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Storm legt sensationele 
informatie bloot op strand
Bakkum – Het was verleden week woensdag te zien in het tv-
programma Nieuwslicht en is nog steeds te bekijken via www.
uitzending gemist.nl. De najaarsstorm heeft een superstorm ont-
huld. Tijdens de laatste novemberstorm is op een stuk duin op 
het strand van Bakkum een schelpafzetting gevonden die daar 
tijdens een superstorm in de achttiende eeuw is neergelegd. 

De schelpenlaag ligt op ruim zes 
meter boven NAP, twee meter 
hoger dan de hoogste water-
stand tijdens de stormvloed in 
1953. TNO heeft een techniek 
ontwikkeld waarmee veel in-
formatie uit het verre verleden 
wordt blootgelegd aan de hand 
van de structuur van de duinen. 
Tot 2000 jaar terug (en moge-

lijk nog verder) kan met deze 
techniek vrij precies worden 
vastgesteld wanneer er door 
extreme stormvloed afzetlagen 
zijn ontstaan. Dit ‘natuurlijk ar-
chief’ levert Rijkswaterstaat mo-
gelijk nieuwe informatie op die 
gebruikt kan worden voor het 
verbeteren van de hoogwater-
voorspellingen.

Dakloos na brand
Castricum - In de nacht van donderdag op vrijdag werd de 
brandweer om 4.45 uur gealarmeerd voor een binnenbrand aan 
de Goudenregenlaan 30. Een omgevallen olielamp wordt gezien 
als de oorzaak van de brand. Twee brandweerwagens rukten 
uit en waren binnen vijf minuten ter plaatse. De twee bewoners 
hadden op eigen kracht het pand weten te verlaten en wer-
den bij de overburen ondergebracht. Ook de bewoners van de 
naastgelegen woningen hadden hun huis reeds verlaten. 

Woordvoerder van de brandweer 
Gerard Veldt vertelt: “De colle-
ga’s van Limmen kwamen met 
een extra autospuit en de col-
lega’s van Heemskerk met een 
ladderwagen assisteren. Met zes 
stralen vanaf de grond en met 
een straal vanuit de ladderwagen 
was de brand binnen een uur on-
der controle. Het vuur had via de 
balklaag van de zolderverdieping 
een doorslag veroorzaakt naar 
de buren. Hierdoor raakten de 
plafonds in de slaapkamers van 
de buren beschadigd. Verdere 
uitbreiding kon gelukkig worden 
voorkomen.”
De geschrokken bewoners zijn na 
onderzoek door de medewerkers 
van de ambulance ondergebracht 

bij familie. In totaal zijn naast het 
getroffen pand drie woningen tij-
delijk onbewoonbaar; door rook- 

en waterschade en door instor-
tingsgevaar. In de loop van de 
vrijdag zijn schadebeperkende 
werkzaamheden uitgevoerd, de 
nablussing heeft tot 12.00 uur in 
de middag geduurd. De kruip-
ruimtes in de woningen naast het 
brandadres zijn leeggepompt. De 
schade wordt door de brandweer 
geschat op circa 500.000 euro. 
Ook zaterdag werd er nageblust. 
(Foto’s: Giel de Reus).
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 12 januari 18.30 uur: Woord- 
en gebedsdienst met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 13 januari 9.30 uur: Eucha-
ristieviering met gemengd koor. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 
Aandacht voor aktie Kerkbalans.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemel-
opne-   ming Bakkum
Za. 12 januari 19.00 uur: Woord 
en gebedsdienst m.m.v. dames-
koor Bethlehem. Voorganger 
pastor G. Huisman.
Zo. 13 januari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 
Kerkbalans.

Protestantse Gemeente 
Castricum
Zo. 13 januari: Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. M. Beitler, Maaltijd van 
de Heer. Tijdens dienst kinderne-
vendienst en crèche. Uitgezon-
den door Radio Castricum (kabel 
104,5m/ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. D. 
van Arkel, Maaltijd van de Heer. 
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. 

Evangelie Gemeente 
Castricum
Zo. 13 januari 10.00 uur: Alex Did-
den uit Abbekerk. Ontmoetings-
centrum Geesterhage. Tijdens de 

dienst is er kinderopvang: crèche 
voor babies en peuters. Verschil-
lende kinderdiensten voor alle 
groepen van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 13 januari 10.00 uur: Ds. Jan 
Tulp.

H. Cornelius Parochie 
Limmen
Geen diensten ontvangen.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 13 januari 10.00 uur: Geen 
voorganger bekend.

R.K. St. Jacobus de Meerdere
Akersloot
Za. 12 januari 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 13 januari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met koor Intermezzo. 
Voorganger pastor H. Helsloot.

Protestantse gemeente 
Uitgeest-Akersloot
Geen diensten ontvangen.

Parochie O.L. Vrouwe 
Geboorte Uitgeest
Vrij. 11 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 12 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang en 
wereldwinkel.
Zo. 13 januari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo en 
wereldwinkel.
Di. 15 januari 19.00 uur: Maria-
lof.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.Doktersdiensten

Kerkdiensten

Huisartsen Castricum, 
Akersloot en Uitgeest
Avond/nacht/weekenddienst: 
Werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur en weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen: Huisartsenpost Beverwijk 
(Rode Kruis Ziekenhuis) alleen 

volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. Bij contact met 
de post wordt gevraagd om 
verzekeringsgegevens, zorg dat 
deze paraat zijn.
Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-

neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.
Afwezig: Geen.
Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618. 

Algemene Informatiei
Medische en hulpdiensten
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844

Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest, Benes-
serlaan 266. Behandeling alleen 
volgens telefonische afspraak, 
tel. 0251-313879 tussen 8.30-
12.00 uur en 13.00-16.00 uur. 
In het weekend tel. 06-53937620. 
Waarneming voor de tandartsen 
in Castricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest. Alleen voor spoed-
gevallen.

Apotheek Castricum 
Apotheek Geesterduin, Geester-
duinweg 42, tel. 655066. Apo-
theek van Ouwerkerk, Burg. 
Lommenstraat 6, tel. 652500. 
De apotheken in Castricum zijn 
door de week geopend tussen 
8.30 en 17.30 uur. 

Apotheek Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-
312122. Openingstijden van 
8.30-12.30 uur en van 13.30-
17.30 uur. 
Voor spoedeisende medicatie 
buiten deze openingstijden kan 
men van 18.00 tot 8.00 uur en in 
het weekend terecht bij Diensta-
potheek Midden Kennemerland, 
gevestigd in het Rode Kruis Zie-
kenhuis, Vondellaan 13 in Bever-
wijk, tel. 0251-783840

Apotheek Limmen/Heiloo

Apotheek Limmen, Vuurbaak 
7a, Limmen, tel. 072-5052620. 
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag 8.00-18.00 uur. Buiten 
deze openingstijden: Regionale 
Spoedapotheek, Winkelcentrum 
De Hoef, Van Ostadelaan 248, 
Alkmaar, tel. 072-5143060.

Apotheek Uitgeest/Akersloot
Apotheek Scharlei, Pr. Irenestraat 
2, Uitgeest. Openingstijden 
maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 
uur, zaterdag van 11.00-13.00 
uur. Apotheek, Graskamplaan 
13, Uitgeest, tel. 0251-208881. 
Geopend: maandag t/m vrijdag 
8.00-17.30 uur.

Telefonische Hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot 
mens 24 uur bereikbaar: tel. 
0900-0767.

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters, Laan van 
Albertshoeve 140, tel. 654345. 
Uitsluitend kleine huisdieren. 
Dierenkliniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 
0251-312227. Spreekuur maan-

dag t/m vrijdag 16.00-17.00 uur. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 
1, tel. 0251-3155519.  Spreekuur 
maandag, dinsdag en vrijdag 
18.30-19.30 uur, woensdag en 
donderdag 8.45-9.30 uur.

Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en 
gehandicapten. Voor vragen tel. 
0251-653841 of 072-5051210.

Spreekuur Algemeen Maat-
schappelijk Werk
Castricum: Spreekuur op maan-
dagochtend van 9.00-10.00 uur 
in gebouw Geesterhage, Gees-
terduinweg 5, Castricum. Op af-
spraak: 0251-658787.

Akersloot: Spreekuren op dins-
dag- en vrijdagochtend van 9.00 
tot 9.30 uur, Raadhuisweg 28a 
in Akersloot. Op afspraak: 0251-
312557. 

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Dr. Brugmanstraat 304, tel. 0251-
310406, b.g.g. 0251-251500.
Castricum: Inloopspreekuur So-
ciaal Raadslieden: voor advies en 
hulp bij invullen van formulieren 
van belastingen, kwijtscheldin-
gen, arbeidskwesties en huur-
subsidie op woensdagmiddag 
van 14.00-16.00 uur in gebouw 
Geesterhage, Geesterduinweg 5, 
Castricum. 

Overname Klein Duimpje 
door Forte kinderopvang

Dierenbescherming
Inlichtingen: 
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencentrum: 
072-5090234. Inspectie: 0900-
2021210. Vogelasiel: 075-6213737. 
Dierenambulance: 0251-215454. 
Dierenasiel: 072-5114861. Stich-
ting Zwerfdier: 072-5612482.

Vermist: 
Kater, ongecastreerd, zwart, witte 
bef, dik, knikje in staart, Roxy, ca. 
2 jr. Het Achtkant, Limmen. Belle 
van Zuylenlaan Castricum; rode 
Maine Coon poes, witte bef, 5 jr, 

Roos.

Gevonden: 
Dijk en Duin, Bakkum: zwartwitte 
gecastreerde kater met han-
gend oor. Dijk en Duin, Bakkum: 
zwartwitte poes, wit felixmasker, 
witte buik en voeten, begin en 
eind van de staart zwart met wit 
middenstuk.

Goed tehuis gezocht:
voor een lieve zwarte, aanhan-
kelijke poes van 11 jaar. Niet bij 
kleine kinderen of andere dieren. 
Inl. 0251-658504. 

Castricum - Stichting Forte, waaronder ook Forte Kinderop-
vang en de peuterspeelzalen ‘t Drempeltje uit Castricum val-
len, heeft per 1 januari een nieuwe peuterspeelzaal erbij: peu-
terspeelzaal Klein Duimpje in Limmen. Deze peuterspeelzaal 
is gevestigd in twee lokalen van de Sint Maartenschool aan 
de Lage Weide.

Esther Hollenberg, directeur 
Forte: “We zijn blij met deze ge-
weldige peuterspeelzaal en he-
ten alle peuters, hun ouders en 
de leidsters van harte welkom 
binnen Forte.”
Voor de ouders en de peuters 
verandert er niet veel. De vaste 
leidsters zullen zij gewoon blij-
ven zien. Ook de activiteiten 
zullen doorgang vinden zoals 
ouders en belangstellenden 

gewend zijn. Men kan zich dus 
alvast verheugen op de speel-
goed- en kledingbeurs in het 
voorjaar en natuurlijk de bloem-
bollenactie in het najaar. Verder 
worden, zoals gebruikelijk, zo-
veel mogelijk de verschillende 
feestdata en hoogtepunten van 
het schooljaar aangehouden.
Naast de peuterspeelzaal Klein 
Duimpje in Limmen en peu-
terspeelzalen ‘t Drempelje in 

Castricum exploiteert Forte 
Kinderopvang ook kinderdag-
verblijven en buitenschoolse 
opvang in Limmen, Castricum, 
Akersloot, Heiloo, Bergen en in 
de Schermer. Voor meer infor-
matie over de peuterspeelzaal 
Klein Duimpje in Limmen kan 
men terecht bij Sandra Drogt, 
plaatsingsmedewerker peuter-
speelzalen, tel. 0251-658058 
of kijk op de website www.
fortebv.nl. Op de website treft 
men tevens informatie aan over 
peuterspeelzalen ‘t Drempeltje 
en alle kinderdagverblijven en 
vestigingen voor buitenschool-
se opvang van Forte Kinderop-
vang.
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Avienna
Het tarten van de wet is voor velen een plezierig spel maar 
het wordt wel steeds moeilijker. Naast de ontelbare came-
ra’s die ons dagelijks doen en laten vast leggen krijgen stu-
denten (alweer/nog steeds) een speciaal chippasje om het 
station mee op te kunnen. Ooit heb ik daar al een plastic 
mapje voor gekregen (ondertussen allang kwijtgeraakt na-
tuurlijk) dat als belofte moest dienen. En ik maar pasfoto’s 
inleveren voor dit speciale pasje, waardoor ze natuurlijk 
opraakten. Ik heb een hekel aan pasfoto’s laten maken om-
dat ik de vervelende gewoonte heb mijn ogen te sluiten 
bij een flits. Bij  echte fotografen mag je het ‘nog een keer 
over doen’ als je met verdwaasde halve ogen op de foto 
sta. Maar na 4 keer proberen voel je je toch wel verplicht 
om te zeggen, ‘doe die maar’. Om het nog moeilijker te 
maken moet ik van het ministerie van Binnenlandse Za-
ken nu ook nog eens niet lachen maar ‘neutraal’ kijken. Ik 
dacht; dit kan makkelijker en maakte lachend met gestrek-
te arm een digitale foto van mezelf. Heb deze meteen 30 
keer uitgeprint op fotopapier en ben naar het postkantoor 
gegaan. Het chippasje was er helaas nog niet maar ik kreeg 
mijn OV mee zonder twijfel van falsificatie. Dat betekent 
dat ik nooit meer naar de fotograaf hoef. Een last valt van 
mijn schouders maar ik wil het nog wel even checken. Dus 
deze week de ultieme test: mijn maanden geleden verlo-
pen paspoort laten verlengen. Hopelijk mag ik deze zomer 
m’n vakantieland weer uit met mijn niet-neutrale pasfoto. 
Ik ga maar een vakantieland boeken waar het het hele jaar 
door warm blijft… 

Anoek

“Quantum-Touch werkt geweldig!”
Met workshop Quantum-Touch 
leren pijn bestrijden of genezen 
Castricum - Quantum-Touch wordt door de alternatieve ge-
neeskunst omschreven als een belangrijke doorbraak in de 
mogelijkheden pijn te bestrijden en het genezingsproces te 
versnellen. KinéfleX, de praktijk voor energie en balans van 
Michaëla Wierdsma, organiseert workshops Quantum-Touch. 
“Eigenlijk zou iedereen iemand in de familie of in de straat 
moeten hebben die Quantum-Touch toe kan passen”, zegt Mi-
chaëla enthousiast. “De resultaten zijn geweldig!” 

“Quantum-Touch geeft een 
complete nieuwe dimensie aan 
het begrip healing”, vervolgt zij. 
“Zelfs mensen die nog nooit met 
energie gewerkt hebben, beha-
len wonderbaarlijke resultaten 
bij het behandelen van familie, 
vrienden en huisdieren. Ook 
het behandelen op afstand, hoe 
wonderlijk dat ook mag klinken, 
heeft bijzondere resultaten op-
geleverd. Voor iedereen is Quan-
tum-Touch een gemakkelijk te 
leren vaardigheid die heel veel 
positieve impact op je leven zal 
hebben.”
“Met Quantum-Touch worden 
de trillingen van de levenskrach-
tenergie beïnvloed met behulp 
van ademhalingstechnieken. 
Door de trillingen op een hoger 
niveau te brengen wordt het zelf-
genezende vermogen verhoogd, 
waardoor lichamelijke problemen 
snel verbeteren of zelfs helemaal 
verdwijnen.” Een scala aan ge-
zondheidsproblemen werden in 
de praktijk behandeld. Als voor-
beeld noemt Michaëla een vrouw 
die naar haar praktijk kwam met 
schouderproblemen. “Op de fo-
to’s is te zien hoe haar houding 
na een behandeling verbeterde. 

taat zelf ook verbluffend. Na een 
lichte aanraking in combinatie 
met mijn ademhalingstechnie-
ken zag ik de wervels vanzelf op 
hun plaats terugkeren. De vrouw 
heeft na een behandeling veel 
minder pijn.”
Ook heeft Michaëla goede resul-
taten behaald met het tegenwer-
ken van zwangerschapsproble-
men. “En bij een schoolvriendje 
van mijn dochter werd een tumor 
ontdekt in zijn arm, die na enige 
tijd tot 10% procent van de oor-
spronkelijke grootte was ver-
schrompeld. Ik ben er van over-
tuigd dat Quantum-Touch daar 
een belangrijke bijdrage in heeft 
geleverd”. Michaëla leerde de 
moeder van het jongetje de juiste 
technieken. Wie de techniek ook 
onder knie wil krijgen, kan deel-
nemen aan de workshop. 
De workshop, die in meerdere 
delen wordt gegeven, duurt in 
totaal twaalf uur exclusief pau-
zes. “Tijdens de workshop wordt 
er vooral heel veel praktijk op 
elkaar geoefend, want ‘doen’ is 
de beste manier om het te leren”, 
besluit Michaëla resoluut. De 
eerste workshop vindt plaats op 
vrijdagavond 11 en zaterdag 12 
januari. Er zijn ook workshops op 
de dinsdagavond, en op de dins-
dag en donderdag overdag. En 
wie een behandeling wil onder-
gaan krijgt in de maand januari 
korting. Een kennismakingsbe-
handeling van een half uur kost 
vijftien in plaats van twintig euro.  

Kijk voor meer informatie op 
www.quantumtouchworkshop.
com of www.kineflex.nl. 
Mailen kan naar info@quantum 
touchworkshop.com of bel 
naar 0251-670671. De prak-
tijk is gevestigd op Tijm 2 in 
Castricum.

