
Zeeweg 189-191      1971 HB  IJmuiden      Tel. 0255-520456      Fax 0255-518875                        6 januari 2010 12

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
®

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

“Het was koud, ijskoud!” 
Bakkum - “Het was koud, ijs 
koud!” Dat was de meest ge-
hoorde reactie van de deelne-
mers aan de door Aquafit en de 
Castricumse Redddingsbrigade 
georganiseerde nieuwjaarsduik. 
Ondanks de lage temperatuur 
van het zeewater en wel dank-
zij een stralend winterzonne-
tje was de opkomst vrijdag bo-
ven verwachting. Na een stevi-
ge warming up werd rond 14.00 
uur aan zo’n tweehonderd deel-
nemers het startsein gegeven 
om het koude Noordzeewater te 
trotseren. En daarna was er wel-
verdiende warme chocolade-
melk. (Foto: Giel de Reus). 
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Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Skal 20199

ErwtEnsoEp
Elk 2E litEr
halvE prijs

vanaf 
maandag 

hooglandEr 
riblap 2E pond 

halvE prijs

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby en 

vrije tijd-muziek-talen-Tai-chi-

jazzfit-typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Winterprogramma
2009 - 2010

Breed cursusaanbod
voor jong en oud

Nog eNkele
plaatseN vrij

www.plusactiviteiten.nl
Tel: 0251 - 67 18 37

Doorrijden na aanrijding; 
de politie zoekt getuigen
Castricum - Een 16-jarige fiet-
ser uit Castricum is woensdag 30 
december rond 19.15 uur aange-
reden op de Soomerwegh.  De 
veroorzakende automobilist is na 
de botsing weggereden. De jon-
gen fietste over de rotonde. Voor 
hem van links kwam een don-
kerkleurige personenauto die 
in de richting van winkelcen-
trum Geesterduin wilde rijden. 
De automobilist verleende geen 
voorrang. De fietser tikte met 
het voorwiel van zijn fiets tegen 
het rechterachterportier en pro-
beerde met zijn linkerbeen op de 
grond te komen. Hierbij reed de 
auto over zijn linkervoet heen. 
De automobilist stapte nog wel 

uit en vroeg hoe het ging. Toen 
het slachtoffer zei dat hij amper 
kon lopen werd het stuur van zijn 
fiets door de man rechtgezet en 
werd hem sterkte gewenst waar-
na de automobilist in zijn auto 
stapte en wegreed zonder zijn 
gegevens kenbaar te maken. De 
fietser is later op de avond naar 
het ziekenhuis gegaan en toen 
bleek dat zijn voet in het gips ge-
zet moest worden. 
De politie roept de automobilist 
op zich telefonisch te melden bij 
de politie in Castricum via 0900-
8844. Dit geldt ook voor getui-
gen van de aanrijding.

Castricum - Calorie houdt een 
tweede bijeenkomst voor be-
langstellenden. Deze vindt plaats  
op 20 januari vanaf 20.30 uur in 
Café Borst in Bakkum. Calorie wil 
een duurzaam lokaal energiebe-
drijf oprichten waarin bewoners 
actief participeren vanuit de ei-
gen verantwoordelijkheid. 

Calorie in Borst

tot ziens bij

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

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum

Januari
TomPoucenmaand

TomPouce van de week: 

Bananen tompouce € 1,50

Bon
Appetit
Zie pagina 
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
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, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Castricum - Gemeente- en 
Dorpsbelangen heeft het verkie-
zingsprogramma 2010- 2014 en 
de kandidatenlijst vastgesteld. 
De kandidatenlijst wordt aan-
gevoerd door Rob Schijf. Hij was 
al op 16 november gekozen. De 
lijst bestaat uit twintig kandida-
ten. Over het conceptprogram-
ma is uitgebreid gediscussieerd 
en met enkele aanvullingen kon 
de volledige vergadering zich in 
dit nieuwe programma vinden. 
De GDB legt in het verkiezings-
programma de nadruk op het be-

GDB aangevoerd door Rob Schijf
houd van de identiteit van de be-
staande kernen, het handhaven 
van groen tussen de kernen en 
huisvesting voor jongeren. Ook 
de kandidatenlijst is vastgesteld. 
Nummer twee op de lijst is Cees 
Hollenberg (Akersloot), gevolgd 
door Kees van der Himst (Cas-
tricum) op nummer drie. De vier-
de plaats wordt ingenomen door 
Miriam Buur (Limmen). Verder 
staan op de lijst onder ande-
re Willem Laan, Otto Bruschke, 
Ruud Freriks en Jos Witters. 

Castricum - Op vrijdagavond 
omstreeks 19.30 uur bleek een 
personenauto in brand te staan 
op de Zeeweg in Castricum. De 
brandweer moest een portier-
raam inslaan om de binnen-
brand in de auto te kunnen blus-

Auto in brand sen. Navraag wees uit dat de ei-
genaar de auto wegens pech 
op de Zeeweg had achtergela-
ten. Een portierraam was op een 
kiertje blijven staan. In de auto 
werden resten aangetroffen van 
een vuurpijl. Vermoedelijk heeft 
iemand een vuurpijl door de kier 
naar binnen geschoten.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
16-12-2009: Stef Pieter, zoon 
van F.P.M. Zoontjes en T.M. El-
bers, geboren te Beverwijk. 19-
12-2009: Lotte René Harmke, 
dochter van G.A. van Lieshout 
en M. van Lente, geboren te Be-
verwijk. 22-12-2009: Miloe Rens-
ke, dochter van R.H. Beliën en R. 
Koopman, geboren te Amster-
dam. 30-12-2009: Guusje Fiene 
Constantine, dochter van J.W.F. 
Geldermans en F.C.C. Bijl, gebo-
ren te Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
15-12-2009: Jim Johannes Cor-
nelis, zoon van C.P.J. Luttikhui-
zen en S.A.M. Glorie, geboren te 
Alkmaar. 24-12-2009: Felix Hen-
rik Juriaan, zoon van P. Jurgens 
en P.H. Hemmekam, geboren te 
Alkmaar.
 
Wonende te Akersloot:
14-12-2009: Levi Cornelius Mi-
chael, zoon van J.W. Gorter en 
M.C. de Haan, geboren te Be-
verwijk.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
21-12-2009: van Wonderen, Bar-
tholomeus A. en Kleef, Sandra 
H., beiden wonende te Castri-
cum. 28-12-2009: Schoon, Coen 
J. en Blunck, Jasmin E., beiden 
wonende op de Woude.

 Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
23-12-2009: Terluin, Gerardus J. 
en Laamens, Luisa, beiden wo-
nende te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
26-12-2009: Captijn, Rudolf H.J., 
oud 82 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met 
G.E.M. Dijkman.
 
Wonende te Akersloot:
23-12-2009: Kruijenaar, Pe-
trus N., oud 77 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd met W.M. 
Dam. 
24-12-2009: Zoon, Johanna, oud 
88 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met J.H. de 
Rooij. 28-12-2009: Vereschildt, 
Antje, oud 61 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met P.H. Klei-
ne.
 
Wonende te Limmen:
20-12-2009: Bikker, Apolonia, 
oud 69 jaar, overleden te Lim-
men. 28-12-2009: Bakker, Jaco-
bus G., oud 84 jaar, gehuwd met 
A.M. Ursem, overleden te Lim-
men.
 
Wonende te Bakkum:
26-12-2009: Veldt, Johanna M., 
oud 90 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met J.A. 
Tiebie.

Diesel voor de slee
Castricum - Zaterdag 2 janu-
ari was er weer een flinke laag 
sneeuw gevallen. Een goed be-
gin van het jaar. 
Tijd om op 21- jarige leeftijd toch 
de slee nog eens uit de schuur 
te halen. Vader en moeder willen 
deze keer de slee niet voortrek-
ken. Geen ramp, want in de wei 
staat pony Diesel al dagen lang 
te wachten om weer aan het 
werk te gaan. Vanwege de ijzel 
en sneeuw is het vaak te gevaar-
lijk om te gaan rijden of men-
nen. Toch is het zonde om met 
deze mooie winterdagen binnen 
te blijven. 
Diesel werd uit de wei gehaald, 
kreeg zijn dagelijkse poetsbeurt, 

werd opgetuigd en voor de slee 
gezet. 

De eigenaar van Diesel ver-
telt: “Daar ga je met je knieën 
in je nek op een slee die voor-
getrokken wordt door je trou-
we pony. Diesel doet zijn naam 
eer aan en moest eerst even op 
gang komen, maar al snel kreeg 
hij de smaak te pakken. Na an-
derhalf uur genieten en je weer 
helemaal kinds gevoeld te heb-
ben was het tijd om Diesel een 
lekkernij te geven en binnen een 
warme kop chocolademelk te 
drinken. Met een prachtige foto 
zullen we deze middag niet snel 
vergeten!”
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Feel-it stopt, torenhoge 
kortingen op assortiment
Castricum - Het centrum van 
Castricum moet het weer met 
een kwaliteitswinkel minder 
doen; met ingang van eind janu-
ari houdt Feel-it op met bestaan. 
Feel-it houdt tot die tijd een op-
heffingsuitverkoop met hoge 
kortingen op het gehele assor-
timent.
Agaath van den Berghe opende 
in september 2004 vol enthou-
siasme de winkel die gespecia-
liseerd is in modieuze schoenen 
en laarzen van de beste kwaliteit. 
Daarnaast biedt Agaath een col-
lectie prachtige dameskleding 
aan. Deze collectie werd regel-
matig aangevuld met mooie tas-
sen, riemen, shawls en sieraden. 
Ook de betere merken heren-
schoenen worden bij Feel-it ver-
kocht. Agaath: “Het is een combi-
natie van factoren die het nood-
zakelijk maakt te stoppen. Het is 
minder druk geworden toen de 

markt vanuit het dorp verhuis-
de naar Geesterduin. Daarnaast 
is het aantal parkeerplaatsen in 
het centrum drastisch vermin-
derd door de bebouwing op het 
Bakkersplein. Wie daar de reces-
sie bij optelt, begrijpt dat het niet 
rendabel is door te gaan.” 
Trendy laarzen en schoenen 
gaan de deur uit vanaf 29 euro, 
kleding en tassen voor de helft 
van de prijs. De handgemaak-
te herenschoenen van Ambio-
rix - de Belgische Van Bommel -  
worden afgeprijsd van 325 naar 
125 euro. “Ik hoop alle vaste 
klanten nog even te zien voordat 
ik dicht ga”, besluit Agaath. “Ik 
wil ze graag persoonlijk bedan-
ken. Maar natuurlijk is iedereen 
van harte welkom die zichzelf 
voor een klein prijsje wil trakte-
ren op iets moois. Dat kan nog 
tot en met 29 januari.” Het adres 
is Dorpsstraat  39a in Castricum.      

Programma 7 jan t/m 13 jan 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 20.30 uur 
zondag 14.00 & 20.00 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Avatar 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.00 & 21.00 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Komt een vrouw bij de Dokter”
vrijdag & zaterdag 18.00 uur 
“Terug naar de Kust”

zondag 11.00 uur 
“Plop en de kabouterbaby”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Anubis en de wraak 

van Arghus”
zaterdag 14.00 uur
zondag 13.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Alvin & the Chipmunks 2” (NL)

Terug naar de kust
In de eerste verfilming van een 
bloedstollende thriller van Sas-
kia Noort speelt Linda de Mol 
een alleenstaande moeder. Haar 
grootste angst lijkt waarheid te 
worden als ze begint te twijfe-
len aan haar verstand. Maria 
Vos (Linda de Mol) is moeder 
van twee kinderen en net zwan-
ger van de derde. Haar relatie 
met Geert (Daan Schuurmans) 
staat echter op springen en Ma-
ria besluit het kind niet te hou-
den. Een paar dagen later krijgt 
ze te maken met bizarre anonie-
me bedreigingen. Het is het be-

gin van een zenuwslopend kat-
en-muisspel, waarbij Maria er al-
les aan doet om zichzelf en voor-
al haar kinderen in veiligheid te 
brengen. Ze vlucht met haar kin-
deren naar haar voormalige ou-
derlijk huis, waar ze onderduikt 
bij haar oudere zus Ans (Ari-
ane Schluter). Terwijl het win-
terse verblijf in de villa aan zee 
Maria confronteert met trauma-
tische jeugdherinneringen en 
haar omgeving steeds meer aan 
haar geestelijke gezondheid be-
gint te twijfelen, komt haar bela-
ger steeds dichterbij...

