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Vrijdag actie tegen 1F-regeling in Den Haag

Uitzetting dreigt voor Afghaan

Castricum - Terwijl er steeds meer stemmen opgaan om het standpunt van Nederland ten op-
zichte van vluchtelingen uit Afghanistan die lid waren van de communistische partij te herzien, 
lijkt een verandering van deze zienswijze voor de in Castricum wonende Rahimullah Sediq te 
laat te zijn. Hij moet over twee weken het land verlaten en terugkeren naar zijn vaderland. 

Vrijdag om 14.00 uur vindt er een 
protestbijeenkomst plaats voor 
de Tweede Kamer op het Plein 
2 in Den Haag. Vluchtelingen 
verzetten zich tegen de hiaten in 
de zogenaamde 1F-regeling. De 
Castricummer die het land wordt 
uitgezet is ook van de partij, sa-
men met zijn gezin en vrienden 
die hem steunen. 

Rahimullah Sediq woont sinds 
1997 met zijn vrouw Fatiha en 
drie kinderen in Castricum. Twee 
kinderen studeren en de jongste 
bezoekt het Jac. P. Thijsse Colle-
ge. Zelf heeft Sediq als conciërge 
gewerkt op de Sokkerwei. De 
vrouw en de kinderen hebben de 
Nederlandse nationaliteit. Toen 
de 57-jarige Afghaan in 2002 
zelf de Nederlandse nationali-
teit aanvroeg is een onderzoek 
gestart naar zijn verleden. Sediq 
was docent economie op de uni-
versiteit in Kabul en lid van de 
communistische partij waar hij 
volgens eigen zeggen admini-
stratieve hand- en spandiensten 
voor verrichtte. 

De staatssecretaris van Justitie 
is echter van mening dat Sediq 

actief was binnen de Khad, de 
veiligheidsdienst die verant-
woordelijk is voor ontelbare oor-
logsmisdaden in Afghanistan. 
Sediq ontkent dit ten stelligste. 
Waar justitie de verdenking op 
baseert blijft onduidelijk in het 
uitzettingsbevel. Een brief van 
een mededocent die Afghani-
stan in 1982 ontvluchtte waarin 
verklaard wordt dat er van de 
verdenking niets klopt, is ter-
zijde gelegd door justitie omdat 
die niet relevant zou zijn. Tegelijk 
gaan steeds meer stemmen op, 
zelfs binnen de Verenigde Naties, 
om de jacht op Afghaanse vluch-
telingen uit de communistische 
periode te staken in Nederland, 
omdat die gebaseerd zou zijn op 
onjuiste informatie. 

De advocaat van Sediq heeft be-
zwaar ingediend bij de IND (Im-
migratie en Naturalisatie Dienst) 
en de hoop wordt uitgesproken 
dat het Europese Hof de uitzet-
ting zal voorkomen. Burgemees-
ter Emmens-Knol heeft bij de 
staatssecretaris van Justitie en 
de Tweede Kamerfractie van de 
PvdA aandacht gevraagd voor de 
kwestie.

Soomerwegh en de C.F. 
Smeetslaan op de schop
Castricum - Maandagmorgen waren er nog heel wat automobilisten 
die vastliepen op de Soomerwegh. Het gedeelte voor het gemeente-
huis is, net zoals de C. F. Smeetslaan, afgezet. Er worden twee rotondes 
gerealiseerd en een deel van riolering wordt vervangen. Voorlopig zijn 
het winkelcentrum, gemeentehuis en het BP benzinestation nog wel 
bereikbaar. (Foto: Giel de Reus).

Spoor van vernieling
Limmen - Een 18-jarige bestuur-
der uit Limmen liet zondag om 
2.50 uur op de Westerweg een 
spoor van vernieling na. Na een 
bocht kwam hij met zijn wielen in 
de linkerberm. Bij het corrigeren 
naar rechts verloor hij de macht 
over zijn stuur. De auto ging over 
de kop en raakte total loss. Er 
werd een haag over een lengte 
van 10 meter vernield, evenals 
een lichtmast en enkele berm-
paaltjes. De jongeman en drie in-
zittenden kwamen met de schrik 
vrij. De verdachte blies ruim vijf 
maal de toegestane hoeveelheid.

Kijk ook eens op
www.castricummer.nl
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 19 januari 18.30 uur: Woord- 
en gebedsdienst met samenzang. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 20 januari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 
Week van gebed van de Een-
heid.
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 Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 19 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 20 januari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 
Week v.d. Eenheid.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 20 januari: Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. D. van Arkel en pastor 
Gerard Huisman. Oecumeni-
sche dienst m.m.v. r.k. cantorij 
o.l.v. Tom van Brederode. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door Radio 
Castricum (kabel 104,5m/ether 
105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Geen 
dienst.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 20 januari 10.00 uur: Arjan 
van Doorn uit Heemskerk. Ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de dienst is er kinder-

opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 20 januari 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Geen diensten ontvangen.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 20 januari 10.00 uur: Ds. Ni-
colai. Heilig Avondmaal.

R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 19 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met herenkoor. Voor-
ganger vicaris G. Geukers.
Zo. 20 januari 10.00 uur: Oecu-
menische viering met aquarius-
koor. Voorganger pastor W. van 
Schie.

Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot
Zo. 20 januari. Dienst in Akersloot. 
Oecumenische dienst m.m.v. 
cantorij. R.k. kerk Akersloot. 
Voorganger ds. van Aller.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 18 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 19 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. de cantorij.
Zo. 20 januari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo en 
kinderkerk en jongerengroep.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

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, Churchill-
plein, 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.

Kerkdiensten

Doktersdiensten

Algemene Informatiei
Medische en hulpdiensten

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: 18 januari dr. Leemhuis.
Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Henny Huisman komt voor- 
lezen bij Forte Kinderopvang
Castricum - De Stichting CPNB is in januari 2004 een nieuwe 
campagne gestart, namelijk Het Nationale Voorleesontbijt. 
Deze campagne is mede ontwikkeld op initiatief van Stichting 
Lezen. 

De doelstelling van de cam-
pagne is ‘het bevorderen van het 
voorlezen aan kinderen die nog 
niet leesvaardig zijn’. De doel-
groep voor deze campagne zijn 
de kinderen tussen zes maanden 
en zes jaar. Het ‘kernkind’ is het 
kind van drie jaar oud, dat een 
peuterspeelzaal of kinderdag-
verblijf bezoekt. 
Forte Kinderopvang onder-
schrijft het belang van het lezen 
én voorgelezen worden als on-
derdeel van de taalontwikkeling 
en vindt Het Nationale Voorlees-
ontbijt een mooi initiatief om dit 
te stimuleren. De kinderen op 
de kinderdagverblijven van For-
te Kinderopvang worden vaak 
voorgelezen en er worden veel 
activiteiten gedaan om de taal-
ontwikkeling van de kinderen te 
stimuleren. 
Alleen voorgelezen worden door 
een bekende Nederlander van 
de televisie gebeurt natuurlijk 
nooit dus Forte Kinderopvang is 

ontzettend blij met de toezeg-
ging van Henny Huisman om te 
komen voorlezen tijdens Het Na-
tionale Voorleesontbijt. Deze ac-
tiviteit vindt plaats op 23 januari 
op de twee kinderdagverblijflo-
caties van Forte Kinderopvang in 
Castricum. Henny zal om 10.00 
uur op de locatie de Vuurtoren 
en om 10.30 uur op de locatie 
het Zandkasteel komen voorle-
zen.
Henny Huisman was direct en-
thousiast om bij Forte Kinder-
opvang een bijdrage te leveren 
aan het stimuleren van de taal-
ontwikkeling bij de kinderen 
van deze leeftijd en hij weet, als 
vader en grootvader, heel goed 
hoe belangrijk het is om de kin-
deren regelmatig voor te lezen. 
Forte Kinderopvang is blij met 
deze bijdrage van Henny Huis-
man, omdat Henny ook vanuit 
zijn werk kinderen stimuleert in 
hun eigen ontwikkeling en het 
verleggen van grenzen. 

