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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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GroenLinks: “Een niet te verteren zaak” 

Partijen willen opheffing 
buffer sociale woningbouw
Castricum - In de afgelopen 
jaren heeft de gemeenteraad  
een extra financiële buffer op-
gebouwd van 518.000 euro om 
meer betaalbare woningen te 
kunnen bouwen en dat is een 
goede zaak vindt GroenLinks. 

Raadslid Rob Glass: “Maar tij-
dens de behandeling van de be-
groting op 4 november zal het 
CDA, ondersteund door VVD, 
CKenG, GDB en D66, een amen-
dement indienen waarin voor-
gesteld wordt om als bezuini-
ging de extra financiële buffer 
voor betaalbare woningbouw op 
te heffen.   Puur kiezersbedrog! 

In de programma’s van deze vijf 
partijen wordt tot tranen toe be-
toogd dat er gebouwd zal wor-
den voor jong en oud en dan 
met name betaalbare wonin-
gen voor jongeren, jonge gezin-
nen, starters en ouderen. Niets 
daarvan dus, gewoon een dikke 
streep erdoor. Is het CDA veran-
derd van de barmhartige Sama-
ritaan in een kille scherprech-
ter? Heeft het CKenG de slogan 
dat het anders moet nu omgezet 
in dat het minder sociaal moet?  
Verloochent het GDB nu de ech-
te dorpsbelangen? Dat de VVD 
zich alleen opwerpt voor  de on-
dernemers en de rijken der aar-

de was te verwachten. En het 
wankelmoedige D66 dribbelt 
hierbij weer eens als grote broer 
VVD aan. Ondanks de mooie 
verkiezingsleuzen is de werke-
lijkheid dat mensen die al lang 
wachten op een betaalbare wo-
ning nu met lege handen achter-
blijven en dat vindt GroenLinks 
een niet te verteren situatie. Wij 
roepen alle woningzoekenden 
en sympathisanten op om tijdens 
de behandeling van de begroting 
op 4 november naar het Clusius-
college te komen om de betrok-
ken vijf partijen met hun aanwe-
zigheid aan hun eerdere beloftes 
te herinneren.” 

Castricum - Op 10 oktober heeft 
Noor Groendijk (9) uit Castricum 
auditie gedaan in de Vara-stu-
dio in Hilversum voor het Kin-
deren voor Kinderen Songfesti-
val. In totaal deden voor Noord–
Holland 250 kinderen mee en 
er mochten tien kinderen door 
naar de provinciale finale. Vori-
ge week dinsdag kreeg Noor een 
telefoontje dat ze bij deze laat-
ste tien zit. 
Noor zingt iedere zaterdag in 
Castricum bij het kinderkoor 
Mucicstar dat onder leiding staat 
van Bart Loerakker en Heidi van 
Weenen. 
Op 5 februari wordt in Hoorn in 
de Parkschouwburg gestreden 
om een plekje in de landelijke fi-
nale. Het optreden wordt op tv 
uitgezonden. 

Noor en Kinderen 
voor Kinderen 

Eerste glas voor burgemeester Emmens

Brouwerij voor Limmen
Limmen - “Eigenlijk is het een 
uit de hand gelopen hobby”, zegt 
Kees Koot, één van de drie on-
dernemers, die een eigen bier-
merk op de markt hebben ge-
bracht. Samen met zijn broer Ri-
nus en Herman Zomerdijk zijn zij 
iedere zaterdag en in de avond-
uren, naast hun gewone werk, 
aan het brouwen. Om de drie 
weken kunnen zij zorgen voor 
300 liter brouwsel, goed voor 
400 flesjes van 75 cl. De naam 
van de nieuwe brouwerij is Lim-
mer Brouwerij Dampegheest.
Henk Brandsma gaf de officiële 
start in de protestantse kerk een 
serieus tintje door één en an-
der te vertellen over Huize Dam-
pegheest, waarnaar het bier ge-
noemd is. “Het was Jacobus Du-
peyrou, die in 1730 de Heerlijk-
heid Limmen kocht voor 13.400 
gulden. Deze Jacob ging wo-
nen in Huize Dampegheest, een 
prachtig huis, dat helaas niet voor 
het nageslacht bewaard is ge-

bleven. In de kerk bevinden zich 
twee historische rouwborden  
en een epitaaf van de familie 
Dupeyrou. Na deze introductie 
werd burgemeester A. Emmens-
Knol uitgenodigd het eerste  
glas Limmer bockbier leeg te 
drinken. Kees Koot: “Wij zijn 
enorm trots op ons biermerk. 
Wij zijn er al twee jaar mee be-
zig, hebben alle vergunningen 
in huis en zijn ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel. Voor  
elke liter bier betalen wij accijns. 
Tot nog toe kun je ons bier alleen 
nog krijgen bij Gall & Gall in Lim-
men, maar nog dit jaar willen wij 
de productie opvoeren. We wil-
len 800 liter per brouwsel gaan 
produceren. Dan kunnen wij in 
januari/februari volgend jaar ook 
andere slijters in de omgeving 
bedienen.” 
(Marga Wiersma). 

V.l.n.r.: burgemeester A. Emmens-Knol, Rinus Koot, Cor Theissling (in 
de plaats van Herman Zomerdijk, die momenteel fietsend op weg is 
naar Burkina Faso) en Kees Koot.  

	 Burg.	Mooystraat	17		•	 Tel.:	0251	-	652	386
	 Geesterduin	39		•		Tel.:	0251	-	654	683

Breugelslof

	van e9,75 voor € 7,95

Gevuld met passie banketbakkersroom, 
slagroom, frambozen en daarna afgewerkt 
met een hazelnoot-broyage

lekker	herfst!

DEZE WEEK
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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.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Verdachten met hennep aan-
gehouden na anonieme tip
Castricum - Op de Meester 
Ludwigstraat werden woens-
dagmiddag in een woning de 
restanten van een hennepkwe-
kerij aangetroffen. De politie 
kreeg dinsdagavond een ano-
nieme tip binnen dat er vanuit de 
woning vuilniszakken in een au-
to werden geladen. Het kente-
ken van de auto werd doorgege-
ven. De bestuurder van de auto, 
een 22-jarige man uit IJmuiden, 
werd aangehouden door de poli-
tie Kennemerland op het Peren-
boompad in zijn woonplaats. Hij 
bleek zakken met meerdere ki-
lo’s hennep in zijn auto te heb-
ben. De hennep was afkomstig 
uit de woning in Castricum.
Daar werd woensdagmiddag 

een kweekruimte aangetroffen 
in de aan de woning geschakel-
de schuur. Hier werden de res-
tanten van een kwekerij aange-
troffen en een tas met meerdere 
kilo’s wiet. De 43-jarige bewoner 
werd aangehouden. Hij is inmid-
dels in verzekering gesteld.

Er was sprake van diefstal van 
stroom. De elektriciteitsmeter is 
door energiebedrijf Liander in 
beslag genomen. De apparatuur 
in de woning werd in beslag ge-
nomen. 
De gemeente gaat over tot het 
nemen van bestuurlijke maatre-
gelen. Dit betekent dat de kosten 
voor de ontmanteling voor reke-
ning komen van de verdachte.

Getuigen gezocht van 
zware mishandeling
Akersloot - Een 24-jarige man 
uit Akersloot is zaterdag ge-
wond geraakt toen hij rond 1.30 
uur ernstig is mishandeld op de 
Geesterweg. Hij had wat gedron-
ken bij een voetbalclub en ging 
daarna met twee vrienden pin-
nen. Hij kan zich vanaf dat mo-
ment alleen nog maar herinne-
ren dat hij wakker werd op die 
plek en onder het bloed zat. Een 
getuige wist te vertellen dat de 
man door een groep mannen in 
elkaar is geslagen. Hij is ter ob-

servatie opgenomen in het zie-
kenhuis en blijkt een hersen-
schudding te hebben, een ka-
potte lip, gekneusde kaak en 
meerdere verwondingen aan zijn 
hoofd. De politie is een onder-
zoek gestart en heeft inmiddels 
verschillende getuigen gespro-
ken. Als er getuigen zijn die nog 
geen contact met de politie heb-
ben gehad, dan worden zij ver-
zocht contact op te nemen met 
de recherche in de Duinstreek, 
tel: 0900 – 8844.

Kunstzinnige column 
Luchtruim op C-TV
Castricum - Naast een medium 
voor nieuws, muziek en informa-
tie, is er nu ook kunst te zien op 
C-TV. De column Luchtruim be-
vat poëzie en fotografie en is 
een samenwerking van schrijver 
Luuk Imhann en fotografe Jorin-
de Reijnierse. 
Tekst en beeld sluiten op elkaar 
aan en geven een impressie van 
het kunstenaarsleven. Schrijvers 
als Jean-Domenique Bauby wor-

den afgewisseld met het Cana-
dese celloduo Esmerine; allen 
worden gekoppeld aan de plaats 
die artiesten innemen in de we-
reld.
De column is te zien op C-TV en 
op de website: www.c-tv.nl. C-TV 
is te vinden op het analoge ka-
naal van de televisie, in Castri-
cum op kanaal 45, in Akersloot, 
Limmen en de Woude op Kanaal 
S12.

Toy Story helden komen tot leven 
tijdens Albert Heijn Disneyweken
Castricum - De helden uit de 
bekende Toy Story animatiefilms 
spelen de komende weken de 
hoofdrol bij Albert Heijn. Klanten 
ontvangen tot en met 21 novem-
ber bij elke 15 euro aan bood-
schappen één van de figuurtjes 
uit Toy Story. In totaal kunnen 
zestien figuurtjes gespaard wor-
den. Bovendien zijn er speciale 

Toy Story-knutselplaten verkrijg-
baar. Daarnaast is er een verza-
meldoosje te koop in de vorm 
van de speelgoedkist van Andy. 
Om de hele verzameling Toy Sto-
ry helden compleet te maken 
staan in een groot aantal Albert 
Heijn-winkels op woensdag 17 
november ruilmiddagen op het 
programma. 

Geen krant ontvangen? 
Bel 0251-674433
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Castricum - Op donderdag 4 
november geeft Kees de Bruijn 
een lezing bij Toonbeeld over 
Ludwig van Beethovens ope-
ra Fidelio, de enige opera die hij 
ooit geschreven heeft. De lezing 
begint om 20.00 uur.
De Nederlandse Opera brengt dit 
seizoen de productie Fidelio in 
het Muziektheater Amsterdam. 
Kees de Bruijn, zanger en free-
lance medewerker bij De Neder-
landse Opera, toont belangrijke 
gedeelten van deze opera. Toon-
beeld is te vinden op de Jan van 
Nassaustraat 6 in Castricum. De 
aanvangstijd is 20.00 uur. Kaar-
ten zijn voor 7,50 euro te koop bij 
de klantenservice in de biblio-
theek. Reserveren is mogelijk op 
tel.: 0251 – 655 678 of per mail 
via castricum@bibliotheekken-
nemerwaard.nl.

Lezing opera 
van Beethoven

Kyteman’s Hiphop 
Orkest wint Edison
Castricum - Kyteman’s Hiphop 
Orkest, met de uit Castricums af-
komstige violist Sietse van Gor-
kom, is al bijna even lang ge-
stopt als dat de band bestaan 
heeft. Maar nog steeds wint 
het orkest prijzen voor de wijze 
waarop het orkest ruim een jaar 

lang heeft bestaan. Een Edison 
voor beste groep is een prach-
tige manier om een enerverend 
project mee af te sluiten. 
Kyteman is volgens het juryrap-
port van blijvende invloed ge-
weest op het Nederlands muzie-
klandschap.  

TeaJam in Oude Theehuys
Bakkum - Liefhebbers van mu-
ziek én gezelligheid worden za-
terdag 30 oktober op hun wen-
ken bediend in Het Oude Thee-
huys. Vanaf 15.00 uur nemen 
verschillende muzikanten het 
publiek mee naar de wereld van 
jazz, blues, klezmer en gipsy jazz. 
Marlies Kooy opent deze mu-
zikale middag met jazzy impro-
visaties op piano. Ook komen 
invloeden van klezmer voor-
bij. Dan speelt Mike Walker. Hij 
zingt zijn eigen nummers en be-
geleidt zichzelf daarbij op de gi-
taar. Mike heeft een verstande-
lijke beperking en was meerdere 
malen op tv te zien, onder ande-
re samen met Harry Sacksioni in 

Carré. Beerepoot3 brengt vervol-
gens gipsy jazz met virtuoos Ed 
Beerepoot op sologitaar, Jeroen 
Walstra op slaggitaar en Charles 
Kreuger op contrabas. 

Tot slot een gelegenheidsgezel-
schap dat bestaat uit Bert Baars 
op toetsen en saxofoon, Jan 
Stobbe op drums, Marcus Jan-
sen op gitaar, René Rühland op 
contrabas en zang en als specia-
le gast zangeres Babette Bontes. 
Zij brengen onvervalste blues. 
Het Oude Theehuys is te vinden 
op het terrein van Dijk en Duin, 
ingang Zeeweg. Zie ook www.
hetoudetheehuys.nl. De toegang 
is gratis. 

Programma 28 okt t/m 3 nov 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur  

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Haar naam was Sarah”

zondag 11.00 uur maandag 20.00 uur 
“Un Homme Qui Crie”

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.45 uur
“Tirza”

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur 

“Eat Pray Love”
donderdag, vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
zondag 13.30 uur woensdag 16.00 uur

“Briefgeheim”
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur
“Legende van Ga´Hoole (NL) - 3D”

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag  
& woensdag 13.30 uur  

“Foeksia de Miniheks”
donderdag, vrijdag & zaterdag 13.30 uur 

zondag 11.00 uur  
woensdag  13.30 uur  

“Sinterklaas en het   
pakjes mysterie”

donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag  16.00 uur 

“Verschrikkelijke Ikke (NL) 3D” Un homme qui crie 
Als een voormalig zwemkampi-
oen zijn baantje als schoonma-
ker moet afstaan aan zijn zoon, 
wordt hem gevraagd bij te dra-
gen aan de burgeroorlog in 
Tsjaad. Adam is oud en heeft 
geen geld: hij heeft alleen zijn 
zoon. Onder druk van de locale 

autoriteiten stuurt hij Abdel de 
oorlog in. Hij krijgt echter al snel 
last van zijn geweten.
Dit is de tweede film die ver-
toond wordt onder de naam 
Castricumse FilmClub.bKaartjes 
kosten 7 euro inclusief koffie of 
thee voor de film.

Haar naam was Sarah
De tienjarige Sarah wordt in de 
nacht van 16 juli 1942 samen 
met haar ouders opgepakt en 
naar het Vélodrome d’Hiver in 
Parijs gebracht, waar duizenden 
joden worden verzameld voor 
deportatie. Niemand heeft ech-
ter gezien dat Sarah haar kleine 
broertje Michel in een kast op-
sloot, net voordat de politie het 
appartement binnendrong. Zes-
tig jaar later krijgt Julia Jarmond, 
een Amerikaanse journaliste in 
Parijs (Kristin Scott Thomas), de 

opdracht een artikel te schrijven 
over deze razzia, een inktzwarte 
bladzijde in de Franse geschie-
denis. Ze gaat op zoek in archie-
ven en via het dossier van Sarah 
ontdekt ze een goed verborgen 
geheim van haar eigen schoon-
familie. 

Haar echtgenoot probeert haar 
ervan te weerhouden zich met 
deze geschiedenis te bemoeien, 
maar Julia besluit desondanks 
het spoor van Sarah te volgen.

