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Dubbele file na aanrijding
Regio - Dinsdagmorgen ont-
stond op de A9 bij Uitgeest een 
flinke file in zowel richting Alk-
maar als richting Haarlem. 

Een aanrijding tussen vier auto’s 

was de aanleiding. Op de rijbaan 
richting Alkmaar raakten vier 
personenauto’s betrokken in een 
kop-staartbotsing. 
Niemand raakte ernstig gewond, 
de auto’s liepen wel zware scha-

de op. Door de botsing op de in-
haalstrook ontstond er ruim vijf 
kilometer file. Maar ook op de 
andere rijbaan ontstond een file 
dankzij nieuwsgierige automobi-
listen. (Foto: Leo Tillmans).

Strand10 lunch & life-
style aan zee gaat open
Bakkum - De timing is per-
fect. Terwijl de strandpaviljoens 
hun deuren zondag hebben ge-
sloten, opent op het strandpla-
teau Strand10, lunch & lifestyle 
aan zee. Strandpaviljoen De Jut-
ter heeft een totale metamorfo-
se gehad en is een hip lunch-
café geworden. “We hebben nu 
zelfbediening”, vertelt Carina Bijl. 
“Bij Strand10 kun je het hele 
jaar door verse koffie, bijzondere 
thee of een ouderwetse warme 
chocomel met slagroom drinken. 
Ook hebben we zoete gerech-
ten, zoals brownies, worteltjes-
taart, pecanpie, citroencake en 
nog veel meer lekkers.” Strand10 
biedt een wisselend assortiment 
belegde broodjes en altijd is er 
een huisgemaakte soep. Cari-
na: “De koffie, thee en zoetighe-
den kunnen de gasten ook ko-
pen om mee te nemen. De ver-
pakkingen zijn zo leuk dat je ze 
cadeau kunt doen.” Het interi-
eur wordt gekenmerkt door veel 
steigerplanken hout, een vlon-
derhouten vloer, stoere indu-
striële lampen en robuuste ta-
fels en krukken. De huiskleur is 
geel. Carina. “De tafels en kruk-
ken zijn ook te koop. De meu-
bels worden gemaakt door Piet 

Pilaar. Een beginnende meubel-
ontwerper en –maker die fan-
tastische producten ontwerpt.” 
De kaart van Strand10 leent zich 
bovendien uitstekend voor een 
high tea. Strand10 is geheel af 
te huren voor een privéfeest, bij-
eenkomst of ander evenement.  
“Onze Duinkamer is een origine-
le vergaderplek voor maximaal 
twintig personen’, besluit Carina. 
Op zondag 1 november is de  
officiële opening van Strand10. 
De hele dag worden gasten ge-
trakteerd op gratis pannenkoek-
jes met stroop of suiker. 
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UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
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Airconditioning
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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95deze week 
Bij besteding van 10,00 of meer

gratis
100 gram slagroomtruffels

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683

Castricum - Woensdagavond 
21 oktober rond 18.00 uur werd 
de brandweer van Castricum ge-
vraagd te assisteren bij de vier-
de grote duinbrand in Schoorl 
van dit seizoen. Met het terrein-
voertuig en een aanhanger met 
vuurzwepen en schoppen rukten 
acht spuitgasten uit. Rond half 
tien kon het sein brandmeester 
worden gegeven. 
In de nacht van vrijdag op zater-
dag werd de brandweer gealar-
meerd voor een brandende pa-
piercontainer aan de Zeeweg. 
De inhoud van de watertank van 
de brandweerauto circa 1500 li-
ter was voldoende om de brand 
te blussen. 

Brandweer in 
actie in Schoorl

Van Gogh in Bakkum
Bakkum - Wereldwijd nog niet 
eerder behaalde kwaliteit; zo 
noemt Ton Werner de fotorepro-
ducties die hij maakte van tien 
werken van Van Gogh. En ze 
zijn gewoon te zien in het Wit-
te Kerkje op het terrein van Dijk 
en Duin. 
De van oorsprong uit Castri-
cum afkomstige Werner maakte 

de ‘repromasters’ met exclusieve 
toestemming van het Van Gogh 
Museum. Het werk is te zien op 
woensdag van 20.00 tot 22.00 
uur en op zaterdag van 14.00 tot 
16.00 uur tot eind december. 

Vlindermonument
Castricum - Op woensdag 4 
november staan de poorten van 
begraafplaats Onderlangs weer 
open van 18.00 tot 20.00 uur om 
overleden geliefden te herden-
ken. 
Op deze avond kan men een 
vlinder van keramiek beschilde-
ren die een eigen plekje krijgt. 
De vlinders kosten 10,00 euro. 
Dit vlindermonument zal in de 
toekomst verder groeien. Voor 
informatie en/of opgave: cas-
tricumallerzielen@gmail.com of 
bellen: 0251-676799.
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in 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.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Veel belangstelling voor feestelijk gebeuren

5000 euro voor ’t Dierenduintje 
van Univé Noord-Kennemerland
Castricum - Dat velen de kin-
derboerderij ’t Dierenduintje 
een warm hart toedragen was 
woensdag 21 oktober duidelijk. 
Alle 180 donateurs hadden een 
uitnodiging gehad. Tientallen 
ouders en opa’s en oma’s waren 
naar de Duinenboschweg geko-
men om mee te maken welk be-
drag Univé nu wel bestemd had 
voor ’t Dierenduintje. Het was de 
regiomanager van Univé Noord-
Kennemerland, Richard Bloedjes, 
die namens Univé een cheque 
van 5000 euro overhandigde aan 
Brenda Bakker. 
Brenda Bakker is de penning-
meester van ’t Dierenduintje. Zij 

is de dochter van Fred en Wil-
la Bakker, de twee mensen, die 
zich dagelijks naast hun banen 
met hart en ziel aan hun werk 
op de kinderboerderij wijden. 
Fred: “Naast mijn 50-urige werk-
week bij het recyclingbedrijf Ico-
va draai ik met de uren hier erbij 
80 uur in de week. Mijn vrouw en 
ik werken hard.” 
Dochter Brenda had zich inge-
schreven voor de goede doelen 
van Univé. Toen ’t Dierenduintje 
bij één van de drie uitverkorenen 
behoorde, was het ook Brenda, 
aan wie de cheque van 5000 eu-
ro werd overhandigd. Zonder 
haar initiatief was het anders niet 

gelukt. Univé Noord-Kennemer-
land maakt deel uit van de Coö-
peratie Univé Regio +. Deze co-
operatie werkt zonder winstoog-
merk. Een deel van de winst gaat 
naar goede doelen. De 5000 euro 
voor ‘t Dierenduintje, door Univé 
‘steuntje in de rug’ genoemd, is 
bestemd voor een broodnodig 
echt toilet en een opslagplaats 
voor voedsel. 
Fred: “We willen er een mooi 
klein gebouwtje van maken met 
gepotdekselde wanden.” 10.000 
euro ging er naar het doel MS-
Anders en 15.000 euro ging naar 
‘de Vriendelijke Reus’, een pas 
opgerichte stichting, waar kin-
deren met een lichamelijke be-
perking op pony’s mogen rijden. 
Univé had alle klanten in Castri-
cum aangeschreven. Via internet 
was er 350 keer voor ’t Dieren-
duintje gestemd. 
Op het terrein van de kinder-
boerderij had Univé alles prach-
tig versierd. Er waren allerlei ac-
tiviteiten. Kinderen en volwasse-
nen mochten raden hoeveel ap-
pels en peren er in een bak za-
ten en verder was er een soort 
speurtocht, konden de kinde-
ren op een pony rijden en deel-

de Univé speelgoedbeesten uit, 
die in een ommezien op waren. 
De kinderboerderij is een eldo-
rado voor kinderen. Twee ganzen 
bewaken het terrein. Alle kinde-
ren kennen zo langzamerhand 
de twee hangbuikzwijnen wel: 
de witte Tommy en de zwarte 
Mickie. Verder zijn er zes geiten, 
acht schapen (vijf dwergscha-
pen en drie Hampshire down 
schapen), de potlam Roosje, ne-
gen konijnen, tientallen eenden 
en duiven. 
Fred: “Soms komen er wel duiven 
hier mee eten. Nou, dan gooien 
we wat extra voedsel. Ik houd nu 
eenmaal van dieren. Ik ben ont-
zettend blij met de 5000 euro, 
maar helemaal kostendekkend 
is het niet. We hopen eigenlijk op 
nog wat meer steun en zijn ui-
teraard altijd blij met nieuwe do-
nateurs. Bedragen van 2,50 tot 
50 euro per jaar zijn meer dan 
welkom. Wij krijgen geen sub-
sidie van de gemeente. Mag ik 
het gironummer even opgeven? 
Dat mag. Gironummer 9353259 
ten name van Stichting ’t Dieren-
duintje, Castricum. Internet: ht-
tp://home.deds.nl/~dduintje. 
(Marga Wiersma)

De regiomanager van Univé Noord-Kennemerland, Richard Bloedjes 
overhandigt de waardecheque aan penningmeester Brenda Bakker. 

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Klapweide Castricum: zwar-

Gevonden en
vermiste dieren

te gecastreerde kater, witte bef 
en poten, 2 jaar, Tommy. Korte-
naerplantsoen Castricum: bruin-
cypers poesje, wit neusje, kin 
en bef, 4 kniekousjes en zwart 
staartpuntje, 5 maanden, Zoë. 
Beverwijkerstraatweg Castricum: 
muisgrijze gecastreerde kater, 
witte streep tussen ogen, wit-
te neus, bef en poten, groot en 
slank, 9 jaar, Lucky. Schoolweg 
Limmen: roodcyperse gecas-
treerde kater, zwart halsbandje 
met strassteentjes en belletje, 2 
jaar, Harry.
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Programma 29 okt t/m 4 nov 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

CORSO KLASSIEKE MUZIEK
zondag 11.00 uur dinsdag 14.00 uur 

“Lucerne Festival 08”
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur
“Terug naar de Kust”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag, maandag & 
woensdag 20.00 uur

“De Storm”
donderdag & dinsdag 20.00 uur 

“Fame”
zaterdag 14.00 uur 

zondag 13.30 & 16.30 uur
woensdag 14.00 uur
“UP 3D” (NL)

zaterdag 14.00 uur 
zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur
“Sinterklaas en de 

Verdwenen Pakjesboot”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

zondag 16.30 uur 
“Lover of Loser”

Met Linda de Mol

Terug naar de kust
Thriller naar het boek van Sas-
kia Noort met Linda de Mol als 
een alleenstaande moeder die 
bedreigd wordt. Haar groot-
ste angst lijkt waarheid te wor-
den als ze begint te twijfelen aan 
haar verstand. Maria Vos (Lin-
da de Mol) is moeder van twee 
kinderen en net zwanger van de 
derde. Haar relatie met Geert 
(Daan Schuurmans) staat ech-
ter op springen en Maria be-
sluit het kind niet te houden. Een 

paar dagen later krijgt ze te ma-
ken met bizarre anonieme be-
dreigingen. 
Ze vlucht met haar kinderen naar 
haar voormalige ouderlijk huis. 
Terwijl het winterse verblijf in 
de villa aan zee Maria confron-
teert met traumatische jeugd-
herinneringen en haar omge-
ving steeds meer aan haar gees-
telijke gezondheid begint te twij-
felen, komt haar belager steeds 
dichterbij.

Concertfilm  
De concertfilm Russian Night 
werd opgenomen tijdens het Lu-
cerne Festival in 2008 met de 
wereldberoemde dirigent Clau-
dio Abbado en pianiste Hélène 
Grimaud. 

Zij spelen De Vuurvogel, ballet-
muziek van Stravinsky voor de 
Ballets Russes, het tweede Pia-
noconcert van Rachmaninov en 
The Tempest van Tsjaikovsky. 