Hawaiigala in Conquista
Limmen - De Bakkerij organiseert Hawaiigala in jongerencen-
trum Conquista met onder andere De Palingdouwers en The 
Sucky Boyfriends (ft the sucky boyfriends live).

Na een spetterend oud en nieuw 
feest in café Scala verlegt de 
vereniging Vrienden van de Bak-
kerij haar grenzen vrijdag 18 
januari naar het pittoreske Lim-
men waar zij in samenwerking 
met jongerencentrum Conquista 
een Hawaiigala organiseert. Op 
deze manier steekt Conquista de 
Bakkerij een hart onder de riem 
in deze periode zonder pand en 
helpt de Bakkerij Conquista een 
handje om een knalfeest in Bak-
kerijstijl te organiseren. Het zal 
dit keer een ‘stijl-vol-bak’ feestje 
worden. Waar daarbij aan ge-
dacht moet worden? In pak ko-
men met zwembroek natuurlijk! 
Of elke andere outfit die passend 
is. De zaal wordt aangekleed met 

strandstoelen en surfschermen en 
bij ontvangst staat je een heerlijke 
zomerse cocktail te wachten.
The Sucky Boyfriends zullen op 
dit gala hun opwachting maken. 
Dansbare electro is het streven, 
maar afwijkingen naar rock, in-
die, funk en pop kunnen niet 
worden uitgesloten. Hun alter 
ego’s, ‘the Sucky Boyfriends live!’, 
zullen dit jaar ook een live act ten 
uitvoer brengen. Na een jaar van 
oefenen, moeilijkheden en te-
genslagen is dit de avond waar-
op het allemaal moet gebeuren. 
Ze bespelen elk hun laptop, met 
nog wat extra randapparatuur, en 
door de mixer gaat alles samen 
richting zaal.
Maar er zal nog een live act op-

treden: De Palingdouwers uit 
Volendam. De Palingdouwers 
spelen nog steeds een relatief 
onbekende vorm van muziek die 
door critici en fans beschreven 
wordt als ‘Woestijnsurf’. De band 
bestaat uit Joris Smoris, gitaar 
en zanggevaar. Steven Zeven, 
basgitaar en schreeuwgevaar. 
Jelmer de Pelmer, drums. Alain 
Alias Jas, blaaspiano. Zie ook de 
website: http://www.myspace. 
com/palingdouwers.
Als klapper op de spreekwoor-
delijke vuurpijl zal dj Seppuku 
met zijn feestelijke setlist menig 
voetjes van de vloer krijgen. Zijn 
stijl is te omschrijven als een 
mengelmoes van zeer dansbare 
balkan beatz, rock en roll, metal 
en electro.
Het Hawaiigala barst vrijdag 18 
januari om 20.30 uur los in het 
Conquista Café (16+). De toe-
gang is geheel gratis. Jongeren-
centrum Conquista bevindt zich 
op de Kerkweg 50 te Limmen.
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Trouwen kan nu in het 
museum van Egmond
Egmond aan Zee - Voor de eerste keer is in het museum van 
Egmond aan de Zuiderstraat een huwelijk gesloten. Egmon-
ders Frans Wijker en Tineke Kool namen met hun kinderen als 
getuige en een ter plekke benoemd bruidsmeisje plaats op de 
bankjes van de oude roeireddingboot. 

Wethouder Jan Stam stapte 
eveneens aan boord en trad - 
ook voor het eerst - op als amb-
tenaar van de burgerlijke stand. 
Stof voor een mooie toespraak 
was er te over. Immers, de opa 
van Frans, Arie Wijker (Hzn.) was 
voor de oorlog zelf roeiredder. En 
nu werd diezelfde reddingboot 
een huwelijksboot. Ongeveer 
vijftig gasten verzamelden zich 
rond de boot en zo werd het een 
sfeervolle en ongedwongen ge-
beurtenis waar het bruidspaar én 
de gasten verrukt over waren. Na 

afloop werd nog genoeglijk na-
gepraat met een glaasje cham-
pagne dat door het gezelschap 
was meegebracht. Ook de con-
servator van het museum, Cootje 
Bronner was in haar nopjes en 
noemde het een historische ge-
beurtenis. 

In de winter is het museum al-
leen open voor groepen en voor 
rondleidingen en ja, nu dus ook 
om er te trouwen. Cootje geeft 
graag informatie over de moge-
lijkheden: tel.: 072-5064108.

Gemeente Castricum zoekt 
ontwikkelaar voor Rijksweg 
Limmen - De gemeente Castricum zoekt een partij die het pro-
ject Rijksweg 59-61 binnen de in het Ruimtelijk Kader gestel-
de voorwaarden kan realiseren. Het project ligt midden in het 
dorp Limmen op een voormalige bedrijvenlocatie. Een slimme 
aanpak van de bodemsanering, het bouwrijp maken, de bouw 
van een (half)verdiepte parkeerkelder en van gebouwen moe-
ten het project een aanwinst voor Limmen maken.

Op 7 juni 2007 heeft de ge-
meenteraad van Castricum het 
Ruimtelijk Kader voor de locatie 
Rijksweg 59-61 vastgesteld. In 
de Ruimtelijke Onderbouwing 
worden diverse aspecten van het 
plan en plangebied nader onder 
de loep genomen, zoals mogelij-
ke archeologie, verkeerssituatie, 
beeldkwaliteit en landschappe-
lijke inpassing, milieuzonering, 
geluidszonering en watertoets.

Bij het ruimtelijk kader hoort een 
grondprijs van 3,7 miljoen euro 
(excl. BTW). Hierin zijn de kosten 
voor bouw- en woonrijp maken 
en sanering inbegrepen. De ont-
wikkelaar mag naast het voorstel 
op basis van de grondprijs een 

prijs bieden voor de grond indien 
zij ook deze werkzaamheden 
voor haar rekening neemt.
Er is gekozen om de selectie in 
twee stappen uit te voeren. In 
eerste instantie kunnen alle ge-
interesseerden zich in de eerste 
fase aanmelden en krijgen de 
inschrijvers een rangnummer 
op basis van selectiecriteria en 
wegingsfactoren. Tot 15 februari 
2008 kunnen partijen kenbaar 
maken dat zij geïnteresseerd zijn 
en zich als ontwikkelaar melden. 
Op basis van de aanmeldingen 
wordt bepaald hoeveel partijen 
worden uitgenodigd om in de 
tweede fase mee te doen. Geïn-
teresseerden kunnen zich aan-
melden. vóór 15 februari 2008.

Avienna
Shoppen via internet is niet ongevaarlijk want een plaatje 
zegt je toch minder dan de werkelijkheid. Zo bestelde ik 
eens mijn nieuwe mobiel online. Niet roze, met leuke spel-
letjes en val-proof. De telefoon die werd thuisbezorgd zag 
zwart in plaats van zilver, de spelletjes waren slechts demo’s 
en de achtergrondafbeeldingen een viool, een tulp en een 
ADHD-plaatje. Dus ik besloot met het ‘gratis 5 euro tegoed!’ 
achtergrondplaatjes van internet af te halen om mijn leed te 
verzachten. Dat ‘gratis’ tegoed kreeg ik pas nadat ik mijn 
(zelfbedachte) identiteit + nieuwe nummer doorgaf. Erg 
slim bedacht van onze Big Brother samenleving. Ondanks 
alles was ik toch tevreden met mijn nieuwe mobiel. Totdat 
een vriendin en een verontwaardigde meneer achter een te-
lefoonservicebalie mij erop wezen dat de telefoon iets cruci-
aals miste: het geluid kan niet uit. Erg handig, vooral als je 
studente bent en je tentamen volgend jaar mag overdoen bij 
het afgaan van een James Bond ringtone. De nieuwe techno-
logieën zorgen niet alleen jaarlijks voor vele onvoldoendes 
maar maken ons ook dommer. Zo kan ik niet meer rekenen 
sinds ik het gehele voortgezet onderwijs heb afgerond met 
een rekenmachine aan mijn zijde en ken ik door het digi-
tale telefoonboek slechts twee 06-nummers uit mijn hoofd 
(waaronder mijn eigen). Deze mobiele domheid komt som-
migen goed van pas: de bedenkers van belachelijke ring-
tones en dure spelletjes die onwetende mensen torenhoge 
telefoonrekeningen bezorgen. Want weinigen beseffen dat 
1x een spelletje of 1x een ringtone kopen simpelweg niet 
kan. Het zijn vrolijk gekleurde wurgcontractjes die je moet 
betalen om er onderuit te komen. Dus wees slim en koop in 
een echte winkel een telefoon waar alles al in zit wat je wilt 
hebben. En check wel even of het geluid uit kan. 