Chopin pianorecital in 
Iskra Monumentconcert
Castricum - Seenu Singh 
(Bhopal, India 1985) is een In-
diaas pianofenomeen. Hij be-
schikt over een lyrische Cho-
pin-touch, daarin herkend door 
de wereldberoemde dirigent Zu-
bin Mehta die hem aanbeval als 
veelbelovend jong toptalent. De-
ze beroemde dirigent nodigde 
hem uit voor deelname aan zijn 
Mehli Mehta Music Foundation 
in Mumbai, India waar hij zowel 
recitals als Chopin-workshops 
mocht geven. In zijn Chopin pia-
norecital in het Iskra Monument-
concert op zaterdag 6 novem-
ber om 20.15 uur brengt Seenu 
Singh een breed scala van Cho-
pin pianowerken ten gehore 
waaronder mazurka’s, nocturnes 
en ballades en natuurlijk enkele 

polonaises en walsen. De Dorps-
kerk waar het concert plaats-
vindt, Kerkpad 1 in Castricum, 
is een middeleeuws monument 
met een mooie akoestiek waar-
in de muziek van Chopin uitste-
kend tot zijn recht komt. In het 
Chopinjaar 2010 mag een Cho-
pin pianorecital natuurlijk niet 
ontbreken. Entree 11 euro, Iskra 
donateurs en studenten/CJP 9 
euro, kinderen t/m 12 jaar 6 eu-
ro. Kaarten bestellen en concert-
info op www.iskra.nl of via tel. 
0251 674379. Seenu Singh speelt 
op zondag 31 oktober in AVRO’s 
Spiegelzaal, in het Concertge-
bouw in Amsterdam enkele wer-
ken van Chopin; tussen 10.00 en 
11.00 uur te beluisteren op Radio 
4 Klassiek. 

Jubileumconcert van 
Kleinkoor Castricum
Castricum - Het Kleinkoor Cas-
tricum bestaat dit jaar dertig jaar. 
Op 31 oktober geeft het koor 
daarom een jubileumconcert. 
Dit concert wordt samen met het 
Barokorkest Collegium Musicum 
Den Haag, een zestal solisten en 
de afdeling Klassiek Ballet van 
de Balletschool Heerhugowaard 
uitgevoerd. Dit bijzondere con-
cert is bovendien het afscheids-
concert van dirigent Rozemarijn 
Kalis, die het koor de laatste acht 
jaar heeft geleid. Het programma 

bestaat uit de opera van Henry 
Purcell, Dido & Aeneas en van 
Claudio Monteverdi de Madri-
galen Cyclus Sestina: ‘Lacrime 
d’amante al sepolcro dell’ amato’. 

Het concert vindt plaats in de 
Pancratiuskerk op de Dorps-
straat 115 in Castricum. Aanvang 
14.30 uur, toegangsprijs volwas-
senen 15 euro, jongeren tot en 
met 21 jaar 12 euro. Meer infor-
matie en reserveringen: www.is-
kra.nl/kleinkoor. 

Corrien exposeert op 
Kunst10daagse Bergen
Castricum - Corrien Heere-
mans-Steeman is weer van de 
partij tijdens de Kunst10daagse 
in Bergen. Tot en met 31 okto-

ber zijn haar schilderijen te zien 
in het Parkhotel, Breelaan 19, te-
genover Albert Heijn van 11.00 
tot 17.00 uur.
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Annemieke Jurrjens neemt afscheid 

Castricum - Ze kwam in dienst 
bij Apotheek Geesterduin op 3 
maart 1986. Haar laatste werk-
dag is donderdag 28 oktober. 
Annemieke Jurrjens neemt na 
8998 werkdagen afscheid van 
haar werkgever, collega’s en al-
le bezoekers van de apotheek. 

PvdA: Begroting kan socialer, 
duurzamer en leefbaarder 
Castricum - Op 4 november be-
spreekt de gemeenteraad de be-
groting van de gemeente voor 
2011. Deze begroting staat in 
het teken van de bezuinigingen. 
Fractievoorzitter John Hommes: 
“De PvdA is geschrokken van 
de keuzes die het college hier-
in maakt en heeft daarom op 20 
oktober een tegenbegroting in-
gediend. De inzet van de PvdA is 
duidelijk: de begroting moet so-
cialer, het beleid duurzamer en 
de voorzieningen moeten be-
houden blijven.” 
Het college bezuinigt op zaken 
die het sociale karakter van de 
gemeente afbreken, vindt Hom-
mes. “Juist de mensen die al vol-
op worden geraakt door het lan-
delijke bezuinigingsbeleid, krij-
gen van het college extra bezui-
nigingen opgelegd. Zo wil het 
college het minimabeleid verso-
beren, bezuinigen op alle voor-
zieningen in de gemeente zoals 
het zwembad en de bibliotheek 
en worden alle plannen rond-
om milieu en duurzaamheid in 
de ijskast gezet. De PvdA kiest 
een andere koers. Juist in zwaar-
dere tijden moeten we solidair 
zijn naar elkaar en dat betekent 

volgens mij nog steeds dat de 
sterkste schouders de zwaarste 
lasten moeten dragen. Ook moe-
ten we solidair zijn naar de ko-
mende generaties in Castricum. 
We moeten nu geen instellingen 
en voorzieningen kapot bezuini-
gen, die we de komende jaren 
nog hard nodig gaan hebben.”
 
De PvdA wil onder andere meer 
geld vrijmaken voor veiligheid, 
voor scholen waaronder het 
Kleurenorkest, en voorzieningen. 
Zo hoeven organisaties zoals 
de bibliotheek, de zwembaden 
maar ook stichting Welzijn Cas-
tricum wat de PvdA betreft niet 
verder te bezuinigen. Ook heeft 
de PvdA extra budget vrijge-
maakt voor duurzaam omgeven, 
duurzame verlichting en open-
baar vervoer. De grootste buffer 
wil de PvdA echter opzetten voor 
de bijstand en het minimabeleid. 
De PvdA wil wel bezuinigen op 
het groenplan en het wegenon-
derhoud. Ook automatisering en 
bestuursondersteuning kunnen 
rekenen op een forsere bezuini-
ging. Tot slot kiest de PvdA er-
voor om de OZB met een paar 
procent verder te verhogen.  

Apotheker Rik Muller vertelt: 
“Annemieke is altijd even goed 
gehumeurd en is aan de balie al-
tijd vriendelijk voor de cliënten. 
Zij heeft zich altijd voor de vol-
le honderd procent ingezet voor 
de apotheek en heeft zich tijdens 
haar loopbaan specifieke kennis 
eigen gemaakt om cliënten te 
kunnen adviseren op verschil-
lende aandachtsgebieden. Zo 
heeft zij een aparte opleiding ge-
volgd om cliënten te kunnen ad-
viseren bij verre reizen. Het gaat 
hierbij om het uitzoeken welke 
vaccinatie voor een bepaald land 
noodzakelijk is, of, en welke ma-
lariamiddelen nodig zijn, en of 
er problemen te verwachten zijn 
met de reeds gebruikte genees-
middelen.” 
Daarnaast instrueert zij cliënten 
met luchtwegaandoeningen, zo-
als astma of COPD, en leert hen 
hoe zij hun geneesmiddel met 
het meegeleverde inhalatieappa-

raat op de juiste manier moeten 
gebruiken. “Privé heeft zij zich 
ingezet voor Plan Nederland, de 
organisatie die probeert het le-
ven van kansarme kinderen te 
verbeteren”, vervolgt Rik Muller. 
“Zij heeft daarbij ook de plaatse-
lijke gezondheidszorg geholpen 
met door de apotheek ter be-
schikking gestelde genees- en 
verbandmiddelen.”

Annemieke heeft ook grote ver-
anderingen meegemaakt op het 
gebied van automatisering in de 
apotheek. En samen met een 
collega was zij het die dagjes uit 
organiseerde voor het personeel. 
“Zij is altijd heel actief ge-
weest en zal dat, gezien de aan-
schaf van een tandem, nog wel 
even blijven”, besluit Annemieks 
werkgever. “Mede namens haar 
collega’s bedank ik haar voor ve-
le productieve en vooral ook ge-
zellige jaren.”

Zoals de kraai vliegt 
Nieuw boek Jan van Kessel
Castricum - Het nieuwste boek 
van Jan van Kessel (1957) is uit! 
De oud-Castricummer heeft vier 
jaar na zijn debuut ‘Kijken met je 
hart’ het licht laten zien. De titel 
van het boek is: Zoals de kraai 
vliegt. Het boek is in Castricum 
te koop bij boekhandel Laan. 

Stel je voor: er is een dorpje, een 
gehucht waar de mensen er naar 
streven authentiek te leven. Ze 
leiden een leven waarin het zoe-
ken en vinden van hun specifie-
ke bestemming voorrang heeft. 
Het is geen zoektocht vanuit een 
egoïstisch perspectief, maar van-
uit het gegeven dat doen, echt 
doen waar je zin in hebt het bes-
te is voor iedereen, dus ook voor 
de wereld waarin we leven. Want 
als de mens zijn passie leeft, 
maakt hij anderen wakker, vuurt 

ze onwillekeurig aan te doen wat 
ze te doen hebben en zo ont-
staat er een rijk geschakeer-
de wereld, een mooie samenle-
ving. Neem bijvoorbeeld Blase, 
de hoofdpersoon van dit boek. 
Blase leest wolken en verdient 
er en passant zijn brood mee. Is 
zo’n levenshouding gebaseerd 
op een waandenkbeeld? Is Bla-
se knettergek? De auteur poogt 
met deze roman de lezer aan te 
moedigen en uit zijn tent te lok-
ken. Met zijn pure en onbevan-
gen stijl van schrijven trekt Jan 
van Kessel hem het verhaal in. 
Tot slot heeft Van Kessel nog een 
nieuwtje: “Mijn volgende boek 
zal zich voor een deel in Castri-
cum afspelen. Meer kan en wil 
ik er nog niet over zeggen.” Voor 
meer informatie: www.janvan-
kessel.eu. 

Castricum - Woensdag 3 no-
vember is er op Radio Castri-
cum105 weer een nieuwe afle-
vering te beluisteren van Onder-

Ondernemend Castricum
nemend Castricum. Poelier Van 
Hoogdalem uit de Dorpsstraat  
is ditmaal gast in de studio. Aan 
bod komen de geschiedenis van 

het bedrijf, het reilen en zeilen in 
de huidige tijd en de eventuele 
toekomstplannen. De Kamer van 
Koophandel levert ook een bij-
drage aan het programma. Kijk 
voor meer informatie op www.
castricum105.nl. 

Castricum - Het is de vrijwil-
ligers van de Werkgroep Oud-
Castricum weer gelukt om een 
juweeltje van een jaarboek sa-
men te stellen. Vrijdag werd het 
eerste exemplaar overhandigd 
aan Piet Stuifbergen door voor-
zitter Frans Duffhues. Piet is een 
oud-bewoner van de Duinkant, 
gelegen tussen de Kramersweg, 
Duinenboschweg en de tank-
muur. In 1943 werden de pan-
den op last van de bezetter ge-
sloopt. Het bevatte boerderijen, 
rustieke huisjes, winkeltjes, be-

drijfjes, een café en zelfs een zie-
kenbarak. De gemeenschap was 
hecht en in het artikel vertellen 
oud-bewoners nog steeds met 
warme gevoelens over die mooie 
tijd, waaraan door de oorlog ab-
rupt een einde kwam.
Het tweede deel van het ge-
meentebestuur van Castricum 
tussen twee fusies komt aan de 
orde. Het verhaal begint met de 
Kieswet in 1919 en eindigt in 
1945. Vervolgens het testament 
van Albert Asjes, een boer die 
zijn eigendommen aan de her-

vormde kerk schonk in de vorm 
van een fonds. De eerste gym-
nastiekvereniging in het dorp 
werd in 1919 opgericht door de 
uit Egmond afkomstige Janus 
Hopman. In 1923 volgde de r.k. 
vereniging VIOS en in 1932 zag 
de openbare vereniging DOS het 
levenslicht. Van beide verenigin-
gen worden de hoogte- en diep-
tepunten beschreven en komen 
enige markante leden aan het 
woord.  Voor de zevende en laat-
ste keer wordt een aantal stolp-
boerderijen onder de loep ge-
nomen.  In het zevende artikel 
in de reeks over de Dorpsstraat 
worden de panden 58 tot en met  
62A beschreven.  Er wordt in-
gegaan op het leven van archi-
tect Jan Stuyt (1868-1934). Na-
tuurlijk wordt ook in dit jaarboek 
weer een echte Castricumse fa-
milie met stamboom beschre-
ven. Dit keer werd gekozen voor 
de naam De Nijs, die vooral in 
de bouwwereld veel bekendheid 
verwierf. 
Het 33e jaarboek bevat nog een 
aantal korte artikelen, waaron-
der de vondst van een ruiter-
spoor uit de 14e eeuw, dat tij-
dens het archeologisch onder-
zoek in 2004 in de Schoolstraat 
werd gevonden. 
In een ander artikel geeft Rob 
van Eerden, provinciaal beleids-
adviseur voor archeologie en 
cultuurhistorie, een toelichting 
op de plannen voor vestiging 
van het  Provinciaal archeolo-
gisch depot in Castricum. 
Tot slot ontbreken de vaste ru-
brieken ‘Castricum – Honderd 
jaar geleden’, het jaarverslag en 
de kroniek van het afgelopen 
jaar niet in de 33e uitgave van 
het jaarboek.

Jaarboek Oud-Castricum 
boeiend en afwisselend   

Voorzitter Frans Duffhues overhandigt het eerste exemplaar aan Piet 
Stuifbergen, een oud-bewoner van de Duinkant.
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Sporten voor senioren
Castricum - Om zo lang moge-
lijk zelfstandig te kunnen blijven 
functioneren en de natuurlijke 
achteruitgang proberen te ver-
tragen is het belangrijk dat se-
nioren blijven bewegen. De be-
weegnorm is 30 minuten matig 
intensief bewegen per dag. Aan 
deze norm voldoen maar weinig 
senioren. Stichting Welzijn Cas-
tricum organiseert al meer dan 
20 jaar op dinsdag en donderdag 
in de grote zaal van Sporthal de 
Bloemen, Bloemen 71 te Castri-
cum sport voor senioren. Naast 
het bewegen met leeftijdsgeno-
ten is het sociaal contact ook erg 
belangrijk.
Iedere dinsdagmiddag van 13.45 
tot 15.15 uur kunnen senioren 
badmintonnen. De kosten per 
jaar zijn 90 euro en kunnen in 
twee termijnen worden betaald. 
Op donderdagmiddag van 13.45 
tot 15.45 uur is de sportinstuif 
voor senioren. Er wordt begon-

nen met een gezamenlijke war-
ming up en daarna kan men kie-
zen uit drie onderdelen badmin-
ton, tafeltennis en volleybal. Na 
een uur is er een korte pauze 
en gelegenheid voor het drin-
ken van een kopje koffie/thee of 
iets fris. 
Het tweede deel begint men met 
tien minuten oefeningen op de 
plaats (tweede warming-up) en 
vervolgens kan men weer een 
keuze maken uit de verschillen-
de onderdelen. De kosten voor 
de sportinstuif zijn 4 euro per 
keer. Men hoeft geen lid te wor-
den en kan komen wanneer men 
wil/kan. 
De badminton en sportinstuif 
worden begeleid door docenten 
die speciaal zijn opgeleid voor 
het geven van sport aan senio-
ren.
Belangstellenden kunnen een 
keer geheel vrijblijvend mee-
doen.