Op de eerste foto is te zien hoe 
scheef haar schouders en haar 
heupen staan. Na de behande-
ling is een grote verbetering te 
zien. Eigenlijk vond ik het resul-

VOOR

NA

Beloning voor gouden tip 
brand in kinderboerderij 
Regio - De Dierenbescherming IJmond is geschokt door de 
vermoedelijke brandstichting bij kinderboerderij Dierendorp 
te Heemskerk. In de nacht van 31 december kwamen hier-
bij in de stal vele dieren om het leven. De Dierenbescherming 
vindt het belangrijk dat de dader wordt gevonden en gestraft. 
Daarom stelt zij 1.000,- euro ter beschikking als beloning voor 
de gouden tip. 

Indien er geen gouden tip binnen-
komt, wil de Dierenbescherming 
dit geld  er beschikking stellen aan 
een diervriendelijk project binnen 
de kinderboerderij. Naast het 
opsporen van de dader vindt de 
Dierenbescherming het belangrijk 
dat kinderboerderijen beschikken 
over een goede beveiliging. 
Hiermee zouden brandstichting 
en mishandeling van dieren bij 
kinderboerderijen mogelijk voor-

komen kunnen worden. Hierover 
zal de Dierenbescherming dan 
ook contact opnemen met de ge-
meente Heemskerk. 

Mocht iemand over meer informa-
tie beschikken over de brandstich-
ting dan kan contact opgenomen 
worden met Dierenbescherming 
afdeling IJmond via (072) 515 00 
71 of rechtstreeks met de politie 
via telefoonnummer (0900) 8844.

Prettiger leven 
door anders te 
leren denken
Castricum - Binnenkort start de 
Stichting Welzijn Castricum cur-
sus PLAD voor 55-plussers in 
Castricum in de tuin van Kapitein 
Rommel. In de cursus wordt de 
deelnemers geleerd hoe men las-
tige emoties kan ombuigen naar 
effectievere emoties. 

De basis van de cursus is gelegen 
in de Rationele Emotieve Training 
(RET). RET gaat ervan uit dat het 
denken bepaalt hoe men zich voelt 
en gedraagt.
De cursus wordt zes maal op de 
dinsdagmorgen gegeven van 9.45 
tot 11.45 uur in de tuin van Kapitein 
Rommel. De start is op dinsdag 5 
februari. Voor informatie, vragen en 
opgave kan men zich wenden tot 
Ingrid Wellen van de Stichting Wel-
zijn Castricum telefoon 0251-67379, 
Geesterduinweg 5 in Castricum.
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INGEZONDEN
Kandelaar Castricum teleurgesteld 
negatieve beslissing kerkenraad 
Geachte leden van de kerkenraad,
Vorig jaar heeft uw kerkenraad ons voorstel om de kandelaarplastiek van 
de afgebroken christelijke school aan het Kleibroek te herplaatsen in de 
samenkomstzaal van de eveneens christelijke Maranathakerk, afgewezen. 
Onverwacht gebeurde dat na een reeks aanbevelende publicaties in uw 
gemeenteblad ‘Over en Weer’ en na twee speciale gemeente-avonden. 
Daarop zetten eminente deskundigen uiteen waarom zij zich zo goed 
met de door ons voorgestelde herplaatsing konden verenigen. De eerste 
avond was van Ds. H. J. Huijser die de zo passende joods-christelijke 
symboliek van de zevenarmige Kandelaar belichtte. De inleider op de 
tweede avond was de emeritushoogleraar Professor J. P. Boendermaker. 
Met name vond hij de Kandelaar prachtig uitkomen op de nog helemaal 
vrije linker-voormuur van de kerkzaal.  Beide lezingen werden correct 
verslagen in ‘Over en Weer’, zodat alle lidmaten van de protestantse kerk 
er kennis van konden nemen. Onder uw gemeenteleden ontstond dan 
ook een steungroep die eveneens begon te ijveren voor plaatsing van ‘de 
Kandelaar’, in de samenkomstzaal van de eigen Maranathakerk.
Gevoegd bij onderbouwde argumenten die wij als comité reeds eerder 
hadden aangedragen leken alle seinen voor herplaatsing van ‘de Kande-
laar’ in de Maranathakerkzaal op groen te staan. Onze Stichting Kande-
laar Castricum stond garant voor fondsenwerving. Wie schetst dan ook 
de verbazing, verbluftheid, teleurstelling, verontwaardiging en ergernis 
van velen toen uw kerkenraad het project na jarenlang traineren radicaal 
afwees. Bovendien bleven redelijke argumenten voor afwijzing achterwe-
ge. Waarom? Het vermoeden ontstond dus dat de kerkenraad zich had 
laten leiden door oneigenlijke en in ieder geval verzwegen motieven.
Nog ernstiger was dat er ook aanwijzingen kwamen dat de kerkenraad 
al van begin af aan van plan zou zijn geweest het kandelaarproject uit de 
kerkzaal te weren.
Bitter werd dit vermoeden nog eens geuit op een derde gemeente-avond 
over de Kandelaarkwestie. Daarop zou openlijk voor het voor en tegen 
van plaatsing in de Maranathakerk worden gediscussieerd. Door de onpro-
fessionele aanpak van deze avond kwam het echter niet tot zo’n discussie.
Wel leek of bleek het dat de kaarten al vóór het begin van deze gemeen-
teavond geschud waren en het afwijzende besluit van de kerkenraad 
- herplaatsing in de kerkzaal - reeds vaststond. In een protestschrijven 
werd die verdenking, met een aantal andere tekortkomingen van deze 
avond, aan de kerkenraad kenbaar gemaakt. Die heeft echter dit protest-
schrijven niet eens in ontvangst willen nemen. Waarvan acte!
Openheid en verantwoording past u ook ten overstaan van het Gemeen-
tebestuur van Castricum en de burgers van Castricum.  Het betreft hier 
een zeldzaam kunstobject van nationaal belang, door de landelijke over-
heid betaald, in de openbare ruimte aan het Kleibroek honderdduizenden 
malen door Castricummers 35 jaar lang waargenomen en door de Ge-
meente Castricum sinds 2000 zorgvuldig opgeslagen aan het Schulpstet. 
Ook houdt de Gemeente Castricum nog steeds een voorwaardelijke sub-
sidie van 5.400, - euro achter de hand. Die is bestemd voor een replica 
van de Kandelaar.
En ten slotte hebt u toch ook te maken gekregen met het eerste bene-
fietconcert dat wij op 5 november 2006 hebben georganiseerd en aan 
het slagen waarvan de Castricumse bedrijven en winkelstand zo voluit 
hebben meegewerkt. Ook uit dien hoofde en door het feit dat de Castri-
cumse publieke opinie door dit muziekfeest geïnteresseerd is geraakt in 
het Kandelaarproject, had u enigerlei openheid en verantwoording kun-
nen afleggen. In de plaatselijke media.  Niets echter hebt u ondernomen.
Door deze Open Brief willen wij u daarop opmerkzaam maken. Wij hopen 
daarbij op twee dingen: dat u plaatsing van De Kandelaar in de Maranat-
hakerkzaal in heroverweging neemt en - ten tweede - dat u publiekelijk 
wilt reageren op deze Open Brief.  Hoe uw kerkenraad en onze Stichting 
vervolgens met elkaar in contact blijven, zien we dan later wel. Maar 
openheid en verantwoording over uw doen en laten rondom de kande-
laarkwestie - via de media - vinden wij nu noodzakelijk.
Namens het bestuur van de Stichting Kandelaar Castricum
Ton Werner Spruit, voorzitter.

Indrinken en comazuipen
De burgemeester heeft in haar nieuwjaarstoespraak nog eens beves-
tigd dat de horeca ook in 2008 alle ruimte zal krijgen en dat het alco-
holtoerisme via het Tolpad naar Uitgeest geen strobreed in de weg zal 
worden gelegd. Maar de overlast zal keihard worden aangepakt en de 
ouders zullen ook nu weer op het gedrag van hun kindertjes worden 
aangesproken..   
Diezelfde ouders zijn echter eerder al door haar en haar voorgangers, 
daarbij gesteund door de rechtbank in Haarlem, monddood gemaakt 
door het initiatief om via verlenging van sluitingstijden de jeugd nog 
langer de gelegenheid te geven tot indrinken en comazuipen.
Het gaat dus ook in 2008 goed in de horeca. Wie de krant goed ge-
lezen heeft mocht constateren dat niet alleen de loop- en slooproute 
een officiële status heeft gekregen, maar dat het vandalisme nu ook 
is doorgedrongen tot de horeca-etablissementen zelf. Het wachten is 
dus op een verdere escalatie. En toch was een van de voorwaarden 
voor verlenging van sluitingstijden dat de overlast zou afnemen. 
Het nieuwe alcoholbeleid van het kabinet geeft straks de gemeente 
de middelen dit alcoholtoerisme in te dammen. In het kader van de 
komende evaluatie van het gemeentelijk horecabeleid zal het ge-
meentebestuur het belang van de volksgezondheid, de jeugdzorg en 
de openbare orde voorop moeten stellen.

Castricum - Kinderen die heel veel kerstbomen bij de mensen hebben 
opgehaald, vinden het jammer dat in Castricum de kerstboomverbran-
ding is afgeschaft. En zelfs het inzamelen op een centraal punt in de 
gemeente is afgeschaft, waardoor de kinderen een beloning mislopen. 
Op de foto zijn Joppe en Thom te zien. De foto werd ingestuurd door 
de vader van Joppe, Dick Opdam.

Kunst rond bouwputten
Castricum - De VrijeLijst begint het jaar met het raadsvoorstel om de bouw-
putten te voorzien van een kunstzinnige omheining, in plaats van treurig 
hekwerk. “Culturele uitingen zullen de bouwlocaties een positieve uitstraling 
naar de omgeving geven”, aldus Ron de Haan. “Daarin gaan we niet zover 
als Christo; dichter bij huis zijn er vast ook tal van goede alternatieven. Een 
stadswandeling door Düsseldorf rond kerst zorgde voor een illustratie van 
het idee dat we met de Castricumse gemeenschap willen delen.”
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Kinderen bouwen Zandstad
Castricum - Wat is er te doen in de kerstvakantie? De kinderen rondom de Lindenlaan en Berkenlaan 
wisten daar wel raad op. Ze bouwden van straatstenen die los lagen in verband met het vernieuwen van 
het riool, een echte stad. Van huis tot café, van waterput tot kerkhof. De naam van de stad is Zandstad. De 
kinderen hebben er drie dagen aan gewerkt om het te maken zoals het nu is. De huizen zijn voorzien van 
stoelen, tafels, een keuken en zelfs een open haard. Maar de stad heeft ook nog een stuk natuur, hier en 
daar hebben ze ook bomen geplant. Zo is Zandstad een echte stad geworden. (Foto : Giel de Reus).

Burgerlijke Stand 
Geboren:
Wonende te Castricum:
31-12-2007: Melany, dochter 
van R.G.C.J. Sprenkeling en S.M. 
Schulenberg, geboren te Bever-
wijk.
Wonende te Akersloot:
29-12-2007: Evi, dochter van R. 
Pettinga en J.M.C. Kerssens, ge-
boren te Akersloot.
Wonende te Limmen: 
26-12-2007: Florian Sebens Cor-
nelis, zoon van R.Broekhof en 
R.J.C. Visbeen, geboren te Lim-
men.

Aangiften huwelijken en
partnerschapsregistraties:
28-12-2007: van der Wielen, 
Alexander H.M. en Duker, Marcel-
le, beiden wonende te Castricum.
Huwelijken- en partnerschapsre-
gistraties:
03-01-2008: Kaandorp, Reginal-
dus C.N. en de Zeeuw, Ingrid J.T., 
beiden wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:

20-12-2007: Broekhof, Maria A., 
oud 86 jaar, gehuwd geweest met 
J. Peters, overleden te Beverwijk.
22-12-2007: van der Zwaan, Mar-
garetha C.J., oud 69 jaar, gehuwd 
met E. Muhlhaus, overleden te 
Heemskerk.
27-12-2007: Borst, Hillebrand G., 
oud 88 jaar, gehuwd met J.R. Zijl-
stra, overleden te Castricum.
27-12-2007: van Maarschalker-
waart, Anna C.U., oud 97 jaar, 
gehuwd geweest met A.H. Krütz-
mann, overleden te Beverwijk.
28-12-2007: Reichert, Maria C., 
oud 87 jaar, gehuwd geweest met 
H.J. Smit, overleden te Beverwijk.
29-12-2007: Keijzer, Antje, oud 87 
jaar, gehuwd met A. Swets, over-
leden te Heemskerk.
Wonende te Zaanstad:
25-12-2007: Blok, Petrus J., oud 74 
jaar, gehuwd geweest met J. van 
Lil, overleden te Castricum.
Wonende te Limmen:
22-12-2007: Struijlaart, Cornelia 
M.R., oud 59 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
J.N.Rijs.

Huiswerkinstituut Cognovi 
is al ruim zes jaar succesvol
Castricum - Het schooljaar 2007/2008 vordert snel, de kerst-
vakantie zit er alweer op! De leerlingen hebben in december 
hun rapport gekregen en voor veel leerlingen is dit gelukkig 
goed uitgepakt. Bij sommige leerlingen zal het helaas duide-
lijk zijn dat ze niet zo goed hebben gepresteerd. 

Dan gaan ouders en leerlingen 
zich zorgen maken en vragen zich 
af: ga ik straks wel over, slaagt 
mijn kind wel voor het examen, 
kom ik wel in de juiste stroom te-
recht?
In die gevallen is het prettig om te 
weten dat leerlingen die in de pro-
blemen zijn gekomen door Cog-
novi begeleid kunnen worden. Bij 
huiswerkinstituut Cognovi kunnen 
ze zich in alle rust aan hun studie 
wijden, zodat ze na circa 1,5 uur 
klaar zijn met hun schoolwerk. 
Een team van ervaren docenten 
staat voor deze leerlingen klaar. 
Dat is voor de leerlingen (en hun 
ouders) een plezierig gevoel en 
zorgt voor rust en regelmaat.
Oprichtster Anita de Groot: “Van 
middelbare school leerlingen 
wordt tegenwoordig heel veel 
verwacht. Leerlingen moeten veel 
meer dan vroeger zelfstandig het 
huiswerk plannen en maken.” 
Brugklassers worden bij Cognovi 
goed begeleid in het ‘leren leren’, 
zo kunnen ze zich hun weg in het 
middelbaar onderwijs makkelij-
ker eigen maken. Het studiehuis 
in de tweede fase van havo en 
vwo vergt veel discipline en grote 

verantwoordelijkheid van de leer-
lingen. Ook voor deze leerlingen 
kan Cognovi veel betekenen in 
de vorm van studieondersteuning, 
regelmatig leren werken en goede 
planningen maken en volgen.
Cognovi is bedoeld voor kinderen 
die wel willen en kunnen leren, 
maar die gedurende een bepaalde 
periode extra begeleiding en on-
dersteuning nodig hebben.
Als het kind minder presteert dan 
men had gehoopt is het goed om 
eens met Cognovi te komen pra-
ten: veel ouders wachten te lang 
met het inroepen van hulp, dat 
leidt vaak tot extra problemen. 
Wie meer wil weten over Cognovi 
kan kijken op internet: www.cog-
novi.nl. Het instituut is telefonisch 
bereikbaar op telefoonnummer 
0251-674717 en via e-mail info@
cognovi.nl.
Zij leggen ouders en leerlingen in 
een informatief gesprek graag uit 
wat Cognovi voor hen kan bete-
kenen.
Enthousiaste docenten, die geïn-
teresseerd zijn in intensieve bege-
leiding van middelbare scholieren 
worden verzocht hun belangstel-
ling (met CV) kenbaar te maken.

Housesessions 
in Downtown
Castricum - Donderdag 10 janu-
ari is er weer een housesession 
met vijf nieuwe dj’s; The Ladykil-
lers, dj Booth, dj IV.S en dj Ron the 

Don staan klaar om funky en latin 
housebeats ten gehore te brengen. 
Wie ook zijn kunsten wil vertonen 
mailt naar housesessions@nandro.
nl. Elke tweede donderdag van de 
maand is er een housesession in 
Danscafé Downtown op de Dorps-
straat 22 achter in Castricum.

Start beginnersgroep 
internationaal dansen
Castricum - Internationaal dansen moeilijk? Niet als men stap 
voor stap de basispassen leert. Op muziek uit onder andere 
Israël, Turkije, Griekenland en Macedonië worden de passen 
geleerd, en al snel kan men de eerste dans dansen. 

Op dinsdagavond van 19.00 tot 
19.30 uur start onder leiding van 
Lidia Busio in de aula van Toon-
beeld weer de beginnersgroep 
internationaal dansen. 
Info: inekespitteler@hotmail.com 
of Carine van der Geest, tel nr. 
655148.

Oproep kindergroep
Na enthousiaste reacties van een 
aantal kinderen uit Castricum op 
een 10-weekse workshop inter-
nationaal dansen wil internatio-
nale dansvereniging Igram een 

kindergroep internationaal dan-
sen van starten. 
Een half jaar lang (van januari tot 
mei) worden onder de enthousi-
aste leiding dansen uit de hele 
wereld gedanst. Ervaring is niet 
nodig, wel plezier in bewegen en 
muziek.

Plaats: aula Toonbeeld op don-
derdagmiddag van 16.00 tot 17.00 
uur. De kosten bedragen 30,00 
euro voor vijf maanden. Voor 
meer informatie: Carine van der 
Geest, tel 655148.

Duinwerkdag 
Regio - Lekker buiten werken en 
het Noordhollands Duinreservaat 
eens heel anders beleven. Za-
terdag 19 januari is er weer een 
duinwerkdag. De werkdag start 
om 10.00 uur en rond 16.00 uur 
eindigen de werkzaamheden. Ie-
dereen kan meehelpen! Kinderen 
werken samen met hun ouders. 
Verzamelen op parkeerplaats Ge-
versduin, gelegen aan de Rijks-
straatweg tussen de gemeente 
Heemskerk en Castricum. De 
werkzaamheden bestaan uit het 
verwijderen van jonge struiken 
in de valleien van het Watervlak. 
Aanmelden via 023-5413289 of 
via www.pwn.nl/vrijwilligers. PWN 
zorgt voor begeleiding en gereed-
schap. Regelmatig zijn er pauzes, 
waarbij gezorgd wordt voor koffie, 
thee, limonade en soep.

