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Licht en water, expositie 
van Peter van den Berg

Bakkum - Van dinsdag 2 no-
vember tot het eind van dit jaar is 
de foto-expositie ‘Licht en Water’ 
van Peter van den Berg te zien 
in Bezoekerscentrum De Hoep. 
Peter toont prachtige foto’s van 
landschappen waarin water en 
licht een belangrijke rol spe-
len. De expositie is te zien van 
dinsdag tot zondag van 10.00 
tot 17.00 uur. Op zondag 14 no-
vember en zondag 12 december 
verklapt hij zijn fotografiegehei-
men met presentaties om 12.00 
en 14.00 uur in de filmzaal van 
De Hoep. Terwijl landschapsfo-
to’s vaak worden gemaakt om de 
omgeving te registreren, is dat 
bij Peter niet het geval; het  zijn 
kunstwerkjes op zich. 

Bonhoeffer opent onderwijs-
vernieuwende kopruimtes
Castricum - Donderdag 14 ok-
tober heeft burgemeester Em-
mens-Knol de nieuwe kopruim-
tes geopend op het Bonhoef-
fer College. Dit gebeurde onder 
het toezicht van leerlingen, do-
centen, bestuursleden en ande-
re mensen die betrokken zijn ge-
weest bij de bouw en inrichting 
van de nieuwbouw. 
De aanwezige leerlingen zwerm-
den op teken van de burge-
meester uit naar de drie kop-
ruimtes op de eerste verdie-
ping waar zij de genodigde op-
wachtten en uitleg gaven over 
een aantal projecten die in de 
ruimtes plaatsvinden. In de A-
vleugel was dat het schoolthea-
ter, in de B-ruimte de taaldorpen 
en in de C-ruimte het Legopro-
ject robots bouwen en program-
meren. Van de gemeente Castri-

cum kreeg het Bonhoeffer Colle-
ge enige tijd geleden geld om de 
school uit te breiden. Opdracht 
hierbij was dat de nieuwe ruim-
tes gebruikt zouden worden voor 
onderwijsvernieuwende doelein-
den. Dus er is niet gekozen voor 
extra klaslokalen, maar voor drie 
ruimtes ter grootte van vier klas-
lokalen waar bijvoorbeeld pro-
jecten kunnen plaatsvinden die 
aansluiten op de moderne digi-
tale ontwikkelingen en waarin 
leerlingen aangezet worden ac-
tief met de lesstof aan het werk 
te gaan. De pilot van de laptop-
klas zal er voortgang vinden en 
op termijn uitgebreid worden. 
De kopruimtes zijn ideale plek-
ken voor keuzewerktijd; voor 
zelfstudie waarbij docenten als 
vraagbaak en studiebegeleider 
aanwezig zijn. 

Bakkum - Het strand verdient niet alleen het Blauwe Vlag-keurmerk, 
maar ook het predikaat ‘zeer schoon strand’. Om die waardering van 
de kwaliteit zichtbaar te maken op het strand zelf, hebben de wethou-
ders Meijer en Zonjee woensdagmorgen een speciaal bord geplaatst 
bij de entree van het strand.  

Bakkum zeer schoon strand

Monument in de knel
Akersloot - Op het Vrijheids-
plantsoen is een jeu de boules-
veld aangelegd. Hierdoor is het 
Vredessymbool in de verdruk-
king gekomen vindt de Aker-
sloter H. van den Berg. Hij heeft 
burgemeester en wethouders 
voorgesteld om het herden-
kingsmonument twintig meter 
te verplaatsen naar het vrije deel 
van het plantsoen. 

“Dit zal ertoe leiden dat weer wat 
meer recht wordt gedaan aan 
het aanzien en de uitstraling van 
het monument. Bovendien zal 
het tot een betere en meer har-

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

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

Oplage 16.700 exemplaren.
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Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
06-10-2010: Elin Trijntje, doch-
ter van J.K. Postma en C.J. Ster-
ken, geboren te Beverwijk. 09-
10-2010: Jens Dani, zoon van T. 
Beentjes en J.M. Bruggeling, ge-
boren te Beverwijk. 10-10-2010: 
Lola Febe, dochter van S. Baars 
en L. Apeldoorn, geboren te Cas-
tricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
08-10-2010: Uijleman, Jolanda 
en Hededam, Catharina Döring, 
beiden wonende te Limmen. 08-
10-2010: van Wanrooij, Stefan T. 
en Beentjes, Angela M.K., beiden 
wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
05-10-2010: Zonneveld, Petrus 

F.T., oud 57 jaar, gehuwd met 
G.H. v.d. Reep, overleden te Be-
verwijk. 
09-10-2010: Jager, Charles F., 
oud 51 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met M.A.H.M. 
Mulder. 11-10-2010: Liefting, Pe-
trus G., oud 78 jaar, gehuwd met 
M.M.T.J. Deen, overleden te Cas-
tricum. 11-10-2010: Deetman, 
Willem, oud 71 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met P.F. An-
toons.

Wonende te Limmen: 
07-10-2010: Engel, Hendricus 
J.M., oud 68 jaar, gehuwd met  
A.M.M. de Boer, overleden te 
Limmen.

Wonende te Bakkum:
13-10-2010: Nieuwenburg, Cor-
nelia, oud 63 jaar, overleden te 
Bakkum.

Diefstallen uit auto’s, 
politie zoekt getuigen
Castricum - In de nacht van 
dinsdag 12 op woensdag 13 ok-
tober zijn er uit diverse auto’s in 
Castricum airbags en navigatie-
apparatuur gestolen. De poli-
tie heeft zes meldingen van ge-
dupeerden geregistreerd en in-
middels enkele aangiftes bin-
nen van ondermeer de eigenaar 
van een Volkswagen Golf, de ei-
genaar van een Toyota Corolla 
en een Opel. De meldingen ko-

men uit de Hoornbloem, de Roo-
seveltlaan, de Bloemen, de An-
na Bijnsstraat en het Tine Mar-
cushof.  

Getuigen die in de nacht van 
dinsdag 12 op woensdag 13 ok-
tober in die omgeving iets ver-
dachts hebben gezien of ge-
hoord worden verzocht te bellen 
met de politie in Castricum via 
0900-8844.

Kinderboekenweek ook voor 
kleuters Visser ´t Hooftschool
Castricum - Afgelopen don-
derdag kwam Jacqueline Lub-
bersen, illustrator, samen met 
schrijfster Ellen da Costa, op be-
zoek in het kader van de Kinder-
boekenweek. Het verhaal van 
prentenboek Isabella werd ver-
teld middels een vertelkast met 
grote prenten uit het boek. 
Het verhaal gaat over de schoen 
Isa die alleen in een etalage van 
een schoenenwinkel ligt. Nie-
mand wil haar kopen tot blijkt 
dat in een andere doos de ande-

re schoen Bella ligt. Zo is de titel  
Isabella ontstaan. 
De rode draad van het verhaal is 
‘Samen sta je sterk, vrienden zijn 
belangrijk’.
Daarna mochten de kinderen 
vertellen over hun vrienden/
vriendinnen, hun lievelingsboe-
ken en heel veel vragen stellen. 
Jacqueline heeft ook laten zien 
hoe ze de tekeningen gemaakt 
heeft met potlood en kleur. En 
daarna werd er natuurlijk driftig 
getekend en gekleurd.

Knutselen met 
de boswachter
Castricum - PWN organiseert 
samen met de boswachter een 
leuke knutselmiddag met herfst-

materialen in De Hoep. De 
knutselmiddag vindt plaats op 
woensdag 27 oktober van 13.30 
tot 15.00 uur en is bedoeld voor 
kinderen van 5 tot 10 jaar. Het is 
niet de bedoeling dat ouders blij-
ven.
Opgeven kan via www.pwn.nl.

Castricum - Op donderdagmor-
gen omstreeks 00.50 uur hield 
de politie een 24-jarige Amster-
dammer aan op de Stations-
weg in Castricum. De man wil-
de met een taxi naar Amster-
dam gebracht worden. Omdat 
hij niet vooraf kon betalen, wil-
de de chauffeur hem niet weg-
brengen. De verdachte weiger-
de echter de taxi te verlaten. Met 

Klant weigert taxi te verlaten
veel moeite kon de man door de 
politie uit de taxi worden verwij-
derd. Vervolgens begon hij de 
politiemensen te beledigen en te 
bedreigen, klom op de motorkap 
van de politieauto, ging hier zit-
ten en weigerde vervolgens van 
deze auto af te komen.
De man werd aangehouden en 
overgebracht naar het politiebu-
reau. Hier is hij ingesloten.

Geen krant ontvangen? Bel 0251-674433
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Programma 21 okt t/m 27 okt 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

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

“Tirza”
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag,

dinsdag & woensdag 21.30 uur
“The American”

donderdag 20.00 uur  
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 21.00 uur 
“Eat Pray Love”
donderdag 20.00 uur

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

“Briefgeheim”
zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 16.00 uur  
“Legende van Ga´Hoole (NL) - 3D”

vrijdag 16.00 uur
zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 13.30 uur 
“Foeksia de Miniheks”
zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 13.30 uur  
“Sinterklaas 

en het pakjes mysterie”
vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag  & 

woensdag 16.00 uur  
“Verschrikkelijke Ikke (NL) 3D” Sinterklaas pakjesmysterie

De derde bioscoopfilm over Sin-
terklaas van Martijn van Nelles-
tijn belooft wederom een span-
nend sinterklaasavontuur te 
worden. Dit keer draait het ver-
haal om de noodlanding van 
de Sinterklaas Pakjes-Boeing. 
Naast Sinterklaas keren ook Di-
ego, Gerard Joling, Joris, Bo-
ris, dr. Brein en vele andere ver-
trouwde gezichten terug. Sinter-

klaas komt maanden voor de in-
tocht alvast per Pakjes-Boeing 
naar Nederland om de geheime 
pakjesopslag te controleren. 
Vlak voor zijn aankomst gaat 
er wat mis met het vliegtuig en 
dreigt zijn geheime bezoek uit 
te lekken. Het is het begin van 
een opeenstapeling van pech 
en mysterieuze brieven en tele-
foontjes.

Cloonye in The American
Jack (George Clooney), een be-
ruchte huurmoordenaar, is een 
meester in zijn vak. Wanneer 
een klus in Zweden moeiza-
mer verloopt dan verwacht laat 
hij zijn contact Larry (Bruce Alt-
man) weten dat zijn volgende 
opdracht de laatste zal zijn. Zijn 
laatste opdrachtgever is de Bel-
gische Mathilde (Thekla Reuten). 
In afwachting van het wapen 
waarmee hij de klus moet klaren, 
duikt Jack onder in een Italiaans 
gehucht. Terwijl Jack zijn best 
doet om een nieuw leven op te 
bouwen, is het toch moeilijk om 
uit het milieu te stappen waarin 
hij zich bevindt… “Een existenti-

alistische thriller met het frame-
work van een western”, noemt 
regisseur Anton Corbijn zijn 
tweede speelfilm. Corbijn, van 
huis uit fotograaf, debuteerde in 
2007 als filmmaker met Control, 
een in fraai zwart-wit gedraaid 
portret van Ian Curtis, de zanger 
van de Britse post-punkband Joy 
Division.
Voor zijn tweede film wilde hij 
iets heel anders. Kleur, bekende 
acteurs, een ander tijdperk. Het 
resultaat is The American: een 
verfilming van het boek A Ve-
ry Private Gentleman van Mar-
tin Booth, met een hoofdrol voor 
George Clooney.

Iers genieten van Kilshannig
Limmen - Zondagmiddag 31 
oktober speelt Kilshannig in de 
protestantse kerk. Het concert 
begint om 15.00 uur.
Kilshannig brengt akoestische 
muziek uit voornamelijk Ierland 
en Schotland waarbij het pu-
bliek kan rekenen op ingetogen 
ballades met prachtige harmo-
nieën, maar ook op sprankelen-
de en opzwepende instrumenta-
le nummers. Kilshannig brengt al 
ruim twintig jaar traditionele Ier-
se muziek. De naam van de band 
is afkomstig van het kleine ge-
hucht Kilshannig. De bezetting 
van Kilshannig bestaat uit vijf 
muzikanten die veelal meerde-
re instrumenten bespelen zoals 

viool altviool, (low)whistles, an-
glo-concertina, bodhrán, contra-
bas, gitaar en bouzouki. Het ge-
luid van Kilshannig wordt verder 
gekenmerkt door de vaak drie-
stemmige zang en de heldere te-
nor van de leadzanger. Kilshan-
nig speelt vocaal en instrumen-
taal eigen arrangementen van 
bekende en onbekende num-
mers uit de Keltische muziektra-
ditie. Op www.Kilshannig.nl zijn 
enkele geluidsfragmenten te be-
luisteren.
Entree 10,00 euro. Kaarten zijn 
verkrijgbaar vanaf 14.30 uur aan 
de kerk. Reserveren via tel.no. 
072-5052235, e-mail: limmencul-
tuur@ hotmail.com.  