Mr. Ajax Sjaak Swart 
prijst FC Castricum 
Castricum - Zelfs mr. Ajax, Sjaak Swart, was onder de indruk. En te-
recht, want FC Castricum F4 leverde een prima prestatie op het toer-
nooi bij Ajax. Daarom ging de man die 463 wedstrijden in het eerste 
van Ajax speelde, 175 keer scoorde en drie keer de Europa Cup won, 
met alle plezier op de foto met Tjidde Geerts (links) en Levy Verheijen. 
“Met zulke toppers is dat voor mij een hele eer”, aldus Sjaak Swart. 
Met twee gewonnen wedstrijden en een gelijkspel behaalde de F4 een 
fraaie derde plaats in de poule. Als zij de laatste wedstrijd tegen het 
sterke Zeeburgia hadden gewonnen, waren ze zelfs tweede geworden 
en hadden ze in de kwartfinales tegen Ajax gespeeld. Lang werd er 
niet getreurd want het was een enorme beleving op sportpark De Toe-
komst van Ajax, niet alleen voor de spelers maar ook voor alle ouders, 
opa’s en oma’s en broers en zusjes. En natuurlijk voor niemand minder 
dan Sjaak Swart. (Foto’s Han de Swart)

Remi Aafjes: mat 
‘achter de paaltjes’
Limmen - Vrijdag 22 oktober 
speelde SV Vredeburg de vier-
de ronde van de interne compe-
titie. Thomas Komin was luttele 
minuten na aanvang van de par-
tij tevreden al weer uitgeschaakt: 
Remi Aafjes had zich mat laten 
zetten ‘achter de paaltjes’. Paul 
Zwart liet zijn ervaring spreken 
tegen de jonge Ozair Dahi. Hij 
won materiaal en de partij. Jos 
Admiraal ontpopt zich tot de re-
misekoning van de club: hij no-
teerde zijn vierde remise uit even 
zoveel duels. 
Deze keer was het Cees Din-
kla die hem een halfje afsnoep-
te. Gertjan Hafkamp creëerde in 
zijn partij tegen Jeroen Tebbens 
met dame en loper een onstuit-
bare en beslissende aanval op 
het veld f7. Sandra Hollander be-
handelde het ingewikkelde pi-
onneneindspel in de partij te-
gen Harold Ebels uitstekend. Het 
was haar c-pion die het promo-
tieveld als eerste bereikte. Met 
deze knappe overwinning meldt 
het toptalent zich aan de kop 
van de ranglijst. Niels Hageman 
gebruikte te veel tijd in zijn par-
tij tegen de sluwe Ed Stolp die 
langzaam maar zeker zijn stel-
lingvoordeel omzette in winst. 

Ronald van der Storm vloog als 
vanouds uit de startblokken met 
een vlammende aanval tegen de 
koning van Jan Borst en bouw-
de een gewonnen stelling. Maar 
met een laatste handigheidje 
wist Borst een loper te verove-
ren en een remise veilig te stel-
len. Jan Levering keek tevreden 
terug op zijn fraaie overwinning 
tegen Jaap Limmen, die wel een 
heel matige seizoenstart kent. 
Hij wacht nog steeds op zijn eer-
ste overwinning. 

Barry Blekemolen verknalde op 
afschuwelijke wijze een gewon-
nen stelling tegen Bert van Dier-
men door het weggeven van zijn 
dame. Met een dankbare glim-
lach op het bebaarde gelaat 
nam Van Diermen het present-
je in ontvangst. Marc Voorwalt 
speelde een puike partij tegen 
Gijs Pouw. Met krachtige zetten, 
waarbij vooral de centraal ge-
posteerde dame sterk was, werd 
de doorgaans degelijke Pouw in 
de penarie gespeeld. 
De veelvoudig clubkampioen 
Koen  Kramer speelde zijn eerste 
partij van het seizoen. De kers-
verse leraar filosofie had geen 
moeite met Alex Termes.

Castricum - Zondagochtend  
31 oktober organiseert Hengel-
sportVereniging Castricum weer 
een baarswedstrijd. Vertrek om 
7.15 uur vanaf de Geesterduin-
weg.
Het inleggeld voor deze wed-
strijd is 3 euro. Vergeet uiteraard 
niet de geldige visdocumenten 
mee te nemen.
Voor de wedstrijd kan men zich 
tot 29 oktober opgeven bij Piet 
Veldt, tel. 0655736861 of piet-
veldt@ziggo.nl.

Baarswedstrijd

Een punt is te weinig 
voor Croonenburg
Castricum - Croonenburg 
moest deze week uit tegen Va-
netie Casting Amsterdam.
Het begin van de Casticum-
se ploeg was niet echt overtui-
gend. De servicedruk was on-
voldoende, waardoor Vanetie 
Casting met hun sterkste aan-
vallen konden scoren, 15-25.                                                                               
In de tweede set begon Croo-
nenburg met Rebecca Boon-
man als spelverdeelster. Zij be-
gon met een zeer sterke ser-
vice, waardoor de tegenstan-
der gelijk op achterstand ge-
bracht werd. Tevens door de 
gevarieerde aanval won Croo-
nenburg deze set met 25-18.                                                                                                  

In de derde set had Croonen-
burg in sommige roulaties moei-
te met het brengen van een goe-
de servicepass, waardoor het 
onmogelijk was de variatie in de 
aanval te krijgen. Ondanks de 
sterke korte service van Paulien 
Tervoort kon Croonenburg de set 
niet naar haar hand zetten, 22-
25.

De vierde set had Croonenburg 
nog steeds moeite om een goe-
de servicepass te brengen. Met 
goede vechtlust en gedreven-
heid wisten zij helaas de set niet 
te winnen en ging deze set met 
20-25 naar Vanetie Casting.

Castricum - Vorige week is er 
een fout gemaakt in het pers-
bericht over de clubkampioen-
schappen 2010 bij De Stetters. 
Bij de heren dubbel waren niet 
Gerard Groentjes en Jaap Dam 
kampioen maar Harry Beentjes 
en Douwe Boersma.

Rectificatie

Akersloot - Zaterdag 30 okto-
ber is er klaverjassen in café De 
Vriendschap te Akersloot ten ba-
te van het Kinderkankerfonds. 
Aanvang 20.00 uur, entreeprijs 
5 euro. Er zijn mooie prijzen te 
winnen zoals: senseo-apparaat, 
koffers, paling, levensmiddelen-
pakket, cd-speler, dvd-speler. 
Bovendien is er een verloting. 
Voor meer informatie, tel. 0251- 
312866.

Klaverjassen 
voor KIKA

Winteravondtoernooi bij 
Tennisvereniging Castricum
Castricum - Hoewel het nog 
volop herfst is, voelt het af en 
toe toch al behoorlijk winters 
aan. Daarom organiseert Tennis-
vereniging Castricum op zater-
dagavond 6 november het eer-
ste winteravondtoernooi. Het 
gaat om een damesdubbel of 
een herendubbel en de inschrij-
ving staat open voor zowel leden 
als niet-leden. De speeltijden zijn 
van 20.00 tot 24.00 uur. Het in-
schrijfgeld bedraagt 12,50 euro 
per persoon. 

Iedereen speelt drie wedstrij-
den van drie kwartier. Dit bete-
kent dat er slechts een beperkt 
aantal koppels kan deelnemen. 
De ervaring leert dat er veel be-
langstelling is. Dus schrijf tijdig 
in op de site van TVC: www.tv-
castricum.nl.

De twee volgende winteravond-
toernooien worden gehouden op 
zaterdagavond 29 januari (ge-
mengd dubbeltoernooi) en 19 
maart (dubbeltoernooi). 

Kampioenschap
baarsvissen 
Akersloot - Zaterdag 6 novem-
ber organiseren HSV de San-
der uit Akersloot en ‘t Baars-
je uit Oost-Graftdijk het kampi-
oenschap baarsvissen ‘Rond de 
meren’. 
Het viswater is drie maal stek 
Oosterbos in Heiloo en twee 
maal stek ‘t Stet in Limmen. Ver-
zamelen bij ‘t pontje Akersloot 
om 12.00 uur. De wedstrijd telt 
mee voor ‘Plaatsing Nederlands 
kampioenschap en topcompeti-
tie baarsvissen’. Deelnemers die-
nen zich voor 3 november op te 
geven via telefoon 0251-313510 
tussen 17.00 en 19.00 uur. 

VD119 wenst Vitesse’22 nu 
al een gelukkig nieuwjaar
Castricum - Het is wat vroeg, 
maar viswinkel VD119 is nu al 
haar nieuwjaarswensen aan het 
uitdelen aan Vitesse’22. In de 
kantine ‘de Treffer’ hangt een 
kastje waarin iedereen kassa-
bonnetjes van de genoemde vis-
boer kan deponeren. Begin janu-

ari wordt het kastje geleegd en 
wordt er 5% van de totaalsom 
van de bonnetjes uitgekeerd aan 
Vitesse’22. Help Vitesse’22 dus 
aan een extra zakcentje! Deze 
actie is ingezet naar aanleiding 
van het éénjarig bestaan van de 
VD119 viswinkel in Geesterduin.

Tips voor de redactie 

kunt u mailen naar

 info@castricummer.nl
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Hans Kooiman ‘man 
van de avond’ bij WIK
Castricum - Hans Kooiman had 
een meer dan uitstekende avond 
in zijn partij tegen Jan van der 
Zon. In 15 beurten had hij de 31 
caramboles op het groene laken 
gelegd, wat hem vier punten op-
leverde met een partij-moyenne 
van 200%. Jan volgde hem goed, 
maar de wedstrijddrive van Hans 
was hem te veel, maar ook zijn 
goede spel leverde hem een 
punt op met een wedstrijd-moy-
enne van 143%. 
De partij tussen koploper Gert 
Lute en Hein Kitsz was van gro-
te klasse. Toen na 19 beurten de 
kruitdampen waren opgetrok-
ken, stond de eindstand op het 
bord; Gert had zijn 91 caram-
boles bij elkaar met een wed-
strijd-moyenne van 159%. Hein 
bleef steken op 37 van de 39 die 
hij moet maken, maar zijn goede 

spel leverde hem wel een punt 
op met een wedstrijd-moyenne 
van 152%. 

Kees Baars had een moeilij-
ke avond tegen Peter Vos. Kees 
haalde zijn goede spel van de af-
gelopen weken niet en bleef ste-
ken op 82 van de 116 te maken 
caramboles. In precies 30 beur-
ten finishte Peter de partij. Hij 
had zijn 35 caramboles binnen, 
wat hem 4 punten opleverde. De 
top vijf tot op dit moment maakte 
deze avond geen fouten en haal-
de alle de maximale vier punten. 
Buiten Gert Lute kwamen Klaas 
Jongeneel, Peter Ent en Ferry van 
Gennip tot dit resultaat. 
Stand: 1. Gert Lute met 24 pun-
ten, 2. Ferry van Gennip met 22 
punten en 3. Cynthia Slinger met 
20 punten.

Afzwemmers in oktober
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 64 kinde-
ren feliciteren met hun zwemdi-
ploma.
Een groep van 20 kandidaten 
heeft op 6 oktober voor het eer-
ste zwemdiploma afgezwom-
men. Dit waren: Jim Baltus, Rob-
bie Baltus, Mees Beijer, Jort 
Boon, Aranka Cairo, Wouter Glo-
rie, Paul Groen, Romee Huisman, 
Jirre Inja, Eva van der Kraan, Erik 
Leonards, Stef Nonnekes, Dani-
el Pijfers, Jivan Raghosing, Mae 
Raghosing, Stephan van Rooij, 
Alissa Ruinaard, Susanne Smit, 
Dion Stengs en Brent Vos.
Op woensdagmiddag 13 oktober 
was het een groep van 21 kandi-
daten voor het B-diploma.
Voor het B-diploma zijn alle on-
derdelen uitgebreider dan voor 
het A-diploma. Luna Bleeker, 
Tommy Breetveld, Lars Brouwer, 
Iziz Derwig, Sjoerd Deuling, Zoë 
Hillebrand, Koen Kaandorp, Lizzy 
Kleverlaan, Simon van der Kolk, 
Neal Latumaerissa, Feline Leek, 
Jill Leijen, Kyra Malony, Wes-
sel Mooij, Anouk Rijcken, Dani-
el Ris, Thijs Rohde, Sam Toepoel, 

Levi Verheijen, Melvin van Wes-
terop en Ilse Zwart hebben goed 
al hun vaardigheden in het wa-
ter laten zien.
Op dinsdagochtend tijdens de 
baby–, peuter- en kleuterzwem-
les hebben Manon Kaandorp, 
Valentijn La Croix en Wouter 
Scheerman voor het Jip 1-diplo-
ma afgezwommen. Sanne Smit 
voor Jip 2, Tara van Benthem en 
Annika van Rijn voor Jip 3 en 
Youri Konijn en Eline van Rijn 
voor Jip 4.
Op woensdag 20 oktober hebben 
Lynn Borst, Louise Elders, Lisan-
ne van Huisstede, Maurits Hu-
nink, Jarno Klaver, Caine Lam-
mers, Boy van ’t Loo, Nina Oder-
matt, Kai de Rooij, Finn de Rooij, 
Merel Taats, Rogier van Tienen, 
Sverre Tijsen, Iris Vervoort en 
Floor Visser hun C-diploma ge-
haald. Zij hebben nu het ABC-
diploma en zijn zeer zwemvaar-
dig in de verschillende zwemsla-
gen en het afleggen van de af-
stand, maar ook zwemveilig door 
de vele verschillende ‘kunsten’, 
die ze nu beheersen in het wa-
ter, waardoor ze een goed water-
gevoel hebben en weten wat ze 
kunnen in en met het water.
Woensdagmiddag 27 oktober 
werd er niet afgezwommen in 
verband met de herfstvakantie.

zondag 31 OKTOBER 14.00 uur:

Limmen - Olympia Haarlem

balsponsor:  VERVOERcEnTRaLE J. PEETERs B.V.

pupil v.d. week:  TOs duyKERsLOOT (LIMMEn d1)

Nederlands Kampioen-
schap Performing Arts
Castricum - Op zondag 7 no-
vember vindt het Nederlands 
Kampioenschap Performing Arts 
van de IDO plaats in sporthal 

de Bloemen in Castricum. Per-
forming Arts omvat showdance, 
jazzdance en modern. De IDO 
is wereldwijd de grootste dans-

organisatie en IDO-Holland is 
daar het Nederlandse onder-
deel van. Op het gebied van hip-
hop is IDO-Holland in Nederland 
dé organisatie, maandelijks doen 
er 500-600 dansers mee aan de 
competities. 
Ook diverse Castricumse dan-
sers zullen hieraan deelnemen. 
Vorig jaar gingen twee Castri-
cumse teams met de titel Neder-
lands Kampioen naar huis. 
Performing Arts is in Nederland 
nog niet zo groot als in andere 
landen, maar Mariz zet zich sa-
men met collega’s van de IDO 
enorm in om daar snel veran-
dering in aan te brengen. Daar-
om is dit Nederlands Kampioen-
schap ook tot in de puntjes ver-
zorgd met een speciale dans-
vloer en aangepast theaterlicht. 
Bovendien wordt de jury ge-
vormd door topdansers en lera-
ren die bekend zijn van tv, musi-
cals en grote dansevenementen.
Het evenement begint om 11.30 
uur en duurt tot ongeveer 16.00 
uur. Voor meer informatie: www.
mariz.nu, info@mariz.nu of 06-
53192461.