Lezing over  
de sterren
Bakkum - Wie wil weten wat er 
zich allemaal boven ons hoofd af-
speelt gaat op donderdagavond 17 
januari naar de lezing van de heer 
Hoogeland van de Alkmaarse Weer 
–en Sterrenkundige Vereniging 
Metius. Sterren en planeten, het 
zonnestelsel en het ontstaan van 
het heelal komen uitgebreid aan 
bod. De lezing begint om 20.00 uur 
en vindt plaats in bezoekerscen-
trum De Hoep in Castricum. De 
lezing is geschikt voor iedereen 
vanaf 12 jaar en kost 5,00 euro. 
Aanmelden kan via www.pwn.nl/
activiteiten  of 0900-7966288.

Vogelaars
in ban van

de kortteenleeuwerik
Bakkum - De afgelopen dag 
zijn honderden vogelliefheb-
bers afkomstig uit het ge-
hele land het Noordhollands 
Duinreservaat ingetrokken 
om de calandrella brachy-
dactyla ofwel de kortteen-
leeuwerik te zien. Het vogel-
tje, dat erg veel lijkt op een 

mus, is waargenomen op het 
strand, bij de Zuider Nollen 
en ter hoogte van Gevers-
duin. De dwaalgast is zeer 
zeldzaam in Nederland, want 
de leeuwerik hoort thuis rond 
het Middelandse Zeegebied, 
Turkije en verder door naar 
het oosten. 
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Timo Beentjes met 2.100 euro naar Zambia 

De Opstap steunt initiatieven 
projecten ontwikkelingslanden 
Castricum – Wat begon met een idee om een stage te kop-
pelen aan een project waarbij schoolkinderen in Zambia wor-
den geholpen, is uitgemond in de oprichting van Stichting De 
Opstap. Doel is structurele hulp te bieden aan personen die 
projecten willen uitvoeren die ten goede komen aan ontwik-
kelingslanden. De negentienjarige fysiotherapiestudent Timo 

Beentjes is de initiatiefnemer. 
Timo vertrekt op 29 januari naar 
Zambia waar hij als derdejaars 
student fysiotherapie ruim vier 
maanden stage loopt in een para-
medisch centrum in Livingstone. 
Deze stage wordt afgesloten met 
een aantal weken waarin Timo 
hulp biedt aan scholen die daar 
het meest behoefte aan hebben. 
Op 1 juli komt hij terug. Timo: 
“Voor het Livingstone School Pro-
ject dat ik vorig jaar in het leven 
heb geroepen is tot nu toe 2.100 
euro verzameld. Dit geld is onder 
meer afkomstig uit het bedrijfsle-
ven, familie en vrienden, maar er 
kwam ook geld binnen van men-
sen die ik helemaal niet ken.” 
Om het doneren van geld fis-
caal aantrekkelijker te maken 
én omdat Timo meer goed werk 
wilde doen, is begin december de 
Stichting De Opstap opgericht. 
“Het bestuur bestaat uit Yildez 
Veldhuis, Madelon Bredie en ik-
zelf”, vervolgt Timo. “Met het geld 
dat we verzamelen willen we per-
sonen ondersteunen die vrijwil-
ligerwerk in ontwikkelingslanden 
gaan doen. Niet alleen financieel, 
maar ook de kennis en ervaring 
worden gedeeld. Wij willen hulp 
bieden bij het opzetten van klein-
schalige projecten en drempels 

lager maken door financiële on-
dersteuning.”
Helpen zit Timo in de genen. “Het 
is bij ons thuis vanzelfsprekend 
om klaar te staan voor anderen. 
Het lijkt mij ook mooi om mij als 
fysiotherapeut te specialiseren 
voor doelgroepen als gehandi-
capten of ouderen. Dat spreekt 
mij bijzonder aan.” Maar eerst 
verruilt Timo zijn ouderlijk huis in 
voor een verblijf in Zambia. “On-
der de bevolking van Zambia is 
een op de vier inwoners met HIV 
besmet. Dit heeft, samen met de 
armoede, er voor gezorgd dat de 
levensverwachting is gedaald van 
44 tot 33 jaar. Het aantal weeskin-

deren, wat nu 630.000 bedraagt, 
zal groeien tot een miljoen in het 
jaar 2015. Als deze weeskinderen 
al naar school gaan, dan gaan 
ze naar een gratis toegankelijke 
school die onder leiding staat van 
vrijwilligers. De school is meestal 
een bouwval, er is een chronisch 
tekort aan leermiddelen en de 
hygiëne is er slecht.” 
 
Wie Timo wil helpen de wereld 
een stukje mooier te maken 
kan een donatie overmaken op 
60.98.58.777 t.a.v. Stichting De 
Opstap te Sint Pancras onder 
vermelding van naam en adres. 
Mail voor meer informatie naar 
TimoBeentjes@hotmail.com en 
kijk ook eens op http://timoin-
zambia.punt.nl. Via deze weblog 
houdt Timo iedereen op de hoog-
te hoe het geld wordt besteed. 
Het adres van de website wordt 
hier ook binnenkort op bekend 
gemaakt. Ook De Castricummer 

Met de boswachter op pad
Castricum - Met de boswachter op pad is een beeldende cur-
sus met de natuur als inspiratie, materiaal en atelier. De cur-
sus is tot stand gekomen in samenwerking met Toonbeeld en 
PWN.

Rick Paauw, docent beeldende 
vorming heeft deze cursus ont-
wikkeld vanuit zijn eigen fascina-

tie als beeldend kunstenaar voor 
de natuur. “Ik wil kinderen bewust 
maken van het plezier in een na-
tuurlijke omgeving maar ze ook 
laten ervaren dat je veranderin-
gen op een verantwoorde manier 
kan aanbrengen zonder het res-
pect voor de natuur te verliezen”. 
Hij heeft bewust samenwerking 
met een van de boswachters van 
de PWN gezocht omdat zij als 
deskundige uitleg kunnen geven 
over de kringloop van de natuur 
en de invloed die de mens er op 
uitoefent.  
Zo gaan de kinderen in deze 
cursus twee keer met de bos-
wachter de duinen in om dit alles 
ter plaatse te ervaren. Op deze 
wandelingen zal ook materiaal 
worden verzameld waarmeede  
kinderen een beeld van een 
wandelaar maken met materi-
alen die in het bos worden ge-

Doelgericht coachen 
Castricum - In Castricum start ‘De Ommezwaai’ vrijdag 10 fe-
bruari de tiendaagse opleiding ‘Doelgericht Coachen’. Deze 
opleiding is bedoeld voor een ieder die in zijn of haar werk 
mensen coacht of wil coachen en daar effectiever in wil wor-

den. 
“Coaching is veel meer dan al-
leen luisteren, samenvatten en 
doorvragen”, zegt Iris Depassé, 
die de opleiding geeft. “Belang-
rijk is dat een coach leert zien 
wat het verband is tussen hou-
ding, taal en techniek aan de 
ene kant en het resultaat aan 
de andere kant.” Voor degenen 
die zich na deze opleiding willen 
specialiseren in het begeleiden 
van mensen met loopbaanvraag-
stukken biedt de Ommezwaai 
ook nog een zesdaagse vervolg-
opleiding. 

De Ommezwaai is een onafhan-
kelijk bureau dat zowel indivi-
duele coachingstrajecten, loop-
baanadvies als groepstrainingen 
verzorgt. Iris Depassé heeft tien 
jaar ervaring als trainer, coach 
en loopbaanadviseur. Zij heeft 
een vierjarige opleiding tot NLP-
coach achter de rug alsook een 
Post-HBO-opleiding tot loop-
baanadviseur. Kijk voor meer 
informatie op www.ommezwaai.
nl of neem contact op met Iris 
Depassé. Een gratis studiead-
viesgesprek behoort tot de mo-
gelijkheden. Bel 072-502 03 45 

Naar India voor bezoek 
projecten Muttathara 
Castricum - Hans Rook en Martin Kleverlaan van de Stich-
ting Castricum helpt Muttathara zijn deze week naar India 
vertrokken. Daar bezoeken ze 20 projecten die door Mut-
tathara worden ondersteund. Het doel is de nodige contac-
ten te verstevigen en te kijken of de gelden goed worden 
besteed. Voor dit doel waren in 2005 voor het laatst twee 
medewerkers van Muttathara in India. 

Martin : “Ik vind het best span-
nend. Het is een hele onderne-
ming. Gelukkig hebben we in 
elk gebied een contactpersoon 
die ons zal begeleiden.” Hans 
beaamt: “We hebben een vol 
programma. Ik ben meerdere 
keren op vakantie geweest in 
Azië. Dit keer zal toch anders 
worden…”
Van woensdag tot zaterdag 
12 januari bezoeken Hans en 
Martin drie projecten in de 
omgeving van Pune (omgeving 
Mumbai/Bombay) waaronder 
een kindertehuis en opvang-
tehuis. 
Vervolgens gaan ze naar Tri-
vandrum in Kerala, het zuiden 
van India. Daar worden ze 
opgevangen door Fr. Thomas 
Theckedath en bezoeken ze 
een tiental projecten waaron-
der een weeshuis, een school 
voor geestelijk gehandicapten, 

diverse gezondheidscentra en 
het plaatsje Muttathara. 
Hans: “Met Fr. Thomas Thec-
kedath is het eigenlijk allemaal 
begonnen. De bedoeling is 
dan ook dat we regelen dat Fr. 
Thomas Theckedath naar Ne-
derland kan komen in verband 
met het 25-jarig jubileum van 
onze stichting. We hopen in 
ieder geval dat hij aanwezig is 
tijdens onze feestweek begin 
juni!”  
Als laatste zullen Hans en 
Martin van 23 tot 28 januari 
enkele projecten in de omge-
ving Vellore (Oosten van India 
omgeving Chennai/Madras) 
bezoeken. 

Men kan de dagelijkse ervarin-
gen van Hans en Martin volgen 
via de website www.mutta tha-
ra.nl. Daar zullen de twee he-
ren regelmatig verslag doen. 

vonden maar ook met materialen 
die daar niet horen om zo lijfelijk 
te ervaren wat deze materialen 
voor invloed op deze kringloop 
(kunnen) hebben. Dit alles in 
de hoop op die manier de ken-
nis en het begrip over kringloop 
van de natuur te vergroten en 
bewustwording van de invloeden 
op de natuur door dieren plan-
ten en mensen. Daarnaast  leren 
kinderen manieren te vinden om 
beelden te maken met natuur-
lijke materialen, materialen die 
in feite overal voorhanden zijn en 
in combinatie met andere mate-
rialen te gebruiken zijn in fanta-
sievolle beelden: constructies als 
binden, vlechten, boren, hangen, 
stapelen, plakken met klei of lijm. 
De cursus is bedoeld voor kinde-
ren van 8 t/m 12 jaar. 

Meer informatie over de prijs van 
deze cursus kan men vinden op 
de site www.toonbeeld.tv. Men 
kan zich via deze site ook aan-
melden. 
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Start winterseizoen 
bij Plusactiviteiten
Castricum - Komende week starten veel cursussen, bij enkele 
kan men zich nog opgeven.

Maandag 14 januari begint gri-
meren. In zes lessen van 19.30 
tot 21.30 uur een kennismaking 
met de basistechnieken van het 
grimeren en de diverse materi-
alen. Er worden clownskoppen, 
griezels en fantasiefiguren ge-
maakt. 

Wonen en interieur start maan-
dag 14 januari, vijf lessen van 
19.30 tot 21.30 uur. Plannen om 
het huis te veranderen op het 
gebied van: kleur, verlichting, 
indeling, materialen en berging. 
Vele tips en voorbeelden worden 
uitgebreid behandeld. 

Videofilmen, vier lessen van 
19.00 tot 21.30 start maandag 
14 januari. Men leert een fami-
liefilm opnemen en voorzien van 
geluid, die aantrekkelijk is om 
naar te kijken. Tuin ontwerpen en 
vormgeven begint maandag 14 
januari van 19.00 tot 20.45 uur, 
acht lessen om een tuin te le-
ren aanleggen waarbij rekening 
wordt gehouden met beplanting, 
borders, vijver enzovoort.
Jazzfit, tien lessen van 19.30 
tot 20.30 uur op maandag of 
woensdag: Jazzfit is een nieuwe 
manier van bewegen, een com-
binatie van jazzdans, pilates 
en trimgym. Voor wie eens een 
uurtje in de week wil swingen, 
de houding en conditie verbete-
ren, dan is dit precies wat men 
zoekt. 
Op donderdag 19 januari is nog 
plaats bij power yoga, tien les-
sen van 20.30 tot 21.30 uur.
Woensdag 16 januari begint 
psychologie, tien lessen van 
20.00 tot 22.00 uur waarin wordt 
ingegaan op de achtergronden 
van het gedrag van de mens en 

de vele terreinen waarop psy-
chologen werkzaam zijn. 
Rusland-cultuur en taal start 
woensdag 16 januari, tien lessen 
van 19.30 tot 21.00 uur.
Japans papier maken, vier les-
sen van 19.00 tot 21.30 begint 
woensdag 16 januari. Van pa-
pierpulp en water wordt hand-
geschept papier gemaakt en 
door verschillende kleuren en 
materialen toe te voegen ont-
staat een onverwacht resultaat. 
Afsluitend maakt men van het 
papier een boek met Japanse 
bindtechniek.
Mensenkennis start donder-
dag 17 januari. Vier lessen van 
19.00 tot 21.30 uur om inzicht te 
krijgen in de eigen persoonlijk-
heid en in die van anderen. Dit 
inzicht kan gebruikt worden om 
praktische vaardigheden op te 
bouwen voor het beter omgaan 
met mensen.
(Winter)vogels leren herken-
nen: een lezing op donderdag 
17 januari en een excursie op 
zaterdag 19 januari. Om de vo-
gels (buiten de tuin en directe 
omgeving) in de weiden en het 
duingebied te leren herkennen.
In de cursus fietsonderhoud 
leert men in negen lessen van-
af zaterdag 19 januari van 9.00 
tot 11.00 het onderhoud en 
reparatie van diverse soorten 
(sport)fietsen.
Bij de basiscursussen Word (acht 
lessen op donderdag van 19.00 
tot 21.15 uur) en website maken 
HTML (acht lessen op zaterdag 
van 9.00 tot 11.00 uur) zijn 
nog enkele plekken vrij.

Voor informatie en inschrijving 
0251-671837 of www.plusacti 
viteiten.nl.

Toneelgroep 2Gether 
bij de Zondagsociëteit
Castricum - Op zondagmiddag 13 januari treedt bij de Zon-
dagsociëteit  Toneelgroep 2Gether op met het toneelstuk Dro-
men. Na het succes van de tragikomedie De Koningin, die in 
januari vorig jaar in Castricum uitgevoerd werd, heeft Cocky 
van Bokhoven op verzoek van Toneelgroep 2Gether weer een 
tekst geschreven over de lotgevallen van de twee zussen Dora 
(gespeeld door Bep Herbershoff) en Ina (gespeeld door Janny 
Schut). 

De inhoud van dit humoristisch 
toneelstuk met een serieuze ach-
tergrond gaat over twee zussen 
die tot elkaar zijn veroordeeld. Ze 
kunnen niet met en niet zonder 
elkaar leven. Na de pauze is er 
een optreden van een van de 
leukste tienerkoren van Castri-
cum Pearl. 

In dit koor zingen meisjes tussen 
de 12 en 18 jaar liedjes van pop-
songs tot musicalhits. De muzi-

kale omlijsting van deze middag 
is in handen van Jan van der 
Schaaf. De Zondagmiddagsoci-
eteit 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 drie euro. Voor meer informatie 
of het regelen van vervoer kan 
men bellen tot en met 10 januari 
naar Stichting Welzijn Castricum, 
telefoonnummer: 0251-673793.

Koffieconcert in De Cirkel 
Regio - Zondag 13 januari om 11.30 uur speelt in de Culturele Cirkel 
Heemskerk Abbie de Quant op fluit en Elizabeth van Malde op piano. 
Zij brengen werk van de 19e tot 21e eeuw. Kaarten kunnen telefonisch 
worden gereserveerd: 0251 - 236942 en indien voorradig verkrijg-
baar op de dag van het concert aan de kassa. De entree bedraagt 
7,00/6,00/4,00 euro. 

Schipholfonds 
Castricum - Het Schipholfonds 
schenkt in het vierde kwartaal 
van 2007 een bedrag van 194.000 
euro aan instellingen en organi-
saties op maatschappelijk, cul-
tureel of sportief  gebied in de 
omgeving van Schiphol. In totaal 
zijn in de bestuursvergadering 
van 17 december 2007 48 aan-
vragen met een donatie gehono-
reerd. Music Train uit Castricum 
en Dorpsraad De Woude mogen 
op een donatie rekenen.

De hoge donaties worden op 
donderdag 17 januari uitgereikt 
bij Dutch Dakota Association te 
Schiphol Oost door Michael van 
Praag, voorzitter, en Anton Tem-
me, bestuurslid, van Het Schip-
holfonds. Tijdens deze uitreiking 
wordt de hoogte van de donaties 
bekend gemaakt en zal aan de 
onderstaande instellingen een 
cheque worden overhandigd. 
Voor het indienen van aanvragen 
voor donaties in het eerste kwar-
taal 2008 is de sluitingsdatum 28 
januari 2008. 

