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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

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

INSTAL
®

Uitgeest - Een 21-jarige en 
23-jarige man, beiden afkom-
stig uit Amsterdam, zijn donder-
dag rond 0.30 uur aangehouden 
in Uitgeest. 
Agenten zagen  in Schagen 
een auto rijden met drie man-
nen erin. De auto en de inzit-
tenden werden gecontroleerd. 
Vlak daarna kwam er een mel-
ding binnen dat er was ingebro-
ken bij een kledingwinkel. Hier 
was een kluis weggenomen. Er 
werd direct verband gelegd met 
de auto die net staande was ge-
houden. Deze werd aangetrof-
fen op de A9. Het voertuig reed 
echter zo hard dat deze nauwe-
lijks bij te houden was. Er werd 
een stopteken gegeven, maar de 
bestuurder weigerde te stoppen. 
Het voertuig ging in de richting 
van Uitgeest en werd daar ach-

Inbrekers springen bij achter-
volging in het Uitgeestermeer 

tergelaten op de Parallelweg. De 
drie mannen vluchtten uit het 
voertuig.  
Met een politiehond werd de 
omgeving afgezocht. Deze trof 
een voetspoor aan naar de wa-
terkant. Eén van de mannen 
bleek in het Alkmaardermeer te 
liggen. Hij werd gesommeerd 
uit het water te komen. Hij werd 
aangehouden.  

Een getuige had gezien dat een 
tweede verdachte uit het water 
was geklommen. Het waterspoor 
werd gevolgd. Dit liep naar een 
tuin. Hierin werd de andere ver-
dachte aangetroffen. In de ach-
tergebleven auto werd de kluis 
aangetroffen die uit de kleding-
winkel was ontvreemd. De poli-
tie doet onderzoek naar de der-
de verdachte.

Uitgeest - De Uitgeester Cou-
rant heeft een storing gehad 
in het e-mailverkeer.  Hierdoor 
werden niet alle berichten ont-
vangen. Ondertussen is het pro-
bleem hersteld. 

Storing e-mail Uitgeester Courant

Zeldzame natuur beschermen
Uitgeest - De provincie Noord-
Holland subsidieert kleinscha-
lige beschermingsmaatregelen 
voor dertig bedreigde soorten 
planten en dieren in Noord-Hol-
land. Het subsidieplafond voor 
2010 is nog niet bereikt, dus het 
is nog mogelijk een subsidieaan-
vraag naar de provincie te stu-
ren. Landschap Noord-Holland 
helpt hierbij. 
Zo wordt gratis informatie ge-
geven over de regeling. Er wordt  
bovendien advies gegeven en 
geholpen bij het indienen van 
een aanvraag. Ook ontvangt men  
advies tijdens de uitvoering van 
projecten en kan men rekenen 
op tips voor het vinden van co-
financiering. Landschap Noord-
Holland kan belangstellenden in 
contact brengen met partijen die 
met soortgelijke projecten be-
zig zijn. Met relatief kleinschali-
ge maatregelen kunnen ook par-
ticulieren zeldzame soorten hel-
pen. De subsidie bedraagt 50% 
van de gemaakte kosten voor 
uitvoering en is maximaal 10.000 
euro. Maatregelen die min-
der kosten dan 500 euro komen 
niet voor subsidie in aanmer-
king. Meestal gaat het om aan-
leg van voedsel-, voortplantings- 
of schuilplaatsen. Kijk op www.
noord-holland.nl of op www.
landschapnoordholland.nl/sub-
sidiesoortenbeheer.php. Daar is 
een rapport te downloaden over 
de dertig soorten waarvoor sub-
sidie mogelijk is. (Foto: Leo Till-
mans.)

Volg politie op Twitter
Uitgeest - Met vele miljoenen 
gebruikers op Twitter, heeft ook 
de politie Kennemerland een 
Twitter-account aangemaakt. 
Hierop plaatst de politie bijvoor-
beeld oproepen voor getuigen 
na een overval of een steekinci-
dent. Twitter is een razendsnel-

le manier om boodschappen te 
verspreiden en in de toekomst 
wil de politie hier graag meer ge-
bruik van gaan maken. Ook de 
politie volgen op Twitter? Log in 
op de Twitter-account, ga naar 
http://Twitter.com/politieKEN en 
klik op de button ‘Follow’.

Stuur bondig geformuleerde 
nieuwsberichten of wetenwaar-
digheden naar info@uitgeester 
courant.nl. Indien mogelijk voor-
zien van een apart verstuurde fo-
to. 

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683

Slagroomtruffels 100 gram 2,75 
Aanbieding 250 gram 4,95

Nu ook suikervrije truffels (met vervangende suiker).
AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386
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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

SurpriSing 
op festival 
Uitgeest - Muziekschool 
Heemskerk presenteert op vrij-
dag 22 oktober het Regionaal 
Festival Vocaal. 
De vele uitvoeringen zijn te zien 
en te  horen in de Laurentius-
kerk, zaal de Nozem en café De 
Non en café Lokaal. 

Popkoor SurpriSing uit Uitgeest 
treedt op in De Nozem om 21.15 
uur. De toegang is gratis. 

in deze 
krant

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

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

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
27-09-2010: Claire, dochter van 
R.L. Schreuder en M. Bahay 
Schreuder, geboren te Alkmaar. 
29-09-2010: Adam Nathan, zoon 
van R.F. Makken en C. Boukhris-
sa, geboren te Beverwijk. 30-09-
2010: Tristen Owen, zoon van K. 
Trott en M.E.G. Fatels, geboren te 
Castricum.
Wonende te Bakkum:
28-09-2010: Djuri Christof Maria, 
zoon van J.R.M. Laan en R.M.M. 
de Wit, geboren te Alkmaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
04-10-2010: Smit, Jacobus Jo-
hannes en Dusseljee, Liselotte.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
01-10-2010: Schoorl, Jeroen 
A.W. en Meijer, Kimberley W., 
beiden wonende te Uitgeest. 01-
10-2010: Schilder, Cristian S.P. 
en Min, Helena J.C., beiden wo-
nende te Limmen. 01-10-2010: 
de Graaf, Eric en Zeegers, Eli-
se M., beiden wonende te Cas-

tricum. 05-10-2010: van der 
Schaaf, Bram en Twisk, Patricia 
Elizabeth Catharina. 06-10-2010: 
Coesel, Nicolaas J.M. en Snij-
ders, Catharina A.M. wonende te 
Limmen en Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
29-09-2010: van Hooff, Ka-
rin, oud 49 jaar, gehuwd met R. 
Roodt, overleden te Alkmaar. 01-
10-2010: Helmers, Elisabeth, oud 
84 jaar, gehuwd met P.J. Bleijen-
daal, overleden te Beverwijk. 01-
10-2010: de Beunje, Hendricus F, 
oud 80 jaar, gehuwd met E.J.M. 
van Aubel, overleden te Alkmaar. 
02-10-2010: de Nobel, Helena 
E., oud 86 jaar, gehuwd geweest 
met H.A.M. Goemans, overleden 
te Alkmaar.
Wonende te Limmen: 
02-10-2010: van Paasssen, Apo-
lonia P., oud 93 jaar, overleden te 
Limmen.
Wonende te Bakkum:
03-10-2010: Jongkees, Hen-
drika, oud 77 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
Schoute, F.C. 

Castricum -Een 44-jarige au-
tomobilist uit Limmen werd vo-
rige week dinsdagmiddag over-
gebracht naar het ziekenhuis na 
een aanrijding op de Rijksweg. 
De bestuurder werd van achte-
ren aangereden door een bus. 
Hij had erge last van zijn nek 

Aanrijding tussen bus en auto

Castricum - Een 21-jarige man 
uit Castricum en een 19-jarige 
vrouw uit Heerhugowaard zijn 
vorige week woensdagmiddag 
rond 13.30 uur aangehouden op 
de Ramaerlaan. De twee lagen 

Heling auto

en werd gespalkt overgebracht 
naar het ziekenhuis. Hij werd 
een nacht ter observatie opge-
nomen. 
De bestuurder van de bus gaf 
aan dat de remmen van de bus 
niet goed hadden gefunctio-
neerd.

in de auto te slapen. Zij verklaar-
den dat de auto open stond en 
dat zij er toen in waren gestapt 
om te slapen. Het voertuig bleek 
echter twee maanden geleden 
gestolen te zijn vanuit Heerhu-
gowaard. De man en de vrouw 
werden aangehouden voor he-
ling.

De leukste Limmer filmfrag- 
menten door de jaren heen!
Limmen - Op 22 oktober geeft 
de Stichting Oud Limmen een 
filmavond in de Burgerij. Aan-
vang 20.00 uur.
Een potpourri van verzamel-
de filmfragmenten van vele be-
kende Limmers door de jaren 
heen, dat belooft een gevarieer-
de avond te worden. De samen-
steller, Jaap Adrichem, beschikt 
over een rijk gevuld archief waar 
hij de vele bijzonder leuke op-

names uit heeft gehaald. Tevens 
zullen er beelden van Kees Bos 
en Gerard Driessen vertoond 
worden. Meer info op www.oud-
limmen.nl.
De entree voor deze avond is ge-
steld op 5 euro inclusief koffie.
Kaarten zijn ook af te halen op 
de maandag van 10.00 tot 12.00  
uur of van 19.00 tot 21.00 uur bij 
Stichting Oud Limmen aan de 
Schoolweg 1.

COV brengt Elias
Castricum - Op vrijdag 15 okto-
ber brengt de Castricumse Ora-
torium Vereniging de Elias van 
Felix Mendelssohn-Bartholdy. 
Het COV wordt begeleid door 
het Begeleidingsorkest  voor 
Noord-Holland. Het geheel staat 

onder leiding van dirigent Pieter 
Jan Olthof.

Het concert vindt plaats in de 
Pancratiuskerk, Dorpsstraat 115 
te Castricum. Aanvang 20.00 uur.
Kaarten à 24 euro zijn te koop 
voor aanvang aan de zaal. Meer 
info: www.covklanken.nl.

Limmen - Op 20 oktober is de 
ledenavond van de K.V.G. Lim-
men in de Burgerij. Aanvang 
20.00 uur.

Ledenavond K.V.G. Het programma is gewijzigd. De 
zingende groenteman zou ko-
men, maar door omstandighe-
den kan dit niet doorgaan. Nu 
komt mevrouw Sijm de avond 
verzorgen. Zij is tenenlezer. 
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Paper Plane bouwt 
feestje in De Balken
Uitgeest - Paper Plane, met de 
in het oog springende zanger 
Arne Meintjens, zet sinds jaar 
en dag elk podium in Nederland 
op z’n kop met dampende lied-
jes die het hoofd en de heupen 
raakt. Zaterdag 16 oktober staat 
de band op het podium van De 
Balken. 
Toegankelijk repertoire en een 
flinke dosis humor voeren tij-

dens het optreden de boven-
toon. Ieder optreden is een feest 
der herkenning waarbij het pu-
bliek actief wordt betrokken. 
Zingend, stampend en hossend 
wordt de band begeleid, het zo-
genaamde ‘hompen’. Paper Pla-
ne brengt hits van de afgelopen 
veertig jaar.
De vorig jaar uitgebrachte cd 
‘Picture this’ heeft de band geen 

Jazzcafé, folk en blues 
dit weekend in Bakkerij
Castricum - Op zaterdag 16 ok-
tober verandert De Bakkerij in 
een jazzcafé. Van raggtime naar 
fusion en via freejazz terug naar 
bebop. En met een swingend 
optreden van Whoobab Swing 
wordt het dansen geblazen. En 
daarnaast is er een mooie prijs 
te verdienen met de ‘Dress-like-
Jazz’-contest. Whoobab Swing 
reist van café naar poppodium, 
van stad naar dorp. Whoobab 
Swing maakt blues, gypsy en 

jazz. De deuren van het jazzcafé 
gaan om 21.00 uur open. De toe-
gang is 3 euro voor niet-leden, 
en 2 euro voor leden. Zondag 
17 oktober is er een Songwriters 
Sunday in De Bakkerij. Vanaf 
21.00 uur genieten van de folk ‘n 
blues van de Ierse Oisin McLean 
en van de singer-songwriter-
sound van de Amsterdams/Suri-
naamse Ro Halfhide. Entree gra-
tis. Het adres is Dorpsstraat 30 in 
Castricum.

Bakkum - Na de eerste succes-
volle TeaJam bij het Oude Thee-
huys komt er een vervolg op za-
terdag 30 oktober. Er is nog 
plaats voor enkele acts. Bands, 
singer-songwriters en solisten 
kunnen zich aanmelden voor 
een presentatie van maximaal 

Ook meespelen op Tea Jam?

Programma 14 okt t/m 20 okt 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

zondag 16.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Briefgeheim”
zondag 11.00 uur maandag 20.00 uur 

“La Rafle”
donderdag 20.00 uur 

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

“Eat Pray Love”
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur  

“Tirza”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur  

“The American”
zaterdag & zondag 13.30 uur 

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

zaterdag & zondag 16.00 uur 
woensdag 16.00 uur 

“Verschrikkelijke Ikke (NL) -3D”
zaterdag 16.00 uur  zondag 11.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
“Sinterklaas en 

het pakjes mysterie”
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur 
“Foeksia de Miniheks”

Spanning in Briefgeheim
De verfilming van het spannen-
de boek van Jan Terlouw. Brief-
geheim gaat over de 11-jari-
ge Eva, die genoeg heeft van de 
spanningen thuis. Ze wil haar 
ouders laten merken hoe ze zich 
voelt en besluit om weg te lopen. 
Ze verstopt zich bij haar bes-
te vrienden Jackie en Thomas. 
Maar als ze een geheime brief 
vindt en betrapt wordt in de tuin 

van buurman Brandsema, het 
hoofd van een criminele organi-
satie, neemt haar plan een on-
verwachte wending. Brandsema 
vertelt dat Eva’s vader voor hem 
werkt. Eva gelooft daar niks van, 
maar hoe meer ze op onderzoek 
uitgaat om de onschuld van haar 
vader te bewijzen, hoe meer be-
wijzen zich opstapelen dat dat 
wel zo is.

La Rafle
Het jaar is 1942. Joseph Weis-
mann is elf jaar en woont in 
Montmartre, in het bezette Pa-
rijs. Die ochtend in juni gaat hij 
voor het eerst met een gele ster 
op zijn kleding naar school. De 
reacties in zijn omgeving varië-
ren van bemoedigend tot rond-
uit hatelijk. 
Gaandeweg ontdekt Jo dat 
speeltuinen, parken en biosco-

pen voortaan verboden terrein 
zijn voor hem. Toch proberen Jo, 
zijn Joodse vriendjes en hun fa-
milie zo goed en zo kwaad mo-
gelijk iets van hun leven te ma-
ken. Tot die vroege ochtend van 
16 juli 1942, wanneer er een ein-
de komt aan hun broze geluk… 

Kaartjes kosten 7,00 euro inclu-
sief een kopje koffie of thee voor 
de film. De voorstelling van zon-
dag draait zonder pauze!

Regio - Zondag  19 december 
zal het gemengd koor Bellissimo 
Heemskerk medewerking verle-
nen aan een kerstzangdienst in 
de Grote Kerk in Beverwijk. 

Voor dit concert is het koor op 
zoek naar zangers en zangeres-
sen die op projectbasis aan dit 

Bellissimo zoekt projectkoorleden 

critici is er met de ‘Picture this’ 
een enorme stap naar volwas-
senheid gezet en kijkt men reik-
halzend uit naar de volgende 
schijf. Paper Plane stond eer-
der in het voorprogramma van 
Rowwèn Heze, Slade, De Dijk en 
speelde feesttenten plat op fes-
tivals met BZB, Peter Koelewijn, 
Alain Clark, Mooi Wark en Van 
Velzen. 
Paper Plane bestaat uit zanger 
Arne Meintjens, bassist Guido 
Havelaar, drummer Harry Stam, 
slaggitarist Kick Tuijn en solgi-
tarist Jeroen Wind. De Balken is 
te vinden op de Middelweg 13 in 
Uitgeest.

windeieren gelegd. De opvolger 
‘Go for it’ werd zeer goed ont-
vangen en vond tot ver buiten 
de landsgrenzen aftrek. Op zo-
wel regionale als nationale zen-

ders kregen de heren aandacht. 
De band behaalde dit jaar de co-
verbandfinale van Radio 538 en 
scoorde een notering in de Ra-
dio 2 cover Top 2000. Volgens 

een half uur. Het volume blijft 
laag en akoestische instrumen-
ten hebben de voorkeur. 