Stijn houdt van het leven en het 
leven houdt van hem. Dat hij af 
en toe van andere vrouwen ge-
niet, hoeft zijn Carmen niet te 
weten. En bovendien, zijn hart is 
van Carmen, dus wat maakt het 
uit. Maar dan; borstkanker. Zijn 
wereld stort in. Carmen en Stijn 
komen terecht in een rollercoas-

Komt een vrouw bij de dokter
ter van ziekenhuis in, ziekenhuis 
uit, chemokuren en bestraling. 
Stijn vlucht in drank, drugs en 
uitgaan. En dan is er Roos. Zo-
maar. Ze wordt zijn kankervrije 
oase, waar hij de kilte van thuis 
even kan vergeten. Wat hij nooit 
voor mogelijk had gehouden, ge-
beurt; hij wordt verliefd. 

Geen recessie bij Acim Accu-
bedrijf dankzij zonne-energie
Castricum - Hans Gosselink van 
Acim Accubedrijf kijkt tevreden 
terug op 2009. Want: “De zon 
kent geen recessie! We kunnen 
terugkijken op een zeer zonnig 
jaar en hebben daardoor onze 
energie-nul-status voor het der-
de achtereenvolgende jaar weer 
ruimschoots gehaald. Ons ge-
hele bedrijfspand heeft in 2009,  
weer geen energie gebruikt. We 
hebben wat wijzigingen aange-
bracht in ons zonne-energiesy-
steem. Er is een verouderde set 
zonnepanelen vervangen voor 
een nieuwe set met een hoger 
rendement. Daarnaast is de ac-
cucapaciteit nog wat groter ge-
maakt zodat wij met ons autono-
me zonne-energiesysteem wat 
meer rendement halen. De con-
ventionele tl-verlichting is ver-
vangen door hoogfrequent tl- 
verlichting hetgeen het energie-
gebruik weer wat omlaagbrengt. 
We zijn ook van plan om in het 
komende jaar een aantal tl-bui-
zen te vervangen voor ledverlich-
ting. Dit hebben we al eerder ge-

probeerd, maar door de slech-
te kwaliteit is dit een mislukking 
geworden.”
Acim Accubedrijf bewijst op-
nieuw dat het mogelijk is met de 
juiste technieken in Nederland 
een energie-nul bedrijfspand te 
realiseren. Hans: “Let wel, dit is 
inclusief de verwarming van ons 
bedrijfspand. Daarnaast heb-
ben we nog ongeveer achthon-
derd km. gereden met onze elek-
trisch aangedreven City-El. Zelfs  
ons pinapparaat werkt volledig 
op zonne-energie. De adapter 
van het pinapparaat werkt op 6 
Volt gelijkspanning. We hebben 
de adapter verwijderd en een 
eenvoudige omzetter halen we 
de spanning voor ons pinappa-
raat, direct uit onze 24 Volt accu-
batterij van ons autonoom zon-
ne-energiesysteem. De mees-
te adapters produceren bij het 
transformeren van spanning, 
veel warmte en dat is natuur-
lijk energieverlies. Door dit truc-
je wordt ons systeem weer een 
klein beetje zuiniger.” 

Outtcast in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 9 janua-
ri  treedt de band Outcast op in 
Live Café de Balken. Deze band 
uit Alkmaar brengt al jaren het 
betere rockwerk ten gehore en 

staat garant voor een avond 
puur genieten en swingen. Ook 
dit jaar heeft De Balken elke 
week een live-band op het pro-
gramma staan.

Welkom in 
Alzheimercafé
IJmuiden - Op dinsdag 12 janu-
ari is er weer een Alzheimercafé 
in IJmuiden. Onderwerp van de 
bijeenkomst is: ‘Ik wil mijn part-
ner/ouder niet alleen laten, hoe 
dan verder?’ Wie meer wil we-
ten over dit onderwerp is wel-
kom in de Centrale Blibliotheek 
aan het Dudokplein 16 in IJmui-
den. Het programma start om 
19.30 uur. Iedereen is welkom: 
mensen met geheugenproble-
men, partners, kinderen, vrien-
den, buren. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet no-
dig. De bezoekers krijgen in-
formatie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen erva-
ring spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door de 
vaste gespreksleider.
Na dit gesprek is er gelegen-
heid om vragen te stellen. Er is 
een tafel met brochures en an-
dere literatuur om thuis na te 
lezen. Werkgroep Alzheimer-
café is overdag bereikbaar via 
06-33631872. Het programma 
wordt één week voor het vol-
gende Alzheimercafé in de lo-
kale kranten gepubliceerd en 
is tevens beschikbaar op www.
alzheimer-nederland.nl/mid-
den-kennemerland. 

‘Eigen kracht, hard en zacht’ titel 
verkiezingsprogramma VrijeLijst
Castricum - ‘Eigen kracht, hard 
en zacht’  is de titel van het ver-
kiezingsprogramma van De Vrij-
eLijst dat zaterdag kort voor de 
nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Castricum werd gepre-
senteerd. Lijstaanvoerder en 
wethouderskandidaat is Ron 
de Haan. Hij vormt samen met 
Marian Bleijendaal (Akersloot) 
sinds 2006 vier jaar de gemeen-
teraadsfractie. In de top van de 

partij zijn plekken ingeruimd 
voor nieuwkomers. Onder hen 
zijn de dertigers Erik Deuling en 
Annet Stroosnijder (Castricum) 
en Thetmar Lammers (Bakkum). 
Marian Bleijendaal is weer be-
schikbaar voor de gemeente-
raad. Gerdy van Bellen op plaats 
vier is de hoogst geplaatste Lim-
mer kandidaat. De vernieuwde 
website www.devrijelijst.nl werd 
ook ingeluid. 
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Berging bij Juliana van 
Stolbergschool brandt af
Castricum - De brandweer van 
Castricum heeft een relatief rus-
tige jaarwisseling doorgemaakt. 

Op oudejaarsdag waren er een 
viertal containerbranden. 
Bij de Juliana van Stolberg-

Open lessenweken Toonbeeld
Castricum - Toonbeeld start het 
nieuwe jaar met open lessenwe-
ken. In deze weken zijn alle les-
sen vrijblijvend te bezoeken. De 
openlessenweken lopen tot en 
met 16 januari.

Kinderen kunnen bij Toonbeeld 
terecht op donderdagmiddag. Er 
zijn diverse beeldende cursus-
sen voor kinderen. Op donder-
dagmiddag 7 januari tekenen en 
schilderen voor kinderen van 9 t/
m 12 jaar, vanaf 17.00 uur. 
Een paar voorbeelden van cur-
sussen voor volwassenen waar 
zeker plaats is in de week van 
11 t/m 17 januari: De cursus kal-
ligrafie, creatief met letters en 
teksten op 11 januari vanaf 9.00 

uur, keramiek op 11 januari van-
af 19.00 uur. Modeltekenen en 
schilderen op 12 januari 19.30 
uur. 
Op 13 januari 19.30 uur olieverf-
schilderen en gemengde tech-
nieken. Op 16 januari 13.30 uur 
gaat een intensieve tekencur-
sus van start: veel aandacht voor 
schetsen.

Het volledige aanbod is ook te 
vinden via internet op www.
toonbeeld.tv. Voor informatie of 
aanmelding voor de open les 
kan men terecht tijdens kantoor-
uren, tel. 0251-659012 of via een 
mail naar tnbeeld@xs4all.nl on-
der vermelding van de gewens-
te cursus.

Samenwerking
Regio - De gemeenten Alkmaar, 
Bergen, Castricum, Graft-De Rijp, 
Heerhugowaard, Heiloo, Lange-
dijk en Schermer gaan intensie-
ver samenwerken om de regio 
beter op de kaart te zetten. Aan-
leiding is een onderzoek naar de 
huidige samenwerking door ad-
viesbureau WagenaarHoes.
Uit de analyse blijkt dat binnen 
verschillende beleidsterreinen 
goed wordt samengewerkt en 
resultaten worden bereikt, zoals 

Tegenprestatie Toermalijn
Castricum - De leerlingen van 
bassischool de Toermalijn heb-
ben in het afgelopen jaar een 
grote hoeveelheid materialen 
gekregen voor het vak ‘Techniek’. 
Dat was te danken aan de spon-
soring van het ROI-opleidings-
instituut te Beverwijk/Heerhu-
gowaard. Na overleg met deze 
sponsor is -als tegenprestatie- 
door de kinderen van de Toer-
malijn een inzameling gehou-

den voor de Stichting Gered Ge-
reedschap. Er werd afgedankt 
gereedschap ingezameld dat, 
na een opknapbeurt, verzonden 
wordt naar een ontwikkelings-
land opdat men daar verder kan 
met de bouw van onder andere 
een school.
Op de foto ziet men het ingeza-
melde gereedschap ingeladen 
worden in de vrachtwagen van 
Gered Gereedschap.

Kindershowkoor Mucicstar 
organiseert een rommelmarkt
Castricum - Kindershowkoor 
Mucicstar houdt zaterdag 9 ja-
nuari van 12.00 uur tot 16.00 uur 
een groots opgezette rommel-
markt in ontmoetingscentrum 
Geesterhage.
Mucicstar is een groep kinderen 
van 6 tot 16 jaar die zich weke-
lijks uitleeft op de repetities en 
waar de afgelopen jaren al meer 
dan 520 Castricumse kinde-
ren bij gehoord hebben! Bij Mu-
cicstar is het concept dat de kin-
deren bepalen wat er gezongen 
wordt en niet de leiding.
Bij elke repetitie wordt er ge-
zongen met de full works micro-
foons, complete zanginstallatie 
en een enthousiast publiek van 
ouders, grootouders, fans enzo-

voorts. Mucicstar bestaat inmid-
dels bijna 10 jaar en ‘doet’ het 
nog steeds met de installatie van 
het eerste uur U. 

Vandaar deze rommelmarkt met 
optredens, varkentjes krassen, 
een loterij, live optredens en 
noem maar op, om nu eindelijk 
die felbegeerde nieuwe installa-
tie te vergaren, want als de ou-
de er eerdaags echt mee stopt is 
het ook einde oefening qua re-
petities.
Ondernemers die spullen wil-
len doneren voor de loterij, men-
sen die nog wat hebben om op 
de markt te verkopen kunnen 
even bellen met Heidi, tel. 0251-
657952 of 06-47773116.

Prijswinnaars kerstten-
toonstelling Toonbeeld
Castricum - Op 1 januari, de 
laatste dag van de kerstten-
toonstelling, zijn bij Toonbeeld 

de prijzen van de vakjury, die uit 
drie beeldend kunstenaars be-
stond, uitgereikt. 

Castricum - Op vrijdagmorgen 
omstreeks 2.00 uur werd in Cas-
tricum een vermoedelijk 34-jari-
ge man uit Castricum aangehou-
den. De politie zag op de Zeeweg 
in Castricum een auto rijden. Om 
de bestuurder te kunnen con-
troleren, reed de politie achter 
de man aan, die er vervolgens 
vandoor ging. Hij reed met ho-
ge snelheid, zonder verlichting, 
in de richting Castricum, waarbij 
hij verschillende verkeersover-

Achtervolging

Limmen - Op woensdagmid-
dag omstreeks 16.00 uur werd 
een 48-jarige man uit Egmond 
aan den Hoef beroofd bij een 
woning aan de Dusseldorper-
weg in Limmen. Het slachtof-
fer was met een vriend aan ko-
men rijden bij de woning van de 
vriend aan de Dusseldorperweg. 
Toen zij de koffers uit de kof-
ferbak van de auto pakten, liep 
het slachtoffer nog even naar de 
brievenbus. Hier kwamen plotse-
ling twee mannen op hem afge-
rend die het slachtoffer naar de 
grond werkten en bedreigden 
met een ‘knetterend’ apparaat, 
mogelijk een stroomstootwapen 
(Taser). Beide overvallers gingen 
er met een koffer vandoor. Hier-
in zaten kleding en toiletartike-
len. De overvallers stapten even 
verderop in een kleine grijze per-
sonenauto.
Getuigen van de overval worden 
verzocht contact op te nemen 
met de politie op tel.nr. 0900-
8844 (lokaal tarief).