Gewichtsconsulente Ineke Earnshaw:

“Hebben lijners levenslang?”
Castricum - “Hebben lijners le-
venslang? Het hangt ervan af 
hoe je tegen gezond eten aan-
kijkt”, zegt Ineke Earnshaw van 
de gewichtsconsulentenprak-
tijk Weight Solutions. “Eten doe 
je om je lichaam de juiste voe-
dingsstoffen te geven en om ge-
zond te blijven. Dat betekent niet 
dat je niet van het eten mag ge-
nieten, want gezond eten kan 
ook heerlijk zijn. Het betekent 

ook niet dat je maar heel weinig 
mag eten, want als je de richt-
lijnen van het Voedingscentrum 
volgt kun je als volwassene tus-
sen de 19 en 50 jaar wel 6 tot 7 
boterhammen per dag eten. Voor 
mensen tussen de  51 en 70 jaar 
is dat 5 á 6 boterhammen.” Veel 
mensen schrikken daar van. “Zo 
veel?”, roepen ze dan en ‘dat haal 
ik lang niet!” De kunst is dus om 
dagelijks genoeg te eten van wat 

je lichaam nodig heeft. Dat zorgt 
er tegelijkertijd voor dat de trek 
naar ongezonde tussendoortjes 
veel minder wordt. In haar prak-
tijk probeert Earnshaw dat de 
mensen in te laten zien. Die po-
sitieve benadering van gezond 
eten is heel belangrijk voor de 
lange termijn want als je dat ge-
voel kunt krijgen zal het je wei-
nig moeite kosten om op gewicht 
te blijven als je je streefgewicht 

Reviderm Microdermabrasie 
oplossing voor huidproblemen
Regio - Vrijwel iedereen krijgt 
vroeg of laat last van rimpeltjes, 
pigmentvlekjes, littekens en ver-
lies van vitaliteit. Dit als gevolg 
van levensstijl (stress, roken, al-
cohol, voeding) en milieu-invloe-
den. Gelukkig kunnen deze pro-
blemen snel en effectief verhol-
pen worden met Reviderm Mi-
crodermabrasie. Dit is de aller-
nieuwste behandelmethode voor 
huidvernieuwing bij Schoon-
heidssalon Beauty for All in Uit-
geest aan de Middelweg 9. Ul-
trasound versterkt deze metho-
de. Dankzij deze behandeling 
krijgt de huid haar frisse en jeug-
dige uitstraling terug.
Reviderm Microdermabrasie is 
een zeer effectieve behandelme-
thode voor de huid met speci-
fieke problemen zoals vermoei-
de en matte huid, vlekkerige 
huid, oudere huid met rimpelvor-
ming, rokershuid, zon bescha-
digde huid, futloze, droge en ru-
we huid, verstopte poriën, acné 
en acnélittekens. Microderma-
brasie is een mechanische su-
perpeeling waarmee de boven-
ste huidlaag op een pijnloze ma-
nier wordt verwijderd en de huid 
wordt gestimuleerd tot aanmaak 
van nieuwe, jonge en elastische 
huidcellen. Met behulp van mi-
crokristallen worden dode huid-
cellen, oneffenheden en onrein-

heden op een veilige manier van 
de huid ‘afgeslepen’. Ultrasound 
(geluidsgolven) brengen de ac-
tieve werkstoffen dieper in de 
onderste lagen van de huid. De 
geluidsgolven verzachten en 
ontspannen de vermoeide huid 
zichtbaar en vervagen huidon-
zuiverheden, couperose en lit-
tekens. Na een Microdermabra-
sie behandeling met Ultrasound 
ziet men direct verbetering. Al-
lereerst analyseert de specialiste 
de huid. De behandelduur is af-
hankelijk van de conditie van de 
huid en dient persoonlijk te wor-
den vastgesteld. De specialis-
te heeft hiervoor specifieke trai-
ningen gevolgd. Schoonheidssa-
lon Beauty for All is een exclu-
sieve salon die deze techniek 
in huis heeft en de behandelin-
gen zeer voordelig aanbiedt. Een 
kuur bestaat uit zes behandelin-
gen, ter introductie betaalt men 
slechts vijf behandelingen. Het 
is noodzakelijk dat de cliënt voor 
de kuur, tijdens en na de behan-
deling de kuur thuis zelf vervolgd 
met behulp van de geadviseer-
de Reviderm producten. Geïnte-
resseerd? Bel dan voor een af-
spraak tel: 0251-311198 of voor 
gedetailleerde informatie of ad-
vies. Meer informatie is ook te 
vinden op de website www.
beautyforall.nl.

hebt bereikt. Gewichtsconsu-
lente Ineke Earnshaw runt sinds 
drie jaar haar praktijk Weight So-
lutions aan de Korte Cieweg 8 in 
Castricum en werkt op vrijdag-
middag aan de Drie Linden in 
Limmen.  Ze begeleidt volwas-
senen op individuele basis bij 
het afvallen. Weight Solutions 
is aangesloten bij de BGN; Be-
roepsvereniging Gewichtscon-
sulenten Nederland waardoor 
bij veel zorgverzekeraars een 
gedeeltelijke vergoeding van de 
kosten mogelijk is via de aanvul-
lende polissen. Voor meer infor-
matie: tel.: 06-52662676 of www.
weightsolutions.nl. 

Lekkerste bonbon van 
Nederland bij de Roset!
Castricum - Chocolatier Geert-
Jan Heesterbeek maakt de lek-
kerste bonbon van het land. Zijn 
Bullet limited edition is op de 
Smaakparade gelauwerd. En de-
ze bijzonder bonbon is gewoon 
te koop bij De Roset. De lekker-
ste bonbon van Nederland!
“De Bullet limited edition, heet 
de gelauwerde bonbon”, vertelt 
Martin Langeveld van De Roset. 
“De bonbon weegt elf gram, is 
mooi rond en glanst. Dat komt 
door de airbrush en het goud-
poeder. De bullet is gevuld met 
een gelei van limoncello en een 
ganache van framboos. Ook zit 
er een stukje marshmallow van 

wilde rode roos in.”
En dat is waar de vakjury van 
de Smaakparade in Almere voor 
viel. Deze bonbon van Geert-Jan 
Heesterbeek werd alom gepre-
zen. “Op alle fronten de beste”, 
luidde het oordeel. In totaal de-
den 42 bonbonmakers mee aan 
de wedstrijd. 
Heesterbeek, is naar eigen zeg-
gen totaal overdonderd door de 
prijs. Pas toen zijn gezelschap 
begon te juichen, drong het tot 
hem door dat hij eerste was. “Ik 
ben nooit met zo’n wedstrijd be-
zig geweest en om dan bij de 
eerste poging meteen te winnen 
is onwaarschijnlijk.” Heester-

beek heeft met de uitverkiezing 
van zijn bonbon een achtdaag-
se reis gewonnen naar een ca-
caoplantage in de Dominicaanse 
Republiek. De wedstrijd De Lek-
kerste Bonbon van Nederland 
werd voor de derde keer gehou-
den. De Roset is te vinden op de 
Burgemeester Mooijstraat en in 
winkelcentrum Geesterduin. 

middelweg 13 • uitgeest • 0251 314598

www.BuONAseRA.Nl

Zaterdag 31 oktober

PAPeRPlANe

Open tot 04.00 uur!!
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KortWeg

Bakkum - Op maandag 2 no-
vember om 20.00 uur is er een 
klankmeditatie in het Witte Kerk-
je. De klankmeditatie duurt on-
geveer twee uur en wordt samen 
afgesloten met een klankcirkel.
Men dient zelf een matje mee te 
nemen, iets om mee toe te dek-
ken en eventueel een kussentje. 
Deelnamekosten bedragen 20,00 
euro inclusief koffie en thee.
Voor meer informatie en reser-
veren Joke Welboren sakaga-
weea@hotmail.com, www.sa-
kagaweea.nl.

Klankmeditatie

Castricum - Op 22 november 
begint om 10.00 uur een fami-
lieopstelling met het onderwerp 
ogen. Dit gebeurt in de praktijk-
ruimte van Ingrid Frissen, Kerc-
keven 1. De oog-opstelling wordt 
verzorgd door www.vrolijkweer-
zien.nl. Er zijn die dag al meer-
dere opstellingen gepland, zo-
dat er alleen nog representan-
ten nodig zijn. Wie nog nooit een 
familieopstelling volgens de Bert 
Hellinger methode heeft meege-
maakt, krijgt nu een kans. Voor 
meer informatie of aanmelden: 
ingridfrissen@hotmail.com of 
0251-659359.

Familieopstelling 
met thema ogen

Castricum - Kinderkoor de Ster-
retjes is tijdelijk gestopt vanwe-
ge het tekort aan kinderen. Maar 
men wil heel graag met een koor 
zingen tijdens de kerstgezinsvie-
ring. 
Daarom is men op zoek naar kin-
deren die mee willen zingen voor 
alleen deze kerst. 
Er wordt voor de opvoering in 
de kerk gerepeteerd op 19 en 26 
november, 3, 10 en 24 december 
van 16.00 tot 17.00 uur. De uit-
voering in de kerk is op 24 de-
cember om 17.30 uur.
Voor meer informatie of op-
gave: bel of mail Danielle: 
d.m.vanrooij@versatel.nl, tel. 
0251-244898.

Sterrenkerstkoor 
voor kinderen 

Castricum - Over het onderwerp 
‘Hulp en genezing langs geeste-
lijke weg door de leer van Bru-
no Gröning’ wordt op maandag 
16 november een informatieve 
lezing gehouden in de Tuin van 
Kapitein Rommel, ingang Stati-
onsweg t/o het Station. Aanvang 
19.30 uur.
De toegang is gratis, een vrijwil-
lige bijdrage wordt gevraagd.
Voor informatie: tel. 075-6284502 
of www.bruno-groening.org.

Informatieve lezing

Castricum - Vanaf 27 oktober 
is in de vitrines in de winkel en 
in de etalage van Bossinade Op-
tiek, Torenstraat 30, een selectie 
‘brillen’ te zien, fantasie-objecten 
gemaakt door brugklasleerlingen 
van het Bonhoeffer College.
Bij het vak Handvaardigheid heb-
ben de leerlingen voor de zomer 
onderzoek gedaan naar beel-
dende begrippen en voorwer-
pen/materialen die passen bij 
een door hen gekozen beroep, 
en daarop gebaseerd maakten 
zij een ontwerp en voerden de 
‘beroepsbrillen’ uit in materialen 
naar keuze, bijvoorbeeld hout, 
veren en schuimrubber. Zoals 
een bril voor een timmerman die 
is vormgegeven en gemaakt van 
spijkers, schroeven en een oude 
duimstok. Of de bril waarvan de 
glazen bestaan uit (houten) bo-
terhammen met hagelslag voor 
de eigenaar van een broodjes-
zaak.

Expositie ‘brillen’

Limmen - Elke zaterdag is er 
voor de jeugd van vier tot en met 
negen jaar van 10.30 tot 12.00 
uur Kids Club. Entreekosten be-
dragen 1,00 euro, inclusief limo-
nade en wat lekkers. 
Op zaterdag 31 oktober is er 
Conquista’s Kookclub. Deze keer 
gaat men pan-pizza’s maken. 
Op zaterdag 7 november gaat 
men maskers maken. Aangera-
den wordt om oude kleren mee 
te nemen.
Zaterdag 14 november is het Wii 
toernooi. Voor de winnaar is er 
een prijs.
Club X-tra, bestemd voor alle tie-
ners van twaalf tot en met zes-
tien jaar, is elke vrijdag- en za-
terdagavond van 19.00 tot 22.00 
uur. 
Op zaterdag 31 oktober is het 
thema ‘Halloween weerwolven 
met Janneke en Rick’. 

Programma 
Conquista

Castricum - De prachtige kleu-
ren in de natuur geven een 
herfstwandeling een unieke di-
mensie. Wie wil genieten van 
de natuur in dit jaargetijde kan 
deelnemen aan een boeiende 
wandeling rondom Castricum op 
woensdag 4 november. De tocht 
heeft een lengte van circa 15 ki-
lometer en wordt begeleid door 
Rinus Vink. De groep wandelaars 
vertrekt om 10.00 uur vanaf het 
verzamelpunt bij de kaartjesau-
tomaten voor het station in Cas-
tricum. Men kan zonder opgave 
deelnemen. Er zijn geen kosten 
aan de tocht verbonden, eventu-
ele consumpties onderweg zijn 
voor eigen rekening. Voor infor-
matie: Rinus Vink, telefoon 0251-
652016 of met de Stichting Wel-
zijn, telefoon 0251-656562. 

Herfstwandeling  

Castricum - Op  maandag 2 no-
vember kan men in stilte wande-
len onder leiding van Rob de Wit 
en Marianne Duijn. 
Deze herfstwandeling staat te-
vens in het teken van ‘Allerzie-
len’. De wandeling in de Noord-
Hollandse duinen is ongeveer vijf 
km en duurt, inclusief een pauze 
circa 1,5 uur.
Verzamelen om 9.30 uur op de 
parkeerplaats bij het informatie-
centrum ‘de Hoep’ aan de Zee-
weg te Bakkum.
Aan deze wandeling zijn geen 
kosten verbonden, na afloop is 
er gelegenheid om, voor eigen 
rekening, een kop koffie of thee 
te drinken bij Johanna’s Hof en 
na te praten. Denk wel aan een 
geldige duinkaart.
Voor informatie tel: 06-30773907  
of 0251 -657809. 