De TeaJam vindt plaats van 15.00 
tot 18.00 uur. Mail voor aanmel-
ding  naar aanmeldenvoortea-
jam@gmail.com. 

concert willen meewerken.
De repetitie is op woensdag-
avond van 20.00 tot 22.15 uur 
in buurtcentrum de Schuil-
hoek, van Bronckhorststraat 1 in 
Heemskerk. Deelname is gratis!.
Voor meer informatie kan men 
terecht bij Aty Hekster, tel. 0251-
249122.

Leren opvoeden
Castricum - GGD Hollands 
Noorden organiseert in novem-
ber verschillende oudercursus-
sen in Castricum. Het gaat om 
‘Peuter in Zicht!’ voor ouders/
verzorgers van peuters tussen 
de 1,5 en 4 jaar oud. In de cursus 
komen onder andere verschil-
lende opvoedingsvaardigheden, 
maar ook onderwerpen als eten, 
slapen en zindelijkheid en druk 
en dwars gedrag aan bod. 
De cursus vindt plaats van-
af woensdag 24 november van 
19.30 tot 21.30 uur.
‘Opvoeden & Zó’ en ‘Opvoeden 
& Zó in je eentje’ is voor (alleen-

staande) ouders/verzorgers van 
kinderen in de leeftijd van 3 tot 
12 jaar. Deze cursus helpt om sa-
men met andere ouders/verzor-
gers oplossingen te vinden voor 
lastige situaties en vragen. Op-
voeden & Zo is vanaf donderdag 
4 november van 19.30 tot 21.30 
uur. Opvoeden & Zo in je een-
tje wordt gegeven vanaf maan-
dag 8 november, van 19.30 tot 
21.30 uur.
Alle cursussen worden gege-
ven in Geesterhage, Geester-
duinweg 2. Ouders/verzorgers 
kunnen zich aanmelden via tel. 
(088) 0100555 of via www.ggd-
hollandsnoorden.nl. Er zijn geen 
kosten verbonden aan de cursus. 

Castricum - Een weblog op in-
ternet is een hele eenvoudi-
ge website, waarop regelma-
tig nieuwe bijdragen verschij-
nen. Er wordt een bijeenkomst 
georganiseerd waarbij ingegaan 
wordt op de mogelijkheden dan 
een weblog op woensdag 20 ok-
tober van 14.15 tot 16.15 uur op 
de bovenverdieping van de Bibli-
otheek. De kosten, 5 euro, die-
nen bij aanmelding te worden 
betaald bij Stichting Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5, tel. 
656562. 

Weblog onderwerp 
van themamiddag
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Dealer van betrouwbare Nefit cv-ketels
Loodgietersbedrijf Witte Uitgeest; 
eersteklas kwaliteit en snelle service

Uitgeest - Het loodgietersbe-
drijf van Jos Witte is al jarenlang 
een begrip in Uitgeest en om-
streken. Al 34 jaar levert het be-
drijf eersteklas kwaliteit en staat 
het bekend om de snelle service. 
Jos: “Wij willen niet dat mensen 
met spoedgevallen lang moeten 
wachten. In dat soort gevallen 
staan we heel snel op de stoep 
om de problemen op te lossen. 
Spoedgevallen hebben bij ons 
voorrang.” 
Jos vormt samen met medewer-
kers Ton van Hoolwerff en Nico 
Koelman een vakkundig team 
met veel ervaring. “Ton werkt 
hier al 22 jaar en Nico meer dan 
elf jaar. We hebben allemaal on-

ze eigen specialisaties en vullen 
elkaar zo uitstekend aan.” Men 
kan dit bedrijf inschakelen voor 
de aanleg en het onderhoud van 
sanitair, verwarmingsinstallaties, 
lood- en zinkwerkzaamheden, 
dakwerk, waterleidingen en rio-
lering. Witte Uitgeest BV werkt 
voor particulieren, aannemers, 
woningcorporaties en voor de 
gemeente Uitgeest. 
“We zijn al bijna dertig jaar dea-
ler van het kwaliteitsmerk Nefit”, 
vervolgt Jos. “Nefit is een zeer 
betrouwbaar product met een 
lange levensduur en ik vind het 
de beste ketel op dit moment. 
Daarnaast is dit merk ook nog 
eens voordelig in gebruik en mi-

lieuvriendelijk. Van geen enke-
le HR-ketel zijn er zoveel ver-
kocht als van Nefit. De combike-
tels leveren eindeloos warm wa-
ter uit voorraad. De meest ver-
kochte was de EcomLine Excel-
lent met AquaPower voor meer 
en sneller warm water. De nieu-
we TopLine Serie staat voor de 
top in hoog-rendement cv-ke-
tels: comfortabele warmte, snel 
warm water, energiezuinig, ge-
bruikersvriendelijk. Bovendien is 
de TopLine uiterst betrouwbaar 
en duurzaam. De nieuwe Nefit 
ProLine is de kleinste en slimste 
HR-combiketel met indrukwek-
kende prestaties. Zo klein dat hij 
met gemak in een keukenkast-
je past. Een ander uniek Nefit-
voordeel: een regelmethode voor 
de warmte in huis die comforta-
beler én energiezuiniger is. Wie 
er aan toe is om een nieuwe ke-
tel aan te schaffen, krijgt van ons 
een vrijblijvend, persoonlijk ad-
vies.” 
Mail voor meer informatie naar 
witteuitgeestbv@hetnet.nl of bel 
0251-312490. Voor meer infor-
matie biedt de website www.wit-
teuitgeestbv.nl uitkomst. 

Feestelijke openingaanbiedingen!

Delicatessen van 
Bakkerij van Baar
Akersloot - De inspiratie deden 
ze op tijdens het bezoek aan de 
Bakkerijbeurs die bezocht werd 
door Edith en Peter van Baar. Ze 
wilden hun bakkerswinkel prak-
tischer indelen, overzichtelij-
ker maken en meer ruimte cre-
eren. Dus ging de winkel een 
week lang dicht en werd het 
brood verkocht vanuit een par-
tytent. Zaterdag 9 oktober volg-
de de feestelijke opening op de 
Kerklaan 14 met spectaculai-
re aanbiedingen. En het feestje 
gaat nog wel even door; tot eind 
oktober is er elke dag opnieuw 
een nieuwe superaanbieding!
“Opzet was om minder levens-
middelen te verkopen en de na-
druk meer te leggen op onze 
verse producten”, vertelt Peter. 
“We hebben nu een overzich-
telijke toonbank met de diverse 
soorten brood, koek en gebak. 
Hier vinden onze klanten ook de 
aanbiedingen van de week. Er is 
toonbank met heerlijke bonbons, 
een met verschillende soorten 
kaas en een met vers gebrande 

noten. We zijn erg tevreden met 
het eindresultaat. De produc-
ten worden nu op veel aantrek-
kelijker wijze gepresteerd. Dat is 
niet alleen fijn voor onze klanten; 
dankzij de nieuwe indeling werkt 
het voor ons ook een stuk pret-
tiger!” 
Peter heeft gelijk, de winkel is 
op ruimtelijke wijze ingericht en 
oogt licht en helder. De reclame-
borden zijn voortaan uitgevoerd 
in het frisse limegroen. “Ook 
nieuw is dat onze klanten hun 
bestellingen via email aan ons 
door kunnen geven”, vervolgt 
Edith. “Voor het sinterklaasfeest 
bijvoorbeeld of voor de kerst. 
Wij maken bovendien feestelij-
ke taarten voor bijzondere ge-
legenheden, bruidstaarten, ver-
jaardagtaarten of met een origi-
nele tekst of foto. Er is heel veel 
mogelijk op dat gebied.” 
Kijk voor meer informa-
tie op www.bakkerijvanbaar.
nl, mail een bestelling door via 
p.vanbaar@quicknet.nl of bel: 
0251-312253. 

Fysiotherapie aan Henri 
Schuytstraat vernieuwd

Castricum - Hoewel de prak-
tijk voor fysio- en manuele the-
rapie aan de Henri Schuytstraat 
al weer enige tijd haar vernieuw-
de deuren heeft geopend, zijn 
de afgelopen weken de laat-
ste werkzaamheden van een in-
grijpende verbouwing afgerond. 
In februari van dit jaar werd de 
praktijk tijdelijk verhuisd naar de 
overzijde van de straat en werd 
het huidige pand volledig gere-
noveerd. “Op de begane grond 
is bijna geen muur overeind blij-
ven staan en is de praktijk vol-
ledig opnieuw opgebouwd. Zo 
is de oude en originele ingang 
van het pand weer in ere her-
steld, zijn er rondom een cen-
trale hal en wachtkamer drie rui-

V.l.n.r.: Lia Beentjes, Sylvia Lok, Erik Ekkelenkamp, Marit Brouwer, 
Menno Molenaars, Ingrid Beentjes, Arie Kostelijk. 

me en moderne behandelkamers 
gemaakt en is er een ruime en 
rolstoeltoegankelijke toiletruim-
te gecreëerd. Op de eerste eta-
ge is een grote en moderne be-
handelkamer gekomen en is de 
kantoorruimte vergroot. Daar-
naast de praktijkruimte volledig  
voorzien van nieuwe meubels. Je 
herkent het niet meer terug.” Aan 
het woord is Ingrid Beentjes, die 
samen met Erik Ekkelenkamp ei-
genaar van de praktijk is. 
Met het afronden van deze uit-
gebreide verbouwing en moder-
nisering kunnen de zes thera-
peuten van de langst bestaande 
praktijk voor fysio- en manuele 
therapie in Castricum weer vele 
jaren hun cliënten op een plezie-

rige wijze van dienst te zijn. De 
praktijk gaat ook qua tijden met 
haar tijd mee; de dienstverlening 
wordt nu ook uitgebreid naar 
de dinsdagavond en zaterdag-
ochtend. Dit is vooral voor men-
sen met een drukke baan buiten 
Castricum een uitkomst. 
Erik Ekkelenkamp: “De afgelo-
pen tijd kregen wij steeds va-
ker de vraag naar mogelijkhe-
den om in de avonduren en het 
weekend behandeld te kunnen 
worden. Onder andere door de 
komst van collega fysiotherapeut 
Menno Molenaars kunnen wij 
nu goed aan deze vraag tege-
moet komen en onze dienstver-
lening uitbreiden.“ Naast de ver-
bouwing en uitbreiding van ope-
ningstijden wordt ook veel tijd 
geïnvesteerd in het het uitbrei-
den van onze behandelmogelijk-
heden. Zo heeft Ingrid Beentjes 
in Groningen de opleiding Dry 
Needling afgerond, de behan-
deling van zogenaamde spier-
knopen, is Marit Brouwer zich 
aan het specialiseren tot geria-
trisch fysiotherapeut en concen-
treert Sylvia Lok zich op haar op-
leidingen voor lymfedrainage en 
‘Dry Needling’. Voor meer infor-
matie kan men  altijd even bin-
nen lopen of kijken op www.
henrischuytstraat.nl. Foto Harry 
Montanus.

Bij VVV/ANWB Castricum

Méér dan 300 euro 
extra ledenvoordeel
Castricum - Tot en met 31 okto-
ber worden via de Kampioen ve-
le aanbiedingen voor ANWB-le-
den bekend gemaakt. Zo is er al-
leen op 14, 15 en 16 oktober een 
speciale korting van 25,00 euro 
op alle Human Nature Jacks en  
40,00 euro korting op de rollator.
Verder is er de gehele periode 
korting op de gevoerde vesten, 
Tom Tom XXL, fietsdrager Power 
Carrier en een nieuwe start- en 
sleepkabelset. Wel de kortings-
bonnen uit de Kampioen mee-
nemen. En er is een nieuw boek 

verschenen; het ANWB Reis-
boek Europa voor 14,95 euro. 
Daarnaast kan men bij de VVV 
terecht voor een mooi aanbod 
souvenirs, leuke cadeautjes, di-
verse soorten cadeaubonnen en 
de mooiste wandel en fietsroutes 
in gids of op kaart. De winkel is 
op maandag geopend van 13.00 
tot 17.00 uur en dinsdag tot en 
met zaterdag van 9.30 tot 17.00 
uur. Op vrijdag 15 oktober sluit 
de winkel een uur eerder in ver-
band met de landelijke viering 
van 125 jaar VVV-Nederland. 
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Deelnemers van Alpe d’HuZes organiseren informatieavond op 18 oktober 

Fiets mee in de strijd tegen kanker

Castricum - Deelnemers van 
Alpe d’HuZes 2010 organiseren 
een informatieavond op 18 ok-
tober vanaf 20.30 uur in sport-
hal De Bloemen in Castricum. In 
juni van dit jaar deden zes kan-
jers uit Castricum mee aan de 
Alpe d’HuZes; een sponsoractie 
waarbij de deelnemers op één 
dag maximaal zes keer de stei-
le berg de Alpe d’Huez proberen 
op te fietsen. 

“Een geweldig mooie, indruk-
wekkende en mooie ervaring!” 

zegt Jack de Jong, één van de 
deelnemers die maar liefst vijf 
keer naar boven is gefietst.  

“Maar door de geweldige steun 
van onze sponsoren die be-
staan uit familie, kennissen en 
vrienden maar ook uit vele be-
trokken bedrijven uit de omge-
ving konden wij een bedrag van 
ruim  54.000 euro toezeggen aan 
het Alpe d’HuZes/KWF fonds.  
Het was een fantastische, emo-
tionele en indrukwekkende dag 
en we zijn onze sponsoren zeer 

dankbaar voor hun financiële en 
mentale steun!” 

Afgelopen editie is ruim twaalf 
miljoen euro opgehaald. “Een 
geweldig bedrag!” zegt Nico-
le de Jong. “Maar nog niet ge-
noeg! Gelukkig genezen steeds 
meer mensen van kanker, maar 
dat geldt nog lang niet voor ie-
dereen.” Jack en Nicole zitten 
zelf met hun dochter Luca van 13 
nog midden in de behandelin-
gen tegen een hersentumor. “Er 
is nog zo ontzettend veel onder-

zoek nodig voordat we kunnen 
zeggen dat iederéén die kanker 
krijgt een redelijke overlevings-
kans krijgt.”

Voor komend jaar is de opzet an-
ders en willen de deelnemers 
met vier of vijf teams van acht 
personen deelnemen onder de 
naam CAL d’HuZes. CAL staat 
hier voor Castricum, Akersloot 
en Limmen. Zo hopen ze mini-
maal 100.000 euro aan sponsor-
geld in te zamelen. “Op dit mo-
ment zijn er al 24 geïnteresseer-

den, maar we hopen volgend 
jaar met veertig mensen af te 
reizen naar Frankrijk”, zegt Joli-
ne Versteegen, één van de deel-
neemsters van 2010.
Tijdens de informatieavond 
wordt niet alleen door mid-
del van ervaringsverhalen dui-
delijk hoe bijzonder dit evene-
ment is, maar zal ook worden 
uitgelegd wat van de deelne-
mers wordt verwacht. Tom Oos-
terwegel, die al twee keer eer-
der mee deed, vertelt hier deze 
avond uitgebreid over. “We zijn 
niet op zoek naar mensen die 
alleen maar een fietsuitdaging 
zoeken; de deelnemers moe-
ten ook bereid zijn om zich sa-
men met ons in te zetten om ac-
ties op touw te zetten in de CAL-
gemeente om sponsorgeld in te 
zamelen. Zo hebben we vorig 
jaar een spinningmarathon ge-
organiseerd in  winkelcentrum 
Geesterduin, waar ook de bedrij-
ven die ons sponsorden goed in 
beeld gebracht werden. Dit werd 
goed ontvangen en zal zeker een 
vervolg krijgen. Er hebben al ge-
sprekken plaats gevonden met 
burgemeester Emmens–Knol en 
wethouder Meijer en zij hebben 
hun steun toegezegd. Kanker 
treft ons direct of indirect ten-
slotte allemaal en moet gestopt 
worden!”
Geïnteresseerden zijn welkom 
op 18 oktober om 20.30 uur in 
sporthal De Bloemen. “Ieder-
een die zich betrokken voelt bij 
de strijd tegen kanker is welkom, 
ook als hij of zij minder sportief 
is. Teamleden kunnen zelf be-
palen hoeveel keer zij de berg 
willen proberen te beklimmen. 
Maar ook supporters van deel-
nemers kunnen als vrijwilliger in 
de voorbereidingen een belang-
rijke rol spelen.” 
Wie nog vragen heeft kan een 
e-mail sturen naar CAL.AD6@
gmail.com. 