Castricum - Mensen die graag 
zingen gaan naar de Live Kara-
oke Band in café De Scala. Zij  
krijgen de gelegenheid om zelf 

Karaoke met 
band in Scala

op te treden met een echte band.
De band speelt op zondag 24 ok-
tober vanaf 19.30 uur. Alle tek-
sten zijn aanwezig en worden op 
een scherm geprojecteerd. 
Via de website van de band is 
het beschikbare repertoire te 
bekijken: delivekaraokeband.hy-
ves.nl. 

Castricum - Er is veel religieu-
ze en Taizé-muziek waar dan-
sen op gemaakt zijn. Er wordt 
een meditatieve dansavond ge-
houden op woensdag 27 okto-
ber in de zaal van de Maranat-
hakerk (Kleibroek/hoek Beatrix-
laan) van 20.00 tot 22.00 uur. 
Meedoen kost 5,00 euro. Aan-
melden bij Jenny Appers 652729 
of Willy Eusman 651035.

Dansen Taizé

Oefenen voor Groot Dictee
Castricum - Voor wie zich goed 
wil voorbereiden op het ‘Groot 
dictee 2010’ kan zich inschrij-
ven bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum voor de workshops ‘nieu-
we spelling’. Op 23 november or-
ganiseren de bibliotheek Cas-
tricum en de SWC voor de vier-
de keer het Groot Dictee. Vanaf 
19.00 uur staan in de bibliotheek 
vijftig schoolbanken klaar om de 
deelnemers te ontvangen. Het 
Jac. P. Thijsse en het Bonhoeffer 
College zorgen voor een ploeg 
van dertig leerlingen. Daarnaast 
kunnen twintig taalliefhebbers 
van rond de 55 jaar en ouder 
zich aanmelden voor deze spel-
lingwedstrijd. Het gaat om de 

vraag: welke groep scoort straks 
het beste op het gebied van de 
nieuwe spelling, de jongeren of 
de ouderen? Bovendien zijn er 
prijzen voor de individuele win-
naars. Het dictee wordt dit jaar 
voorgelezen door de schrijfster 
Simone van der Vlugt. In de pau-
ze leest zij voor uit eigen werk. 
Boekhandel Laan komt met een 
boekenstand met boeken en net 
als vorig jaar schrijft Han Peus-
ken, neerlandicus uit Castricum, 
het dictee. Aanmelden op 0251-
656562. Er zijn geen kosten aan 
verbonden, de workshops vin-
den plaats op 2, 9 en 16 no-
vember in de bibliotheek tussen 
14.00 en 16.00 uur.

Castricum - Op woensdag 27 
oktober is er een knutselochtend 
met herfstmateriaal bij Vakantie 
Kindervreugd. In Dorpshuis De 
Kern zijn alle basisschoolkinde-
ren welkom van 10.00 tot 12.00 
uur, entree een euro. Het adres 
is Overtoom 15. 

Kinderen knutse-
len in De Kern

Castricum - Alzheimer Neder-
land strijdt tegen dementie. Voor 
de collectie wordt gezocht naar 
collectanten in de week van 8 tot 
en met 13 november. Aanmelden 
via www.alzheimer-nederland.nl 
of bij P. van der Kleij, tel.0251-
656002.  

Ook collectant?

Tijdens Fairtrade Week
Maak kans op een vaas of 
schaal van Piet Hein Eek
Castricum - Van 21 tot en met 
30 oktober is de Nationale Fair-
trade Week en dat wordt gevierd 
bij Wereldwinkel Castricum. Ie-
dereen die voor minimaal 10 eu-
ro een cadeau koopt in de We-
reldwinkel, maakt kans een ech-
te Piet Hein Eek vaas of schaal 
te winnen! 
Deze producten zijn tot stand 
gekomen door een uniek sa-
menwerkingsverband van de ge-
renommeerde ontwerper Piet 

Eek en een Vietnamese kera-
miekfabriek, die als doel heeft 
om werkgelegenheid te creëren 
voor vooral vrouwen.

In de Fairtrade Week draait al-
les om Fair-Wisselen, wat in-
houdt dat een reguliere aankoop 
verruilt wordt voor een fairtrade 
product. Een cadeau bijvoor-
beeld, rijst of koffie. De Wereld-
winkel Castricum is te vinden op 
de C.F. Smeetslaan 4. 

Castricum - Dinsdagavond 2 
november van 19.30 tot 22.00 
uur vindt een netwerkavond voor 
vrouwen plaats van Stichting 
Goed Contact. Drie korte work-

Goed Contact shops over verzekeringen, juri-
dische zaken en fiscale zaken.  
Deze avond wordt gegeven in 
het Instituut voor Huiswerkbe-
geleiding Cognovi, van Anita de 
Groot. Kijk op www.goed-con-
tact.nl voor meer informatie.
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Klassieker Op Hoop van Zegen
gespeeld door Rossenbacker 
Akersloot - Op Hoop van Ze-
gen is geen vrolijk verhaal, maar 
dat neemt niet weg dat dit be-
kende verhaal, gebaseerd op het 
toneelstuk van Herman Heijer-
mans uit 1900, een bezoek zeker 
waard is.
Het is het aangrijpende verhaal 
van Kniertje en haar gezin die 
evenals de andere straatarme 
vissersfamilies steeds weer ge-
troffen worden door het verlies 
van een dierbare op zee. De zee 
geeft en de zee neemt en tot op 
zekere hoogte accepteren zij dit, 
want de vissersgemeenschap is 
afhankelijk van de zee.

Kniertje heeft haar man en twee 
oudste zonen aan de zee ver-
loren en nu staan haar jongste 
twee, Geert en Barend, op het 
punt uit te varen aan boord van 
het schip de ‘Op Hoop van Ze-
gen’. Reder Bos ontkent dat het 
schip niet zeewaardig zou zijn. 
Barend gelooft hem niet en hij 
wil niet mee, maar hij wordt door 
zijn moeder gedwongen aan te 
monsteren. Veldwachters sle-
pen Barend aan boord en de ‘Op 
Hoop’ vaart uit. Dan breekt er 
een storm los...
Op vrijdag 5 en zaterdag 6 no-
vember is dit stukje Oudholland-

se cultuur te zien in de voor-
stelling Op Hoop van Zegen 
gespeeld door toneelvereni-
ging Rossenbacker in Sport en 
Cultureel Centrum De Lelie te 
Akersloot. Regie en decor zijn in 
handen van Cees Slop. 

Aanvang 20.00 uur. Kaarten à  
7,50 euro zijn telefonisch te be-
stellen bij Dick Kruk: 0251-
313594, Bart van Vliet: 0251-
317457 of  Els Tollenaar 0251-
313893. Tevens te koop bij 
Veldt’s Toko in Akersloot of aan 
de zaal. Zie ook ook de website: 
www.rossenbacker.nl.

Collecte Terre des Hommes
Castricum - In de week van 
18 tot en met 23 oktober gaan 
ruim 100 mensen in Castricum, 
Akersloot en Limmen langs de 
deuren voor Terre des Hommes.  
Dit is de eerste activiteit voor 
het nieuwe project van de werk-
groep Heemskerk, die 30.000 
euro bijeen wil brengen voor het 
Cambodian Women Crisis Cen-
tre. 

In Cambodja worden vrouwen 
als minderwaardig beschouwd. 
In 2008 is er een onderzoek ge-
houden, waaruit bleek dat 40% 
van de vrouwen het nuttiger acht 
dat een zoon onderwijs volgt, 
dan een dochter, aangezien zij 
toch gaat trouwen en het huis-
houden gaat doen, is het zonde 
van het geld.
Het Crisis Centre geeft hulp 
aan meisjes en vrouwen die het 
slachtoffer zijn van huiselijk ge-
weld en discriminatie. Het sti-
muleren van (hoger) onderwijs 

voor vrouwen is een van de be-
naderingen om geweld, onge-
lijkheid en discriminatie tegen 
te gaan. Het Crisis Centre geeft 
naast de opvang ook studiebeur-
zen uit aan meisjes die geen op-
leiding hebben of hebben afge-
rond, omdat ze het slachtoffer 
zijn  van een onveilige thuissitu-
atie of omdat hun ouders in ex-
treme armoede leven.
Dankzij deze financiële steun 
zijn zij in staat om een kansrij-
ker toekomst op te bouwen en 
groeit hun zelfvertrouwen en 
zelfbewustzijn, waardoor ze min-
der snel weer slachtoffer zullen 
worden. 

Voor meer informatie: mw. Pop-
ma, Jan Ligthartstraat 157, 
Heemskerk, tel. 0251 - 235571. 
Voor giften kan men gebruik 
maken van Rabobank reknr. 
32.62.14.232 of Postbank reknr. 
2772.381 ten name van Terre des 
Hommes - Heemskerk.

Nederland Leest ‘De grote zaal’

Castricum - Nederland Leest is 
een nationale leescampagne die 
zich in en om de Nederlandse 
bibliotheken afspeelt. Vanaf vrij-
dag 22 oktober kunnen betalen-
de leden van Bibliotheek Ken-
nemerwaard het boek ‘De grote 
zaal’ van Jacoba van Velde gratis 
bij hun eigen bibliotheek afhalen 

in de bibliotheek van Castricum 
onder leiding van Corien Hilden-
brant. De toegang is gratis. Aan-
melden kan bij de klantenservice 
van de bibliotheek. 

In de bibliotheek van Castricum 
wordt op dinsdag 23 november 
het Groot dictee georganiseerd. 
Leerlingen van het Jac. P. Thijsse 
College en het Bonhoeffer Colle-
ge binden de strijd aan met een 
groep 55 plussers. Een Neerlan-
dicus uit Castricum schrijft het 
dictee en het zal worden voorge-
lezen door niemand minder dan 
schrijfster Simone van der Vlugt. 
Wie het leuk lijkt hier aan deel te 
nemen kan zich opgeven bij de 
Stichting Welzijn op tel. nr. 0251 
– 656 562 of via e-mail: info@
welzijncastricum.nl. 

Voor meer informatie over al-
le activiteiten tijdens Nederland 
Leest zie: www.bibliotheekken-
nemerwaard.nl of in de speciale 
folder ‘Nederland Leest’ die ver-
krijgbaar is op alle locaties van 
Bibliotheek Kennemerwaard.

Abigail is de 1000ste ba-
by van 2010 in het RKZ
Beverwijk - Abigail de Boer uit Beverwijk is de 1000ste baby die dit 
jaar in het RKZ op de wereld is gekomen. Om dat te vieren zijn ouders 
Hilde en Mathijs de Boer in de bloemen gezet door Marianne Acampo, 
voorzitter van de Raad van Bestuur van het Rode Kruis Ziekenhuis en 
Conny Aardenburg van de afdeling gynaecologie en verloskunde. Abi-
gail werd geboren op 10 oktober 2010, om 22.18 uur. Dat was aan de 
vroege kant, daarom ligt zij op de couveuseafdeling. Om dicht bij haar 
te kunnen zijn verblijft haar moeder op de kraamafdeling. Het gaat heel 
goed met Abigail.

