan inbreidingen en Lokale Woonvisie

inclusief bespreking amendement(en) Lokale Woonvisie 
21:30 - 22:15 Vaststellen ‘Partiële herziening bestemmingsplan Buitengebied

Akersloot’; (Hoogegeest 16)

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
22:30 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Benoemen van mw. M. Beens-Jansen in diverse regionale be-
sturen

b. Verordening tijdelijke  regels Wet investeren in jongeren 
c. Re-integratieverordening WWB 
d. Wijziging in de afstemmingsverordening WWB
e. Bestemmingsplan Uitgeesterweg 14-16

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

Agenda Raadsactiviteiten
8 oktober 2009
Tijd	 Onderwerp Plaats
19:30 - 20:30 Presentatie van de GGD Hollands Noorden Aula
20:30 Begroting 2010: behandeling technische vragen Aula

Veel belangstelling voor Bed & Breakfast
Voor de bijeenkomst over Bed & Breakfast 
dinsdagavond 22 september in Stolpboer-
derij Vredeburg was zo veel belangstelling 
dat niet iedere aanmelder kon worden toe-
gelaten. De belangstellenden kwamen niet 
alleen uit Castricum, maar ook uit onder an-
dere Alkmaar, Zaandam en Egmond. Zo’n 
140 bezoekers lieten zich informeren over 
de wensen van toeristen bij deze bijzonde-
re overnachtingsmogelijkheid en hoe deze 
toeristen gastvrij te onthalen. Wethouder F. 
de Haan gaf aan dat de gemeente graag 
kwalitatief goede Bed & Breakfastvoorzie-
ningen verwelkomt. 
Veel vragen waren er ook voor het panel, 
over promotie, praktische uitvoering en fi-
nanciën. Opmerkingen en vragen van de 
aanwezigen worden meegenomen in de 

gemeentelijke richtlijnen voor Bed & Break-
fastaccommodatie die de gemeente aan het 
ontwikkelen is. Aanwezigen gaven aan snel 
behoefte te hebben aan deze informatie. 
Mogelijk wordt een tweede bijeenkomst 
georganiseerd . Aan de bezoekers van de 
avond wordt schriftelijk gevraagd of zij be-
hoefte hebben aan aanvullende informatie 
en op welk terrein.

Panellid Ellen Koks van het steunpunt ver-
blijfsaccommodatie gaf aan het eind van 
de bijeenkomst nog een laatste tip aan de 
mensen die de start van een Bed & Break-
fast overwegen:”Maak plannen vanuit je 
eigen ondernemerschap, de locatie die je 
beschikbaar hebt en de mogelijkheden die 
de omgeving biedt.”

HOE VEILIG IS ONZE GEMEENTE? 
Hoe veilig is uw buurt? Bent u de afgelo-
pen 12 maanden slachtoffer geweest van 
een misdrijf? Hoe tevreden bent u over de 
politie? Het zijn enkele vragen die vanaf 1 
oktober  worden gesteld aan een aantal in-
woners van de gemeente Castricum in het 
kader van de uit te voeren Veiligheidsmo-
nitor. 

Met de uitkomsten van de Veiligheids-
monitor heeft de gemeente een krachtig 
instrument in handen om de veiligheid te 
verbeteren. Het onderzoek gaat over cri-
minaliteit, onveiligheid, problemen in de 
buurt, preventiemaatregelen en het op-
treden van gemeente en politie. De Vei-
ligheidsmonitor is de opvolger van drie 
verschillende enquêtes die in het verleden 
onder de bevolking werden gehouden en 
nu zijn gebundeld. De Veiligheidsmonitor 
wordt op verschillende niveaus uitgevoerd: 
landelijk, regionaal en plaatselijk. Het on-
derzoek in Castricum wordt uitgevoerd 
door bureau TNS-NIPO.

In onze gemeente worden ongeveer 500 
inwoners gevraagd om mee te doen. Zij 
krijgen daarover bericht middels een brief. 
De deelnemers kunnen de vragenlijst op 
internet beantwoorden. Als zij liever de 
vragenlijst thuis krijgen gestuurd, kan dat 
ook. De resultaten van de Veiligheidsmo-
nitor worden in het voorjaar van 2010 ver-
wacht.