Wandelen in stilte

Castricum - De Volksuniversi-
teit organiseert een cursus Dich-
ters en hun poëzie. We wonen 
dicht bij de zee en de duinen 
waar het heerlijk wandelen en 
fietsen is. Datzelfde gebied was 
en is ook een inspiratiebron voor 
dichters. 
Op iedere cursusavond staat 
steeds één dichter met zijn werk 
centraal en maakt men uitstapjes 
naar andere dichters. De cursus 
bestaat niet alleen uit lezen, luis-
teren en discussiëren. Er wordt 
in Leiden een literaire wandeling 
gemaakt langs een aantal muur-
gedichten.
Dichters en hun poëzie start op 
19 november (vijf bijeenkomsten 
en een literaire wandeling). Voor 
meer informatie: www.vucas.nl 
of bij de VUcas, Kooiplein 24a, 
670048.
Foto: A. Roland Holst.

Castricum ook 
bron van poëzie

Castricum - Op 3 november is 
er een lezing door ds. Dick van 
Arkel in de Maranathakerk. Het 
onderwerp is: ‘Herkenning na de 
nacht?’ 
In de geloofscrisis van deze tijd is 
de kerk op zoek naar haar wor-
tels. Op deze ontdekkingstocht 
zijn al verschillende zaken her-
ontdekt en teruggevonden. Na 
de inleiding zal er gelegenheid 
zijn met ds. van Arkel en met el-
kaar in gesprek te komen. Aan-
vang van de lezing is 14.30 uur.

Open bijeenkomst 
PCOB Castricum

Castricum - Elk najaar orga-
niseert de Stichting tot behoud 
van natuurlijke en cultuurhistori-
sche waarden in de Alkmaarder-
meeromgeving een avond voor 
donateurs en belangstellenden. 
Dit jaar staat deze avond hele-
maal in het teken van water in 
de gemeente Castricum. Op 29 
oktober om 20.00 uur in Ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 3 in Castricum 
zullen Lia Vriend en Rob Veen-
man verleden, heden en toe-
komst van het water in de ge-
meente Castricum belichten. 
Daarbij zal de gemeentegrens 
uiteraard overschreden worden, 
want het water bepaalt graag 
zijn eigen grenzen. Voor meer in-
formatie: www.alkmaardermeer-
omgeving.nl

Castricum 
en het water

Limmen - Cisca en Evert Ab-
spoel nemen het publiek 5 no-
vember mee op reis naar het 
dak van de wereld. De tocht gaat 
langs Boeddhistische kloos-
ters, pelgrims, gebedsvlaggen en 
het ruige Tibetaanse landschap, 
waarvan de horizon slechts on-
derbroken wordt door nomaden 
die hun Yaks hoeden. De reis 
begint om 20.00 uur in de bi-
bliotheek van Limmen aan het 
Zonnedauw nr. 2. Dit reisverhaal 
wordt aan de hand van digita-
le projectie verteld, afgewisseld 
met audiovisuele shows. Voor 
een voorproefje zie www.diale-
zingen-abspoel.nl.   
Deze informatieve lezing vindt 
plaats op in Bibliotheek Kenne-
merwaard, locatie Limmen, Zon-
nedauw 2. De toegang tot deze 
reis is 6,00 euro. Kaarten zijn te 
koop bij de klantenservice in de 
bibliotheek. Reserveren kan op 
telefoonnummer 072 – 505 2135 
of per e-mail via limmen@biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Op reis naar het 
dak van de wereld

Castricum – Ook dit jaar haalt 
Atelier Uitjekunst, onderdeel van 
Heliomare te Wormerveer, alles 
uit de kast om de expositie van 
oud naar nieuw, part two, een 
nieuwe dimensie te geven. Voor 
de tweede keer is er een unie-
ke collectie gerecyclede produc-
ten te zien. Naast kunstzinnige 
vazen, spiegels en lampen is het 
atelier vooral bezig geweest om 
oude meubeltjes op te pimpen 
naar hedendaagse eye catchers. 
Er zijn diverse versierde ‘stoffer 
en blikken’ en bezems. Vazen lij-
ken vleugels gekregen te heb-
ben of hebben brokante kleding 
aan. Dit alles is te zien tijdens de 
openingstijden van Klaver Vier 
op de Dorpsstraat 45a.

Uitjekunst expo-
seert bij Klaver Vier

Castricum - De jamsessies die 
elke laatste donderdag van de 
maand plaatsvonden in Café 
Me Tante zijn verhuisd naar Ca-
fé Basta. Donderdag 29 okto-
ber staat de sessie in het teken 
van ‘Rockinbluesboogiecountry-
jive’ wat betekent dat alle leden 
van de formatie Bluesix als vaste 
gast aanwezig zullen zijn.
Iedereen die mee wil spelen, 
hoeft alleen zijn instrument mee 
te nemen, en zich op de avond 
aan te melden bij Jan Stobbe of 
Bert Baars. 

Jammen 
in Café Basta

Castricum - Op 1 november van 
14.00 tot 16.30 uur kunnen kin-
deren vanaf zes jaar bij Toon-
beeld een middag aan de slag 
met het maken van lichtobjec-
ten voor de komende St. Maar-
ten. Er zijn geen kosten aan deze 
middag verbonden,  inschrijving 
is wel verplicht. Opgeven kan 
door te bellen tel 0251-659012 
tijdens kantooruren of te mailen 
tnbeeld@xs4all.nl o.v.v vriend-
jesdag 1 november en het aan-
tal kinderen dat men aanmeldt. 
Graag aanmelden voor vrij-
dag 15.00 uur. De middag vindt 
plaats bij de afdeling beeldend 
van Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6 in Castricum.

Lichtobjecten ma-
ken bij Toonbeeld
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
07-10-2009: Pascal Johannes 
Eduard, zoon van B. van den 
Hauten en D.M. van Cranen-
burgh, geboren te Castricum. 
09-10-2009: Layra Sadey, doch-
ter van C.A. Colleye en T.P. van 
der Galiën, geboren te Beverwijk
09-10-2009. Siem Gijsbert Jo-
han, zoon van M.B. de Vries en 
L. de Wilde, geboren te Alkmaar. 
13-10-2009: Piet, zoon van L.R. 
Bloothoofd en B.A. van Bon, ge-
boren te Beverwijk. 16-10-2009: 
Koen, zoon van J. van den Berge 
en P. Hermans, geboren te Cas-
tricum. 17-10-2009: Julia, doch-
ter van T.M. Lowie en S. Boelhou-
wer, geboren te Beverwijk. 17-10-
2009: Michelle Rianne, dochter 

van D.P. Verlinden en A. Rab, ge-
boren te Beverwijk. 17-10-2009: 
Emily, dochter van L.Y. Zhu, ge-
boren te Beverwijk. 18-10-2009: 
Alysha E., dochter van S. Schul-
kens en M.B.E. van Mastrigt, ge-
boren te Beverwijk. 18-10-2009: 
Sophie Johanna Cecilia, dochter 
van M.J.A. van Scherpenzeel en 
J.H. Kruijt, geboren te Alkmaar. 
19-10-2009: Jayden, zoon van 
A. van Zandwijk en A.I.U. Zeg-
waard, geboren te Beverwijk. 20-
10-2009: Sven, zoon van G.H.J. 
Hemmer en T. Duits, geboren te 
Beverwijk. 20-10-2009: Fiene So-
fie, dochter van I.C. Jacet en M.J. 
Stork, geboren te Beverwijk.
Wonende te Alkmaar:
20-10-2009: Sharandeep Kaur, 
dochter van Gurham Singh en 

den Hoed, Reimpje, geboren te 
Castricum.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
09-10-2009: van den Haak, Ri-
chard en van Amersfoort, Frauk-
je, beiden wonende te Akersloot. 
15-10-2009: Snel, Martinus H. en 
Bierman, Sabiha S., beiden wo-
nende te Akersloot. 15-10-2009: 
Louwe, Aron A.C.J. en van Bus-
chbach, Karin, beiden wonende 
te Castricum. 16-10-2009: Ter-
luin, Gerard J. en Luisa Laamens, 
beiden wonende te Akersloot. 
16-10-2009: Kat, Rogier F. en La-
bots, Marieke, beiden wonende 
te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
20-10-2009: Reeze, Jeroen M. en 
Prins, Inge I. W. beiden wonende 

te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
07-10-2009: Merks, Josephi-
na E., oud 80 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
M.W. Pepping. 07-10-2009: Ent, 
Anna P.C., oud 52 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met N.G.E. 
Borst. 09-10-2009: Meijer, Afke 
S., oud 86 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met K. 
Gijsberts. 11-10-2009: de Graaf, 
Hendrika, oud 91 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met D. Groentjes. 11-10-
2009: Soeting, Rudolf, oud 62 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met A.H. Verburg. 15-10-
2009: Metselaar, Johan, oud 84 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met A. van Die-
men. 17-10-2009: Kelderman, 

Neeltje, oud 90 jaar, gehuwd ge-
weest met J. Kuijn, overleden te 
Castricum.

Wonende te Akersloot:
09-10-2009: Swart, Jan J., oud 81 
jaar, overleden te Haarlemmer-
meer. 11-10-2009: Blankendaal, 
Catharina M., oud 78 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met C.T. Rood. 14-10-2009: 
Muys, Jannetta, A.F. oud 68 jaar, 
overleden te Gorinchem. 20-10-
2009: Noij, Bernard P.J., oud 69 
jaar, overleden te Alkmaar.

Wonende te Limmen:
14-10-2009: Duijn, Johannes 
H.M., oud 86 jaar, gehuwd met 
C.W. Nelis, overleden te Lim-
men. 21-10-2009: Groen, Johan-
na, oud 77 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met H.J. 
Hollander.

Historisch boek protestantse kerk 
Op de knieën om namen 
van grafzerken te lezen
Limmen - Als je de dingen niet 
vastlegt, gaan ze verloren. Rein 
Koelemeij en Kees Druijven 
werkten zeven jaar aan het ver-
zamelen van gegevens en plaat-
materiaal met betrekking tot de 
protestantse kerk aan de Zuid-
kerkenlaan. Nadat in omstreeks 
1590 na verwoesting door de 
Spanjaarden het dak van de kerk 
af was en de toren geen spits 
meer had, zijn er tal van restau-
raties geweest. Tijdens de laat-
ste restauratie zijn er ontdekkin-
gen gedaan, belangrijk voor het 
rijk geïllustreerde boek, dat vrij-
dag 20 november om 15.30 uur 
in de PK-kerk wordt gepresen-
teerd door Henk Brandsma.
De protestantse kerk is één van 
de oudste kerken van Noord-
Holland. Het boek gaat over de 
historie van de kerk vanaf 740 
na Christus tot en met heden en  
over het ontstaan van Limmen 
vanaf 1000 jaar vóór Christus. In-
teressant is de inventarisatie van 
de kerkzaal met daarbij de op de 
vloer liggende 134 grafzerken, 
waarvan Koelemeij en Druijven 
de stambomen van de overlede-

nen hebben achterhaald. Uren 
lagen zij op hun knieën om voor-
al de namen goed te kunnen le-
zen. De uren, die zij in hun on-
derzoekingen stopten, zijn ontel-
baar. Beiden waren voortdurend 
te vinden in het Rijksarchief van 
Noord-Holland in Haarlem, het 
stadsarchief in Amsterdam, het 
regionaal archief in Alkmaar, het 
kerkelijk archief in Utrecht en 
het Amsterdams Historisch Mu-
seum. Veel is te danken aan het 
bouwkundig historisch onder-
zoek van Hein Hundertmark, die 
aan de hand van diverse bouw-
stijlen en gebruikte materialen 
zijn conclusies heeft getrokken.
 
Familie Du Peyrou
De familie Du Peyrou heeft 
een grote rol gespeeld in Lim-
men. Jacob du Peyrou (1692-
1756) was een rijke handelsman, 
die voortdurend naar West-In-
dië reisde. Hij had buitenverblij-
ven langs de Noordzeekust en 
wel in Schagen, Velsen en Lim-
men (Dampegeest). Ook in de 
kerk had hij invloed. De muren 
spreken nu nog boekdelen. Aan 

Een schilderij uit het Amsterdams Historisch Museum: één van de il-
lustraties in kleur. De man met het boek is Jacob du Peyrou (1692-
1756).

de noordmuur hangt een rouw-
bord van Jacobus du Peyrou en 
aan de zuidmuur een rouwbord 
van zijn zoon Jacob Jan du Pey-
rou. Heel bijzonder is het epi-
taaf (grafschrift) van Anna Maria 
du Peyrou. Koelemeij: “Wij heb-
ben met het uitgeven expres ge-

wacht tot vóór Sinterklaas. Het 
lijkt ons voor velen een pracht 
cadeau. Bestellen is simpel. Wie 
35,00 euro overmaakt op bankre-
kening 635803704 ten name van 
Boek Protestantse Kerk, Limmen 
krijgt het boek in Limmen thuis-
bezorgd. (Marga Wiersma).