(zolang de voorraad strekt). Het 
idee is om zoveel mogelijk Ne-
derlanders op de been te krijgen 
om naar hun bibliotheek te gaan, 
het boek af te halen en dit in de 
campagneperiode (van 22 okto-
ber tot en met 19 november) te 
gaan lezen. En om er vervolgens 
met elkaar over te gaan praten. 
Heel Nederland is dan in de ban 
van ‘De grote zaal’. Tijdens de 
campagneperiode organiseert 
Bibliotheek Kennemerwaard 
een aantrekkelijke ledenwerfac-
tie en een keur aan activiteiten. 
Wie tijdens de periode Neder-
land Leest lid wordt ontvangt de 
roman ‘De grote zaal’ gratis (zo-
lang de voorraad strekt). Men 
krijgt in deze periode ook een 
aantrekkelijke korting op het lid-
maatschap. 
Lezers van ‘De grote zaal’ die de 
smaak goed te pakken hebben 
kunnen zich inschrijven voor een 
eenmalige leeskring en deelne-
men aan een discussieavond 
rond het boek. Deze eenmalige 
leeskring is op woensdag 10 no-
vember van 20.00 tot 22.00 uur 
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Familievoorstelling met Samba Salad
Castricum - Dinsdag 26 okto-
ber organiseert Toonbeeld Voor-
stellingen de familievoorstelling 
‘Hopskotch’, voor iedereen die op 
straat speelt! van Samba Salad.
De playground Band van Sam-
ba Salad neemt kinderen en vol-
wassenen mee de straat op met 
‘Hopscotch’, de Engelse naam 
voor hinkelen. Een oud spel 

wordt een nieuwe dansrage, 
zing, klap, dans, spring en speel 
mee. Straatspelletjes en –lied-
jes uit Nederland en de rest van 
de wereld zijn de inspiratiebron 
voor dit aanstekelijke pretcon-
cert met onalledaagse regels. 
Samba Salad was in het verle-
den al meerdere keren te gast bij 
Toonbeeld Voorstellingen en ook 

dit keer belooft het een fantasti-
sche middag te worden.
De voorstelling vindt plaats in 
de grote zaal van Geesterhage 
en begint om 14.00 uur. Kaarten 
zijn voor 6 euro verkrijgbaar bij 
Toonbeeld, muziekhandel Borst-
lap, boekhandel Laan, The read-
shop en 26 oktober vanaf 13.30 
uur aan de zaal. 

Muzikale familie Van der Schaaf
staat centraal bij Verhalengroep
Castricum - Verhalen van vroe-
ger, men heeft ze allemaal. Dat 
heeft de Verhalengroep (een ver-
zameling van Oud-Castricum-
mers) tijdens haar bijeenkom-
sten in de afgelopen jaren wel 
gemerkt. 
Op dinsdag 26 oktober zal van 
10.00–11.30 uur de muzikale fa-
milie van der Schaaf centraal 
staan. Jan van der Schaaf start 
met het terugblikken bij zijn va-
der Bart van der Schaaf, pianist 
en eigenaar van de plaatselijke 
manufacturenzaak en eindigt bij 
de nog actieve muzikanten van 
de familie Gerard (Dave) en Jan, 

die druk bezig zijn met hun mu-
zikale bijdrage voor drie Castri-
cumse avonden over de 50-60’er 
jaren in november in Hotel Borst.
Ook belangstellenden kunnen 
aanschuiven in het museum van 
de werkgroep Oud Castricum, de 
Duynkant, hoek Geversweg/Dui-
nenboschweg (achter het sta-
tion) te Castricum. De bijdrage 
voor de onkosten ad 2,50 euro 
kan men bij aankomst betalen. 
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, telefoon 0251-
656562, e-mail info@welzijncas-
tricum.nl. 

Gemeente nodigt jonge senioren uit op 21 oktober

Bijeenkomst ‘Jonge Senioren 
voor Castricum’ in Geesterhage
Castricum - Wat kunnen jonge 
senioren en de gemeente Castri-
cum voor elkaar betekenen? 

Die vraag staat centraal op de 
bijeenkomst ‘Jonge Senioren 
voor Castricum’ die 21 oktober 
vanaf 14:00 uur gehouden wordt 

in Ontmoetingscentrum Gees-
terhage. Alle inwoners, geboren 
in 1945, hebben een persoonlij-
ke uitnodiging ontvangen, maar 
ook andere belangstellenden 
zijn welkom.
Informatie over het initiatief ‘Jon-
ge Senioren voor Castricum’ 

leest men op de website www.
castricum.nl > persberichten of 
op www.welzijncastricum.nl. 

Aanmelden kan via de  Stichting 
Welzijn Castricum, tel. (0251) 
656562, info@welzijncastricum.
nl. 

Jan van der Schaaf met kleindochter (viool) tijdens een optreden in 
de Boogaert.

Gemeente gaat inzamelen met zijladers
Meepraten over plekken afvalcontainers
Castricum - De gemeente Cas-
tricum stapt over op andere vuil-
niswagens. De huidige zijn drin-
gend aan vervanging toe en bo-
vendien wil de gemeente gaan 
inzamelen via de zogeheten ‘zij-
laders’. Dat zijn ophaalwagens 
waarbij het legen van de rolcon-
tainers (kliko’s) vanuit de cabi-
ne gedaan kan worden. Diverse 
gemeenten hanteren dit systeem 
inmiddels.

Bewoners moeten wel hun con-
tainer op een speciale cluster-
plek neerzetten. Dit is een strook 
openbare weg waarop de kliko’s 
naast elkaar aan de afvalinza-
meldienst aangeboden worden. 
De gemeente heeft hierover een 

voorstel gemaakt en legt dit voor 
aan de bewoners. Het is de taak 
van de gemeente om de inza-
meling van het huisvuil te rege-
len en de clusterplaatsen aan te 
wijzen. Op diverse plekken be-
staan al clusterplaatsen. Sommi-
ge hiervan worden anders inge-
richt, andere komen te vervallen 
en ook worden er nieuwe clus-
terplaatsen aangelegd. 
Alle huishoudens met kliko’s 
krijgen een brief met daarbij het 
voorstel voor de clusterplaats die 
voor hen geldt. 
Ook komen er per wijk inloop-
avonden. Bewoners kunnen dan 
hun mening geven over de voor-
gestelde plekken en zo nodig 
suggesties doen voor betere.

Waar en wanneer de inloop-
avonden gehouden worden kan 
men vinden op www.castricum.
nl/afval.
De planning is om 1 april 2011 
met het nieuwe systeem van 
start te gaan.

Burgemeester en wethouders 
hebben over dit onderwerp op 
14 september een ontwerpbe-
sluit aanwijzing clusterplaatsen 
genomen. Dit ontwerpbesluit ligt 
vanaf 20 oktober met de teke-
ningen zes weken ter inzage en 
in deze periode kunnen zienswij-
zen worden ingediend. Zie hier-
voor www.castricum.nl of de offi-
ciële mededelingen van de Cas-
tricummer d.d. 20 oktober.

Brandweer rukt uit 
voor vaten frituurvet
Castricum - Zondagmorgen 10 
oktober bezorgden een paar va-
ten frituurolie de brandweer be-
hoorlijk wat werk op het strand-
plateau. Een van de strandex-
ploitanten had de vaten vrij-
dag klaar gezet om opgehaald 
te kunnen worden. De vaatjes 
werden echter, waarschijn-
lijk door een communicatiepro-
bleem, niet opgehaald. Op zon-
dagochtend is een van de va-
ten door nog onbekende oor-
zaak omgevallen of gegooid en 
werd de brandweer gevraagd te 
assisteren met opruimen. Om-
dat in eerste instantie niet dui-
delijk was om wat voor vloeistof 
het ging rukte de brandweer uit 
met zwaailicht en sirene. Na na-
der onderzoek bleek het om fri-
tuurvet te gaan. De milieupolitie 
die ook ter plaatse was doet na-
der onderzoek,
Vrijdag tegen de klok van 18.00 
uur heeft de brandweer nog een 
persoon uit de lift bevrijd van 
woongemeenschap Klaverland.

De komende weken krijgen de 
brandweerlieden van Castri-
cum, Limmen en Akersloot uit-
leg hoe te handelen met calami-
teiten waarbij hybride auto’s zijn 
betrokken. Hybride auto’s zijn 

voorzien van twee aandrijving-
systemen te weten een benzi-
ne en elektrisch systeem. Voor-
al over het elektrisch systeem 
was er binnen de brandweer 
van Nederland veel onduidelijk-
heid. Daarom is er door Innovam 
een instructieprogramma opge-
zet om de brandweerlieden juist 
en volledig te informeren. Na an-
derhalf uur theorie kon de ken-
nis in praktijk worden gebracht, 
twee hybride auto’s stonden in 
de kazerne klaar en konden aan 
een grondig onderzoek worden 
onderworpen. Al snel bleek dat 
de voertuigen niet meer gevaar-
lijk zijn dan andere voertuigen, 
als je maar weet wat te doen. De 
brandweerauto’s van Castricum, 
Limmen en Akersloot zijn daar-
om uitgerust met een computer-
systeem genaamd Crash Reco-
very. Met dit programma kunnen 
alle voertuigen die bij het RDW 
bekend zijn worden opgevraagd 
en kunnen door middel van te-
keningen en schema’s de geva-
ren zoals airbags, gordelspan-
ners en elektrische systemen 
worden opgezocht. Na deze oe-
fenavonden zijn ook spuitgas-
ten dan ook weer helemaal up to 
date, het wachten is op de vol-
gende innovatieve uitvindingen.
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Biologische boerenmarkt 
op het Balatonfüredplein
Castricum - Op het pleintje aan 
het einde van de Torenstraat 
staat vanaf dinsdag 26 okto-
ber een boerenmarktje met uit-
sluitend biologische producten. 
Twee keer per week kan men 
hier voortaan terecht: op dins-
dag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 
uur. Naast een kraam met diver-
se soorten kaas en eieren, is er 
een kar met groenten en fruit, 
brood, rijst, snacks, sappen, gra-
nen, thee, Japanse producten, 
noten, zaden, broodbeleg en ga 
zo maar even door. Heel bijzon-
der is het banket dat hier wordt 
verkocht; dat bevat geen suiker 
en geen zuivel.
Tianne den Hoed vertelt: “Wij 
hebben het familiebedrijf Bon-
food op de Brakersweg in Cas-
tricum, waar eens de rogge-
broodfabriek van Groot was ge-
vestigd. Bonfood verkoopt biolo-

gische levensmiddelen op boe-
renmarkten in Noord-Holland. Al 
onze voedingsmiddelen hebben 
het EKO keurmerk en zijn bereid 
zonder suiker en zuivelproduc-
ten.” Samen met haar man Hans 
geeft Tianne bovendien een cur-
sus macrobiotisch koken in hun 
pand aan de Brakersweg 45, die 
op 17 november begint. Het is 
ook mogelijk om aan een van de 
cursusavonden mee te doen die 
steeds een ander thema hebben. 

“Als ouders van zes kinderen en 
grootouders van zeven kleinkin-
deren hebben we in de afgelo-
pen 35 jaar veel praktische erva-
ring opgedaan. We laten tijdens 
de cursus zien hoe je een volle-
dige maaltijd kunt maken zonder 
zuivel, kaas, eieren, vlees en sui-
ker.” Kijk voor meer informatie op 
www.denhoed.net. 

Jef uit GTST overhandigt cheque
Kaartverkoop Music Train gestart!
Castricum - Zang en show-
groep Music Train geeft op 19, 
20 en 21 november een werve-
lende show in theater De Dan-
sende Duinen op het terrein van 
Dijk en Duin. De show Chanta-
ge gaat over een nachtclubei-
genaresse die in de financië-
le problemen komt en daardoor 
haar dochter aan een maffiabaas 
kwijtraakt. Het verhaal wordt on-
dersteund door 25 afwisselende 

liedjes. Een live-band begeleidt 
het geheel. Music Train steunt 
met deze show Stichting Terre, 
een organisatie die onderzoek 
doet naar het Rett-syndroom. 
Van iedere kaart van 15,00 eu-
ro gaat 3,00 euro naar dit goe-
de doel. Voor de voorstelling op 
zondagmiddag zijn kinderkaar-
ten te koop van 10,00 euro per 
stuk. Deze middag is de ambas-
sadeur van Rett, Bartho Braat, 

aanwezig om de cheque waar-
mee het goede doel wordt ge-
steund aan te bieden aan stich-
ting Terre. Bartho Braat is be-
kend als Jef Alberts uit de soap 
GTST. Kaarten zijn te koop bij 
boekhandel Laan of te bestel-
len via www. music-train.nl. Mu-
sic Train is op zoek naar nieuwe 
leden. Interesse? Stuur een be-
richtje naar jiska@music-train.nl. 
(Foto: Vincent Bloothooft). 