Strandviswedstrijd van 
HSV De Salamander
Castricum - De organiseren-
de vereniging HSV De Salaman-
der uit Castricum had zaterdag 
een zeer royaal parcours uitge-
zet met niet minder dan 25 me-
ter ruimte tussen de deelnemers. 
De dagen voorafgaande aan de 
wedstrijd kenmerkten zich door 
heel rustig weer echter de vrij-
dagmiddag was de wind al aan-
getrokken en nu opgelopen tot 
een windkracht zes tot zeven uit 

het Zuid-Zuid-Westen. De wind 
kwam dus iets uit zee, maar de 
visomstandigheden waren rede-
lijk tot goed te noemen en er zou 
zeker een visje te vangen zijn
Ondanks dat niet minder dan 
negen extra deelnemers van 
De Salamander zich opgegeven 
hadden voor deze wedstrijd ble-
ken ditmaal slechts 99 deelne-
mers de weg naar het clubhuis 
gevonden te hebben. Erg veel af-

melders dus, mede veroorzaakt 
door de slechte weersverwach-
tingen, maar achteraf zou toch 
blijken dat het al met al het weer 
zeer mee zou vallen.

Precies om negen uur was daar 
dan het startsignaal en gingen 
de eerste haken te water en bij 
een aantal vissers kwam de eer-
ste vis al snel binnen. Zeebaars, 
platvis maar ook een gulletje 
werden al snel op strand geland. 
Door de stevige stroom werd er 
al snel omgeschakeld van lange 
sneuen naar korte sneuen en lij-
nen met stalen of witte kunststof 
afhouders en zeer stevig anker-
lood tot wel 210 gram zwaar. 
Om een uur klonk het eindsig-
naal en kon men de balans op-
maken van de visdag. Er ble-
ken toch vissers te zijn met een 
vangst van zes of meer vissen.
Winnaar van de wedstrijd was 
Peter van Dam van De Sportvis-
ser uit Noordwijk, gevolgd door 
Jack Pronk van WSV ’s Graven-
zande met eenzelfde aantal cen-
timeters en aantal vissen, echter 
de grootste vis van Peter was zes 
centimeter groter dan de grootst 
door Jack gevangen vis. 

Sterke Ger bouwt voorsprong uit
Castricum - In de negende ron-
de interne competitie van de 
Schaakvereniging Castricum 
speelde Ger Holsteijn met zwart 
tegen Willem Pool. Willem ging 
voortvarend van start en bracht 
zijn pionnen naar voren om de 
koningsindische opstelling van 
zijn tegenstander op te blazen.
Ger die ‘zó mooi en secuur’ de 
openingsfase behandelde wist 
de aanval van zijn tegenstan-
der te weerleggen. In de daar-
opvolgende zwarte tegenaan-
val kon Willem het juiste ant-
woord niet vinden en verloor. 
Door deze overwinning bouwt 

Ger zijn voorsprong uit “maar dat 
is logisch, want ik heb nog geen 
sterke tegenstanders gehad”, 
was het commentaar van Ger en 
aldus voorzag hij zijn eigen pres-
tatie van een bescheiden reliëf.
Bert van Oudvorst speelde een 
sterke partij tegen Sander Mos-
sing Holsteijn. Het evenwicht 
werd nergens doorbroken en 
daarom werden de punten ge-
deeld. Egbert Kooiman en Jan 
van der Maas hielden elkaar 
lang in evenwicht. De partij ken-
de een spannend verloop met 
diverse tactische slagenwisselin-
gen. Egbert wist uiteindelijk fraai 

te winnen door een schijnoffer 
met de dame, waarna het eind-
spel simpel gewonnen zou zijn. 
Daarom gaf Jan op en had Eg-
bert zijn revanche voor een eer-
der geleden nederlaag. Jean-
ne Potters had het zwaar te ver-
duren tegen Eric van Benschop. 
Eric deed zijn naam eer aan door 
Jeanne – niet opzettelijk ove-
rigens - tegen de schenen te 
schoppen. Of dit de concentratie 
van Jeanne nadelig beïnvloed-
de blijft de vraag, wel was het zo 
dat Eric zijn tegenstandster ook 
op het bord kansloos liet en de 
winst pakte. 
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Historische herfstwande-
ling met gps in Castricum
Castricum - Wie een Android-
telefoon heeft en geïnteresseerd 
is in de geschiedenis van Castri-
cum, kan meedoen met de pilot 
voor Avalis InfoTours en de ‘His-
torische wandeling Castricum’ 
wandelen.  
InfoTours van Avalis zijn gps-
tochten waarbij de wandelaar 
op verschillende plekken, via zijn 
telefoon, meer informatie krijgt 
over de omgeving. De InfoTour 
‘Historische wandeling Castri-
cum’ is zo’n zes kilometer lang 
en start op het station van Cas-
tricum. Onderweg komt men van 
alles te weten over de boeiende 
geschiedenis van het dorp en de 
polders. Men volgt de route door 
de pijl in het scherm te volgen. 
Als men in de buurt van een in-
formatiepunt is, wordt de infor-
matie automatisch in het scherm 
getoond.
Op dit moment is Avalis bezig 
met het uitgebreid testen van 
Avalis InfoTours op verschillende 

toestellen. Mensen die mee wil-
len doen kunnen de gratis soft-
ware InfoTour Explorer uit de An-
droid Market downloaden. 
“De geschiedenis van Castri-
cum is ongelooflijk interessant”, 
zegt Koen van den Driesche, ei-
genaar van Avalis en beden-
ker van de InfoTours. “De vondst 
van twee graven uit de Romeinse 
tijd bij De Boogaert enige weken 
geleden bewijst maar weer dat 
Castricum historisch op de kaart 
staat. Met deze InfoTour kunnen 
we niet alleen mensen meer be-
wust maken van het bijzondere 
verhaal van Castricum, maar ook 
de software op basis van de op-
merkingen van wandelaars ver-
der verbeteren.”
Opmerkingen, suggesties of 
foutmeldingen over de InfoT-
our en de software kunnen via 
www.avalis.eu worden doorge-
geven aan Avalis. Op de site kan 
men ook een korte handleiding 
downloaden.

Afsluiting kinderboeken- 
week Sint Jacobusschool
Akersloot - Donderdag 21 ok-
tober was de afsluiting van het 
kinderboekenweekproject op de 
Sint Jacobusschool. Om 14.00 
uur werd het zelfgemaakte digi-
tale prentenboek aan de kinde-
ren gepresenteerd. Ook het pa-
pieren exemplaar kon ingekeken 
worden. 
Daarna werd een foto gemaakt 
van alle kinderen van de school, 
met op de voorgrond de kinde-
ren waarvan de illustraties wa-
ren uitgekozen voor het pren-
tenboek.
Vervolgens ging de kleedjes-
markt van start. In groepjes heb-
ben de kinderen hun boeken in 
de klas en in de gangen uitge-
stald en geruild. De kinderen 
gingen met tassen vol nieuwe 
boeken naar huis. 
Na schooltijd werd het prenten-

boek gepresenteerd aan ouders 
en andere belangstellenden. Het 
boek en de digitale versie zijn 
ook te koop. Het boek kost 7,50  
euro en de digitale versie 5 euro. 

Wie interesse heeft in het pren-
tenboek kan dit bestellen via de 
mail info@sintjacobusschool.
nl o.v.v. naam, telefoonnummer 
en eventueel emailadres. Ver-
geet niet aan te geven of men 
een boek wil of een cd. Na aftrek 
van de productiekosten komt 
de opbrengst ten goede van de 
schoolbibliotheek.
De prentenboeken en digitale 
versies worden zo spoedig  mo-
gelijk gemaakt. Men krijgt be-
richt wanneer het klaar is. Het 
prentenboek of de digitale versie 
kunnen dan opgehaald en be-
taald worden op school. 

V.l.n.r.: Noa, Louise, Derk, Dirk, Job, Viggo, Juup, Frederique, Roos, An-
ne, Marieke en Jet.

Najaarsconcert van het 
Bergens Symfonie Orkest
Castricum - Het najaarscon-
cert van het Bergens Symfonie 
Orkest is op zondag 7 novem-
ber om 19.30 uur in de Maranat-
hakerk.
Het programma bestaat uit werk 
van onder andere Gade, Händel, 
Bruch, Salieri, Mozart en Dvorak 

met solisten uit het eigen orkest.
Kaarten à 10, euro zijn te bestel-
len bij de leden van het orkest 
en verkrijgbaar aan de deur voor 
aanvang van het concert. 
Het concert vindt plaats in de 
Maranathakerk, Prins Hendrik-
straat 1.

Castricum - Vrijdagmiddag 
heeft de brandweer geassisteerd 
om wateroverlast te voorkomen 
aan de Adm. de Ruyterlaan. Door 
een defecte kelderpomp dreigde 
wateroverlast te ontstaan in de 
lager gelegen garages onder de 
flat. De brandweer heeft het wa-
ter weg kunnen pompen en een 
monteur heeft de pomp weer 
aan de praat gekregen.

Brandweer voor-
komt wateroverlast

Castricum - Bij Gilde Samen-
Spraak bieden zo’n 40 vrijwilli-
gers in de Gemeente Castricum 
hulp. Deze groep zoekt nieu-
we vrijwilligers die in de huise-
lijke sfeer het Nederlands spre-
ken willen oefenen met anders-
taligen. Het gaat om het uitbrei-
den van de woordenschat en het 
overwinnen van spreekangst, om 
zo sociaal verkeer te vergemak-
kelijken en betere kansen te cre-
eren op de arbeidsmarkt. 
Tijdstip, locatie en frequentie van 
de bijeenkomsten worden door 
de begeleider en de deelnemer 
onderling geregeld. Over het al-
gemeen vindt het contact één 
keer per week plaats, met een 
duur van 1 à 2 uur per keer. Meer 
informatie, tel. 0251–656562, in-
fo@welzijncastricum.nl.

Anderstaligen hel-
pen met Nederlands

Feestelijke viering 35-jarig bestaan
Jubileumconcert Vredeburgers 
Limmen – In september 1975 
werd het gemengde koor De 
Vredeburgers opgericht nadat 
burgemeester Nico Molhoek de 
culturele activiteiten in het dorp 
wilde activeren. Leden van de in 
1974 opgerichte Culturele Raad 
behoorden met hun partners tot 
de eerste leden van dit nieuwe 
koor, dat men noemde naar het 
culturele centrum Vredeburg. 
Nu na 35 jaar houdt het koor 
zondagmiddag 7 november van 
15.00 tot 17.00 uur een jubileum-
concert in de Corneliuskerk met 
de nadruk op mooi in het gehoor 
liggende operaliederen.
Jan Admiraal was twintig jaar 
voorzitter, vanaf het begin tot 
1996, en Clementine Brusch-
ke was voorzitter vanaf 1996 tot 

2004 en vanaf 2008 tot op he-
den. “Bob Bruschke was de eer-
ste dirigent van het koor”, zegt 
zij. “Maar toen zijn zoon Huub 
Bruschke het dirigentenstokje in 
1982 overnam, veranderde het 
gezelligheidskoor na enkele tijd 
in een semi-professioneel ama-
teurkoor met in 1988 statuten 
en een huishoudelijk reglement.” 
Huub wilde ook via een stemtest 
weten welke sopraan nu nog 
moeiteloos de hoge ‘c’ kon ha-
len. Dit had tot gevolg, dat en-
kele leden afscheid moesten ne-
men. Onder zijn leiding werden 
er religieuze-, wereldlijke- en 
operaliederen gezongen.” 
In 1996 werd Gerard Leegwa-
ter dirigent. Onder zijn professi-
onele leiding zong het koor wel-

iswaar nog wel enkele religieu-
ze liederen, maar het werd in de 
loop der tijd toch een echt ope-
rakoor. Jan Admiraal vervolgt: 
“Het koor, dat door de bezuini-
gingen voor hoge kosten staat, 
is dolblij met het door het Coö-
peratiefonds Rabobank Noord-
Kennemerland geschonken be-
drag van 4.000 euro voor de aan-
schaf van een podium. Die is 
zondag voor het eerst te zien.” 
Met begeleiding van het koor en 
de concertpianist Ruud Luttik-
huizen zingen de sopraan Sabi-
ne Kirsten uit Alkmaar: ‘Ach ich 
fühl’s, es ist verschwunden’ en 
de tenor Hans van Dijk uit Vlaar-
dingen: ‘Dies Bildnis ist bezau-
bernd schön’, beide liederen uit 
de opera ‘Die Zauberflöte’ van 
Mozart. Genoemde solozangers 
zingen drie keer een duet, waar-
van twee duetten van La Travi-
ata van Giuseppe Verdi. Het is 
een mooi programma met on-
der meer liederen van Gioac-
chino Rossini, Vincenzo Belli-
ni en Carl Maria von Weber. Gi-
useppe Verdi was een favorie-
te componist van Bob Bruschke 
en hoort dus in het jubileumcon-
cert thuis. Vol enthousiasme zal 
het koor I Lombardi en Nabuc-
co van Giuseppe Verdi zingen in 
de Corneliuskerk. Voor kaarten à 
10 euro en - indien men dat wil 
- na het concert een stamppot à 
7.50 euro in De Burgerij aan de 
overkant van de kerk kan men 
bellen naar: Ria Hooijboer: tel. 
072/505 22 35 of naar Clemen-
tine Bruschke: tel. 072/5052087. 
(Marga Wiersma)  

Bakkum - Dinsdagavond 2 no-
vember van 19.30 uur tot 22.00 
uur organiseert Stichting Goed 
Contact een netwerkavond met 
als thema ‘Meet the expert’.  Drie 
korte workshops over kennis-
gebieden (verzekeringen, juri-
dische zaken en fiscale zaken) 
waar iedere ondernemer in meer 
of mindere mate mee te maken 
krijgt. Tijdens de workshops is 
er ook de mogelijkheid tot vra-

gen stellen. Deze bijeenkomst 
wordt gehouden vanuit de Bak-
kummerstraat 56B, Instituut voor 
Huiswerkbegeleiding Cognovi, 
van Anita de Groot. 
Geïnteresseerde ondernemende 
vrouwen (leden en niet-leden) 
zijn welkom. 
Voor meer informatie of aanmel-
ding (ledenprijs is gratis, niet-le-
denprijs is 10 euro) kijk op www.
goed-contact.nl.

‘Meet the expert’
Netwerkbijeenkomst
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Zondagmiddag Jazz in Bakkum

Gipsyjazz en Latin van 
gitarist Robin Nolan 
Bakkum - Jazz in Bakkum pre-
senteert op zondag 31 okto-
ber  rond de klok van vier Robin 
Nolan & friends in Hotel Borst. 
Sinds jaar en dag onderhoudt 
organisator en pianist Jos van 
Beest een zeer goed contact met 
de internationale zeer veel ge-
vraagde en succesvolle jazzgi-
tarist. Nolan begon op zesjarige 
leeftijd met gitaar spelen en hij 
behoort nu tot de absolute we-
reldtop. Hij werkte muzikaal sa-
men met Rolling Stone Bill Wy-
man, Jimmy en Stochelo Ro-

senberg en speelde privéfeest-
jes van Beatle George Harrison. 
Nolan speelt niet alleen gipsy-
jazz à la Django Reinhardt, maar 
brengt met zijn formatie ook 
een mengeling van Latin-mu-
ziek, waarbij allerlei stijlen de re-
vue passeren, zoals verassende 
authentieke Spaanse flamenco, 
Braziliaanse muziek en vele an-
dere stijlen. 
Nolan wordt begeleid door de 
gitaristen Paul Hipp, Ted Gottse-
gen en Arnoud v.d. Berg op bas. 
De toegang is gratis. 