Castricum - Op de eerste zon-
dag van de maand en op maan-
dag en woensdagavond is ge-
bouw De Duynkant aan de Ge-
versweg voor bezoek geopend. 
Vanaf zondag 1 november van 
11.00 tot 16.00 uur is een tijdelij-
ke expositie gewijd aan verschil-
lende onderwerpen uit het on-
langs gepresenteerde 32e jaar-
boek van de werkgroep Oud-
Castricum. Er zijn foto’s, tekenin-
gen en gebruiksvoorwerpen van 
het honderdjarige ziekenhuis 
Duin en Bosch, mede dankzij de 
medewerking van het museum 
voor de psychiatrie ‘Het Dolhuys’ 
te Haarlem. 
Ook aan de geschiedenis van de 
tennisverenigingen en de VVV 
Castricum wordt in de expositie 
aandacht besteed. Gedurende 
de openingsuren is er een film 
van de Castricummer Hans Kin-
ders te zien over de geschiede-
nis van het ziekenhuis. Verschil-
lende personeelsleden en oud-
personeelsleden vertellen in de-
ze korte documentaire hun ver-
haal.

Het jaarboek van Oud-Castricum 
is verkrijgbaar bij de plaatselijke 
boekwinkels, VVV-ANWB en in 
De Duykant.

Expositie en film 
in De Duynkant

Foursome zingt in het 
kerkje van Akersloot

Akersloot - Op zondag 1 no-
vember zingt de groep Foursome 
in de dorpskerk van Akersloot. 

De groep brengt een luchtig lied-
jesprogramma met meerstemmi-
ge zang, dat in de intieme sfeer 
van het kerkje goed tot zijn recht 
komt. Foursome zingt over din-
gen die mensen bezig houden. 

Meer informatie over de groep is 
te vinden op www.foursomemu-
sic.nl. Het concert vindt plaats in 
de Nederlands hervormde kerk 
aan het Dielofslaantje 4. Aan-
vang 15.00 uur. De toegangsprijs 
bedraagt 8,00 euro.

 Vooraf kaarten reserveren kan 
via foursome@planet.nl.

Theater op Clusius over 
gevaren drank en drugs
Castricum - Maandag en dins-
dag speelde theatergroep Play-
Back vier keer de voorstelling 
Hot Spot voor tweedejaars leer-
lingen van het Clusius Colle-
ge in Castricum. Hot Spot is een 
voorstelling over de toenemen-

de problematiek omtrent drank- 
en drugsmisbruik onder jonge-
ren. Na afloop volgde een inter-
actief gedeelte waarin PlayBack 
de jongeren uitdaagde tot een 
gesprek en ze uitnodigde op de 
spelvloer. 
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Kim Lammers bij de 
Bovelander-clinic MHCC
Castricum – Hockeyinternatio-
nal Kim Lammers en oud-straf-
cornerspecialist van Oranje Floris 
Jan Bovelander komen woens-
dag 4 november naar Castricum. 
Op de velden van MHCC zal die 
dag voor niet minder dan drie-
honderd jeugdige Castricumse 
hockeyers een door ABN Amro 
gesponsorde clinic worden ge-
geven. 
Het evenement wordt verzorgd  
door Bovelander & Bovelander, 
het bedrijf van Floris-Jan Bo-
velander en diens broer Jeroen. 
De eerste clinic start om 13.30 
uur en duurt ongeveer een uur. 
Daarbij zullen de MHCC-ertjes, 
uit de D-, E- en F-jeugd, onder 
leiding van professionele hoc-
keytrainers en Kim Lammers, al-

lerlei hockeyoefeningen doen. 
Vervolgens worden ze losgela-
ten in het ‘Funpark’ dat speciaal 
op het hoofdveld van MHCC zal 
verrijzen en de clinic wordt be-
sloten met enkele wedstrijdjes in 
een heuse, opblaasbare Arena. 

Om half drie begint de tweede 
clinic met een nieuwe groep van 
honderd kinderen en de laatste 
clinic gaat van start om half vier.
Aan het slot van elke ronde ver-
zorgt Kim Lammers een presen-
tatie over de Olympische Spelen. 
De 28-jarige aanvalster van La-
ren speelde meer dan honderd 
officiële interlands en is hard op 
weg om het doelpuntenrecord 
van Mijntje Donners (97 treffers 
in Oranje-dienst) te benaderen.

ADO ’20
ADO op zoek naar 
betere tijden 
Na de voetballoze zondag van vorige 
week kan ADO op 1 november weer aan 
de bak. En dat zeker niet tegen de min-
ste tegenstander. Argon hoort elk jaar 
bij de titelkandidaten en ook dit seizoen 
maken ze van dat selecte groepje weer 
deel uit. Toch verliep de seizoenstart 
van de Mijdrechters niet helemaal naar 
wens. Dat kwam o.a. door de vele bles-
sures waarmee trainer Marcel Keizer te 
maken had. Maar na vier gelijke spelen 
en een nederlaag werden de laatste 
twee duels gewonnen (2-1 VVSB en 1-0 
Haaglandia). Argon zal die stijgende lijn 
zondagmiddag zeker willen voortzetten. 
Aan ADO echter de taak daarvoor een 
stokje te steken.
Zijn bij Argon de laatste twee duels 
winnend afgesloten, bij ADO is het te-

genovergestelde aan de orde: verlies 
tegen AFC en VVSB. Alle tijd voor een 
revanche, maar dat niet alleen. Gezien 
de stand op de ranglijst zou een over-
winning meer dan welkom zijn. 
ADO zal het voorlopig moeten doen zon-
der de man die altijd goed is voor zo’n 
15 doelpunten per seizoen. De blessure 
van Patrick Krop is van dien aard dat hij 
waarschijnlijk dit seizoen niet meer in 
actie zal komen. Bij Argon is er sprake 
van wederom het tegenovergestelde: de 
kans is groot dat superspits Patrick Lok-
ken na een langdurige blessure weer 
wel van de partij zal zijn.
Zo zie je maar: ADO’20 – Argon, het 
duel van uitersten, en laten we de A dit 
keer maar interpreteren als Aanvallen 
Doet Overwinnen.

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

ADO ‘20
tegen

ArgOn

zondag a.s. 14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

veldhuis Droom jij ervan om te voetballen met de ex- internationals van Oranje, de echte 
profs? Dan is dit je kans! Met de Vikorn Voetbal Actie maak je kans op een super-
gave voetbalclinic voor je hele team op het KNVB-complex in Zeist. Je traint dan 
samen met ex-internationals en kunt bovendien  2.500 bij elkaar schieten voor je 
club. Spaar dus zoveel mogelijk Vikorn Kanskaarten. Want hoe meer kaarten, hoe 
groter de kans dat jij die voetbalclinic wint. En dat je de held wordt van jouw club!

De Vikorn kaarten zijn verkrijgbaar bij Bakker Meijer in Heemskerk.
Vul je verkregen code in op: http://www.vikorn-actie.nl

Voetballen met 
de grote jongens?

Limiet Serena Stel voor 
Nederlands Kampioenschap
Castricum - Tijdens een LAC 
(lange afstand circuit) wed-
strijd afgelopen maandagavond 
in Haarlem, heeft Serena Stel 
geprobeerd een limiet te halen 
voor het Nederlands Kampioen-
schap korte baan. Dit kampioen-
schap wordt gezwommen van 18 
tot en met 20 december in Am-
sterdam. De junioren 1 de klas-
se waar Stel in uitkomt zwemt 
daar de 800 meter vrij. De limiet 

is vastgesteld op 11.08.16. Stel 
had een tijd staan van 11.09.23. 
Serena opende in 1.15 en zwom 
halverwege 5.17.61 wat een pr is 
op de 400 vrij. Stel kon het tem-
po goed vasthouden en leg-
de de 800 vrij uiteindelijk af in 
10.35.30, wat twee clubrecords 
opbracht in een race. De 10-jari-
ge Stel zwom tevens een clubre-
cord voor 12-, 13- en 14-jarigen. 
Met deze tijd zwemt Serena Stel  

op 20 december het Nederlands 
Kampioenschap.
Zusje Kaylin Stel (8jr) zwom de 
200 vrij. Haar tijd van 3.23.95 
acht seconden sneller dan een 
paar weken geleden. Haar tijd 
halverwege (100 vrij) was ook 
goed voor een pr, 1.34.91. Bei-
de dames zwommen afgelopen 
zondag een wedstrijd in Nieu-
wegein. Kaylin won hier goud 
op de 50 rug. Haar tijd van 45.67 
was goed voor een clubrecord 
wat haar tijd op de 50 vrij 42.32 
ook was. Serena won zilver op de 
50 rug 38.75 en brons op de 200 
wissel 2.57.52. 

Limmen - Ronde 5 leverde 
veel verrassende schaakpartij-
en. Outsider Tebbens versloeg 
routinier Hafkamp en Ebels ju-
nior had weinig bedenktijd no-
dig om de zwakke basispion van 
v.d. Storm onder vuur te nemen, 
de diep nadenkende v.d. Storm 
zag geen oplossing en verloor. 
S. Hollander steeg naar de 5e 
plaats door weer te winnen, nu 
van Blekemolen. 
Brantjes zette maar liefst twee 
paardvorken tegen Van Duin die 
tegen zoveel geweld niet opge-
wassen was. Wester profiteerde 
bekwaam van de torenwinst te-
gen Noordeloos en liet zijn voor-
deel niet meer glippen. B. Hol-
lander kwam niet goed uit het 
koningsgambiet tegen Rommel 
en ontwikkelde traag, waardoor 

Verrassingen bij SV Vredeburg
Rommel gehakt van hem kon 
maken. 

Afberichten voor komende vrij-
dag moeten worden gemeld bij 
C. Dinkla (5335883) of via de 
website.

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - VVW

ZONDAG 1 NOvember
AANvANG 14.00 UUr

PUPIL VAN DE WEEK: TIbbE VAN HAgEN
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De Zouaven gewoon te 
sterk voor FC Castricum
Castricum - Voor FC Castricum 
is het bekeravontuur voor dit sei-
zoen ten einde. Tegenstander De 
Zouaven, lijstaanvoerder in de 
1e klasse zondag, was afgelopen 
zaterdag op sportpark Noordend 
gewoon te sterk. 
De bekerwedstrijd tussen FC 
Castricum en De Zouaven wierp 
zijn schaduw vooruit op de com-
petitietopper van volgende week 
tegen HBOK. Dat was ook de re-
den dat FC Castricum tegen De 
Zouaven aantrad in een sterk 

gewijzigde formatie. Martijn van 
Duivenvoorde, Maarten Jurrjens, 
Ralph van der Grijp, Machiel Kar-
zijn en de nog altijd geblesseer-
de Raymond Rijnsburger waren 
buiten de ploeg gelaten. Door de 
vele afwezigen maakte Stephan 
Zeilstra zijn debuut in de basis-
opstelling. De 19-jarige allroun-
der had tot nu toe alleen inval-
beurten gekend, maar speelde 
tegen De Zouaven de volle 90 
minuten. De nummer 4 had als 
taak Zouaven spits Abdel Yahia-

oui uit te schakelen en deed dat 
naar behoren. Tegenstander De 
Zouaven trad wel op volle oor-
logssterkte aan en dat was te 
merken ook. Het indrukwekken-
de spel van De Zouaven betaal-
de zich snel uit. Nadat een kop-
bal van Bart van Rhijn de juiste 
richting miste, kwamen de be-
zoekers na een kwartier al op 
voorsprong. De vrijgelaten Niek 
Neuvel tikte van dichtbij binnen, 
nadat Castricum niet goed oplet-
te bij een korte corner, 0-1. De 
ban was gebroken en De Zou-
aven ging er eventjes vol tegen 
aan. Een snoeiharde pegel van 
Arjen Boekweit spatte van zo’n 
20m uiteen op de paal. Even la-
ter verdubbelde De Zouaven de 
voorsprong toen Ivo de Heus 
raakschoot vanuit de 2e lijn, 0-2. 
De 1e helft speelde zich verder 
grotendeels af op de helft van 
Castricum. Na de 2-0 dreigde 
eventjes een monsterscore, maar 
De Zouaven was slordig in de af-
ronding. Michel de Wit en spits 
Abdel Yahiaoui raakten het alu-
minium en Castricum doelman 
Marius Jansen redde met de 
voeten op een inzet van Alje Wil-
tenburg. De thuisploeg herpakte 
zich in de 2e helft, waarin het zo 
nu en dan gevaarlijk werd. Cas-
tricum kreeg echter geen echte 
uitgespeelde kansen en de ploeg 
van trainer Juan Fernandez Co-
to speelde de wedstrijd gerouti-
neerd uit.