Amateurkunstbeurs Artistieke Handen

Grote variatie unieke kunst
Haarlem - Zondag 24 oktober is 
het weer de dag van de amateur-
kunstbeurs Artistieke Handen in 
het Kennemer Sportcenter in 
Haarlem. Honderden amateur-
kunstenaars uit het hele land to-
nen van 10.30 tot 17.00 uur de 
werkstukken die zij in de afge-
lopen periode hebben vervaar-
digd. Er valt, zoals altijd weer, 
veel te zien en te beleven op de-
ze meest creatieve manifestatie 
van het jaar!
Artistieke Handen wordt van-
af 1983 op verschillende loca-
ties in het land gehouden. De 
manifestatie wil amateur-kun-
stenaars de mogelijkheid bie-
den hun werk aan een groot pu-
bliek te laten zien en te verko-
pen. Amateur-kunstenaars ver-
zorgen presentaties, workshops 
en demonstraties op velerlei ge-
bieden. Neem bijvoorbeeld de 
fijnschilderkunst of poppen ma-
ken, iets wat iedereen kan le-
ren. Verder is er een aanbod van 
keramiek, sieraden, loodcrea-
ties, origami, kaarten, schilderij-
en, houtsnijwerk en de nieuwe 
trend scrapbooking. Stands van 
leveranciers van diverse hobby-
materialen vormen een moge-

lijkheid om zelf aan een creatie-
ve hobby te beginnen. Voor de 
deelnemers is Artistieke Han-
den de ideale plaats om buiten 
de familie- en vriendenkring te 
laten zien wat zij waard zijn. Bo-
vendien ontmoeten zij collega-
kunstenaars waarmee zij ideeën 
kunnen uitwisselen. De gemaak-
te kunstwerken worden ook te 
koop aangeboden onder voor-
waarde dat het stuk uniek is en 
geen seriewerk. Een regel waar-
aan de deelnemers zich maar al 
te graag houden, al is het maar 
om hun goede naam en die van 
hun collega’s hoog te houden.
Voor veel amateur-kunstenaars 
is dit de ideale manier hun dier-
bare hobby groots te kunnen 
presenteren. Op zo’n evenement 
komen nu eenmaal veel bezoe-
kers. 
Wie bij Artistieke Handen iets 
aanschaft, is verzekerd van een 
uniek werk waarvan er maar één 
bestaat. Entreeprijs is 7,00 eu-
ro en voor 65+ 6,00 euro. Kinde-
ren onder de 12 jaar mogen on-
der begeleiding gratis naar bin-
nen en ook het parkeren is gra-
tis. Het adres is IJsbaanlaan in 
Haarlem.

Naar het Netwerkcafé 
op vrijdag 29 oktober 
Castricum - Vrijdag 29 oktober 
vindt de tweede editie van het 
netwerkcafé plaats in Het Ou-
de Raadhuis. Ondernemers, po-
litici en actieve burgers kunnen 
elkaar in informele sfeer ont-
moeten. Het initiatief van de ei-
genaren van Hotel Het Oude 
Raadhuis, Edith, Sjoerd en Frits 
van Daalen, ondernemer Frank 

Drost en raadslid John Hommes 
is door de Businessclub onmid-
dellijk positief ontvangen. Juist 
omdat dit idee dóór onderne-
mers vóór ondernemers wordt 
georganiseerd. Aanvang 17.00 
uur in Hotel het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 65. Elke laatste vrij-
dag van de maand is dit dé plek 
voor ontmoeting.

Aida biedt creatieve rouwverwerking

Regio - “Soms zijn er geen 
woorden voor verdriet en heeft 
u behoefte aan een andere ui-
tingsvorm.” Aan het woord is 
Ada Baars die begin dit jaar Ai-
da, Creatieve Rouwverwerking 

oprichtte. “Aida geeft u de mo-
gelijkheid om dit verdriet te ver-
woorden in keramiek. De kunst-
werken dienen als laatste rust-
plaats voor de overledene. Een 
bijzondere urn is een mooie her-

innering aan uw dierbare. Ada 
houdt zich al twintig jaar be-
zig met keramiek. Sinds drie 
jaar heeft zij zich gespeciali-
seerd in bijzondere urnen en 
zij geeft daar ook cursussen in. 
“Het is een hele mooie aanslui-
ting op het werk wat ik doe bij 
het Hospice in Beverwijk. Ik werk 
graag met symbolen die een urn 
heel persoonlijk maken. Denk 
dan aan bijvoorbeeld vlinders, 
het symbool van loslaten, vrij-
heid. Natuurlijk zijn de cursisten 
vrij om een eigen keuzes te ma-
ken. Men kan kiezen om een ei-
gen urn te maken of mij een op-
dracht geven dit uit te voeren. 
Gevoel is voor mij het belangrijk-
ste, de urnen moeten iets bijzon-
ders uitstralen.” 
Er is een aantrekkelijk arrange-
ment samengesteld aan de kust. 
Hiervoor kan men kiezen uit 
Castricum, Bergen en Schoorl. 
Een andere mogelijk is thuis, of 
op een mooie locatie dicht in de 
buurt. Kijk voor de vele mogelijk-
heden op de website www.ur-
nenwens.nl.  

Castricum - Op 1 november is 
er vanaf 20.00 uur een informa-
tieavond voor belangstellenden 
in het parochiehuis, Dorpsstraat 
113 over de eerste communie. 
De inschrijving voor de commu-
nie sluit op zondag  21 novem-
ber, de communie is 5 juni. Bel 
voor vragen Wendy van der Meer 
656714. 

Eerste communie
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Biljartvereniging WIK

Gert Lute koploper
Castricum - Dinsdag 12 oktober 
was alweer de zesde speelavond 
libre van WIK. Alvorens de wed-
strijden van start gingen, werd 
door de voorzitter Peter Vos en 
de leden, kort stilgestaan bij het 
overlijden van de secretaris en 
lid van verdienste Piet Liefting. 
Na een lang ziekbed is Piet zon-
dag 10 oktober rustig ingesla-
pen. Piet heeft zich de afgelopen 
30 jaar in allerlei functies ingezet 
voor de vereniging. Zij zullen Piet 
blijven gedenken als een warme 
en prettige vriend die voor ie-
dereen altijd klaar stond. Ook 
de met humor geschreven stuk-
jes in deze Castricummer zullen 
zij missen maar de plaatsvervan-
gend secretaris zal vanaf heden 
de stukjes verzorgen.
Deze avond waren alle spelende 
leden aanwezig, zodat er een vol 
programma was voor de wed-
strijdleider. Deze wintercompeti-
tie wordt er met een nieuwe pun-
tentelling gespeeld, wat inhoudt 
dat men bij winst drie en bij ver-
lies nul punten krijgt. Bij winst 
of verlies boven het vastgestel-
de moyenne krijgt men een bo-

nuspunt. Er werd op hoog ni-
veau gespeeld, met als resultaat 
dat niet minder dan tien spelers 
hun wedstrijd eindigden met een 
score van 20% of hoger dan hun 
vastgesteld moyenne. Met als 
uitschieter Hans Kooiman, die in 
zijn wedstrijd tegen Henk Stengs 
na 16 beurten zijn 31 carambo-
les op het groene laken had ge-
legd, Henk eindigde op 48 ca-
ramboles van de te maken 98. 
Ook de prima prestatie van Peter 
Ent moet genoemd worden, zijn 
partij in 17 beurten tegen we-
derom Henk Stengs leverde hem 
ook de vier winstpunten op. Na 
deze lange speelavond kon de 
wedstrijdleider de resultaten in-
voeren, wat een nieuwe koploper 
opleverde en wel Gert Lute met 
een totaal van 20 punten. 
Dit aantal is ook behaald door 
hun lady Cynthia Slinger, maar 
zij raakte de koppositie kwijt 
door haar verlies tegen een ster-
ke Peter Vos, die de partij in 23 
beurten in zijn voordeel besliste. 
De huidige stand is: 1. Gert Lu-
te, 2. Cynthia Slinger, 3. Ferry van 
Gennip. 

Afzwemmers bij de Witte Brug
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad De Witte Brug te Castricum.
Deze maand kan men 43 kandi-
daten feliciteren met het behalen 
van hun zwemdiploma.

Op 1 september werd er weer 
voor de eerste keer na de zo-
mervakantie afgezwommen voor 
de drie verschillende Zwemvaar-
digheiddiploma’s en hebben Eli-
sa van Domburg, Selma Heijdra, 
Tristan Heijdra, Ivar van de Kamp 
en Tisha Simons met goed ge-
volg de eisen voor het eerste 
Zwemvaardigheiddiploma afge-
legd. Voor Zwemvaardigheid 2 
hebben Laura Hanrath en Demi 
Zonneveld hun prestaties laten 
zien, terwijl alle onderdelen voor 
Zwemvaardigheid 3 goed ge-
daan werden door Bas Bruijnis 

en Janique Ziedses des Plantes.
Op 8 september – hebben negen 
kandidaten voor het A-diplo-
ma afgezwommen. Anna Baron, 
Teun Groot, Rowin Leijstra, Britt 
Marcker, Riva Midavaine, Daan 
Polak, Max Prinsenberg, Lin 
Stobbe en Maartje de Vries had-
den het diepe bad voor zichzelf 
en alle aandacht van de suppor-
ters was voor hun goede zwem-
prestaties.
Op 15 september is er ook door 
kandidaten afgezwommen voor 
het B-diploma. De eisen voor dit 
diploma zijn moeilijker, maar een 
vervolg op het A-diploma. De-
ze eisen werden goed afgelegd 
door: Anna van Beekhoff, Lisa 
van den Berg, Sven Busio, An-
ke Drankier, Lobke Glorie, Sam 
Groot, Julia Hes, Merel Hollants, 
Jort Hover, Solia Klijn, Finn Mul-
der, Carolien Oberink, Liam Orij, 
Niek Putter, Joep Smit, Ton van 
der Velden en Malika Wassenaar.

Een week later – op 22 septem-
ber – was het de beurt voor de 
C-kandidaten. Het C-dipoma is 
weer een vervolg op en moeilij-
ker dan het B-dilpoma, maar met 
alle vaardigheden en ervaringen 
in het water voor C zijn de vol-
gende kandidaten erg zwem-
vaardig: Alexander Emeis Esca-
lante, Jens Glerum, Demi van de 
Glind, Tim Jonkman, Quinsey van 
der Kleij, Sanne Louwe en Marijn 
Vergunst.
Op 23 september heeft Nick 
Boots tijdens zijn eigen les en 
onder veel belangstelling van 
zijn familie voor B afgezwom-
men.

En op de laatste woensdag in 
september – 29 september – is 
er een introductieles geweest 
voor de kinderen, die binnenkort 
op zwemles gaan en hun ouders. 
Er was een rondleiding door het 
zwembad en er werd verteld hoe, 
wat en waar de zwemlessen ge-
geven worden met een eerste 
kennismaking in het water.