Het gemeentebestuur vindt het buitenge-
woon belangrijk dat de burgers die bena-
derd worden ook meedoen aan de Veilig-
heidsmonitor. Alleen bij een hoge respons 
krijgen we een goed beeld van de situatie 
in onze gemeente/regio. Daar kunnen wij 
ons beleid weer op afstemmen.

Informatie
Meer informatie over de veiligheidsmo-
nitor vindt u op www.veiligheidsmonitor.
nl. Voor vragen over de enquête in onze 
gemeente  kunt u  contact opnemen met 
Patricia Leito, tel. (0251)661303.

Bijeenkomst voor vrijwilligers
Als waardering voor het vele werk dat vrij-
willigers in Castricum, Bakkum, Akersloot, 
Limmen en op de Woude verrichten wordt 
op vrijdag 30 oktober in het Johanna’s Hof 
in Bakkum een onderhoudende en infor-
matieve bijeenkomst geboden aan vrijwilli-
gers met als titel ‘Vrijwilligerswerk onder de 
loep’. De bijeenkomst wordt georganiseerd 
door de gemeente Castricum en de Stich-
ting Welzijn Castricum in samenwerking 
met het Lokaal Comité Vrijwilligerswerk.
Dit jaar zal de bijeenkomst in het teken 
staan van ondersteuning van het vrijwilli-
gerswerk. De vrijwilligers wordt een diner 
en een muzikaal optreden van de populaire 
band  Kilshannig aangeboden. De formatie 
brengt instrumentale en vocale Ierse mu-
ziek ten gehore. 
Vier workshops maken deel uit van het 
middagprogramma en gaan in op actuele 
ontwikkelingen, vragen en knelpunten in 
het vrijwilligerswerk. Deze workshops zijn: 
* ‘Publiciteit voor verenigingen en vrijwil-

ligersorganisaties’ gegeven door Taetske 

Grendelman en Stefan Stroet, redacteu-
ren bij het Nieuwsblad voor Castricum

* ‘Zicht op werven én behouden van vrij-
willigers’ door Irene Zijlstra van de Stich-
ting Welzijn Castricum 

* ‘Omgaan met ongewenst gedrag/con-
flictbeheersing’ verzorgd door Margreet 
Zetsma (trainer) en Annemarie Hoender-
dos (acteur) van het Horizon College

* ‘Aansprakelijkheid goed geregeld voor 
bestuurders en vrijwilligers’ door Eric 
Ebben, verbonden aan de Vrije Univer-
siteit.

Deelnemers kunnen een keuze maken voor 
een van de vier workshops. 
De vrijwilligersbijeenkomst start om16.00 
uur en is rond 21.00 uur afgelopen. Vrij-
willigersorganisaties en verenigingen ont-
vangen binnenkort een uitnodiging, een 
programma en aanmeldkaarten voor de 
bijeenkomst. Voor informatie kan contact 
worden opgenomen met Irene Zijlstra 
van de Stichting Welzijn Castricum, tel. 
(0251)65 65 62.
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Stichting WOL genomineerd 
voor millenniumprijs
Vijf stichtingen uit Noord-Holland zijn 
genomineerd voor de Millenniumdoelen 
Award 2009. De Limmense Stichting WOL 
is één van de genomineerden. De millen-
niumprijs wordt uitgereikt aan clubs die op 
bijzondere wijze bijdragen aan ‘een duur-
zame samenleving wereldwijd’. De geno-
mineerden krijgen de komende weken in 

de diverse media aandacht voor hun goede 
doel. Op donderdag 15 oktober wordt in 
het Provinciehuis in Haarlem de winnaar 
bekend gemaakt. Tot 11 oktober kunt u 
uw stem uitbrengen via www.nhd.nl/mil-
lenniumaward/. 
Lees meer over de award via ww.castricum.
nl > actueel en agenda > nieuwsberichten. 