Afscheidsconcert ChâteauFique  

De uit Noord Holland afkomstige 
gipsy-jazzgroep ChâteauFique 
bestaat uit Jan van der Schaaf 
(gitaar/basgitaar), Tom Lenos 
(gitaar/zang), Fiel van der Veen 
(viool/mandoline) en Kees He-
ijliger (contra-bas/gitaar/zang). 
De naam van de groep is afge-
leid van de eerste letters van de 
voornamen van leden Ja-To-Fi-
Ke. Dat werd bewust ‘verfranst’ 
tot ChâteauFique om daarmee de 
muziekstijl te onderstrepen die 

de groep in eerste instantie ten 
gehore wilde brengen en die ge-
baseerd is op het repertoire van 
‘Hot Club de France’ van Django 
Reinhardt & Stéphane Grappelli. 
Deze stijl wordt vaak gipsyjazz 
genoemd. De groep verbrede 
het jazzrepertoire inclusief zelf 
geschreven nummers en bracht 
twee cd’s in eigen beheer uit: 
L’Amitié (1999) en Varié (2002).
ChâteauFique was aanvankelijk 
een groep die voornamelijk op-

trad in besloten kring op feestjes 
en recepties. Daarnaast kwamen 
er de laatste jaren ook concerten 
bij in onder meer De Slotkapel 
in Egmond, Stadsschouwburg 
in Haarlem, Theater De Burcht 
in Zaandam, Openluchttheater 
Caprera in Bloemendaal, Toon-
beeld in Castricum, op het jazz-
festival in het Kennemertheater te 
Beverwijk en in het Mosterdzaad-
je in Santpoort.  De groep trad 
ook op voor de Nederlandse am-
bassade in Frankrijk en maakte in 
september 2006 een tournee naar 
Tsjechië.  Noord Holland verliest 
helaas een unieke jazzformatie, 
die zondag 20 januari nog één 
maal te beluisteren is op Château 
Marquette te Heemskerk.

Castricum - Op 1 januari is de gipsy-jazzgroep ChâteauFique 
er na 15 jaar speelplezier mee gestopt. De groep werd in 1992 
opgericht door vier muziekvrienden en wordt nu in harmonie 
opgeheven door dezelfde mannen. Het afscheidsconcert vindt 
plaats in Château Marquette in Heemskerk op zondag 20 ja-
nuari van 14.30 tot 17.00 uur. De entree is gratis.

Negatief resultaat voor ACIM
Castricum - Nee, gelukkig geen financieel resultaat voor 
ACIM, maar een negatief energieresultaat. Door het zonne-
energiesysteem dat op het dak van het bedrijfspand is gemon-
teerd en energiebesparende maatregelen, is het dit jaar, weer 
gelukt om geen elektrische energie te gebruiken, er is zelfs 
30 kWh over. 

De zelfopgewekte energie wordt 
gebruikt voor verlichting, kan-
toorapparatuur, verwarming van 
het bedrijfspand door middel van 
een warmtepomp, het opladen 
van accu’s en zelfs het pinappa-
raat werkt op zonne-energie. Ook 
de accu’s van de elektrisch aan-
gedreven City-El is er opgeladen 
met zonne-energie. “We hebben 
er dit jaar  800 km mee afgelegd 
en alleen op zonne-energie!”, ver-
telt eigenaar hans Gosselink. “We 
maken gebruik van twee syste-
men. Het grootste systeem is een 
netgekoppeld systeem met een 
vermogen van ca. 4000 Wattpeak . 
De gelijkstroom die deze zonnepa-
nelen opwekken wordt omgezet in 

wisselstroom en teruggeleverd aan 
het elektriciteitsnet. Het tweede 
systeem dat we gebruiken, is een 
autonoom systeem. Dit systeem 
heeft een vermogen van circa 500 
Wattpeak Dergelijke systemen wor-
den ook gebruikt bij bijvoorbeeld 
pleziervaartuigen, caravans en 
strandhuisjes. Hierbij is een accu 
een noodzakelijk onderdeel van de 
zonne-energie installatie. 
De zonne-energie wordt in een 
accu opgeslagen. Deze energie 
kan op elk willekeurig moment 
worden gebruikt, ook ’s avonds, als 
de zon niet schijnt. Dit zijn zoge-
naamde gelijkstroomsystemen. Pri-
ma te gebruiken voor bijvoorbeeld 
verlichting, radio en televisie. Wij 

gebruiken ons autonoom systeem 
hoofdzakelijk voor de verlichting 
van ons bedrijfspand en ons pinap-
paraat. Het is niet te hopen dat wij 
ook een dergelijke stroomstoring 
krijgen als in de Bommelerwaard, 
maar mocht dat gebeuren dan is 
dat voor ons geen probleem, bij 
ons blijven de lampen branden!”
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Afvallen volgens de me-
thode van Thijs Koomen
Castricum - Blijvend, zonder jojo-effect, gewicht verliezen? 
Volg dan de methode van auteur Thijs Koomen. Afvallen dient 
geleidelijk aan te gaan omdat lijners na crashdiëten veelal 
zwaarder worden dan het moment waarop ze met het dieet 
begonnen. Op basis van zijn methode loopt men niet met kna-
gende hongergevoelens rond, want dan houdt men het op de 
lange termijn niet vol.

Het boek is geschreven aan de 
hand van zijn persoonlijke ervarin-
gen en zijn beroep als gewichts-
consulent. Hij geeft tevens met 
succes (gratis) advies aan (zeer 

zware) psychiatrische patiënten. 
In het boek van Thijs Koomen 
(met de titel: Effectief afvallen op 
een eenvoudige manier!) vindt 
men meer dan veertig tips om af 
te vallen, dagmenu’s, ervaringen 
van mensen die zijn programma 
volgden, vragen van cliënten en 
de antwoorden op die vragen, 
beweegprogramma’s, de zin en 
onzin van bepaalde diëten en nog 
veel meer. 
Het boek is voorzien van illustra-
ties. Aantal bladzijden 167, prijs: 
13,99 euro.
Het boek ligt onder andere bij 
boekhandel Laan in Castricum en 
een aantal boekhandels in de re-
gio. Bij overige boekhandels kan 
men het boek in elk geval bestel-
len met het ISBN-nummer: 978 90 
777 64 83 1.
Bestellen kan ook via: www. een-
voudigslank.come2me.nl.

Programma Radio Castricum105
Donderdag 10 januari
10:00 – 11:00 Hraj Kapelo Hraj – Jan Jonker 
17:00 – 18:00 60plus – Carry Munter 
20:00 – 21:00 Vergane Glorie – John Heideman 
21:00 – 22:00 100 van Castricum – Sander Egas 

Vrijdag 11 januari 
16:00 – 18:00 Afterschool – Tom Singerling
18:00 - 19:00 Kick Off – Joris Sinnige
19:00 – 20:00 7 at 7 – Joris Sinnige 
20:00 – 22:00 Hogeweg op Vrijdag – Albert Hogeweg 

Zaterdag 12 januari
10:00 – 13:00 Rooie Oortjes Radio – Sander Verschoor & Robert Liefting 
13:00 – 17:00 Winterse 50 met Marco Snijders
17:00 – 19:00 R&B Sport met Rick en Bob
19:00 – 21:00 Double D met Daan Zonneveld en Daniel Vollers

Zondag 13 januari
09:00 – 10:00 Radio Klassiek – Hermoth Mehciz 
10:00 – 11:15 Kerkdienst uit Hervormde Kerk in Castricum
11:15 – 12:00 Radio Klassiek – Hermoth Mehciz
12:00 – 13:00 Cabaret van Nederlandse Bodem
13:00 – 14:00 Commuzika – Anton van Kaam
14:00 – 17:00 105SportLive – Sportteam
17:00 – 19:00 The Flash Back Show – Johan Vermeer
20:00 – 22:00 Bumrush Radio – DJ Midnight
22:00 – 00:00 Easy Listening
Maandag 14 januari
20:00 – 22:00 Carry’s Music Machine – Carry Munter
22:00 – 23:00 Collective Sounds – Martijn van Velzen
Dinsdag 15 januari
16:00 – 19:00 Heerehuis – Boudewijn Heere
19:00 – 21:00 De Wereld die Verhulst heet – Bart Verhulst
Woensdag 16 januari
16:00 – 17:00 Jantjes PC – Jan Castricum
17:00 – 18:00 CAL Boekenbal – Ellen Eerhart & Jan Castricum met 
Richard v.d. Kolk van de bibliotheek in Akersloot.
18:00 – 20:00 Van zeventig naar acht – Charles Willems
20:00 – 22:00 Class XL – Charles Willems 

Als er geen live programma is kan er geluisterd worden naar non-
stop muziek en informatie. Castricum105 is te beluisteren in de ether 
op 105.0FM en op de kabel in Bakkum & Castricum op 104.5FM en 
in Akersloot, Limmen en op De Woude op 89.0FM en wereldwijd via 
internet: www.castricum105.nl.

Big Swing Band bij Jazz 
Session Club ‘Vredeburg’
Limmen - Na het bijzondere, maar vooral uitstekende optre-
den van ‘MDM’ in december nu weer iets totaal anders. Op 13 
januari om 16.00 uur zal er een gastoptreden zijn van de Big 
Swing Band in de Vredeburg in Limmen.

De Big Swing Band is de naam 
en big is de band zeker. Maar 
liefst 24 leden telt het orkest 
en daarmee is het het grootste 
orkest dat ooit bij Vredeburg 
heeft opgetreden. 
Het muzikale gezelschap richt 
zich vooral op de muziek van 
de jaren dertig en veertig van 
de vorige eeuw. Het is zeer 
herkenbare swingende muziek 
van typisch bigband-compo-
nisten en arrangeurs als Sam-
my Nestico, Benny Goodman, 
Glen Miller, Duke Ellington en 
vele anderen uit die tijd. Maar 
ook de blues, rock en zelfs funk 
staan op het repertoire.
Het nu elf jaar oude orkest 

staat onder de professionele 
leiding van André Elders en 
dat is te merken ook. “It don’t 
mean a thing i fit ain’t got that 
swing” is één van de vele stuk-
ken, die ze zullen spelen, deze 
Big Swing Band, terwijl “In the 
mood” uiteraard ook niet zal 
worden vergeten.

De toegang is vrij, maar men 
kan lid worden voor 7,00 euro 
per persoon voor het gehele 
jaar. Inlichtingen: Fred Timmer, 
tel/fax: 072-5053414, e-mail: 
timmer.limmen@worldonline.
nl.
NB: de komende sessiedata: 
10 februari, 9 maart, 13 april.

Onder invloed: rij-
bewijs ingevorderd
Uitgeest - Politiemensen con-
troleerden zaterdag omstreeks 
10.55 uur een personenauto op 
de Boterbloem. De bestuurder, 
een 22-jarige man uit Uitgeest, 
bleek alcohol gedronken te heb-
ben. Na de ademanalyse had hij 
1,73 promille. 

Zijn rijbewijs is ingevorderd en er 
wordt proces-verbaal tegen hem 
opgemaakt. 

Man krijgt glas 
in het gezicht
Castricum - Een 20-jarige man 
uit Akersloot is zondag aange-
houden rond 1.30 uur in een café 
aan de Dorpsstraat. 
Hij wordt verdacht van het stuk 
slaan van een glas in het gezicht 
van een 18-jarige man uit Lim-
men na een woordenwisseling. 
Het slachtoffer liep daardoor een 
snijwond op in zijn wenkbrauw. 
De man is voor de nacht ingeslo-
ten op het bureau.

Programma 
Discovery
Castricum - Tiener- en jon-
gerencentrum Discovery heeft 
vrijdag 11 januari gameavond tij-
dens het snackattack. Alle spel-
computers van x-box tot playsta-
tion staan weer klaar! Discovery 
is van 16.00 uur tot 20.00 uur ge-
opend en heeft rond 18.00 uur 
weer een voedzame snack in de 
aanbieding. 
Op zaterdag 12 januari is Disco-
very in de middag open en wordt 
er gekookt. Vanaf 19.15 uur kan 
men genieten van een koudbuf-
fet, voor slechts 1,50 euro! De dj’s 
zorgen ’s avonds voor de nodige 
beats. Kookfestijn start om 17.00 
uur en het café zal om 00.00 uur 
sluiten. Café-Kookfestijn is be-
stemd voor de 14 t/m 20 jarigen. 
Dinsdag- en donderdagmid-
dag is er een algemene inloop 
voor iedereen van 12 t/m 20 jaar. 
Darten, poolen, computeren, ta-
felvoetballen en airhockey is al-
lemaal mogelijk. De inlopen star-
ten om 14.00 uur en eindigen om 
17.00 uur.
Op de woensdag is Discovery ‘s 
middags geopend voor de jonge-
ren tussen de 8 en 12 jaar. Deze 
week kan men vrij knutselen en 
staan alle bordspelen klaar. 
Woensdagavond is Discovery van 
20.00 uur tot 23.00 uur geopend 
met Music Night. Op deze avond 
worden er activiteiten aange-
boden gericht op muziek. Deze 
week staat de legendarische 
band ‘The Who’ centraal.
Op donderdagavond is er filma-
vond in Discovery tussen 20.00 
uur en 22.00 uur.
Discovery is te vinden aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum, tel: 
0251-675302, e-mail: jongeren 
werkcastricum@planet.nl.

Superloterij 
AVC gestopt
Castricum - Het is AVC niet ge-
lukt om het minimum aantal van 
750 loten te verkopen voor de 
superloterij. Daarom wordt nu de 
hele loterij afgeblazen. Dat houdt 
tevens in dat de verbouwing van 
de kantine op zich moet laten 
wachten. 
De opbrengst van de loterij, bij 
een complete verkoop 100.000,- 
euro, was de ruggengraat van 
het budget. Het bestuur gaat nu 
op zoek naar een andere manier 

Amak wandelt  
Akersloot - Donderdag 10 
januari is er weer een doorde-
weekse wandeling. De route 
is nog een verrassing. Het 
vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg. Nieuwe 
wandelaars zijn welkom. 
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251315137 of Cock Snijder 
0251313956 .
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Dialezing Spanje in De Hoep
Bakkum - Op dinsdag 15 januari organiseert de Vogelwerk-
groep Castricum weer een dialezing. Auteur, natuurgids en 
vogelfotograaf Johan Bos neemt het publiek mee naar Spanje, 
extreem rijk aan vogels en natuur. De lezing vindt plaats in De 
Hoep aan de Zeeweg en begint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis.

Johan’s lezing gaat over Spanje 
in het algemeen en Extremadura 
in het bijzonder. Hij zal aan de 
hand van foto’s laten zien dat het 
landschap zeer gevarieerd is, en 
dat veel vogels zich gemakkelijk 
laten zien.
Sinds kort is Extremadura een 
nationaal park rijker: Monfragüe. 
Voor wie nog nooit in dit deel van 

Spanje geweest is zullen vooral 
ook de steppen grote indruk ma-
ken.
Johan neemt de aanwezigen in 
vogelvlucht ook mee naar de 
Ebro Delta, de Pyreneeën, Zuid-
Spanje en de Coto de Doñana, 
het grootste wetland van Spanje. 
(Foto: Johan Bos/Natura Ara-
gon).

Een straatje dakpannen...

De cheque van 660 euro wordt op de Alkmaarderstraatweg aan de initiatiefnemers van Het Kronendak 
overhandigd. Van links naar rechts Rob van der Beek, Nico Bijman, Dorina van Beek en Edgar de Vries.

Castricum - Buren van Dorina van Beek en Nico Bijman, de ini-
tiatiefnemers van Het Kronendak, hebben massaal dakpannen 
gekocht voor het nieuwe gezinshuis voor verstandelijk gehan-
dicapte kinderen.

“Wij waren op de hoogte van de 
plannen van Dorina en Nico’’, ver-
telt Rob van der Beek. “Maar toen 
wij ‘de Kronendak Kroniek’ in De 
Castricummer lazen, dachten 
mijn vrouw en ik: het wordt tijd 
voor actie.’’ Ze hebben een briefje 
met de oproep om dakpannen te 
kopen bij de buren van Dorina en 
Nico in de bus geduwd. De be-
woners van de Anna van Saksen-
straat reageerden enthousiast en 
kochten dakpannen. “Het is een 
fantastisch initiatief en wij hopen 
op deze manier ons steentje bij te 
dragen’’, zegt Rob van der Beek. 
“We vinden het jammer dat ze de 
straat gaan verlaten, maar wat 
Dorina en Nico voor verstandelijk 

gehandicapte kinderen doen is 
echt geweldig.’’
Zaterdag werd de cheque van 
660 euro overhandigd. Van der 
Beek: “Als bewoners van de Anna 
van Saksenstraat laat je een 
stempel achter op het dak van 
Het Kronendak.’’ Dit soort collec-
tieve acties zijn nodig, vindt Rob 
van Beek, “want anders worden 
goede voornemens die mensen 
vaak hebben niet uitgevoerd.’’
Alle dakpannen van Het Kro-
nendak zijn nog niet verkocht, 
dus iedereen kan nog steeds 
helpen om het gezinshuis ‘onder 
de pannen te brengen’. Voor 10 
euro kan men een dakpan ko-
pen. Donateurs krijgen een plat-

tegrond van het dak met daarop 
aangegeven waar de pan ligt. Of 
de pannen, want meer dakpan-
nen kopen mag natuurlijk ook. In 
Het Kronendak aan de Alkmaar-
derstraatweg komt een platte-
grond met de namen van de 
‘dakpanbezitters’. Maak 10 euro 
(of een veelvoud daarvan) over 
op Postbankrekening 310 5880 
ten name van ‘Stichting vrienden 
van Het Kronendak’ onder ver-
melding van ‘Onder de pannen’. 
Vergeet niet naam en adres te 
vermelden. De Stichting vrien-
den van Het Kronendak wordt 
door de Belastingdienst aange-
wezen als een ANBI (algemeen 
nut beogende instellingen). Dat 
betekent dat een donateur giften 
van de inkomsten- of vennoot-
schapsbelasting kan aftrekken 
(uiteraard binnen de daarvoor 
geldende regels).