Koen Gouwenberg in top tien 
in de KNMV Jeugdwedstrijd
Akersloot - Koen Gouwenberg 
uit MX Team Akersloot is zondag 
tijdens de KNMV Jeugdwedstrijd 
in Alphen in de top tien geëin-
digd. Koen werd bij de start van 
de eerste manche ingesloten 
maar kwam al snel teruggereden 
naar een achtste plaats. Helaas 
werd zijn opmars onderbroken 
door een probleem met zijn ach-
terrem waardor hij terugviel naar 
een tiende plaats. In het reste-
rende deel van de wedstrijd wist 
hij nog een plaats winst te boe-
ken en kwam uiteindelijk op een 
negende plaats over de finish. In 
de tweede manche begon hij in 

de kopgroep maar door een val-
partij gingen er een aantal plaat-
sen verloren waardoor hij uitein-
delijk als negende over de finish 
kwam.
De dag begon positief voor 
Koen. In de training ging het rij-
den goed en ook de snelheid zat 
er al lekker in. Nadat hij het cir-
cuit had verkend ging hij op pad 
om er een snelle tijd uit te per-
sen. De ronde verliep goed en 
Koen zette een zesde tijd op de 
klokken. Het verschil met de der-
de man bedroeg slechts een hal-
ve seconde en hierdoor verliet hij 
met een tevreden gevoel het cir-

cuit om zich te gaan voorberei-
den op de eerste manche.
Toen het starthek in de eer-
ste manche naar beneden klap-
te, werd hij ingesloten. Toch wist 
hij de eerste ronde goed door te 
komen en kwam op een tiende 
plaats voorbij start/finish. Koen 
zette zijn opmars in de daar-
opvolgende ronden verder en 
kwam aan op een achtste plaats. 
Omdat hij te kampen kreeg met 
een probleem met zijn achter-
rem, ging het tempo iets naar 
beneden waardoor er uiteindelijk 
twee plaatsen verloren gingen. 
In de slotfase wist Gouwenberg 
nog een plaats winst te boeken 
waardoor hij uiteindelijk als ne-
gende over de finish kwam.
De start van de tweede man-
che was goed en op een twee-
de plaats kwam hij door de eer-
ste bocht. Het rijden ging lek-
ker met Koen maar ondanks dit 
viel hij in de beginfase toch te-
rug naar een vierde plaats. Hij 
kon goed volgen maar door een 
kleine valpartij viel hij terug naar 
een achtste plaats. Koen herstel-
de zich goed na de valpartij en 
kon in het resterende deel nog 
een plaats opschuiven omdat er 
een andere rijder gevallen was. 
Tevreden kwam hij op een ze-
vende plaats over de finish.
In het dagklassement eindig-
de Koen op een negende plaats. 
Voor meer informatie over MX 
Team Akersloot kijk op www.mx-
teamakersloot.nl.

Jongens TC Bakkum 1 
zijn najaarskampioen
Bakkum - Het eerste jeugdteam 
(jongens tot en met 17 jaar) van 
tennisvereniging TC Bakkum is 
afgelopen zondag overtuigend 
najaarkampioen geworden bin-
nen hun afdeling in de regio 
Noordwest. Verdeeld over vijf 
wedstrijddagen heeft het team, 
onder aanvoering van captain 
Arsen Cobelens, alle onderlinge 
duels gewonnen, waarbij slechts 
één verliespunt is gehaald. 
Op de laatste wedstrijddag ging 
de strijd om het kampioenschap 
tegen de Commandeurs 1 uit 

Heemskerk. Hoewel het span-
nende wedstrijden waren en er 
door de Commandeurs goed te-
genstand werd geboden, lukten 
het de jongens van Bakkum toch 
om met 6-0 te winnen. Hierdoor 
behaalde TC Bakkum in totaal 29 
punten en werd daarmee kampi-
oen. De Commandeurs eindig-
de op de tweede plaats met 20 
punten.
Op de foto van links naar rechts:  
Marnix Blom, Arsen Cobelens, 
Wouter den Duijn, Marc Kemner, 
Timo Min en Perry Ducro.

Open avond Aqua Plus
Akersloot - Zondag 31 oktober 
houdt duikvereniging Aqua Plus 
een open avond in het zwem-
bad van Motel van der Valk in 
Akersloot. 
Altijd al willen leren duiken? 
Of het duiken in verenigings-
verband weer op willen pak-
ken in combinatie met condi-
tietraining in de wintermaan-

den? Kom vrijblijvend kijken op 
de open avond. Door zelf te wa-
ter te gaan, te snorkelen en het 
uitproberen van een perslucht-
set, wordt de basis gelegd voor 
mooie duikervaringen in Ne-
derland en daarbuiten. Vragen? 
Neem dan contact op met leden 
van de vereniging. 
Belangstellenden zijn welkom op 

31 oktober om 20.30 uur in het 
zwembad. Om teleurstelling voor 
jeugdige enthousiastelingen te 
voorkomen wordt vermeld dat de 
minimum leeftijd voor deelname 
aan de vereniging16 jaar is.
Voor verdere informatie kan men 
surfen naar www.aqua-plus.nl 
of contact opnemen met Arjan 
Heijne, tel. 0251–319300 of Hans 
v.d. Vooren, tel. 0251- 658824. 
Een e-mail sturen kan ook: 
aqua_plus_duikvereniging@
hotmail.com.

Limmen - Het is bekend dat, 
op initiatief van de KBO Lim-
men, ‘Ouderen Biljart Limmen’ in 
de Vredeburg senioren de gele-
genheid geeft ook ‘s avonds een 

Biljarten is ook 
‘avondactiviteit’!

potje biljart te spelen. Dit seizoen 
is men welkom elke tweede en 
vierde donderdagavond van de 
maand van 19.30 uur tot 22.00 
uur. In de maand oktober zijn de 
biljartavonden op 14 en 28 okto-
ber en in november op 11 en 25 
november.
De toegangsprijs is 1 euro.
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Drie namen voor nieuw fietspad 
Castricum - De onlangs ge-
opende fietsverbinding tussen 
Akersloot en Castricum heeft nu 
ook een naam. Drie zelfs. Met de 
namen Binnendijkspad, Nesdijk 
en Westmaderpad wordt de aan-
dacht gevestigd op de cultuur-
historische waarde van dit ge-
bied.
Om tot een historisch verant-
woorde naamgeving te komen, 
biedt een kaart uit 1745 aankno-
pingspunten. Aan het al langer 
bestaande fietspad door land-
schapspark Hendriksveld aan de 
oostrand van Castricum is toen-
tertijd de naam Buitendijkspad 

toegekend. Dit fietspad ligt bui-
ten de vroegere omdijkte gron-
den van Castricum en eindigt bij 
de Korte Brakersweg, vroeger 
een onderdeel van de Brakers-
dijk. Vanuit Castricum gezien 
ligt het eerste deel van het nieu-
we fietspad binnen de omdijkte 
gronden van de Brakersdijk. Aan 
dit gedeelte, vanaf de afrit naar 
het tunneltje tot aan het eerste 
bruggetje, is daarom de naam 
Binnendijkspad toegekend. Van-
af het eerste bruggetje tot aan 
het tweede bruggetje volgt het 
fietspad de Nesdijk en is voor 
dat gedeelte de naam Nesdijk 

gehandhaafd. In de eerste bocht 
van de Nesdijk staat een hek dat 
toegang geeft tot de lager gele-
gen weidegronden. Op de kaart 
uit 1745 wordt dit hek het West 
Mader Heck genoemd en het 
weidegebied De West Maedt. 
Het fietspadgedeelte vanaf de 
tweede brug tot aan de Uitgees-
terweg passeert de Koogvaart en 
ligt in De West Maedt. Westma-
derpad is voor dit gedeelte dan 
ook een toepasselijke naam. Met 
de aanleg van het fietspad, met 
tunnel en brugverbindingen, is 
De Nes toegankelijk geworden 
en daardoor beleefbaar. 

Koffieochtend in het groen
Castricum - De Stichting Wel-
zijn Castricum en de Tuin van 
Kapitein Rommel nodigen ieder-
een uit om vanaf woensdagoch-
tend 3 november koffie of thee te 
komen drinken en andere men-
sen te ontmoeten in de Tuin van 
Kapitein Rommel. Er is de moge-
lijkheid om een praatje te maken, 
een spelletje te spelen of mee te 

doen aan een gezamenlijke acti-
viteit. Op 3 november zal het spel 
Mensenwensen gespeeld wor-
den. Vaak is er ook een verras-
sing die kan bestaan uit korte 
ontmoetingen met mensen of in-
stellingen. De ontmoetingsoch-
tend vindt wekelijks plaats. Van-
af 10.00 uur staat de koffie klaar. 
De ochtend kan worden afgeslo-

Mooie bestemming voor 
niet gebruikte cadeautjes 
Castricum - Dijk en Duin en 
Reakt Noord-Holland zijn nog 
steeds op zoek naar niet ge-
bruikte cadeautjes. Zo’n 150 cli-
enten en hun gasten vieren op 
31 oktober een Hollands feest 
met een diner, theater en disco. 
De gasten krijgen uit de tombo-
la cadeautje als aandenken aan 

de dag en als dank voor hun 
komst. De opbrengst tot nu toe 
is niet voldoende om alle gasten 
een cadeautje te geven.  Niet ge-
bruikte cadeautjes kan men af-
geven bij Arbeid & Activiteiten-
centrum De Wissel, Gasstraat 3 
in Castricum. Geopend op werk-
dagen van 8.30 tot 16.00 uur. 

Sponsors gezocht voor 
groots sinterklaasfeest 
Castricum - Dit jaar komt Sin-
terklaas op zaterdag 13 novem-
ber in Castricum aan. Hij wordt 
ontvangen op het Kooiplein om 
14.00 uur. Voor die tijd kunnen 
kinderen een kleurplaat ma-
ken die bij de supermarkten af 
te halen is. De mooiste zijn goed 
voor een prijs. Ook op de web-

site www.sinterklaascastricum.
nl komt de kleurplaat te staan en 
nog veel meer. Het Sinterklaas-
comité Castricum bestaat uit 
tweehonderd vrijwilligers die bij 
het organiseren van het feest af-
hankelijk zijn van sponsors. Wie 
ook mee wil doen kan bellen 
naar tel.: 0251-670775 of 650673. 

Bert heeft Gambiavirus!
Castricum - “Bert heeft het 
Gambiavirus te pakken! Hij zegt 
nu ook meer te willen doen voor 
de stichting. Dit is fantastisch 
nieuws voor mij, zijn kennis komt 
heel goed van pas. Kunnen we 
voortaan samen aan de slag in 
Gambia.” Aan het woord is Ani-
ta de Rooij van de stichting Aba-
raka. 
Op 24 september vertrok haar 
echtgenoot Bert naar Gambia 
waar hij vier weken lang bewo-
ners begeleidt bij de aansluiting 
van een watervoorziening voor 
een groentetuinproject. Hoofd-
sponsor is Stichting Muttatha-
ra. Initiatiefnemer van het pro-
ject is Berts vrouw Anita, die in 
2007 de stichting Abaraka op-
richtte. Sinds die tijd biedt zij 
hulp aan hulpbehoevende be-
woners in Gambia. “In het begin 
viel het allemaal niet mee voor 
Bert in Gambia”, vervolgt Anita. 
“De temperatuur is bijna niet te 
harden, vreselijk heet, boven de 
veertig graden. Hij werkt in de 
vroege morgen een paar uur en 
aan het einde van de dag. Bo-
vendien is hij ziek geworden, 
maar ondertussen gaat het wel 
weer wat beter. Hij heeft in de 
bewoonde wereld, zoals hij dat 
noemt, medicijnen kunnen krij-
gen.” De bewoners zijn nu be-
zig met de laatste aanleg van de 
leidingen. “Iedere dag komt een 
groep van tien mensen vrijwil-
lig meewerken. De hoofdleiding 
ligt erin en vier zijarmen met kra-
nen. Nu de rest nog.” Bert wordt 
erg goed verzorgd door de be-
volking. “Maar Bert noemt het 
daar de prehistorie. In het dorp 
spreekt niemand Engels. De va-
der van onze contactman Kara-

ten met een gezamenlijke lunch, 
hier wordt een kleine vergoe-
ding voor gevraagd. Wie  vervoer 
nodig heeft kan contact opne-
men met Stichting Welzijn Cas-
tricum tel. 656562. Voor aanmel-
ding bellen met de Tuin van Ka-
pitein Rommel op maandag en 
donderdagochtend tel. 672356 
of stuur een mail naar margot-
nell@tuinvankapiteinrommel.nl. 
De tuin bevindt zich schuin te-
genover het NS-station. 

mo spreekt drie woordjes: ‘How 
are you?’ en dit herhaalt hij dan 
wel tien keer achterelkaar. Echt 
hilarisch!” 
De stroom is nog wel een pro-
bleem. Die is vijf maanden gele-
den aangevraagd, maar er is nog 
niets gebeurd. “Er schijnt een of 
andere storing te zijn. De pomp 
kunnen ze straks testen met een 
generator, zodat ze wel weten 
of alles goed aangesloten is. En 
dan maar bidden voor een spoe-
dige aansluiting op het elektrici-
teitsnet. En wij maar klagen als 
er eens een uurtje geen stroom 
is!” Er is even gedacht aan het 
geven van steekpenningen die 
in Gambia soms wonderen ver-
richten, maar contactman Kara-
mo raadde dat af. De laatste da-
gen is een bezoek gebracht aan 
een zus van Karamo die een gro-
te zak rijst cadeau kreeg, een gift 
van een collega van Anita die als 
activiteitenbegeleidster werkt bij 
de GGZ Noord Holland Noord. 
“Bert komt zaterdag weer thuis 
en dat is voor mij een mooi ver-
laat verjaardagcadeautje. We 
hebben hem erg gemist.” 
Kijk voor meer informatie op 
www.abaraka.nl. 