Commissie Bezwaarschriften
Castricum
Kamer II van de Commissie Bezwaarschriften Castricum houdt hoorzitting op 7 ok-
tober 2009 vanaf 19.30 uur in de gemeentelijke locatie in Limmen. Zie voor meer 
informatie: www.castricum.nl > actueel en agenda > kalender.



Gratis energiebox voor huis-
houdens met laag inkomen
Personen met een minimuminkomen kunnen gratis een energiebox en een energiead-
vies van de gemeente krijgen. Ook andere inwoners kunnen - tegen kostprijs - van de 
diensten gebruikmaken. Met de actie is zowel het milieu gediend als de inwoner, door-
dat de energiekosten lager worden. De eerste energiebox (E-box) wordt begin oktober 
uitgereikt door wethouder Ber Hes en gemeenteraadslid Peter Verduin.

Voor wie?
Met de energiebox (E-box) en het ener-
gieadvies wil de gemeente een impuls 
geven aan energiebesparing. Door lager 
energieverbruik zullen ook de energiekos-
ten minder worden. Iedere inwoner heeft 
er belang bij om een energiebox aan te 
(kunnen) schaffen. Dat kan tegen kostprijs. 
Omdat de gemeente bijzondere aandacht 
heeft voor mensen met een laag inkomen, 
is besloten om aan deze doelgroep de ener-
giebox gratis ter beschikking te stellen. 

Wat zit erin? 
De E-box bevat onder andere spaarlampen, 
stekkerdozen met aan- en uitschakelaar en 
een waterbegrenzer voor kraan/douche-
kop. De artikelen hebben een waarde van € 
40,-. Met de artikelen en de tips die in een 
gratis boekje worden meegeleverd moet de 
jaarlijkse besparing op energiekosten kun-
nen oplopen tot circa € 100,-.
Kiest u (ook) voor een energieadvies 
(kostprijs € 100,-), dan komt een ervaren 
energieadviseur van Milieuzorg Noord-
Kennemerland (MZNK), onderdeel van de 
Stichting Collusie bij u thuis om te bekijken 
hoe u in uw huishouden energie kunt be-
sparen. Denk aan onnodig gebruik van de 
standby-functie, het verantwoord ventile-
ren in huis en tips voor minder waterver-
bruik. Naderhand wordt een gedetailleerd 
rapport toegestuurd met de besparingen in 
euro’s per advies.

Aanmelden
Wie nog van het aanbod wil profiteren, 

kan zich aanmelden via onderstaande bon 
of bellen met de Stichting Collusie, die het 
project voor de gemeente uitvoert: tel. 
0800 2222200; gratis bereikbaar van ma. 
t/m do. van 10:00-16:00 uur. 

Initiatiefnemer
Het initiatief voor deze energieactie kwam 
van gemeenteraadslid Peter Verduin 
(PvdA). Samen met hem gaat wethouder 
Hes begin oktober de eerste box overhan-
digen.

De exacte inhoud van de E-box: 
-	 1 koelkast/vriezer thermometer
-	 5-voudige contactdoos met lampje +

schakelaar
-	 1 Philips spaarlamp van 11 watt
-	 1 Philips spaarlamp softtone van 11

watt
-	 1 doorstroombegrenzer kraan/douche
-	 energiewaaier met 100 energiebezwa-

rende tips
-	 brochure gezond en veilig wonen
-	 brochure “Het nieuwe rijden”
-	 een kaart voor het noteren van meter-

standen.

Aanmeldingsstrook Energiebesparingsproject
Ja, ik meld mij aan voor energieservice aan huis en betaal

  € 100,- voor een energieadvies 
  € 40,- voor de  Energiebox 

[kruis uw keuze(s) aan] 
U wordt gebeld voor het maken van een afspraak.  

Voor inwoners van Castricum met een inkomen tot 120% van het bij-
standsniveau zijn zowel de energiebox als het energieadvies kosteloos.

NAAM  :

ADRES   :

POSTCODE :

WOONPLAATS :

TELEFOON :

DATUM  :

HANDTEKENING :

Deze bon uitknippen en opsturen in een gefrankeerde enveloppe naar: 
Stichting Collusie Alkmaar, Postbus 3012, 1801 GA Alkmaar.