Anoek

ROC Nova College 
houdt Open huis
Naast uitgebreid opleidingenaanbod veel aandacht voor goede 
beroepshouding   Het ROC Nova College houdt op 23 januari Open 
huis in de regio IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer, Amstelveen 
en de Duin- en Bollenstreek. Tijdens het Open huis staan het 
brede opleidingsaanbod én de juiste beroepshouding centraal.  

Het opleidingen- en cursusaan-
bod van het Nova College loopt 
van mbo Economie, Techniek en 
Zorg & Welzijn enerzijds tot en 
met inburgering, lezen, schrijven, 
vmbo-tl, havo en vwo voor vol-
wassenen anderzijds. Naast dit 
brede opleidingsaanbod toont 
het Nova College in de voorlich-
tingscampagne dat cursisten er 
meer leren dan een beroep. Met 
teksten als: ‘Monteur met men-
senkennis’ of ‘Verpleegkundige 

met overzicht’ benadrukt het 
Nova College dat, naast kennis 
en vaardigheden, de juiste men-
taliteit van groot belang is om 
succesvol te  zijn in de bedrijven 
en instellingen, waar cursisten 
stagelopen en gaan werken.

Starten in februari
Nieuw is de mogelijkheid om in 
februari te beginnen met een 
opleiding. Veel beroepsopleidin-
gen bieden een ‘tweede startmo-

ment’ tijdens het cursusjaar. Wie 
snel wil beginnen, hoeft niet te 
wachten tot september. 

Nieuwe opleidingen
In september start een aantal 
nieuwe beroepsopleidingen zo-
als: beveiliger, coördinator ha-
venoperaties airport-seaport, 
logistiek teamleider airport-
seaport, manager/ondernemer 
horeca, commercieel medewer-
ker binnendienst, commercieel 
medewerker buitendienst en ju-
nior accountmanager.

Coaching in talen en wiskunde
Vanaf februari is in het voortgezet 
onderwijs voor volwassenen bo-
vendien het aanbod coaching in 
talen en wiskunde uitgebreid. In 
Amstelveen, Beverwijk, Haarlem 
en Hoofddorp kan men specifie-
ke vaardigheden Nederlands en 
Engels leren. Bijvoorbeeld spel-
ling, grammatica of uitspraak. 
In Amstelveen kan dat ook voor 
Frans en Duits. In Haarlem en 
Hoofddorp kan men bovendien 
wiskunde bijscholen. Starten kan 
het hele cursusjaar, de lessen 
zijn overdag en ’s avonds en de 
cursusduur verschilt per cursist.

Sport op Maat
Ook nieuw is dat vanaf septem-
ber vrijwel alle eerstejaars die 
de beroepsopleidende leerweg 
volgen, meedoen aan Sport op 
Maat. Elke vier weken kiezen de 
cursisten een sport. Bijvoorbeeld 
kickfun, spinning, zwemmen, 
mountainbiken of capouira. Dit 
past in de visie van het Nova Col-
lege dat  ontwikkelen als mens 
ook belangrijk is op sportief ge-
bied.

Meer informatie tijdens Open 
huis op woensdag 23 januari 
van 17.30-20.30 uur. Voor adres-
sen website www.novacollege.
nl/openhuis en telefoon (023) 
530 20 10.
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INGEZONDEN

Waarschuwing voor aanbie-
der computers bejaarden 
Op het moment is een persoon onder de naam Jan Smit actief met 
het benaderen van bejaarden die hij computerlessen aangebiedt. Na 
telefonisch contact volgt een huisbezoek waarbij getracht wordt de 
senioren een volmacht te laten tekenen voor computerles, het huren of 
kopen van een computer. Daarbij worden forse prijzen gehanteerd die 
op kunnen lopen tot 2.600 euro. Ouderen die willen leren om te gaan 
met de computer kunnen een cursus volgen bij de Volksuniversiteit en 
Plusactiviteiten of zij kunnen gebruikmaken van de kortdurende cursus 
die door Het Gilde in de bibliotheek worden georganiseerd. Bovendien 
gaat er bij de Stichting Welzijn een project van start waarbij ouderen 
onder begeleiding een computer gratis kunnen uitproberen. 
Naam en adres bekend bij de redactie.  

Gevolgde procedure ten aan-
zien van de kandelaar plastiek
In april 2005 is, op het verzoek van het toenmalige comité kandelaar-
plastiek om de kandelaar plastiek in de Maranathakerk te plaatsen, 
door de (toen nog gereformeerde kerkenraad) toegezegd dat ze dit 
mochten doen in de ruimte achter de kerkzaal.
Het comité was niet tevreden met de manier waarop dit besluit (alleen 
door de KR) was genomen. De kerkenraad heeft, om hen tegemoet te 
komen, in een gezamenlijke bijeenkomst van comité en Moderamen 
(= dagelijks bestuur KR) afgesproken om na de fusie in januari 2006 
hierover alsnog een breder gesprek in de hele gemeente te voeren.
Voordat een kerkenraad zelf een besluit neemt wat de kerkelijke ge-
meente betreft is het een goede gewoonte de hele gemeente daar-
over te horen. Daarbij spraken we af om allemaal open en objectief 
de volgende fasen in te gaan. In die tussentijd is het comité kande-
laar-plastiek met de uitdrukkelijke wens gekomen om de plastiek niet 
in de omloop van de kerkzaal te plaatsen, maar voor in het liturgisch 
centrum.
Er zijn daarop twee informatieve gemeenteavonden belegd, over de 
Joodse traditie van de kandelaar en over de invulling van een litur-
gisch centrum van een kerkgebouw. Dit om de gemeenteleden zoveel 
mogelijk informatie te verschaffen om tot een oordeel te komen of de 
kandelaar plastiek in de Maranathakerk zou passen en of men dat ook 
zou willen. Er is onder de gemeenteleden een enquête gehouden en 
aansluitend een laatste gemeentevergadering, waarin hun meningen 
getoetst werden.
Naar aanleiding van deze meningen heeft de kerkenraad besloten om 
de kandelaarplastiek niet in de Maranathakerk te plaatsen. Voordat dit 
besluit openbaar is gemaakt is er een bijeenkomst belegd tussen het 
Moderamen van de KR en afgevaardigden van het comité  kandelaar-
plastiek, op 8 maart 2007, waarbij dit besluit uitvoerig en met redenen 
omkleed is toegelicht.
Hierbij hebben we benadrukt dat ook wij vinden dat het plastiek be-
waard moet blijven en, liefst, een openbare plaats verdient, waar wij 
van harte onze steun aan willen geven. De kerkenraad betreurt het 
zeer dat er nu een Stichting in het leven is geroepen die alsnog (en het 
is nu januari 2008!) probeert dit alles terug te draaien en ons daarbij in 
een zeer kwaad daglicht stelt.
We hopen dat de lezers begrijpen dat dit onze enige en daarbij ook 
onze laatste publieke reactie is en we geenszins van plan zijn om hier-
over in discussie te gaan.  
Namens de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Castricum,
Isabella Branderhorst-Weststeijn, voorzitter

Burgerlijke Stand 
Geboren:
Wonende te Castricum:
01-01-2008: Cécile Maria, doch-
ter van M.J. Röttgering en F.C. 
Van Bergenhenegouwen, gebo-
ren te Beverwijk.
01-01-2008: Finn Jacob, zoon 
van M.J.H.C. Schumm en J.L. 
Maier, geboren te Alkmaar.
05-01-2008: Stan Robert, zoon 
van E.R. Kerklaan en C.M. Nij-
man, geboren te Castricum.
05-01-2008: Dimitri, zoon van W. 
Meijer en D. Meijer, geboren te 
Beverwijk.
06-01-2008: Simon Adriaan, 
zoon van S. Egas en P.J.M. Bakx, 
geboren te Beverwijk.
08-01-2008: Fenna Lynn, dochter 
van M.G.P. van Lieshout en I.C.M. 
van der Lit, geboren te Castri-
cum.
Wonende te Akersloot:
29-12-2007: Sabine Johanna 
Josephine, dochter van R.G.A. 
Krom en R.K. Smit, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Limmen:    
02-01-2008: Jade, dochter van 
A.E.G. Gerritse en L.A.K. Kramer, 
geboren te Beverwijk.
06-01-2008: Maurits, zoon van 
R.P.H.A. Schmitt en D.E. de Graaff, 
geboren te Alkmaar.