Demonstratie tegen bezuinigingen 
op de Noord-Hollandse natuur
Regio - Vrijwilligers, Bescher-
mers, medewerkers van Land-
schap Noord-Holland, leden van 
de Raad van Toezicht, en ande-
re sympathisanten waren maan-
dag 11 oktober nadrukkelijk 
aanwezig voor het provincie-
huis in Haarlem. Daar vergader-
de de commissie WAMEN over 
het budget voor natuurbeheer 
in 2011. Landschap Noord-Hol-
land voerde actie tegen de aan-
gekondigde bezuinigingen van 
maar liefst 40% op het budget 
voor natuurbeheer en voor het 
begeleiden van vrijwilligers. Om 
de actie kracht bij te zetten wa-
ren mensen uit alle delen van de 
provincie naar Haarlem geko-

Statenlid Joke Geldhof ontvangt de steunbetuigingen van Jan Kuiper, 
directeur van Landschap Noord-Holland. Foto Landschap N-H.

vrijwilligersgroepen. Landschap 
Noord-Holland ondersteunt hen 
met gereedschappen, leert hen 
hoe om te gaan met bijvoorbeeld 
bosmaaier of motorkettingzaag, 
geeft cursussen over natuurbe-

heer en doet zelfs het zwaar-
dere machinale werk, zoals het 
maaien van bloemrijke hooilan-
den. Het is onzeker wat daar van 
overblijft als de bezuinigingen 
doorgaan.

men met hun gereedschappen 
en werktuigen. Directeur Jan 
Kuiper overhandigde symbolisch 
11.400 steunbetuigingen aan de 
voorzitter van de commissie WA-
MEN, Joke Geldhof. 
Of de actie geholpen heeft, werd 
nog niet duidelijk tijdens de ver-
gadering van de commissie. 
Veel statenleden vroegen gede-
puteerde Bart Heller te voorko-
men dat Landschap Noord-Hol-
land de dupe wordt van de over-
gang van de oude subsidierege-
ling naar de nieuwe. Heller durf-
de echter niets concreets toe 
te zeggen. Landschap Noord-
Holland blijft de ontwikkelin-
gen in Haarlem nauwlettend vol-

gen. Het wegvallen van het bud-
get heeft grote gevolgen voor 
het beheer van de natuurgebie-
den. De natuurgebieden kun-
nen slecht of helemaal niet wor-
den beheerd. Daardoor loopt de 
soortenrijkdom van planten en 
dieren op termijn terug, verruigt 
het landschap en wordt het er 
minder aantrekkelijk voor men-
sen om van te genieten. De Eco-
logische Hoofdstructuur ver-
sneld afmaken - zoals de provin-
cie wenst - is bovendien onmo-
gelijk. Recreatievoorzieningen 
worden niet meer onderhouden 
en er is geen geld voor toezicht 
en excursies. De bezuinigingen 
treffen ook de natuurbeherende 
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Castricum mooi, maar saai
Castricum - Het project City-
Camp Castricum maakte het af-
gelopen zomer tien dagen lang 
mogelijk om te kamperen in de 
kern Castricum. Tijdens het ver-
blijf werden kampeerders weg-
wijs gemaakt door Castricum-
mers. Inwoners was namelijk ge-
vraagd om op uiteenlopende wij-
ze iets te betekenen voor de gas-
ten. Met het project werd een in-
druk geschetst van de gastvrij-
heid van Castricummers. 

Castricum wordt in gesprekken 
met inwoners omschreven als 
een mooie plek, waar je rustig 
kunt wonen in het groen. Maar 
het wordt ook omschreven als 
een plek waar niet al te veel ge-
beurt en waar het best een beet-
je saai is. ‘Er kan hier zo veel 
meer’, is een veel gehoorde uit-
spraak. Half september kwa-
men vijf experts uit uiteenlo-
pende vakgebieden, medewer-
kers en inwoners aan het woord 
over wat het project opleverde 
en of er voldoende basis is om 
het project een vervolg te geven. 
Projectleider en kunstenaar Sa-
brina Lindemann stelde dat het 

project de sociale en creatie-
ve kwaliteiten in het dorp zicht-
baar heeft gemaakt en verras-
sende verbindingen heeft ge-
legd. “Is er voldoende basis voor 
een vervolg op het project”, zo 
vroeg men zich af tijdens de dis-
cussieavond. Gesteld werd dat 
mensen op uiteenlopende ma-
nieren kunnen worden verrast. 
Elke zomer zou een andere kun-
stenaar van buiten de gemeente 
kunnen worden uitgenodigd om 
het dorp te ‘ontregelen’ zodat ei-
gen initiatieven er een plek kun-
nen krijgen. CityCamp Castricum 
is een kunstproject dat onder-
deel is van de Noord-Holland Bi-
ennale 2010: verschillende kun-
stenaars onderzochten de iden-
titeit van Noord-Hollandse kust-
plaatsen. De provincie heeft dit 
project geïnitieerd en gefacili-
teerd. De projectkosten voor de 
gemeente Castricum waren hier-
door minimaal. Vanwege de be-
hoorlijke bezuiningsopdracht 
waar de gemeente de komende 
tijd voor staat, is het de vraag of 
deze minimale bijdrage voor de 
volgende jaren ook kan worden 
gewaarborgd. 

Leerlingen druk bezig met milieuacties
“Meelwormen smaken naar chips!”

Castricum - Al vijf weken zijn 
93 leerlingen van de basisscho-
len Toermalijn en Montessori-
school fanatiek bezig om zowel 
thuis als op school zoveel moge-
lijk milieuacties uit te voeren. Ze 
doen dit om te ervaren wat je al-
lemaal kunt doen voor een beter 
klimaat, zoals met de fiets naar 
school gaan, minder douchen en 
je spelcomputer uitzetten. Tot nu 
toe heeft de Toermalijn een lich-
te voorsprong op de Montessori-
school, maar er kan nog van al-

les gebeuren in de resterende 
vijf actieweken!
Op de scorelijsten kunnen de 
leerlingen ook zelfbedachte mi-
lieuacties invullen. Ze komen 
met de meest creatieve acties: 
overgebleven eten naar opa en 
oma brengen, lezen in bed met 
een knijpkat of je haar laten dro-
gen door de zon in plaats van 
met een föhn. Ook bedacht een 
leerling om haar twee broertjes 
zindelijk te maken en wilde een 
ander ramen gaan lappen als 

het regent. Andere goede idee-
en: pas vanaf zes uur ’s avonds 
de tv aanzetten en met je bidon 
naar de voetbalwedstrijd. En als 
je kleiner schrijft heb je minder 
papier nodig en is de vulling van 
je pen minder snel op! Trainer en 
coach Moniek Scholtens: “Het 
is mooi om te zien dat de kin-
deren bij elk thema aan mij vra-
gen of ik zelf ook op de fiets ga, 
weinig vlees eet en de douche-
timer gebruik. Terecht natuur-
lijk!” Deze week was het thema 
vleesproductie en CO2-uitstoot, 
waarbij de leerlingen ook vege-
tarische balletjes en zelfs ge-
frituurde meelwormen konden 
proeven! Meelwormen zijn voed-
zaam, gezond en milieuvriende-
lijk te kweken. Tijdens een film-
pje over het eten van insecten 
trokken de meeste kinderen nog 
een vies gezicht. Maar na wat 
aanmoedigingen werd er gretig 
van de meelwormen geproefd en 
reageerden bijna alle leerlingen 
van beide scholen enthousiast. 
Een meisje rende na schooltijd 
naar haar vader en riep: “Pap, ik 
heb meelwormen geproefd en ze 
smaken naar chips, vet lekker!” 
Na tien weken actie volgt de uit-
slag van de Battle in De Hoep. 
De winnende school krijgt een 
toolkit met duurzame en educa-
tieve artikelen. Ook zijn er prijzen 
voor de beste drie leerlingen van 
elke school. 

Kinderen ontwerpen 
eigen kust op strand
Castricum - Aankomende week 
kunnen kinderen hun creativi-
teit op de vrije loop laten gaan 
op het strand van Castricum aan 
Zee. Op 13 en 17 oktober wer-
ken kinderen aan een gezamen-
lijk kunstwerk, waarbij elk kind 
een eigen stukje kust kan ont-
werpen. 
Met materialen die niet zo voor 
de hand liggen, wordt een ‘ba-
ken’ op het strand gemaakt.  De-
ze activiteit vindt plaats in het 
kader van het educatietraject 

van de Noord-Holland Biënna-
le (NHBNL.10), een bijzonde-
re manifestatie op het grens-
vlak van beeldende kunst en ge-
biedsontwikkeling. Het educatie-
traject van NHBNL.10 heet ‘Eg-
wijk aan zee’. Het kunstwerk op 
het strand heeft als doel te la-
ten zien dat kinderen veel mooi-
ere dingen kunnen bedenken 
dan ‘grote mensen’ van achter 
hun bureau. Op zondag 17 okto-
ber wordt ook aan het kunstwerk 
gewerkt. 

Feest bij Klaver Vier 
Castricum - Klaver Vier bestaat 
op 13 oktober 12,5 jaar en dat 
moet gevierd worden. Tot en met 
17 november is er een expositie 
te zien met zelfgemaakte pro-
ducten. Daarnaast geldt van 16 
tot met 30 oktober een korting 

van 12,5 % bij aankoop van een 
van de producten. 
De winkel is feestelijk versierd 
en de kinderen mogen een leuk 
cadeautje trekken. De winkel is 
te vinden op de Dorpsstraat 45a 
in Castricum

“Zijladers: wel doen!”
Vorige week las ik met belangstelling de ingezonden brief “Zijladers: 
niet doen” in deze krant. Mijn eerste constatering was dat het fijn is dat 
er inwoners zijn die met ons mee willen denken. Dat houdt ons college 
scherp en bovendien levert het ons veel kennis en inzicht op. Toch had 
ik ook de behoefte te reageren op het schrijven, aangezien het besluit 
van de gemeenteraad om over te stappen om het huisafval in te zame-
len met zijladers een zeer weloverwogen besluit was. Ik zeg dan ook: 
“Zijladers: wel doen!” 
Uit diverse onderzoeken blijkt dat de inzameling op deze wijze 190.000 
euro goedkoper is. Daar zijn de kosten voor het inrichten van cluster-
plaatsen en nieuwe voertuigen in meegenomen. Dat is een hele be-
sparing. Deze komt onder andere tot stand doordat er minder mensen 
per wagen nodig zijn en er meer containers per dag geleegd kunnen 
worden.  
Het is ook goed u te vertellen dat de verzamelplekken niet meer ruimte 
in beslag nemen dan de huidige opstelplaatsen. Ze worden wel op één 
lijn ingericht. In een aantal wijken worden de opstelplaatsen op een an-
dere plek geplaatst, dan nu het geval is. Op sommige plekken betekent 
dat, dat we ook een gedeelte van het groen moeten gebruiken. Al dit 
soort voor – en nadelen zijn uitgebreid met de gemeenteraad bespro-
ken, voordat deze op 17 september 2009 het besluit nam om over te 
stappen op zijladers. 
Maar het houdt voor ons natuurlijk niet op bij het uitvoeren van het 
besluit, we willen u er ook goed over informeren. Dat doen we in de 
tweede helft van oktober per brief en begin november zijn er inloop-
avonden per inzamelwijk. Ik hoop dat u allemaal langskomt, dan kunnen 
wij u goed bijpraten. En anders hoop ik dat dit briefje een beetje duidelijk 
maakt waarom wij zeggen: ,,Zijladers: wel doen”. 

Bert Meijer, wethouder gemeente Castricum.

Castricum - De afgelopen zo-
mermaanden heeft de brand-
weer van Castricum zich be-
ziggehouden met de jaarlijkse 
brandkranencontrole. In Castri-
cum Limmen en Akersloot be-
vinden zich meer dan 1.000 
brandkranen. In geval van brand 
kan de brandweer met de brand-
kraan water onttrekken aan het 
waterleidingnet voor blussing 
van de brand. De brandweerwa-
gens zelf hebben een watertank 
van circa 1.500 liter. Deze hoe-
veelheid wordt gebruikt voor de 
eerste inzet. Voor groter bran-
den moet gebruik worden ge-
maakt van de brandkraan of wa-
ter uit vijvers en sloten. Tijdens 
de controle is  gebleken dat bij 
veel woningen en bedrijven de 
huisnummering ontbreekt of 
dat deze huisnummers vanaf 
de weg slecht of niet zichtbaar 
zijn. De huisnummering is voor 
de hulpdiensten van groot be-
lang om snel de brandkranen te 
kunnen lokaliseren maar ook om 
snel het juiste adres van het in-
cident te kunnen vinden. Boven-
dien ontbreken veel huisnum-
mers. De brandweer vraagt, ook 
namens de ambulance en politie, 
alle inwoners haar eigen woning 
te controleren op de zichtbaar-
heid van de huisnummers en in-
dien nodig de juiste maatregelen 
te treffen. 

Maak huisnum-
mer zichtbaar
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Dirigenten stellen zich voor

Castricum - Tijdens het concert 
op zaterdag 16 oktober stellen 
de nieuwe dirigenten van Mu-
ziekvereniging Emergo zich mu-
zikaal aan het publiek voor. Het 
concert vindt plaats in de au-
la van het Jac. P. Thijsse Colle-
ge aan De Bloemen 65. De aan-
vang van het concert is 20.00 uur 
en de entree bedraagt 5 euro, 
kinderen 2 euro. Reserveren van 
kaarten kan ook: Martien Baars 
0251-659786 of via info@emer-
go.nl
Dirigent Willem van Kooi heeft 
de orkesten van muziekvereni-
ging Emergo gedurende ve-
le jaren met groot succes gedi-
rigeerd. Toch kan het nog be-
ter. Na rijp beraad is besloten de 
sterke punten van Emergo nog 
verder te gaan ontwikkelen. En 
die kwaliteiten zijn klank en mu-
zikaliteit. Een tweede belangrijke 
beslissing was om dat onder lei-

ding van een andere dirigent te 
gaan doen. En voor Willem van 
Kooi is het een erkenning van 
zijn vakmanschap dat maar liefst 
drie nieuwe dirigenten het stokje 
van hem hebben overgenomen.
Voor het fanfare-orkest is Erik 
van de Kolk de vaste dirigent 
geworden. Erik is 25 jaar en dit 
jaar cum laude afgestudeerd aan 
het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag. Net als Willem van 
Kooi destijds is ook voor Erik het 
orkest van Emergo zijn eerste or-
kest na het voltooien van zijn op-
leiding. 
Als vaste gastdirigent zal Anno 
Appelo gedurende het jaar een 
aantal werken met het fanfare-
orkest instuderen en uitvoeren. 
Met zijn 50 jaar en brede direc-
tie-ervaring vullen Anno en Erik 
elkaar goed aan.
Voor de brassband Backum 
Brass van Emergo is de vereni-

The Swing Masters bij de 
Jazz Session Club Vredeburg
Limmen - Zondag 17 oktober 
is er een optreden van de Corus 
Bigband ‘The Swing Masters’ bij 
de Jazz Session Club Vredeburg. 
Het optreden is vanaf 16.00 uur.
Na de zeer succesvolle start in 
september van het twaalfde sei-
zoen van de Jazz Session Club 
Vredeburg met een prima gast-
optreden van de Lola Garcia 
Band nu weer iets totaal anders. 
Er komt namelijk een gastoptre-
den van de Corus Bigband ‘The 
Swing Masters’, een 19-koppig 
orkest onder leiding van André 
Elders. Het orkest bestaat ruim 
20 jaar en speelt in een traditi-
onele bigband bezetting met vijf 
saxofoons, vijf trompetten, vier 
trombones en een ritmesectie 
plus een zangeres. Het orkest 

heeft zich in die twintig jaar ont-
wikkeld tot een buitengewoon 
goede formatie, die op tv voor-
namelijk bekendheid kreeg door 
de begeleiding van Latin Dance 
kampioenschappen in het Kur-
haus in Scheveningen.
Het is alweer ruim twee jaar ge-
leden, dat ze voor het laatst in de 
Vredeburg te zien waren. De or-
ganisatie vindt het een eer, dat 
ze weer een gastoptreden gaan 
verzorgen op 17 oktober.
De toegang is vrij. Voor aan-
melding als lid of meer inlich-
tingen: Fred Timmer, tel/fax: 
072-5053414, timmer.limmen@
worldonline.nl.
De komende sessiedata: 14 no-
vember, 12 december, 16 janua-
ri, 20 februari, 20 maart, 17 april .