Koploper Racing vindt 
Waterloo bij The Sea Devils
Castricum - Sea Devils begon 
het eerste kwart fantastisch. De 
sprongbal werd gewonnen en 
de bal lag binnen drie seconden 
bij de Beverwijkers in de basket. 
Daarna was het smullen voor het 
thuispubliek. Scores van Hoff-
man, Damstra, Engels en een 
niet stoppen Hollanders zorg-
den ervoor dat het na negen mi-
nuten 24–10 stond.  Een onge-
kende weelde maar een terech-
te voorsprong. Uiteindelijk werd 
het toch nog 26 -16 door een 
buzzer 3 punter van de Beverwij-
kers. Natuurlijk verwacht het pu-
bliek dat de thuisploeg door zou 
gaan met hun goede spel maar 
de ervaren Beverwijkers kwa-
men terug.
Nu was het Racing wat de klok 
sloeg en het 2e kwart werd een 
prooi voor hun centers.
Bij The Sea Devils liep het even 
niet. Gelukkig scoorden Span-
jaard, Metselaar, en Engels voor 
de Castricummers  anders was 
het verschil  nog meer opgelo-
pen. Rust  39-44 voor Racing.  
Het 3e kwart werd er door beide 
teams scherp gespeeld, met na-
me defensief.  Racing liep eerst 
weg en nam een 51-42 voor-
sprong.  Gelukkig was daar Knij-
nenberg van The Sea Devils met 
een 3-punter en Put met een pri-
ma score.  Tevens waren Dam-
stra en Hollanders weer scherp 
zodat het verschil niet verder op-

liep (56-61). Het 4e kwart werd 
ontzettend spannend.  Een sco-
re en een 3-punter van Be-
verwijk zorgden voor een 57-
66 voorsprong in de 3e minuut.  
Maar de Castricummers wilden 
van geen wijken weten., Engels, 
Damstra en Hollanders wisten  
het verschil weer te verkleinen 
tot vijf punten. Hoffman zorgde 
met twee vrije worpen dat het 
verschil drie punten werd in de 
8e minuut. 

Het agressieve spel van The Sea 
Devils  op de schutters van Ra-
cing begon dit laatste kwart z’n 
vruchten af te werpen en ook 
de rebounds waren  nu voor de 
Castricummers. Een 3-punter 
van Damstra en 2 vrije worpen 
van Spanjaard en 1 vrije worp 
van Hollanders zorgden dat Sea  
Devils met een punt weer aan de 
leiding kwamen.  Hollanders nam 
het heft in handen en moest drie 
keer opzettelijk gestopt worden.  
Hij zou de zege veilig kunnen 
stellen maar hij hield het span-
nend. De vermoeidheid sloeg 
toe en hij verzuimde om het ver-
schil groter te maken. Hij schoot 
slecht een op zes en daardoor 
bleef de voorsprong slechts een 
punt. Maar doordat Beverwijk 
niet in balbezit kon komen wist 
Sea Devils uiteindelijk met twee 
goede vrije worpen van Damstra 
de zege veilig te stellen, 77-74.Amsterdamse US weer te 

sterk voor tafeltennissers
Castricum - Net als in de thuis-
wedstrijd slaagden de Castri-
cumse tafeltennissers er niet in 
om meer dan twee van de tien 
partijen te winnen in de uitwed-
strijd tegen US uit Amsterdam. 
Victor Tchernov wist dankzij een 
aantal mazzelballen in zijn eerste 
partij nog wel een game van Am-
sterdammer Charles van Brum-
melen af te pakken, maar zag 
deze partij toch verloren gaan. 
In zijn tweede, tegen US-kop-
man Simon Knops, demonstreer-
de Tchernov prachtige spinbal-
len, wat het publiek een aantrek-
kelijke partij opleverde, maar de 
winst ging naar de speler van US. 
In zijn laatste partij moest een 

vijfde game de beslissing bren-
gen. Tchernov speelde nu voor-
zichtiger en gaf daarmee zijn te-
genstander de gelegenheid om 
het initiatief in de rally’s naar 
zich toe te trekken en uiteinde-
lijk de winst te pakken.
Tim Visser verloor zijn eerste par-
tij, maar begon zijn tweede, te-
gen Arjen Kreike, goed. Hij pak-
te de eerste game waarna Kreike 
sterk terug kwam en de tweede 
game inpikte. Vervolgens werd 
een zeer spannende derde game 
gespeeld waarbij beiden kansen 
kregen om te winnen, wat Visser 
uiteindelijk deed. Daarna was 
het een gelopen race en kwam 
Kreike er niet echt meer aan te 

pas. Zijn laatste partij verloor 
Visser weer.
Paul Walbeek kwam tegen Arjen 
Kreike al snel op een 2-0 achter-
stand. Toch lukte het hem om in 
de derde game grip op het spel 
van Kreike te krijgen en terug te 
komen tot 2-2. In de beslissen-
de vijfde game ging het gelijk op 
tot het einde, waarin Walbeek 
met een paar geweldige reflexen 
de winst pakte. Nadat hij in zijn 
tweede partij kansloos was ge-
bleken, trof Walbeek in zijn der-
de Van Brummelen. Hoewel hij 
in de tweede game een zwakke 
plek in het spel van zijn tegen-
stander leek te vinden, verloor 
Walbeek deze partij toch.
Omdat ook het dubbel verloren 
ging, bleef Castricum steken op 
twee punten. Daarmee komt de 
laatste plaats in de poule wel erg 
dichterbij

Negatieve spiraal kan nog 
niet doorbroken worden
Castricum - Zondag 25 oktober 
was de eerste officiële zaalwed-
strijd voor dames 1 handbal van 
CSV. Bij de overgang van veld 
naar zaal wordt voornamelijk last 
ondervonden van de warmte en 
de droge lucht. Dit verschilt wel 
per zaal en zondag trof men een 
zaal waar het niet zo best was. 
De dames waren behoorlijk ge-
motiveerd, wilden eindelijk wel 
weer eens een keer winnen. Het 
begin ging goed en fel en bin-
nen tien minuten hadden ze al 

twee penalties toegewezen ge-
kregen. De eerste helft werd er 
goed gespeeld en ging het gelijk 
op maar naar het einde toe was 
er een mindere periode waar-
door er drie breaks van Hollan-
dia T invlogen. Zo ging men de 
rust in met een 9-5 achterstand. 
Nog niets aan de hand maar 
zoals de coach Andre Zelden-
thuis al zei ‘er moet echt meer 
gescoord worden’. Daar lag 
het grootste probleem. Ze wil-
den wel, waren vol overtuiging 

en hadden een keeper (Aniek 
Graas) die ze er uithaalde, maar 
aan de andere kant wilden ze er 
maar niet invliegen. 

De tweede helft werd het spel 
harder maar die vier doelpun-
ten verschil konden ze niet weg-
poetsen, het ging gelijk op. De 
eindstand was dan ook 13-10 in 
het voordeel van Hollandia T. Het 
enige lichtpuntje was dat ze de 
tweede helft gewonnen hadden. 
De dames werken in stapjes, de 
vechtlust is wel degelijk aan-
wezig was, maar nu de scherp-
te nog. Die gaat men komend 
weekend zoeken. Dan spelen de 
dames thuis om 15.00 uur in de 
Bloemen.

Meervogels leden op 
het plaatje vastgelegd
Akersloot - Van alle jeugdleden 
van SV Meervogels ‘31 met hun 
trainers zijn verzamelplaatjes ge-
maakt! Alle jeugdleden ontvin-
gen van de vereniging onlangs 
tijdens de ‘aftrap’-presentatie op 
terrein Cloppenburgh een spaar-
album én het eerste zakje voet-
balplaatjes gratis. Deze ‘aftrap’ is 
gedaan door Herry en Berry van 
AZ. 
Vanaf deze maand starten de 
deelnemende winkeliers in 
Akersloot met hun spectaculaire 
acties. Een zakje met vier plaat-
jes kan ook worden gekocht voor 
1,00 euro. 
Naast 370 voetbalplaatjes zijn er 
drie gouden kaarten, vijf zilveren 
kaarten en tien bronzen kaarten 
in het spel die bij Nico Adrichem, 
Bachstraat 19 ingewisseld kun-
nen worden tegen prijzen. 

Castricum - Zaterdag 31 okto-
ber gaat in café De Vriendschap 
het klaverjassen weer van start. 
Deze klaverjasdrives worden 
eenmaal per maand gehouden. 
Deze drives kennen een gro-
te prijzentafel zoals Senseo kof-
fiemachines, reiskoffers, levens-
middelen pakketten, paling en 

Klaverjasdrive radio‘s. Naast het klaverjassen 
natuurlijk is er ook een verloting 
met daarin dezelfde prijzen als 
met het klaverjassen.

Men kan zich van te voren telefo-
nisch opgeven via 0251-312866 
om zeker te zijn van een plaatsje. 
De kosten van deelname bedra-
gen 4,00 euro. De drives begin-
nen steeds om 20.00 uur.

Wie geen lid is van SV Meervo-
gels’31 kan ook meesparen. Voor 
5,00 euro is een spaaralbum te 
koop bij Veldt’s Toko en No-
vy Velzeboer. Van de opbrengst 
worden nieuwe speeltoestellen 
gekocht voor de kleinste jeugd.
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Veelzijdig en verrassend 
jaarboek Oud-Castricum
Castricum - Vrijdag werd het 
eerste exemplaar van het 32e 
jaarboek van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum uitgereikt.  
Dit gebeurde in het Witte Kerk-
je op het terrein van Dijk en Duin 
en dat was niet voor niets. “In het 
jaar waarin het provinciaal zie-
kenhuis Dijk en Duin een eeuw 
bestaat, mag een artikel over 
dit markante complex natuurlijk 
niet ontbreken in het jaarboek 
van Oud-Castricum”, aldus au-
teur Jan Camps. “Het ziekenhuis 
is immers van groot belang ge-
weest voor de ontwikkeling van 
Castricum. In het verhaal worden 
de drastische veranderingen in 
de patiëntenzorg geschetst.” Het 
eerste jaarboek werd overhan-
digd aan de directeur van Dijk 
en Duin Hans de Veen. 
In het volgende artikel wordt de 
korte geschiedenis van de vorige 
Pancratiuskerk beschreven. De 

geschiedenis van de tennissport 
in het dorp komt aan bod. Die 
begint op een betonnen baan-
tje van Duin en Bosch in 1923. 
In 1926 volgde de oprichting van 
Tennisclub Bakkum, die een in-
teressante historie kent. De gro-
te animator was Wilhelm van 
Keeken. Omdat de wachtlijst in 
de jaren ‘70 zo hoog was opgelo-
pen, werd Castricum in 1977 met 
TV Castricum een tweede ver-
eniging rijker. Ook van deze club 
wordt het wel en wee in ruim 30 
jaar beschreven. 
Voor de zesde keer worden een 
aantal stolpboerderijen onder de 
loep genomen. Uitvoerig wordt 
ingegaan op het gebruik van de 
stolpen vanaf de bouw, de ver-
bouwingen en de eigenaarswis-
selingen. Ter gelegenheid van 
het 90-jarig bestaan van de Cas-
tricumse VVV, wordt teruggeke-
ken naar de geschiedenis van 

deze organisatie. 
In het zesde artikel in de reeks 
over de Dorpsstraat worden de 
panden 44 tot en met 56 be-
schreven. Dit gedeelte bevat 
door sloop en nieuwbouw geen 
enkele oorspronkelijke bebou-
wing meer. Vooral door afbraak 
van ‘De Rustende Jager en re-
cent een aantal panden voor de 
bouw van het ‘Bakkerspleintje’, 
is er veel nostalgie verloren ge-
gaan. 
Dirk Schotvanger is op 4 oktober 
2009 honderd jaar geworden. Hij 
werd geboren in café-restaurant 
De Harmonie op de hoek van de 
Burgemeester Mooijstraat en de 
Stationsweg. Na een korte tijd 
op de grote vaart werkte hij der-
tig jaar als hulpkok bij Duin en 
Bosch. Zijn leven lang trok Dirk 
op met zijn vriend Wim Kuijs. 
Beiden woonden samen met 
hun ongetrouwde zusters. Dirk 

woont nu alleen en kookt nog 
zijn eigen potje. 
Vanzelfsprekend wordt ook in dit 
jaarboek de stamboom van een 
echte Castricumse familie be-
schreven. Dit keer werd geko-
zen voor de familienaam Stee-
man. De naam was in vroegere 
tijden bij veel Castricummers be-
kend, bijvoorbeeld van een ex-
peditiebedrijf, van de kolen- en 
oliehandel en de witte pomp.
Naast deze artikelen bevat het 
32e jaarboek van Oud-Castri-
cum nog een aantal korte arti-
kelen. Een daarvan is ‘Groeten 
uit Wetsinge’, een vervolg op het 

artikel ‘Een klok op stap’, dat in 
het 26e jaarboekje van de werk-
groep is opgenomen. Verder is 
er nog een interview met ‘broe-
der’ Kist, die jarenlang bij Duin 
en Bosch werkte en ook actief 
was bij de Werkgroep Oud-Cas-
tricum. Ook zijn er persberichten 
over Castricum die in 1930 het 
Noordhollands Dagblad stonden 
en typerend zijn voor die tijd. Tot 
slot ontbreken de vaste rubrie-
ken ‘Castricum - Honderd jaar 
geleden’, het jaarverslag en de 
kroniek van het afgelopen jaar 
niet in de 32e uitgave van het 
jaarboek.