‘Dag van De Omme-
zwaai’ in Castricum
Castricum - De Ommezwaai opent donderdag 17 januari op 
feestelijke wijze de deuren van haar fonkelnieuwe onderko-
men. Belangstellenden zijn van 16.30 tot 20.00 uur welkom 
om kennis te maken met het bureau, dat zich bezighoudt met 
loopbaanadvies, coaching en training. Uiteraard kan er ook 
genoten worden van tapas en drankjes. Zelfs een pianist ont-
breekt niet.

Directeur Iris Depassé verwacht 
een grote opkomst. “Tijdens 
de korte presentaties (op ieder 
heel uur) komen klanten aan 
het woord. Veel mensen hebben 
geen concreet beeld bij coaching 
of loopbaanadvies. Tijdens deze 

open dag willen we dit tastbaar-
der en inzichtelijker maken”. 
Het nieuwe, karakteristieke pand 
biedt plaats aan onder meer 
twee royale spreekruimten én 
een trainingszaal voor groepen 
tot 20 personen. 

De Ommezwaai is gevestigd aan 
de Van Egmondstraat 5 in Cas-
tricum, dit is op loopafstand van 
het station en met ruime, gratis 
parkeergelegenheid in de nabije 
omgeving. 
Voor een routebeschrijving en 
meer informatie kijk op www. 
ommezwaai.nl.

Bintangs ‘Blues on the ceiling’ live 

Uniek eenmalig con-
cert van de Bintangs
Beverwijk - Zondag 3 februari zullen de Bintangs een eenmalig 
en uniek concert geven dat geheel in het teken zal staan van 
de Blues on the ceiling-periode. Het concert wordt gehouden 
in de Nozem & de Non in de A. Verherentstraat in Heemskerk. 

De Bintangs zullen dit concert in 
een deels authentieke bezetting 
spelen, namelijk Jan Wijte (gitaar, 
dwarsfluit en mondorgel), Aad 
Hooft (drums), Frank Kraaijeveld 
(zang, bas) aangevuld met Dago-
mar Jansen (mondorgel, gitaar, 
slidegitaar en zang). 
“We hebben dit al eerder gedaan, 
namelijk in 2006 in het Patronaat 
tijdens het afscheid van Jan Wijte 
en dat smaakte naar meer”, aldus 
Frank Kraaijeveld. Ex-Bintang Jan 
Wijte komt voor dit concert spe-

ciaal over uit Frankrijk en heeft er 
veel zin in de gitaar weer eens ter 
hand te nemen. 
Zoals gezegd, dit optreden wordt 
opgehangen aan de eerste lp van 
de Bintangs, Blues on the ceiling 
uit 1969. Veel songs van deze 
lp, maar ook Riding on the L&N, 
Travelling in de USA, Hound is 
on the Run en vele andere oude 
klassiekers uit die periode van de 
band zullen worden gespeeld. 
Wees er bij. Aanvang concert: 
20.00 uur.
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Informatieavond op 14 januari 

Bewustwording en in-
nerlijke rust door Reiki
Castricum - Gedachtes zijn soms zo overduidelijk aanwezig 
zodat men geen moment van innerlijke rust en ontspanning 
meer in zichzelf kan ervaren. Bewustwording, innerlijke rust 
en zelfvertrouwen zijn één van de vele aspecten die door Reiki 
versterkt worden. Door zichzelf dagelijks te behandelen en 
zich af te stemmen op deze energie ontstaat er een ommekeer 
in het bewustzijn. 

Reiki ondersteunt het de levens-
problemen op te lossen door zich 
weer te verbinden met het aan-
geboren inzicht, de eigen kracht. 
Genezen door Reiki betekent meer 
dan het kwijt raken van storende 
lichamelijke kwalen: het betekent 
een warm, liefdevol contact op-
bouwen met lichaam en geest, 
luisteren naar de eigen taal en 
ze te ondersteunen, in plaats van 
zichzelf voorbij te lopen en de ziek-
tesymptomen te negeren of te on-
derdrukken. Er gaat minder ener-
gie verloren aan zorgen, twijfels en 
oude emotionele reactiepatronen. 
Reiki is een Japans woord dat 
universele energie betekent. Daar-
naast kan deze universele energie 

ook aan anderen worden doorge-
geven. Een Reiki cursus wordt ge-
geven op 25 en 26 januari en op 19 
en 20 februari.
Op maandag 14 januari, om 20.00-
21.30 kan men een lezing over dit 
onderwerp bijwonen in buurthuis 
‘Wijk aan Duin’, Wilgenhoflaan 2c 
te Beverwijk. De toegang is vrij en 
tijdens deze informatieavond is het 
mogelijk om een korte kennisma-
kingsbehandeling te ontvangen. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Jeannette 
Stengs, Reiki Master lid van de 
Reiki Alliance, het Internationale 
verband van traditionele Reiki 
Masters, tel. 0251-657580 / 06-
30016054 www.reikicastricum.nl

Laatste oproep voor de 
Culturele Manifestatie 
Castricum - De Culturele Manifestatie Castricum mist nog 
een aantal vaste deelnemers en wil hierbij graag een laatste 
oproep doen aan alle verenigingen en groepen die zich bezig 
houden met zang, dans, muziek, poëzie, theater, beeldende 
vorming om zich aan te melden voor dit gebeuren in Sporthal 
De Bloemen in het weekend van 8 en 9 maart. 

Alle deelnemers uit 2006 hebben per 
mail reeds in november een uitnodi-
ging ontvangen om zich in te schrij-
ven. Het kan natuurlijk zijn dat door 
bestuurswisselingen en/of mailadres-
wijzigingen deze uitnodiging niet op 
de juiste plaats terecht is gekomen. 

Een inschrijfformulier kan men down-
loaden van www.culturelemanifesta-
tiecastricum.nl.
Aanvragen kan uiteraard ook tele-
fonisch bij Gerda van Buren (0251-
655360) of per mail bij f.van.buren@
hetnet.nl.

Doelgericht coachen 
Castricum - In Castricum start ‘De Ommezwaai’ vrijdag 10 fe-
bruari de tiendaagse opleiding ‘Doelgericht Coachen’. Deze op-
leiding is bedoeld voor een ieder die in zijn of haar werk men-
sen coacht of wil coachen en daar effectiever in wil worden. 

“Coaching is veel meer dan al-
leen luisteren, samenvatten en 
doorvragen”, zegt Iris Depassé, 
die de opleiding geeft. “Belang-
rijk is dat een coach leert zien 
wat het verband is tussen hou-
ding, taal en techniek aan de 
ene kant en het resultaat aan 
de andere kant.” Voor degenen 
die zich na deze opleiding willen 
specialiseren in het begeleiden 
van mensen met loopbaanvraag-
stukken biedt de Ommezwaai 
ook nog een zesdaagse vervolg-
opleiding. 
De Ommezwaai is een onafhan-

kelijk bureau dat zowel indivi-
duele coachingstrajecten, loop-
baanadvies als groepstrainingen 
verzorgt. Iris Depassé heeft tien 
jaar ervaring als trainer, coach 
en loopbaanadviseur. Zij heeft 
een vierjarige opleiding tot NLP-
coach achter de rug alsook een 
Post-HBO-opleiding tot loop-
baanadviseur. Kijk voor meer 
informatie op www.ommezwaai.
nl of neem contact op met Iris 
Depassé. Een gratis studiead-
viesgesprek behoort tot de mo-
gelijkheden. Bel 072-502 03 45 
of mail: info@ommezwaai.nl. 

Ongeval met 
beklemming
Castricum - Vrijdag is de brand-
weer opgeroepen om assistentie 
te verlenen bij een ongeval met 
beknelling op de Zeeweg. Deze 
klus werd door de collega’s van 
Limmen opgepakt, omdat het 
team in Castricum druk bezig was 
met het nablussen van een wo-
ningbrand. Een automobilist had 
was in de berm geraakt en wilde 
een stuurcorrectie uitvoeren. De 
auto schoot naar de andere zijde 
van de weg en kwam op zijn zij 
tegen een boom tot stilstand. 
Nadat de brandweer de auto met 
mankracht recht had gezet, kon 
de ongelukkige bestuurder de 
auto zelfstandig verlaten. De be-
stuurder is ter controle naar het 
ziekenhuis afgevoerd.

Schoorsteen
in brand
Castricum - Vrijdagavond was 
er nog een schoorsteenbrand 
aan het Lange Pannenhuis op 
de Brakersweg. Met behulp van 
de hoogwerker van de gemeente 
kon de schoorsteen worden ge-
veegd en de brand geblust. Za-
terdagavond was er opnieuw een 
schoorsteenbrand aan de Jan 
van Nassaustraat, ook hier werd 
dezelfde procedure toegepast. 

Oecumenische 
leerdienst
Castricum - De oecumenische 
leerdienst van 13 januari zal 
gewijd zijn aan het thema ‘On-
begrensd mededogen: daardoor 
gedragen, daartoe gedaagd’.
Het zal gaan over het gedachte-
goed en het levensverhaal van 
Ton Lathouwers. Een verhaal 
waarin christelijke traditie en 
zenboeddhistische traditie diep 
verwant blijken. 
De leerdienst is op om 10.00 uur 
in de Kern in Castricum.

Mensenwensen
Castricum - Er is een nieuw spel 
ontwikkeld speciaal voor volwas-
senen met levenservaring. Het 
spel heet ‘mensenwensen’. Het is 
gebaseerd op vijf pijlers: lichaam 
en geest, materiele situatie, soci-
ale netwerken, waarden en inspi-
ratie en arbeid en presteren. Het 
spel wordt met een groep ge-
speeld. Het levert vaak zeer inte-
ressante gesprekken op. Het spel 
‘mensenwensen’ is aangeschaft 
door de KBO en wordt op dinsdag 
29 januari tussen 10.00 en 12.00 
in samenwerking met de Stich-
ting Welzijn Castricum gespeeld 
in de tuin van Kapitein Rommel.
Men kan zich opgeven bij de 
Stichting Welzijn Castricum, tel. 
673793 of via de email 2info@
welzijncastricum.nl De kosten zijn 
twee euro.

Winterverkoop IJspret

Expositie Kietsj succes
Uitgeest - Kietsj beleefde in december 2007 een succesvolle 
start. Velen wisten de weg naar ’t Jeugdhuis te vinden en ge-
zien de leuke reacties van de vele bezoekers blijkt dat het con-
cept van Kietsj aanslaat. 

Daarom openen de dames van 
Kietsj het nieuwe jaar met een win-
terverkoop met als thema ‘IJspret’ 
op zaterdag 12 januari van 10.30 tot 
16.00 uur, ook in ’t Jeugdhuis aan 
de Castricummerweg 4 te Uitgeest. 
Zij hebben in de tussentijd niet stil 
gezeten en presenteren weer een 
keur aan originele, vaak zelfge-

maakte artikelen. Als gastexposant 
zal Els Minks uit Akersloot aanwe-
zig zijn met een aantal door haar 
vervaardigde plastieken, uit speci-
ale klei vervaardigde beeldwerken 
en keramische schalen en vazen. 
Wie ook creatief is en als gastexpo-
sant bij Kietsj wil exposeren kijkt op 
www.kietsj.nl.

Reiki 1-cursus van start 
Uitgeest - Zondag 13 januari wordt bij de Uiting-praktijk, Po-
pulierenlaan 68, weer een Reiki 1-cursus gegeven. 

“Reiki is de universele energie 
waarmee het zelfgenezend ver-
mogen van het lichaam wordt ver-
hoogt”, vertelt Ingrid Uitendaal van 
de Uiting-praktijk. “Hierdoor ver-
minderen fysieke, mentale en emo-
tionele klachten waardoor men zich 
prettiger voelt. In één dag leren de 
cursisten alles over Reiki en hoe zij 
dit kunnen gebruiken. Deelnemers 
ontvangen aan het einde van de 

cursusdag een certificaat en ook 
het werkboek krijgt men mee naar 
huis.  Bel 0251-750792 of stuur een 
mail naar uiting-praktijk@hotmail.
com voor aanmelding.
Voor meer informatie kan men ook 
terecht op www.uiting-praktijk.nl. 
De volgende Reiki 1-cursus wordt 
gegeven op 10 februari. Ook voor 
deze dag kan men zich nu alvast 
opgeven. 
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Castricum - In het kader van haar strijd voor een nieuwe lo-
catie voor het poppodium in Castricum zal de Bakkerij in dit 
nieuwe jaar wederom veel van zich laten horen. Maandelijks 
zal de Bakkerij bijvoorbeeld onder de naam: ‘de Bukkerij’ in de 
Buk Buk in Heiloo live muziekavonden organiseren. Zaterdag 
12 januari wordt het spits daar afgebeten met weer een zeer 
verrassende muzikale programmering.

Deze keer wordt er een live psy-
chobilly avond georganiseerd 
met de bands Mezcaline en Rip-
tide. Voor degenen die onbekend 
zijn met psychobilly; deze muzi-
kale stijl is een versnelde versie 
van rockabilly en rock ‘n roll, 
vaak met invloeden van blues, 
surf, punk (-rock) en soms zelfs 
hardcore of metal. Psychobilly 
wordt gekenmerkt door rauwe 
zang, scheurende gitaren, pom-
pende drums, en, het meest 
kenmerkend, door de supersnel 
slappende contrabas. Voor een 
voorproefje zie: www.myspace. 
com/mezcalinemusic.
Hetzelfde geldt zeker voor Rip-
tide. Deze band speelt in ver-
schillende samenstellingen al 
psychobilly sinds 1994. Ze heb-
ben talloze optredens gedaan, 
vaak samen met de grote namen 
in dit genre zoals Batmobile, 
Mad Sin, Hot Boogie Chillin, en 
Asmodeus. Na een lange tus-
senstop waarbij verschillende 
bandleden nieuwe muzikale 
projecten aangingen, is Riptide 
sinds 2004 weer aan het rocken. 
Riptide is geen puristische psy-

chobillyband maar is ook zeer 
beïnvloed door muziekstijlen als 
punk (rock), hardcore, metal en 
vanzelfsprekend rockabilly. Zie 
ook www.myspace.com/riptide-
psychobilly of www.riptide-psy-

cho. nl. Om deze avond geheel 
compleet te maken zal dj Spoo-
ky voor, tussen, en na de bands 
deze keer uit een geheel nieuw 
muzikaal vaatje tappen.
Wie geïnteresseerd is zorgt dat 
hij of zij er bij is op zaterdag 12 
januari in de Buk Buk aan de 
Pastoor van Muijenweg in Heiloo. 
De zaal zal open gaan om 21.00 
uur en de entree zal slechts vier 
euro bedragen. Voor meer info 
zie:  www.bukbuk.nl en www.
vriendenvandebakkerij. nl.

Optredens Mezcaline en 
Riptide in ‘de Bukkerij’

* Gevraagd:
bij ouder echtp. huish.h. voor 
enkele uren p.w., tel. 0251-
670296
* Verkoop direct van kweke-
rij Haagplanten: Taxus, Thuja, 
Leylandii, buxus enz. 
Hoveniersbedrijf Gerard 
Dam, Krochtweg 6a, 1969  
MB Heemskerk Tel: 06-
53172110Gevraagd:
zelfstandige hulp in de huis-
houding, 3 uur p.w. in Castri-
cum, goede verdienste, tel. 
06-51426366
Te koop:
salontafel van Piet Klerc, wit 
met 2 lades, 120x70 met glas-
plaat 140 euro, 06-10430514 
(Castricum)
Gevraagd:
Philips wake-up light met radio 
en Philips daglichttherapie-
lamp Eurobright EB300, tel. 
072-5053736
Te koop:
grenen bankje met klep en 
lade, z. leuning mt. 90x50x40 
voor kinderkamer? 10 euro, 
tel. 0251-655242

Te koop:
electr. oliegevulde radiator 
9 leeds 25 euro, tel. 0251-
673833
Te koop:
Vodafone 710 Samsung blue-
tooth, camera, nog nieuw in 
doos, bon aanw. 100 euro, tel. 
06-10430514 (Castricum)
Te koop:
nieuwe maranti hardhouten 
binnendeur met facetglas, 
maat 83x201,5 cm, betreft 
een foutieve bestelling, al 3x 
afgelakt, van 230 voor 150 
euro, tel. 0251-671274
Te koop:
skipakje (v.m.) mt. 98 à 104 10 
euro (is nieuw), deurkruk garni-
tuur koper 10 euro, tafeltje met 
3 stoelen 20 euro, tel. 0251-
654325
Te koop:
kiddyboard universeel 10 euro, 
tel. 0251-671274
Gevraagd:
rommelmarktspullen voor 
goed doel, geen meubels. Ik 
haal het gratis bij u op, tel. 06-
47029431 (Uitgeest)

Te koop:
3-zits goede blauw leren bank-
stel met 2 rotan kuipstoelen, 
blauw met kussens 125 euro, 
tel. 0251-311489
Te koop:
4 stuks Conti winterbanden 
195/65/R15 vanwege aan-
schaf andere auto 100 euro 
totaal, tel. 0251-659315
Te koop:
wegens omst. digitale me-
diaguard satelliet ontvanger 
SRT 6850 merk Strong met 
schotel nieuw 250 euro, tel. 
0251-654325
Te koop:
donkerblauwe ski-salopette 
maat 140 merk Dig-it 10 euro, 
tel. 072-5054968
Verloren:
Denise is haar kleine goud-
kleurige opengewerkte oor-
ringetje verloren, waarschijn-
lijk in de buurt van de Augus-
tinusschool of bij zwembad De 
Witte Brug. Als u het gevonden 
heeft zou u dan 0251-654980 
willen bellen? Dan maakt u 
haar erg blij!