Mezza Luna Unplugged
Castricum - Vrijdag 29 okto-
ber is er weer een Mezza Luna 
Unplugged. Voor iedereen gra-
tis toegankelijk om bijvoorbeeld 
de werkweek gezellig af te slui-
ten met het geluid van relax-
te popmuziek. Deze avond staat 
Emy Perez op het podium met 
een compleet aangepaste set-
list. Emy Perez is zangeres/song-
writer, vierdejaars student op het 
Conservatorium in Alkmaar en 

zij geeft muziekles. “De mees-
te ervaring heb ik opgedaan op 
het podium tijdens concerten. Ik 
startte met professioneel te zin-
gen toen ik elf jaar oud was. In 
mijn land van herkomst Vene-
zuela heb ik twee nationale on-
derscheidingen gekregen. Op 
mijn vijftiende kreeg ik mijn eer-
ste platencontract en ik heb ver-
schillende songs in het Spaans 
opgenomen. Op mijn zeventien-

Akoestische punk en 
Halloween in Bakkerij
Castricum - Zaterdag 30 okto-
ber gaat het spoken in De Bak-
kerij vanaf 21.00 uur. Kleding van 
het publiek is natuurlijk aange-
past aan het thema Hallowee-
nen. Maar eerst zijn er op vrij-
dag 29 oktober twee akoesti-
sche punkacts. De Nederland-
se Tim Vantol speelde al in ve-
le punkrock en hardcorebands, 
maar is zich gaan richten op het 
schrijven van akoestische punk-
rock meezingers. Ook The Anni-

versary Club treedt op; het alter 
ego van Chris Stowe uit Pennsyl-
vania, Amerika. Hij speelt akoes-
tische folk met heel veel soul en 
is geïnspireerd door akoestische 
punkrocktroubadours als Chuck 
Ragan, Chris Wollard (Hot Water 
Music) en Tom Gabel (Against 
Me!). De Bakkerij is te vinden 
aan de Dorpsstraat 30 te Cas-
tricum. Het hele weekend is er 
vrij entree. Voor meer informatie: 
www.vriendenvandebakkerij.nl. 

Metamorfose Gall & Gall

Castricum - Het is druk, heel 
druk sinds de heropening bij 
Gall & Gall in Geesterduin. Vrij-
dagmiddag stroomde het winke-
lende publiek binnen. 
Het leek er zelfs op alsof zij Gall 
& Gall een beetje gemist hadden 
gedurende de dagen dat de win-
kel gesloten was. Of waren het 
de aantrekkelijke openingsaan-
biedingen die hen naar de win-
kel hadden gelokt? 

de kreeg ik mijn tweede platen 
contract. In Amerika kreeg ik de 
kans met verschillende arties-
ten en songwriters te werken. 
Na een kort verblijf en studie in 
Duitsland verhuisde ik naar Ne-
derland. 

Het optreden is akoestisch zodat 
iedereen elkaar kan verstaan. 
Verder op gitaar Glenn Schwar-
zer (Yuli, Girls Behind The Scene) 
op drums Paul van Schaik (ex 
Alain Clark) en André Voebel op 
basgitaar. Het adres is Mient 1 in 
Castricum. 

The Anniversary Club, vrijdag in 
De Bakkerij.

LTO licht kavelruil Kennemerland toe in OBC

“Het is goed om regio 
eens op te schudden”
Castricum - Het zou goed 
zijn om Kennemerland ruimte-
lijk eens op te schudden. Dat 
vindt beleidsmedewerker Hans 
Ghijsels van LTO Noord. Hij 
ontvouwde woensdag 13 ok-
tober tijdens de vergadering 
van Overleggroep Buitenge-
bied Castricum in De Burge-
rij in Limmen de ideeën voor 
grootschalige planmatige ka-
velruil in de regio. Een histori-
sche brief, zo noemde Ghijsels 
het gemeenschappelijk verzoek 
van enkele organisaties aan de 
provincie Noord-Holland om bij 
te dragen aan het proces om 
te komen tot een herschikking 
van eigendom en gebruik van 
ruimte. 
De Kennemer regio zit al ge-
ruime tijd op slot. De druk op 
de ruimte is groot. Functies ko-
men met elkaar in het gedrang, 
terwijl overheden nog meer 
plannen hebben met het ge-
bied tussen Bergen en Castri-
cum. Een planmatige kavelruil 
kan helpen al die ontwikkelin-
gen in goede banen te leiden. 
Nieuw in het proces is volgens 
Ghijsels dat niet zozeer beleids-
medewerkers de belangen van 
de betrokkenen behartigen, 
maar juist diegenen die over de 
gronden gaan, zoals de rent-
meesters. “De provincie heeft 

Hans Ghijsels van boerenorgani-
satie LTO-Noord. 

In rijen stonden de klanten met 
hun armen vol met flessen voor 
de kassa. Winkelmanager Gerrit 
Verbeek liep ondertussen rond 
om de klanten te adviseren en 
alle felicitaties in ontvangst te 
nemen.  

Fris, helder, overzichtelijk en ei-
gentijds; na zes dagen heel hard 
werken is de metamorfose van 
Gall & Gall een feit. 

geld op de plank liggen voor dit 
soort ontwikkelingen. Het zou 
daarom jammer zijn deze kans 
te laten liggen.” Stivas heeft in 
het recente verleden al (agra-
rische) structuuronderzoeken 
uitgevoerd in zowel Castricum 
als Bergen. “Daaruit blijkt al dat 
er bij agrarische ondernemers 
behoefte is om te schuiven
De beleidsmedewerker zag 
nog wel ‘enkele beren op de 
weg’. “Er moet fors worden be-
zuinigd, waardoor ook Stivas 
dreigt te worden gekort. De 
provincie Noord-Holland heeft 
bepaalde doelen gesteld. Dan 
hebben we wel instrumenten 
nodig om die te realiseren. Ook 
subsidietechnisch moeten nog 
enkele plooien worden gladge-
streken. Ik heb goede hoop dat 
dit gebeurt, omdat de provincie 
zelf ook belangen heeft in het 
gebied.” 
Mark Min van de afdeling Stra-
tegie en Beleid van de gemeen-
te ging in op de stand van za-
ken omtrent de plannen voor 
waterberging in De Kleine Pol-
der bij Akersloot. “Aanvankelijk 
zou meer dan de helft van de 
ruim 30 hectare metende pol-
der deze nieuwe bestemming 
krijgen. Tussentijdse ontwikke-
lingen elders in de gemeente 
hebben er mede voor gezorgd 

dat de plannen inmiddels een 
veel bescheidener opzet heb-
ben. In de noordoostelijke hoek 
wordt nu nog 3,6 hectare inge-
richt voor waterberging en re-
creatie. Het is de bedoeling in 
tweede helft van 2011 werkelijk 
met de inrichting aan de slag 
te gaan.” Er komt nog een in-
formatiebijeenkomst voor om-
wonenden en belanghebben-
den. De vraag vanuit de zaal 
of een combinatie is te maken 
met een ijsbaan wordt in over-
weging genomen.
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Huizen bouwen in Nairobi
Akersloot helpt Afrika benefietconcert
Akersloot – Zaterdag 20 no-
vember staat zaal ‘t Achter-
om vanaf 21.00 uur opnieuw in 
het teken van de bouwgroep 
‘Akersloot helpt Afrika’. De 13 
Akerslootse bouwers gaan in ja-
nuari 2011 eigenhandig huizen 
bouwen in de omgeving van Nai-
robi (Kenia). Trio Tjoe en Jeroen, 
Blitz, de Cobra Coverband en So-
lid Rock spelen deze avond hun 
vingers stuk om geld in te zame-
len voor dit project. Hollandse 
liedjeszanger Rocky Vosse komt, 
eveneens belangeloos, een gast-
optreden verzorgen. 
Het is geen toeval dat deze 
bands ‘acte de presence’ ge-
ven. Een 4-tal van de Akersloot-
se bouwers zijn namelijk ook 
muzikant. Zij hebben hun bands 
zover gekregen voor het goe-
de doel op te treden. Blitz, met 
daarin drummer Johan Vermaas, 
is een regelmatige verschijning 
binnen het Noord-Hollandse 
rockcircuit. De Cobra Coverband 
van saxofoniste Gerda Vrijhoef, is 
bekend van Akerpop. Zij zullen 
een set mooie sax-songs over de 
bühne brengen. Solid Rock met 
daarin drummer Jan Sander en 
bassist Gerard Struijf is een oude 

bekende. Begin jaren ‘80 speel-
de deze middelbare schoolband 
menig feestje plat. Speciaal voor 
‘Akersloot helpt Afrika’ zijn de 
oud-bandleden weer bij elkaar 
gekomen. 
Toen Tjoe en Jeroen van het 
Akersloter initiatief hoorden, 
waren ze meteen enthousiast. 
Spontaan boden zij volkomen 
belangeloos hun bijdrage aan. 
“Arme mensen in Kenia helpen 
is natuurlijk een serieuze zaak, 
maar geld inzamelen mag best 
ook een beetje leuk zijn”, aldus 
de rasmuzikanten. “En waarom 
zou je er niet gewoon een prach-
tige feestavond van maken?” Zo 
gezegd zo gedaan. En toen ook 
Rocky Vosse bereid was om voor 
het goede doel te komen zin-
gen, konden de voorbereidin-
gen starten. De Akersloters Jan 
en Jetty Sander van Horeca en 
recreatiebedrijf ‘t Hoorntje, Jo-
han Vermaas en Gerda Vrijhoef, 
Donald en Anita Schrier, Ni-
co (Pum) Kaptein van tuincen-
trum de Hoef in Alkmaar, Ruud 
en Renate van Vliet van het ge-
lijknamige Loonbedrijf, Clemens 
en Ankie Krom en Gerard en Le-
nie Struijf hebben hun bouwreis 

inmiddels tot in detail voorbe-
reid. Op deze zeer directe wijze, 
willen zij hun steentje bijdragen 
om de armoede in dit deel van 
de wereld structureel te bestrij-
den. Door huizen te bouwen voor 
mensen die ze zelf ook kunnen 
onderhouden, ontstaan er kleine 
groeikernen. De basis waarop de 
lokale bevolking haar toekomst 
kan gaan inrichten. Habitat for  
Humanity begeleidt de Akerslo-
ters op de Afrikaanse bouwloca-
tie en zorgt voor de tijdige aan-
voer van de benodigde materi-
alen. 
Wie 20 november komt kij-
ken, luisteren en feesten be-
taalt 10 euro entree. Dit bedrag 
komt  volledig ten goede van het 
bouwproject. De toegangskaar-
ten zijn verkrijgbaar bij de le-
den van de bouwgroep, bij No-
vy Velzeboer aan de Julianaweg 
en, zij het beperkt aan de zaal 
(toeslag 2,50 euro). Doneren kan 
natuurlijk ook op bankrekening: 
1432.44.612 t.n.v.: HGC Struijf, 
ACM Krom en RA van Vliet, on-
der vermelding van: Sponso-
ring Akersloot helpt Afrika! Voor 
meer informatie: www.akersloot-
helptafrika.nl.

Kerkenveiling Akersloot
Akersloot - Wie echt eens iets 
anders wil meemaken kan op 
19 november een bezoek bren-
gen aan de kerkenveiling in 
Akersloot. Deze veiling, die eens 
in de vier jaar wordt gehouden, is 
een opvallend evenement. Hon-
derden, door particulieren en 
middenstand geschonken kavels 
worden geveild en dus verkocht 
aan de hoogste bieder. De ka-
vels bestaan uit drank, taarten, 
paling, avondje oppassen, speel-
goed, planten, bloemen en heel 
veel andere bijzondere en vaak 
ook persoonlijke zaken.
De ervaren veilingmeesters ver-

kopen in een rap tempo tussen 
20.00 en 24.00 uur circa 400 ka-
vels. Wie nog nooit een veiling 
heeft meegemaakt, kan hier de 
eerste ervaringen op een ont-
spannen manier meemaken, 
maar ook de meest geroutineer-
de veilingbezoeker zal hier iets 
van zijn/haar gading vinden. De 
opbrengst wordt besteed aan 
het noodzakelijk onderhoud van 
de St. Jacobuskerk en een deel 
van de opbrengst gaat naar de 
Scoutinggroep Akersloot.
Vrijdag 19 november zal van-
af 19.30 uur de zaal van Party-
centrum de Vriendschap aan 

de Kerklaan in Akersloot open 
staan en om 20.00 uur zullen de 
veilingmeesters de hamer op-
nemen en de eerste kavel gaan 
verkopen. Wie voor 20.00 uur 
binnen is en een kopersnummer 
heeft laten registreren ontvangt 
een extra lot voor de verloting 
na de veiling. Daar zullen aan-
trekkelijke prijzen worden ver-
loot met een opvallende nader te 
noemen hoofdprijs.
De catalogus wordt in Akersloot 
huis aan huis verspreid. Wie niet 
in Akersloot woont, maar toch 
belangstelling heeft voor de ca-
talogus, kan die vanaf 12 novem-
ber verkrijgen door een telefoon-
tje naar I. Krom, tel 0251-314567 
of H. Hoogervorst 06-51144954.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
14-10-2010: Ilse, dochter van 
C.J. Rijs en R. van der Wissel, ge-
boren te Alkmaar. 15-10-2010:  
Audrey Joanna, dochter van J. 
van Schaik en J.C. Hes, geboren 
te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
15-10-2010: Robin Caren, doch-
ter van R. Dekker en A.W. Wege-
wijs, geboren te Alkmaar. 16-10-
2010: Bjorn Nicolaas Johannes, 
zoon van N.J. Kool en W.W.M. 
Heeringa, geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
15-10-2010: Krom, Roel N.J. en 
Hoogenboom, Linda E., beiden 
wonende te Akersloot. 15-10-
2010: Köseoglu, Meral en van 
Huijssteden, Gemma M., bei-
den wonende te Castricum. 20-
10-2010: van den Berghe, Tan-
no, wonende te Castricum en de 
Graaf, Tamara M., wonende te 
Bakkum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
20-10-2010: van Dodewaard, Ru-
dolf Jan en van den Heerik, An-
nelies, beiden wonende te Lim-
men. 20-10-2010: van der Stoop, 
Michaël J. en ten Tije, Trijntje C., 
beiden wonende te Alkmaar.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
11-10-2010: Zandbergen, Maria 
M., oud 86 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met L. Muts. 15-
10-2010: Versteeg, Johanna, oud 
96 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met P.G. Rood. 16-10-
2010: Keijser, Catharina, oud 82 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met E. de Leur.
 Wonende te Bakkum:
15-10-2010: Hes, Cornelis J.N., 
oud 67 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met H.P. Gihaux. 
Wonende te Purmerend:
12-10-2010: Kramer, Pieter T., 
oud 85 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met D. Trieling.

Jazz op Castricum 105
Castricum - Om 19.00 uur kan 
men weer luisteren naar het 
programma ‘Just Jazz’ op Radio 
Castricum, dat wordt gepresen-
teerd door Fred Timmer en Jan 
van Weelden. Zoals altijd wordt 
het programma begonnen met 
Hella Peterse die het nummer 
‘Mood Indigo’ met haar trio zo 
voortreffelijk vertolkt. 
Een keur van jazzartiesten zal 
weer de revue passeren met dit 
keer een buitengewone afwisse-
ling in stijlen en muzikanten. Zo-
wel buitenlandse sterren als mu-
zikale coryfeeën uit Nederland 
zullen acte de présence geven.  
Wat te denken van die beroem-
de pianisten als Dave Brubeck 
en Errol Garner, de Bigbandlei-
ders annex klarinettisten Woody 
Herman en Benny Goodman. En 
ook zangeressen als Laura Fygi 
en Billie Holiday en vele anderen 
komen langs.