Beroving: ge-
tuigen gezocht

school brandde aan het eind van 
de ochtend een pas enkele ja-
ren geleden gebouwde houten 
berging voor karretjes en speel-
toestellen af. De brandweer was 
zeer snel ter plaatse maar bij 
aankomst was de brand reeds 
uitslaand. Met een paar stralen 
kon het vuur worden bedwon-
gen en na circa een half uur kon 
het sein brandmeester worden 
gegeven. De schade wordt door 
de brandweer op circa 25.000  
euro geschat inclusief het ver-
brande speelgoed.
Het illegale vuurwerk dat door 
vandalen is afgestoken heeft 
een spoor van vernielingen na-
gelaten. In nagenoeg het gehele 
dorp zijn de groene afvalbakken 
die van zwaar aluminium zijn ge-
maakt opgeblazen.
Vrijdag 1 januari heeft de brand-
weer een autobrand geblust op 
een parkeerterrein aan de Zee-
weg. Foto: Giel de Reus.

Van de twaalf genomineerde ex-
posanten kregen er vier een prijs 
in verschillende categorieën. 
Eén van de juryleden, beeldend 
vormgever en docent Jan Ever-
wijn, lichtte de beoordeling van 
de jury toe en reikte de certifica-
ten uit. Daarna mochten de win-
naars hun prijs in ontvangst ne-
men.
De winnaars waren: voor het the-
ma ‘Evolutie’ Suzanne de Zwart 
(prijswinnaar), Martin van Worp 
en Piet Zegwaard. Voor ‘Twee di-
mensionaal werk’: Sietse de Jong 
(prijswinnaar), Nico Lute en Diny 
Dijkman-Mulder. Voor ‘Riumtelijk 
werk’ Annelies Deutekom (prijs-
winnaar), Jannetje Zwaagstra en 
Tonny Beek. Voor ‘Fotografie’ Ria 
de Nijs (prijswinnaar), Klaas We-
ijdema en Gerda Kooger. 
Na afloop gingen, voor zover 
aanwezig, alle genomineerden 
op de foto.

tredingen beging. Uiteindelijk 
kon de man op de Bakkummer-
straat aan de kant worden gezet. 
Hij bleek alcohol te hebben ge-
bruikt. Aanvankelijk weigerde hij 
mee te werken aan een adem-
analyse. Nadat het werd gevor-
derd en de consequenties wer-
den uitgelegd, ging hij akkoord. 
Hij blies 460 ug/l. Ruim het dub-
bele van wat is toegestaan. Bij 
controle bleek de man een valse 
naam te hebben opgegeven. De 
man is ingesloten. 
Een onderzoek wordt ingesteld 
naar zijn ware identiteit.

rond de structuurvisie Noord-
Holland en de verstedelijkings-
opgave. Tegelijkertijd is de ambi-
tie groter en wordt de noodzaak 
gevoeld om regionaal meer sa-
men op te trekken om de eigen 
belangen in samenhang veilig 
te stellen. Er zal voor de komen-
de gemeenteraadsverkiezingen 
een eerste opzet voor een stra-
tegische visie en een samenwer-
kingsagenda worden gemaakt. 
De uitkomsten hiervan worden 
in het voorjaar van 2010 met de 
nieuwe raden besproken. 
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Prodimed en fitness

LCIJ start 2010 met 
veel nieuwe klanten 
Heemskerk - Een nieuw jaar 
en natuurlijk goede voornemens  
als het gaat om bijvoorbeeld af-
vallen en sporten. Lifestyle Cen-
trum IJmond biedt al zes jaar de 
klanten een veilige en sfeervolle 
omgeving bieden waar zij inten-
sieve begeleiding krijgen in het 
verantwoord sporten en afvallen. 
Zoals de twee eigenaressen Irma 
en Anita aangeven: ,,Het is heel 
moeilijk om op eigen gelegen-
heid overgewicht te verliezen en 
jezelf te motiveren te gaan spor-
ten. Dat is zeker niet voor ieder-
een weggelegd’’. Irma en Anita 
hebben zelf jaren gestreden om 
de overtollige kilo’s op een ver-
antwoorde manier kwijt te raken 
en weten als geen ander dat een 
stuk begeleiding heel belang-
rijk is. “Overgewicht komt vaak 
doordat mensen emotionele pro-
blemen hebben en hun troost 
in het eten zoeken. Vaak werkt 
dit in een neerwaartse spiraal 
waar heel moeilijk uit te komen 
is en het probleem van overge-
wicht alleen maar verergert.” In-
middels hebben Irma en Anita al 
heel veel ervaring opgedaan in 
de begeleiding van klanten en 
weten dat het heel belangrijk is 
uit het vaste eetpatroon te ko-
men en een vorm van beweging 
te bieden. “Daarom biedt LCIJ 
de klanten die starten met Pro-
dimed naast de gratis intake en 
begeleiding ook nog een maand 
gratis sporten aan, omdat juist 

de combinatie zo belangrijk is. 
Naast de intensieve begeleiding 
bij het afvallen waarbij Prodimed, 
nummer een van de acht diëten 
uit het programma Kassa, een 
hele goede keuze zou kunnen 
zijn, biedt LCIJ klanten ook een 
stuk begeleiding bij de fitness. 
Alle leeftijden en doelgroepen 
zijn welkom. Zo zijn er specia-
le uren voor 55+, jeugd en kin-
deren met bijvoorbeeld ADHD, 
ASS of verstandelijke beperking. 
Alle klanten, gezond of met een 
medische indicatie, krijgen bij 
LCIJ een intake om te kijken wat 
het doel en de wensen zijn om 
aan de hand daarvan een gericht 
trainingschema op te stellen. Het 
sporten gebeurt op afspraak zo-
dat het niet te druk is, men niet 
op een apparaat hoeft te wach-
ten en de klanten een stok ach-
ter de deur te hebben om te ko-
men. Ook biedt LCIJ verschillen-
de groepslessen aan. Dit alles 
gebeurt in een gezellige, klein-
schalige omgeving met aan-
dacht en begeleiding voor sport 
en afvallen.” 

Wie enthousiast is geworden en 
gratis aan een proefles wil mee-
doen, kan een afspraak maken 
via 0251-233783. Iedereen is 
welkom om tijdens de open dag 
op zaterdag 9 januari van 10.00 
tot 14.00 uur meer informatie in 
te winnen. LCIJ is te vinden aan 
de Europasage 3 in Heemskerk.

Premies overlijdensrisicover-
zekering tot 30% gedaald

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips op fi-
nancieel en verzekeringsgebied. 
“Nederlandse verzekeraars heb-
ben de afgelopen tijd de premies 
voor hun overlijdensrisicoverze-
keringen flink verlaagd. Premie-
dalingen tot 30% zijn geen uit-
zondering. Profiteert u al van dit 
voordeel?”
“Met een overlijdensrisicoverze-
kering dekt u de financiële risi-
co’s af die overlijden met zich 
meebrengt. Want wie betaalt de 
hypotheek als u of uw partner 
plotseling overlijdt? Hoe zorgt u 
er in dat geval voor dat het ge-
zin financieel redelijk probleem-
loos kan doordraaien? Of dat de 
kinderen hun studie kunnen blij-
ven volgen?”
“Een overlijdensrisicoverzeke-

ring steekt redelijk eenvoudig in 
elkaar. U bepaalt zelf hoe hoog 
het bedrag moet zijn dat bij over-
lijden wordt uitgekeerd. Ook de 
looptijd van de verzekering stelt 
u zelf vast. Vaak worden het ver-
zekerd bedrag en de looptijd af-
gestemd op de hoogte en duur 
van de hypotheek. Bij overlij-
den binnen de overeengekomen 
periode keert de verzekerings-
maatschappij het verzekerd be-
drag uit. Met dit kapitaal kunt u 
dan bijvoorbeeld de hypotheek 
in één keer aflossen, de studie 
van de kinderen bekostigen en-
zovoorts. Ook als u in een huur-
huis woont, is een overlijdensri-
sicoverzekering zinvol om de fi-
nanciële gevolgen op te van-
gen.“

Drie keer korting?
“Nederlandse verzekeraars heb-
ben de premies voor hun overlij-
densrisicoverzekeringen behoor-
lijk verlaagd. Het premievoordeel 
kan oplopen tot maar liefst 30%. 
Heeft u enkele jaren geleden een 
overlijdensrisicoverzekering af-
gesloten, dan is de kans groot 
dat u nog een hoge premie be-
taalt. Het loont beslist de moeite 
dit door ons te laten narekenen.
De premie voor uw overlijdens-
risicoverzekering kan nóg lager 
uitvallen. Bijvoorbeeld omdat u 
gestopt bent met roken. Of om-

dat u de verzekering aan uw hy-
potheek wilt koppelen. Al met al 
kan het totale premievoordeel 
flink oplopen. Alle reden om in 
actie te komen!”

“Ook voor mensen die nog geen 
overli jdensrisicoverzekering 
hebben, is het verstandig om 
hier eens goed over na te den-
ken. Wellicht denkt u “als mij wat 
overkomt dan is er toch een na-
bestaande uitkering”. Deels is dit 
waar, echter hoe hoog en hoe 
lang deze uitkering voor uw na-
bestaande is hangt af van di-
verse zaken. Zoals bijvoorbeeld 
leeftijd, wel of geen thuiswonen-
de kinderen of gedeeltelijke ar-
beidsongeschiktheid. Zeker in 
deze tijd waarin de sociale wet-
geving niet meer zo zeker is als 
vroeger, is het van belang om te 
weten dat u dit grote risico kunt 
verzekeren.” 

Profiteren?
“Wilt ook u profiteren van de 
premiedalingen voor overlijdens-
risicoverzekeringen? Stap gerust 
eens bij ons binnen en vraag om 
meer informatie. Wij helpen u 
graag verder.”
Univé in Limmen is te vinden 
aan de Drie Linden 1, tel. (072) 
5053581. In Heemskerk is de 
winkel gelegen op de Maerelaan 
6, tel.: 0251-657075. 

Zondagconcert Toonbeeld 
met Griekse volksmuziek
Castricum - Ano Kato is een 
kompania, een Griekse band, 
die bestaat sinds 1987. Het en-
semble speelt verschillende stij-
len Griekse muziek met het ori-
ginele Griekse instrumentari-
um. Daarvan vormt de bouzou-
ki met drie dubbele snaren het 
bekendste onderdeel. Het reper-
toire van Ano Kato concentreert 

zich op de oude volksmuziek, 
die weer behoort tot de enorme 
schat aan traditionele muziek die 
Griekenland rijk is. Er zijn de dhi-
motiká van het platteland maar 
met grote regionale verschillen 
door afkomst en instrumentge-
bruik. Anderzijds is er de volks-
muziek van de steden; laïká. Tot 
slot zijn er de éndechna tragoú-

dia, zogenaamde ‘kunstliederen’, 
die vooral bekend zijn geworden 
door componisten als Mikis The-
odorakis en Manos Hatzidakis. 
Losse kaarten zijn verkrijgbaar 
bij Toonbeeld zelf (Jan van Nas-
saustraat 6), aan de zaal of bij 
Boekhandel Laan, de Readshop 
en Muziekhandel Borstlap. 
Ook kan men kaarten reserveren 
via de website van Toonbeeld: 
www.toonbeeld.tv. Het optre-
den op 17 januari begint om 
11.30 uur. Toegang: 10, 00 eu-
ro, cjp/65+ 8,00 euro en kinde-
ren 4,00 euro.