Bladkorven: maak er gebruik van!
Elk jaar weer komt de herfst met zijn mooie 
kleuren als afsluiting van de zomer. 
Als de kleurenpracht langzaam overgaat 
in vallend blad zijn tuinen, wegen, fiets- 
en voetpaden bezaaid met bladeren. Om 
de overlast van bladeren zoveel mogelijk 
tegen te gaan, heeft de gemeente op 
meerdere plaatsen bladkorven geplaatst. 

In de draadgazen korven mogen bladeren 
worden gedeponeerd. De gemeente zorgt 
voor het leegmaken van de bladkorven. 
De bladkorven zullen blijven staan zolang 
er nog veel blad naar beneden komt. Op 
de website (www.castricum.nl > nieuws) 
leest u op welke plaatsen in de gemeente 
de korven staan.

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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
170909 Julianaweg 44 in Akersloot

Het plaatsen van een overkapping
210909 Neeltje Groentjesstraat 4 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen
Buurtweg 43 in Akersloot
Het renoveren van de schuur t.b.v. groot on-
derhoud

240909 Speenkruidlaan 1 in Akersloot
Het plaatsen van een schuur/berging
Rosa Spierstraat 35 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

250909 Hendrik Casimirstraat 20 in Castricum
Het plaatsen van een carport

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 1 oktober 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening
Middenweg 3b in Limmen

Het plaatsen van een vluchttrap en het wijzi-
gen van het gebruik op de 2e verdieping

Oosterzijweg 6 in Limmen
Het realiseren van een massagepraktijk

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

vErlEEndE
vErGunninGEn
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen met Ontheffing
020909 Beverwijkerstraatweg 56 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
De Boogaert 20 in Castricum
Het plaatsen van een fietsenstalling
Buurtweg 51 in Akersloot
Het plaatsen van een stalling

220909 Geelvinckstraat 58 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Achterweg 17 in Limmen

Het bouwen van een woning met garage
Raadhuisweg 14 in Akersloot
Het realiseren van een erker
Heemsterderweg 6 in Castricum
Het herbouwen van loods 1

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

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

bOuwvergunningen
150909 Bakkummerstraat 21 in Castricum

Het wijzigen van de gevel
210909 Belle van Zuylenlaan 2 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
220909 Belle van Zuylenlaan 2 in Castricum

Het vergroten van de dakkapel
Kerkemeer 33 in Akersloot
Het plaatsen van een berging
Schoutenbosch 23 in Akersloot
Het plaatsen van een schuur
Strammerboogh 4 in Akersloot
Het plaatsen van een schuur

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

WWW.CASTRICUM.NL



APV-Vergunningen (oVerigen)
Vergunning plaatsen reclameborden Daring Dantes 
(21-09-2009)
Aan Stuntteam Daring Dantes is voor de periode van 6 
t/m 20 november 2009 vergunning verleend voor het 
plaatsen van 6 aankondigingsborden in de kern Limmen 
ter promotie van een stuntshow.
Vergunning inzamelen boodschappen ‘Vrienden van 
Sighet’ (21-09-2009)
Aan de stichting ‘Vrienden van Sighet’ is een vergun-
ning verleend voor het inzamelen van boodschappen op 
zaterdag 10 oktober 2009 bij Albert Heijn aan de Vuur-
baak 1 te Limmen ten behoeve van de hulpverlening 
aan de plaats Sighet in Roemenie.
Ventvergunning verkoop kerst- en nieuwjaarskaarten 
(21-09-2009)
Aan mevrouw Schneider uit Alkmaar is voor de periode 
van 15 tot en met 22 oktober 2009 een ventvergunning 
verleend voor het houden van een deur-tot-deur ver-
koop van kerst- en nieuwjaarskaarten in de gemeente 
Castricum.

ColleCteVergunning (APV)
Collectevergunning Nationale Oogcollecte 2009 (21-
09-2009)
Aan Stichting Oogfonds Nederland is voor de periode 
van 23 november tot en met 5 december 2009 ver-
gunning verleend voor een huis- aan huiscollecte in de 
gemeente Castricum voor de ‘Nationale Oogcollecte 
2009’.