Al met al wordt het weer een 
zeer afwisselend programma 
van dixieland tot bigbands, van 

swing tot modern. En dit alles 
wordt weer vakkundig aan el-
kaar gepraat door Jan en Fred.
Het programma op Castri-
cum105 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 ka-
bel in Akersloot, Limmen en op 
De Woude.

Dave Brubeck.

Start werkzaamheden 
A9 Alkmaar - Uitgeest
Regio - Rijkswaterstaat start op 
maandag 1 november met werk-
zaamheden op de A9 tussen 
Alkmaar en Uitgeest. Het gaat 
om een combinatie van onder-
houdswerkzaamheden en aan-
leg van spitsstroken. De werk-
zaamheden duren tot en met 19 
juni 2011. Tijdens de werkzaam-
heden zijn de rijstroken ver-
smald en verschoven en geldt 
er een snelheidsbeperking van 
70 km per uur. Van 1 november 
tot eind maart 2011 werkt Rijks-
waterstaat alleen op de rijbaan 

richting Alkmaar. In deze perio-
de moeten weggebruikers rich-
ting Alkmaar, met name in de 
avondspits rekening houden met 
extra reistijd. Van 28 maart tot 
en met 19 juni zijn er werkzaam-
heden op de rijbanen in beide 
richtingen. In de ochtendspits 
is er vooral verkeershinder rich-
ting Haarlem en Amsterdam, in 
de avondspits richting Alkmaar. 
Voor vragen over de werkzaam-
heden is er de landelijke infor-
matielijn van Rijkswaterstaat 
0800-8002 (gratis).

Akersloot - Zondagavond rond 
18.30 uur is op de Mozartlaan 
een 53-jarige man uit Akersloot 
aangehouden op verdenking van 
poging tot zware mishandeling. 

Boze buurman aangehouden
Hij had tijdens een ruzie met een 
benedenbuurman, die geluids-
overlast zou veroorzaken, een 
plantenbak opgetild en deze was 
naar beneden gevallen, vlak voor 

de voeten van het slachtoffer. De 
verdachte werd zondagavond in 
verzekering gesteld. 

Maandag werd hij na verhoor 
met een proces-verbaal op zak 
heengezonden.

Heemskerk - De politie hield in 
de nacht van zaterdag op zon-
dag op de Communicatieweg 

Onder invloed, rijbewijs kwijt
een 23-jarige Castricumse auto-
mobilist aan voor drankmisbruik. 
De man bleek na een blaastest 

ruim drie keer de toegestane 
hoeveelheid alcohol gedronken 
te hebben. 

Zijn rijbewijs is ingevorderd en 
hij krijgt een proces-verbaal.
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Toppers van Sinterklaas
Jochem van Gelder 
ontvangt Sint in Caprera

Regio - Sinterklaas wordt op 
zondag 14 november te paard  
ontvangen in het Openluchtthea-
ter Caprera in Bloemendaal, een 
unieke locatie waar de maan let-
terlijk door de bomen schijnt.
Het publiek kan genieten van 
een wervelend en vooral muzi-
kaal sinterklaasfeest voor het he-
le gezin in een natuurlijk sprook-
jesdecor. Het Bloemendaalse bos 
wordt speciaal belicht om de Sint 
en zijn pieten te ontvangen pre-
cies één dag nadat de stoomboot 
afmeert in Nederland en de Sint 
net is aangekomen. Na succes-
volle voorstellingen in Haarlem, 
Beverwijk en Koninklijk theater 
Carré komt Het Sinterklaas The-
ater weer terug in Caprera. SiSint 
organiseerde eerder in 2004 en 
2007 een muzikale sinterklaas-
voorstelling in dit openluchtthe-
ater en is bijzonder trots het pu-
bliek nu weer te mogen ontvan-

gen. Jochem van Gelder, zelf ook 
een Topper van de Sint, presen-
teert de voorstelling en zingt zijn 
bekendste sinthits! Waar droomt 
Sinterklaas van om zelf te krij-
gen op pakjesavond? Niemand 
weet wat er op zijn eigen ver-
langlijstje staat. Jochem van Gel-
der wil samen met Alexandra Al-
phenaar een mooi verlanglijst-
je samenstellen voor Sinterklaas 
om hem aan te bieden tijdens het 
feest in Caprera. Samen ontvan-
gen ze een aantal kinderen op 
het toneel die zich hebben opge-
geven om voor de sint als ‘Top-
per’ te mogen optreden. Staan zij 
op het verlanglijstje van de goed-
heiligman? Alexandra zingt zelf 
ook voor Sint Nicolaas. Alexandra 
werd vooral bekend als Ronja uit 
GTST en musicals als The Sound 
of Music en binnenkort Dokter 
Dolittle. De enige echte Feestpie-
ten Boyband, ook wel de Toppers 
van Sinterklaas genoemd, zin-
gen al hun bekende sinthits van 
radio en televisie en zorgen er 
voor dat het publiek de nostalgi-
sche liedjes mee gaat zingen. Dat 
wordt swingen en springen! Na 
de show deelt de Boyband hand-
tekeningen uit aan de kinderen. 
Zondag 14 november, aanvang 
13.30 en 16.30 uur. De entree be-
draagt 16 euro. Kaartverkoop en 
informatie via www.sinterklaas-
theater.nl.

The Pianohouse 
speelt in Burgerij!

Limmen - Op zaterdag 30 ok-
tober komt The Pianohouse in 
de Burgerij! Drie pianisten, een 
bassist en een drummer zorgen 
moeiteloos voor een onvergete-
lijke avond! 
The Pianohouse is de kameleon 

Angst of problemen bij autorijden?

Speciale instructrice bij 
Storm Verkeersopleidingen
Castricum - Simone van Ga-
len start op 1 november als in-
structrice bij Storm Verkeersop-
leidingen. Simone heeft zich ge-
specialiseerd in het lesgeven aan 
mensen die door faalangst of an-
dere problemen niet (meer) in de 
auto willen stappen. 

Zij begeleidt mensen die angst 
hebben in tunnels, op snelwegen 
of bruggen, mensen die bang 
geworden zijn op de weg na het 
meemaken van een ongeluk of 
door leerproblemen moeite heb-
ben met het behalen van een rij-
bewijs. Daarnaast begeleidt zij 
leerlingen met faalangst of exa-
menvrees. Want ook zij hebben 
speciale aandacht nodig tijdens 
de rijopleiding. Rogier Storm 
van ’s Gravensande vertelt: “De 
vraag naar rijlessen voor mensen 
met angst of onzekerheid wordt 
steeds groter. Daarom is Simone 
een echte aanwinst in ons be-
drijf. Zij heeft de speciale oplei-
ding gevolgd om deze mensen 
optimaal te kunnen begeleiden.” 
Het gaat goed met Storm Ver-
keersopleidingen. Zes jaar na de 

oprichting rijden nu vier leswa-
gens rond en zijn er plannen om 
het wagenpark in zijn geheel te 
vernieuwen. 

“We werken met zes man sterk 
en geven les van maandagmor-
gen 8.00 uur tot zaterdag 16.00 
uur. Op werkdagen rijden we tot 
21.00 uur. Opmerkelijk is de gro-
te vraag naar de opleiding brom-
fiets. Dat heeft er vooral mee te 
maken dat wij geen wachttijden 
hebben. Iemand die zestien jaar 
is geworden, wil niet nog eens 
weken wachten voordat hij op 
de brommer mag. Zelfs uit ande-
re provincies komen ze hiernaar-
toe om vier uur les te nemen en 
dan meteen examen te doen. We 
hebben meerdere brommers met 
moderne communicatieappara-
tuur en het slagingspercentage 
is enorm hoog!” Storm Verkeers-
opleidingen verzorgt ook mo-
torrijlessen, auto met aanhan-
ger en theorielessen voor motor 
en personenauto. Bel voor meer 
informatie 0251-671185, 06-
42724254 of kijk op www.storm-
verkeersopleidingen.nl. 

CALorie informeert 
over isoleren woningen
Castricum - Voor alle huizenbe-
zitters in de gemeente Castricum 
organiseert Energie Coöperatie 
CALorie een kennismarkt over 
het isoleren van woningen. Deze 
bijeenkomst wordt speciaal ge-
organiseerd voor de huizenbe-
zitters met een woning waarvan 
de isolatie van muren, vloer en 
dak niet meer van deze tijd is. Er 
wordt informatie gegeven over 
de verschillende isolatievormen, 
en wat voor welke woning ge-
schikt is. De thema-bijeenkomst 
Isoleren vindt plaats op donder-
dagavond op 4 november.
Er zijn die avond twee korte in-
leidingen: een praktisch verhaal 
over isoleren en een verslag van 
de eerste ervaringen met ‘straat-
isolatie’. 
Maar dat is niet alles. Juist om 
iedereen goed geïnformeerd en 

met zoveel mogelijk antwoorden 
naar huis te laten gaan, is er ook 
een minikennismarkt over isole-
ren”. Daar heeft men volop gele-
genheid om vragen voor te leg-
gen aan enkele professionals en 
leden van de werkgroep ‘Bespa-
ren’ van CALorie. De markt heeft 
vier kramen: (spouw)muurisola-
tie, dubbel glas, vloerisolatie en 
dakisolatie. Alle belangstellen-
den zijn welkom vanaf 19.30 uur 
in het nieuwe gebouw aan de 
Oude Haarlemmerweg 75. 
De nog jonge Castricumse Ener-
giecoöperatie CALorie heeft de 
ambitie om de CAL-gemeen-
te op termijn geheel zelfvoorzie-
nend te maken met groene ener-
gie. Daarnaast wordt gestreefd 
naar het verminderen van onno-
dig warmteverlies door muren, 
vloeren en daken. 

Castricum - Komt er een te-
kort aan fossiele brandstoffen of 
is er een overvloed, die het kli-
maat kan ontregelen? Wat zijn 
de mogelijkheden van duurza-
me energie en die van kolen en 
kernenergie, waar momenteel de 
aandacht naar uitgaat? Moeten 
we doorgaan met windmolen-
parken en zonne-energie zoals 
in Duitsland zo krachtig wordt 
gestimuleerd? Evert Sjoertsma 
(ECN) presenteert op prikkelen-
de wijze en met onconventionele 
gezichtspunten de mogelijkhe-
den voor een duurzame energie-
toekomst. Deze actuele cursus in 
vier bijeenkomsten op dinsdag 
vanaf 19.30 uur start op 2 no-
vember bij de VUcas. Inschrijven 
via www.vucas.nl of op het Kooi-
plein 24a (tel. 670048). 

Lezing energie

Kleindierententoonstelling in Clusius
Uitgeest - De kleindierenver-
eniging Jong-Leven Uitgeest en 
omgeving houdt op 30 en 31 ok-
tober de jaarlijkse clubshow met 
meer dan honderd dieren. Op 
deze tentoonstelling zullen de le-
den van Jong-Leven hun mooiste 
konijnen, cavia’s, (dwerg)hoen-
ders en sierduiven aan het pu-
bliek tonen. Tijdens de tentoon-

stelling zijn de aanwezige leden 
van de vereniging van de par-
tij om een deskundig antwoord 
te geven op alle vragen over het 
houden en verzorgen van de-
ze soorten kleindieren. Wie inte-
resse heeft in een specifiek dier 
of een diersoort kan ter plaatsen 
contact opnemen over een even-
tuele aankoop. Voor de kinderen 

is er een knuffelhoek ingericht 
en voor de ouderen is er onder-
meer een tombola. De tentoon-
stelling wordt gehouden in het 
Clusius College, Oranjelaan 2A 
in Castricum. De openingstijden 
zijn op zaterdag 30 oktober van 
9.30 tot 18.00 uur en op ondag 
31 oktober van 10.00 tot 15.30 
uur. De toegang is gratis.

in muziekentertainment. Oprich-
ter Ernesto Oosthuizen vertelt 
enthousiast: “Wij spelen en kleu-
ren in op de situatie. Muzikaal 
maatwerk is voor ons allesbehal-
ve een cliché. De band dijt uit of 
krimpt in. Op de voor of achter-
grond. Stevig of soft.  Repertoire 
wordt moeiteloos aan een thema 
of sfeer aangepast. Het publiek 
vraagt en wij spelen.” The Pia-
nohouse werd eind 2005 opge-
richt door Ernesto. “Amerikaan-
se pianobars fascineerden mij. 
De entertainende pianist, flexi-
bel inspelend op sfeer door het 
honoreren van verzoeknummers, 
moest de basis zijn van een ei-
gen Hollandse concept. Duide-
lijk anders dan de collega’s op 
de boulevard van Scheveningen. 

Met een mix van ervaren en jon-
ge talentvolle muzikanten en een 
allround repertoire in een frisse 
en sprankelende uitvoering. De 
muzikanten houden op ieder 
moment feeling met het publiek. 
Speciale Pianohouse-bierviltjes 
dienen als verzoekaanvragers. 
Ze worden massaal op de twee 
vleugels gedeponeerd waarna 
de indiener op zijn /haar wenken 
wordt bediend. Zelf meezingen 
mag trouwens ook. The Piano-
house begeleidt iedereen graag 
op weg naar eeuwige roem. 
Kaarten zijn verkrijgbaar in de 
Burgerij, te reserveren via 06-
20741511 of via info@deburge-
rijlimmen.nl . De kaarten kosten 
10,00 euro in de voorverkoop en        
12,50 euro aan de deur. 

Regio - Een lunch in Jamie 
Oliver´s restaurant Fifteen? Dat 
kan. Op zondag 7 november or-
ganiseert Stichting Cadena de 
Talentos vanaf 12.30 uur een Pe-
ruaanse middag met onder meer 
een lunch, een dansshow en een 
veiling. De opbrengsten van de 
veiling komen ten goede aan ta-

Veiling kansarme talenten Peru
lentvolle jongeren uit de slop-
penwijken van Peru. Veiling-
meester is Ben-Kees Eeltink uit 
Castricum. De te veilen items zijn 
te vinden op www.cadenadeta-
lentos.org. Inschrijven kan op de 
website tot en met donderdag 
4 november. Er is een speciaal 
programma voor kinderen. 
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Forte Kinderopvang start nieuwe 
gratis service: Coffee-to-go
Castricum - Vanaf maandag 1 
november start Forte Kinderop-
vang met een nieuwe gratis ser-
vice voor ouders: Coffee-to-go. 
Ouders krijgen bij het wegbren-
gen van hun kind(eren) naar 
het kinderdagverblijf gratis kof-
fie aangeboden in een handi-
ge meeneembeker. Coffee-to-go 
maakt onderdeel uit van een to-
taal servicepakket dat Forte aan 
werkende ouders en hun kinde-
ren wil bieden.
Wie herkent het niet? ’s Morgens 
vroeg opstaan, kinderen uit bed 
halen, aankleden en hup, snel 
naar het kinderdagverblijf. Alles 
in een razend tempo, om vooral 
de file voor te zijn of in ieder ge-
val op tijd op het werk te komen. 

Een rustig koffiemoment voor de 
ouders zelf zit er vaak niet in.
Vanaf begin november kunnen 
ouders dat koffiemoment op 
het kinderdagverblijf van hun 
kind(eren) doorbrengen. Forte 
biedt hen voortaan bij het weg-
brengen van de kinderen gratis 
koffie aan in een handige mee-
neembeker. Zij kunnen dan even 
rustig koffiedrinken en kijken 
hoe hun kind zich beweegt in de 
groep, of de koffie meenemen 
voor onderweg. 