Informatieochtenden basis- 
school Het Kleurenorkest
Limmen - Het Kleurenorkest is 
de eerste school in Nederland 
die het Natuurlijk Leren vorm-
geeft vanuit de pijlers: NLP, Sy-
stemische benadering en Op-
lossingsgericht Werken. Dit zijn 
methodieken ten behoeve van 
effectieve communicatie en per-
soonlijke ontwikkeling. Het zijn 
hulpmiddelen voor de pedagogi-
sche en didactische benadering 
van kinderen, zodat een zo ge-
zond mogelijk klimaat ontstaat 

om te leren, te werken, te spe-
len, en vooral werkelijk gezien 
en begeleid te kunnen worden. 
De leerkrachten zijn hierin ge-
schoold. 
Wie deze wijze van werken en 
omgaan met kinderen aanstaat 
kan de volgende informatiebij-
eenkomst bezoeken op woens-
dag 13 januari van 9.30-11.00 
uur op de Oosterzijweg 8.
Voor meer informatie: 072-505 
4606 of www.kleurenorkest.nl.
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Nieuwe exposities in 
Het Oude Theehuys
Castricum - De eerste exposi-
ties in 2010 van Het Oude Thee-
huys laten schilderijen zien van 
Christien van Koningsveld en ke-
ramiek van Marijke Lute. De ex-
posities lopen tot 22 februari.  
Christien van Koningsveld pre-
senteert in deze expositie schil-

derijen met als thema ‘Mens en 
Landschap’. 
De schilderes zet met acryl-
verf sfeervolle impressies op het 
doek, soms naar abstractie nei-
gend, soms meer figuratief. Ze 
gebruikt vrij felle kleuren, maar 
wil desondanks met de schilde-

rijen een zekere rust suggereren. 
De Castricumse keramiste Marij-
ke Lute laat zich in haar creatie-
ve werk door de seizoenen leiden 
naar verschillende thema’s. Het 
gevolg daarvan is dat de resulta-
ten ook heel verschillend zijn. Zo 
maakte zij keramiek met vissen 
en andere dieren als uitgangs-
punt, maar liet zich ook inspire-
ren door muziek, poëzie of mode. 
Lute begon haar creatieve car-
rière met tekenen en schilderen, 
wat ze nog steeds met veel ple-
zier doet. Toch vond ze een nieu-
we passie in keramiek. Ze werkt 
niet met een pottenbakkersschijf, 
maar koos voor handvormen. Ze 
bouwt het werk op door gebruik 
te maken van verschillende tech-
nieken zoals duimpotten, ringen 
of platen. Haar keramiek ont-
staat met één van die technieken 
of een combinatie ervan. Bij de 
afwerking maakt de kunstenares 
onder andere gebruik van diver-
se soorten glazuur, kleurpoeders 
en gekleurd kleislib.
De schilderijen van Christien van 
Koningsveld en het keramiek 
van Marijke Lute zijn te zien in 
Het Oude Theehuys op het ter-
rein van Dijk en Duin in Bakkum. 
Openingstijden: woensdag t/m 
zondag, van 11.00 tot 17.00 uur. 

Limmer makelaar in de
show bij Chantal Janzen
Limmen - Makelaar Erik Nie-
man van Rietveld Makelaars uit 
Limmen is op vrijdag 8 januari 
om 21.15 uur bij de AVRO te zien 
in het spelprogramma ‘Weten zij 
veel?’ dat wordt gepresenteerd 
door Chantal Janzen. 

Via de NVM (Nederlandse Ver-
eniging voor Makelaars) was 
Nieman gevraagd om deel te ne-
men in dit programma. Hierin is 
het de bedoeling dat een hoofd-
kandidaat verschillende groe-
pen tegenspelers wegspeelt en 

zo met een geldbedrag naar huis 
gaat. “Chantal Janzen weet op 
een gevatte en komische manier 
leiding te geven aan het pro-
gramma zegt Nieman. De vra-
gen die de kandidaten voorge-
schoteld kregen waren divers en 
lastig maar uiteindelijk heeft de 
groep makelaars een prominen-
te rol gespeeld in deze afleve-
ring. Het was een plezier om drie 
dagen mee te doen aan de op-
names van het programma dat 
zich in een compleet andere we-
reld afspeelt.”   

Schaatsen op straat
Limmen - Afgelopen zondag konden de kinderen op de Absalon in 
Limmen schaatsen op straat (en de ouders aan de glühwein, want dat 
hoort er dan ook bij). Het riep herinneringen op aan de winter van 1978 
toen er zelfs op de doorgaande wegen geschaatst kon worden. De 
namen van links naar rechts: Steven Bakker, Jente Metselaar, Noëlle 
Bakker, Bente Knijnenberg, Tessa Metselaar en Annick Lute.

Castricum - Het bestuur van 
Goed Contact, het netwerk voor 
kennisoverdracht, intervisie en 
het bevorderen van zakelijke en 
persoonlijke groei voor onderne-
mende vrouwen in Castricum en 
omstreken, nodigt belangstellen-
den uit voor de nieuwjaarsrecep-
tie op 12 januari.
Tijdens de receptie is er gele-
genheid kennis te maken met 
het bestuur van Goed Contact 

Nieuwjaarsreceptie Goed Contact
en met andere ondernemende 
vrouwen. Tijdens de receptie is 
er geen officieel programma om 
iedereen de gelegenheid te ge-
ven om te netwerken en nieuwe 
mensen te leren kennen.

Op 12 januari is men vanaf 17.30 
uur welkom in de fotostudio van 
Marina Pronk op de van Olde-
barneveldtweg 32. Meer infor-
matie op www. Goed-contact.nl.

Cursussen bij VUcas
Castricum - Ideeën voor 2010, 
bijvoorbeeld een cursus Elektro-
techniek in en om het huis en/
of Introductie PC voor 55+ en/of  
Organiseren en Opruimen. Zo-
maar enkele van de praktische 
cursussen die nu gaan starten 
bij de Volksuniversiteit Castri-
cum. Uitgebreide informatie en 
aanmelding kan men vinden op 
www.vucas.nl of via het kantoor 
van de VUcas, Kooiplein 24a,  
0251-670048. 
Op zaterdag 9 januari 10.00 uur 
start de cursus ‘Elektrotech-

niek in en om het huis’. Docent 
Egbert Gorter is elektrotechni-
cus en was werkzaam bij de af-
deling Opleidingen van Corus/
Hoogovens. De cursus bestaat 

uit vier bijeenkomsten van 10.00 
tot 12.00 uur. 
Vanaf maandagavond 11 janua-
ri 19.00 uur maakt docente Lies-
beth Hoek (foto) cursisten weg-
wijs in de wereld van Windows 
in de cursus ‘Introductie PC voor 
55+’.  De cursus bestaat uit acht 
lessen, waarin de deelnemers in 
eigen tempo werken. 

Op maandagavond 25 janua-
ri om 19.45 start de cursus ‘Or-
ganiseren en opruimen’ onder 
leiding van Anja Dekker. In drie 
avonden leert men de technie-
ken waarmee men iedere op-
ruimklus eenvoudig, hanteerbaar 
en haalbaar kan maken. 

Wereldreiziger Piet Rosenhart 
in de Zondagmiddagsociëteit
Castricum - In de foyer van Ont-
moetingscentrum Geesterhage 
vertelt wereldreiziger Piet Ro-
senhart zondagmiddag 10 janu-
ari over zijn reis door de wonder-
baarlijk mooie natuurgebieden 
van het zuidwesten van Amerika. 
Zijn verhaal, ondersteund met 
diabeelden, begint in San Fran-
cisco, het Yosimite Park met zijn 
massieve granietklompen, wa-
tervallen en buitengewoon hoge 
bomen. Vervolgens Death Valley, 
de op een na warmste plek op 
aarde. Daarna de Grand Canyon, 
een kloof van 1600 meter diep-

te die uitgeslepen is door de Co-
lorado rivier. Dan weer een diep 
dal in het Zion National Park. 
Brice Canyon, met zijn talloze 
in rijen opgestelde rode pilaren 
en volgens veel mensen het al-
lermooiste natuurgebied in de 
U.S.A. Arches National Park waar 
de grootste verzameling natuur-
lijke bruggen op aarde voorkomt 
en Delicate Arch, een rode zand-
stenen boog in de vorm van een 
cowboy broek.
Het verhaal eindigt bij het oudste 
natuurreservaat van de U.S.A, 
Yellowstone National Park, waar 

een krater te zien is van een ge-
weldige vulkaan met daarin war-
me bronnen, travertijn afzettin-
gen en geysers. Tussen de ver-
halen door worden ook nog 
beelden vertoond van kleinere 
en grotere nederzettingen met 
als hoogtepunt het volstrekt on-
natuurlijke Las Vegas.
De Zondagmiddagsociëteit 
wordt gehouden van 14.00 tot 
16.00 uur in  Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 5 in Castricum. De zaal is 
open om 13.30 uur. De toegang 
is 4,00 euro. Voor meer informa-
tie of het regelen van vervoer kan 
men bellen (tot en met 7 janua-
ri) naar Stichting Welzijn Castri-
cum, telefoonnummer: 0251- 65 
65 62.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 

Gevonden en
vermiste dieren

072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Gevonden:
Kapelweg tennisbaan Limmen: 
langharige grijsbruine kat. 
Gladiolenveld Castricum: oud 
zwart/wit poesje, klein, witte 
snoet, witte kraag en wit aan de 
pootjes.
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Afzwemmers in december
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’. Deze maand 
kon men 53 kandidaten felicite-
ren met hun diploma!

Woensdag 2 december was er 
geen afzwemmen, maar een in-
troductieles voor de kinderen, 
die binnenkort op zwemles voor 
het A-diploma gaan en hun ou-
ders, waarbij de routing door 
het zwembad gemaakt wordt, 
een uitleg gegeven wordt over 
het lessysteem en er een eerste 

kennismaking met een A-zwem-
les gemaakt wordt. Op 9 decem-
ber werd er door een groep van 
maar liefst 29 kandidaten voor 
het A-diploma afgezwommen. 
Dit eerste zwemdiploma werd 
gehaald door: Lisa van der Berg, 
Desi Bijl, Sven Busio, Anke Dran-
kier, Juliet Graafland, Davut Hal-
bersma, Asja Iliasova, Tom Jon-
ker, Laura Kiel-Clayton, Antho-
ny Kooi, Iris de Kremer, Hanna 
Kruk, Wout van der Lem, Arne 
Lubbers, Joris Peijs, Stijn Peijs, 
Jennifer Posthumus, Niek Putter, 
Scott Spanjer, Anouschka van 
Stiphout, Stef van Straten, Merel 
Taats, Dana Valkering, Tom van 

der Velden, Eva Verburg, Sanne 
Verburg, Pieter Winder, Sterre de 
Wit en Rick van Zijtveld.
Op 16 december was het de 
beurt aan de groep van  kandida-
ten voor het B-diploma. De eisen 
voor het B-diploma zijn zwaar-
der en moeilijker dan voor A. De 
geslaagde kandidaten  zijn: Kim 
Bloedjes, Folmer Boersen, Ro-
sanne Broek, Quinty Buur, Feike 
van der Eng, Sven Geerlings, 
Stan Groot. Roy Hoek, Jet Hoog-
land, Celine van der Horst, Tho-
mas de Jager, Sepp Klijn, Youri 
Kuilboer, Oliver La Croix, Nance 
van der Lem, Koen Lute, Björn 
Pinxter, Mats Prevo, Marijn Roe-
leveld, Paulien Rotteveel, Aj-
la Spahic, Jippe Veldt, Joost van 
Vliet en Luuk de Wit.

FCC MD1 winterkampioen!

Castricum - Dat damesvoetbal ‘booming’ is en serieus genomen 

moet worden, wordt zeker door 
FC Castricum onderkend. 

Het aantal meisjes dat voetballen 
leuk vindt neemt nog steeds toe. 
Dit seizoen wordt daarom nog 
meer tijd en aandacht geschon-
ken aan de jeugd om ze met ple-
zier te laten voetballen. Een goed 
voorbeeld hiervan is de MD1 dat 
met afstand kampioen is gewor-
den. 
Het team stelt plezier in het voet-
ballen voorop en traint daarom 
ook trouw om er nog meer ple-
zier in te krijgen. 
Samen met de ouders, de trai-
ner en de twee leiders werd in 
de kantine van FC Castricum op 
feestelijke wijze het kampioen-
schap gevierd.