Bakkerij Zonderpodium 
met nieuwe Koekoeksklok 

Castricum - De vrijwilligers van 
de Vereniging Vrienden van de 
Bakkerij zijn bezig met het or-
ganiseren van de tweede edi-
tie van het ‘Zonderpodium’ een 
huiskamerfestival dat vernoemd 
is naar de Koekoeksklok. Drie 
nieuwe huiskamers doen mee 
aan dit festival dat op 7 novem-
ber plaatsvindt. 
De start is vanaf Fruns op de 
Verlegde Overtoom. Daar vor-
men zich weer drie groepen die 
om beurten drie bands in drie 
verschillende huiskamers gaan 
bewonderen, en daarna is er een 
afterparty. Zonderpodium begint 
om 19.30 uur en duurt tot 23.00 
uur. Daarna is de afterparty in  
café City. 
Bij Fruns zullen ‘nog onbekende 
dichters’ optreden. In de huiska-
mers treden onder andere The 
New Media op. Verder Special 
Delivery. en Sofie van Dijck. Deze 
soul/folk/blues singer songwri-

ter debuteerde met ‘Duizend Da-
gen’ op het Cafe Theater Festi-
val. Ook speelde ze een deel van 
haar programma in theater Bel-
levue in het talkshowprogramma 
‘Fluisterende Olifanten’ van The-
odoor Holman. 
Kaartjes voor Zonderpodium zijn 
te koop bij Legends of Music aan 
de Burgermeester Mooijstraat 
29A in Castricum en kosten 
5,00/4,00 euro. Tevens kunnen de 
kaartjes besteld worden via zon-
derpodiumkaartverkoop@gmail.
com. In totaal zijn er 65 kaartjes 
beschikbaar. 

Castricum - Vrijwilliger, maar 
niet te veel en niet te vast? Kijk 
op www.welzijncastricum.nl bij 
Vrijwilligers Vacaturebank voor 
informatie. 

Vrijwilliger?

Laatste toertocht 
van ‘t Rolletje

Akersloot - Zondag 1 november 
is alweer de laatste toertocht van 
het seizoen van Solexclub ‘t Rol-
letje uit Akersloot. Op deze dag 
wordt de zogenaamde Hachee-
tocht verreden, een tocht door 
de uitgestrekte polders en dor-
pen van Noord-Holland met als 
eindpunt Akersloot waar de rij-
ders na afloop van deze tocht 
zich tegoed zullen aan hachee.
De hacheetocht start om 10.30 
uur en vanaf 9.30 uur kan men 
zich inschrijven voor deze tocht. 
Iedereen met een Solex kan zich 
voor deze tocht opgeven. In-
schrijving en start bij café De 
Vriendschap in Akersloot. In-
lichtingen 0251-312866 of 06-
51387333.

Muzikaal genieten in Limmen
Limmen - De PKN Kerk aan de 
Zuidkerkenlaan is ook dit sei-
zoen het toneel van een aan-

tal concerten. Limmen Cultuur 
heeft weer musici vastgelegd die 
in de sfeervolle kerk met de fijne 

akoestiek borg staan voor muzi-
kale evenementen van klasse.

Op zondag 1 november wordt 
de rij geopend door een bijzon-
der zangduo. De sopraan Jet van 
Helbergen en de bariton Dani-
el Vecht maken samen met hun 
begeleider, de pianist Jaap Kooi, 
een muzikale reis door West-Eu-
ropa. In een gevarieerd program-
ma brengen zij liederen en du-
etten uit verschillende landen 
door de eeuwen heen. Ze vertol-
ken onder meer werken van Mo-
zart, Brahms, Wolf, Debussy en 
Quilter.
Entreekosten bedragen 10,00 
euro. Aanvang 15.00 uur. 
Reserveren via limmencultuur@
hotmail.com of 072-5052235. 
Kaarten zijn ook aan de kerk ver-
krijgbaar vanaf 30 minuten voor 
de aanvang van het concert. 

Henk Kroes over fiets-
tocht Bolsward-Ghana
Limmen - Vrijdagavond 30 okto-
ber komt Henk Kroes (oud-voor-
zitter van de Elfstedentocht) naar 
de Burgerij in Limmen op uitno-
diging van de Stichting Fietsen 
voor Burkina. Hij zal een pre-
sentatie geven over een fiets-
tocht van een groep fietsers uit 
Friesland die in 2006 een spon-
sorfietstocht van 100 dagen ge-
maakt heeft van Bolsward naar 
Accra, de hoofdstad van Ghana. 
Hun stichting Fietsen voor On-
derwijs heeft destijds geld inge-
zameld voor onderwijs in Ghana.
Henk Kroes was één van de deel-
nemers aan die tocht. Naast zijn 
passie voor de Elfstedentocht op 

de schaats had hij een grote lief-
de ontwikkeld voor het fietsen 
van lange afstanden. ‘Fietsen 
voor Burkina’ uit Limmen wil ho-
ren wat zo’n monstertocht nu ei-
genlijk inhoudt. Ook is er van die 
Friese tocht een boek versche-
nen met als titel: ‘Dansend gras 
in de savanne’. 

De lezing begint om 20.00 uur, 
kaarten van 5,00 euro zijn ver-
krijgbaar bij Albert Heijn,  Gall 
& Gall en Stuifbergen in Limmen 
en op de avond van de presen-
tatie bij de deur. De Burgerij is 
te vinden op de Dusseldorper-
weg 103, 



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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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4 november:
Allerzielen Alom 
op Onderlangs
Net als voorgaande jaren kunnen na-
bestaanden ook dit jaar deelnemen 
aan de viering van Allerzielen Alom in 
Castricum. Op 4 november kunnen zij 
tussen 18.00 en 21.00 uur op begraaf-
plaats Onderlangs op bijzondere en 
indrukwekkende wijze hun overleden 
familieleden, vrienden en bekenden ge-
denken.
Sinds 2008 wordt Allerzielen Alom 
geheel door vrijwilligers, onder wie 
vooral ook nabestaanden, voorbereid 
en uitgevoerd. De gemeente Castricum 
maakt de viering mogelijk door de be-
graafplaats open te stellen. Ook zorgt 
zij voor diverse hand- en spandiensten 
bij de voorbereiding en uitvoering.

Eerste gratis energiebox uitgereikt

10 november: Dag 
van de Mantelzorg
Tandem Mantelzorgondersteuning houdt 
samen met zorginstanties in de regio op 
10 november de landelijke Dag van de 
Mantelzorg. Deze dag is speciaal voor de 
mantelzorgers. Zij staan het hele jaar klaar 
voor degenen die zij verzorgen; op 10 no-
vember staan zij centraal. 

Om mantelzorgers een steuntje in de rug te 
kunnen bieden bij hun - soms zeer zware - 
taak, subsidieert de gemeente organisaties 
die mantelzorgers ondersteunen, waaron-
der Tandem. De gemeente hecht dan ook 
veel waarde aan de Dag van de Mantel-
zorg. 

De dag staat in het teken van informatie 
en verwennen. Mantelzorgers krijgen on-
der andere informatie over het inzetten 
van hun eigen netwerk. Vaak vinden zij het 
moeilijk om hulp te vragen aan mensen in 
hun omgeving. En dat terwijl vrienden en 
bekenden best willen helpen. Daarnaast 
kan de mantelzorger die dag ontspannend 
bezig zijn in diverse workshops. 
In Castricum vindt de Mantelzorgdag 
plaats in Ontmoetingscentrum Geester-
hage, Geesterduinweg 3 in Castricum. De 
start is om 10:30 uur is met koffie/thee met 
gebak, om 11:00 uur starten de Workshops 
‘Netwerken Tandem’ en ‘sieraden maken’. 
Na de lunch (12:30 uur) zijn vanaf 13:30 
uur de workshops ‘yoga’ en de ‘schilderen’, 
en om 14:30 uur een afsluitende borrel.
Aanmelden vooraf is nodig en dat kan via 
www.tandemzorg.nl > Dag van de mantel-
zorg, of via tel. (023) 89 10 610. Als u wel 
wilt deelnemen maar uw naaste niet alleen 
kunt laten, dan kan Tandem vrijwilligers in-
zetten die bij uw naaste kunnen blijven.

Wethouder Hes en buurtbewoners slaan handen ineen

Onderzoek naar ratten-
problematiek van start
De laatste maanden heeft u regelmatig in de media kunnen lezen over een toenemend 
aantal meldingen van overlast van bruine ratten. Onder andere door het initiatief van 
enkele buurtbewoners is een groeiend aantal meldingen binnengekomen. De gemeente 
vindt de aanwezigheid van ratten natuurlijk een ongewenste situatie en wil voorkomen 
dat haar inwoners hier overlast van ondervinden. Daarom hebben wethouder Hes en de 
initiatiefnemers de handen ineen geslagen om het probleem in kaart te brengen.

De gemeente geeft de meldingen die via 
de klantenservice binnenkomen door aan 
het ongediertebestrijdingbedrijf Rentokil. 
Deze onderneemt actie om de overlast 
weg te nemen. Ondanks deze inspannin-
gen lukt het blijkbaar onvoldoende het 
aantal meldingen terug te dringen. Om 
die reden heeft de gemeente het landelijke 
Kenniscentrum plaagdieren, het KAD te 
Wageningen ingeschakeld om advies met 
het doel de overlast terug te dringen. Het 
KAD voert onderzoek uitvoeren naar de 
aanwezigheid van bruine ratten. 

Verregaande samenwerking
Gemeente Castricum is met het KAD te-
vens een uitgebreidere samenwerking 
aangegaan. Dit betekent voor alle inwo-

ners van Castricum dat zij de mogelijkheid 
hebben, bij het KAD gratis telefonisch (of 
met e-mail) informatie in te winnen over 
alle overlast veroorzakende diersoorten. 
Goede, juiste informatie kan voorkomen 
dat u zelf onjuiste maatregelen treft die 
een probleem niet oplossen en schade 
kunnen toebrengen aan uw gezondheid 
of de gezondheid van anderen. Daarnaast 
wordt voorkomen dat bij onjuist gebruik, 
bestrijdingsmiddelen onnodig in het milieu 
terecht komen. Goede voorlichting werkt 
preventief zodat nieuwe overlast in de toe-
komst wordt voorkomen. Voorkomen van 
bestrijding voorkomt onnodig dierenleed. 
Meer informatie: Kenniscentrum Dierpla-
gen (KAD): 0317 - 419 660; info@kad.nl 
of www.kad.nl.

Mevrouw Hopman in Castricum werd op 
26 oktober blij gemaakt met een gratis 
energiebox en energieadvies. Wethouder 
Hes en raadslid Verduin kwamen die bij 
haar thuis brengen. Peter Verduin nam 
indertijd het initiatief voor deze actie in 
Castricum. Met de actie is zowel het milieu 

gediend als de inwoner, doordat de ener-
giekosten lager uitvallen.

De energieboxen zijn gratis voor personen 
met een minimuminkomen; andere inwo-
ners kunnen - tegen kostprijs - van de dien-
sten gebruikmaken.