Bibliotheek Castricum gaat 
over op zelfbediening
Castricum - De Openbare Bibliotheek Castricum met als ves-
tigingen Castricum, Akersloot en Limmen gaat over op zelf-
bediening. De vestiging Castricum in januari, Akersloot en 
Limmen volgen respectievelijk in februari en maart. Vanwege 
het ombouwen van de balie en het installeren van de nieuwe 
apparatuur is de vestiging Castricum gesloten op maandag 14 
januari. 

Zelfbediening in de bibliotheek 
betekent dat het publiek voort-
aan de materialen aan zichzelf 
uitleent via een speciale balie. 
De lener krijgt een uitleenbon 
mee, met daarop de vervaldatum 
en gegevens van de materialen. 
Inleveren in de bibliotheek gaat 
nog steeds via een brievenbus 
maar nu één die is omgebouwd 
tot inname automaat. Het inleve-
ren via de buitenbus verandert 
niet. 
Leengelden, reserveringen en 
andere bedragen rekent men af 
bij een betaalautomaat. Met de 
betaalautomaat kan ook een te-
goed op de bibliotheekpas gezet 
worden. Leengelden of open-
staande bedragen (exclusief 
contributie) worden dan tijdens 
het lenen met dit tegoed verre-
kend. 
Leners kunnen tot 14 januari bij 
de klantenservice vast een te-
goed op hun pasje laten zetten. 

In verband met de zelfbediening 
gaat de bibliotheek stoppen met 
betaling door middel van leen-
strippen. Diegenen die nog leen-
strippen op hun pasje hebben 
staan of in het bezit zijn van een 
losse multimediakaart, worden 
verzocht het restant om te laten 
zetten in tegoed op hun leners-
pas.
De klant heeft met de invoering 
van zelfbediening meer privacy 
en heeft een beter overzicht van 
de geleende materialen. Met het 
in gebruik nemen van de zelfbe-
dieningsbalies wordt een grotere 
efficiency bereikt. Personeelsu-
ren die daardoor worden be-
spaard worden op termijn anders 
ingezet om tot een betere dienst-
verlening te komen. De invoering 
van zelfbediening leidt niet tot 
ontslag van personeel. De eerste 
weken zijn er extra medewerkers 
aanwezig om het publiek te as-
sisteren.

40 jaar Sea Devils in De Bloemen
Castricum - Op zondag 30 december is de promotie-alley van 
The Sea Devils in sporthal De Bloemen officieel geopend in het 
bijzijn van de sponsors en vele leden en ereleden. 

De jeugd mocht de ingepakte 
kast en posters ontdoen van haar 
verpakking. Doel is het product 
basketball in het algemeen en 
van The Sea Devils in het bijzon-
der uitstraling te geven in sport-
hal de Bloemen. 
Grote initiator was Marcel Hilfe-

rink. De historie van het Castri-
cumse basketball in een notedop 
wordt getoond in de vorm van 
oude shirt’s, bekers, gadgets, 
boeken, krantenknipsels, spe-
lerskaarten en vele foto’s. 
Kijk voor meer historie op de we-
biste www.seadevils.nl.

IndoorGolf IJmond ®
Golfschool-Golfparty’s-Golfshop

 Golfen leren?
Onder begeleiding van een 
professionele golfleraar, gaan de 
cursussen 21 januari weer van start.

Op dit moment bieden wij drie 
cursussen aan:

· Kennismakings-cursus
· GVB-cursus
· HCP-cursus 

  Open huis
za/zo 12 en 13 januari 
van 10.00 16.00 uur

Aagtenhal (bij Zwarte markt)
Parallelweg 134, 1948 NN 

Beverwijk
Tel (0251) 237733-(0654) 616432

indoorgolfijmond.nl

• de uitgever van deze krant 
kan geen enkele aanspra-
kelijkheid aanvaarden voor 
schade van welke aard ook, 
ontstaan door het niet, niet 
tijdig en/of onjuist plaatsen 
van  advertenties  in  onze 
bladen.

• Fouten  in  telefonisch 
opgegeven  advertenties 
of  ontstaan  door  ondui-
delijk  handschrift  van  de 
opdrachtgever  behoeven 
door  ons  niet  te  worden 
gecompenseerd.

*  help  Amsterdamse  stu-
denten aan een eerlijke fiets. 
Hebt u er nog een staan geef 
deze een nieuw bestaan. 
Tegen kleine verrassing, tel. 
0653838888
Te koop:
Nike Air schoenen, amper ge-
dragen maat 38,5 halfhoog, 
zwart met wat grijs 15 euro, 2 
nieuwe spijkerbroeken maat 
48 l. blauw-used en 1 don-
kergr.-used 5 euro p.st., tel. 
0251-674255
Te koop aangeboden:
aantal top dvd/cd’s, 3 speel-
films, org. van de Beatles, live 
concert Beatles/Washington, 
unieke opname, dubbele cd 
Cliff Richard, 10 mini top cd’s, 
prijs n.o.t.k., tel. 06-19015979 
of 06-29733404 (Castricum)
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Weidevogelsucces in  
Castricummerpolder

In 2004 bracht de stichting het 
element water in de polder terug 
in de vorm van twee waterpar-
tijen. Voorbeeld daarbij was het 
landschap zoals dat in de tijd 
van het Oerij moet zijn geweest. 
Direct vanaf het begin werd het 
gebied druk bezocht door dui-
zenden water- en weidevogels. 
Grutto’s, kieviten, tureluurs, klu-
ten, scholeksters, visdiefjes en 
talloze andere zelfs bedreigde 
soorten ontdekten de waterplas-
sen als een aantrekkelijk voed-
sel- en broedgebied. Bovendien 
is het natuurgebied De Groote 
Ven een geliefde observatieplek 
voor vogelaars en natuurfotogra-
fen geworden.
De verwachting van de men-
sen van De Hooge Weide was 
dat de foeragerende vogels ook 

zouden gaan broeden in het na-
tuurgebied De Oude Venne aan 
de oostkant van de Provincia-
leweg bij Uitgeest. Dat zou een 
belangrijke stap betekenen naar 
het behoud en herstel van de 
voorheen belangrijke weidevo-
gelpopulaties tussen Castricum 
en Uitgeest. Weidevogelsoorten, 
die nu schaars zijn zoals kemp-
hanen en watersnippen, waren 
toen heel gewoon.
Om de ontwikkeling in het 
broedseizoen te volgen en het 
broedgedrag te inventariseren 
heeft de stichting een bekende 
plaatselijke weidevogeldeskun-
dige in de arm genomen. 

Van 1 april tot 1 september 2007 
observeerde hij alle weidevogels 
in het gebied. De resultaten wa-

ren boven verwachting; hij telde 
meer dan 140 broedparen, waar-
onder 18 paar grutto’s (zie foto), 
31 kieviten, 14 tureluurs, 18 klu-
ten, 18 visdiefjes en meerdere 
bijzondere soorten eenden, gan-
zen en watervogels. Deze aantal-
len werden zelfs vroeger niet op 
deze oppervlakte gehaald. Her-
stel van de weidevogelpopulaties 
tussen Uitgeest en Castricum is 
dus mogelijk. De Provincie heeft 
de Castricummerpolder daarom 
terecht aangewezen als een zeer 
belangrijk weidevogelgebied.

In 2006 heeft de Minister van 
LNV het actieprogramma ‘Een 
rijk weidevogellandschap’ ge-
lanceerd, dat moet leiden tot een 
vernieuwde aanpak van het na-
tionale weidevogelbeleid en -be-
heer. Daarbij waren provincies, 
gemeenten en landbouw- en 
natuurorganisaties betrokken. 
Samen met de boeren in de Cas-
tricummerpolder wil De Hooge 
Weide aan dit initiatief meewer-

Regio - Nog geen vier jaar na de inrichting van haar natuur-
gebieden tussen Uitgeest en Castricum heeft de Stichting De 
Hooge Weide een opmerkelijk succes geboekt. Tegen de lan-
delijke trend in is het succes van de weidevogels in het 35 
hectare grote gebied uitzonderlijk goed.

ken. De stichting heeft daarvoor 
contact opgenomen met de Pro-
vincie om te overleggen over de 
toekomst van het gebied. 

De natuurgebieden van De Hoo-
ge Weide in Bakkum en de pol-
der tussen Castricum en Uitgeest 
vormen een belangrijke schakel 
in de Robuuste Ecologische Ver-
bindingszone. De REVZ is een 
onderdeel van het rijksnatuurbe-
leid en verbindt het duingebied 

bij Castricum met het IJsselmeer 
en is bedoeld om de biodiversi-
teit in het gebied te herstellen. 
De robuuste zone is de enige in 
Noord-Holland en uniek, omdat 
allerlei planten en dieren zich 
daarin over een groot gebied 
kunnen verspreiden en verme-
nigvuldigen. Het goede weide-
vogelnieuws is een opsteker voor 
allen, die zich inzetten voor het 
realiseren van de Robuuste Eco-
logische Verbindingszone.

Avant Garde tien jaar!

hart vestigen gaat het centrum er 
flink op vooruit.” 

“Vroeger wilde ik eigenlijk honden-
trimmer worden”, vervolgt Ineke 
lachend. “Maar het kappersvak is 
een mooi beroep. Het is heerlijk 
om mensen blij de salon uit te zien 
gaan omdat ze tevreden zijn. Bo-
vendien kun je er een flink portie 
creativiteit in kwijt. Het leukste 
vind ik als mensen binnenkomen 
die een metamorfose willen en mij 
helemaal mijn gang laten gaan.” 
Ineke heeft zich ook gespeciali-
seerd in het aanbrengen van ‘Great 
Lenghts Extensions’, een manier om 
het haar te verlengen waardoor het 
meer volume krijgt. De strengen 

zijn gemaakt van natuurlijk haar en 
verkrijgbaar in verschillende dikte, 
lengte en kleuren. De strengen la-
ten alle bewerkingen toe en kun-
nen zo’n vijf maanden gedragen 
worden. Wie iets bijzonders zoekt 
kan kiezen voor de verwerking van 
swarovski kristal in het haar. Ineke 
verkoopt ook fraaie sieraden, die 
opvallend laag geprijsd zijn. 

Avant Garde is gespecialiseerd in 
dames- en herenkapsels. De ope-
ningstijden zijn dinsdag en vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur en donder-
dag van 8.30 uur tot 21.00 uur. 
Avant Garde is te vinden op de 
Dorpsstraat 41 in Castricum, tel.: 
0251-655777.

Castricum – Het is tien jaar 
geleden dat Ineke Knijn-
Doorenberg Haarstudio Avant 
Garde op de Dorpsstraat over-
nam en dat wordt gevierd! 
Elke klant wordt getrakteerd 
op een cadeautje. Want Ineke 
is nog steeds erg blij dat zij 
destijds de grote stap heeft 
gewaagd om zich als zelfstan-
dig ondernemer te vestigen.

“Het was een droom die uitkwam”, 
vertelt Ineke in de sfeervol inge-
richt salon. “Sinds ik van school 
kwam werkte ik als kapster in 
loondienst, ook bij Avant Garde. 
Toen de vorige eigenaar ermee 
wilde stoppen, kon ik met hulp van 
mijn ouders de salon overnemen.” 
Ineke was toen een alleenstaande 
moeder en samen met haar doch-
ter betrok zij de woonruimte boven 
de haarstudio. Ondertussen is zij 
weer getrouwd en woont het gezin 
elders in Castricum. 
Ineke: “Er is een periode geweest 
dat ik samenwerkte met drie per-
soneelsleden. Omdat ik het wat 
rustiger aan wilde doen, heb ik 
het werk anders ingedeeld. De 
haarstudio is nu open op dinsdag, 
donderdag, donderdagavond en 
vrijdag. De meeste klanten komen 
hier al jaren. Daarnaast zie ik ook 
steeds nieuwe gezichten.” Ineke 
verheugt zich op de uitvoering van 
de bouwplannen rond het Bak-
kerspleintje en de herinrichting 
van de Dorpsstraat. “Het wordt 
veel mooier en omdat steeds meer 
kwaliteitswinkels zich in het dorps-

Wat is Vrijeschool Onderwijs?
Leren met het hoofd, 
hart en de handen
Castricum - Wel eens gedacht aan het Vrijeschool Onderwijs 
op de Adriaan Roland Holstschool in Bergen? De school is 
vanuit Castricum met speciaal en professioneel busvervoer 
goed bereikbaar. Wie geïnteresseerd is kan naar de voorlich-
tingsavond op donderdagavond 24 januari in Castricum ko-

men. 
Drs. Henk van Oort, oud-vrije 
school leraar, zal spreken over 
deze vorm van onderwijs waarbij 
geleerd wordt met hoofd, hart en 
handen. 
Met andere woorden: het den-
ken, het voelen en de wil krijgen 
evenredig veel aandacht op de 
Vrije School. Door deze bena-
dering worden de kinderen ge-
stimuleerd zich op evenwichtige 
wijze intellectueel, sociaal, crea-
tief en muzikaal te ontwikkelen. 
Elk deel van de menselijke na-
tuur wordt werkelijk gevoed. 

De leerlingen worden niet alleen 
begeleid in hun kennisontwik-
keling, maar ook in hun gehele 
ontplooiing tot zelfstandig den-
kende en handelende mensen 
in een steeds veranderende sa-
menleving. 
Deze vorm van onderwijs biedt 
het kind de mogelijkheid zich te 
ontwikkelen naar aard en vermo-
gen, te laten zien welke talenten 
aanwezig zijn. Want nog steeds 
geldt: ‘Opvoeden is niet een vat 
vullen, maar een vuur ontsteken’. 
Elk kind moet tot zijn recht ko-

men.
Het Vrijeschool Onderwijs leidt 
op tot een niveau dat vergelijk-
baar is met elke andere vorm 
van onderwijs, ook bij rekenen 
en taal, zodat elke aansluiting op 
voortgezet onderwijs zonder pro-
blemen verloopt. 

En voor alle duidelijkheid: de 
term ‘vrije school’ duidt niet op 
een sfeer waarbinnen de kinde-
ren kunnen doen en laten wat ze 
willen. 
Het onderwijs wordt duidelijk ge-
structureerd gegeven, passend 
bij de ontwikkelingsfase van het 
kind, waarbij respect voor nor-
men en waarden belangrijk zijn 
en het plezier in het leren voorop 
staat.

Er is ruime gelegenheid vragen 
te stellen. Voor deze avond kan 
men zich telefonisch of per e-
mail aanmelden: 0251-675776, 
annemieke53@hotmail.com.

De voorlichtingsavond zal wor-
den gehouden in de Nuhout van 
der Veenstraat 10 in Castricum 
om 20.00 uur. Zie ook: www. 
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Gerbrands geeft masterclass 
Castricum - Afgelopen kerstvakantie hebben vele leerlingen 
van de middelbare scholen in Castricum een plezierige dag 
beleefd. De volleybalvereniging Croonenburg had voor alle 
brugklassers van de Castricumse scholen een volleybaltoer-
nooi georganiseerd. 

De deelnemers lieten zien dat ze 
al veel geoefend hebben tijdens 
de gymlessen. Het niveau was 
verrassend goed te noemen. Toon 
Gerbrands, oud bondscoach van 
het Nederlands volleybalteam en 
Ron Zwerver, vorige eeuw beste 
volleyballer van de wereld heb-
ben tijdens het toernooi gescout, 
op zoek naar jonge talenten voor 
Croonenburg. Uiteindelijk heb-
ben ze vijf spelers en speelsters 
uitgekozen. Zij krijgen samen 
met de winnaar van het toer-
nooi een masterclass van Toon 
Gerbrands. Organisator Rick Spil 
was erg tevreden over het toer-
nooi: “De opzet van dit toernooi 
is bescheiden, we hebben alleen 
de brugklassers uitgenodigd. Dit 
toernooi krijgt komend jaar zeker 
een vervolg en dan het wordt 
groter.” Dat dat gaat gebeuren 
ligt voor de hand. De aanwezige 
gymnastiekdocenten waren erg 
enthousiast over de organisatie 
en over de opzet van het toer-
nooi. Ze vonden het heel prettig 
dat ze al in september een clinic 
van Toon Gerbrands hadden ge-
had. Ze waren zo in staat om hun 
leerlingen met frisse ideeën de 
kneepjes van het volleybal bij te 
brengen. Docent Zeilstra van het 

Jac. P. Thijsse college gaf goed 
de stemming weer: ”We komen 
volgend jaar terug en we zorgen 
er voor dat we zeker met meer 
teams aanwezig zullen zijn!”
De kampioenen van het toernooi, 
‘de vuurpijlen’ van het Bonhoef-
fer College zien erg uit naar de 
masterclass van Toon Gerbrands. 
Het bestuur van de club is dan 
ook erg blij dat ze hem bereid 
hebben gevonden om deze mas-
terclass te verzorgen. Voorzitter 
Pauzenga zegt daarover: “Het is 
leuk dat je als club een bekende 
naam binnen haalt, maar het 
maakt het nog leuker als deze 
bekende naam ook nog zeer veel 
verstand van volleybal heeft. Het 
geeft eens en te meer aan dat we 
als club een pad zijn ingeslagen 
waar we niet van afwijken.” De 
voorzitter van Croonenburg doelt 
op het streven van de club om in 
2010 rond de 100 jeugdleden te 
hebben, voor volleybalbegrippen 
een zeer fors aantal.
De masterclass van Toon Ger-
brands vindt plaats om 18.00 uur 
op maandag 4 februari in sport-
hal de Bloemen. Het duurt tot 
19.30 uur. Ouders, leerkrachten 
en andere belangstellenden zijn 
welkom.

VV Limmen 1 moet 
nog even wachten
Limmen - VV Limmen 1 komt pas over twee weken weer in ac-
tie voor de competitie. Op zondag 20 januari begint de vierde 
klasser met een thuiswedstrijd tegen Berdos. 