Castricum en het water
Castricum - De werkgroep 
Oud-Castricum  besteedt met 
de tentoonstelling en fietsexcur-
sie ‘Castricum en het water’ aan-
dacht aan de week van de ge-

Bakkum - in het Witte Kerkje op 

Klankmeditatie

Grote drukte tijdens Nepaldag
Castricum - Zondag was het 
een drukte van jewelste in het 
Jac P Thijsse College. Lies Vink 
organiseerde weer een Nepal-
dag waarvan de opbrengst naar 
zwerfkinderen en kansarme 
vrouwen in Nepal gaat. 
Er waren heerlijke hapjes, mu-
ziek van Popstarswinnares Stef-
fie en het koor Cascantar, een 
show van flamencodanseressen 
en de Spaanse gitarist Manu-
el. Verder waren er verschillen-
de activiteiten zoals Tarotkaar-
ten lezen, handlezen, Qigong en 
Shihatsu. De gymzaal was open, 
de meiden konden hun haren la-

Als tegenprestatie komt er spon-
sorvermelding op de website en 
op grote borden tijdens de op-
tocht. Daarnaast is het moge-
lijk als vriend een steentje bij te 
dragen. Maak 10,00 euro over op 
het rekeningnummer van Sinter-
klaas is 311940987  t.n.v. Sinter-
klaascomité Op de Hoge Daken 
Castricum onder vermelding van 
naam en telefoonnummer. On-
der de vriendengroep wordt een 
Sinterklaasbezoek op 5 decem-
ber verloot. 

ten knippen of zich laten opma-
ken. Voor de kinderen was een 
tekenwedstrijd en ze konden 
zich laten schminken. Er stonden 
diverse kraampjes met hebbe-
dingetjes uit het Nepalese naaia-
telier, quilt, kaarsen, bloemen en 
tweedehands boeken. Er kon in-
formatie opgezocht worden over 
trektochten in Nepal, en er was 
veel film en fotomateriaal te be-
kijken. De hele dag door was er 
een grote loterij. Meer informa-
tie over Lies Vink en het goede 
werk dat zij verricht is te vinden 
op haar website: www.straatkin-
derenvankathmandu.nl.

schiedenis. De tentoonstelling 
van Lia Vriend laat zien hoe wa-
terlopen zoals het Oer-IJ in Cas-
tricum eeuwenlang het land-
schap hebben vormgegeven. Op 

zondag 24 oktober kunnen be-
langstellenden deelnemen aan 
een door Lia Vriend geleide fiets-
excursie over dit onderwerp. Het 
startpunt is bij De Duynkant, Ge-
versweg 1b. De excursie begint 
op 12.00 uur. Deelname 7,50 eu-
ro, aanmelden via 072 – 5051874. 

het terrein van Dijk en Duin is op 
vrijdag 22 oktober vanaf 20.00 
uur klankmediatie die in teken 

staat van de volle maan. Reser-
veren sakagaweea@hotmail.
com tel. 06-36155637. 
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Drie teams najaarskam-
pioen bij TV Limmen
Limmen - Voor de eerste keer heeft TV Limmen meegedaan aan de 
jeugdnajaarscompetitie. Dit leverde meteen al drie kampioenen op!
Het mix-team, bestaande uit Stijn Bakker, Sven Kerssens, Quinty 
Boontje, Sanne Glorie en Fleur Admiraal speelde vijf wedstrijden op 
de woensdagmiddag en wist alle wedstrijden te winnen.  

V.l.n.r: Sven Kerssens, Fleur Admiraal, Quinty Boontje, Stijn Bakker 
(Sanne Glorie ontbreekt op de foto).

Jongens tot en met 12 bestaande uit Isidoor Stuifbergen, Kees Pee-
ters, Kick Wamsteeker, Jaap Menick, Tim Ehlhardt en Per Houten-
bos maakten het nog spannend. Doordat er één partij gelijk was ge-
speeld moesten ze afgelopen zondag winnen. Met een overtuigende 
5-1 zege wisten ze het kampioenschap veilig te stellen. 

V.l.n.r. Tim Ehlhardt, Isidoor Stuifbergen, Jaap Menick, Per Houtenbos, 
Kick Wamsteeker, Kees Peeters.

Ook de ‘mannen’ tot en met 14 bestaande uit Roy Bakker, Mika Ehl-
hardt, Rox Houtenbos, Kevin Dam en Loek en Mats Admiraal had-
den nog een spannende dag voor de boeg. Er moest gewonnen wor-
den omdat de concurrent voor het kampioenschap nog niet alle par-
tijen had gespeeld. Ook deze mannen wonnen met een overtuigen-
de 5-1 stand.

V.l.n.r.: Mika Ehlhardt, Kevin Dam, Roy Bakker, Rox Houtenbos, Mats 
Admiraal, Loek Admiraal.

Eerste clubwedstrijd VKIJ
Castricum - Afgelopen zon-
dagavond waren er weer de eer-
ste clubwedstrijden van de Ver-
eniging Kennemer IJsbaan op 
de ijsbaan in Alkmaar. Met een 
temperatuur van rond de 4 gra-
den en windstilte waren het ide-
ale omstandigheden om per-
soonlijke records (pr’s) scher-
per te zetten. Een aantal debu-

tanten, kinderen die overgestapt 
zijn van het jeugd naar het licen-
tieschaatsen, wisten meteen een 
goede tijd neer te zetten. Eén de-
butant wist bijna het oude club 
record op de 100 meter, dat al 
10 jaar vast staat, te pakken. Het 
verschil was 1/10ste van een se-
conde.
De nieuwe persoonlijke records 

zijn: Heren pupillen D (9 jaar): 
Thom de Vries 100 meter 14,78 
sec. 300 m 39,94 seconden. 
Heren junioren C 1 (13 jaar): 
Luuk Muthert 500m 1:01,78 700 
meter 1:33,13. Heren junioren 
B 2 (16 jaar): Wessel Kabel 500 
meter 50,72 seconden, 700 me-
ter 1:16,48. Heren junioren A 1 
(17 jaar): Tako Tabak 500 meter 
45,37 seconden. Heren neo-se-
nioren 1 (19 jaar): Hugo van der 
Klip 700 meter 1:31,63. Dames 
pupillen C (10 jaar): Paulien Ver-
haar 300 meter 38,34 seconden, 
500 meter 1:03,35. 
Dames pupillen B (11 jaar): Eva 
Gianotten 100 meter 14,64 se-
conden, 300 meter 40,68 se-
conden. Julia de Vries 100 me-
ter 14,66 seconden, 300 meter 
41,14 seconden. Dames pupillen 
A (12 jaar): Stella Muthert 300 
meter 36,62 seconden, 500 me-
ter 1:00,50 Iris van Duijn 300 me-
ter 44,28 seconden.
Meer informatie op: www.vkij.nl.

Clubkampioenschappen 
2010 bij De Stetters
Castricum - De afgelopen twee 
zaterdagen zijn er bij de Stetters 
de jeu de boules clubkampioen-
schappen gehouden.
Op de eerste zaterdag ging het 
om de dames-dubbel en de he-
ren-dubbel. Bij de dames had-
den zich 16 koppels aangemeld 
en ging de finale tussen Loekie 

Kuys/An Dijkman en Joke Roo-
ker met Alie Teernstra..
De winst ging naar het koppel 
Loekie Kuys en An Dijkman.
Bij de heren ging de finale tus-
sen Harrie Beentjes/Douwe 
Boersma en Gerard Groentjes 
met Jaap Dam.
Hier ging de winst naar het kop-

pel Gerard Groentjes en Jaap 
Dam.
Afgelopen zaterdag was het 
de beurt aan de mixkampioen-
schappen en daar stonden de 
kampioenen van vorig jaar weer 
in de finale. Anne Dorst met 
Cees Bakker tegen Thea de Waal 
en Bal Lute.
Na een zeer spannende finale 
wonnen Anne Dorst met Cees 
Bakker de finale met 13—12.
Onder leiding van Paul Frie was 
het weer een leuk kampioen-
schap bij de Stetters.

Turnseizoen Vios 
goed begonnen
Castricum - Afgelopen zondag 
is in Beverwijk de ontmoetings-
wedstrijd gymnastiek gehouden. 
Aan deze wedstrijd deden zo’n 
30-tal meisjes en jongens van 
Vios mee. Het  recreatieve karak-
ter kwam tot uiting in sprongen 
op de minitrampoline, lange mat 
en plank met dikke mat. De kin-
deren waren in leeftijdsgroepen 
ingedeeld. De vijf prijswinnaars 
van Vios waren: Amber en Merel 
Croon, Ges Oosterlaar, Stijn van 
Sprang en Marianne Bakker.

Nico Schouws kampioen 
bij HSV Kennemerland
Akersloot - De tiende en tevens 
laatste wedstrijd van de zomer-
competitie van HSV Kennemer-
land werd gevist in het Noord-
hollandskanaal te Akersloot on-
der super omstandigheden. 
Vrij snel zag men de eerste hen-
gels krommen, bij sommige hen-
gelaars gelijk al dikke brasems. 
Overduidelijk was dat de vis de 
verleiding van het aas niet kon 
weerstaan, over het gehele par-
cours werd goed gevangen. 
Kwart voor één klonk het eind-

signaal en kon het opruimen be-
ginnen. 
In vak A ging de winst naar 
Akersloter Sjaak Veldt, met ruim 
20 kilo pakte hij de vakoverwin-
ning. In het andere vak Limmer 
Nico Schouws met een gewicht 
van 28.525 gram. Hiermee wist 
Nico zijn vak en de wedstrijd te 
winnen. 
Met de overwinning van de-
ze dag erbij wist Nico Schouws 
zijn titel te prolongeren en is hij 
de nieuwe verenigingskampioen 

2010. Op de tweede plaats ein-
digde Sjaak Veldt uit Akersloot 
en derde werd Jack de Vries uit 
Haarlem.
In de A-klasse wist Nico 
Schouws door zijn prima resul-
taat eveneens zijn titel te pro-
longeren. Als tweede eindigde 
Akersloter Sjaak Veldt, die elke 
wedstrijd sterker begon te vis-
sen. De derde plek gaat naar 
Hendrik Delbrugge eveneens uit 
Akersloot. De overwinning in de 
B-Klasse is voor Jack de Vries.
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Vitesse’22 plaatst jeugd weer 
bovenaan in de herfstvakantie

Onterechte winst Vitesse’22

Castricum - Na de terechte ne-
derlaag tegen VVW, wilde Vites-
se zich herpakken tegen mid-
denmoter VSV. Hoewel de Vel-
serbroekers het beste van het 
spel hadden, gingen de Vitesse-
naren er met de drie punten van-
door.
De eerste helft was voor VSV. 
Vanaf de eerste minuut had de 
ploeg het overwicht en wist met 

verzorgd combinatiespel keer op 
keer op de helft van de tegen-
stander te komen. Vitesse oog-
de daarentegen nerveus en wist 
geen moment rust te houden in 
de ploeg. Logischerwijs waren 
het de bezoekers die op voor-
sprong kwamen. Bob Schol wist 
hard in te schieten: 0-1. Verras-
senderwijs was het Vitesse dat 
met een 2-1 voorsprong ging 

rusten. Milo Cremers wist een 
bal door te koppen tot bij Robin 
Bakker, die met buitenkant 
rechts in schoot: 1-1. Niet lang 
daarna kon Kevin Klaver een 
vrije trap op randje zestien pro-
moveren tot een doelpunt: 2-1.
Na rust werd de druk van VSV 
iets minder. Toch werd de ver-
diende gelijkmaker gemaakt. 
Een mooie aanval werd tegen-
draads ingekopt door Bob Schol: 
2-2. Na dat doelpunt golfde 
het spel op en neer. Eerst was 
het Cremers die uit een cor-
ner net over kopte, daarna was 
het Lennert Beentjes die de bal 
net naast schoof. Aan de ande-
re kant was het de sterk spelen-
de VSV-aanvaller Roel Pitstra die 
voor veel gevaar zorgde. Invaller-
doelman in de tweede helft Ge-
offrey Heus stond echter op zijn 
post. Uiteindelijk was het toch 
Vitesse wat er met de drie pun-
ten vandoor ging. Een goede in-
valbeurt van Roger Duin zorgde 
voor een penalty een rode kaart 
voor de linksback. Beentjes faal-
de niet en wist daarmee de onte-
rechte winst van de blauw-zwar-
ten te verzekeren.