Coffee-to-go wordt aangeboden 
in de vestigingen De Wielewaal 
in Bergen, Eigen Wijs in Limmen, 
De Vuurtoren en Het Zandkas-
teel in Castricum.

Wat kunnen kinderen 
doen bij Toonbeeld?
Castricum - Kinderen kunnen 
bij Toonbeeld etsen op zelfge-
schept papier, maar ook zeef-
drukken, pottenbakken en siera-
den maken. Kinderen tussen de 
9 en 13 jaar kunnen op 3 novem-
ber beginnen met een korte cur-
sus etsen op zelfgeschept pa-
pier. De kinderen beginnen op 3 

november met drogenaald etsen. 
De week daarna gaan ze zelf pa-
pier maken. Die week maken ze 
ook al een proefdruk. De derde 
en de vierde week gaan de kin-
deren de lijnets afdrukken op het 
zelfgeschepte papier in kleur en 
zwart wit en ook nog combine-
ren met sjablonen zodat ze van 

dezelfde getekende lijnen ver-
schillende druksels kunnen uit-
voeren.  

Deze korte cursus maakt deel uit 
van een jaarcursus waarin ver-
schillende beeldende kunstdis-
ciplines aan bod komen, spe-
ciaal voor kinderen. De kinde-
ren kunnen zich alsnog voor óf 
voor het hele jaar óf per module 
inschrijven. In een blok van vier 
weken leren de kinderen in een 
bepaalde techniek te werken. 
Kinderen die zich voor het hele 
jaar opgeven leren dus een aan-
tal beeldende kunstdisciplines 
en hebben bovendien de moge-
lijkheid om in de vier vrije lessen 
tussen de blokken door hun ei-
gen ideeën naar aanleiding van 
de geleerde technieken hun ei-
gen werkstuk op hun eigen ma-
nier te kunnen uitvoeren onder 
begeleiding van de docent, Rick 
Paauw. Na het droge naald et-
sen op handgeschept papier 
gaan ze ook nog zeefdrukken 
op 1 december, pottenbakken op 
19 januari, sieraden maken op 2 
maart en beeldhouwen in mergel 
en speksteen op 13 april.
De lessen worden gegeven tus-
sen 13.30 en 15.00 uur. Aanmel-
den kan bij de administratie van 
Toonbeeld aan de Jan van Nas-
saustraat 6 tijdens kantooruren. 
Wie twijfelt kan altijd een keer 
voor een proefles komen. 
Voor meer informatie en aanmel-
ding: www.toonbeeld.tv.

Heiloo - Op 3 november orga-
niseert Forte voor belangstellen-
den een informatieavond bij Pi-
no, aanvang 20.00 uur op de J.P. 
Hasebroekweg 21 in Heiloo, in-
gang via hek Barlaken. 

Met ingang van het nieuwe 
schooljaar heeft Halve Dagop-
vang Pino, gevestigd in een ruim-
te in de Benedictusschool in Hei-
loo, haar deuren geopend. Bij-
zonder is dat Pino geopend is 
tussen 7.30-13.00 uur. Pino is be-
stemd voor kinderen van twee tot 
vier jaar oud en werkt met een 
aantal bijzondere programma’s 
en activiteiten. Voorbeelden zijn 
een programma voor interactief 
voorlezen, Engelse taal (met Do-
ra) en een programma voor de 
sociale ontwikkeling volgens de 
methode ‘Bino’. Daarnaast orga-
niseert Pino regelmatig natuur-
activiteiten en gerichte beweeg-
activiteiten.

De kinderen van Halve Dag-
opvang Pino en peuterspeel-
zaal Pino worden als gezamen-
lijke groep opgevangen en acti-
viteiten worden gezamenlijk on-
dernomen. Het verschil met de 
peuterspeelzaal is dat de Halve 
Dagopvang gedurende het he-
le jaar geopend is, een lange-
re openingstijd heeft per dag en 
dat ouders/verzorgers voor deze 
vorm van opvang ook kinderop-
vangtoeslag kunnen aanvragen.
Kijk voor meer informatie op 
www.fortebv.nl of bel het Cen-
traal Bureau, tel. 0251 658058.

Bibliotheek aan huis
Regio - Graag lezen, maar niet 
in staat zijn om naar de biblio-
theek te komen? Voor deze men-
sen is de ‘Bibliotheek aan huis’ 
echt iets. De bibliotheek is er 
voor iedereen. Dus als men zelf 
niet kan komen, komt de biblio-
theek naar ze toe.

Het eerste contact is telefonisch. 
Men kan vertellen welke boeken  
men het liefste leest. Vervolgens 
komt een vaste contactpersoon 
regelmatig om nieuwe boeken te 
brengen.
Bij de bibliotheek kan men boe-
ken, tijdschriften, films en games 
lenen. 
Voor mensen die slechter zijn 
gaan zien, heeft de bibliotheek 
ook boeken in extra grote druk, 
de zogenaamde grote letter boe-

ken. Men kan ook kennis maken 
met boeken in gesproken vorm 
en informatie krijgen over ver-
grotende leeshulpmiddelen.
Wie van deze service gebruik wil 
maken, kan contact opnemen 
met de bibliotheek in de woon-
plaats. Deze service kost niets 
extra, men betaalt de norma-
le abonnementsprijs. Kijk op de 
website voor de contactperso-
nen: www.bibliotheekkennemer-
waard.nl bij volwassenen.

Tevens is Bibliotheek Kennemer-
waard op zoek naar vrijwilligers 
die het leuk vinden om klanten 
van de ‘Bibliotheek aan huis’ ser-
vice te bezoeken. Voor meer in-
formatie en aanmelding kan men 
contact opnemen met de biblio-
theek in de woonplaats. 

Halve dagopvang

Vaarbewijs en 
Marifoon 

starten weer
Maandag 15 november start 

Vaarbewijs i te alkmaar en dinsdag 
16 november te Haarlem. Dit zijn 

cursussen van 3 lessen, kosten e150,-
Zaterdag 13 november geven we een 

dagcursus Vaarbewijs i in Heemskerk, 
kosten e120,-. Vrijdagavond doen we 

Marifonie te Heemskerk. snel daarna 
doe je examen. we geven slaaggarantie. 

Meer informatie vind je op 
www.vaarbewijs.com 

of bel 0251-239832
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Groot succes stratenvoetbaltoernooi 
Vitesse’22 door goede samenwerking

Castricum - Afgelopen zater-
dag organiseerde Vitesse’22 we-
derom de voorrondes van het 
KNVB Calvé statenvoetbaltoer-
nooi voor de D- en E-pupillen op 
de velden van de Puikman.
Zestig teams, in totaal bijna 300 
meisjes en jongens plus bege-
leiding trotseerden de regen en 
de kou en maakten er een ware 
happening van met spannende 
wedstrijden. Om 10.00 uur werd 
gestart met de eerste poulewed-

strijden in de E- en D categorie 
en rond 13.00 uur vonden de fi-
nales plaats.
De hele ochtend waren maar 
liefst vier volledige velden op 
de Puikman bezet. De inzet was 
een plaatsing voor de regiofina-
les op 8 mei 2011, welke door FC 
Castricum zal worden georgani-
seerd. Naast vooral veel teams 
van Vitesse’22, waren er ook veel 
inschrijvingen van FC Castricum 
en Limmen en werd het deel-

nemersveld gecompleteerd met 
onder andere SVW ’27 en Rei-
gerboys.
Een strak programma zorgde er-
voor dat weinig hinder werd on-
dervonden van het slechte weer. 
Hoewel na afloop van de wed-
strijdjes en ook wel tussendoor, 
de gang naar de ‘De Treffer’, de 
warme kantine van Vitesse, door 
menigeen maar al te graag werd 
bewandeld.
De kinderen hadden nog het 
minste last van het weer en stre-
den vol vuur om de hoogste klas-
seringen in de poules. Na bloed-
stollende finales waren de win-
naars bekend en werd duidelijk 
wie straks wordt afgevaardigd 
naar de regiofinales.
Bij de D-pupillen was Vitesse’22 
zeer succesvol, in alle drie de ca-
tegorieën werd zij de uiteindelij-
ke winnaar en zij gaan dus door 
naar de regiofinales. Omdat FC 
Castricum in de derde catego-
rie tot de finale wist door te drin-
gen zullen ook zij een team af-
vaardigen.
Bij de E-pupillen was Vites-
se’22 in de categorieën 1 en 2 
de sterkste en gaat zij als win-
naar door naar de finales op 8 
mei. Ook hier vaardigt FC Cas-

tricum als finalist in categorie 1 
een team af naar de regiofina-
les. De sterkste categorie 3 werd 
een Limmense aangelegenheid, 
zij liet geen concurrentie toe van 
andere verenigingen en treedt 
straks met twee teams op in de 
finales. 
Bij de meisjes E pupillen tenslot-
te was het FC Castricum die als 
winnaar met de eer ging strijken. 
De prijsuitreiking tenslotte was 
wel heel ludiek want alle win-
naars van deze ochtend werden 
door huisfotograaf Han de Swart 
van FC Castricum op de foto ge-
zet met een pot Calvé pindakaas. 
Zo heeft elke vereniging binnen 
de CAL-gemeente zijn regiofina-
listen, is de boel mooi verdeeld 
en is iedereen tevreden. Tevre-
den zijn ook vooral de organi-
satoren van Vitesse ’22, met na-
me over de goede samenwer-
king met buurtverenigingen Lim-
men en FC Castricum. Beide ver-
enigingen hebben veel materi-
eel en begeleiding beschikbaar 
gesteld om dit allemaal moge-
lijk te maken. Speciale dank gaat 
uit naar de huisfotograaf van FC 
Castricum, Han de Swart, die zijn 
blauwwitte clubbelangen voor 
een keer in blauwzwart veran-
derde en een geweldig mooie 
fotoreportage heeft gemaakt van 
deze dag. Deze bereidwilligheid 
en goede onderlinge verhou-
dingen zorgden mede voor een 
vlekkeloos verloop van het toer-

nooi. Bij de D pupillen vaardigen 
zowel Vitesse als FC Castricum 
teams af naar de regiofinales en 
bij de E pupillen is het mooi ver-
deeld tussen Vitesse, Limmen en 
FC Castricum.
Bij de meisjes E streek FC Cas-
tricum met de hoogste eer win-
naars af in alle categorieën. In de 
hoogste categorie 3 trok Vites-
se in een spannende finale te-
gen FC Castricum aan het lang-
ste eind met een nipte overwin-
ning. De verliezend finalist gaat 
ook door, dus ook FCC heeft zich 
hier geplaatst.
In categorie 1 bij de E pupillen 
stonden de twee Castricumse 
ploegen weer in de finale tegen-
over elkaar. 1 en 2 vaardigt in al-
le drie de categorieën winnaars 
af aangevuld met alle drie de ca-
tegorieën van de categorie 1 de 
‘D4 team 2’, in categorie 2 het 
‘talententeam’ en de ‘muisjes’, en 
in categorie 3 het team ‘Holland 
B’ af. In de categorieën 1 en 2 
van zowel de D- als de E pupillen 
trok Vitesse aan het langste eind.
Deze regiofinales worden geor-
ganiseerd door FC Castricum en 
daar wordt gespeeld voor het re-
giokampioenschap voor de ni-
veaus 1 en 2 en plaatsing voor 
de hoogste klasse de districts-
finales en de landelijke finale 
in juli 2011 met uiteindelijk het 
kampioenschap van Nederland 
op de Dam.

Jimmy Hendriks wint ein-
delijk toernooi in Engeland
Castricum - Afgelopen week 
was er voor de derde maal een 
groot internationaal toernooi in 
Engeland. De England Classic 
werd gespeeld en voor Hendriks 
moest dit dan misschien wel zijn 
toernooi gaan worden, nadat hij 
tweemaal de finale had verloren 
van de Open en de Masters Eng-
land. 
Opnieuw zat Hendriks meteen 
lekker in het toernooi doordat hij 
de eerste twee rondes met ge-
weldig spel won. Middels een 14 
en een 17-darter en ook twee-
maal een 180-er wist hij door 
te dringen tot de kwartfinales. 
Daarin moest hij spelen tegen 
de captain van Engeland, Jake 
Jones. 
Na een 0-1 achterstand wist Jim-
my toch de wedstrijd om te bui-
gen naar een 2-1 winst, door een 
137-finish (ook een 15-darter) en 
een 98-finish. Een opmaat voor 

opnieuw een finaleplek want in 
de halve finale, tegen Kurtis At-
kins, liet hij zien dat hij de bes-
te was in het toernooi. Het werd 
een eenvoudige 2-0 zege en op-
nieuw een finale tegen Matt Hall 
ook uit Engeland.

De finale werd een prachtige 
wedstrijd. Jimmy kwam met 1-0 
voor en nadat Hall de stand ge-
lijk trok, sloeg Hendriks genade-
loos toe. De derde leg wist hij te 
winnen met een 116-finish en 
de vierde leg met tweemaal een 
180-er liet hij Hall verbouwe-
reerd achter en won hij dus de 
England Classic met groot ver-
toon van macht.
Eindelijk een hele grote overwin-
ning en meteen ook goed voor 
het zelfvertrouwen voor het toer-
nooi van aankomend weekend 
in Hull, alwaar de Winmau Mas-
ters wordt gespeeld, het officieu-

ze wereldkampioenschap van de 
British Darts Organisation.
Na het toernooi kreeg Jim-
my ook nog een sponsorcon-
tract voorgelegd van het bedrijf 
Red Dragon Darts, een jeugd-
contract voor twee jaar, waarbij 
hij zijn eigen flights mag maken 
en ook een beloning krijgt bij het 
bereiken van een televisietoer-
nooi in Nederland of Engeland 
en bij plaatsing voor de Lakeside 
(the Embassy). In de dartwereld 
is een goede sponsor nodig om 
alle grote toernooien te kunnen 
gaan spelen. Het is dan ook een 
mooie stap om het financieel al-
lemaal wat gemakkelijker te krij-
gen. Men hoopt dat Hendriks tij-
dens de Winmau zijn goede spel 
gaat vasthouden en dat daar dan 
opnieuw mooie dingen gaan ge-
beuren. Op de BBC televisie kan 
men de verrichtingen volgen van 
deze man uit Castricum. Kickboksdemonstratie 

en gratis workshop 
Castricum - Dinsdagavond 2 
november is er een kickboksde-
monstratie met daarbij de mo-
gelijkheid om deel te nemen 
aan een gratis korte kennisma-
kingsworkshop kickboksen. De 
demonstratietraining begint om 

20.00 uur. Locatie is de oude 
Molenweidschool aan de Albert 
Schweitzerlaan 2. Voor meer in-
formatie en aanmelding bel met 
Jongerenwerker Wynzen Pau-
zenga, tel. 06-30370483 of wyn-
zen@welzijncastricum.nl.

Herfststiltewandeling
Castricum - Maandag 1 no-
vember, de dag van Allerheili-
gen, kunnen belangstellenden in 
stilte wandelen in de Noord-Hol-
landse duinen onder leiding van 
Marianne Duijn en Rob de Wit.  
Rob: “Nu de herfst zijn intrede 
heeft gedaan, is het een goede 

tijd voor loslaten en bezinning. 
Bezinning over wat geweest is. 
Wat kunnen wij hiervan leren 
voor de komende tijd? Ook voor 
bezinning naar onze eigen inner-
lijk, onze heelheid, onze heilig-
heid in onszelf. Hoe kunnen wij 
dat beter doen dan in stilte met 

elkaar, wandelend in de natuur.”
Deelname is kosteloos. Verza-
melen om 9.30 uur op het par-
keerterrein bij ‘de Hoep’ aan de 
Zeeweg in Bakkum. Om 9.45 uur 
start de wandeling van ongeveer 
vijf km, met halverwege een rust-
pauze. Na afloop gaat men kof-
fiedrinken, voor eigen rekening, 
bij Johanna’s Hof. Voor informa-
tie en opgave: 06-53740895.
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PUZZEL MEE EN WIN LEUKE PRIJZEN

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

Stuur de oplossing van de puzzel voor 15 november 2010 naar De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@castricummer.nl of info@uitgeestercourant.nl en VERMELD UW TELEFOONNUMMMER. 