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

KennisgeVing ex. ArtiKel 3.8 Wro
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kampeerterreinen 
Bakkum en Geversduin’

Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend dat zienswijzen kunnen worden ingediend op het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Kampeerterreinen Bakkum 
en Geversduin’.

Ingevolge artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke orde-
ning ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksweg 31 te 
Limmen’ vanaf 1 oktober 2009 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis, afde-
ling Dienstverlening aan de Zonnedauw 4 te Limmen, 
gedurende de openingstijden van maandag tot en met 
woensdag van 09.00 t/m 16.00 uur, op donderdag van 
09.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 
uur. Tevens ligt het bestemmingsplan ter inzage in de 
bibliotheek in Limmen tijdens de gebruikelijke openings-
tijden.
Vanaf 1 oktober kunt u het ontwerpbestemmingsplan 
tevens vinden op de website van de gemeente Castri-
cum: www.castricum.nl

Het bestemmingsplan betreft de twee kampeerterreinen 
Bakkum en Geversduin, gelegen in Bakkum en in Castri-
cum. Vanwege het gegeven dat de vigerende bestem-
mingsplannen sterk zijn verouderd, is het niet mogelijk 
om langer in te spelen op de huidige behoefte aan de 
verschillende vormen van kampeermiddelen. Met dit 
bestemmingsplan wordt ingespeeld op de huidige en 
toekomstige vraag en mogelijkheden vanuit het (mo-
derne) kampeergebruik.  

Gedurende bovengenoemde periode kan iedereen een 
zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen dienen bij 
voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten 
worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 
1900 BH te Castricum. Wij verzoeken u boven aan de 
brief te vermelden ‘zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan Kampeerterreinen Bakkum en Geversduin’. 

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is moge-
lijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week 
voor het einde van de terinzagelegging, een telefoni-

sche afspraak te worden gemaakt. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met mevr. G. van Zon, tel. 
(0251)661153.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze 
geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op 
welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de 
reacties betrekking hebben.

KennisgeVing ex. ArtiKel 3.8 Wro
Ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksweg 31, te Lim-
men’

Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend dat zienswijzen kunnen worden ingediend op het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksweg 31 te Limmen’.

Ingevolge artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke orde-
ning ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Rijksweg 31 te 
Limmen’ vanaf 1 oktober 2009 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage bij het gemeentehuis, afde-
ling Dienstverlening aan de Zonnedauw 4 te Limmen, 
gedurende de openingstijden van maandag tot en met 
woensdag van 09.00 t/m 16.00 uur, op donderdag van 
09.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 12.30 
uur. 
Vanaf 1 oktober 2009 kunt u het ontwerpbestemmings-
plan tevens vinden op de website van de gemeente Cas-
tricum: www.castricum.nl

Het bestemmingsplan betreft het voornemen om het 
woonhuis met naastgelegen horecagelegenheid en win-
kelruimte te renoveren. De huidige opstal met horeca-
bestemming zal worden gerenoveerd zodat er een win-
kelruimte annex kantoorruimte ontstaat. De bestaande 
woning zal samen met de winkelruimte worden gereno-
veerd tot een tweetal woningen.
Hierbij zal de bestaande winkelruimte bij de bestaande 
woning worden gevoegd en wordt de bestaande wo-
ning vervolgens gesplitst. Om deze wijzigingen mogelijk 
te maken is het noodzakelijk om het bestemmingsplan 
te wijzigen.

Gedurende bovengenoemde periode kan iedereen een 
zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen dienen bij 
voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten 
worden gericht aan het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 
1900 BH te Castricum. Wij verzoeken u boven aan de 
brief te vermelden ‘zienswijze op het ontwerpbestem-
mingsplan Rijksweg 31 te Limmen’. 

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is moge-
lijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week 
voor het einde van de terinzagelegging, een telefoni-
sche afspraak te worden gemaakt. Voor meer informa-
tie kunt u contact opnemen met mevr. G. van Zon, tel. 
(0251)661153.

Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze 
geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op 
welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de 
reacties betrekking hebben.