Aangiften huwelijken en
partnerschapsregistraties:
08-01-2008: Sabani, Adnan, wo-
nende te Rotterdam en Mislimi, 
Sanela, wonende te Bakkum.

Huwelijken- en partner-
schapsregistraties:
Rectificatie
29-11-2007: Nijhof, Thijs en Her-
rebrugh, Marlies F., beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
29-12-2007: Keijzer, Antje, oud 
87 jaar, gehuwd met A. Swets, 
overleden te Heemskerk.
30-12-2007: Verdurmen, Mathilda 
M., oud 75 jaar, gehuwd geweest 
met H.J. Homberg, overleden te 
Alkmaar.
02-01-2008: Veldman, Wijnan-
dus J., oud 74 jaar, gehuwd met 
E.M. Smit, overleden te Castri-
cum.
07-01-2008: Neeter, Ineke J., oud 
62 jaar, gehuwd met H. van Gos-
liga, overleden te Alkmaar.
Wonende te Bakkum:
02-01-2008: de Boer, Agatha, oud 
83 jaar, gehuwd geweest met J. 
Stam, overleden te Bakkum.

Dankwoord na overlijden hond
Op zondag 6 januari is onze lieve hond Sammie overleden na een 
hartstilstand tijdens het zwemmen in de zee bij Castricum. Heel veel 
mensen hebben ons toen geholpen. Hier zijn wij zeer dankbaar voor. 
Met name willen wij de meneer bedanken die nog geprobeerd heeft 
Sammie te redden door haar neusbeademing te geven. Door alle pa-
niek en verdriet na haar overlijden, hebben wij hem niet naar behoren 
kunnen bedanken. Bij deze willen wij dit alsnog doen: bedankt! U was 
geweldig!
Ellen Kenter, John Kaal, Anna, Merel en Tessel  

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:
Het Achtkant, Limmen: kater, on-
gecastreerd, zwart, witte bef, dik, 

knikje in staart, Roxy, ca. 2 jaar. 
Belle van Zuylenlaan Castricum: 
rode Maine Coon poes, witte bef, 
5 jaar, 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.

Programma Discovery
Castricum - Tiener- en jongerencentrum Discovery heeft vrij-
dag 18 januari een besloten klassenfeest. Ook een feest geven 
met de hele klas of misschien wel school? Neem dan contact 
op met tiener en jongerencentrum Discovery en vraag naar de 
voorwaarden.

Op zaterdag 19 januari is Disco-
very in de middag open en wordt 
er gekookt! Vanaf 19.15 uur kan 
men genieten van echte Holland-
se pot. Voor slechts 1,50 euro 
kan men aan tafel. 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 bestemd 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 weer vrij knut-
selen 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 muziekstijl ‘Metal’ 
centraal met onder andere een 
documentaire van ‘Opeth’.
Op donderdagavond is er tussen 
20.00 en 22.00 uur filmavond in 
Discovery. 
Discovery is te vinden aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum, tel: 
0251-675302, e-mail: jongeren 
werkcastricum@planet.nl.
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Ethiopische dubbelzege 
Egmond Halve Marathon

Egmond - De 36e Egmond Halve Marathon is zondag geëin-
digd in een Ethiopische dubbelzege. Mulugeta Wami hield zijn 
landgenote Shuru Deriba in de traditionele man-vrouw wed-
strijd, waarbij de vrouwen 8.46 minuten eerder starten dan 
de mannen, slechts drie seconden achter zich. De wedstrijd 
kwam door de fikse tegenwind pas echt op gang na de eerste 

7 kilometer over het strand. 
De strijd brak los op de terugweg 
door het Noordholland Duinreser-
vaat, maar de beslissing in zowel 
de vrouwen- als de mannenrace 
kwam kort voor de finish tot stand 

op de Boulevard van Egmond aan 
Zee. Mulugeta Wami hield in 
1.04.33 de Marokkaan Adil An-
nani 14 seconden achter zich. 
Een knappe derde plaats werd 
gehaald door TDR-er Michel But-
ter. In 1.04.49 moest hij slechts 2 
seconden toegeven op de derde 
plaats. In de vrouwenrace was het 
verschil tussen de eerste drie da-
mes nog minder dan bij de man-

nen. Shuru Deriba, trainend in de-
zelfde groep als Mulugeta Wami, 
was ondanks haar angst voor de 
zee 8 seconden sneller dan de 
Nederlandse titelverdediger Hilda 
Kibet (1.13.30) uit Castricum. 
Kibet bleef hiermee nipt de Ethi-
opische Tiruwork Mekonnen voor 
(1.13.34). Geheel niet onverdien-
stelijk was de vierde plaats voor 
Selma Borst (1.14.24).

Lormans en Rovers winnen 
10e Egmond-Pier-Egmond 
Egmond - In een winderig Egmond aan Zee ging zaterdag de jubileumeditie van Egmond-Pier-Egmond van start met het recordaantal van 2.800 
deelnemers. De strijd bij de mannen werd vanaf het begin nogal hard gemaakt door de uiteindelijke winnaar Sander Lormans. In het begin was 
er een kopgroep van zes renners, maar al vrij snel bleven er twee over: Sander Lormans en Bram Rood. Na de laatste demarage van Lormans 
moest Rood zijn meerdere erkennen in Lormans. Bij de dames was Gabriëlle Rovers een klasse apart. Op korte afstand werd Merel Koenen 
tweede en de Belgische topfavoriete Joyce Vanderbeken uiteindelijk derde. (Foto: Giel de Reus).

Griepvirus 
TDR

Castricum - Dit jaar verscheen 
TDR niet op zijn sterkst aan de 
start van de Egmond Halve Ma-
rathon, omdat diverse atleten 
verleden week geveld werden 
door een griepvirus. De nationa-
le toppers Selma Borst en Michel 
Butter waren wel fit en gebrand 
op een goede klassering.
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JG Solutions vanwege toenemend 
succes verhuisd naar De Trompet
Castricum – JG Solutions, het bedrijf van de 23-jarige Jeroen 
Gosselink, is vanwege een gestaag groeiende klantenkring, 
verhuisd naar bedrijventerrein De Trompet in Heemskerk. JG 
Solutions heeft zich gespecialiseerd in het aanleggen, onder-
houden en beheren van computers en netwerken en steeds 
meer bedrijven en particulieren maken gebruik van de dien-
sten van dit succesvolle bedrijf. 