SpijsbroodCadeaubon 
t.w.v. 15 euro

1 uur gratis 
bowlen

DE OPLOSSING VAN DE VORIGE PUZZEL WAS: NAJAARSKLASSIEKER. DE PRIJSWINNAARS VAN DEZE PUZZEL ZIJN:

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

2 vrijkaarten

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Castricummer Werf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

groente en fruitgroente en fruit
DEKKER 

Hogeweg 107
1911 GD Uitgeest
Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

De Eetkamer 
van Uitgeest

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

Burg. Mooijstraat 21
1901 EP Castricum
tel. 0251-650068

Cadeaubon
t.w.v. 7,50 euro

Burgemeester Mooijstraat 27b
1901 ER Castricum

Zr. Aleida Erickveld, Limmen: Cadeaubon t.w.v. 15 euro te besteden bij Drogisterij Aker in Limmen. M.L.J. van Wyk Hoogendyk, Akersloot: 1 uur gratis bowlen bij Bobs Party Palace. 
T. van Eekelen, Akersloot: Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest. M. Weima Beentjes, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij De Oude Woonstal in 
Castricum. G.A. Groen Berkhout, Uitgeest: Oudhollandse tulband af te halen bij Putter’s Specialiteiten Bakkerij in Uitgeest. Mevr. L. Roozen, Castricum: 2 vrijkaarten voor de Corso 
bioscoop in Castricum. J. Holsbeeke, Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker groente en fruit in Uitgeest. P.M. Broers, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 7,50 euro af te 
halen bij Marx O’ Larry’s in Castricum. G. Honingh Hardick, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 25 euro af te halen bij Drogisterij Parfumerie Visser in Castricum. A. de Jong, Castricum: 
Boekenbon t.w.v. 12,50 euro af te halen bij The Read Shop in Castricum. 

Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562 
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 
Uitgeest, Middelweg 113, tel. 0251-312426 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 54a, 
tel. 075-6285579

44 4313 9 5083 32 126 58 6675 47 2467 65 38

J. Rensdorpstraat 1 
1901 RG  Castricum

0251-653144

Gratis saunabezoek 
en zwemmen



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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
27 oktober 2010

Agenda Raadsplein
4 november 2010, aanvang 17.00 uur

17:00 – 17:45 Programmabegroting 2011, 
 meerjarenperspectief 2012- 2014 
 Reactie/beantwoording college op schriftelijke reactie van fracties op de begroting
18:45 - 20:45 Reactie/debat raad, 
 Bespreken amendementen
21:15 Besluitvorming:
 Tweede Bestuursrapportage 2010
 Begroting 2011, meerjarenperspectief 2012 - 2014, inclusief moties en amendementen
 Belastingverordeningen
 Zandzoom, Voortgangsrapportage en beschikbaar stellen gemeentelijk aandeel in ontwikkelingsbedrijf
 Bestemmingsplan kampeerterreinen Bakkum en Geversduin (inclusief amendementen)

Genoemde tijdstippen zijn bij benadering. De gehele agenda en achterliggende stukken kunt u inzien in de locatie Limmen 
en op de website.

Ernstige verkeers-
hinder op A9 
Tussen Alkmaar en Uitgeest worden op 
de A9 spitsstroken aangelegd. Ook vindt 
onderhoud plaats. De werkzaamheden 
zijn van 1 november 2010 tot en met 
19 juni 2011. Er is verkeershinder: tot 28 
maart 2011 richting Alkmaar en tussen 
28 maart en 19 juni in beide richtingen. 
Verkeer moet rekening houden met extra 
reistijd, vooral in de spits.
Meer informatie: www.rijkswaterstaat.
nl/a9 of tel. 0800 - 8002 (ma t/m zo 
06.00 - 22.30 uur, gratis). Of zie de 
website van Castricum onder ‘Werken in 
uitvoering’.

Kennismarkt iso-
leren woningen
Donderdag  4 november is er een ken-
nismarkt over isolatie van woningen. 
De markt wordt gehouden op de Oude 
Haarlemmerweg 75 in Castricum, ge-
opend vanaf 19.30 uur en begint om  
20.00 uur. Zie voor meer informatie: 
www.calorieenergie.nl  of de website van 
de gemeente.

Landmeters actief
Landmeters van HFEmetrio zijn bezig 
metingen te doen in de gemeente Cas-
tricum. Dat doen ze ten behoeve van de 
GBKN (de kaart waarop alle gebouwen, 
wegen, water, groen etc. staan). De 
meetploegen beschikken over een brief 
van de GBKN waarin wordt uitgelegd 
waarom er wordt gemeten. De landme-
ters beschikken ook over een legitimatie-
bewijs. 
Voor mee informatie kunt u contact op-
nemen met de heer F. van Son, tel. 0251-
661 122.

WWW.CASTRICUM.NL

Vrijwilligersavond met 
boeiend optreden
De gemeente Castricum en de Stichting 
Welzijn Castricum verzorgen als dank 
voor de fantastische inzet van de vele 
vrijwilligers in de kernen van Castricum 
een wervelend optreden van pianist 
Louis van Dijk en zijn dochter Selma van 
Dijk, zangeres en violiste. 

Het vindt plaats op 26 november, 19.30-
23.00 uur, Theater Dansende Duinen, 
Castricum . Verenigingen en vrijwilligers-
organisaties zijn uitgenodigd om hun vrij-
willigers aan te melden. Dat kan tot 10 
november bij Stichting Welzijn Castricum. 
Op de website leest u meer (Actueel > 
Meer nieuws).

Geniet van de pracht van een donkere 
nacht. Op zaterdag 30 oktober viert Ne-
derland de zesde Nacht van de Nacht. 

Gemeenten in de regio staan daar uit-
gebreid bij stil door op allerlei plaatsen 
de lichten te doven. Daarnaast is er een 
groot scala aan nachtactiviteiten voor 

jong en oud. De Nacht van de Nacht is 
bedoeld om aandacht te vragen voor de 
schoonheid én de functie van de duis-
ternis, die steeds meer onder druk staan 
door de alsmaar toenemende verlichting. 
Ook de gemeente Castricum onder-
schrijft de doelstellingen. Meer informa-
tie: www.milieudienst-ijmond.nl.

Op woensdag 10 november om 19.30 
uur is in Heerhugowaard een gratis bij-
eenkomst omtrent overvallen. 

Tijdens interactieve presentaties horen 
detaillisten en hun werknemers hoe ze 
een overval kunnen voorkomen, hoe ze 
dienen te handelen tijdens een overval 

en welke stappen gezet dienen te wor-
den na een overval.
De bijeenkomst is geheel kosteloos en 
wordt mogelijk gemaakt door het Hoofd-
bedrijfschap Detailhandel, de Kamer van 
Koophandel en de Politie.
Aanmelden en meer informatie: 
www.kvk.nl/voorkomeenoverval.

Nacht van de nacht

Workshops ‘Voorkom een 
overval’ voor detailhandel



AAngevrAAgde ontheffingen
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. 
230210 Bakkummerstraat 7a in Bakkum
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
050310 Bakkummerstraat 27a in Bakkum
 Ontheffing voor het permanent bewonen  
 van een recreatiewoning
250310 Kapelweg 60 in Limmen
 Ontheffing voor het permanent bewonen  
 van een recreatiewoning
010410 Bakkummerstraat 35a in Bakkum
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
090410 Visweg 99
 Ontheffing voor het permanent bewonen  
 van een recreatiewoning
 Sifriedstraat 18a in Castricum
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
 Bakkummerstraat 3 in Bakkum
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
150410 Kapelweg 60 in Limmen
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
160410 Bakkummerstraat 25 in Bakkum
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
260710 Visweg 99 in Limmen
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning

AAnvrAgen omgevings-
vergunning 
121010 Breedeweg (kad. B, 444) in Castricum
 Het plaatsen van een hobbykastje
141010 Breedeweg (kad. B, 444) in Castricum
 Het plaatsen van een hobbykastje
 Torenstraat 60 in Castricum
 Het verwijderen van asbest
 Hogeweg 65 in Limmen
 Het realiseren van een in-/uitrit
151010 Overtoom 17 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel

Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 28 oktober 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan 
gedurende 6 weken ter inzage liggen.

Tijdelijke ontheffingen op grond van artikel 3.22 van 
de Wet ruimtelijke ordening
 Gasstraat (parkeerplaats) in Castricum
 Het tijdelijk plaatsen van een Beko-unit als 
 vervangende winkelruimte gedurende 2 jaar

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
 Bakkummerstraat 7a in Bakkum
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
 Bakkummerstraat 27a in Bakkum
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
 Kapelweg 60 in Limmen
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
 Bakkummerstraat 35a in Bakkum
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
 Visweg 99
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
 Sifriedstraat 18a in Castricum
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
 Bakkummerstraat 3 in Bakkum
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
 Kapelweg 60 in Limmen
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning

 Bakkummerstraat 25 in Bakkum
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning
 Visweg 99 in Limmen
 Ontheffing voor het permanent bewonen 
 van een recreatiewoning

Zienswijze
Gedurende de inzagentermijn van 6 weken kan een 
belanghebbende mondeling of schriftelijk zijn ziens-
wijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak 
maken met team BWB, tel. (0251) 66 1122.

verleende vergunningen
Bouwvergunningen met ontheffing 
181010 Kerklaan 25 in Akersloot
 Het uitbreiden van de woning
201010 Oudeweg 3 in Limmen
 Het plaatsen van een berging
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, in-
dien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 
251, 1800 BG Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een 
beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Bouwvergunningen 
191010 Burgemeester Zaalbergstraat 8 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Het Wamellant 7 in Castricum
 Het uitbreiden van de verdieping
211010 Eerste Groenelaan 56 in Castricum
 Het vervangen van de dakkapel en 
 het plaatsen van een dakkapel
 Hyacintenveld 29 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Visweg 50 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning
 Prinses Marijkestraat 2 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
221010 Eerste Groenelaan t.o. nr. 63/hoek Kleibroek
 Het plaatsen van een kunstwerk

APV-vergunningen
Bouwplaatsvergunning: voor locatie Sifriedstraat ter 
hoogte van huisnummer 16 is een bouwplaatsver-
gunning verleend voor het plaatsen van bouwkeet, 
diverse containers en opslagmaterialen ten behoeve 
van rioleringswerkzaamheden Sifriedstraat en Duin-
pad van18 oktober  tot 31 december 2010. Verzen-
ding besluit 22 oktober 2010.
Ontheffing sluitingsuur: aan TJC Discovery is ont-
heffing van het sluitingsuur verleend voor het jon-
gerencentrum voor de nacht van 30 op 31 oktober 
2010 tot 02.00 uur.
Vogeltentoonstelling: aan Vogelvereniging “De Ge-
vederde Vrienden” is vergunning verleend voor het 
organiseren een vogeltentoonstelling in de kantine 
van KV Helios op 20 en 21 november 2010.

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

Projectbesluit
Vooraankondiging projectbesluit Middenweg 69a in 
Limmen 
Burgemeester en wethouders geven overeenkomstig 
artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening kennis van 
het voornemen om een projectbesluit voor te berei-
den voor het bouwen van een woning op het perceel 
Middenweg 69a in Limmen.
Overeenkomstig artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier 

vermeld dat er geen stukken ter inzage liggen, er 
geen gelegenheid wordt geboden zienswijzen om-
trent dit voornemen naar voren te brengen en dat 
er geen onafhankelijke instantie in de gelegenheid 
wordt gesteld advies uit te brengen over dit voor-
nemen. Dit komt later in de procedure aan de orde.

Het ontwerp-projectbesluit zal op een nader te be-
palen tijdstip gedurende zes weken ter inzage wor-
den gelegd en is dan tevens op de gemeentelijke 
internetsite te raadplegen. De inzagetermijn van het 
ontwerp-projectbesluit wordt vooraf gepubliceerd in 
het Nieuwsblad voor Castricum, de Staatscourant en 
op de gemeentelijke internetsite.
Meer informatie: mw. P. Drenth-Reus, team Bouwen 
Wonen en Bedrijven, tel. (0251) 661 122. 
 

verkeersbesluit
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 
van het BABW hebben burgemeester en wethouders 
besloten om door middel van plaatsing van verkeers-
bord E6 als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) een alge-
mene gehandicaptenparkeerplaats te reserveren, zo 
dicht mogelijk bij de Kooikershoek aan de Belle van 
Zuylenlaan, kern Castricum, zoals aangegeven op de 
bij dit besluit behorende tekening.
Bezwaar
Het verkeersbesluit en de achterliggende stukken zijn 
in  te zien Limmen. Indien u het niet eens bent met 
het bovenstaande besluit, kunt u hiertegen binnen 6 
weken een bezwaarschrift indienen bij het College 
van Burgemeester en Wethouders van Castricum 
Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van 
een bezwaarschrift niet opgeschort. Op grond van 
artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan 
daarvoor, indien onverwijlde spoed dat gelet op de 
betrokken belangen vereist, een zgn. verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de 
Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector Be-
stuursrecht (Postbus 251, 1800 BG Alkmaar); voor-
waarde voor indiening van zo een verzoek is, dat 
tevens een bezwaarschrift is ingediend. Voor de be-
handeling van een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is griffierecht verschuldigd.

Winkeltijdenverordening
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeente-
wet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 7 oktober 2010 de wijziging op de Winkeltijden-
verordening Castricum heeft vastgesteld.
Op grond van deze wijzigingsverordening kan het 
college van Burgemeester en wethouders aan een 
tweede supermarkt op zondag ontheffing verlenen 
om geopend te zijn.
De gewijzigde verordening treedt in werking per 1 
december 2010.
De wijziging op de Winkeltijdenverordening ligt van-
af vandaag 12 weken voor een ieder ter inzage bij de 
locatie Limmen. Meer informatie: dhr. J. Rood, tel: 
(0251) 661 274.

kennisgeving
Anterieure overeenkomst: burgemeester en wethou-
ders delen mee, dat zij een exploitatie-overeenkomst  
als bedoeld in het artikel 6.24 lid 1 van de Wet ruim-
telijke ordening hebben gesloten met betrekking 
tot het woningbouwproject Hogeweg/Pagenlaan te 
Limmen. Het betreft de grond, kadastraal bekend ge-
meente Limmen, sectie C nummers 131, 3794, 3883 
en 3895 (gedeeltelijk), 1348 (gedeeltelijk), 4033 (ge-
deeltelijk) 2190 (gedeeltelijk), 2189 (gedeeltelijk), 
3885 en 3879 (gedeeltelijk), 3697 (gedeeltelijk) en 
2314 (gedeeltelijk). De overeenkomst heeft betrek-
king op de bouw van vrijstaande woningen, gescha-
kelde woningen en een appartementencomplex. 
Met ingang van 27 oktober 2010 ligt een zakelijke 
beschrijving van de overeenkomst voor een ieder ter 
inzage in het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening 
te Limmen. Voor vragen en/of opmerkingen: dhr.  P. 
Trávnicek, team Civiele werken, tel.  (0251) 661 118.

Castricum, 27 oktober 2010 