Dirigent Anno Appelo. 

Dirigent Erik van de Kolk.

ging nog op zoek naar een vas-
te dirigent. Kandidaat hiervoor is 
onder andere Hans de Wilde. 
Hans zal tijdens het concert een 
aantal werken dirigeren voor de 
brassband. Hans is naast diri-
gent tevens bassist bij de beken-
de Mariniers Kapel. Hans zal on-
der andere het werk Hispanonia-
lo met Backum Brass ten gehore 
brengen. En zoals de titel al doet 
vermoeden is dit een Spaans 
getint werk. Geheel in de tradi-
tie van een brassband ontbreekt 
natuurlijk een koraal, een mars, 
en een solo-werk niet op het 
programma. Dit keer is de solo 
van Roy van Schagen op eupho-
nium in het werk Blaydon Races.
Erik van de Kolk geeft tijdens 
het concert als eerste zijn visite-
kaartje af met het jeugd-orkest. 
Op het programma staan een 
klassiek werk, een koraal en een 
swingend werk van de bekende 
jazz-muzikant Henk van Meut-
geert. Tot slot dirigeren Erik en 
Anno samen het fanfare-orkest 
met een paar indrukwekken-
de muziekwerken: een verras-
sende mars van de Nederland-
se componist Harrie Janssen; 
een moment van rust in Choral 
for a Solommn Occasion; vervol-
gens luistert men naar de virtu-
oze kwaliteiten van het orkest in 
Vitae Aeternum; en tot slot be-
sluit het orkest met het prachti-
ge Shine as the Light van Peter 
Graham.
Na afloop van het concert is er 
voor het publiek gelegenheid om 
persoonlijk kennis te maken met 
de dirigenten.

Een bijzonder bezoek 
voor een bijzonder boek
Castricum - Elk jaar is de ope-
ning van de Kinderboekweek 
op de Klimop weer een feeste-
lijk gebeuren. Maar dit jaar had-
den ze wel echt een primeur! In 
de ochtend werden alle kinderen 
in de aula verwacht, men kreeg 
daar bezoek van een wel heel 
bijzondere gast, illustrator Phi-
lip Hopman. Veel kinderen wa-
ren al bekend met de tekenin-
gen van Philip door de boeken 
over Rambamboelie en van Car-
ry Slee. Dit jaar heeft Philip voor 
de Kinderboekenweek ‘Stimmy, 

of het oerwoud in de stad’ geïl-
lustreerd. Philip vertelde het ver-
haal en maakte tegelijkertijd de 
illustraties. De kinderen keken 
ademloos toe terwijl Stimmy, een 
neushoorn en een horde ren-
nende honden verschenen op 
het papier. 
Nadat het verhaal was verteld 
was er nog even tijd om wat vra-
gen te stellen en zelfs om een 
boek te laten signeren. Het was 
voor iedereen bijzonder om te 
zien en men heeft Philip een da-
verend applaus gegeven.

Jaarlijkse beroepenmarkt 
op het Bonhoeffercollege
Castricum - Een goede voor-
bereiding op de studiekeuze is 
van groot belang want een ver-
keerde beslissing kan vervelen-
de consequenties hebben. Daar-
om organiseren de decanen van 
het Bonhoeffercollege in sa-
menwerking met hun collega’s 
van het Jac. P. Thijssecollege op 
dinsdag 19 oktober de jaarlijk-
se beroepenmarkt. Dit jaar al-
weer voor de 35e keer. Meer dan 
100 medewerkers van buiten de 
school vertegenwoordigen dan 
een breed scala aan opleidingen 
waardoor deze markt een van de 
grootste van Noord-Holland is. 
Via de link decanaat op de site   
www.bonhoeffer.nl is het pro-
gramma van de avond te down-
loaden. 
De nadruk ligt vooral op oplei-
dingsmogelijkheden na mavo, 
havo en vwo. Maar ook voor vra-
gen over studiefinanciering kan 
men op deze markt terecht bij 
vertegenwoordigers van de In-
formatie Beheer Groep/DUO uit 
Groningen.
Het aanbod van opleidingen 

is weer geactualiseerd. Terug 
van weggeweest is de LVNL, 
de Luchtverkeersleiding Ne-
derland. Geheel nieuw is YFU 
(Youth for Understanding), één 
van de grootste uitwisselingsor-
ganisaties op dat terrein. Daar-
naast is ook de Rotary weer aan-
wezig met informatie over uit-
wisseling. Nieuw dit jaar is ook 
de Technische Universiteit Eind-
hoven. Zij presenteren de op-
leidingen Technische Innovatie-
wetenschappen en Technische 
Bedrijfskunde (voor de gezond-
heidszorg). 
De Engelstalige opleidingen die 
vorig jaar nieuw waren, komen 
op herhaling. Zo informeert de 
VU over de opleiding Internatio-
nal Business Administration. De 
NHTV, al jaren vaste gast met in-
formatie over hun toeristische 
opleidingen, presenteert weer 
de Engelstalige opleiding Game 
Architecture. Tevens komen zij 
voorlichting geven over de oplei-
ding Stedenbouw. 
Ook dit jaar is in het programma-
boekje informatie opgenomen 

over een aantal minder bekende 
opleidingen. Zo kunnen de leer-
lingen zich beter voorbereiden 
op de voorlichtingsrondes die op 
de avond zelf plaatsvinden.
De klassikale voorlichting wordt 
gegeven in vier rondes (aanvang 
19.30 uur / 20.10 uur / 20.50 uur 
/ 21.30 uur). Dit jaar zullen voor 
het eerst de nieuwe kopruimtes 
van de lesvleugels gebruikt wor-
den. Enkele opleidingen die veel 
bezoekers trekken zullen daar 
onderdak vinden. Daarnaast is 
de aula voor een aantal oplei-
dingen ingericht als markt waar 
men doorlopend terecht kan 
voor informatie. 

Hoewel de beroepenmarkt voor 
ouders/verzorgers en leerlingen 
van het Bonhoeffercollege en 
het J.P. Thijssecollege wordt ge-
organiseerd, zijn ook leerlingen 
van andere scholen in het voort-
gezet onderwijs in Castricum en 
omliggende plaatsen welkom. 
De beroepenmarkt vindt plaats 
op het Bonhoeffercollege, Pieter 
Kiefstraat 20 te Castricum.
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Ontruimingsoefening
Castricum - Tijdens de Brand-
preventieweek is woonvorm 
Klaverland in Castricum ont-
ruimd. Het ging om een geslaag-
de ontruimingsoefening. Door 
de brandweer werd een woon-
kamer vol rook gezet. Daardoor 
werd het brandalarm geacti-
veerd. Voor de aanwezige be-
drijfshulpverleners was dit het 
sein om over te gaan tot verken-
ning en ontruiming van het ge-
bouw. Door snel en adequaat 
handelen verliep de ontruiming 
soepel. Na de ontruiming is de 
oefening besproken met de be-

trokkenen. Het was al met al 
een geslaagde oefening die 
voor herhaling vatbaar is. Maan-
dagavond 4 oktober is er door 
een defect aan een droogtrom-
mel brand ontstaan op de zol-
der van een woning aan de Nan-
senlaan. De buurman was het 
vuur reeds te lijf gegaan met een 
brandblusser, waarna de brand-
weer zijn werk kon overnemen 
met twee hogedrukstralen van 
de brandweerauto. Vanwege de 
rook- en roetschade moesten de 
bewoners de nacht elders door-
brengen.  

Lezing vrouwelijke 
heiligen in de kunst
Castricum - Donderdag 21 ok-
tober verzorgt Martijn Pieters 
een lezing over vrouwelijk heili-
gen in de kunst. Tot de vroegste 
heiligen behoren een groot aan-
tal vrouwen, bijvoorbeeld Cathe-
rina, Barbara en Lucia. Zij zijn in 
de kunst vele malen uitgebeeld. 
In de loop der eeuwen werden 
hun levens met allerlei legendes 
aangevuld. Uiteindelijk leidde 
dat tot verwarring en ongeloof, 
waardoor sommige, zoals Cathe-
rina en Barbara door de katho-
lieke kerk van de kalender ge-
schrapt zijn. Desalniettemin vor-
men zij nog steeds een inspira-

tiebron voor veel mensen en ook 
voor kunstenaars. 
Hoe zijn de afzonderlijke vrou-
wen te herkennen? Wie weet 
vijftig geleerden tot het christen-
dom te bekeren? Hoe ziet men 
Maria Magdalena na haar leven 
in de woestijn? De antwoorden 
worden in de kunstwerken ge-
geven. De lezing vindt van 14.00 
tot 16.00 uur plaats in De Kern 
aan de Overtoom in Castricum. 
De lezing is georganiseerd door 
het Vrouwen Contact Castricum 
en voor iedereen toegankelijk.
Niet-leden betalen 4,00 euro,  
koffie of thee inbegrepen.

Akersloter - Teken- schilder-
groep H.U.I.B. bestaat dertig 
jaar en dat wordt gevierd met 
een expositie in de geheel nieu-
we ruimte aan de Rembrandtsin-
gel 1 in Akersloot. De expositie 

Expositie jubilerende H.U.I.B.
is geopend zaterdag  16 oktober 
van 11.00 tot 17.00 uur en zondag 
17 oktober van 11.00 tot 16.00 
uur. Iedereen is welkom om de 
door de leden gemaakte werken 
te komen bekijken. 

Gezelligheid op zondag
Castricum - Wie zin heeft in 
een geanimeerde middag bij 
Club Sunday, is op zondag 17 
oktober welkom in Grand-Ca-
fé Mezza Luna in Castricum. Al-
leengaanden, maar ook mensen 
met een partner, worden uitge-
nodigd in het café aan de Mient 
1 in Castricum schuin tegenover 
het NS-station. De aanvangstijd 
is 14.00 uur. Zo’n twintig enthou-
siaste deelnemers komen nu 

naar Club Sunday, die elke derde 
zondag van de maand georgani-
seerd wordt. De organisatie richt 
zich op de leeftijd 45 tot circa 65 
jaar. Deelname is kosteloos, con-
sumpties zijn voor eigen reke-
ning. Belangstellenden zijn zon-
der opgave welkom. Voor meer 
informatie Stichting Welzijn Cas-
tricum, telefoon 0251 656562. 
Het mailadres is: info@welzijn-
castricum.nl.

Jubileumconcert van 
Kleinkoor Castricum
Castricum - Het Kleinkoor Cas-
tricum bestaat dit jaar dertig jaar. 
Op 31 oktober zal zij een jubile-
umconcert geven in Castricum. 
Dit concert wordt samen met het 
Barokorkest Collegium Musi-
cum Den Haag, een zestal solis-
ten en de afdeling Klassiek Bal-
let van de Balletschool Heerhu-
gowaard uitgevoerd. Dit bijzon-
dere jubileumconcert zal tevens 
het afscheidsconcert zijn van de 
dirigent Rozemarijn Kalis, die het 
koor de laatste acht jaar heeft 

geleid. Het concert wordt uitge-
voerd in de Sint Pancratiuskerk, 
Dorpsstraat 115, aanvang 14.30 
uur. Toegangsprijs volwassenen 
15,00 euro, tot en met 21 jaar 
12,00 euro. 

Het programma bestaat uit: Hen-
ry Purcell, Dido & Aeneas, Clau-
dio Monteverdi,   Madrigalen Cy-
clus  Sestina: Lacrime d’amante 
al sepolcro dell’ amato. Reserve-
ringen en meer informatie: www.
iskra.nl/kleinkoor. 

Limmen - Van 27 tot en met 
30 oktober vindt in Limmen de 
kledinginzamelingsacties van 
Sam’s Kledingactie voor Mensen 
in Nood plaats. Men kan goede, 
nog draagbare kleding, schoei-
sel, huishoudtextiel en dekens in 
gesloten plastic zakken afgeven 
bij mevrouw Van Lieshout, Vis-
weg 20 in Limmen. Hier kan men 
het hele jaar kleding brengen. 
Ook bij mevrouw Neelen, Kapel-
weg 15 kan men terecht. De op-
brengst van de ingezamelde kle-
ding gaat naar de projecten van 
Cordaid Mensen in Nood. Voor 
meer informatie over Sam’s Kle-
dingactie en de gesteunde pro-
jecten: www.samskledingactie.nl 
of bel naar 073-6871060. 

Sam’s Kleding-
actie Limmen

Donatie voor Emergo
Castricum - Het Schipholfonds 
heeft in het derde kwartaal van 
2010 een bedrag van 71.546 eu-
ro geschonken aan 25 instellin-
gen en organisaties op maat-

schappelijk, cultureel of spor-
tief gebied in de omgeving van 
Schiphol. De Castricumse mu-
ziekvereniging Emergo uit Cas-
tricum ontving 2.074 euro. 

BN-ers zetten zich in 
voor Het Kleurenorkest
Limmen - Musicalsterren Pia 
Douwes en Joke de Kruijf or-
ganiseren op maandagavond 
1 november een benefietgala 
bij Bobs in Uitgeest; een avond 
vol show met artiesten afkom-
stig uit het netwerk van Douwes 
en de Kruijf. Zo zullen ook op-
treden Ernst Daniël Smid, Brigit-
te Nijman, Tony Neef, Rolf Kos-
ter en het ensemble MusicAll-
Foundation. Ook Popstars-win-
naar Déon laat zijn stem horen 
deze avond.
Emile Ratelband geeft op zon-
dag 14 november in Uitgeest 
een dagseminar waarna de 
deelnemers met nieuwe inzich-
ten, veel gereedschap en ener-
gie naar huis keren. Deze en 

nog meer bekende Nederlan-
ders, waaronder. Marco van 
Basten, Toon Gerbrands, Gertjan 
Verbeek en Raemon Sluiter op 5 
februari 2011, slaan de handen 
ineen voor de kwaliteit van ons 
onderwijs. 
Alle artiesten zetten zich belan-
geloos in. De opbrengst gaat in 
dit geval naar basisschool Het 
Kleurenorkest in Limmen, een 
school gebaseerd op Natuurlijk 
Leren. Een belangrijk uitgangs-
punt op deze school is dat vooral 
gekeken wordt naar wat het kind 
wèl kan, in plaats van wat het 
niet kan. Het is het Kleurenor-
kest, na drie schooljaren, gelukt 
om voor overheidsbekostiging in 
aanmerking te komen. Met in-

gang van 1 augustus 2011 gaat 
dat gebeuren, en tot die tijd moet 
er financieel overbrugd worden.

Bestuursvoorzitter Dorien Groot: 
“Er zijn al heel wat sponsorac-
ties door ouders en kinderen uit-
gevoerd, zoals fiets- en wandel-
tochten, kanotocht, motorrally in 
Turkije, inzamelen lege flessen 
en kleine elektrische apparaten, 
rommelmarkten, zelfs een res-
taurant wat een percentage af-
draagt aan onze school. En nog 
veel meer. Het is geweldig om 
te zien hoe iedereen zich inzet!” 
De entree is zestig euro, inclu-
sief enkele consumpties en gra-
tis garderobe en parkeren, Het 
seminar is van 12.00 tot 18.00 
uur en kost 125 euro, in plaats 
van 500 euro.

Maandagavond 8 november is er 
een Onderwijsavond waar Miri-
am Schreurs, van ‘In het onder-
wijs kan het wel’, samen met be-
trokkenen van het Kleurenorkest 
haar visie geeft op onderwijs, en 
specifiek over hoe het er op het 
Kleurenorkest aan toe gaat. Toe-
gankelijk voor iedereen. Meer 
informatie over de evenementen 
en tevens kaartverkoop: www.
ntinlp.nl of 072–5053501.

Swingen kan ook op straat
Bakkum - De Bakkummer ker-
mis is dit jaar bijzonder gezellig 
verlopen. 
Het was druk, heel druk. Dank-

zij het prachtige najaarsweer 
liep niet alleen de zaal en het 
café van Hotel Borst vol, maar 
werd ook buiten volop gefeest. 

Zo werd er binnen en buiten op 
straat geswingd. Het feest is ver-
der zonder noemenswaardige 
incidenten verlopen. 



13 oktober 2010 pagina 19

Lezing in De Zwaan van Uitgeester Nico Brantjes
De aanleg van een unieke kasteeltuin

Uitgeest - De Uitgeester Nico 
Brantjes, voormalig hoofd groen-
voorziening gemeente Heems-
kerk, neemt belangstellenden 
op donderdag 14 oktober mee in 
zijn ervaring over de ontwikke-
ling van een park en een bijzon-
der kasteeltuin bij slot Assum-
burg in genoemde gemeente.