FC Castricum verlengt con-
tract met Mark Kranendonk

Castricum - Zo rond de kerst is 
het moment van de contractver-
lengingen en bij FC Castricum 
wijken ze daar niet vanaf. De uit-
stekende resultaten in de eerste 
seizoenshelft van de zaterdag 2e 
Klasser vallen op tot in alle uit-
hoeken van de provincie. Het lag 
dan ook in de lijn der verwach-
ting dat FC Castricum door zou 
willen gaan met de trainersstaf. 
Het nieuws over de contractver-
lenging voor één jaar met hoofd-
trainer Mark Kranendonk was 
er niet minder om. “Deze jon-
ge groep is nog lang niet uitge-
groeid en daar wil ik graag ook 
volgend seizoen mijn steentje 
aan bijdragen”, aldus een opge-
togen Kranendonk. “Ik heb het al 

vaker gezegd en ik herhaal het 
nog maar eens: ik heb het uit-
stekend naar mijn zin bij FC Cas-
tricum. De club, de mensen van 
het begeleidingsteam en natuur-
lijk de spelers, daar werk ik heel 
graag mee.”

Wat heeft de doorslag gegeven 
om bij FC Castricum te blijven? 
En klopt het dat de spelersgroep 
zich unaniem had uitgesproken 
om met jou door te gaan?
“Wat de doorslag heeft gegeven 
is dat ik het gevoel heb dat er 
nog steeds een clic is. Ik heb het 
altijd vreemd gevonden, waar-
om een bepaalde aanpak van 
een trainer na twee of drie jaar 
zou zijn uitgewerkt. Daar geloof 
ik niet in. Ik denk dat deze jon-
ge groep zich nog verder kan 
ontwikkelen en dat is voor mij 
de uitdaging. De spelers heb-
ben inspraak gehad in de beslis-
sing en hebben te kennen ge-
geven ook graag met mij door 
te gaan. Eén speler zei het heel 
treffend: Mark is een vlijmscher-
pe trainer en dat is wat we no-
dig hebben.” Naast Mark Kra-
nendonk verlengt ook assistent 
trainer Ton Snip zijn contract met 
een jaar. Het officiële onderteke-
nen van de contracten gebeurt 
in januari. Dan wordt vermoede-
lijk ook bekend of Marco Adema 
blijft of dat de club op zoek moet 
naar een nieuwe assistent voor 
het 2e elftal.

Strand- en duinloop AV 
Castricum gladjes verlopen
Castricum - Afgelopen zon-
dag was alweer de derde loop 
van het seizoen. In prachtige 
winterse omstandigheden gin-
gen bijna 400 deelnemers van 
start. Het parcours ging gedeel-
telijk over het strand van Castri-
cum en Heemskerk. Dit was voor 
de één een mooie trainingsloop 
voor de halve marathon van Eg-
mond, voor de andere een goede 
start van het nieuwe jaar.
Met een volop schijnende zon, 

weinig wind en rond de 0 gra-
den was het prima lopen op het 
parcours met diverse uitdagen-
de stukjes. De jongste deelne-
mers gingen om 10.15 uur van 
start voor de 2,3 km. Er werd in 
diverse categorieën gelopen. Bij 
de categorie 11-13 jaar waren 
Chris van Hensbergen en Carlijn 
van Esch de snelsten. In de cate-
gorie 8-10 jaar waren dat Brent 
van der Plas en Mariska Poel. En 
in de categorie jonger dan 7 jaar 

waren dat Tobias Vrolijk en Yara 
ter Laare. Alle lopers gingen naar 
huis met een mooie herinnering. 
Ook de 4 km voor volwassenen 
was weer een leuke strijd. Bij de 
heren was Remco Bruin met een 
tijd van 15:27 minuten de snel-
ste, bij de dames was dat Anne-
ke de Laat met 21:48 minuten.
De wedstrijdafstand van de dag 
was de 15 km. Hier waren ook 
diverse categorieën, maar bij 
de dames was de snelste Mo-
nique Andriessen in 1:05:27. Bij 
de mannen was de snelste Wil-
lem van ’t Veer in een tijd van 
55:10 minuten. De 10,5 km lo-
pers gingen gelijkertijd van start. 
Het werd niet alleen een gevecht 
tussen de lopers, maar ook hier 
ging men de strijd met de win-
terse omstandigheden en het 
strand aan. De snelste dame 
werd Judith Tamis in 50:05 en 
de snelste heer Thijs Mossel in 
40:09. Alle uitslagen zijn terug te 
vinden op www.avcastricum.nl. 
De organisatie is over de loop, 
de deelnemers en het gladde 
verloop natuurlijk heel tevre-
den. Mede dank aan Fotogroep 
Bergen voor de foto’s. Op zon-
dag 7 februari is de laatste AV 
Castricum Bosloop. Deze loop, 
met vijf verschillende afstanden, 
gaan weer door de mooie bos-
sen. Deelnemers kunnen zich in-
schrijven op de website.

Jeugd Croonenburg 
3 is winterkampioen!
Castricum - Enige jaren gele-
den begon volleybalvereniging 
Croonenburg het jeugdvolleybal 
erg serieus te nemen. Dat lever-
de naast een groeiend ledenaan-
tal ook de nodige kampioenen 
op. Dit seizoen gaat het wel heel 
erg goed. De jeugd van Croo-
nenburg kan nu al het tweede 
kampioenschap vieren.
Het CMV Croonenburg 3 team 
(niveau 5) is namelijk overtui-
gend winterkampioen gewor-
den.  Circulatie Mini Volleybal 
(CMV) is de manier om volley-

bal aantrekkelijk en beweeg-
lijk te maken voor kinderen van-
af zes jaar. Vorige week zaterdag 
werden in sporthal de Kinheim 
in Beverwijk wederom alle sets 
gewonnen door het derde team 
en kwam het team met 42 pun-
ten fier bovenaan te staan. Hier-
door promoveert het team naar 
het hoogste niveau binnen het 
circulatie volleybal. Op de foto 
van linksachter: Andries, daar-
naast Savannah. Op de voor-
grond links Floor en Nikita.  Mar-
lou ontbreekt op de foto.
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Extra voorlichtingsavond 
Clusius College Castricum
Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum heeft veel verzoe-
ken van ouders en verzorgers 
ontvangen om hen eerder te in-
formeren over de mogelijkheden 
van het Clusius College. Daarom 
wordt er  vroeg in het schooljaar 
een voorlichtingsavond georga-
niseerd; op woensdag 13 januari 
vanaf 19.30 uur.
In de aula van de school, op de 
Oranjelaan 2a, wordt uitleg ge-
geven over de werkwijze van de 
school, de toelatingsprocedure 
en de mogelijkheden tot door-
stroming na het Clusius College. 

Na afloop is er uitgebreid gele-
genheid om vragen te stellen.
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven tot en met vrijdag 8 ja-
nuari: telefonisch 0251 – 653600  
of via e-mail: administratie.cas-
tricum@clusius.nl. 

De open dagen van het Clusi-
us College Castricum zijn op 29 
en 30 januari. Deze zijn bedoeld 
om samen met zoon/dochter de 
school te bezoeken om zo een in-
druk van de school op te doen. 
Het Clusius College Castricum 
heeft geen leerlingenstop. 

Heemskerk - Op 8, 9 en 10 ja-
nuari wordt in Château Mar-
quette in Heemskerk de Decora-
de gehouden; één van de popu-
lairste kunst- en antiekbeurzen 
in zijn genre. Vele bezoekers en 
verzamelaars reageren enthousi-
ast over het gevarieerde kwalita-
tief goede aanbod en keren met 
een uniek object huiswaarts. 
Liefhebbers van hedendaagse 
kunst, oude kunst en antiek zul-
len hun hart kunnen ophalen om 
tussen de vele verrassende stuk-
ken en werken iets van hun ga-
ding te vinden. Deze achtste edi-
tie komt weer met een uitge-
breide keuze groot- en klein an-
tiek en (semi)figuratieve /realis-

Kunst- en antiekbeurs in Marquette 
tische hedendaagse en klassie-
ke kunstwerken. Tevens kan men 
informatie krijgen over de res-
tauratie- en reparatiemogelijk-
heid van dierbare kunstwerken 
en antiek en het goed verzeke-
ren ervan. De beurs biedt beel-
den, schilderijen, tekeningen, 
glaswerken, keramiek en apar-
te handgemaakte sieraden. Ver-
der schitterend zilver, flonkerend 
kristal, fijn porselein, oude klok-
ken, nostalgische muziekinstru-
menten / grammofoons en stijl-
vol antiek meubilair zoals tafels, 
secretaires, sidetables et cetera.  
Voor iedere bezoeker is er, zo-
lang voorradig, een gratis Palet 
kunstmagazine ter waarde van 

6,75 euro. Zaterdag is er gratis 
taxatie naar de leeftijd en waar-
de van een meegenomen object 
door een gecertificeerd register-
taxateur. De entree is 8,00 euro, 
senioren betalen 6,00 euro en de 
jeugd tot 16 jaar kan onder vol-
wassen geleide gratis naar bin-
nen. Openingstijden: vrijdag 8 ja-
nuari van 19.00 - 22.00 uur, za-
terdag 9 en zondag 10 januari 
van 11.00 - 17.00 uur. 
Verder is het eeuwenoude ro-
mantische kasteel met slot-
gracht en landgoed zeker de 
moeite waard van een bezich-
tiging / wandeling. Het adres is 
Marquettelaan 34 in Heemskerk. 
Parkeren is gratis. 

Extra korting bij Jack van 
der Laan Schilderwerken
Uitgeest - Na twintig jaar voor 
werkgevers werkzaam te zijn ge-
weest als huisschilder, is Jack 
van der Laan gestart met mijn 
eigen schildersbedrijf. 
Jack: “Ik heb in die twintig jaar 
een behoorlijke expertise op-
gebouwd. Ik richt mij zowel op 
schilderwerkzaamheden binnen 
als schilderwerkzaamheden bui-
tenshuis. Buitenwerkzaamheden 
kunnen zich beperken tot lich-
te onderhoudswerkzaamheden, 
maar ook voor grote klussen 
draai ik mijn hand niet om. Ook 
kunt u bij mij terecht voor wand- 
en plafondafwerking. Wilt u lie-
ver uw wanden en plafonds ge-
spoten hebben in plaats van ge-

particulier wordt bewoond. Jack 
van der Laan biedt bovendien 
maar liefst tien procent korting 
op alle opdrachten die voor eind 
februari bij hem worden inge-
diend. Jack van der Laan schil-
derwerken is telefonisch bereik-
baar op 06-22307783. 

schilderd? Dat kan ook. Ik geef 
hier graag meer informatie over 
aan belangstellenden.” Wie last 
heeft van vochtvlekken in de wo-
ning kan Jack inschakelen voor 
een passende oplossing.  

“De merken waar ik het liefst mee 
werk zijn Sigma, Veveo, Boon-
stoppel, Wijzonol en Sikkens. Al 
deze merken hebben zo hun ei-
gen specifieke eigenschappen. 
Het is daarom belangrijk om het 
juiste product bij de juiste situa-
tie te gebruiken.” Het schilderen 
van woningen ouder dan twee 
jaar valt onder het 6% btw-tarief 
in plaats van 19% tarief. Dit geldt 
alleen als de woning door een 

Cursus computeronderhoud
Castricum - In zes lessen leert 
men hoe men de computer kan 
beheren bij de Volksuniversi-
teit Castricum, die de cursus or-
ganiseert in samenwerking met 

de bibliotheek. Aanvang vrijdag 
15 januari 14.00 uur in de bibli-
otheek. 
Aanmelden via info@vucas.nl of 
tel.: 0251-670048.

Castricum - Speel eens met 
Vuur organiseert een cursus 
waarin de deelnemers nieuwe 
energie kunnen opdoen. Tijdens 
de cursus wordt naast de behan-
deling van theorie creatieve oe-
feningen gedaan. Tijdens de cur-
sus hebben de cursisten boven-
dien de mogelijkheid om te ex-
perimenteren met nieuw gedrag. 
Er zijn nog plaatsen beschik-
baar bij de cursus ‘Persoonlijke 
kracht’ die donderdag 7 janua-
ri begint. Er zijn zes bijeenkom-
sten van 19.30 tot 22.30 uur. Voor 
aanmeldingen of meer informa-
tie, kijk op www.speeleensmet-
vuur.nl. 

Nieuwe energie

Castricum - De lokale partij 
Castricum Kern(en) Gezond, is-
te volgen zijn via Twitter. Meer-
dere keren per dag zullen plaat-
selijke thema’s, actuele ontwik-
kelingen in de lokale politiek en 
standpunten van CKenG worden 
toegelicht. 
De ‘tweets’ worden weergege-
ven op ckeng.nl, maar zijn ook te 
lezen door het intypen van ckeng 
in de taakbalk op de site twitter.
com.