De vraag rijst hoe een jonge on-
dernemer in zo’n korte tijd een 
succesvolle onderneming heeft 
opgezet en uitgebouwd. Want 
wat begon als een bedrijf in het 
ouderlijke huis op de Ruiterweg 
in Castricum is via een huurpand 
aan de Heemstederweg uitge-
mond is een prachtig bedrijfs-
pand van twee verdiepingen op 
De Trompet dat ook nog eens 
eigendom genoemd kan wor-
den. “Toen ik het bedrijf vier jaar 
geleden startte, sliep ik binnen 
korte tijd tussen de voorraad”, 
lacht Jeroen. “Ik besloot toen 
een pand te huren. Maar omdat 
steeds meer bedrijven en parti-
culieren onze hulp inroepen voor 
de installatie, het onderhoud en 
het beheren van hun computer 
of netwerk, werd ook die ruimte 
spoedig te klein. We zijn nu van 
30m2 naar 120 m2 gegaan.”
Jeroen is net terug uit Moskou 
waar hij voor de tweede keer 
naar toe gezonden werd door 
een bedrijf in Zaandam om be-
veiligingsapparatuur aan te leg-

gen. “Een boxwatchersysteem 
inclusief hardware in een self-
storage-vestinging”, vervolgt hij. 
“Voor hetzelfde bedrijf heb ik 
dit werk al eerder uitgevoerd in 
Barcelona, Turijn, Oslo, München 
en Malaga.” Wie kijkt op de re-
ferentielijst die te vinden is op 
de website, ziet verder bedrijven 
vermeld staan afkomstig uit ge-
heel Nederland. 
“JG Solutions is een bedrijf dat 
uitsluitend maatwerk levert”, 
verklaart Jeroen. “Wie ons in-
schakelt kan rekenen op een 
eerlijk advies en een uitsteken-
de service. Zodra de wensen in 
kaart zijn gebracht ontvangt de 
klant een offerte. Indien gewenst 
wordt een computer of netwerk 
gebruiksklaar afgeleverd. Voor 
de bekabeling van netwerken 
maken wij gebruik van de dien-
sten van een uitstekend elektro-
technisch installatiebedrijf zodat 
ook op dit punt kwaliteit is ge-
garandeerd.” Met de aflevering 
van een computernetwerk houdt 
de service niet op. “Wie geen sy-

steembeheerder of netwerkbe-
heerder in het bedrijf heeft, kan 
gebruikmaken van onze kennis. 
Bijvoorbeeld bij het installeren 
van nieuwe software, een extra 
werkstation of een extra printer.”
Om de service te optimaliseren 
is online-support in het leven 
geroepen. De klant kan via de 
website van JG Solutions direct 
contact maken met Jeroen of 
de technische dienst en proble-
men kunnen zo meteen worden 
aangepakt, omdat er een directe 
verbinding kan worden gemaakt. 
Bovendien is het mogelijk om 
bestanden online te laten back-
uppen op een van de servers van 
JG Solutions.
“De data worden op de tijdstip-
pen dat men wenst volledig inge-
pakt en encrypted. Dit houdt in 
dat alleen de klant de bestanden 
kan openen. De back-ups staan 
altijd op een veilige plaats en zijn 
op ieder gewenst moment weer 
terug te halen.”

Wie kennis wil maken met JG 
Solutions is welkom op de open 
dag die wordt gehouden op za-
terdag 2 februari van 14.00 tot 
18.00 uur. Het bedrijf is te vinden 
op De Trompet 1933 in Heems-
kerk. Kijk voor meer informatie 
op www.jgsolutions.nl of bel 06-
20486711.

Bas Beentjes vervangt 
Lia in viskar op markt 
Castricum – Ze staat al 35 jaar met verse vis op de markt, 
maar tijdens de komende periode is het haar zoon Bas die de 
scepter zwaait in de viswagen op de markt. Lia Beentjes gaat 
volgende week maandag onder het mes en het duurt ongeveer 
een half jaar voordat zij weer mee kan werken. 

Lia Beentjes is het vertrouwde 
gezicht voor alle visliefhebbers 
die hun inkopen doen op de 
markt in Castricum. “Ik ben een 
tijdje geleden lelijk gevallen en 
daardoor is mijn knie waarschijn-
lijk extra snel versleten. Ik krijg 
nu een nieuwe en daarna moet ik 
mijn been lange tijd ontzien.” Na 
de operatie volgt een week reva-
lidatie in het ziekenhuis waarna 
zij thuis verder wordt behandeld. 
“Thuis staat de rolator al klaar”, 
grapt ze. Gelukkig heeft Lia een 
compleet netwerk van familie 
om zich heen om haar plaats op 
te vullen en haar bij te staan bij 
klussen in het huis in Limmen.
Vishandel Beentjes werd opge-
richt door opa Beentjes, de vader 
van Henk Beentjes. Henk en Lia 
volgden hem op en intussen zijn 
zoon Bas en dochter Betty ook 
al jarenlang actief in het bedrijf. 
“Ook mijn vrouw Petra helpt 
mee”, vertelt Bas (35) die al sinds 
zijn negentiende jaar meewerkt. 

“In Castricum worden we bijge-
staan door onze medewerkster 
Patricia. Niet alleen worden onze 
klanten het komende jaar gehol-
pen door mij in plaats van mijn 
moeder; wat ook veranderd is dat 
ik met een compleet uitgeruste 
viswagen naar Castricum kom. 
Mijn moeder stond hier altijd met 
twee kramen.” 

Aan de kwaliteit en de deskun-
digheid verandert echter niets. 
Vishandel Beentjes is te vinden 
op markten van Beverwijk tot aan 
Alkmaar, kent een trouwe klan-
tenkring en heeft in de loop der 
tijd een uitstekende naam opge-
bouwd vanwege de versheid van 
de producten. Het ruime aanbod 
bestaat uit verse, gerookte en 
gebakken vis, schelp- en schaal-
dieren. En wie dat wenst krijgt bij 
de vis een lekker recept mee naar 
huis. De viswagen is elke vrijdag 
te vinden tussen de oude en 
nieuwe locatie van Mull Mode.

“Europart Castricum levert 
zo’n 2 miljoen onderdelen”
Castricum – Hoeveel onderdelen exact schuilgaan in de han-
dige schuifkast weet eigenaar Peter Renckens van Onderde-
lenshop Europart Castricum in winkelcentrum Geesterduin 
eigenlijk niet, maar het zal de duizend zeker overtreffen. 
“Daarnaast is het mogelijk een keuze te maken uit twee mil-
joen andere onderdelen die binnen 24 uur geleverd worden”, 
vertelt Peter.

Jarenlang voerde Peter repara-
ties uit aan huishoudelijke appa-
raten en telkens als hij langs de 
onderdelenshop liep sprak hij de 
wens uit om zelf ook zo’n winkel 
te beginnen. “Toen de vorige ei-
genaar er 2,5 jaar geleden mee 
stopte, heb ik er niet lang over na 
hoeven te denken. Als zelfstandig 
ondernemer maak je wel langere 
werkweken, maar daar staat te-
genover dat het werk een uitda-
ging is. In de afgelopen periode 
heb ik een groot klantenbestand 
opgebouwd. Mensen komen ook 
naar binnen voor advies, waar-

door je kunt merken dat er een 
vertrouwensband is ontstaan.”
Om een zoektocht naar het juiste 
onderdeel te vergemakkelijken 
heeft Peter een speciaal pro-
gramma op zijn computer geïn-
stalleerd waarin alle onderdelen 
van de bekende merken zijn 
opgenomen. Naast onderdelen 
worden hier aansluitmateriaal 
en accessoires voor alle merken 
huishoudelijke apparaten, was-
automaten, drogers, vaatwassers, 
koelkasten, stofzuigers, magne-
trons, klein huishoudelijke appa-
raten en nog veel meer verkocht. 

“De stofzuigerzakken, batterijen 
en de verlichting zijn het meest 
populair”, vervolgt Peter.
“Daarnaast kan men hier terecht 
voor onderdelen voor mobieltjes, 
de computer, fietsonderdelen, 
onderdelen voor sanitair en ga zo 
nog maar even door.” Wie moet 
constateren dat een onderdeel 
te duur is voor een verouderd 
apparaat, kan overwegen met-
een nieuw te kopen bij Europart. 
“Naast stofzuigers, lever ik keu-
kenapparatuur zoals koffiezetap-
paraten en waterkokers. Verder 
kruimelzuigers, airwashers, elek-
trische tandenborstels, scheer-
apparaten en haarföhns. Al het 
kleingoed waar een stekker aan 
zit, zeg maar. Heel mooi is de 
universele afstandbediening die 
gebruikt kan worden voor alle 

apparaten in huis, inclusief het 
licht. Via de computer kan het 
programma bijgewerkt of aan-
gepast worden.” Een echte hit tij-
dens de feestdagen was de licht-
wekker Wake Up van Phillips.
Ondertussen is het een komen 
en gaan in de winkel. Peter to-
vert in snel tempo het gewenste 
product tevoorschijn en vertelt 
de klant nauwkeurig wat er over 
te weten valt. Snoeren voor elek-
trische apparaten gaan over de 
toonbank, onderdelen voor de 
wasmachine, een lader en accu 
voor een mobieltje, een hippe 
fietstas en een inktcartridge voor 
de printer. “Dit werk is heel afwis-
selend. De zaken gaan goed en 
ik vertrek elke dag fluitend naar 
het werk!” Bel voor meer infor-
matie 0251-651006. Europart is 

te vinden naast de geldautomaat 
van de Rabo aan de buitenkant 
van Geesterduin.
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Voorproefje cursus 
‘Inspelen op peuters’ 
Castricum - Tijdens de Nationale Voorleesdagen in de biblio-
theek kunnen ouders en verzorgers zich laten informeren over 
de kortdurende cursus ‘Inspelen op peuters’, georganiseerd 
door de Stichting Welzijn Castricum. Docente Bibi Stolk geeft 
op 25 januari van 10.00 tot 11.00 uur een voorproefje van de 
cursus aan belangstellenden. 