Castricum - De competitie is 
nog maar voor een kwart ge-
deelte afgewerkt en de herfstva-
kantie staat weer voor de deur. 
Veel vrije tijd dus voor de jeugd 
van Vitesse’22 om zich massaal 
te storten op hun hobby; voet-
ballen. Bij Vitesse’22 komen de 
kinderen in deze vakantie weer 
maximaal aan hun trekken want 
er staan diverse activiteiten op 
het programma.
Binnen de E-pupillen afdeling 
vaardigt Vitesse haar hoofdklas-
ser E1 af naar AZ’67 voor het 
jaarlijkse E-pupillen toernooi van 
AZ op 26 oktober. Dit is moge-
lijk geworden door het AZ talen-
tenplan; het nieuwe samenwer-
kingsverband dat AZ met Vites-
se’22 is aangegaan aan begin 
van dit seizoen. De spelers zit-
ten in de poule bij De Blokkers, 
DEM, HSV, SVW ’27 en KSV die 
allemaal hun E-top sturen. Dit 
wordt een spannende dag.
Op 23 oktober organiseert Vi-
tesse’22 wederom het 4x4 KNVB 
Calvé stratenvoetbaltoernooi 
voor de D- en E-pupillen. Net zo-
als vorig jaar vormen ook dit jaar 
weer Vitesse’22, FC Castricum 
en Limmen in de hoofdmoot en 
zijn er aanvullingen van SVW 
’27, Reiger Boys en HSV. Met 60 
teams en 275 jongens en meisjes 

kan men nu al spreken van een 
massale inschrijving. Op deze 
dag worden er geen competitie- 
of bekerwedstrijden ingepland, 
zodat door de verenigingen mas-
saal kan worden meegedaan. Er 
wordt gespeeld in poules, onge-
veer vijf wedstrijdjes, in teams 
van vier spelers (maximaal vijf 
zonder keeper). De inzet is, af-
hankelijk van de klasse waar-
in wordt gevoetbald, de regiofi-
nale op 7 mei en voor de hoog-
ste klasse de districtsfinales en 
de landelijke finale in juli 2011 
met uiteindelijk het kampioen-
schap van Nederland op de Dam 
te Amsterdam in juli 2011. Het 
toernooi begint om 10.00 uur en 
duurt tot 13.00 uur.

Verder organiseert Jan Oldenho-
ve, hoofdtrainer van de A-Junio-
ren van Vitesse en tevens tech-
nisch coördinator van de Junio-
ren een ‘vakantie voetbaltwee-
daagse’ voor de jeugd in Castri-
cum en omstreken van 9 tot en 
met 14 jaar op de sportvelden 
van de Puikman op 28 en 29 ok-
tober. Het programma start om 
9.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 
Kosten: 25 euro per dag/per per-
soon all in. Voor aanmelding of 
verdere informatie: janoldenho-
ve@casema.nl.

Zwem4daagse van start
Castricum – Volgende week is 
het weer herfstvakantie en wie 
nog geen plannen heeft, kan 
meedoen aan de zwem4daag-
se of komen vrijzwemmen. Iede-
re dag is er een activiteit in het 
zwembad van 13.00 tot 15.00 uur. 
Dat kan zijn, klimmen en klaute-
ren op een duikboot, een spel of 
een wedstrijd. De zwem4daagse 
wordt gehouden van maandag 
25 oktober tot en met 29 okto-
ber in zwembad ‘de Witte Brug’ 
in Castricum.
Net als bij de avondvierdaagse, 
waarbij men vier dagen wandelt, 
zwemt men tijdens de zwem-
4daagse vier van de vijf da-
gen tien banen (250 meter) als 
men jonger dan tien jaar is en 
vanaf tien jaar moet men el-
ke dag twintig banen (500 me-
ter) zwemmen. Van de vijf dagen 
moet men er vier komen zwem-
men. Dit kan iedere dag tussen 

17.30 en 18.30 uur. Natuurlijk 
moeten de deelnemers wel een 
A-diploma hebben. 
Wie meedoet kan ook dit jaar 
een goed doel steunen. Hiervoor 
dient men mensen te zoeken die 
sponsor willen zijn voor een vast 
bedrag per baan, dag of voor de 
hele zwem4daagse. 
Het gesponsorde bedrag komt 
ten goede aan ‘Stichting Chan-
ge It!’ Dit is een stichting die 
computercentra opzet in Ugan-
da waardoor de plaatselijke do-
centen actuele informatie heb-
ben om les mee te geven. 
De kosten van deelname aan de 
zwem4daagse bedragen 9 eu-
ro. Op maandag 20 oktober om 
17.15 uur wordt de zwem4daagse 
feestelijk geopend. Inschrijffor-
mulieren zijn te halen bij Zwem-
bad & Sauna ‘de Witte Brug’ of 
te downloaden op www. dewit-
tebrug.com.

Lezing bij Hengelsport-
vereniging Castricum
Castricum - HengelsportVer-
eniging Castricum (HVC) organi-
seert op vrijdagavond 22 oktober 
een presentatie die gehouden 
wordt door de bekende hengel-
sportauteur Nico de Boer. Nico 
heeft een bijzonder talent voor 
vissen, schrijven, fotograferen en 
vertellen. Zijn lezing zal dit keer 
gaan over het forelvissen in Pa-

tagonië, zeevissen op Guernsey 
en het vissen in Noorwegen. 

De lezing begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden in het club-
huis van zeevisvereniging De Sa-
lamander op het sportpark Wou-
terland. De toegang is gratis.
Wie deze avond wil bezoeken, 
dient zich bij de secretaris van 

Castricumse RC pakt 
één punt in Utrecht
Castricum - Met hooggespan-
nen verwachtingen reisde de for-
matie van de Castricumse rug-
byclub richting Utrecht om de 
plaatselijke rugbyclub te bestrij-
den. Vlak voor tijd leek het nog 
op een gelijkspel uit te draaien, 
echter een benutte penalty van 
de Utrechtenaren strooide roet 
in het eten, waardoor Cas RC 
met een punt minder genoegen 
moest nemen.  
Onder een schraal zonnetje zag 
een kleine supportersschare een 
aantrekkelijke wedstrijd, waar 
beide teams vol voor de winst 
gingen. Cas RC, geplaagd door 
een ware blessuregolf, had zo-
als vaker dit seizoen moeite met 
het afronden van kansen en ver-
zuimde in de openingsfase de 
score te openen. De Utrechte-
naren hadden hier minder moei-
te mee. Wederom bleek discipli-
ne een spelbreker en werd de 

gegeven penalty zonder moei-
te door URC benut. Utrecht had 
nog meer noten op haar zang, 
een geconverteerde try was, tien 
minuten voor half time, hun deel. 
Direct na rust deed Cas RC waar 
het voor gekomen was, Kai Pi-
cauly werd gelanceerd en druk-
te de try en Rob Molenaar ver-
zilverde de bonus. Niet veel la-
ter was het Mauri Harris die de 
score in het voordeel van Cas-
tricum boog, echter Molenaar 
was niet trefzeker. Utrecht scha-
kelde een tandje bij en wist we-
derom 10 minuten voor full time 
een try te scoren, dit maal zon-
der conversie. Castricum, naar-
stig op zoek naar de winst, koos 
uiteindelijk eieren voor zijn geld 
en kickte de penalty op de palen 
in plaats van de goallijn te zoe-
ken. Met succes, waardoor de 
stand gelijk werd. Een knullige 
‘overtreding’ vlak voor de palen 

was een makkelijk prooi voor de 
Utrechtenaren, de eindstand op 
18-15 bepalend. 

Volgende week staat de top-
per tegen LRC Diok op het pro-
gramma. Het team uit Leiden is 
net zoals Castricum nog aan het 
bouwen met eigen jeugd en is de 
huidige nummer vijf van de com-
petitie. Kick off is bepaald op 
16.00 uur op Wouterland. 
Het eerste van Castricum speelt 
om 16.00 uur in Amsterdam, al-
waar rugbyclub AAC in een 
sportief dal zit. 

De Cubs en Junioren spelen te-
gen hun leeftijdsgenoten in Am-
stelveen. Op Wouterland is de 
open jeugddag voor de klein-
ste jeugd gepland inclusief wed-
strijden in de diverse categorie-
en. Op zondag speelt het twee-
de om 14.30 uur in Schagen te-
gen RUSH en het Driede vertrekt 
richting Amersfoort voor de con-
frontatie tegen de reserves van 
Eemland. De kickoff is om 14.30 
uur. De Cas RC Colts spelen op 
Wouterland om 13.00 uur tegen 
directe concurrent Waterland. 

de HVC aan te melden door mid-
del van een e-mail aan kees.be-
deke@casema.nl.



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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AAngevrAAgde omgevings-
vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkijken 
op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4.
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt 
verleend.
041010	 Van	Haerlemlaan	31		Bakkum
 Het slopen van het clubhuis MHCC
071010	 Henri	Dunantsingel	56	in	Castricum
 Het uitbreiden van de woning
081010	 Mendelssohnstraat	30	in	Castricum
 Het plaatsen van een erker
101010	 Strand,	Zeebad		in	Castricum
 Plaatsen van 2 strandhuizen (reeds bestaand)
111010	 Pernéstraat	in	Castricum
 Het kappen van een kastanjeboom
	 Hogeweg	123	in	Limmen
 Het indirect lozen van afvalwater

RECTIFICATIE
In	de	publicatie	van	13	oktober	stond	vermeld:
Ontvangen	aanvragen	en	verzoeken	om	ontheffing

041010	 Bakkummerstraat	63	in	Bakkum
 Het verwijderen van asbest
	 Dorpsstraat	56	in	Castricum
 Het plaatsen van gevelreclame
061010	 Zeeweg	31	in	Bakkum
 Het plaatsen van een trap bij loods 2
	 Zeeweg	31	in	Bakkum
 Monumentenvergunning voor het wijzigen 
 van loods 2
	 Duinenbosch	3	in	Bakkum
 Het gedeeltelijk slopen van het paviljoen Breehorn

Dit	moet	zijn:
Ontvangen	aanvragen	omgevingsvergunning

041010	 Bakkummerstraat	63	in	Bakkum
 Het verwijderen van asbest
	 Dorpsstraat	56	in	Castricum
 Het plaatsen van gevelreclame
061010	 Zeeweg	31	in	Bakkum
 Het plaatsen van een trap bij loods 2
	 Zeeweg	31	in	Bakkum
 Monumentenvergunning voor het wijzigen 
 van loods 2
	 Duinenbosch	3	in	Bakkum
 Het gedeeltelijk slopen van het paviljoen Breehorn

*Aanvragen ontheffingen

Met ingang van donderdag 21	 oktober	 2010 ligt de vol-
gende aanvraag om ontheffing van het bestemmingsplan 
gedurende 6	weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 van de 
Wet ruimtelijke ordening
	 Oude	Haarlemmerweg	12	te	Castricum
 Het bouwen van een woning met garage

Zienswijze
Gedurende de inzagentermijn van 6 weken kan een belang-
hebbende mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen 
bij de gemeente. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met team BWB, be-
reikbaar via (0251) 66 1122.

Agenda
Raadsplein
21 oktober 2010
19:30 – 21:00 Zandzoom Limmen
19:30 – 20:45 Minimabeleid
21:15 – 21:45 Amendementen Bestemmingsplan kampeerterreinen Bakkum en    
 Geesterduin
22:30 Besluitvorming: 
 - Garantstelling voor nieuwbouw clubhuis Mixed Hockey Club 
  Castricum
 - Bestemmingsplan Kampeerterreinen Bakkum en Geversduin
 - Bekrachtigen geheimhouding vertrouwelijke stukken 
  Limmen Zandzoom

De gehele agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien via www.castricum.nl. 
De stukken zijn ook in te zien op de gemeentelijke locatie in Limmen.

meldactie AWBZ
Krijgt u thuis verzorging die valt onder 
de wet Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ)? Of heeft u met de wet 
te maken omdat uw kind bijvoorbeeld 
begeleiding nodig heeft? Of omdat uw 
vader of moeder in een speciale woon-
vorm woont? Dan heeft u waarschijn-
lijk ook gemerkt dat veel in de AWBZ is 
veranderd. Samenwerkende partijen in 
de AWBZ-zorg onderzoeken wat de ver-
anderingen voor de burgers betekenen. 
Voor deze ‘Meldactie AWBZ’ willen zij 
weten of en wat er voor u is veranderd. 
Uw ervaringen kunt u tot 31 oktober 
melden via www.meldactieawbz.nl.