CKenG via Twitter

Meer mogelijkheden 
vrijwilligers bij Tandem
Regio - Tandem is een non-
profitorganisatie die met subsi-
dies van gemeenten mantelzor-
gers en chronisch zieken on-
dersteunt. Deze ondersteuning 
wordt bij Tandem door een gro-
te groep vrijwilligers geboden. 
Vrijwilliger zijn bij Tandem geeft 
veel voldoening. Bij de start van 
een nieuw jaar maken mensen 
nieuwe voornemens, dit kan er 
één zijn. Jytte Knudby, manager 
bij Tandem: ,,Het afgelopen jaar 
heeft Tandem zich in de breedte 
ontwikkeld. Steeds meer wordt 
Tandem een veelzijdige vrijwil-
ligersorganisatie. Vrijwilligers 
kunnen verschillende functies bij 
ons vervullen. Komend jaar gaan 
wij starten met een nieuw pro-
ject. In dit project helpen vrijwil-
ligers bij het opzetten of uitbrei-
den van een netwerk voor een 
mantelzorger, chronisch zieke of 
iemand met een beperking. Een 
fantastisch initiatief waarvan wij 
denken dat het voor een vrijwilli-
ger erg leuk en uitdagend is om 
zich voor in te zetten.’’ Men kan 
verschillende functies vervullen 
als vrijwilliger. Iemand kan in-

gezet worden als zorgvrijwilliger, 
hij/zij bezoekt dan wekelijks of 
tweewekelijks iemand die ziek of 
gehandicapt is, zo heeft de man-
telzorger even zijn handen vrij. 
Ook zet Tandem mensen in als 
vrijwilliger bij chronisch zieken, 
dit wordt een buddy genoemd. 
De buddy is een maatje voor een 
chronisch zieke, gaat met hem 
of haar op pad, begeleidt bij zie-
kenhuisbezoek of gaat samen 
gewoon leuke dingen doen. Men 
kan ook aan de slag als coach, 
in deze functie begeleidt de vrij-
williger een kleine groep zorg-
vrijwilligers/buddy’s of een lot-
genotengroep van mantelzor-
gers. Daarnaast kan men aan de 
slag als netwerkcoach en helpt 
een mantelzorger, chronische 
zieke of iemand met beperking 
met het opzetten van een soci-
aal netwerk. Tandem is dringend 
op zoek naar nieuwe vrijwilli-
gers. Voor elke functie wordt een 
passende training en onkosten-
vergoeding aangeboden. Meer 
weten? Mail naar vrijwilligers-
hulp@tandemzorg.nl of bel 023-
8910610/www.tandemzorg.nl.

Vrijwilligers gezocht 
voor Nederlandse les
Regio - ROC Nova College zoekt 
vrijwilligers die willen helpen bij 
de lessen Nederlands aan an-
derstalige volwassenen. De les-
sen worden verzorgd door een 
bevoegd docent op diverse loca-
ties in Haarlem. Het is belangrijk 
dat de vrijwilligers geduldig zijn 
en dat zij mensen uit andere cul-
turen graag willen helpen. 
Door vrijwilligers in te zetten krij-
gen cursisten nog meer per-

soonlijke aandacht en gaat het 
leren van de taal sneller. De vrij-
willigers krijgen scholing en be-
geleiding van het Nova Colle-
ge om de cursisten zo goed mo-
gelijk te helpen bij het leren van 
de Nederlandse taal en het ver-
trouwd raken met de Nederland-
se cultuur.
Belangstellenden kunnen bellen 
met 023-5302838 en vragen naar 
Margo Rademakers.

Regio - Woensdagavond13 ja-
nuari geeft boswachter Ben Hop-
man, werkzaam bij het Provinci-
aal Waterleidingbedrijf Noord-
Holland, een lezing over het 
Noord-Hollandse duingebied. 

“Het duinreservaat is het be-
langrijkste aaneengesloten na-

Lezing over het duingebied
tuurgebied van Noord-Holland 
en een onmisbaar onderdeel van 
de Ecologische Hoofdstructuur”, 
zegt hij. 

De lezing wordt gegeven in Het 
Open Huis, winkelcentrum `t Loo 
in Heiloo. Aanvang: 20.00 uur. De 
toegang is vrij. 
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Geen afschaffing duinkaart
Het CDA in de regio IJmond pleit voor een onderzoek naar afschaffing 
van de entreeheffing voor het Noord-Hollands Duingebied. Om daarmee 
meer bewoners er toe te bewegen dit natuurgebied te bezoeken. Terwijl 
dit gebied nu al te lijden heeft onder een toenemende recreatiedruk. 
Steeds meer wandelaars, trimmers, ruiters, mountainbikers en recrea-
tieve fietsers moeten een plaats krijgen in het duingebied. Dat gaat soms 
gepaard met toenemende spanningen tussen deze groepen recreanten. 
Maar bovendien zorgt het ook voor steeds meer versnippering van het 
duingebied. Een opmerkelijke gedachtegang die het CDA hanteert in 
haar pleidooi voor afschaffing van de entreeheffing is dat veel mensen 
lijden aan overgewicht en daarom in beweging moeten komen. Opmer-
kelijk, want veel mensen die in beweging willen komen weten nu al de 
weg te vinden naar het duingebied. Het CDA denkt niet dat het geld de 
drempel is voor mensen maar wel het kopen van een kaartje om de na-
tuur in te gaan. Als mensen het te veel moeite vinden om een duinkaart 
aan te schaffen dan kunnen ze naar het strand gaan. Dat kost niks en 
je hoeft geen duinkaart te kopen. Parkeren is weliswaar niet gratis maar 
wie graag in beweging wil komen neemt natuurlijk de fiets. Daarnaast 
zijn er in de regio diverse sportaccommodaties en zwembaden waar 
mensen die dat willen in beweging kunnen komen. Wandelen en fietsen 
kan in parken en in de polders in onze regio. Kortom, voor wie dat wil zijn 
er mogelijkheden genoeg om in beweging te komen. Ik roep het CDA 
op om recht te doen aan haar eigen uitgangspunt van goed rentmees-
terschap door op een verantwoorde manier om te gaan met deze aarde 
en al wat daar op leeft: mens, plant en dier. 

Henk van der Leest, Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland. (Ingekort 
door de redactie). 

Afschaffing duinkaart
Met belangstelling heb ik de oproep gelezen aan PWN om het duin-
gebied bij Heemskerk vrij toegankelijk te maken. De VrijeLijst ziet tal 
van alternatieve mogelijkheden voor PWN om inkomsten te verwerven. 
Bovendien verwachten wij kostenbesparingen, zodra boswachters geen 
kaartjescontroleurs meer hoeven zijn en de overhead aan bureaucratie 
(ticketuitgave, onderhoud automaten, marketing/pr) achterwege kun-
nen blijven. Betaald autoparkeren is er een van, net als het faciliteren van 
voorzieningen aan de duinrand en jaarrondexploitatie van uitspanningen 
onder beheer van PWN. In Castricum kun je via slechts een weg, de 
provinciale Zeeweg, gratis naar zee. Een absurde situatie en niet meer 
van deze tijd, vinden wij. Heemskerk en Castricum moeten hun natuur-
gebieden met trots en kwaliteit aan de bezoekers tonen en uitdragen. 
En delen. 
Ron de Haan, De VrijeLijst. (Ingekort door de redactie).

In strijd met de wet
Het college heeft het Besluit 2010 WMO vastgesteld dat ingaat op 1 
januari 2010. Door mijn ervaringen met de gemeentelijke werkwijze bij 
het vaststellen van de hoogte van PGB´s (bij huishoudelijke hulp) heb ik 
met belangstelling dat nieuwe besluit gelezen. Ook nu kan weer worden 
geconstateerd dat artikel 5 in strijd is met de wet en bovendien nadelig 
uitwerkt voor de PGB-ontvangers. Kennelijk persisteert de gemeente 
in haar ook vorig jaar al illegale methodiek. De enige wijze waarop de 
hoogte van dat PGB dient te worden vastgesteld is ondubbelzinnig be-
schreven in een uitspraak van het hoogste rechtscollege voor de Sociale 
Zekerheid. De gemeente kan dus weer rechtzaken tegemoet zien en 
zadelt een stuk of vijftig kwetsbare burgers weer op met een hoop ge-
doe.
Rob Saat. (Ingekort door de redactie).

Schoorsteenvegers?
Afgelopen maand hebben wij onze schoorsteen laten vegen door het 
bedrijf M en W Dak- en Schoorsteentechniek uit Ammerzoden. Zij heb-
ben ons ellende bezorgd en geen goed functionerende open haard. He-
laas krijgen wij het bedrijf niet meer te spreken. Wij zijn benieuwd of 
er meerdere mensen de dupe zijn geworden van hun werkzaamheden. 
Voor contact kunt u ons mailen via cdlouwe@ziggo.nl. 
Dieuwke Louwe.

Hoe geloofwaardig kan 
een politicus zijn?
In Dagblad Kennemerland van maandag 28 december en dinsdag 29 
december staat een stukje over het vertrek van Fred Weda naar de VVD. 
Ook in de lokale kranten is dat gememoreerd. Dat Weda de voorkeur 
geeft aan de VVD na de verkiezingen is bij GDB bekend. De afspraak 
was gemaakt dat Weda tot de verkiezingen voor GDB zijn raadsperiode 
af zou maken. Deze afspraak wordt nu, zonder overleg, opeens niet na-
gekomen en dat betreurt GDB. GDB betreurt het vooral omdat in het 
artikel de indruk wordt gewekt dat koerswijziging van GDB de oorzaak 
zou zijn. Hiervan is in het geheel geen sprake. Tijdens de lange afwezig-
heid van Weda is in twee ledenvergaderingen van GDB over de toekom-
stige koers van GDB gesproken. Tevens zijn belangrijke onderwerpen in 
het verkiezingsprogramma zeer zorgvuldig behandeld en is apart over 
die specifieke punten gestemd. De overgrote meerderheid wenst geen 
koerswijziging voor de Strategische Visie Buitengewoon Castricum. De 
natuur en het buitengebied dienen te worden beschermd. Overnach-
ten in strandhuisjes wordt afgewezen, evenals jaarrond exploitatie van 
strandpaviljoens. Het bevreemdt GDB dat deze onderwerpen worden 
opgevoerd in het artikel. Het is toch juist de VVD die slappe knieën 
heeft getoond met betrekking tot het strand? Een ander punt dat GDB 
betreurt is het feit dat volgens Weda GDB als samenvoeging van CDA, 
VVD en PvdA gezien kan worden. En dat bevreemdt ons. Heeft Weda 
met zijn eigen opstelling hieraan soms bijgedragen? Een lokale partij is 
juist een onafhankelijke partij, die het gemeenschappelijke lokale be-
lang behartigt, waarbij geen richtlijnen uit de landelijke partij centraal 
staan. Acht jaar geleden is GDB gevormd door samenvoeging van de 
drie lokale partijen: Castricum Aktief, Limmer Gemeenschap en de Vrije 
Lijst Akersloot. De koers wordt door de lokale partij zelf bepaald. En 
soms zijn daar flinke discussies voor nodig. In het geval van GDB is de 
bestaande koers opnieuw bevestigd. Voor Weda dus geen enkele reden 
om zijn afspraak niet na te komen. Waarom dan als fractie Weda apart 
vanaf nu tot de verkiezingen? Wie vaart een andere koers en welk belang 
wordt hier gediend? Hoe geloofwaardig kan een politicus zijn? Namens 
Gemeente- en Dorpsbelang (GDB), Bert van Diermen, partijvoorzitter, 
Irene Bouman, fractievoorzitter, Rob Schijf, lijsttrekker. (Ingekort door 
de redactie).