Agenda
Raadsplein
29 oktober 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21:00 Vervolg bespreking Masterplan Inbreidingen en Lokale Woonvisie* 
19:30 - 20:30 Bespreken tweede bestuursrapportage 2009
20:30 - 21:00 Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

gemeente Castricum 2010 en tweede kwartaalrapportage
WMO 2009

21:00 - 21:30 pauze

21.30 - 22.00 Vervolg bespreking coördinatiebesluit vergunningprocedure
Nieuw Geesterhage* (incl. motie)

21:30 - 22:00 Eventueel vervolg bespreking Verordening voorzieningen
maatschappelijke ondersteuning gemeente Castricum 2010
en tweede kwartaalrapportage WMO 2009

22:00 - 22:30 Diverse technische onderwerpen* / raadsvoorstellen
1 Motie PvdA inzake clubaccommodatie Atletiekvereniging

Castricum
2a Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 15 oktober 2009
2b Lijst van ingekomen stukken
2c Lijst ter inzage gelegde informatie
2d Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

22.00 - 22.30 Bespreken onderzoeksrapport Rekenkamer: grondbeleid in Castricum

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
22:30 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Debat (ver)nieuwbouw gemeentehuis
4. Besluitvorming

a. (Ver)nieuwbouw gemeentehuis 
b. Coördinatiebesluit vergunningprocedure Nieuw Geesterhage* 

(incl. motie)
c. Motie PvdA inzake clubaccommodatie Atletiekvereniging

Castricum (ovb uitkomst carrousel)

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda
Raadsplein
29 oktober 2009
Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
17:00 - 18:00 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Programmabegroting 2010-2013
a. Reactie raad

(maximaal 7 minuten per fractie)
Volgorde sprekers wordt bij loting vastgesteld 

18:00 - 19:00 Pauze (maaltijd)

19:00 - 20:00 b. Reactie college

Schorsing

20:30 - 22:00 c. Reactie raad 

Schorsing

22:30 4. Besluitvorming
a. Tweede Bestuursrapportage 2009 
b. Programmabegroting 2010-2013
c. Belastingverordeningen

1: Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten
2: Forensenbelasting
3: Hondenbelasting
4: Lijkbezorgingsrechten, inclusief tarieventabel
5: Marktgelden, inclusief tarieventabel
6: Onroerende-zaakbelasting
7: Precariobelasting, inclusief tarieventabel
8: Toeristenbelasting

5. Sluiting

Nieuwe Welstandsnota ter inzage

Bouwen in Castricum 
makkelijker geregeld 
De gemeente Castricum heeft het beleid ten aanzien van het bouwen en het uiterlijk 
van bouwwerken (‘welstand’) eenvoudiger gemaakt. Voortaan blijft dat wat belangrijk 
is, beschermd, en wat vrijgelaten kan worden, wordt niet meer geregeld. In de praktijk 
betekent het dat alleen welstandsregels blijven gelden in gebieden met waardevolle 
bebouwing, buiten de bebouwde kom en langs doorgaande routes. Door dit alles wordt 
de behandeltijd van een bouwaanvraag korter, de kosten lager, en worden bureaucratie 
en ergernis verminderd. 

Toets aan Bestemmingsplan en 
Bouwbesluit blijft 
Welstandsregels blijven straks dus alleen 
nog bestaan voor specifieke gebieden in de 
gemeente. Nieuw is bovendien dat per ge-
meentekern, ieder met hun eigen kenmer-
ken, alle gebieden zijn beoordeeld op hun 
ruimtelijke kwaliteit. Een aantal gebieden 
krijgen een luwe welstandsplicht en enkele 
gebieden een bijzondere welstandsplicht. 
De overige gebieden zijn welstandsvrij. Dat 
betekent dat de verantwoording voor het 
uiterlijk van het bouwwerk is teruggelegd 
bij de bouwer zelf. Bouwers en ontwerpers 
lijken zich hierdoor meer in te spannen voor 
het maken van een goed ontwerp, zo is de 
ervaring in andere gemeenten. 
Overigens waarborgen de ‘nieuwe’ Wet 
ruimtelijke ordening (2008) en de gemeen-
telijke bestemmingsplannen de kwaliteit 
in deze gebieden voldoende. Het bestem-
mingsplan biedt bepaalde bebouwings-
mogelijkheden in oppervlakte en hoogte 
voor hoofd- en bijgebouwen. Voor deze 
welstandsvrije gebieden zijn de bebou-
wingsmogelijkheden al grotendeels benut; 
de resterende mogelijkheden zijn dan ook 
beperkt.

Minder werk voor Welstandscom-

missie
Door de nieuwe welstandsregels zullen 
naar verwachting 40% minder bouwplan-
nen aan de Welstandscommissie hoeven 
worden voorgelegd. Zij moeten wel altijd 
aan het bestemmingsplan en het Bouwbe-
sluit worden getoetst.  

Besluitvorming
De raad heeft op 9 april 2009 een besluit 
genomen waarin de voornoemde uitgangs-
punten in de nota “Kortste route van Zee 
tot Meer” zijn vastgelegd. De Welstands-
nota 2009 is een verdere uitwerking van dit 
vastgestelde beleid. 
De concept-welstandsnota ligt vanaf 2 
november 2009 tot 14 december 2009 ter 
inzage.
De nota wordt daarna, met de inspraakre-
acties, ter bespreking aan de raad aange-
boden, waarna de nota, al dan niet aange-
past, vastgesteld wordt. 
Als de Welstandsnota 2009 door de raad 
is vastgesteld, wordt dat gepubliceerd op 
de gemeentelijke informatiepagina in het 
nieuwsblad voor Castricum. Daags na pu-
blicatie treedt de nota in werking. 
De Welstandsnota wordt over 3 jaar geëva-
lueerd. Meer informatie leest u op de web-
site www.castricum.nl > Nieuwsberichten.

Energiebus toert door Castricum
Op 26 oktober kwam wethouder Porte-
gies naar basisschool Cunera om de Ener-
giebus te laten starten, die deze week 
op tournee is door Castricum. De bus is 
uitgerust met een windmolen, zonnepa-
nelen en een zonneboiler. Leerlingen van 

groepen 7 en 8 kunnen in de bus met de 
duurzame snufjes experimenteren. Zo 
kunnen ze zien hoe elektriciteit wordt 
opgewekt met een zonnepaneel en hoe 
die energie direct wordt gebruikt voor 
verschillende apparaten.

Concept ‘Notitie accommo-
datiebeleid’ verschenen
In mei 2009 hebben verenigingen en instellingen kunnen reageren op de inventarisatie 
van gemeentelijke accommodaties in Castricum. De inventarisatie belicht in hoeverre 
het huidige aanbod aan accommodaties aansluit op de behoefte, en hoe die behoefte er 
in de toekomst uitziet (‘Verkenning 2015-2020’). Op grond van de binnengekomen re-
acties en de inventarisatie is een concept-beslisdocument ‘Notitie accommodatiebeleid’ 
opgesteld, dat nog met diverse adviescommissies wordt besproken. Het definitieve do-
cument wordt in het voorjaar van 2010 bij de coalitiebespreking meegenomen.

In totaal reageerden in de afgelopen maan-
den 41 organisaties op de gemaakte inven-
tarisatie. Het waren vooral organisaties die 
actief zijn op het gebied van sport en cul-
tuur. Op grond van de binnengekomen re-
acties en de inventarisatie is inmiddels een 
concept-beslisdocument ‘Notitie accom-
modatiebeleid’ opgesteld. In deze notitie 
wordt per gemeentekern aangegeven hoe 
de gemeente in de toekomst wil omgaan 
met de accommodaties. 

Advies gevraagd
De notitie wordt nog voor advies voorge-
legd aan de Wmo-raad, het Sportplatform, 

de Dorpsraden en de schoolbesturen’. Dat 
gebeurt in november en december. Op basis 
van hun reacties wil het college de notitie zó 
aanpassen, dat deze betrokken kan worden 
bij de coalitiebespreking na de verkiezingen 
van maart 2010 en de Voorjaarsnota 2010. 

Te lezen op de website 
Het concept-beslisdocument “Notitie ac-
commodatiebeleid” kunt u via de website 
van de gemeente Castricum opvragen en 
downloaden (www.castricum.nl > Politiek, 
bestuur... > Visie en beleid > Beleidsdo-
cumenten > Overigen). De inventarisatie 
vindt u op dezelfde webpagina.



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
151009	 Stierop 4 in De Woude

Het bouwen van een stal
161009	 Dr. Van Nieveltweg 20 e.o. in Castricum

Het aanleggen van 2 sportveldjes omringd 
met hekwerken

	 Pinksterbloem 8 in Castricum
Het gedeeltelijk vergroten van de woning

	 Omgeving Molenweide/ A. Schweitzerlaan
en H. Dunantsingel in Castricum
Het geheel oprichten van 127 woningen, Kul-
tuurhuis en parkeergarage

191009	 Esdoornlaan 19 in Castricum
Het plaatsen van een carport

201009	 Burg. Mooijstraat 27 in Castricum
Het gedeeltelijk veranderen van de winkel met 
bovenwoning

	 Nachtorchis 9 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

211009	 Dusseldorperweg 96 in Limmen
Het bouwen van een woning

	 Burg. Mooijstraat 12 in Castricum
Het wijzigen van de voorgevel

	 Koningsweg 34 in Akersloot
Het plaatsen van een carport

	 Het Korte Land 3 in Castricum
Het wijzigen van een schoolgebouw

	 Schoolweg 3-5 in Limmen
Het vernieuwen van een clubhuis en museum-
gebouw

231009	 Eerste Groenelaan 133 in Castricum
Het uitbreiden van de woning.

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aangevraagde Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 29 oktober 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 

van de Wet ruimtelijke ordening
Hogeweg 162 in Limmen

Het bouwen van een garage/berging
Vaartkant 12 in Limmen

Het uitbreiden van de woning
Koningsweg 30 in Akersloot

Het uitbreiden van de woning en het vergro-
ten van de dakkapellen

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

verleende
vergunningen
bOuwvergunningen met Ontheffing
191009	 Mient 5 in Castricum

Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een schuur

211009	 Dorpsstraat 62 in Castricum
Het uitbreiden van de fietsenstalling en het 
wijzigen van de gevel (1e fase)

	 Rijksweg 164a
Het plaatsen van een berging/ overkapping 

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van 
verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan 
bij de Rechtbank in Alkmaar, sector bestuursrecht, Post-
bus 251, 1800 BG Alkmaar. Voor het beroepschrift is 
griffierecht verschuldigd. Na indiening van het beroep-
schrift ontvangt u een acceptgiro van de Griffie van de 
Rechtbank.

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

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 

Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, de 
gemeentelijke locatie in Limmen.

211009	 Neeltje Groentjesstraat 4 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

	 Theebos 5 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

	 Zonnedauw 25 in Limmen
Het plaatsen van dakkapellen

apv-vergunningen
Ontheffing sluitingsuur Handbalvereniging Meervo-
gels ‘60 (20-10-2009)
Aan het bestuur van Handbalvereniging Meervogels ‘60 
is voor de nacht van vrijdag 13 november op zaterdag 
14 november 2009 ontheffing van het sluitingsuur ver-
leend tot 02.00 uur in de kantine van de vereniging.
Ontheffing sluitingsuur Mixed Hockey Club Castricum
(20-10-2009)
Aan het bestuur van Mixed Hockey Club Castricum is 
voor de nacht van 7 op 8 november 2009 ontheffing 
van het sluitingsuur verleend tot 02.00 uur in de kantine 
van de vereniging op sportpark Wouterland.
Ontheffing sluitingsuur Mixed Hockey Club Castricum
(20-10-2009)
Aan het bestuur van Mixed Hockey Club Castricum is 
voor de nacht van 14 op 15 november 2009 ontheffing 
van het sluitingsuur verleend tot 02.00 uur in de kantine 
van de vereniging op sportpark Wouterland.
Verkoopvergunning vuurwerk (23-10-2009)
Aan Glashandel-Lijstenmakerij v.o.f. Johan & Ida Bakker 
is een vergunning verleend voor de verkoop van vuur-
werk op 29, 30 en 31 december 2009 vanuit het perceel 
Dorpsstraat 102 te Castricum.

standplaatsvergunning
Standplaatsvergunning kerstbomen De Eeuwige Lente
(20-10-2009)
Aan Bloemisten De Eeuwige Lente CV is voor de periode 
van 2 tot 20 december 2009 vergunning verleend voor 
een standplaats voor de verkoop van kerstbomen op 
het parkeerterrein achter Winkelcentrum Geesterduin 
tegenover Geesterhage.

herziening welstandsnOta
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum maken bekend dat zij een herziening van de wel-
standsnota voorbereiden.

Concept-welstandsnota
Onlangs is de concept-Welstandsnota 2009 gereed-
gekomen. In deze nota staan de welstandsregels be-
schreven. Bouwaanvragen worden ondermeer aan deze 

derde plaats voor WOl bij
Millenniumdoelen Award 2009 
De Stichting Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen (WOL) is als derde ge-
eindigd in de strijd om de Millennium Award 2009. Van de vijf genomineerde parti-
culiere ontwikkelingsorganisaties kreeg de stichting Satara uit Amsterdam de meeste
stemmen van het publiek (31,1%).