Om zo goed mogelijk voor de dag 
te komen speelt Limmen vooraf-
gaande aan die wedstrijd twee 
oefenwedstrijden. In beide ge-
vallen gaat het om interessante 
tegenstanders.  Zondag 13 janu-
ari komt FC Uitgeest, de nummer 
twee van de vierde klasse C, op 
bezoek op Dampegheest. Deze 
tegenstander onder leiding van 
trainer Wouter Gerrits heeft er 

een trainingskamp van enkele 
dagen opzitten in Brabant. Ger-
rits en zijn mannen werken hard 
om aan kop te blijven staan van 
de vierde klasse.  Dinsdag 15 ja-
nuari oefent Limmen 1 opnieuw 
in eigen huis tegen de verras-
send goed presterende zondag-
tweedeklasser De Foresters. En 
nu maar hopen dat de weergo-
den niet moeilijk gaan doen.

CAS RC sportploeg van Castricum

Rugbyers beginnen in 
2008 met overwinning
Castricum - CAS RC heeft de eerste wedstrijd in het nieuwe 
jaar met een mooie overwinning afgesloten. Voor een keer 
werd er op zaterdag gespeeld, maar thuisploeg Den Haag kon 
daar geen voordeel uit putten. 

De landskampioen kwam traag 
op dreef en kende bij rust een 0 
- 8 voorsprong via Storm Carroll. 
Na de korte onderbreking bouw-
de Carroll de marge uit naar 0 - 
14. Daarna vocht HRC zich knap 
terug in de strijd en bij een stand 
van 10 - 14 was er weer spraken 
van een echte wedstrijd. 

Het spel verliep stroef en slordig, 
maar in de slotfase trokken de 
Castricummers de partij alsnog 
helemaal naar zich toe. Tries van 
Andrew Marsden en Lammert 
Ruiter en conversies van Carroll 
brachten de 10 - 28 eindstand op 
het scorebord. Met gemengde 
gevoelens verliet Jeroen van der 
Loos het veld. Wel gewonnen 
op thuisgrond Den Haag, maar 
tegenwoordig uitkomend voor 
de bezoeker! Hij had met twee 
strakke passes overigens een 
mooi aandeel in de overwinning 
van CAS RC.
Zondag werden de sportverkie-
zingen van Radio Castricum 105 
gehouden in sporthal de Lelie in 
Akersloot. Alle genomineerden 

werden geïnterviewd en bij de 
sportploeg werden de inspan-
ningen van CAS RC beloond met 
de titel. Lammert Ruiter en An-
drew Marsden namen de beker 
en medailles in ontvangst. De 
colts visten net naast het net, 
maar waren uiteraard ook blij 
met de nominatie. Verder sprak 
Johan Stuifbergen nog over zijn 
fietstocht naar Santiago de Com-
postella. 

Komende week worden er al 
inhaalwedstrijden gespeeld. 
Woensdag 9 januari spelen de 
Shadows van CAS RC op Wou-
terland om 20.00 uur tegen Wa-
terland. Volgend weekend wordt 
het druk op Wouterland. Zondag 
zijn er liefst vier thuiswedstrijden. 
De Colts en de Ladies ontvangen 
Oemoemenoe (11.30 en 12.45 
uur), terwijl de Shadows op eigen 
veld uitkomen tegen de Pickwick 
Players (12.30 uur) en het eerste 
team als gastheer tegen REL het 
veld betreedt. De hoofdwedstrijd 
begint uiteraard gewoon om 
14.30 uur.

Jorrick Druyven is 
weer goed op dreef
Castricum - De afgelopen maanden heeft Jorrick er heel wat 
zwemuren op zitten. Door veel trainen en het deelnemen aan 
diverse wedstrijden, heeft hij heel wat limieten bijeen gezwom-
men voor deelname aan Nederlandse Kampioenschappen.

23 december zwom hij tijdens 
het NK Korte Baan te Amster-
dam de 1500m vrije slag. Hij 
eindigde hiermee als zesde bij 
de junioren 2 (1994) met een tijd 
van 18.38,36 en verbeterde hier-
mee zijn tijd met 53 seconden ten 
opzichte van het jaar ervoor.

Van 28 tot en met 30 december 
nam Jorrick deel aan een Inter-
nationaal toernooi, Speedo Int. 
Friendship Swimmeet, te Maas-
tricht. Een fantastisch toernooi 
met een sterk deelnemersveld. 
Hier worden alle 50m en 100m 
gezwommen.

In totaal drie afstanden per dag 
met ’s avonds finales en esta-
fettes. Jorrick was erg goed op 
dreef dit toernooi. Hij behaalde 
maar liefst zeven keer de A-finale 
(beste zes) en twee keer de B-
finale (volgende zes). 
Dit resulteerde in twee keer goud 
voor de 50m rug en 50m vlinder, 
drie keer zilver voor de 100m vrije 
slag, 100m rug en 50m vrije slag 

en twee keer de vierde plaats 
voor de 100m vlinder en 100m 
wisselslag.

Afgelopen zondag ging hij de 
strijd aan om de Kringwinter-
kampioenschappen van de re-
gio Noord-Holland welke plaats 
vond in de Hoornse Vaart te 
Alkmaar. Wanneer men limieten 
had voor de 100m vlinderslag 
en 100m wisselslag, mocht men 
deelnemen aan dit kampioen-
schap. Jorrick veroverde met het 
totaalklassement een zilveren 
medaille. Ook zijn clubzwemster 
Irene Teufer, junioren 1 (1996), 
behaalde een zilveren plak.

Over drie weken vindt in Ter-
neuzen het Nederlandse Ju-
nioren Kampioenschap Korte 
Baan plaats. Jorrick heeft voor 
dit kampioenschap voor negen 
afstanden een limiet veroverd, 
Irene heeft zes limieten bijeen 
gezwommen. Beide zwemmers 
vertegenwoordigen zwemvereni-
ging OEZA uit Heemskerk.

Wokke blijft bij 
VV Limmen
Limmen - Hoofdtrainer Sem 
Wokke is ook de komende twee 
seizoenen hoofdtrainer van Lim-
men. De voormalig jeugdtrainer 
van onder meer Telstar en AZ is 
momenteel aan zijn tweede sei-
zoen bezig als hoofdtrainer bij de 
vierdeklasser. 
Het klikt tussen de ervaren trai-
ner en zijn spelersgroep. Met een 
gedeelde tweede plaats achter 
koploper Vios (W) is Limmen 
kansrijk voor promotie. 
Naast Wokke tekenden ook de 
assistenten Bart Zijp en Edwin 
Baltus, keeperstrainer Jacob 
de Groot en looptrainer Bertus 
Zwart voor één seizoen bij.

Mossing Holsteijn 
slaat de aanval af
Castricum - In de 17e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum wist San-
der Mossing Holsteijn met zwart 
tegen Wouter Beerse het volle 
punt te scoren. Daar was heel 
wat werk voor nodig, want Wou-
ter had heel lang het beste van 
de partij. In de slotfase van de 
partij wist de geslepen Sander 
toch weer een voordelig eind-
spel te bereiken met vrijpionnen 
aan beide kanten van het bord. 
Het witte paard was machteloos 
tegen de promotiedreiging en 
Wouter streek de vlag.  
Robert van der Wal speelde met 
wit tegen de Koningsindische 
opstelling van Piet van Wonde-
ren en er leek lange tijd niet veel 
aan de hand te zijn. Toen Piet on-
terecht de g-lijn opende was het 
Robert, die daar van profiteerde. 
Een wit paard drong op e6 de 
zwarte stelling binnen en een 
dodelijke vork maakte een einde 
aan de partij. 1-0 voor Robert.
Han Duinker speelde met wit 
wederom zijn b-4 orang oetan 
opening tegen Gerard Blees  en 
kreeg een open f-lijn met dame 
en twee torens in handen. Na 
een dameruil was de angel ech-
ter uit de aanval en won Gerard 
een kwaliteit. In een spannend 
eindspel bleek de kwaliteit voor-
sprong voldoende te zijn voor de 
zwarte overwinning.
John Chadwick speelde met wit 
tegen een damegambiet ope-
ning van Henk Vaessen. John 
rokeerde lang en hoopte op 
aanvalskansen op de damevleu-
gel. Die kans werd John echter 
ontnomen, doordat Henk met 
een furieuze koningsaanval op 
de proppen kwam. Henk offerde 
eerst een pion en daarna een 
paard. John kon de aanval niet 
meer pareren en werd op de 31e 
zet pardoes matgezet.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433
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Dé sporthelden van 2007

Cor Zonneveldtoernooi
Castricum - Alle D-pupillen van Vitesse’22 streden afgelopen zaterdag 
in het Cor Zonneveld zaalvoetbaltoernooi. Dit toernooi, voor de negen-
de keer georganiseerd, is vernoemd naar de meest bekende vrijwilliger 
van Vitesse’22, Cor Zonneveld, en werd daarmee ook een eerbetoon 
aan alle vrijwilligers. De inzet van het toernooi was een plaats in de fina-
leronde, dat zaterdag 12 januari plaatsvindt in sporthal De Bloemen. Om 
9.00 uur begint de verliezerspoule, om 12.15 uur is de winnaarspoule 
aan de beurt. De prijsuitreiking vindt plaats om 15.30 uur. 

Het massaal toegestroomde pu-
bliek kon naast de huldigingen 
ook interviews bijwonen van di-
verse andere prominenten. Dit 
jaar werd er namelijk uitgebreid 
stil gestaan bij extreme duur-
sporten. Te gast waren Johan 

Stuifbergen (fietstocht naar San-
tiago de Compostella), Jolanda 
Linschoten en Frank van Zwol 
(trans Groenland expeditie) en 
Ralf Tuijn (roeiend de Atlantische 
Oceaan over ) die uitgebreid over 
hun ervaringen en avonturen 

vertelden. Uiteindelijk werden 
de volgende sporters uitgeroe-
pen tot sportkampioen 2007: 
Sven Jonker (rolstoeltennis) in 
de categorie aangepast sporter, 
Bo Wullings (zwemmen) in de 
categorie jeugdsporter/talent, 1e 
team CASRC (rugby) in de cate-
gorie sportploeg,
Hilda Kibet (lange afstand hard-
lopen) in de categorie sportvrouw 
en Rutger Smith (discuswerpen 
& kogelstoten) in de categorie 
sportman.

Castricum - Zondag 6 januari vonden de jaarlijkse verkiezin-
gen plaats van de sportkampioenen van de gemeente Castri-
cum over het jaar 2007. De sportverkiezingen worden georga-
niseerd door de gemeente Castricum en Radio Castricum105; 
dit keer werd de vier uur durende live-uitzending verzorgd 
vanuit café de Lelie in Akersloot.

Eindstand geeft vertekend 
beeld van duel Helios
Castricum - De korfballers van Helios kwamen afgelopen za-
terdag van een koude kermis thuis. De ploeg van coach Michiel 
van Halderen ging goed van start, maar moest in de laatste vijf 
minuten van het thuisduel met KZ Leiden lijdzaam toezien hoe 
de opponent uitliep naar een eindstand van 11-17.

Het ging aanvankelijk van een 
leien dakje voor Helios. Binnen 
vijf minuten prijkte er een 3-0 
voorsprong op het scorebord. 
De ploeg van Van Halderen bleef 
bijna gedurende de gehele eer-
ste helft voorlopen op de tegen-
stander uit Leiden, maar kon niet 
verhinderen dat KZ Leiden als-
nog met een 5-6 voorsprong de 
rust in ging.
In de tweede fase van het duel 
leek het veld af en toe wel een 
judo mat. Doffe klappen klonken 
er door de sporthal na felle acties 
en valpartijen van met name de 
heren. Geen van beide partijen 
lieten zich uit het veld slaan. He-
lios keek aanvankelijk tegen een 
kleine achterstand aan, maar 

kon toch steeds bijtrekken. In de 
slotfase van het duel bleven de 
treffers voor Helios nagenoeg uit. 
En dat terwijl er genoeg kansen 
werden gecreëerd door de Cas-
tricummers. KZ Leiden kwam in 
deze fase juist wel goed uit de 
verf en kon zodoende in de laat-
ste vijf minuten voor het eindsig-
naal uitlopen naar 11-17.
Coach Van Halderen was on-
danks de nederlaag toch te spre-
ken over het spel van zijn ploeg. 
Het liep allemaal goed, het is al-
leen erg jammer dat de doelpun-
ten op een gegeven moment uit-
bleven. De eindstand geeft een 
vertekend beeld van het duel, 
want we waren op zijn minst 
even sterk als de tegenstander.’’

Jaimie van Sikkelerus wint 
65cc wedstrijd in Glen Helen
Akersloot - Jaimie van Sikkelerus uit het MX Team Akersloot heeft 
afgelopen weekend een 65cc wedstrijd in het Amerikaanse Glen Helen 
gewonnen. Op zaterdag stond er een endurowedstrijd op het program-
ma, die ging over 45 minuten en een ronde en waarvan een ronde maar 
liefst tien kilometer lang was. Op zondag werden er twee manches 
verreden op het crosscircuit. Jaimie scoorde over beide dagen zo goed 
dat hij het totaalklassement won in de 65 cc klasse.

Meer bewegen?
Castricum - Wie zin heeft bad-
minton te gaan spelen kan ken-
nismaken met de sport op de 
maandagavond tussen 19.30 en 
23.00 uur in Sporthal de Bloemen. 
Badmintonvereniging Castricum 
speelt volgens het zogenaamde 

‘afhangsysteem’ en er zijn spelers 
in alle categorieen actief; van be-
ginnend tot gevorderd. Men kan 
eerst twee avonden vrijblijvend 
spelen en de sfeer proeven. Bel 
voor meer informatie Dennis van 
Velzen; 0251-672552 of stuur een 
e-mail naar info@bccastricum.
nl.  

Midwinterbal 
Castricum - Net als voorgaande 
jaren organiseert Internationale 
dansvereniging Igram een mid-
winterbal. Op 12 januari is er in 
de Maranthakerk in Castricum de 
gelegenheid om te dansen op en 
te luisteren naar de live-muziek 
van Kaleb. Plaats: Maranatha-
kerk Castricum, Pr. Hendrikstraat 
1. Inloop is vanaf 19.30 uur, het 
bal begint om 20.00 uur. Toegang 
leden 8,00 euro, niet-leden 10,00 
euro. Tel info: 072 – 5052113.

Klaverjasdrive
Limmen – Zondag 13 januari staat 
de jaarlijkse klaverjasdrive van de 
jeugdvisclub op het programma. 
Naast het kaarten zijn er ook prij-
zen te winnen met vlotbruggen. 
Dit is een eenvoudig biljartspel 
waarbij je via drie stoten zoveel 
mogelijk punten bij elkaar moet 
winnen. Bovendien is er een ver-
loting. Via deze gezellige middag 
probeert de jeugdvisclub wat geld 
over te houden, om daarmee extra 
activiteiten voor de jeugdige hen-
gelaars te kunnen organiseren. 
De klaverjasdrive wordt gehouden 
in Bar De Lantaarn te Limmen. De 
inschrijving begint om 13.30 uur 
en bedraagt 2,00 euro. Het klaver-
jassen begint om 14.00 uur. 

Serena Stel behaalt de 
tweede en zesde plaats
Castricum - Zondag 6 januari vonden de kringwinterkampi-
oenschappen zwemmen van Noord-Holland plaats. Deze wed-
strijd was in Alkmaar.

Om aan deze kampioenschap-
pen mee te kunnen doen moet 
men limieten zwemmen. Serena 
Stel had namens Aquafit deze li-
mieten op de 50 vlinder en de 100 
wissel gezwommen. De snelste 
zwemmer(ster) na twee afstan-
den samen mag zich per leeftijd 
winterkampioen noemen. Serena 
deed mee bij de meisjes minioren 
4, die allemaal uit 1998 komen.
Op de 100 wisselslag werd ze 
tweede in een super pr van 1.31.65, 
waarmee ze weer ruim vier secon-
den sneller was dan haar tijd van 
vorige week. De 50 vlinder is de 
minste slag van Serena. Ze werd 

hier zesde in 47.43 wel drie se-
conden sneller dan haar oude pr 
maar kreeg een diskwalificatie 
waardoor ze zes strafseconden 
kreeg bij haar totaal. Serena werd 
uiteindelijk vijfde van de tien deel-
neemsters uit 1998.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433



Bezoekadressen
Raadhuisplein 1, 1902 CA 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
Gemeentehuis Castricum:
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur,
‘s middags gesloten
De afdeling Publiekszaken is op
donderdag geopend tot 20.00 uur
(na 18.00 uur alleen voor rijbewijzen en 
reisdocumenten)

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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.

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Adverteren in
de gemeentegids
Uitgever FMR-Producties uit Den Hel-
der maakt ook komend jaar voor de 
gemeente de gemeentegids. De fraaie 
A4-gids met alle mogelijke informatie 
over de gemeente, de voorzieningen en 
dienstverlening in heel Castricum, ver-
schijnt in juni van dit jaar en wordt huis-
aan-huis verspreid. Ook vele andere 
belangstellenden en nieuwe inwoners 
ontvangen de gids. 
De uitgever benadert in de eerste 
maanden van 2008 bedrijven in Castri-
cum met de vraag of zij in de nieuwe 
- enige officiële - gids willen adverteren. 
De acquisitie wordt begeleid door een 
aanbevelingsbrief van het gemeentebe-
stuur. 
Voor wijziging van vermeldingen in 
de gids, en voor meer informatie over 
het adverteren in de gids, kunt contact 
opnemen met FMR, telefoonnummer 
(0223) 661425 of e-mailen naar: info@
fmr-producties.nl.