VerzoeK hogere WAArde Wet geluid-
hinder
Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter 
vaststelling van een hogere waarde voor twee wonin-
gen op de locatie Rijksweg 31 te Limmen. De geprojec-
teerde woningen zijn gelegen binnen de geluidzone van 
de Rijksweg.

Hinder van geluid langs een weg
Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, 
zijn, op basis van de Wet Geluidhinder, voorzien van een 
geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zo-
als woningen, welke binnen een dergelijke zone langs 
een weg zijn gelegen, moeten op een zodanige afstand 
van de weg zijn gelegen dat de geluidbelasting niet te 
hoog wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ 
die de Wet Geluidhinder stelt).
Uit akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van het 
wegverkeer op de Rijksweg, een hogere geluidbelasting 
optreedt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals 
aangegeven in de Wet Geluidhinder. De geluidbelasting 

is echter lager dan de in de Wet Geluidhinder aangege-
ven maximale ontheffingswaarde.

Hogere geluidbelasting
Het college van burgemeester en wethouders is van plan 
om voor de twee woningen, op grond van artikel 83 jo 
110a van de Wet Geluidhinder, een hogere waarde vast 
te stellen van respectievelijk 64 en 58 dB.

Stukken ter inzage
De stukken van dit ontwerpbesluit liggen vanaf 1 okto-
ber 2009 gedurende zes weken voor een ieder ter inza-
ge bij de gemeentelijke Afdeling Dienstverlening aan de 
Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende de openingstijden. 
Tevens ligt er een exemplaar ter inzage in de bibliotheek 
in Limmen. Ook kunt u de gemeentelijke website raad-
plegen via www.castricum.nl.
Om de stukken buiten de openingstijden in te zien kunt 
u een afspraak maken.
Hiervoor kunt u contact opnemen met de publieksba-
lie van Bouwen, Wonen en Bedrijven, tel. (0251) 66 11 
22.

Reageren
Belanghebbenden kunnen, gedurende de periode dat 
het ontwerpbesluit ter inzage ligt, een zienswijze schrif-
telijk of mondeling indienen bij de gemeente Castricum, 
t.a.v. Burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 
BH Castricum.

KennisgeVing bestemmingsPlAn Jon-
geren ontmoetings PleK (JoP) ger-
brAndsVen
Vooraankondiging m.b.t. voornemen voorbereiding be-
stemmingsplan artikel 1.3.1 Bro.
Burgemeester en wethouders van Castricum geven 
overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) te kennen dat het volgende bestem-
mingsplan wordt voorbereid:

Bestemmingsplan Jongeren Ontmoetings Plek 
(JOP) Gerbrandsven 
Het plangebied is gelegen aan het Gerbrandsven, ten 
oosten van de wijk Noord-End en ten noorden van de 
wijk Albert’s Hoeve. De ontmoetingsplek ligt in een 
groengebied/parkomgeving en is al circa tien jaar als 
JOP in gebruik. In het bestemmingsplan Castricum 
Noord, Oost en West heeft het perceel de bestemming 
‘Groen’ gekregen. Middels de bestemmingsplanherzie-
ning wordt het gebruik van een JOP en de plaatsing van 
een container mogelijk gemaakt.

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

Het voorontwerpbestemmingsplan zal op een nader te 
bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage worden 
gelegd en is dan tevens te bekijken op de gemeentelijke 
internetsite. De termijn van de ter inzage legging van 
het voorontwerpbestemmingsplan wordt vooraf gepu-
bliceerd in de Nieuwsblad voor Castricum en op de ge-
meentelijke internetsite. 

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt 
u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, 
team bouwen wonen en bedrijven: mw. mr.  L. Hoeben, 
tel. (0251) 661155. 

mAndAAtregeling
Op 15 september 2009 heeft het college van bur-
gemeester en wethouders besloten om aan de afde-
lingsmanagers mandaat te verlenen om beslissingen 
te nemen over de verschuldigdheid en de hoogte van 
een dwangsom ex artikel 4:18 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Wet dwangsom en beroep bij niet tijdig 
beslissen).

Castricum, 30 september 2009