Heemskerk nam rond het jaar 
1997 het besluit het gebied bij 

Donderdag allemaal naar De Vrijburg
Tentoonstelling Kinderboekenweek
Uitgeest - Donderdag van 18.30 
tot 19.30 uur wordt op de Vrij-
burgschool aan de Niesven-
straat 2 een tentoonstelling ge-
houden voor en door de leerlin-
gen. Iedereen kan de beeldver-
halen van de kinderen komen 
bewonderen. De tentoonstelling 
is de afronding van het Kinder-

boekenweekproject. Wie worden 
dit jaar de winnaars van de Zilve-
ren en Gouden penseel en grif-
fel? De voorlees – en vertelkam-
pioenen lezen om 19.00 uur voor 
in de aula. Tal van creatieve en 
leesactiviteiten vonden afgelo-
pen weken plaats in alle groepen 
op de Vrijburgschool, zoals een 

boekenbeurs, teken- en lees-
wedstrijden, Het Vrijburg Boe-
kenbal, workshops, het maken 
van een tegeltableau door de 
leerlingen van groep 4, een foto-
grafiestrip in groep 8, cartoonte-
kenen in de klas, strip- en beeld-
verhalen maken en ontmoetin-
gen met kinderboekenschrijvers.

Word collectant van 
Alzheimer Nederland
Uitgeest - Alzheimer Neder-
land zet zich al ruim 25 jaar in 
voor een betere kwaliteit van le-
ven voor mensen met dementie 
en hun naaste omgeving. Met 
een paar uur kan men daar een 

belangrijke bijdrage aan leve-
ren. Men kan zich aanmelden via 
www.alzheimer-nederland.nl of 
telefonisch op 0251-311471 Tida 
Binkhorst of 0251-310585 Kees 
Juffermans. 

Regio - Op zondag 17 oktober 
is er in het Luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis, gelegen op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, een lezing over de radio-
oorlog gedurende de jaren 1940-

Radio-oorlog 1945. Henk van Stigt, die zich 
hierin heeft gespecialiseerd, ver-
zorgt de lezing die om 14.00 uur 
begint in de presentatieruimte 
van het museum. 
Luchtoorlogmuseum Fort Veld-
huis op de Genieweg 1 in 
Heemskerk is geopend van 10.00 
tot 17.00 uur. 

Nummer 100 voor Bootbouwschool
Uitgeest - In het jaar dat de 
Bootbouwschool vijftien jaar be-
staat, heeft Bert van Baar weer 
allerlei nieuwe plannen. “Een van 
de spannende momenten in het 
komende seizoen wordt het bou-
wen van bouwnummer 100; wel-
ke boot gaat dat worden? Op dit 
moment staat een Boston White-
hall met bouwnummer 96 op 
stapel en die moet klaar zijn in 

november. Dan volgt de Christ-
mas Wherrie-cursus en het boot-
je van Tycho. In het voorjaar van 
2011 bouwen we het bootje 
dat in de cursus van november 
wordt ontworpen. Ik noem haar 
de Hanze Yaw. Mijn eigen Ca-
ladonian Yawl wordt misschien 
wel nummer 100! Die moet klaar 
zijn voor de Iain Oughtraid in het 
eerste weekend van mei. We ge-

ven nu ook cursussen op loca-
tie. En tijdens de Berend Bot-
je Bootbouwdagen geven we 
de kans om samen met bijvoor-
beeld het hele gezin in drie da-
gen een Bevin’s Skiff te bouwen. 
Dat doen we weer in Steenber-
gen op de mini-camping bij De 
Bootbouwer.” Kijk ook op www.
bouwbootschool.nl. Het adres is 
Lagendijk 31A in Uitgeest. 

kasteel Assumburg een groe-
ne invulling te geven. Bij de aan-
leg van het park, dat er voor een 
groot deel nu ligt, werd destijds 
ook de reconstructie van een 
formele tuin uit de 18e eeuw ge-
pland. Deze tuin wordt nu aan-
gelegd. Hierbij bevindt zich ook 
een boomgaard met historisch 
fruit. Deze unieke tuin bij het 
kasteel, destijds van een Am-
sterdamse bankier en koopman 
Jean Deutz, werd rond 1720 in 
Franse stijl aangelegd. Op de-
zelfde plek achter het kasteel zal 
deze pronktuin opnieuw worden 
gerealiseerd en zal daarmee een 
bijzondere uitstraling geven aan 
het park. 
Niet alleen voor de gemeente 
Heemskerk maar ook daarbuiten 

zal deze unieke (tuin)architec-
tuur aantrekkingskracht krijgen.
Om anderen deelgenoot te ma-
ken van de ontwikkeling van de-
ze historische tuin in het park zal 
Nico Brantjes een presentatie 
geven en daarbij zijn studie, de 
gemaakte keuzes en voorstellen 
toelichten. 

Hij zal vertellen over de proble-
men, maar ook over zijn ver-
rassende ervaringen bij het tot 
stand komen van het park As-
sumburg/Oud Haerlem en in het 
bijzonder de kasteeltuin tot op 
heden. De lezing is op donder-
dagmorgen 14 oktober om 10.00 
uur in Dorphuis de Zwaan. En-
tree een euro, inclusief koffie/
thee.

Julia uit groep vier zit lekker te le-
zen.

Kunstenares Truus Vlek verrichtte 
de opening.

De Zien leert wijze lessen
Uitgeest - De zaalvoetbal-
lers van De Zien zijn wisselval-
lig. Onstuimig spel wordt afge-
wisseld met stormachtige wed-
strijden van de Uitgeester jon-
gens, tekenend  voor dit seizoen 
in de tweede klasse. Deze week  
tegen het Haarlemse Onze Ge-
zellen was dat niet anders. Nog 
steeds kon coach Ruud Geerlofs 
niet beschikken over een volle-
dig fit elftal. Martin Hollenberg 
en Pim Molenaar ontbraken res-
pectievelijk door een blessure en 
een reis naar Curaçao. 

De Zien begon sterk aan de 
wedstrijd. Vincent Bruinsma kon 
al na twee minuten binnentikken 
na een slim pasje van de even-
eens op leeftijd zijnde Joris Wes-
ter. Het was alsof René van Rijs-
wijk een sluwe pas gaf op Ger-
ald Sibon. Ze moeten het al ja-
ren niet van hun fysieke gesteld-
heid hebben, maar oh wat zijn ze 
geslepen! 
Onze Gezellen waren dat ech-
ter ook. De keeper had nog niet 
de bal uit het net gevist, of Theo 
Stam kon hetzelfde aan de an-
dere kant doen. Dit signaal pikte 

De Zien wel goed op en dat re-
sulteerde in de zevende minuut 
in een 1-2 voorsprong. Raymond 
Rijnsburger schoot een vrije trap 
in de verre hoek. Helaas kon de 
tegenstander opnieuw vrij ge-
makkelijk op gelijke hoogte ko-
men. Vlak voor rust besloot Ro-
bert van Haaster nog met suc-
ces voor eigen succes te gaan. 
Met een kleine voorsprong werd 
gerust. 
In de wetenschap dat de tegen-
stander niet opgaf ging de Zien 
de tweede helft in om een ver-
schil van twee doelpunten te for-
ceren. Dat lukte ook. Bram Sluij-
ter ronde knap af van afstand 
na een mooie actie. De Uitgees-
ter mentaliteit begon na deze ri-
ante voorsprong weer eens op 
te spelen. Te makkelijk denken 
en te mooi en te makkelijk wil-
len spelen. Onze Gezellen kwam 
daardoor terug tot 4-4 na no-
ta bene twee vrije trappen. Niet 
snel daarna kwamen de Haar-
lemmers zelfs op 5-4. Raymond 
maakte nog gelijk, maar kon niet 
verhinderen dat Onze Gezel-
len met een 6-5 overwinning de 
punten in Haarlem Noord hield. 

Rocknight in Nozem en de Non
Heemskerk -  De Thin Lizzy co-
verband ‘Live and dangerous’ 
speelt in Nozem en de Non vrij-
dagavond. De band heeft maar 
liefst twee voorprogramma’s: de 
band Most Wanted en de rock-
coverband Got it! 

Vrijdagavond 16 oktober van-
af 21.30 uur in De Nozem en 
de Non, A. Verherentstraat 1 in 
Heemskerk. 

De zaal is open vanaf 21.00 uur. 
De entree bedraagt 5 euro.

	 	 	

VOORDEEL

©	Borst	
Sales	Pr

omotion

VOORDEEL
u krijgt een bon.....
Maar zo’n lekkere heeft u nog nooit gehad, dus pak nu uw scheurkaart.....

Van maandag 11 oktober t/m zaterdag 16 oktober a.s.:

Meergranenbrood, krentenbollen, Appelpencees
én een gevuld Speculaastaartje !

Dat is 3 weken lang voordelig genieten van ambachtelijke kwaliteit !!
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Scouting: 
Echt iets voor stoere meiden
Castricum - Scouting Castricum 
heeft weer plek voor stoere mei-
den tussen de zeven en tien jaar, 
die zin hebben om op zaterdag-
ochtend activiteiten te onderne-
men zoals vuur stoken, speur-
tochten, knutselen en team-
spelen. De welpen gaan ook op 
kamp, elk jaar een weekend, en 
in de zomer zelfs een week. Het 
zomerkamp heeft altijd een the-
ma, en er worden extra leuke 
dingen gedaan, zoals zwemmen.
Elke zaterdag van 10:00 tot 12:30 
spelen de welpen samen in de 

duinen van Castricum. De wel-
pen zijn een groep jongens en 
meisjes tussen de zeven en elf 
jaar. Bij slecht weer wordt er ge-
bruik gemaakt van het clubge-
bouw gevestigd op scoutingpad 
3. Wie een keer wil komen kijken 
is op zaterdag 16 oktober om 
10.00 uur welkom. 
Voor de leeftijdsgroep 11 tot 15 
jaar is er ook ruimte voor een 
paar meiden. Voor meer informa-
tie kan er gebeld worden tussen 
20.30 en 22.00 uur met Sibren de 
Weerd, tel. 06-27496465.

Castricum - Het MS Fonds 
zoekt nieuwe collectanten in 
Castricum voor de collecteweek 
in november. “Tot nu toe zijn er 
slechts elf collectanten gevon-
den. Voor een plaats als Castri-
cum met ruim 34.000 inwoners is 
dat veel te weinig”, zegt Erny Sin-

MS Fonds zoekt 
collectanten

ke, collecte-coördinator in Cas-
tricum van het MS Fonds. Vrijwil-
ligers, jong en oud, met veel of 
beperkte tijd. Iedereen kan mee-
helpen de collecte tot een suc-
ces te maken! Het MS Fonds col-
lecteert van 22 t/m 27 november.
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Erny Sin-
ke, 0251-824162, ernysinke@
hotmail.com of via www.natio-
naalmsfonds.nl.

Grafiek en pottenbakken? 
Het kan allebei bij Toonbeeld

Castricum - Vanaf 16 okto-
ber kan men op zaterdag de he-
le dag met de handen in de klei: 
een cursus van zes zaterdagen 
de hele dag achter de draaischijf 
met klei aan de slag om de tech-
niek van het draaien op de draai-
schijf eigen te maken of te ver-
volmaken. Beginners leren aan 
de hand van kommen en bor-
den de vaardigheden van het 

Helden van de Reddings-
brigade worden bedankt
Limmen - De Castricumse Red-
dingsbrigade heeft deze zomer 
weer goed zijn werk gedaan. Het 
is een verantwoordelijke taak om 

de kans op een ongeval zo veel 
mogelijk te beperken. Indien zich 
toch iets voor doet is de Castri-
cumse Reddingsbrigade in staat 

Van olifanten 
tot geiten
Castricum - In de wachtruim-
te van de dierenartsenpraktijk 
van Dr. Schaap en de Jong, aan 
de Commandeurslaan 1 in Hei-
loo, is tot begin januari 2011 een 
expositie te zien van tekeningen 
en schilderijen met het dier in de 
hoofdrol, van Meinard Kloppen-
burg uit Castricum. De tekenin-
gen en schilderijen zijn te be-
zichtigen tijdens de openingstij-
den van de praktijk van maan-
dag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 20.00 uur en zaterdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 

vakkundig en adequaat te reage-
ren. “Nu de zomer weer ten ein-
de loopt vonden wij het belang-
rijk om de helden van de Castri-
cumse Reddingsbrigade te be-
danken” vertelt Mike Put, eige-
naar van Fun Center Kart World 
Limmen. “Veiligheid is in ons be-
drijf ook een erg belangrijk as-
pect en daarom weten wij wel-
ke verantwoordelijkheid dit met 
zich mee brengt.”
De kartbaan in Limmen die in de 
afgelopen 15 jaar is uitgegroeid 
tot een groots Fun Center heeft 
de jeugd van de Castricumse 
Reddingsbrigade als dank voor 
al hun inspanning uitgenodigd 
voor een avondje vol gezellig-
heid, avontuur en vooral plezier. 

Met een groep van zo’n 25 per-
sonen hebben de vrijwilligers 
zich mogen uitleven bij het su-
moworstelen, levend tafelvoet-
bal, het kussengevecht en de 
schietsaloon. 

En de fietspaden?
Het is leuk dat de gemeente het asfalt van de Heereweg aan het herstel-
len is, dan kunnen de auto’s met nog minder hinder (voor henzelf) de 
maximumsnelheid overschrijden.
Wordt er ook nog eens iets gedaan aan de fietspaden, die al jarenlang al-
leen maar slechter worden, voor een groot deel omdat ze kapot gereden 
worden door asociaal brede, zware en vaak onverantwoord snel rijdende 
vrachtwagens? Of is daar misschien geen geld meer voor?

Frank van Gerwen, Heereweg 31, Bakkum-Noord

draaien. Gevorderden kunnen 
hun technische vaardigheden 
uitbreiden of werken aan een 
persoonlijke vormgeving. Iede-
re cursist heeft een eigen draai-
schijf tot z’n beschikking, zowel 
electrische schijven als origine-
le schopschijven. Ook leert men 
in deze cursus het beschilderen 
van het aardewerk met slibs, gla-
zuren en majolica. De eerste les 
is op 16 oktober. Overigens is er 
ook op de maandagavond we-
kelijks keramiekles, waar zowel 
draaien als handvormen moge-
lijk is. 
In het voorjaar hebben velen 
wellicht al kennisgenomen van 
het aanbod op het gebied voor 
beeldendekunst cursussen, mu-
ziek en toneel door middel van 
de folder voor het seizoen 10/11. 
Die is nog steeds gratis af te ha-
len of aan te vragen tijdens kan-
tooruren bij de administratie van 
Toonbeeld. Jan van Nassaustraat 
6, tel. 0251-659012. 
Voor meer informatie zie www.
toonbeeld.tv.

Jolanda Linschooten volgende 
gast bij de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast Jolanda Linschoo-
ten. Jolanda is avonturierster in 
hart en nieren. De uitzending 
zal op donderdag 14 oktober zijn 
van 21.00 uur tot 22.00 uur. Her-
haling zal zijn op zondag 16 ok-
tober van 12.00 uur tot 13.00 uur.
Jolanda is avonturierster in hart 

en nieren, vanaf 1997 reist zij de 
hele wereld over op zoek naar 
een nieuw avontuur. Alaska, de 
Noordkaap, soloreis met hus-
ky’s en Groenland. Niets is voor 
haar te ver. Naast haar avontu-
ren, schrijft zij ook boeken over 
haar ongelofelijke reizen. Foto-
grafie is ook een belangrijk on-
derdeel in haar leven. 

Jolanda heeft een klein gaatje 
kunnen vinden in haar schema 
om bij de 100 van Castricum te 
zijn. Donderdag 14 oktober komt 
ze langs om haar verhaal te de-
len met Peter van Raalte.
De uitzending is in stereo tot 
ver in de regio te beluisteren via 
de etherfrequentie 105.0 FM en 
op twee kabelfrequenties na-
melijk 104.5 FM voor Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de. 
Wie een tip heeft over een leuk, 
bijzonder of opvallend persoon 
kan dit mailen naar 100@castri-
cum105.nl.
Foto: Combi Loek Anderson.