Nieuwjaarsreceptie druk bezocht
De nieuwjaarsreceptie van de gemeente 
Castricum werd afgelopen zaterdag druk 
bezocht. Ruim 200 bezoekers vonden hun 
weg naar Café restaurant De Vriendschap 
in Akersloot om samen met het gemeen-
tebestuur het nieuwe jaar in te luiden. In 
de Nieuwjaarsspeech sprak burgemeester 
Emmens haar waardering uit voor de vele 
sociale en culturele activiteiten die in onze 
gemeente worden georganiseerd. Daar-

naast besteedde onze eerste burger aan-
dacht aan de Millenniumdoelstellingen. De 
volledige speech kunt u vinden op www.
castricum.nl.
Onder het genot van een hapje en drankje 
werd door de aanwezigen geanimeerd 
gepraat over het oude en nieuwe jaar. De 
muzikale omlijsting werd verzorgd door het 
Marokkaanse Jazztrio ‘Beduïn’ onder lei-
ding van Karim Eharruyen.

‘Millenniumorganisaties’
gemeentelijk onderscheiden
Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de ge-
meente wordt traditie getrouw de gemeen-
telijke onderscheiding uitgereikt. Dit jaar 
viel de eer ten deel aan maar liefst drie or-
ganisaties die uitstekend passen binnen de 
Millenniumdoelstellingen van de gemeen-
te. Stichting Castricum Helpt Muttathara, 
Stichting de  2de Ronde uit Akersloot en 
de Stichting Werkgroep Ontwikkelingshulp 

Limmen (WOL) werden onderscheiden 
vanwege hun grote maatschappelijke inzet 
en betrokkenheid bij ontwikkelingssamen-
werking. Mevrouw Zoomerdijk (WOL), de 
heer Rook (Muttathara) en de heer Broerse 
(de 2de Ronde) ontvingen symbolisch voor 
de organisatie en al hun vrijwilligers de 
gemeentelijke waarderingsspeld en oor-
konde.

Nieuwe methode van 
gladheidbestrijding
Het gladheidseizoen is op 12-12-2007 
ingeluid, waarbij een nieuwe methode 
van gladheidbestrijding is ingezet. De ge-
meente maakt vanaf nu gebruik van nat 
zout en van een verbeterd weersinforma-
tiesysteem.
De nieuwe strooiwagens van de gemeente 
Castricum strooien met nat zout. Deze  
methode heeft als voordeel dat er minder 
zout verbruikt wordt, wat beter is voor 
het grond- en oppervlaktewater. Het nat-
te zout verwaaid minder dan droog zout, 
waardoor ook het groen langs de wegen 
minder heeft te leiden. 
Een verbeterd weersinformatiesysteem 
zorgt er voor dat de strooiwagens nu in 
actie komen vóórdat het al glad begint te 
worden. Door de betere voorspelling kan 
er al ‘s avonds laat vóór de ochtendspits 
gestrooid worden. 
De nieuwe methode is  veiliger (minder ver-
keershinder door strooiwagens in de spits 
en minder gladheid), milieuvriendelijker 
(minder zout en minder verwaaiing naar 
groen) en efficiënter (geen personeelste-
kort overdag). Toch kan het voorkomen 
dat er nog curatief gestrooid moet wor-
den. Voor meldingen over gladheid, belt u 
de meldkamer van de politie: 0900-8844. 
De politie geeft de meldingen door aan de 
gladheidcoördinator.
Voor meer informatie over de nieuwe me-
thode van gladheidbestrijding kunt u con-
tact opnemen met Gemeentewerken van 
de gemeente Castricum: W. Wijnhoven: 
(0251)  66 12 93.



Agenda
Raadsplein
10 januari 2008

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:00 - 22:00 Opiniërende discussie armoedebestrijding 

Raadscarrousel
19:30 - 21:00 Kaderstelling en voorbereidingsbesluit Limmen-Zandzoom
20:15 - 21:00 Behandeling amendementen en moties bibliotheekfusie Castricum,

Alkmaar en Heerhugowaard*

21:00 - 21:30 Pauze

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
21:30 - 22:00 Initiatiefvoorstel De VrijeLijst Kunstproject 
21:30 - 22:00 Diverse technische onderwerpen raadsvoorstellen*

a. Benoemen niet-raadslid mw. Bon t.b.v. deelname aan carrousel
b. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 19-12-2007
c. Lijst van ingekomen stukken
d. Lijst ter inzage gelegde informatie
e. Lijst van toezeggingen en moties
f. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

Raadsvergadering
22:15- 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Bibliotheekfusie Castricum, Alkmaar en Heerhugowaard inclu-
sief amendementen en moties

b. Bekrachtiging geheimhouding ten aanzien van de vertrouwe-
lijke bijlage ‘Beslisdocument kaderstelling Limmen-Zandzoom 
gemeente Castricum’

c. Benoemen niet-raadslid mw. Bon t.b.v. deelname aan carrousel 
(o.v.b. uitkomsten carrousel)

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661277 of mevr. S. Dings (0251)661 370. E-mail; 
verahornstra@castricum.nl / suzannedings@castricum.nl .
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 Raadsactiviteiten 17 januari 2008
Tijd	 Onderwerp
 19:30 - 21:00 Presentatie over beleidsgestuurde contractfinanciering
19:30 - 20:45 Herontwikkeling Klimopschool. Ruimtelijk kader en

inspraakresultaten
21:00 - 22:15 Presentatie stellingname sociale woningbouw
22:15 - 22:45 Uitleg over gedeeltelijke onthouding door Gedeputeerde Staten

van goedkeuring bestemmingplan strand

Staat uw vereniging
al in de gemeentegids?
In de gemeentegids 2008/2009 worden 
weer een Cultuur- en Sportwijzer opgeno-
men. De gemeente wil op deze manier haar 
inwoners informeren over de vele mogelijk-
heden op het gebied van cultuur en sport 
in Castricum.
In de Cultuurwijzer en Sportwijzer krijgen 
de Castricumse verenigingen de mogelijk-
heid zichzelf te presenteren. De gemeente 
heeft de verenigingen hierover een brief 
gestuurd. In deze brief wordt verenigingen 
gevraagd om kosteloos informatie (maxi-

maal 250 woorden) over de vereniging aan 
te leveren. Ook wordt het aanleveren van 
leuke foto’s zeer op prijs gesteld. 
Als uw vereniging deze brief niet heeft 
ontvangen, maar wel in de Cultuurwijzer 
of Sportwijzer wil worden opgenomen, 
dan kunt u tot 21 januari contact opnemen 
met:
Cultuurwijzer: Annette van Urk (0251) 661 
313 of annettevanurk@castricum.nl
Sportwijzer: Marleen Engel (0251) 661 373 
of marleenengel@castricum.nl

De welstandscommissie
Als u wilt bouwen of verbouwen en u heeft 
daarvoor een bouwvergunning nodig, dan 
kan het zijn dat u te maken krijgt met de 
Welstandscommissie. Ook principeverzoe-
ken kunnen op welstand beoordeeld wor-
den.

In het geval van welstand wordt het bouw-
werk beoordeeld op de volgende aspec-
ten:
- relatie tussen vorm, gebruik en licht,
- relatie tussen bouwwerk en omgeving,
- betekenis van vormen in de sociaal-cul-

turele context,
- evenwicht tussen helderheid en com-

plexiteit,
- schaal en maatvoering,
- materiaal, textuur, kleur en licht.
De genoemde aspecten zijn in de wel-
standsnota verder uitgewerkt. 

De welstandsnota bestaat uit sneltoetscri-
teria voor veel voorkomende kleine bouw-
werken, zoals bergingen en dakkapellen. 
Voor de groter plannen wordt ook gekenen 
naar de gebiedscriteria. Verder zijn aanvul-
lende criteria voor bijzondere bouwwerken 
opgenomen, zoals de houten woningen 
aan de Dr. Ramaerlaan en de witte wonin-
gen aan de Vondelstraat. 
De nota is te vinden op de gemeentelijke 
website onder “Bestuurlijke informatie” 
“Visie en beleid”  “Beleidsdocumenten”  
“Bouwen en milieu”  “welstandsnota”.

De welstandscommissie bestaat uit: 
- voorzitter    

dhr. R.J. Colombijn,
- secretaris-architect

dhr. E. Kasanmoentalib
- architectlid

dhr  E. Kuchlein
- commissiecoördinator

mw. G. Hertog.
Verder is een gemeentelijke plantoelichter 
aanwezig, dhr. Martin Admiraal of dhr. Ton 
Koning.

De welstandscommissie vergadert als vol-
ledige commissie ‘s middags in Alkmaar en 
de kleine commissie, bestaande uit één lid 
van de welstandscommissie, vergadert ‘s 
morgens in het gemeentehuis te Limmen.

De vergaderingen van de grote commis-
sie vinden plaats in het kantoor van de 
Welstandszorg Noord-Holland aan de Em-
mastraat 111 te Alkmaar. 

De commissie vergadert in principe één 
maal in de twee weken op donderdag en 
behandelt bouwplannen van de gemeen-
ten Heerhugowaard, Graft-De Rijp, Scher-
mer en Castricum. De behandeling van de 
plannen van Castricum begint doorgaans 
om 14.00 uur.

Voor 2008 zijn de volgende vergaderdata 
vastgesteld:
10 en 24 januari
07 en 21 februari
06 en 20 maart
03 en 17 april
15 en 29 mei
12 en 26 juni
10 en 24 juli
07 en 21 augustus
04 en 18 september
02, 16 en 30 oktober
13 en 27 november
11 december

De vergaderingen zijn openbaar, u kunt 
daarbij aanwezig zijn. Ook bestaat de mo-
gelijkheid uw bouwplan mondeling toe 
te lichten. Voor het bijwonen van de ver-
gadering kunt u een afspraak maken met 
Martin Admiraal tel. (0251) 661137 of Ton 
Koning, tel. (0251) 661134.

Voor het behandelen van een bouwplan 
in de welstand dient deze uiterlijk vrijdag 
voorafgaande aan de vergaderdatum bij de 
gemeente ontvangen te zijn. Of het bouw-
plan daadwerkelijk aan de welstandscom-
missie wordt voorgelegd, is afhankelijk van 
de stedenbouwkundige uitgangspunten, 
zoals het bestemmingsplan.

De agenda van de welstandcommissie is 
vanaf dinsdag voorafgaande aan de verga-
derdatum via de website in te zien. Vanaf 
vrijdag na de welstandsvergadering is het 
verslag via de zelfde webpagina te raad-
plegen. Deze informatie is te vinden op de 
gemeentelijke website onder “bestuurlijke 
informatie”  “agenda’s, voorstellen en be-
sluiten”. Onder welstandscommissie kunt u 
de betreffende vergaderdatum aanklikken 
of, wanneer de vergaderdatum wat lan-
ger geleden is, in het archief kijken. Op de 
hierna volgende pagina kunt u de agenda 
of het verslag downloaden.

Op de website geplaatste agenda’s en 
verslagen zijn informatief en daar kunnen 
geen rechten aan ontleend worden.

WWW.CASTRICUM.NL

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
Voorzitter C. van Veen, tel. 06 5161 
9493.
Secretaris W. Weber, tel. 06 408 75235.
U wordt dan zo snel mogelijk terugge-
beld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

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



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:

171207 Pernéstraat 11 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen
Pernéstraat 9 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

191207 Rijksweg 45 in Limmen
Het slopen van de woning

201207 Wagnerlaan 32 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel
Boekel 7a in Akersloot
Het bouwen van een woning

271207 Zeeweg 24 in Castricum
Het tijdelijk plaatsen van een strandpavil joen
Voorweide 48 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Ruiterweg 33 in Castricum
Het plaatsen van een pannendak
Berkenlaan 9 in Castricum
Het realiseren van een schoonheidssalon

281207 Willem de Zwijgerlaan 33 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Oude Haarlemmerweg 44 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Bogerdlaan 2 in Limmen
Het uitbreiden van de woning
Castricummerwerf 70 in Castricum
Het aanpassen van de gevelreclame

020108 Brakenburgstraat 26 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 10 januari 2008 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Dag Hammarskjöldlaan 67 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Van Speykkade 1 in Castricum

Het plaatsen van een berging en erfafschei-
ding

Meidoornlaan, achter de nieuwbouw van 4 apparte-
menten gebouwen in Limmen
Het plaatsen van een brug

Berkenlaan 9 in Castricum
Het realiseren van een schoonheidssalon

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-

ze kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, 
bereikbaar via doorkies nummer (0251) 66 11 39. Van 
de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

verleeNDe
verguNNiNgeN
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
281207 Kerkweg 17 in Limmen

Het plaatsen van een carport
Startingerweg 18 in Akersloot
Het plaatsen van een garage

020108 Bakkummerstraat 111 in Bakkum
Het uitbreiden van de woning aan de voorge-
vel

040108 Heereweg 41 in Castricum
Het plaatsen van een houten berging
Burgemeester Mooijstraat 21 t/m 25 in Cas-
tricum
Het wijzigen van de kozijnen

slOOpvergunningen
281207 Duinenboschweg 3 in Bakkum

Het slopen van de woning en de berging

(licht)reclamevergunning
020108 Burgemeester Mooijstraat 25 in Castricum

Het plaatsen van gevelreclame

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde beslui-
ten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte van 
het betreffende besluit te worden ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
VROM, de gemeentelijke locatie in Limmen.

vrijstelling bestemmingsplan artikel
19, lid 2 wrO vOOr de gewijzigde
herinrichting van de sOOmerwegh tus-
sen de rOtOnde Oranjelaan en de c.F. 
smeetslaan

Initiatief
Onlangs heeft de gemeente Castricum vergunning af-
gegeven om de twee kruisingen op de C.F. Smeetslaan 
met de Soomerwegh en de Dorpsstraat in Castricum her 
in te richten. Tevens wordt in dit herinrichtingsplan de 
C.F Smeetslaan tussen de Dorpsstraat en de Dokter De 
Jonghweg en de Soomerwegh tussen de C.F. Smeets-
laan en de Molenweide her ingericht.

Onlangs is besloten geen parkeerkelder onder het ge-
meentehuis aan te leggen. Hierdoor zal echter het 
verkeer op de toegang naar het Raadhuisplein vanaf 
de Soomerwegh toenemen. Geconstateerd is dat het 
hierdoor wenselijk is om op deze kruising een midden-
geleider/ middenberm aan te brengen. Daarnaast geeft 
dit de mogelijkheid om de inrichting van de weg beter 
‘groen’ in te richten. 

Het nieuwe inrichtingsplan voorziet in de aanleg van 
een middenberm van ongeveer 3 meter breed tussen de 
C.F. Smeetslaan en de Soomerwegh op de plaatsen waar 
géén voorsorteerstrook aanwezig is. Voor het overige is 
het inrichtingsplan grotendeels ongewijzigd. 

Ter visie legging
Op basis van het bepaalde in artikel 19a lid 4 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt het herinrichtings-
plan en het concept vrijstellingsbesluit vanaf donderdag 
10 januari 2008 
gedurende 6 weken ter inzage in het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 te Castricum en bij de sector Ruimte, 
Zonnedauw 4 in Limmen. Het plan is vanaf genoemde 
datum ook via onze website in te zien (www.castricum.
nl). Gedurende de periode kunnen zienswijzen worden 
ingediend op het gewijzigde herinrichtingsplan. De 
zienswijzen kunt u sturen naar het college van burge-
meester en wethouders, postbus 1301, 1900 BH te Cas-
tricum.

Vervolgtraject
De ingediende reacties worden na afloop van de termijn 
van een reactie voorzien. Het college van burgemees-
ter en wethouders zal vervolgens besluiten of het plan 
aangepast moet worden en/of de vrijstelling verleend 
kan worden. Begin januari zal er begonnen worden met 
de herinrichting van de C.F. Smeetslaan aansluitend zal 
het betreffende gedeelte van de Soomerwegh worden 
heringericht.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over het plan of de verdere 
procedure dan kunt u contact opnemen met de heer 
D. Bruin van de afdeling VROM,  (0251) 661105 of de 
heer B. Rodenburg van de afdeling Gemeentewerken, 
telefoonnummer (0251) 661144 over de technische uit-
voering van het plan.

aanvulling algemene plaatselijke
verOrdening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 19 
december 2007 de  Algemene plaatselijke verordening 
(Apv) heeft aangevuld.

Door het vervallen van de Wet op de Openluchtrecrea-
tie is het verbod vervallen om buiten een kampeerterrein 
te kamperen. Door het aanvullen van de Apv blijft het 
verbod gehandhaafd. De verordening treedt in werking 
op 10 januari 2008.

De verordening ligt voor een ieder ter inzage bij de in-
formatiebalie in het gemeentehuis te Castricum. Inlich-
tingen over de verordening kunt u krijgen bij de afdeling 
Bestuur- en Managementondersteuning.

Castricum, 9 januari 2008

C.F. Smeetslaan/Soomerwegh afgesloten 
(Kern Castricum) vanaf 14 januari 2008
Maandag 14 januari 2008 wordt begon-
nen met de werkzaamheden aan de C.F. 
Smeetslaan. Deze werkzaamheden bestaan 
uit het aanleggen van een rotonde op de 
C.F. Smeetslaan/Soomerwegh en een ro-
tonde op de C.F. Smeetslaan/Dorpsstraat/
Pr. Beatrixstraat/Alkmaarderstraatweg.

Het wegvak tussen de rotonde aan de Dok-
ter  De Jonghweg/Geesterduinweg en de 
kruising Dorpsstraat/Alkmaarderstraatweg 
wordt in zijn geheel opgebroken. Vervolgens 
wordt in dit deel de riolering vervangen. 
Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Het 
verkeer wordt omgeleid via de Oranjelaan/

Kleibroek. De omleidingroute wordt met 
borden aangegeven.
Tijdens de werkzaamheden vervallen de 
bushaltes van lijn 168 op de Geesterduin-
weg en de Prinses Beatrixstraat. Bus168 
rijdt dezelfde omleidingroute als het ove-
rige doorgaande verkeer.

Het winkelcentrum Geesterduin, het Ge-
meentehuis en het benzinestation van BP 
blijven  voorlopig nog via de Soomerwegh 
bereikbaar.
Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
heer A. Rodenburg, telefonisch bereikbaar 
op (0251)661 144.