Ze gebruikt hierbij videofrag-
menten die inzicht geven in de 
peuterleeftijd en de omgang met 
peuters. Tevens ontvangt men in 
het kort informatie over opvoe-
dingsboeken uit de bibliotheek. 
Gedurende de informatiebij-
eenkomst is er opvang voor de 
kinderen in de bibliotheek aan-
wezig. Er zijn geen kosten ver-
bonden aan de bijeenkomst én 
de cursus. 
De cursus ‘Inspelen op peuters’ 
geeft inzicht in de achtergrond 

van het gedrag van de peuters. 
De cursus wordt gegeven op 
maandag 31 maart en 7, 14 en 
21 april van 20.00 tot 22.00 uur 
in Ontmoetingscentrum Geester-
hage, Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. Er zijn geen kosten aan 
de cursus verbonden.
Men kan zich opgeven voor de 
kennismakingsbijeenkomst bij de 
Openbare Bibliotheek Castricum, 
Geesterduinweg 1 in Castricum, 
tel.: 0251-673052 of via info@bi-
bliotheekcastricum.nl.  

Feest op De Klimop
Castricum - Om iedereen te laten weten dat de openbare basisschool De Klimop te Castricum erg blij is 
met de nieuwe ruimtes, zijn deze op woensdag 9 januari feestelijk in gebruik genomen. Het schoolgebouw 
aan de Rooseveltlaan is een nieuwe openbare ruimte, een teamkamer, een directiekamer en toiletruimtes 
rijker. Bovendien is de buitenkant van de school van een nieuwe verflaag voorzien.

Nationale Voorleesdagen
‘Kleine Muis zoekt een 
huis’ in de schijnwerpers

Net als voorgaande jaren staat 
ook dit jaar één prentenboek in de 
schijnwerpers tijdens de Voorlees-
dagen. Een jury van Nederlandse 
jeugdbibliothecarissen riep het 
boek ‘Kleine Muis zoekt een huis’ 
van Petr Horácek uit tot prenten-
boek van het Jaar. Kleine Muis is 
op zoek naar een nieuw huis. Een 
huis waar ook de appel in past die 
ze net heeft gevonden. Maar in de 
meeste holletjes woont al iemand 
anders. En net als haar pootjes wel 
héél erg moe zijn, vindt ze ineens 
een holletje waar ze precies in 
past met appel en al. Kom tijdens 
de voorleesdagen op bezoek in de 
bibliotheek en maak kennis met 
Kleine Muis en al die andere leuke 
prentenboeken.
De bibliotheken in Castricum, 
Akersloot en Limmen organiseren 
tijdens de voorleesdagen fees-
telijke activiteiten en acties om 
peuters, kleuters en hun ouders 
op een leuke manier kennis te 
laten maken met de bibliotheek. 
Kleine Muis is de hoofdpersoon 
van het prentenboek van het jaar. 
Ter gelegenheid van de Nationale 
Voorleesdagen kunnen alle kinde-

ren (tot zes jaar) zich gratis laten 
inschrijven als lid van de Open-
bare Bibliotheek en krijgen zij een 
eigen Kleine Muis mee naar huis 
(*zolang de voorraad strekt).
De voorleesdagen worden dit jaar 

officieel geopend door wethouder 
Ber Hes. Hij komt op 23 januari 
naar de bibliotheek in Akersloot 
en leest daar van 9.00 – 9.30 uur 
voor aan kleuters van de Johan-
nesschool. 
Bereslim is een organisatie die 
vanuit educatief oogpunt bezig is 
met de ontwikkeling van pedago-
gisch doordachte vernieuwende 
educatieve software voor kinde-
ren. Zij hebben digitale prenten-
boeken ontwikkeld waarmee taal-
stimulering en leesplezier bij jonge 
kinderen wordt bevorderd. Tijdens 
de voorleesdagen kan iedereen 
in de bibliotheek kennismaken 
met deze levende prentenboeken, 
een speelse manier om meer uit 
voorlezen te halen. In Castricum, 
Akersloot en Limmen komen tij-
dens de voorleesdagen in totaal 
zo’n 30 groepen peuters en kleu-
ters op bezoek in de bibliotheek. 

Castricum - Op woensdag 23 januari gaan in de Openbare 
Bibliotheek Castricum de Nationale Voorleesdagen van start. 
Tijdens deze periode, die duurt tot en met zaterdag 2 februari, 
draait alles om voorlezen en voorgelezen worden. Voorlezen 
aan kinderen is belangrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel en vergroot de woordenschat. Maar vooral: het 
bezorgt ze ontzettend veel plezier! Zo worden kleine kinderen 
later grote lezers.  

Met Tsead Bruinja
Muzikale gedichtendag 
Castricum - Gedichtendag 2008 wordt op 31 januari in Cas-
tricum gevierd met een optreden van de Fries-Nederlandse 
dichter Tsead Bruinja die in de kelder van boekhandel Laan 
optreedt samen met musicus Jaap van Keulen en flamenco-
danseres Tanja van Susteren. Vorig jaar trad de van oorsprong 
Iraakse dichter Al Galidi op in de kelder van Laan. 

Tsead Bruinja debuteerde als 
dichter in 2000 met een bundel in 
het Fries. Inmiddels heeft hij vier 
Friese dichtbundels op zijn naam 
staan. Begin 2007 verscheen ook 
zijn derde Nederlandstalige bun-
del, Aan de bal, bij zijn nieuwe 
Nederlandse uitgever Cossee. 
Zowel de Friese als de Neder-
landse bundels werden in de li-
teraire wereld goed ontvangen.
Op zondag 27 augustus 2006 
vond in het duingebied tussen 
Castricum en Egmond voor de 
tweede keer het project Kunst & 
Koningsduin plaats. Daar traden 
onder anderen ook Tsead Bruinja 
op. En last but not least: Bruinja 
is performer. Dat bewees hij niet 

alleen in de Castricumse duinen, 
maar op diverse podia in binnen- 
en buitenland. Daar laat hij horen 
hoe muzikaal zijn gedichten ook 
zijn. Prachtige voorbeelden daar-
van zijn te vinden op zijn eigen 
(13-talige) website en op ver-
schillende plekken op You Tube 
en Hyves.

Het optreden vindt plaats in de 
kelder van boekhandel Laan, 
Burgemeester Mooystraat 19 in 
Castricum. De gedichtenavond 
begint om 20.00 uur. Kaarten 
kosten 8,00/7,00 euro en zijn ver-
krijgbaar bij Toonbeeld, de Open-
bare Bibliotheek en boekhandel 
Laan.  

Vucas-cursus Frans op vakantie
Castricum – Op 7 februari start bij de Volksuniversiteit Castri-
cum de cursus Frans voor op vakantie. Deze korte conversatie-
cursus is bestemd voor mensen die vroeger op school al Frans 
hebben gehad, maar op vakantie in Frankrijk hebben gemerkt 
dat ze veel van hun routine en woordenschat hebben verloren. 
Zij kunnen hier hun kennis van de Franse taal ophalen. 