SR wijzen de weg
Castricum – Formulieren, on-
begrijpelijke brieven, regelge-
ving, bezwaarschriften; de wet- 
en regelgeving kan flink inge-
wikkeld zijn. De Sociaal Raads-
lieden geven uitleg over rech-
ten en plichten. De hulp is kos-
teloos en wordt gegeven door 
professionals. Men kan telefo-
nisch een afspraak maken voor 
een van de spreekuren. 
Voor Castricum, Akersloot, Lim-
men en Uitgeest is het nummer 
0251–257157 op werkdagen 
tussen 9.00–13.00 uur en tussen 
13.30–17.00 uur. 
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Dikverdiende zege voor fris Limmen 1
Limmen - De voetballers van 
Limmen 1 hebben zich zondag-
middag van hun beste kant laten 
zien. Het talrijk opgekomen pu-
bliek kreeg op sportpark Dam-
pegheest negentig minuten lang 
een wedstrijd voorgeschoteld 
die meer dan de moeite waard 
was en dat was vooral de ver-
dienste van de formatie van Jos 
van Veelen. Limmen speelde ge-
dreven en was zich zeer goed 
bewust van het belang van de 
krachtmeting met Fortuna Wor-
merveer. Op de 5-1 (vijf-één!) ze-
ge was helemaal niets af te din-
gen.    

Onder leiding van de uitstekend 
fluitende scheidsrecher Wals 
uit De Rijp ontspon zich vanaf 
het eerste fluitsignaal een ener-
verende wedstrijd. Na de eer-
ste speldenprikjes van Fortuna 
nam Limmen het initiatief over 
en dat resulteerde in de twaalf-
de minuut in de openingstreffer. 
Jeroen Veldt, opnieuw ongrijp-
baar voor welke tegenstander 
dan ook, vond Rens Min die op 
zijn beurt Jim Ruiter op de rand 
van het strafschopgebied in stel-
ling bracht. Dat er met de schot-
kracht van de blonde midden-
velder niets mis is, bemerkte de 
doelman van Fortuna net iets te 
laat: 1-0! 
Een welkome opsteker voor Lim-
men dat - eerlijk is eerlijk - in 
de eerste helft heel wat had te 
duchten van de Wormerveerse 

opponent. Gelukkig stak doel-
man Koen Seignette ook zon-
dagmiddag in een blakende 
vorm en voorkwam hij halverwe-
ge de eerste helft tot twee keer 
toe een zekere tegentreffer na-
dat de Limmen-defensie zich wel 
heel makkelijk in de luren had 
laten leggen. De altijd enthou-
siaste Limmen-aanhang kon 
even later gelukkig de tweede 
Limmen-treffer bejubelen. René 
Krom onderstreepte zijn vlekke-
loze wedstrijd met een rake kop-
bal na een goedgemikte hoek-
schop van Rik Seignette: 2-0. 
Zoals het een goede trainer be-
taamt, zette trainer Jos van Vee-
len in de pauze de puntjes op 
de i. Limmen mocht terugblik-
ken op een redelijke eerste helft, 
maar er waren de nodige pun-
ten voor verbetering vatbaar. De 
woorden van Jos waren niet aan 
dovemansoren gericht. Limmen 
speelde een uitstekend tweede 
part en gunde Fortuna nauwe-
lijks meer kansen. Na een vloei-
end aanvalsopzetje tussen Rik 
en Tjeerd Kruidenberg leek Je-
roen de wedstrijd in Limmens 
voordeel te beslissen, maar op 
miraculeuze wijze hield de doel-
man van Fortuna zijn ploeg in de 
race. 

Toen de ploeg uit Wormerveer 
halverwege de tweede helft ‘out 
of the blue’ terugkwam tot 2-1, 
leek Limmen een spannende 
slotfase tegemoet te gaan. Ge-

steund door de fanatieke sup-
portersschare en de inbreng van 
de getergde invaller Gido Me-
ijer en de rest van zijn teamge-
noten liet Limmen zich van zijn 
beste kant zien. Gido vond na 
een knappe individuele actie zijn 
‘soulmate’ Jeroen die met zijn 
linkervoet Limmen in veilige ha-
ven loodste: 3-1. 
Het was de aanzet tot een ga-
lavoorstelling van Limmen dat 
in het laatste kwartier Fortu-
na tot wanhoop dreef. Paul Zee-
man, koud dertig seconden in 
het veld, smaakte het genoegen 
om in de 74e minuut met een 
prachtig afgemeten lob de For-
tuna-doelman te passeren (4-1), 
waarna ook Gido zijn invalbeurt 
met een doelpunt kon opfleuren. 
Met zijn vernietigende uithaal - 
na goed voorbereidend werk van 
Rik - kreeg ook hij de handen 
van het Limmen publiek op el-
kaar: 5-1. 

Het was een mooi slotakkoord 
aan een wedstrijd waarin Lim-
men 1 aantoonde over een pri-
ma generatie spelers te beschik-
ken. Hulde derhalve voor veer-
tien enthousiaste voetballers die 
een ongekende strijdlust kop-
pelden aan goed voetbal en daar 
de terechte beloning voor incas-
seerden. Dit biedt vertrouwen 
voor de wedstrijd tegen Meer-
vogels. Voor zondag alle succes 
in ‘de moeder aller derby’s’. Lim-
men kijkt er naar uit.

Bakkum - Op de vorige week 
gehouden commissiedag van 
Tennisclub Bakkum is Marlies 
Uiterwijk Winkel door het be-
stuur gehuldigd als supervrijwil-
liger 2010. Marlies maakt zich bij 
de tennisclub al ruim tien jaar 
verdienstelijk als vrijwilligster in 
verschillende functies. Met de-
ze uitverkiezing wil het bestuur 
haar grote betrokkenheid en in-
zet voor de club onderstrepen. 
Uit handen van voorzitter Jan 
Frens ontving Marlies de bij de 
titel horende trofee en een bos 
bloemen.
Marlies maakte in de jaren 2000 
en 2001 deel uit van de toernooi-
commissie. Ze maakte in 2001 
de overstap naar de Commis-
sie Jeugdtennis, waarin ze het 
secretariaat voor haar rekening 
nam en daarnaast actief was in 
de organisatie van verschillen-

de jeugdtennisactiviteiten, zo-
als de jaarlijkse jeugdweek met 
de jeugdclubkampioenschappen 
als hoogtepunt. Dit najaar legt 
zij haar functie in deze commis-
sie neer. Dat betekent niet, dat zij 
als vrijwilligster voor TC Bakkum 
stopt, want vanaf 2008 is zij web-
master van de TC Bakkum web-
site en in 2009 trad zij toe als se-
cretaris van de sponsorcommis-
sie.
De huldiging vond plaats te mid-
den van zo’n kleine honderd vrij-
willigers, die deelnamen aan de 
commissiedag die jaarlijks door 
het bestuur aan de clubvrijwilli-
gers wordt aangeboden. 

De commissiedag begon met 
een gezelligheidstennistoer-
nooi en werd afgesloten met een 
borreluurtje, gevolgd door een 
warm minibuffet.

Een blij verraste Marlies Uiterwijk Winkel met de trofee en de bloemen, 
die zij ontving bij haar uitverkiezing tot Supervrijwilliger 2010 van Ten-
nisclub Bakkum.

CSV Heren1 met nieuwe 
sponsors de competitie in
Castricum – Met twee nieuwe 
sponsors gaat de jonge ambiti-
euze ploeg van coach Johan van 
Huisstede de Hoofdklasse A in. 
Voebels Timmerwerken en Café 
City, beiden uit Castricum, bin-
den zich voor drie seizoenen aan 

V.l.n.r. boven: Johan van Huisstede (coach), Arne Beentjes, René Tamis, Xander Blankenstein, Gawin Dap-
per, Marten Buitelaar, Stef Koopman, Jeroen Guit (begeleider). V.l.n.r. onder: Tim Bakkum, Ron van den 
Akker, Dave Welboren, Wouter Hoberg, Nick Zwolsman, Roy Ooykaas, Erwin Winters, Koen Hoberg, Erik 
Beentjes.

TC Bakkum
Marlies Uiterwijk Winkel 
supervrijwilliger 2010

het eerste herenteam van CSV 
Handbal. 
CSV bouwde de afgelopen twee 
jaar aan een nieuwe ploeg sinds 
het afscheid van een groot aan-
tal routiniers. De jeugd is al 
vroeg doorgeschoven naar de 

heren en dus bleven grote spor-
tieve successen, zoals CSV die in 
het recente verleden kende in de 
eerste divisie, uit. 
Toch heeft de ploeg zich inmid-
dels ontwikkeld tot stabiele mid-
denmoter in de Hoofdklasse A 

en dit seizoen richt de ploeg zich 
op de plek een tot en met vijf. Af-
gelopen zaterdag speelde CSV 
zijn eerste competitiewedstrijd in 
Aalsmeer. 
Na zeven minuten zag CSV een 
4-1 achterstand op het bord 
staan, maar werd nog voor de 
rust weggewerkt. De jonge 
ploeg speelde geconcentreerd 
en gecontroleerd. De Aalsmeer-
ders scoorden door knap verde-
digings- en keepwerk nog maar 
twee keer die helft. Ruststand 
6-12. 

In de tweede helft speelde CSV 
niet hetzelfde spel als voor rust 
en het ervaren Aalsmeer begon 
weer in te lopen op de Castri-
cummers. Vooral door individue-

le kwaliteit van de linkeropbou-
wer en de fysiek imponerende 
cirkelloper van Aalsmeer vocht-
ten ze zich terug in het duel. Met 
nog zes minuten te spelen stond 
het 19-19. CSV probeerde, maar 
het was uiteindelijk Aalsmeer 
die scoorde en dus de wedstrijd 
op ervaring kon uitspelen, door 
het slim uitlokken van een aan-
tal overtredingen. CSV kwam 
uiteindelijk net te kort voor een 
punt, eindstand: 22-21.

Desalniettemin was trainer Jo-
han van Huisstede tevreden 
over de prestaties van zijn ploeg, 
maar hij vond wel dat minstens 
een punt verdiend was. Met ver-
trouwen gaat CSV de volgende 
wedstrijd tegemoet. 
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Sponsoravond Vitesse‘22 groot succes
Castricum - Op 20 september 
was het weer tijd voor de jaarlijk-
se sponsoravond van Vitesse ‘22. 
Dit jaar werd er een avond ge-
organiseerd, waarbij de hoofdrol 
was weggelegd voor FC Utrecht-
eigenaar Frans van Seumeren. 
Na de openingspresentatie van 
René Kuijs was het Van Seume-
ren die met een losse en humo-
ristische presentatie de avond 
bekroonde.
Voorman van hoofdsponsor de 
Triangel Groep René Kuijs gaf 
zijn visie van sponsoring weer. 
Met verschillende voorbeelden 
uit het rijke sponsorverleden 
van Triangel probeerde hij aan 
te geven waar het voor hem al-
lemaal om draait. Hij benadruk-
te dat voor hem betrokkenheid 
en waardering de belangrijk-
ste kernbegrippen zijn voor suc-
cesvol sponsorschap. Kuijs gaf 

op overtuigende wijze aan dat 
de feedback vanuit de maat-
schappij voor hem een belangrij-
ke factor is, zodat er een wissel-
werking ontstaat tussen spon-
sor en maatschappelijke betrok-
kenheid. 
In dit verband benadrukte hij ook 
dat met name door sponsoring 
van teamsporten dit kan worden 
bereikt en dat dit wat hem be-
treft meer bijdraagt dan adver-
teren.

Daarna was het de beurt aan 
Frans van Seumeren. Met veel 
smeuïge anekdotes wist hij de 
aandacht van de talrijke aanwe-
zige sponsors te trekken. 
Hij vertelde hoe hij zijn bedrijf 
Mammoet had uitgebouwd tot 
wat het nu is met als wereldwij-
de hoogtepunt de berging van 
de Russische onderzeeër Kursk. 

Helios wint overtuigend 
Castricum - De opluchting van 
de korfballers van Helios na af-
loop van de gewonnen wedstrijd 
tegen Badhoevedorp was groot. 
“Eindelijk speelden we weer een 
wedstrijd met snelheid en afwis-
seling”, aldus de tevreden coach 
Anand Joeloemsing. “We heb-
ben na de nederlagen van de af-
gelopen weken elkaar eens goed 
in de ogen gekeken en tijdens 
de training de zaken die fout lie-
pen uitvoerig besproken. Het re-
sultaat is een mooie overwin-
ning op een hele lastige tegen-
stander.’
Helios begon de wedstrijd vol 
overtuiging. Loes Brakenhoff  
maakte al snel twee slimme 
doelpunten en Helios hield van-
af het begin het initiatief strak in 
de hand. Badhoevedorp kwam 
nog terug tot 2-2 maar daarna 
kwam de overwinning van Heli-
os nauwelijks meer in gevaar. Bij 

Vrouwen verbeteren conditie in één 
maand tijdens de Fit4lady Fitmaand
Limmen - Fit4lady organiseert 
een fitmaand. Deze is bedoeld 
voor vrouwen die willen ervaren 
hoe het is om te trainen bij Fit-
4lady. 

Gestart wordt met een intake-
gesprek, waarna een persoonlijk 
advies volgt. Vervolgens wordt 
er gedurende een maand bij Fit-
4lady getraind en de periode 
wordt afgesloten met een advies 
voor de toekomst. Tijdens deze 
maand trainen de vrouwen twee 
keer per week, op elk moment 

dat het hen schikt, onder bege-
leiding van de fitnesstrainsters. 

Dit programma is geschikt voor 
alle vrouwen die hun conditie 
willen verbeteren en lekker fit 
willen blijven of worden. De kos-
ten voor de intake en metingen, 
het advies en trainingsprogram-
ma bedragen 49 euro. 

Vrouwen die willen deelnemen 
kunnen zich opgeven tot en met 
zaterdag 30 oktober via tel.: 072–
5054605/06–27544194 of per e-

mail op limmen@fit4lady.nl. Er 
kunnen dertig dames deelne-
men aan deze fitmaand. 

Fit4lady is gevestigd in Limmen 
aan de Drie Linden 3. De deelne-
mende vrouwen kunnen op elk 
moment trainen en er is conti-
nue begeleiding. 
De training is afwisselend, duurt 
30 minuten per keer en heeft als 
effect: een strakker en slanker fi-
guur en een fit gevoel. De sfeer 
valt te omschrijven als gezellig 
en laagdrempelig. 

De succesvolle zakenman gaf 
aan dat ook geluk en lef grote 
factoren waren bij het succesvol 
zijn van zijn onderneming. 

Ook FC-Utrecht kwam aan bod, 
waarbij hij stelde dat er een goe-
de balans moet zijn tussen het 
technische beleid en het finan-
ciële/bestuurlijke beleid. Ook hij 
benadrukte dat maatschappelij-
ke betrokkenheid van FC Utrecht 
een zeer belangrijk punt voor 
hem was.

Een geslaagde sponsoravond 
dus, waarin op het einde een 
cheque van 500 euro werd aan-
geboden door de sponsorcom-
missie van Vitesse ’22 voor zijn 
non-profitorganisatie in Ghana. 
Met een hapje en een drank-
je werd de feestelijke avond af-
gerond.

de rust stond het 7-4 in het voor-
deel van de thuisploeg.
Na de rust bleef Helios gecon-
centreerd spelen en wist aan-
voerder Frank Brakenhoff met 
een aantal fraaie doelpunten zijn 
naam als schutter waar te ma-
ken. De Castricummers verslap-
ten niet en bleven de tegenstan-
der onder druk zetten. De verde-
diging zat goed in elkaar en He-
lios liep uit naar een grote voor-
sprong. In de slotfase maakte 
Badhoevedorp nog een aantal 
doelpunten zodat de ploegen de 
wedstrijd beëindigden met een 
eindstand van 14-11. 

Volgende week speelt Helios de 
laatste wedstrijd op het veld te-
gen de koploper Ados. In de 
vorm van de laatste wedstrijd 
moet Helios het Ados knap lastig 
gaan maken. Het duel in Hoorn 
begint om 14.30 uur.