Van Riet meerjaren-
sponsor voor Emergo
Castricum - Jan van Riet, van 
het gelijknamige garagebe-
drijf, sponsort enkele Castricum-
se sportverenigingen en ande-
re goede doelen, waaronder de 
stichting Muttathara. Toen hij 
vernam dat twee orkesten van 
muziekvereniging Emergo top-
prestaties hadden geleverd in 
2009 besloot hij om het ‘ver-
trouwde pad’ eens te verlaten 
en nam contact op met het be-

stuur van Emergo. Jan: “Ik las in 
de krant dat het Fanfare Orkest 
in de hoogste Nationale Eerste 
Divisie uitkomt en dat dit orkest 
het hoogst aantal punten in heel 
2009 had behaald en dat Emer-
go’s brassband ‘Backum Brass’ 
op de tweede plaats tijdens het 
Nederlands Brassband Kampi-
oenschap was geëindigd. Als een 
sportteam een dergelijk resultaat 
behaalt dan wordt dat breed uit-

gemeten, maar in het geval van 
Emergo bleef het beperkt tot een 
bescheiden artikeltje. Ik was zeer 
onder de indruk van de resulta-
ten en besloot om Emergo finan-
cieel te ondersteunen en meld-
de mij bij het bestuur van Emer-
go.” Namens de commissie ‘Klin-
kende Munt’ nam Martien Baars 
contact op met Jan. Martien: 
“Samen kwamen wij overeen dat 
Garagebedrijf Jan van Riet gedu-
rende vier jaar Emergo, met in-
gang van 2010, financieel gaat 
ondersteunen.” Het geld zal on-
der andere worden gebruikt voor 
de aanschaf van muziekinstru-
menten en bladmuziek. Martien: 
“Emergo beschouwt dit initiatief 
van Jan als een waardering voor 
de inzet en prestaties die het be-
stuur, de leden, de muzikale lei-
ding en de vrijwilligers al 101 jaar 
lang leveren en gaat het initiatief 
van Jan van Riet verder uitwer-
ken. Het voornemen is om hier-
mee bedrijven in en rond Castri-
cum te benaderen, want het kan 
niet anders zijn dan dat ook an-
dere bedrijven deze, 101 jaar ge-
leden opgerichte, Castricumse 
vereniging, die nog springlevend 
is, willen ondersteunen. Voor 
meer informatie kan men con-
tant opnemen via info@emer-
go.org. 

Castricum - Maandag 11 januari 
begint bij KinéfleX om 20.00 uur 
een gratis lezing over Quantum 
Touch; een manier om de han-
den te gebruiken bij het stimu-
leren van het zelfgenezend ver-
mogen. Daarnaast is in de week 
van 11 tot en met 16 januari mo-
gelijk om een 30 minuten duren-
de Quantum Touch-behandeling 
gratis te ontvangen. Opgave en 
meer informatie bel 0251-670671 
of via www.kineflex.nl. 

Quantum Touch

Regio - Een dagje in de natuur 
helpen. PWN waterleidingbedrijf 
Noord-Holland kan alle hulp ge-
bruiken om de duinen goed te 
beheren. Op zaterdag 16 januari 
is er weer een duinwerkdag van 
10.00 tot 15.30 uur. 
Op de duinwerkdagen worden 
verschillende werkzaamheden 
uitgevoerd die nodig zijn om het 
duin goed te onderhouden. Kin-
deren werken samen met de ou-
ders. 
PWN helpt bij de werkzaam-
heden en zorgt voor voldoen-
de gereedschap en handschoe-
nen. Regelmatig zijn er pau-
zes, waarbij gezorgd wordt voor 
koffie, thee, limonade en soep. 
Neem zelf een lunchpakket mee, 
trek stevige schoenen en goede 
werkkleding aan. 
Aanmelden kan via www.pwn.nl/
activiteiten of bel 023-5413289. 
Verzamelen op parkeerplaats 
van camping Geversduin in 
Heemskerk.

Help de natuur 
een handje...



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
6 januari 2010

Buitengebied Castricum in de
schijnwerpers op nieuwjaarsreceptie
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente Castricum in de Burgerij in Lim-
men zijn Lia Vriend-Vendel, LTO-Noord en 
PWN Puur Natuur onderscheiden met de 
gemeentelijke waarderingspeld. Namens 
LTO-Noord nam de verraste Mart Brouwer 
de Koning de speld in ontvangst. Piet Veel 
van PWN Puur Natuur ontvangt de onder-
scheiding later deze week. 
Het drietal werd onderscheiden vanwege 

hun verdiensten voor het buitengebied. 
Burgemeester Emmens roemde de inzet 
van de vele partijen om hun samenwer-
king voor een mooi en leefbaar buitenge-
bied. Tijdens de nieuwjaarsreceptie nam 
de burgemeester de gelegenheid waar om 
drie van hen in het zonnetje te zetten. Het 
publiek, zo’n 80 inwoners waaronder veel 
raadsleden,  liet haar waardering blijken 
met een warm applaus.

Eerste nummer Nieuws-
brief De Geesterduinen
Nieuwsbrief De Geesterduinen informeert 
over het gebied waar veel vernieuwingen 
gaande of aanstaande zijn. Het gaat om 
de vernieuwbouw van het gemeentehuis, 
de bouw van centrum Nieuw Geesterhage 
met woningen, een opknapbeurt voor 
Winkelcentrum Geesterduin met daarbij 
ook woningbouw en de nodige aanpassin-
gen voor het verkeer en parkeren inclusief 
twee parkeergarages.
Het eerste nummer is uit en gratis verkrijg-

baar bij onder meer gemeente en bibliothe-
ken. De nieuwsbrief bundelt alle informatie 
over voortgang, praktische zaken, betrok-
ken partijen en het eindresultaat. Nieuws-
brief De Geesterduinen komt meerdere 
malen per jaar uit. Binnenkort gaat ook de 
website www.degeesterduinen.nl online.

Downloaden of een digitaal abonnement 
kan via de website van de gemeente: www.
castricum.nl>digitale nieuwsbrief.

Al 120 abonnees op 
digitale gemeente-
nieuwsbrief
Inwoners en bedrijven in de gemeente Cas-
tricum kunnen in het nieuwe jaar wekelijks 
automatisch het nieuws van de gemeente 
ontvangen. Dat gebeurt via een digitale 
nieuwsbrief, die elke week op woensdag 
via de e-mail wordt verstuurd. Al 120  in-
woners hebben zich voor de nieuwsbrief 
aangemeld.
Er zijn vier verschillende nieuwsbrieven 
waarop belangstellenden zich kunnen 
abonneren: ‘Nieuwsberichten’, ‘Officiële 
Mededelingen’, ‘Agenda Gemeenteraad’, 
‘Dorpsstraat-fietsstraat’, ‘’Buitengebied 
Verzameld’ en ‘De Geesterduinen’.  Later 
worden mogelijk nog andere (themati-
sche) nieuwsbrieven aangeboden. Met de 
nieuwsbrieven zet de gemeente weer een 
stap vooruit op het gebied van de digitale 
ontwikkeling.
De eerste nieuwsbrief wordt in de 
week van 6 januari verzonden. Wie de 
nieuwsbrief(ven) wil ontvangen, kan zich 
daarvoor aanmelden via de homepage 
van www.castricum.nl > button ‘Snel ge-
regeld’(rechts bovenaan). Te allen tijde kan 
men zich via een link in het e-mailbericht 
eenvoudig afmelden voor de mailing.

Gladheidbestrijding,
ook uw zorg!
Nu koning Winter ook onze stoepen en 
de weg naar de voordeur met een dik pak 
sneeuw of een laagje ijs heeft bedekt, vra-
gen wij u met klem om deze schoon te ma-
ken. Niet alleen in uw eigen belang, maar 
ook voor de veiligheid van de postbode en 
overige bezoekers.

Kerstbomen 11 
januari opgehaald
In Castricum, Bakkum, Akersloot en Lim-
men worden de kerstbomen opgehaald 
door de gemeente. Bewoners kunnen 
hun bomen op maandag 11 januari ‘s 
ochtends voor 7.30 uur buiten zetten, op 
de containerplaatsen voor afval. Ze wor-
den in de loop van de dag opgehaald. 
Wie de boom niet op deze manier kwijt 
kan, kan hem ook klein knippen en in 
de GFT bak doen, of inleveren bij het 
afvalbrengdepot aan het Schulpstet.
De boom op een ander tijdstip laten 
ophalen, kan ook, maar dan is het niet 
gratis. Voor apart ophalen (net als bij 
tuinvuil) wordt dan € 13,20 aan voor-
rijkosten in rekening gebracht. Voor een 
afspraak: bel (0251) 661122.



Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Contact raadsfracties
Afspraken met raadsleden, fracties of de 
griffie kunt u maken via de griffie, tel. 
(0251) 661 277, e-mail raadsgriffie@cas-
tricum.nl. De directe contactgegevens van 
de fracties staan vermeld op de website en 
in de gemeentegids. 

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:
- CROS (Commissie Regionaal Over-

leg Luchthaven Schiphol, tel. (020) 
601 5555, fax (020) 653 0164, www.
crosnet.nl. Voor klachten: http://www.
bezoekbas.nl/; tel.: (020) 6015555.

- Platform Vlieghinder regio Castricum, 
Postbus 327, 1900 AH Castricum, 
www.vlieghinder.nl 

Cliëntenplatform
Contactpersoon, W. Weber, tel. 06 408 
75235. U wordt dan zo snel mogelijk te-
ruggebeld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

Meldpunt voor dierenmishandeling 
0900-2021210 (0,10 ct./per min.)

Wmo
Uw vragen over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning in Castricum kunt u mai-
len aan: Wmoraad@castricum.nl

Agenda
Raadsplein
6 januari 2010

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Vervolg bespreking bijdrage aan de Vereniging Vrienden van

De Bakkerij voor realiseren van een cultureel (pop)podium*
19:30 - 21:00 Stedenbouwkundige randvoorwaarden en voorbereidingskrediet

tbv nieuwbouw Paulusschool

21:00 - 21:30 Pauze

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21:30 - 23:00 Eventueel vervolg bespreking bijdrage aan de Vereniging Vrienden

van De Bakkerij voor realiseren van een cultureel (pop)podium*
21:30 - 23:00 Delegatie projectbesluit, grondexploitatieplan en buiten toepassing

verklaren beheersverordening 2009

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

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

Agenda
Raadsplein
7 januari 2010
Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Vervolg bespreking Structuurvisie herontwikkeling Duin en Bosch*
19:30 - 21:00 Evaluatie nota Grondprijzen

Agenda Raadsactiviteiten
op 14 januari 2010
Tijd Onderwerp
19.30 - 21.00 Toelichting op de Wabo (Wet Algemene Bepalingen

Omgevingsrecht) 
21:15 - 22:00 Toelichting op de Welstandsnota

Werkzaamheden Dorpsstraat nog niet van start! 
Deze week zou begonnen worden met 
de voorbereidingen voor de herinrichting 
van de Dorpsstraat.  De winterse omstan-
digheden hebben dit echter verhinderd. 
Op dit moment is ook nog niet duidelijk 

of de officiële aftrap van de werkzaamhe-
den door wethouder R. Beens op maan-
dag 11 januari door kan gaan.  We hou-
den u op de hoogte via de website en de 
infopagina.

Adverteren, fotowedstrijd en gewijzigde gegevens aan-
leveren voor dé gids 

Voorbereidingen
Gemeentegids van start 
De voorbereidingen voor de gemeentegids 2010-2011, die in mei 2010 huis-aan-huis 
wordt verspreid in alle kernen, zijn in gang gezet. Uitgever FMR Producties benadert 
bedrijven met de vraag om in de unieke gids te adverteren, de verenigingen die vermeld 
staan in de Sport- en Cultuurwijzer kunnen hun wijzigingen doorgeven, en alle inwo-
ners kunnen weer meedoen aan de fotowedstrijd van de gemeentegids. De deadline 
voor het aanleveren van (wijzigingen in) teksten is 5 februari 2010; foto’s moeten 24 
januari bij de gemeente binnen zijn. 

Fotowedstrijd
De gids wordt net als afgelopen jaar com-
pleter dan ooit, doordat ook het Burgerjaar-
verslag erin wordt opgenomen. Daarnaast 
zijn er de plattegronden van alle kernen 
in terug te vinden, en de Afvalophaalka-
lender voor 2010-2011. Wederom zullen 
foto’s van inwoners de inhoud en omslag 
sieren. Heeft u een fraaie foto van een 
typische plek of situatie in Castricum? En 
dan denken we niet alleen aan de stille na-
tuurplaatjes, maar ook aan andere typisch 
Castricumse situaties, zoals  bedrijvigheid, 
de jeugd of juist de senioren. 
Stuurt u dan uw foto uiterlijk 24 janu-
ari 2010 naar communicatie@castricum.
nl onder vermelding van ‘fotowedstrijd ge-
meentegids’, uw naam, adres en telefoon-
nummer. U kunt maximaal 3 foto’s inzen-
den, die alle minimaal 1 Mb groot moeten 
zijn. De prijswinnaars worden in het voor-
jaar bekendgemaakt. 