Ook mensen die een huis in 
Frankrijk (zullen) bezitten, kun-
nen veel opsteken van deze cur-
sus. Docent mevr. Marie-Pierre 
Gerritsen laat hierin allerlei as-
pecten van de Franse taal, de 
cultuur en het gewone dagelijks 
leven in Frankrijk aan bod ko-
men.
De cursus omvat tien lessen van 
twee uur en kost 125,00 euro. De 
start is op donderdag 7 februari 
om 19.00 uur in het Vucas-kan-
toor.

U kunt zich tot 24 januari aan-
melden voor deze Vucas-cursus 
met het inschrijfformulier in het 
programmaboekje, dat gratis 
verkrijgbaar is bij de Openbare 
Bibliotheken en diverse boek-
handels in Castricum en omge-
ving, of online via www.vucas.nl. 
Het formulier kan worden ingele-
verd op het Vucas-kantoor, Kooi-
plein 24a, 1901 VW Castricum 
(tel. 0251-670048, e-mail info@
vucas.nl) of in de bus in de CAL-
bibliotheken. 
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Van Wijngaarden dé 
Zaanse onderneming
Regio – Het familiebedrijf Van Wijngaarden BV, producent van 
mayonaise en sauzen, heeft de Zaanse ondernemersprijs 2007 
gewonnen. En daar zijn vader Ron en zoon Michel van Wijn-
gaarden terecht heel erg trots op. Ron: “De toekenning van de 
prijs is een bekroning op de bloeiende geschiedenis van dit 
familiebedrijf.” Het bedrijf is vooral bekend door de tubes en 
potten Zaanse Mayonaise.

De grootvader van Ron begon in 
1929 aan de Oostzijde in Zaandam 
een afvulbedrijf van slaolie. De 
populaire tube Zaanse Mayonaise 
zag het levenslicht in 1963. Sinds 
het midden van de jaren zestig, 
toen vanuit de Lagedijk in Zaan-
dijk, is Van Wijngaarden ook may-
onaise in potjes en vele andere 
verpakkingsvormen gaan leveren. 
Michel: “Wij waren de eerste die 
op de markt kwamen met een 
grote aluminium tube van 170 ml. 
Het geheim van de Zaanse May-
onaise zit hem in de 80% olie en 
de perfecte balans met kruiden 
en overige ingrediënten die de 
Zaanse Mayonaise haar zachte 
smaak geven.” Het assortiment 
van Van Wijngaarden is ondertus-
sen uitgebreid met onder andere 
tomatenketchup, curryketchup, 
fritessauzen, slasaus en diverse 
andere sauzen. Sinds zes jaar is 
Van Wijngaarden gevestigd op de 
Soldaatweg in Wormerveer. Het 

bedrijf waarin dertig medewerkers 
actief zijn, is recent aan organisa-
torische verandering onderhevig 
geweest. Michel vertelt: “De jury 
is vooral onder de indruk geraakt 
van het hoogwaardige en het zes 
jaar geleden volledig geautomati-
seerde productieproces van Van 
Wijngaarden. Door dit ultramo-
derne productieproces heeft Van 
Wijngaarden ook de flexibiliteit om 
in opdracht hoogwaardige sauzen 
te produceren. Anders dan wellicht 
gedacht is een zo lang bestaand 
product het resultaat van innovatie 
en nieuwe technologieën.” 
Er waren drie ondernemers geno-
mineerd die de prijs in de wacht 
konden slepen bij de verkiezing. 
Naast Van Wijngaarden, werden 
ook Boko dakbedekking en Flo-
ris Binnenhuis Centrum gepre-
senteerd, aan de 450 aanwezige 
ondernemers, tijdens de Zaanse 
Ondernemersdag. De jury koos 
uiteindelijk voor Van Wijngaarden.

Naaischool ‘Mode Maken 
Doe Je Zelf’ verhuist
Castricum - Nog maar een half jaar geleden opende costu-
mière en coupeuse Anne-Marie Smulders haar naaischool 
‘Mode Maken Doe Je Zelf’ aan de Mient 75. Dat mode ma-
ken populair is, blijkt wel uit de vele aanmeldingen van nieuwe 
cursisten. Dit heeft tot gevolg dat de huidige ruimte te klein is 
geworden. Daarom opent ze op zaterdag 1 maart officieel de 
deuren van haar nieuwe atelier aan de Loet 186 te Castricum.

Hoewel de ruimte een stuk gro-
ter is, is het niet de bedoeling 
om grootschaliger te gaan wer-
ken. De kracht van Anne-Marie 
zit hem juist in de persoonlijke 
begeleiding die zij de cursisten 
geeft. De cursist bepaalt zelf wat 
er gemaakt wordt en (Juf) Anne-
Marie begeleidt, corrigeert en 
stimuleert. Dit alles gebeurt in 
een ongedwongen sfeer en in ei-
gen tempo van de onervaren als 
wel de gevorderde naaister.
Wat dit voor resultaten oplevert, 
kan bekeken worden op de web-
site www.modemakendoejezelf. 
nl; van kinderkleding tot avond- 
en trouwjurken, van klassiek tot 
modern. En er wordt niet alleen 

kleding gemaakt, op de ‘resu-
latenpagina’ staan bijvoorbeeld 
ook tassen, stoelhoezen en auto-
stoelbekleding.
Naast de reguliere lessen worden 
er voor de liefhebsters ook uit-
stapjes georganiseerd naar stof-
fenbeurzen en lappenmarkten.
Vanaf 18 februari kunnen de cur-
sisten terecht in het nieuwe ate-
lier van Anne-Marie aan de Loet 
186 te Castricum. De lessen wor-
den zowel in de ochtend, middag 
als avond gegeven en er zijn nog 
enkele plaatsen beschikbaar. 
Meer informatie over lestijden en 
kosten is te vinden op de website 
www.modemakendoejezelf.nl of bel-
len naar Anne-Marie: 06-18875382.

PCC-leerlingen met ambitie 
kiezen voor de ‘Specials’
Regio - Op het Petrus Canisius College kunnen leerlingen na-
tuurlijk terecht voor de opleidingen gymnasium, atheneum, 
havo, mavo of vmbo. De afgelopen jaren heeft de school ech-
ter geïnvesteerd in de ontwikkeling van een breed aanbod aan 
extra keuzemogelijkheden. Door deel te nemen aan één of 
meer van de acht ‘Specials’ daagt het PCC zijn leerlingen uit 
om te ontdekken welke ambities ze kunnen waarmaken met 
hun eigen interesses en talenten. 

Voor leerlingen die zich in groep 
acht eigenlijk een beetje verveel-
den en die een vwo-advies heb-
ben gekregen, ontwikkelde het 
PCC ‘Vwo-Xtra’. Leerlingen die 
aan deze laptopklas deelnemen, 
volgen een speciaal programma 
voor de hele studieduur, met een 
extra aantrekkelijk onderwijs-
aanbod, bijzondere vakken en 
de gelegenheid om zelfstandig 
onderzoek te doen naar interes-
sante zaken. 

Voor ‘Mavo+’ komen leerlingen 
in aanmerking die Vmbo-Tl of Gl 
gaan doen op de PCC-vestiging 
aan de Fabritiusstraat in Alkmaar. 
De leerlingen die soepel willen 
doorstromen naar de havo, kie-
zen voor een extra avo-vak, ter-
wijl de leerlingen die zich goed 
willen oriënteren op de moge-
lijkheden binnen het mbo kiezen 
voor een extra beroepsgericht 
vak. Mavo+ is een prima voorbe-
reiding op de vervolgopleiding. 
Leerlingen die een internationaal 
certificaat voor Engels willen ver-
dienen, kunnen op de Blekers-
kade en Fabritiusstraat meedoen 
met ‘Anglia’. Op deze vestigingen 
worden de taalliefhebbers inten-
sief voorbereid op het wereldwijd 
georganiseerde examen Engels 
van het Chichester College.