Klimop veiling
Castricum - Vrijdag 15 oktober 
vindt er op Basisschool De Klim-
op een veiling plaats. Elke groep 
heeft eind vorig jaar een kunst-
werk gemaakt. Deze kunstwer-
ken (kavels) worden die middag 
geveild. Naast deze kunstwerken 
zijn er door diverse ouders en 
opa’s en oma’s nog meer kavels 
aangeboden: onder andere een 
appeltaart, haarverzorgingpak-
ket, onderhoudsbeurt voor de 
cv-ketel, knipbeurt, gesigneerd 
AZ-shirt van Celso Ortiz en nog 
veel meer. Ook bedrijven waar-
onder Intertoys, Gebr. Beentjes, 

Arke, Caterpillar, Simply Natural, 
Van Vessem & Le Patichou en 
Texaco Heemskerk hebben een 
kavel beschikbaar gesteld. De 
opbrengst van de kavels wordt 
gebruikt om het schoolplein een 
flinke opknapbeurt te geven. Op 
www.obsdeklimop-castricum.
blogspot.com zijn de kunstwer-
ken te zien via de fotolink in het 
rechter menu. Wie nog op zoek 
is naar een mooi/leuk kunstwerk 
kan gerust vrijdag 15 oktober 
van 14.30-16.30 uur aan de Roo-
seveltlaan 1 te Castricum een 
kijkje komen nemen. Voor meer 
informatie kan men contact op-
nemen met de heer Starreveld 
tel: 0251-651656.
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28 - 29 oktober 2010
vakantie-voetbaltweedaagse

bij vitesse '22
voor ALLE jongens en meisjes in de leeftijd van 9 - 14 jaar

Het dagprogramma bestaat o.a. uit trainingen, onderlinge
wedstrijden, diverse spelletjes en een quiz.
Voor de lunch wordt gezorgd !
Een slecht weer programma is voorzien.
Het programma start om 09.00 uur en eindigt om 17.00 uur.

Kosten: 25 euro per dag/per persoon.

Voor aanmelding of verdere informatie:
janoldenhove@casema.nl

Meld je aan vóór
26 oktober aanstaande !!!
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Vitesse laat zich de tweede 
helft aftroeven door VVW

Castricum - Zondag ging Vi-
tesse voor het tweede achter-
eenvolgende jaar naar Wervers-
hoof om aldaar aan te treden te-
gen het plaatselijke VVW. Vorig 
seizoen deed deze ploeg voor 
het eerst in haar historie mee in 
de tweede klasse, en uiteindelijk 
eindigden zij op een verdienste-
lijke zevende plaats. Dit jaar is 
hun selectie wat breder gewor-
den omdat zich enkele nieuwe 
spelers aangemeld hebben die 
bij hun vorige club (onder an-
dere Hollandia en Zouaven) niet 
of nauwelijks in de basis moch-
ten spelen. Dit blijkt goed uitge-
pakt te hebben, want ook Vitesse 
moest zijn meerdere erkennen in 
het betere en veel fellere VVW.
De eerste helft waren beide 
ploegen aan elkaar gewaagd, 
al werden de meeste duels toch 
gewonnen door het agressief 
spelende VVW. Al in de eerste 
minuut kreeg de thuisploeg een 
unieke mogelijkheid om de sco-
re te openen, maar van dichtbij 
werd de bal toch nog naast ge-
schoten. Na zo’n kwartier spe-
len was het Vitesse dat de lei-
ding nam. Lennert Beentjes werd 

door Robin Bakker in de diepte 
aangespeeld, draaide vervolgens 
weg van zijn directe bewaker en 
scoorde heel beheerst: 0-1. Zo’n 
vijf minuten later werd het zelfs 
0-2 toen Robin Bakker met een 
van zijn weinig geslaagde acties 
diverse verdedigers voorbij liep 
en een prima voorzet gaf op Len-
nert Beentjes. Maar voordat die 
aan de bal kon komen was het 
zijn tegenstander die de bal zijn 
eigen doel in schoot. Lang kon 
Vitesse echter niet genieten van 
deze comfortabele voorsprong, 
want direct daarna wist een van 
de middenvelders zijn spits aan 
te spelen, kreeg de bal perfect 
teruggekaatst en joeg die on-
houdbaar in de kruising. 

Vlak voor rust werd het zelfs nog 
gelijk toen VVW van de goed 
fluitende scheidsrechter een 
gemakkelijk gegeven vrije trap 
kreeg bij de zijlijn. Op de ho-
ge voorzet die volgde, reageer-
de keeper Erik Alders niet alert 
genoeg. In plaats van de bal ver 
weg te stompen probeerde hij 
tevergeefs die bal weg te pluk-
ken boven het hoofd van een 

Herfstvakantie Voetbal-
tweedaagse bij Vitesse’22
Castricum - In de herfstvakan-
tie organiseert Vitesse’22 op de 
sportvelden van de Puikman op 
28 en 29 oktober een ‘vakan-
tie voetbaltweedaagse’ voor de 
jeugd in Castricum en omstre-
ken van 9 tot en met 14 jaar.
Deze tweedaagse staat onder 
leiding van gediplomeerd hoofd-
trainer van de A-Junioren en 
Technisch coördinator Junioren 
van Vitesse’22, Jan Oldenhove, 
die tijdens deze tweedaagse bij-
gestaan wordt door vakkundige 
assistenten. De kinderen zullen 
zo veel als mogelijk in leeftijds-
categorieën worden ingedeeld. 
Het ochtendprogramma bestaat 
onder andere uit algemene trai-
ning en techniektrainingen, zo-
als kappen/draaien, dribbelen 
en schieten. ’s Middags kunnen 
de kinderen het geleerde in on-

derlinge wedstrijden en spelvor-
men laten zien. Ook voorziet het 
programma in diverse spelletjes 
en een quiz. Het belooft dus een 
ware voetbalhappening te wor-
den waar de kinderen, behalve 
dat ze veel plezier hebben, ook 
nog eens veel bijleren.
Uiteraard ontvangen alle deel-
nemers een leuk aandenken aan 
dit evenement en laat brood en 
drinken maar thuis, want voor 
de lunch wordt gezorgd! In een 
slecht weer programma is voor-
zien dus succes gegarandeerd.
Het programma start om 9.00 
uur en eindigt om 17.00 uur. Kos-
ten: 25 euro per dag/per persoon 
all in.
Voor aanmelding of verdere in-
formatie: janoldenhove@case-
ma.nl. Men dient zich voor 26 
oktober aan te melden. 

van de spitsen. Omdat er ver-
der ook niemand van Vites-
se reageerde kon die spits als-
nog de bal in het net tikken. Dat 
bracht de ruststand op 2-2. Na 
rust was het voornamelijk VVW 
dat de lakens uitdeelde. Vitesse 
zakte heel ver terug, en wist zich 
ook niet meer in de wedstrijd te 
knokken. Door veel meer strijd-
lust drukte de thuisploeg Vites-
se meer en meer in de verdedi-
ging, en creëerde daarbij ook al 
de nodige kansen. Erik Alders 
wist vooralsnog een voorsprong 
te voorkomen door tot tweemaal 
toe een doorgebroken speler van 
het scoren te beletten door zich 
voor de bal te werpen. Toch was 
het in de 70ste minuut alsnog 
raak, toen de rechtermiddenvel-
der op simpele wijze op het mid-
denveld de bal veroverde en kon 
oplopen richting strafschopge-
bied. Zijn knal verdween vervol-
gens onhoudbaar en binnenkant 
paal binnen: 3-2. 
Pas zo’n minuut of vijf voor het 
einde begon Vitesse nog los te 
komen en volgde er zoiets als 
een slotoffensief. In de blessu-
retijd wist aanvoerder Milo Cre-
mers nog een prima voorzet af 
te leveren die door Shabari Vis-
ser ineens op de pantoffel werd 
genomen, maar zijn te zachte in-
zet werd een prooi voor de kee-
per. Zodoende werd de topper 
beslist in het voordeel van VVW, 
dat daarmee op verdiende wijze 
de koppositie overnam van Vi-
tesse. En dat is voor de ploeg uit 
Wervershoof de hoogste plaats 
uit hun historie! 

Volgende week maar weer be-
ter als Vitesse thuis aantreedt te-
gen VSV.

Start schaatsseizoen VKIJ
Castricum - Ondanks heerlijke 
nazomerse temperaturen, open-
de op zaterdag 9 oktober ijsbaan 
de Meent zijn deuren weer. Om 
7.30 uur stond VKIJ Castricum/ 
Bakkum (Vereniging Kennemer 
IJsbaan) weer klaar om het ijs te 
bestormen. Na een goeie war-
ming up was er eindelijk voor 
de licentiegroep van de VKIJ 
weer contact met het ijs. Het was 
eventjes aftasten om vervolgens 
met volle snelheid over de baan 
te glijden.

De licentiegroep varieert in de 
leeftijd van 10 tot 50 jaar die, on-
der begeleiding van vier gediplo-
meerde trainers, zich ieder jaar 
weer proberen te overtreffen 

op de diverse afstanden van het 
lange baan schaatsen.
Na het vroege uur kon de jeugd 
om 10.00 uur het ijs op om weer 
volop ijspret te beleven. Het was 
voor de ruim 50 kinderen in de 
leeftijd van zes tot twaalf jaar 
weer dolle pret en vol trots lie-
ten ze de trainers zien wat ze al-
lemaal nog wisten. Veel kinderen 
waren dan ook teleurgesteld dat 
het uur zo snel voorbij gegaan 
is. Gelukkig kunnen ze tot maart 
iedere week (ook in vakanties) 
zich de kunst van het schaat-
sen aanleren. De VKIJ heeft nog 
ruimte voor enkele jeugdschaat-
ser. 
Meer informatie via www.vkij.nl. 
Foto: Willem de Vries

Pauline Stuive wint het vijfde 
Castricum Besloten Golftoernooi

Castricum - Vrijdag 8 oktober  
is alweer het vijfde Castricum 
Besloten Golftoernooi gespeeld. 
Door de vele regenval in de voor-
gaande weken waren de om-

standigheden zeer zwaar op de 
Heemskerkse Golfclub, welke 
traditioneel de host is voor het 
prestigieuze toernooi. De strijd 
om de derde plek was nog het 

meest spannend, zes mensen 
eindigden met een gelijk aan-
tal van stablefordpunten van 32, 
Martin Klaver trok uiteindelijk 
aan het langste eind omdat hij 
de laatste negen holes de mees-
te punten had behaald.
Peter Pelt is tweede geworden 
na een soevereine ronde mat 34 
stablefordpunten.
Pauline Stuive mag zich het ko-
mende jaar beste golfster van 
Castricum en Bakkum noemen,  
met 35 punten was zij de terech-
te winnaar en mocht zij de ‘beker 
met de grote oren’ ontvangen uit 
de handen van toernooidirecteur 
Ab van Schooten en wedstrijdlei-
der Nico de Boer. Wegens groot 
succes zal het Castricum Beslo-
ten Toernooi in 2011 wederom 
plaatsvinden, over de exacte da-
tum zullen nog onderhandelin-
gen worden gevoerd. 

Jan Levering koploper bij 
biljartvereniging Onder Ons
Castricum - Jan Levering is de 
nieuwe koploper bij biljartvereni-
ging Onder Ons. Jan speelde vijf 
goede partijen op rij en behaal-
de de meeste punten.
Op de tweede plaats Sander 
Gosselink met goed spel en ho-
ge series, gevolgd door J.H. Berg 
die goed in vorm is. Frans Pe-
perkamp steeg naar de vijfde 

plaats. Drie goede partijen op rij 
met een algemeen moyenne van 
24,57 en de hoogste serie van 
137 steeg hij tien plaatsen in de 
ranglijst. 

Het C1 team gaat ook weer van 
start met kopman Frans Peper-
kamp, Jan Hans Berg, Hans Gos-
selink en Ap Schuit.
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Cursus ‘Vlaggen doe je 
zo’ bij FC Castricum
Castricum - Voor herhaling vatbaar. Dat was de algemene conclusie 
na de eerste cursus ‘Vlaggen doe je zo’ die door Wim Beukers, voor-
zitter van de scheidsrechterscommissie, en de alom gerespecteerde 
grensrechter Frank Drost (foto rechts) werd verzorgd. “Het was heel 
erg leuk”, aldus Frank Drost. “De enthousiaste ouders hebben in kor-
te tijd heel veel geleerd. Nu gaan wij een proefwedstrijd organiseren 
waarbij alle cursisten in actie komen. Zo wordt de theorie in praktijk 
gebracht.” (Foto: Han de Swart)

Croonenburg D1 verliest 
onnodig van Keistad D1
Castricum - Croonenburg 
speelde afgelopen zaterdag thuis 
tegen Keistad D1. Dit team had 
uit twee wedstrijden vijf punten 
verzameld en stond daarmee in 
de middenmoot. 
Croonenburg begon de eerste 
set met een 4-3 achterstand, 
toen de tellers ineens aangaven 
dat er sprake was van een op-
stellingsfout. Hierdoor keek men 
meteen tegen een 5-2 achter-
stand aan. Maar ondanks deze 
tegenslag ging het in het begin 
van de set redelijk gelijk op. He-
laas wist men dit niet vol te hou-
den en liep Keistad uiteindelijk 
uit. Deze set werd dan ook dik 
verloren met 25-13. 
De tweede set gingen de da-

mes er weer met volle moed te-
genaan. Maar wat bleek, dit keer 
was er weer sprake van een op-
stellingsfout. De buitenaanval-
sters waren omgedraaid met de 
diagonaal speelsters waardoor 
de opstelling continue niet klop-
te. De rest van de set zorgde dit 
voor een hoop onduidelijkheid. 
Men kon niet meer in het spel 
komen en ook deze set werd dik 
verloren met 25-16.
Gelukkig ging de derde set wel 
een stuk beter. Het ging lang ge-
lijk op. Lisanne, een talentvol-
le jeugdspeelster kwam halver-
wege de set het veld in. Mede 
dankzij haar goede spel en een 
mooie service serie van Nancy 
van Rooij werd deze set redelijk 

makkelijk gewonnen met 25-16.
De vierde set was erg spannend. 

Zowel Croonenburg als Keistad 
speelde goed, er werden lan-
ge rally’s gespeeld. Lisanne had 
een mooie serviceserie en Mein-
tje Siegel, die deze keer fungeer-
de als spelverdeelster, had veel 
mooie reddingen. Deze set ging 
gelijk op, en vooral het einde 
was erg spannend. Helaas werd 
er net aan het korte eind getrok-
ken en verloor Croonenburg de-
ze set met 26-28.

Uiteindelijk heeft men dus maar 
een punt behaald deze wed-
strijd. Er had zeker meer inge-
zeten, mede vanwege de opstel-
lingsfouten. Croonenburg heeft 
nu acht punten behaald uit drie 
wedstrijden. Volgende week 
speelt men weer tegen Keistad, 
deze keer tegen dames 2. Hope-
lijk dan met een beter resultaat.

Schaakvereniging Castricum
Chin-a-Loi verslaat Tiesinga
Castricum - In de 6e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum speelde 
Raymond met wit tegen de Ko-
ningsindische opstelling van Ri-
kus Tiesinga.
Na een iets te optimistisch be-
gin van Rikus, kwam wit beter te 
staan en begon te bouwen aan 
een drukstelling. Door ruimtege-
brek begon Rikus aan een serie 
afruilen, maar die pakte verkeerd 
uit voor hem. Raymond kreeg 
een winnende stelling in handen 
en incasseerde beheerst het vol-
le punt.  
Peter Smit bleef met wit heel 
lang in de race tegen de sterke-

re Kees Lute. In een Trompows-
ky-opening kwam een gelijk-
waardige stelling op het bord. 
Peter leverde een pion in, nadat 
hij een vork over het hoofd had 
gezien. Kees dacht de partij te 
kunnen forceren maar dat pak-
te verkeerd uit. De zwarte aan-
val sloeg niet door en Peter had 
remise in handen toen hij echter 
op een verkeerde manier terug-
sloeg. Met de dame slaan bete-
kende remise, zoals het nu ging 
verloor Peter nog een pion en gaf 
op.
Sander Mossing Holsteijn weet 
ook weer wat verliezen is. Te-
genstander met zwart was Hem-

mo Dekkers en die speelde de 
Owen–verdediging, een systeem 
dat gebaseerd is op een tegen-
stoot in het centrum met c5 of 
d5. Sander kreeg met wit meer 
ruimte maar de zwarte sluip-
schutter in de vorm van een lo-
per op b7 bleef naar in de witte 
verzwakte koningsstelling prik-
ken. Geheel tegen zijn gewoon-
te in, kwam Sander in tijdnood 
en koos in plaats van een afruil, 
die het voordeel vasthield, voor 
een zet die ogenblikkelijk ver-
loor. Na een dameschaak werd 
de koning gedwongen het veld 
f1 te bezetten. Zonder witte be-
schermende pionnen werd daar-
na de zwarte toren op de f-lijn 
geplaatst en kon wit de dame in-
leveren. Door deze verrassende 
overwinning is Hemmo opnieuw 
koploper. 