Verenigingen kunnen wijzigingen 
doorgeven
De gids bevat traditioneel ook weer een 
Cultuur- en Sportwijzer. De gemeente wil 
op deze manier haar inwoners informeren 
over de vele mogelijkheden op het gebied 

van cultuur en sport in Castricum.
In de Cultuurwijzer en Sportwijzer krijgen 
de Castricumse verenigingen de mogelijk-
heid zichzelf te presenteren. Verenigingen 
wordt gevraagd om kosteloos informatie 
(100-max.150 woorden) over de club aan 
te leveren. Ook wordt het aanleveren van 
leuke foto’s zeer op prijs gesteld. Deze 
moeten minimaal 1Mb en maximaal 2Mb 
groot zijn. Stuurt u de wijzigingen, nieuwe 
informatie en/of foto’s uiterlijk 5 februari 
naar:
Cultuurwijzer: Inge Kerssens, tel. (0251) 
661 393 (di. en wo.) of cultuurwijzer@cas-
tricum.nl
Sportwijzer: Sebastiaan Huijs, tel. (0251) 
661 322 of sportwijzer@castricum.nl

Unieke kans voor adverteerders
Uitgever FMR Producties uit Den Hel-
der benadert momenteel alle bedrijven in 
Castricum met het aanbod om in de gids 
te adverteren. Omdat de gids door veel 
inwoners een jaar lang wordt bewaard als 
belangrijk naslagwerk over de gemeente, 
is het een waardevol boekwerkje. Wilt u 
een jaar lang in beeld zijn bij de inwoners, 
profiteert u dan van het aanbod om te ad-
verteren.

Uniek initiatief maakt jeugd wegwijs in gemeentepolitiek 

Kom naar de jeugd-
gemeenteraad op 14 januari
Wilt u met eigen ogen zien of de jeugd in-
derdaad de toekomst heeft? Komt u dan 
op 14 januari om 16:00 uur naar de ge-
meenteraadsvergadering van 50 leerlingen 
van het Clusius College die voor één dag 
gemeenteraadslid zijn.

In voorbereiding op de zitting van de 
jeugdgemeenteraad bereiden de leerlingen 
van 2 vmbo die dag voorstellen voor om 
een van de acht millenniumdoelen te hel-
pen realiseren. Ze worden daarbij geholpen 
door leden van de huidige gemeenteraad 
van Castricum. Aan het eind van de mid-
dag presenteren de leerlingen in zes groe-
pen hun voorstellen. Het project is bedoeld 
om de jeugd te laten kennismaken met de 
gemeentelijke politiek en wegwijs te maken 

in de processen die daarin plaatsvinden. 
Deze ‘Wegwijsdag’ is een initiatief van het 
Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) en 
de gemeente Castricum, die ook tekenen 
voor de begeleiding. Het Clusius College 
haakte graag aan bij dit initiatief. 
Met hun voorstellen en presentaties maken 
de leerlingen in hun projectgroep kans op 
het winnen van een bedrag van 1500 euro, 
waarmee dat specifieke plan in de praktijk 
kan worden gerealiseerd. De gemeente 
neemt het voortouw om het winnende 
project uit te voeren, maar zal de leerlingen 
daarbij betrekken. 

Jeugdgemeenteraadsvergadering, donder-
dag 14 januari, 16:00-18:00 uur, Clusius 
College, Oranjelaan, Castricum.



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

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
281209 Van Duurenlaan 2 in Bakkum

Het uitbreiden van de woning
311209 Ruiterweg 28 in Castricum

Het plaatsen van een telefoonmast

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

VErlEENDE VErGuNNiNGEN
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing
301209 Dusseldorperweg 140 in Limmen

Het plaatsen van een garage/berging
Dusseldorperweg 138 in Limmen
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van dakkapellen

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

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

Bouwvergunningen
281209 Dusseldorperweg 86 in Limmen

Het bouwen van een woning
301209 Het water nabij Uitgeesterweg 35 in Limmen

Het realiseren van 2 aanlegsteigers t.b.v. ka-
novoorzieningen
Het water nabij Limmer Die in Akersloot
Het realiseren van een aanlegsteiger t.b.v. een 
kanovoorziening

Aanlegvergunningen
301209 Het water nabij Uitgeesterweg 35 in Limmen

Het realiseren van 2 aanlegsteigers t.b.v. ka-
novoorzieningen
Het water nabij Limmer Die in Akersloot
Het realiseren van een aanlegsteiger t.b.v. een 
kanovoorziening

Kapvergunning
301209 Hoocamp t.h.v. nrs. 76-80 in Akersloot

Het kappen van 2 bomen t.b.v. de aanleg van 
extra parkeerplaatsen
Hoek Bloemenhof/Dusseldorperweg in Lim-
men
Het kappen van 1 esdoorn t.b.v. het plaatsen 
van een ondergrondse afvalcontainer

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

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

VErKEErsBEsluitEN VAN BurGE-
mEEstEr EN WEthouDErs

*Besluit
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 beslo-
ten:

1. Een stopverbod in te stellen op de Prins Hendrikstraat 
tussen de Anna Paulownastraat en de Juliana van 
Stolbergstraat, door middel van plaatsing van ver-
keersborden E2 met onderborden ‘ma t/m vr 8 -16 h’ 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeers-
regels en Verkeerstekens (RVV) en zoals aangegeven 
op de bij dit besluit behorende tekening.

*Besluit
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 beslo-
ten:

2. Een stopverbod in te stellen op de Willem de Zwijger-
laan tussen de Oranjelaan en de Eerste Groenelaan, 
door middel van plaatsing van verkeersborden E2 met 
onderborden ‘ma t/m vr 8 -16 h uitgezonderd leve-
ranciers’ als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en zoals aan-
gegeven op de bij dit besluit behorende kaart.

*Een ieder die door bovengenoemde beslui-
ten rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen, 
kan hiertegen binnen zes weken na de datum 
van bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar indienen bij burgemeester en wethou-
ders van Castricum, postbus 1301, 1900 BH te 
Castricum.

mANDAAt BEsluit
tEAmlEiDEr BurGErs
De medewerkers van de afdeling dienstverlening, team 
Burgers zijn gemandateerd om namens de teamleider op 
te treden in situaties zoals beschreven in het mandaat-
besluit. Dit besluit treedt in werking met ingang van de 
eerste dag na die van de bekendmaking.
Het genoemde mandaatbesluit ligt kosteloos ter inzage 
in het register verordeningen gemeente Castricum bij 
de receptie in de gemeentelijke locatie, Zonnedauw 4 
te Limmen. 

Castricum, 6 januari 2010

Bertus Stuif-
bergen bij C-TV
Castricum - Op C-TV wordt tot 
en met 13 januari een documen-
taire uitgezonden van werkgroep 
Oud-Castricum. Deze documen-
taire wordt uitgezonden om 9.00, 
15.00 en 21.00 uur op C-TV. De 
gastspreker is ditmaal Bertus 
Stuifbergen.
Zijn verhaal over wat hij in de 
Tweede Wereldoorlog heeft mee-
gemaakt is gefilmd en nu te zien. 
C-TV is te vinden op het analoge 
kanaal van de televisie, in Castri-
cum op kanaal 45, in Akersloot, 
Limmen en de Woude op Kanaal 
S12. Voor meer informatie: con-
tact@c-tv.nl.FCCastricum F5 is 

ongeslagen kampioen 
Castricum - Het was nog even 
spannend, maar na een gelijk-
spel van de concurrenten ADO 
en Limmen, liep het puntenver-
schil zodanig op dat de F5 van 
FC Castricum ongeslagen kam-
pioen kon worden. Die titel hing 
al na een paar wedstrijden in 
de lucht. Nadat de mannen van 
de coaches Hans en Dennis al 
in het eerste bekerduel een on-
vergetelijke indruk achterlieten, 
stond ook de competitie in het 
teken van winnen, winnen en 
nog eens winnen.
Het was opvallend om te zien 

met hoeveel plezier dat gepaard 
ging. En natuurlijk met een hart-
verwarmende inzet, want hoe-
wel het doelsaldo anders doet 
vermoeden, moest er soms best 
geknokt worden voordat zij voor 
het eerst scoorden. 

Dat blijkt ook uit de verslagen 
op de website. ADO, Limmen, 
Krommenie, overal in de regio 
liet de F5 van FC Castricum zien 
dat deze jongens echt heel goed 
kunnen voetballen. Daarom was 
het een kampioenschap om trots 
op te zijn. (Foto Han de Swart).

Fotoworkshop 
met excursie
Castricum - Op 9 januari geeft 
fotograaf René Wolters een win-
terworkshop met excursie: Land-
schapsfotografie voor (begin-
nende) digitale fotografen. De 
workshop vindt ’s morgens 
plaats vanuit bezoekerscentrum 
De Hoep en er kunnen maximaal 
6 personen meedoen. Deelne-
men kost 50,00 euro. Aanmelden 
of meer informatie via De Hoep 
(0251-661066), www.pwn.nl/
puurnatuur. Deelnemers zorgen 
zelf voor een digitale camera.

Regionaal boardingtoer- 
nooi in sporthal De Lelie
Akersloot - Na de succes-
vol verlopen twee eerdere edi-
ties vindt op 8, 9 en 10 januari 
in sporthal De Lelie in Akersloot 
de derde editie van het regionaal 
boardingtoernooi plaats. Het 
deelnemersveld bestaat uit jon-
gens- en meidenjeugdteams van 
Meervogels ’31, ADO ’20, Cas-
tricum, Foresters, HSV, Limmen, 
Uitgeest en Vitesse ’22. Dankzij 
de nieuwe sponsor Noordborgh 
Verzekeringsadviseurs kan het 
ook dit jaar weer doorgaan. Spe-
ciaal voor het regionaal boar-
dingtoernooi wordt een boar-
ding gebouwd om het zaalvoet-
balveld in sporthal De Lelie. Door 
de boarding wordt het voetbal-
spelletje net iets anders, de spe-
lers moeten slim omgaan met de 
nieuwe mogelijkheden en situa-
ties, hierdoor kunnen verrassen-
de wendingen in een wedstrijd 
ontstaan. Er wordt gevoetbald 
door teams bestaande uit een 
keeper en vier veldspelers, bij 
de F-pupillen vijf veldspelers en 
een keeper. De wedstrijden du-
ren twaalf minuten. De winnaars 
van het toernooi worden bij de E- 
en F-pupillen niet alleen bepaald 
door de voetbalprestaties. In de 
tijd tussen de wedstrijden is er 
voor de teams een spannende 

sportquiz georganiseerd.
Het toernooi begint vrijdagavond 
om 18.00 uur. De meiden van 
Meervogels, Limmen en Cas-
tricum nemen het dan in twee 
poules tegen elkaar op. De finale 
wordt om 21.30 uur gespeeld.
Op zaterdag en zondag is het de 
beurt aan de jongens. Nadat za-
terdagochtend de D-pupillen van 
Meervogels een onderling toer-
nooi gespeeld hebben, beginnen 
de F2-pupillen even voor half 
twee aan hun toernooi, terwijl 
de F1-teams om 15.00 uur star-
ten met de poulewedstrijden. Na 
de poulefase volgen er kruisfina-
les, gevolgd door de grote finale 
van F2 om 18.30 uur en bij de F1 
om 21.00 uur. Op zondag begint 
het toernooi voor de E-pupillen 
al vroeg, om 9.30 uur wordt er 
afgetrapt. ’s Middags worden de 
finales gespeeld. Eerst is het de 
beurt aan de E2-poule om 14.50 
uur, de finalisten bij de E1 sluiten 
het toernooi af om 17.30 uur.
De toernooiorganisatie maakt 
van de finales een waar spek-
takel. De spelers worden voor-
afgaand aan de wedstrijd voor-
gesteld aan het publiek alsof het 
grote sterren zijn. En dat zijn ze 
ook tijdens het regionaal boar-
dingtoernooi.