Alleenstaande ouder kan onthef-
fing arbeidsplicht aanvragen
Bent u een alleenstaande ouder in de bij-
stand, die de zorg heeft voor kind(eren) 
jonger dan vijf jaar, dan kunt u een onthef-
fing van de arbeidsverplichting aanvragen. 
De gewijzigde Wet werk en bijstand WWB 
(artikel 9a WWB) maakt dit mogelijk. U 
bent wél verplicht scholing te volgen om 
een startkwalificatie te verkrijgen (dit is een 
diploma op minimaal havo, vwo of mbo-2 
niveau). Heeft u al één van bovengenoem-
de opleidingen gevolgd, dan kunt u ervoor 
kiezen om deze verouderde scholing op te 
frissen.
Met deze regeling hoopt de gemeente u als 
alleenstaande ouder een zo goed mogelijke 
startpositie op de arbeidsmarkt te bieden. 

Wanneer heeft u recht op een ont-
heffing van de arbeidsverplichting?
U heeft de volledige zorg voor uw 
kind(eren) onder de vijf jaar. U heeft géén 
startkwalificatie (minimaal een diploma op 
havo, vwo of mbo-2 niveau) of u heeft wél 
een startkwalificatie maar uw wilt graag uw 

vaardigheden onderhouden door middel 
van een stage, of opleiding. Verder geldt 
als voorwaarde dat u bent voorafgaand 
aan de aanvraag tot ontheffing in totaal 
niet langer dan zes jaar ontheven bent ge-
weest van de arbeidsverplichting in combi-
natie met de scholingsplicht.

De ontheffing van de arbeidsverplichting 
kunt u aanvragen bij de gemeente. U kunt 
een aanvraagformulier opvragen bij het 
gemeentelijk Zorgloket in Limmen. Als u 
de aanvraag hebt ingediend, wordt beke-
ken of u recht heeft op de ontheffing van 
de arbeidsverplichting en in plaats daarvan 
scholing kunt volgen. De ontheffing is een-
malig en maximaal zes jaar geldig.

Vragen?
Indien u vragen heeft, kunt u telefonisch 
contact opnemen met het Zorgloket, tel. 
(0251) 66 13 82. Het Zorgloket is bereik-
baar van ma. t/m do. van 9:00-16:00 uur 
en vrijdag van 9:00-12:30 uur.

Commissie Bezwaarschriften 
Kamer II van Commissie Bezwaarschriften 
Castricum vergadert op woensdag 4 no-
vember 2009 vanaf 19.30 uur (gemeen-

telijke locatie Limmen). De agenda leest u 
op de website; www.castricum.nl > actu-
eel en agenda > bestuurlijke agenda. 

In totaal zijn bijna 14.000 stemmen uit-
gebracht via internet, SMS en de kran-
tenbon op Studenten in Actie (26,4%), 
WOL (22,7%), Ontmoet Afrika Projecten 
(13,8%) en ICFON (6,0%).
De Millenniumdoelen Award 2009 is een 
prijs voor het beste Noord-Hollandse pro-
ject dat bijdraagt aan het behalen van (een 

van) de Millenniumdoelen. De WOL was 
genomineerd omdat haar speerpunten - 
onderwijs en gelijke kansen voor meisjes en 
jongens - voorwaarden zijn voor duurzame 
ontwikkeling en armoedebestrijding. 
De organisatie was in handen van COS 
Noord-Holland en Provincie Noord-Hol-
land.



welstandsregels getoetst. Daarbij kijkt het college, op 
advies van een Welstandscommissie, of het bouwplan in 
de omgeving past, naar de maatverhoudingen van het 
gebouw en het materiaalgebruik.

Inspraak
Het college wil de concept-Welstandsnota aan belang-
hebbenden voorleggen door de nota ter inzage te leggen 
en gelegenheid te geven tot een schriftelijke reactie.

Inzage en reactietermijn
De concept-Welstandsnota ligt van maandag 2 novem-
ber 2009 tot 14 december 2009 (6 weken) voor een 
ieder ter inzage. De concept-Welstandsnota 2009 is te 
downloaden via de gemeentelijke website (www.castri-
cum.nl > Politiek... > Visie en beleid > Beleidsdocumen-
ten > Bouwen en milieu > ) en in te zien op de volgende 
locaties:
* Informatiehoek hal gemeentehuis Limmen, Zonne-

dauw 4;
* In de hal van het tijdelijke gemeentehuis Castricum, 

Duinenboschweg 3 te Bakkum.
Ook is het mogelijk de nota te bestellen, waarna deze 
tegen betaling van € 10,- afgehaald kan worden op één 
van de hiervoor genoemde locaties. 

Reacties kunnen schriftelijk worden ingediend bij burge-
meester en wethouders, Postbus 1301, 1900 BH Cas-
tricum. U kunt uw reactie ook per e-mail sturen naar: 
gemeentebestuur@castricum.nl.

Vaststelling
Afhankelijk van de inspraakreacties is het college voor-
nemens de welstandsnota in januari aan de gemeente-
raad voor te leggen voor vaststelling. De exacte datum 
wanneer de raad het voorstel van het college zal be-
handelen, wordt tijdig op deze infopagina bekend ge-
maakt..

Inlichtingen
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer 
ing. T. Koning, medewerker Bouw- en Woningtoezicht 
van de afdeling Veiligheid en Handhaving, team Open-
bare orde, handhaving en toezicht, tel. (0251) 661 134 
of via e-mail: tonkoning@castricum.nl.

Rectificatie kennisgeving
Ontwerpbestemmingsplan ‘Kampeerterreinen Bakkum 
en Geversduin’
De op 30 september 2009 gepubliceerde tekst aangaan-
de de publicatie ‘Kampeerterreinen Bakkum en Gevers-
duin’ was onjuist. De juiste tekst had als volgt moeten 
luiden:
Kennisgeving ex. artikel 3.8 Wro ontwerpbestem-
mingsplan ‘Kampeerterreinen Bakkum en Geversduin’
Burgemeester en wethouders van Castricum hebben in-
gestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Kampeer-
terreinen Bakkum en Geversduin’.
Ingevolge artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke or-
dening ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Kampeerter-
reinen Bakkum en Geversduin’ vanaf 29 oktober 2009
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage bij het 
gemeentehuis, afdeling Dienstverlening aan de Zon-
nedauw 4 te Limmen, gedurende de openingstijden 
van maandag tot en met woensdag van 09.00 uur t/
m 16.00 uur, op donderdag van 09.00 uur tot 20.00 
uur en op vrijdag van 09.00 uur tot 12.30 uur. Tevens 
ligt het bestemmingsplan ter inzage in de bibliotheek in 
Limmen op de gebruikelijke openingstijden. U kunt het 
ontwerpbestemmingsplan tevens vinden op de website 
van de gemeente Castricum: www.castricum.nl
Het bestemmingsplan betreft de twee kampeerterreinen 
Bakkum en Geversduin, gelegen in Bakkum en in Castri-
cum. Vanwege het gegeven dat de vigerende bestem-
mingsplannen sterk zijn verouderd, is het niet mogelijk 
om langer in te spelen op de huidige behoefte aan de 
verschillende vormen van kampeermiddelen. Met dit 

bestemmingsplan wordt ingespeeld op de huidige en 
toekomstige vraag en mogelijkheden vanuit het (mo-
derne) kampeergebruik.  
Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder een 
zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen dienen bij 
voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten 
worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente 
Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum. Wij 
verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘zienswij-
ze op het ontwerpbestemmingsplan Kampeerterreinen 
Bakkum en Geversduin’. 
Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is moge-
lijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week 
voor het einde van de terinzagelegging, een telefoni-
sche afspraak te worden gemaakt. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de heer A. Schuuring, tel. 
(0251) 66 11 22. 
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge zienswijze 
geldt, dat gemotiveerd moet worden aangegeven op 
welke onderdelen van het ontwerpbestemmingsplan de 
reacties betrekking hebben.

veRkeeRsbesluiten
Opheffen gehandicaptenparkeerplaatsen
Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2 
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)  en met inacht-
neming van de artikelen 3 en 12 van het BABW heb-
ben burgemeester en wethouders op 19 oktober 2009 
besloten tot:

1. het opheffen van plaatsing bord E6 van het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en on-
derbord nabij het perceel Hooiweide 7.

2. het opheffen van plaatsing bord E6 van het Regle-
ment Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en on-
derbord nabij het perceel Santmark 518.

Castricum, 28 oktober 2009

Vitesse’22 Meisjes E 
vallen in de prijzen!
Castricum - Afgelopen zaterdag 
is op de velden van Vitesse’22 de 
voorronde van het KNVB-stra-
tenvoetbaltoernooi gehouden. 
Bijna 60 D- en E-teams verdeeld 
over 4 categorieën streden in het 
4 tegen 4 toernooi om een plaats 
in de regiofinales. Een kleurrijk 
gezicht met deelnemers uit Lim-
men, Heiloo, Egmond, Alkmaar, 
Warmenhuizen en Castricum die 
allemaal hun best deden om de 
eerste horde op weg naar de uit-
eindelijke finale op de Dam in 
Amsterdam te nemen.
Bij de meisjes D werd Zeevogels 
overtuigd winnaar. Bij de jon-
gens D werd een Castricums on-
deronsje door strafschoppen in 
het voordeel van Vitesse’22 be-
slist. Ook bij de meisjes E en de 
jongens E ging de overwinning 

naar Vitesse’22. Voor de regio-
finales hebben zich in de D-ca-
tegorie naast de winnaars ook 
Castricum team 1 geplaatst. In 
de E-categorie plaatsten zich 
naast winnaar Vitesse’22 te-
vens de RoodZwarte Leeuwen 
uit Warmenhuizen, Castricum E 
team 1 en Limmen E team 2. 
Uitslagen Meisjes D: 1. Zeevo-
gels team 1, 2. Zeevogels team 2. 
Jongens D 1. Vitesse’22 Blauwe 
Zwart. 2. 2; 2 Castrcium D team 
1. Meisjes E: 1. Vitesse’22 ME 2. 
Limmen - FC.MAC. Jongens E 1.
Vitesse’22 – Milaan 2. VIOS W – 
De RoodZwarte Leeuwen.
Op de foto reikt de bekendste 
‘straatvoetballer’ van Castricum, 
Lennert Beentjes de prijzen uit 
aan de winnaars in de meisjes E-
poule Vitesse’22.

Voetbal2daagse was succes
Castricum - De voetbal2daagse op 22 en 23 oktober was een ge-
slaagd evenement. Er waren maar liefst 53 kinderen die allen hebben 
genoten van de professionele voetbaltraingen. Het evenement was ge-
organiseerd door Sportfever in samenwerking met Vitesse’22. Door dit 
succes zal het evenement weer worden georganiseerd in de krokus-
vakantie.

Limmen - Eind deze week 
speelt VV Limmen F1 een toer-
nooi bij Ajax op sportpark de 
Toekomst in Amsterdam. De 
sterkste F1 teams uit Noord-Hol-
land zijn aanwezig en het be-
looft een waar spektakel te wor-
den. Een goede test voor F1 om 
te kijken waar F1 eigenlijk staat. 
In de competitie werden de zes 
wedstrijden allen gewonnen met 
grote cijfers.

Limmen F1 speelt 
toernooi bij Ajax

Castricum - De Hengelsport 
Vereniging Castricum vissen zon-
dag 1 november een baarswed-
strijd in de Langereis  te Nieu-
we Niedorp. Vertrek om 7.30 uur 
vanaf het parkeerterrein aan de 
Geesterduinweg. 
Opgeven voor deze wed-
strijd vrijdagavond 20.00 uur 
bij C.Duinmeijer, tel. 658999 of 
c.duinmeijer@casema.nl.

Baarswedstrijd

Akersloot - Donderdag 5 no-
vember is er weer een doorde-
weekse wandeling bij de Aker-
sloter Marathon Klub.
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Belangstellenden 
zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251-315137 of Cock Snijder 
0251-313956.

AMAK wandelt

Castricum - Ademloos bewon-
deren een vader en zijn zoontje 
‘De Nachtwacht’ van FC Castri-
cum. Afgelopen weekeinde werd 
het complex van de voetbalclub 
versierd met een enorme banner. 
Daarop staat niet de compagnie 
van kapitein Frans Banning Cocq 
en luitenant Willem van Ruy-
tenburgh, maar de allerjongste 
jeugd van FC Castricum. Zij spe-
len elke zondagochtend vanaf 
half tien hun eigen wereldkam-
pioenschap op het hoofdveld. Ter 
ere daarvan werd aan het begin 
van het WK een groepsfoto ge-
maakt en dat was net zo’n mees-
terwerk als het wereldberoemde 
schilderij van Rembrandt van Rijn 
uit de 17e eeuw. De banner hing 
nog maar net bij de ingang van 

‘De Nachtwacht’ bij FC Castricum
de kleedkamers toen het doek al 
‘De Nachtwacht’ werd genoemd. 
Sindsdien kijkt menig bezoeker 
op Noord End zijn ogen uit. (Fo-
to: Han de Swart).