Strand- en duinloop van AV 
Castricum weer groot succes
Castricum - Met prachtig weer, 
weinig wind en een aantrekke-
lijke route over het strand de-
den afgelopen zondag 10 okto-
ber weer een aantal honderden 
deelnemers mee om de oude re-
cords te breken. Dat bleek toch 
pittiger dan verwacht.
De jongste deelnemers gingen 
om 10.15 uur van start voor de 
2,3 km. Er werd in diverse cate-
gorieën gelopen. Hier ging het 
sneller dan vorig jaar. Bij de ca-
tegorie 11-13 jaar waren Ry-
an Clarke en Corinde van Es de 
snelsten. In de categorie 8-10 
jaar waren dat Joran Kooij en 
Michelle van Dorth. En in de ca-
tegorie jonger dan 7 jaar wa-
ren dat Tobias Vrolijk. Alle lopers 
gingen naar huis met een mooie 
herinnering. Ook de 4 km voor 
volwassenen was weer een leu-
ke strijd. Bij de heren was Quin-
ten Zwage met 13,47 de snelste, 
bij de dames was dat Sanne Ver-
stegen met 16,04.
De wedstrijdafstand van de dag 
was de 10,5 km. Hier waren ook 
diverse categorieën, maar bij de 

dames was de snelste Monique 
Arkenbout in 45,18. Bij de man-
nen was de snelste Ton Kong in 
een tijd van 39.45. Deze tijden 
zijn wel langzamer dan vorig jaar.
De 15 km lopers gingen gelijker-
tijd van start. Het werd niet al-
leen een gevecht tussen de lo-
pers, maar ook hier ging men 
de strijd met het strand aan. De 
snelste dame werd Ria Stam in 

1.11,14 en de snelste heer Ted 
Groen in 1.04,01. Alle uitslagen 
kan men terugvinden op www.
avcastricum.nl.
De deelnemers en de organi-
satie zelf is natuurlijk heel te-
vreden over de loop, de deel-
nemers en de algehele soepe-
le verloop. Op zondag 5 decem-
ber is de volgende AV Castricum 
duinloop. Zwarte piet is uitgeno-
digd om hier bij te zijn, misschien 
rent hij wel mee. Deze loop met 
vier verschillende afstanden gaat 
weer door de mooie bossen. Fo-
to: Siem Danenberg.

FC Castricum ME 2 
ziet het levenslicht
Castricum - Het enthousias-
me was hartverwarmend en de 
inzet ook. De eerste wedstrijd 
van het tweede meisjesteam van 
FC Castricum werd er één om 
nooit meer te vergeten. Niet al-
leen omdat de meiden hun de-
buut in de voetbalarena maak-
ten, maar ook vanwege het wed-
strijdverloop. Want laat men eer-
lijk zijn, de meiden moesten nog 
even aan elkaar wennen en we-

ten wie waar moet lopen. Dat 
soort dingen, maar dat komt 
vanzelf. Daarom moet de uitslag 
van 0-17 tegen LSVV snel verge-
ten worden. 
Let op, zaterdag gaat men uit 
naar Jong Holland. Wedden dat 
de uitslag er dan heel anders uit 
ziet? Blijf vooral lachen en van 
het spel genieten. Dan vallen de 
doelpunten vanzelf. (Foto: Han 
de Swart)

Castricum -  Op zondag 17 ok-
tober begeleidt Judith Bosman 
een ontspannende wandeling 
met Tai Chi en Mindfullness in 

Ontspannende wandeling 
met Tai Chi en Mindfullness

de natuur. De wandeling begint 
om 10.30 uur bij De Hoep. 
Aanmelden via www.pwn.nl/ac-
tiviteiten.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

WWW.CASTRICUM.NL

Agenda Raadsactiviteiten
14 oktober 2010
19:30 – 20:30 BOS-impuls, visie op project en vervolgmogelijkheden 
20:00 – 20:30 Presentatie Calorie 
20:30 – 22:00 Gelegenheid tot het stellen van technische vragen over 
 de 2e bestuursrapportage 2010 en de begroting 2011.

Agenda
Raadsplein
21 oktober 2010
De gehele agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien via www.castricum.nl. 
De stukken zijn ook in te zien op de gemeentelijke locatie in Limmen.

CityCamp Castricum een jaarlijks 
terugkerend evenement?
Op 15 september werd gediscussieerd over de ervaringen die zijn opgedaan met het 
project CityCamp Castricum. De resultaten uit de discussieavond worden gebruikt 
voor de evaluatie van het totale project, dat begin november wordt verwacht. 
De haalbaarheid van een vervolg op het - provinciale - project hangt sterk af van de 
beschikbare financiën voor de komende tijd. Meer over de uitkomsten van de discussie 
leest u op de website > Meer nieuws >.  

Informatieavond aanleg drainage 
‘Molendijk Noord’ Castricum
De gemeente Castricum gaat binnenkort drainage aanleggen in de Rooseveltlaan, 
Dag Hammarskjöldlaan, Albert Schweitzerlaan, Gobatstraat, Marshallstraat, Nan-
senlaan, Arnoldsonstraat en Hendersonstraat te Castricum. De bewoners van deze  
straten hebben een uitnodiging gekregen voor een informatiebijeenkomst op 20  
oktober. Meer informatie leest u op de website > Meer nieuws >.

Opvoedcursussen voor ouders
GGD Hollands Noorden organiseert in november en december verschillende ouder-
cursussen in gebouw Geesterhage in Castricum:
- ‘Peuter in Zicht!’. Voor ouders/verzorgers van peuters tussen de 1 ½ en 4 jaar oud. 
- ‘Opvoeden & Zó’ en ‘Opvoeden & Zó in je eentje’. Voor (alleenstaande) ouders/

verzorgers van kinderen in de leeftijd van 3 tot 12 jaar. 
Voor meer informatie en aanmelden surft u naar www.ggdhollandsnoorden.nl. 

Bijeenkomst Jonge Senioren
De gemeente organiseert in samenwerking met de Stichting Welzijn Castricum 
de bijeenkomst ‘Jonge Senioren voor Castricum’ (Akersloot, Bakkum, Castricum, 
Limmen, de Woude) op 21 oktober a.s. om 14:00 uur (zaal open om 13:30 uur) in 
Geesterhage (Geesterduinweg 5, 1902 CB Castricum). Alle inwoners van rond de 
65 jaar zijn welkom, al dan niet met introducé. De bijeenkomst laat u kennismaken 
met de mogelijkheden die vrijwilligerswerk heeft te bieden. Hoe kunt u zelf op een 
aangename en nuttige manier actief blijven? Hoe kan het vrijwilligerswerk van uw 
ervaring profiteren? Meer informatie leest u op de website (> Persberichten >).

Werk aan 
de weg
Op verschillende plaatsen vindt  
asfaltonderhoud plaats. De werk-
zaamheden kunnen overlast geven 
voor verkeer en parkeerders.

Limmen: 13 en 14 oktober op de 
Middenweg tussen de Kerkweg en de 
Enterij. 
Castricum: 13 en 14 oktober op de 
Dokter Benderslaan en Prof. Van der 
Scheerlaan, 14 en 15 oktober op de  
Van Renesselaan. 

De aannemer werkt tussen 7.00 uur en 
17.00 uur. Buiten deze tijden kan wel 
gebruik gemaakt worden van de weg.
Voor al deze werkzaamheden geldt 
dat bij slecht weer de werkzaamhe-
den mogelijk worden uitgesteld. Zie 
www.castricum.nl/ Werken in uitvoe-
ring) voor de meest actuele situatie.

Proef met 
verlichting 
langs nieuw 
fietspad
De zogenaamde ‘oriëntatieverlich-
ting’ langs het nieuwe fietspad van 
Akersloot naar Castricum geeft niet 
voldoende licht. Sinds het fietspad 
in gebruik is genomen, zijn er veel 
klachten bij de gemeente binnenge-
komen over de spaarzame verlichting. 
De verlichting werd in overleg met de 
vogelwerkgroep aangelegd. 

Binnenkort wordt bij de ingang van 
de fietstunnel aan de kant van het 
Buitendijkspad aangepaste verlichting 
geplaatst. In de drie bochten wor-
den borden en tijdelijke verlichting 
geplaatst om de veiligheid te verbe-
teren. De gemeente gaat bovendien 
overleggen met de Vogelwerkgroep 
over definitieve verlichting langs het 
fietspad.



AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u 
inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zon-
nedauw 4.

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen. Deze kennisgeving betekent 
niet dat medewerking wordt verleend.

240910	 Dorpsstraat	35	c	en	d	in	Castricum
 Het omzetten van de bestemming van 
 winkel naar daghoreca
300910	 Molenweide	47	in	Castricum
 Het uitbreiden van de woning
011010	 Jan	Miessenlaan	5	in	Bakkum
 Het bouwen van een kleinschalig 
 kinderdagverblijf (2e fase)
041010	 Bakkummerstraat	63	in	Bakkum
 Het verwijderen van asbest
	 Dorpsstraat	56	in	Castricum
 Het plaatsen van gevelreclame
061010	 Zeeweg	31	in	Bakkum
 Het plaatsen van een trap bij loods 2
	 Zeeweg	31	in	Bakkum
 Monumentenvergunning voor het wijzigen 
 van loods 2
	 Duinenbosch	3	in	Bakkum
 Het gedeeltelijk slopen van het 
 paviljoen Breehorn

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 14 oktober 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan 
gedurende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6  
van de Wet ruimtelijke ordening
	 Westerweg	14	in	Limmen
 Het uitbreiden van de woning
	 Rijksweg	1	in	Limmen
 Het bouwen van een kapschuur

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
	 Dorpsstraat	35	c	en	d	in	Castricum
 Het omzetten van de bestemming van 
 winkel naar daghoreca

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebben-
de mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen 
bij de gemeente. Voor het indienen van een monde-
linge zienswijze kunt u een afspraak maken met team 
BWB, bereikbaar via (0251) 66 1122.

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:

Bouwvergunningen 
041010	 Heemstederweg	6	in	Castricum
 Het plaatsen van een bedrijfshal
051010	 Lindenlaan	26	in	Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
081010	 Volkstuinencomplex	Breedeweg	in	
 Castricum (kad. B, 444)
 Het plaatsen van een hobbykastje

	 Rijksweg	1	in	Limmen
 Het uitbreiden van de ligboxstal

Kapvergunningen
081010	 Dorpsstraat	t.h.v.	nr.	61	in	Castricum
 Het kappen van 1 Lindeboom
	 De	Loet	t.h.v.	nrs.	182-200	in	Castricum
 Het kappen 5 kastanjebomen
	 Wagnerlaan	e.o.	in	Akersloot
 Het kappen van 20 bomen

APV-vergunningen
Melding	geluid: Vereniging Vrienden van de Bakke-
rij heeft een melding ingediend voor het geluid op 6 
november 2010. De geluidsvoorschriften zijn op deze 
avond voor de inrichting niet van toepassing.
Standplaatsvergunning: aan Bloemisten De Eeuwige 
Lente C.V. is vergunning verleend voor het innemen 
van een standplaats voor de verkoop van kerstbomen 
op het parkeerterrein achter het Geesterduin te Cas-
tricum van 4 tot en met 20 december 2010.
Plaatsen	 van	 voorwerpen:  aan Cinecas exploitatie 
B.V. is vergunning verleend voor het plaatsen van 
voorwerpen op de stoep op 6 oktober, 17 novem-
ber en 24 november 2010, alle dagen van 19.00 tot 
23.00 uur.
Mobiele	Servicedsesk:  aan Roscom Promotie is ver-
gunning verleend voor het plaatsen van een mobiele 
sevicedesk van Ziggo op 26 en 27 oktober 2010 op 
De Brink  te Castricum en van 28 tot en met 30 okto-
ber 2010 op het parkeerterrein nabij de bibiliotheek 
te Castricum.
Filmopnames: aan Set Cross Locatie Management is 
vergunning verleend voor het plaatsen van objecten 
op het strand van Castricum ten behoeve van filmop-
names op 11 oktober van 12.00 tot 17.00 uur.
Melding	geluid: Tennisclub Bakkum heeft een mel-
ding ingediend voor het geluid op 6 november 2010. 
De geluidsvoorschriften zijn op deze avond voor de 
kantine van tennisclub Bakkum niet van toepassing.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de 
datum van bekendmaking van bovengenoemde be-
sluiten een bezwaarschrift indienen bij de gemeente 
(Postbus 1301, 1900 BH Castricum). De werking van 
deze besluiten wordt door indiening van een be-
zwaarschrift niet opgeschort. Zie verder onder ‘Voor-
lopige voorziening”. 

BestemmingsplAnnen
Kennisgeving	voorontwerpbestemmingsplan	
Paulusschool	Castricum
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met 
het voorontwerpbestemmingsplan Paulusschool Cas-
tricum. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter 
vaststelling wordt aangeboden aan de raad, wordt 
een ieder in de gelegenheid gesteld om hiervan ken-
nis te nemen. Op grond van de Inspraakverordening 
Castricum kunnen inspraakreacties worden inge-
diend.
Begrenzing: het plangebied betreft het terrein van 
de huidige Paulusschool aan de Eerste Groenelaan 
in Castricum. De plangrens wordt gevormd door 
de Oranjelaan (noordzijde), Willem de Zwijgerlaan 
(oostzijde), de Eerste Groenelaan (zuidzijde) en het 
Heliosterrein (westzijde).
Doel: het doel van het voorontwerpbestemmings-

plan Paulusschool Castricum is om een planologisch 
en juridisch kader te bieden voor het vervangen van 
de huidige bebouwing door een negen-klassige ba-
sisschool met daarop maximaal 15 bovenwoningen. 
Inzage: het voorontwerpbestemmingsplan ligt met 
ingang van donderdag 14 oktober 2010 gedurende 
zes weken ter inzage:
- bij het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening aan 

de Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende de ope-
ningstijden ;

- digitaal als pdf bestand op de gemeentelijke web-
site: www.castricum.nl;

- via de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl.
Inspraak: gedurende de inzagetermijn kunnen mon-
deling of schriftelijk inspraakreacties worden ingediend 
bij het college  (Postbus 1301, 1900 BH Castricum) 
o.v.v. “inspraakreactie op het voorontwerpbestem-
mingsplan Paulusschool”. Voor het indienen van een 
mondelinge inspraakreactie kunt u een afspraak ma-
ken met team BWB, tel. (0251) 661 122.
Inloopbijeenkomst: op 21 oktober 2010 vindt van 
19.00-21.00 uur  een inloopavond plaats over dit 
voorontwerpbestemmingsplan in de Paulusschool, 
Eerste Groenelaan 88, Castricum. U kunt dan het 
voorontwerpbestemmingsplan inzien, vragen stellen 
en eventueel een inspraakreactie indienen. 
Meer informatie: mw. H. Goverde-Bruins, tel. (0251) 
661 122.

verkeersBesluit
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 
van het BABW hebben burgemeester en wethouders 
besloten:
1. Tot het inrichten van de twee parkeerplaatsen tus-

sen huisnummers 47 en 49 in de Torenstraat, kern 
Castricum, als een laad- en losplaats door middel 
van het plaatsen van bord E7 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende teke-
ning. 

2. Tot het aanbrengen van een gele onderbroken 
streep op de twee parkeerplaatsen tussen huis-
nummers 47 en 49 in de Torenstraat, kern Cas-
tricum, als bedoeld in artikel 24 lid 1 onder e van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit be-
horende tekening.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de da-
tum van bekendmaking van bovengenoemd besluit 
een bezwaarschrift indienen bij de gemeente (Post-
bus 1301, 1900 BH Castricum).

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

Castricum,	13	oktober	2010

Autobedrijf	Kleverlaan	BV	in	Limmen	is	
gekozen	 tot	winnaar	 van	de	 verkiezing	
‘Autobedrijf	van	het	Jaar	2010’.	

De vakjury koos vorige week tijdens een 
uitzending van SBS6 uit drie genomi-
neerde bedrijven Kleverlaan als beste. De 
vakjury typeerde het bedrijf als een ‘top-

tent waar een aangename sfeer heerst 
die je als klant een warm gevoel geeft’. 

De gemeente Castricum heeft haar  
felicitaties aan het bedrijf overgebracht 
en laten weten er trots op te zijn om 
zo’n innovatief autobedrijf binnen de ge-
meentegrenzen te hebben.

‘Autobedrijf van het Jaar 2010’