Bladbakken in de 
wijk: gebruik ze!
In de herfst raken tuinen, wegen, fiets- 
en voetpaden bezaaid met blad. Dat kan 
tot overlast leiden, zoals gladheid. Om 
dat  tegen te gaan, plaatst de gemeente 
de komende weken bladbakken. De bak-
ken zijn niet bedoeld voor uw snoeiafval. 
Op de website treft u een lijst aan waar 
de bladbakken worden geplaatst.

WWW.CASTRICUM.NL

inzamelen met zijladers
De	gemeente	Castricum	stapt	over	op	andere	vuilniswagens,	de	zogeheten	‘zijladers’.	
Dat	 zijn	 ophaalwagens	 waarbij	 het	 legen	 van	 de	 rolcontainers	 (kliko’s)	 vanuit	 de		
cabine	gedaan	kan	worden.
	
Bewoners moeten wel hun container op een speciale clusterplek neerzetten. De  
gemeente heeft hierover een voorstel gemaakt en legt dit voor aan de bewoners. 
Per wijk zijn er inloopavonden waar bewoners hun mening kunnen geven over de 
voorgestelde clusterplaatsen. 

Zie de website. Zie ook onder de officiële mededelingen.



Verleende Vergunningen
Bouwvergunningen met ontheffing 
121010	 Duinenbosch	3	in	Bakkum
 Het tijdelijk plaatsen van een reclamebord
	 Raadhuisweg	12	in	Akersloot
 Het plaatsen van een erfafscheiding

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

Voorlopige	voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van 
een beroepschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, 
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken 
belangen vereist, een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht 
(Postbus 251, 1800 BG Alkmaar); voorwaarde is dat 
tevens een beroepschrift is ingediend. Voor de be-
handeling van zo’n verzoek is griffierecht verschul-
digd.  

Bouwvergunningen	
121010	 Uitgeesterweg	3	in	Limmen
 Het bouwen van een woning
141010	 Esdoornlaan	30	in	Castricum
 Het uitbreiden van de garage/berging
	 Geesterweg	8	in	Akersloot
 Het plaatsen van een erfafscheiding 
 (legalisatie)
	 ’t	Kieftenland	17	in	Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel
	 Outerlant	16	in	Akersloot
 Het uitbreiden van de woning en 
 de verdieping
	 Outerlant	14	in	Akersloot
 Het uitbreiden van de woning en 
 de verdieping
	 Rosa	Spierstraat	17	in	Castricum
 Het uitbreiden van de serre

*APV-vergunningen
Standplaatsvergunning: aan dhr. G.H. Haller is ver-
gunning verleend voor het innemen van een stand-
plaats t.b.v. verkoop oliebollen op het Churchillplein 
te Akersloot van 15 tot en met 31 december 2010.

Ontheffing	sluitingsuur: aan FC Castricum is onthef-
fing verleend van het sluitingsuur voor de nacht van 
6 op 7 november 2010 voor de kantine van de sport-
vereniging tot 02.00 uur.

Melding	geluid: Café My Way heeft een melding in-
gediend voor het geluid op  2 november 2010. De 
geluidsvoorschriften zijn op deze avond voor de  in-
richting niet van toepassing.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de 
datum van bekendmaking van bovengenoemde be-
sluiten een bezwaarschrift indienen bij de gemeente 
(Postbus 1301, 1900 BH Castricum).

Bestemmingsplan
*Vooraankondiging voorbereiding bestem-
mingsplan artikel 1.3.1 Bro
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruim-
telijke ordening (Bro) wordt het bestemmingsplan	
Breedeweg	50 voorbereid.
Het plangebied ligt in het buitengebied aan de zuide-
lijke kant van Castricum en maakt onderdeel uit van 
bestemmingsplan Buitengebied Castricum 1e herzie-
ning (vastgesteld 28-01-1999, goedgekeurd 21-09-
1999, Kroon 18-07-2001). 
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt gemeld 
dat geen stukken ter inzage liggen, geen gelegenheid 
wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen 
naar voren te brengen en dat geen onafhankelijke 
instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit 
te brengen over dit voornemen. Dit komt later in de 
procedure nog aan de orde.
Het (voor)ontwerpbestemmingsplan wordt op een 
nader te bepalen tijdstip gedurende zes weken ter in-

zage gelegd en is dan te bekijken op de website.  De 
termijn van de ter inzage legging van het (voor)ont-
werpbestemmingsplan wordt vooraf gepubliceerd in 
het Nieuwsblad voor Castricum, op de website en het 
ontwerpbestemmingsplan ook in de Staatscourant.
Voor informatie over deze vooraankondiging kunt u 
contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, 
team bouwen wonen en bedrijven (dhr. R. Froma, 
tel: (0251) 661291). 
 

Voorgenomen Verkeers-
Besluit
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeers-
wet 1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 
12 van het BABW zijn burgemeester en wethouders 
voornemens:

een parkeerverbod in te stellen op beide zijden van 
de Schippersweide, door middel van het plaatsen van 
borden E1 van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende tekening. 

Zienswijze
Het voorgenomen verkeersbesluit en de achterlig-
gende stukken zijn in te zien bij de locatie Limmen, 
Zonnedauw 4 te Limmen. Een ieder kan, binnen vier 
weken na de datum van bekendmaking schriftelijk en 
gemotiveerd een zienswijze indienen bij burgemees-
ter en wethouders van Castricum, Postbus 1301, 
1900 BH te Castricum. 

Vervolg	procedure
Na verwerking van de zienswijzen zal overwogen 
worden of het verkeersbesluit genomen kan worden 
of dat er aanpassingen verricht moeten worden aan 
het verkeersbesluit. Tegen het uiteindelijke verkeers-
besluit kan bezwaar worden gemaakt.   

plaatsing ondergrondse 
containers
Op 7 september 2010 heeft het college het vaststel-
lingsbesluit (voor het aanwijzen van locaties voor on-
dergrondse afvalcontainers) van 7 juli 2009 voor de 
volgende drie locaties ingetrokken:

- De Wieken in Limmen
- De Hogeweg (Julianaplantsoen) in Limmen
- De Fien de la Marstraat ter hoogte van nummer 27 

in Castricum  

Op basis van artikel 9 lid 2 van de Afvalstoffenver-
ordening heeft het college nieuwe ontwerplocaties 
aangewezen voor de locaties De Wieken en de Fien 
de la Marstraat. 
Voor de locatie Hogeweg wordt ook naar alternatie-
ven gezocht. 
Bewoners worden per brief op de hoogte gesteld en 
kunnen hierop reageren. 
Het besluit, inclusief tekeningen, ligt vanaf vandaag 
gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie 
op de Zonnedauw 4 te Limmen. Belanghebbenden 
kunnen gedurende zes weken zienswijzen indienen 
(Postbus 1301, 1900 BH in Castricum). 

Zienswijzen	
Het aanwijzingsbesluit wordt voorbereid middels de 
Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van af-
deling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Het volledige ontwerpbesluit, inclusief tekeningen 
en criteria, ligt vanaf 20 oktober 2010 gedurende 
zes weken ter inzage bij de publieksbalie in Limmen, 
Zonnedauw 4. 
Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen monde-
ling of schriftelijk ingediend worden bij de gemeente 
(postbus 1301, 1900 BH Castricum of tel. 0251-
661122).
De termijn voor het indienen van zienswijzen vangt 
aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter 
inzage is gelegd.

aanwijzing  nieuwe afVal-
inzamelplaatsen
Vanaf 1 april 2011 gaat de gemeente nieuwe vuil-
niswagens inzetten om het huishoudelijk afval in te 
zamelen. Er gaat gewerkt worden met zogenaamde 

zijbeladers. Voor deze inzamelwijze moeten de rol-
containers anders worden aangeboden. Het college 
is, op basis van de Afvalstoffenverordening, bevoegd 
tot het aanwijzen van afvalinzamelplaatsen (cluster-
plaatsen). De afvalinzamelplaatsen worden anders 
ingericht, sommige bestaande afvalinzamelplaatsen 
komen te vervallen en er worden nieuwe afvalinza-
melplaatsen ingericht. 
Hiervoor heeft het college op 14 september 2010 
een ontwerpbesluit aanwijzing clusterplaatsen vast-
gesteld. Daarnaast heeft het college besloten voor de 
aanwijzing van de clusterplaatsen gebruik te maken 
van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. 
Het ontwerpbesluit ligt vanaf vandaag gedurende 
zes weken ter inzage bij de publieksbalie in Limmen, 
Zonnedauw 4.
Belanghebbenden kunnen, vanaf vandaag, binnen 
zes weken hun zienswijzen naar voren brengen bij 
de gemeente, postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen 
met dhr. W. Wijnhoven, tel. (0251) 661122.
Zie voor de ‘Beleidscriteria aanwijzing clusterplaat-
sen’ de website>………..

BrandBeVeiligingsVerorde-
ning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeente-
wet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 3 september 2009 de brandbeveiligingsverorde-
ning heeft vastgesteld. 
De brandbeveiligingsverordening regelt het brand-
veilig gebruik van bouwwerken geen gebouw zijnde.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 
de achtste dag na bekendmaking.
De verordening ligt vanaf vandaag 12 weken voor 
een ieder ter inzage bij de informatiebalie  in de loca-
tie Limmen. Inlichtingen over de verordening kunt u 
krijgen bij dhr. P. Meijer tel. (0251) 661376

wet milieuBeheer
Vanaf 21 oktober 2010 ligt ter inzage: melding ver-
andering inrichting van Bloemen Vuurwerk (J.C.S. 
Schram), Overtoom 5-7 te Castricum.
Deze melding betreft een afwijking in de gereali-
seerde oppervlakte van de bufferbewaarplaats en 
bewaarplaats, daardoor zal de maximale hoeveel-
heid consumentenvuurwerk dat binnen de inrichting 
aanwezig is afnemen van 5850 naar 5414 kg. Deze 
wijziging volgt uit de berekening in het programma 
van eisen KMC 2009.083/FK/A d.d. 14-09-2009. De 
verandering leidt niet tot meer milieubelasting dan op 
grond van de vergunning is toegestaan. Ook leidt de 
verandering niet tot een andere inrichting dan waar-
voor de vergunning is verleend.

De verandering is niet in overeenstemming met de 
geldende milieuvergunning, maar leidt niet tot an-
dere of grotere nadelige gevolgen dan door de ver-
leende vergunning worden toegestaan. Tevens wor-
den de voorschriften die gesteld zijn in de verleende 
vergunning niet overschreden. Op grond van het bo-
venstaande besluiten wij de melding te accepteren.
Het besluit ligt bij de afdeling Dienstverlening, team 
bouwen, wonen en bedrijven in Limmen ter inzage 
(uitsluitend na telefonische afspraak tel. (0251) 
661122 van 21 oktober t/m 2 december 2010. Even-
tuele bezwaren tegen dit besluit kunnen schriftelijk 
worden ingediend. De bezwaren moeten vóór 3 de-
cember 2010 worden ingediend bij het Dagelijks Be-
stuur van de Milieudienst Regio Alkmaar, Postbus 53, 
1800 BC te Alkmaar.

Belanghebbenden die tegen dit besluit bezwaren 
hebben ingediend kunnen tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen. Hiervoor is griffie-
recht verschuldigd. Het verzoekschrift moet worden 
gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA  Den Haag. Bij het verzoekschrift moet een 
afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.
Het besluit wordt pas van kracht nadat op voor-
noemd verzoek door de Raad van State is beslist.
Voor  informatie: dhr. J. Hes van de Milieudienst Re-
gio Alkmaar, tel. (072) 548 84 47.

Castricum,	20	oktober	2010