Leerlingen van het juniorcollege 

aan de Vondelstraat die geïn-
teresseerd zijn in foto en film, 
kunnen zich aanmelden voor het 
‘Videoteam’. De leden van het vi-
deoteam volgen een cursus om 
alles te leren over techniek en 
apparatuur, maar ook over inter-
viewen, regisseren en monteren. 
Het videoteam wordt ingezet bij 
evenementen en gebeurtenis-
sen op en rond de school. Na-
tuurlijk komen alleen leerlingen 
in aanmerking die het dagelijkse 
lesprogramma prima kunnen vol-
gen en goede resultaten behalen.
Werkend met de ‘Actionlabs’ op 
de Fabritiusstraat leren de leerlin-
gen spelenderwijs van alles over 
technologie. Ze bouwen bijvoor-
beeld zelf een raceauto en testen 

de kracht van constructies.
Sportieve leerlingen van de juni-
orcolleges in Heiloo, Bergen en 
op de Vondelstraat kunnen zich 
aanmelden voor de ‘Sportklas’. 
Deze leerlingen hebben iedere 
week extra lessen lichamelijke 
opvoeding en volgen wekelijks 
allerlei bijzondere clinics zoals 
handboogschieten, snowboar-
den, karate en duiken.

Op juniorcollege Vondelstraat 
kiezen leerlingen die houden van 
tekenen, schilderen of werken 
met klei, metaal en hout voor 
de ‘Kunstklas’. Zij leren ontwer-
pen en doen allerlei dingen die 
met kunst en cultuur te maken 
hebben. Op dezelfde vestiging 
hebben jongens én meisjes die 
technisch tekenen leuk vinden, 
de mogelijkheid om te kiezen 
voor de ‘Techniekklas’. Leerlingen 
van de Techniekkklas maken op 
deze manier kennis met metaal- 
en houtbewerking, elektronica, 
maar ook motorvoertuigentech-
niek en bouwkunde.

Nieuw in Castricum en Beverwijk

Zicht Counselling & Coaching
Castricum - Daphne Hartman en Monique Krom zijn gestart 
met hun praktijk voor Counselling en Coaching. Hun werkge-
bied is de leegte die ontstaan is tussen het werkveld van de 
huisarts enerzijds en de GGZ, de psycholoog en de psychothe-
rapeut aan de ander kant.

“Wij bieden gesprekken aan 
voor jongeren en volwassenen 
die verandering willen brengen 
in hun persoonlijke situatie en 
daar professionele hulp bij willen 
hebben”, vertelt Daphne. “Dit kan 
om werkgerelateerde problemen 
en emotionele problemen gaan, 
zoals scheiding, verlies en con-
flicten met anderen.”
De praktijk biedt kortdurende 
begeleiding, ongeveer vier tot 
twaalf gesprekken, waarbij ge-
keken wordt naar de persoonlij-
ke behoeften. Monique vervolgt: 
“Wie vandaag contact opneemt 
kan binnen twee weken bij één 
van ons terecht. Zo onderschei-
den wij ons van de reguliere 
hulpverlening.” De gesprekken 

zullen aanzetten tot nadenken 
over bijvoorbeeld de eigen nor-
men en waarden, overtuigingen, 
manieren hoe men met conflic-
ten of ruzie omgaat, dromen en 
wensen, kwaliteiten en nog veel 
meer. “Het is een olievlek die po-
sitief doorwerkt in meerdere si-
tuaties”, aldus Monique. “Kleine 
veranderingen in denken kunnen 
grote resultaten opleveren.” 

“Onze gesprekken zijn gebaseerd 
op een vertrouwensband die es-
sentieel is om persoonlijke en 
gevoelige zaken te bespreken”, 
vervolgt Daphne. “Naast deze 
gebieden zijn wij ook gespeci-
aliseerd in het werken met jon-
geren en partnerrelaties. Zicht 

Counselling & Coaching helpt 
jongeren met het weer op de 
rails krijgen van hun leven. Daar-
naast wordt hulp geboden om de 
communicatie te verbeteren in 
allerlei soorten relaties. Wij bie-
den kennis en vaardigheden die 
de communicatie zal versterken 
en verbeteren door middel van 
opdrachten en oefeningen.” 
Tijdens de gesprekken wordt ge-
bruikgemaakt van verschillende 
technieken uit NLP, cognitieve 
therapie en oplossingsgerichte 
therapie. De praktijk is aange-
sloten bij de Algemene Beroe-
penvereniging voor Counselling, 
ABvC, om kwaliteit en professio-
naliteit te waarborgen.

Meer weten? Kijk op www.zicht-
counselling.nl, stuur een mail 
naar info@zicht-counselling.
nl of bel Monique Krom: 06-
24531189 of Daphne Hartman: 
06-51494071.
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Concert Bakkum Brass 
met Engelse toptalenten
Castricum - Op zaterdag 19 januari geeft de brassband Bak-
kum Brass van Muziekvereniging Emergo een concert in het 
Jac.P. Thijsse college in Castricum. De aanvang van het con-
cert is om 20.00 uur en de toegang is gratis. Aan het con-
cert wordt meegewerkt door twee Engelse topsolisten: Lesley 
Neish op de bastuba en Steven Mead op de euphonium.

Het eerste succesvolle jubile-
umconcert van de 100-jarige 
muziekvereniging Emergo is net 
achter de rug en het volgende 
evenement staat al weer op het 
programma. In het kader van het 
jubileumjaar is er namelijk uit het 
fanfare-orkest een aparte brass-
band-bezetting geformeerd. On-
der het motto ‘music is fun’ heeft 
een aantal leden hiervoor zelfs 
een ander instrument ter hand 
genomen. Omdat Emergo repe-
teert in Bakkum was de naam 
voor dit gelegenheids-orkest snel 
gevonden: Bakkum Brass.
Voor het concert van 19 januari 
staan er speciaal voor brassband 
geschreven werken op het ge-
varieerde programma. Daarbij 
krijgt Bakkum Brass steun van 
twee toppers uit Engeland. De 
eerste is Lesley Neish, een jonge 
bassist die zich in korte tijd heeft 
opgewerkt tot solist bij diverse 

Engelse toporkesten. De tweede 
solist behoeft in de wereld van 
harmonie- en fanfare-orkesten 
nauwelijks nog enige toelichting: 
Steven Mead. Deze euphonium-
virtuoos reist al jaren de hele 
wereld af om concerten en work-
shops te geven. Emergo is er dan 
ook bijzonder trots op dat deze 
twee toppers hun medewerking 
aan het concert willen geven. 
Emergo organiseert bovendien 
een landelijke workshop speciaal 
gericht op bespelers van grote 
koperinstrumenten, zoals bas-
sen, baritons en euphoniums. 
Met sponsoring van de Staats-
loterij en het instrumentmerk 
Besson is het Emergo gelukt een 
workshop te organiseren voor 
60 deelnemers. Deze vindt ook 
plaats op 19 januari, van 10.00 
tot 16.00 uur in het Jac.P. Thijsse 
college, en staat onder leiding 
van Lesley en Steven. 

Beter leren om-
gaan met geld
Regio - Voor iedereen die wil le-
ren om beter met zijn geld om te 
kunnen gaan. Ook voor mensen, 
die reeds bij een schuldhulpver-
leningstraject betrokken zijn en 
belangstellend zijn. kunnen de 
cursus budgeteren volgen. Elke 
cursus bestaat uit zes bijeen-

komsten. In Heemskerk gaat de 
cursus van start op 4 februari van 
19.00-21.00 uur. 

Wie zich aanmeldt, krijgt alle 
overige informatie toegestuurd. 
Aanmelden bij Stichting Maat-
schappelijke Dienstverlening 
Midden-Kennemerland, telefoon:  
0251 - 257157/smdheemskerk@
madi-mk.nl. Er zijn geen kosten 
verbonden aan de cursus.

Ramon Boekel zegt Hé Hallo!
Castricum - Eind december presenteerde de 24-jarige zanger 
Ramon Boekel zijn eerste hit ‘Hé Hallo’ tijdens de Schager 
Talentenjacht. Vorige week zaterdag was Ramon Boekel te 
gast bij Sander Verschoor en Robert Liefting op Radio Castri-
cum105 om zijn nieuwe plaat te promoten. 

Sander vertelt: “We kwamen 
Ramon 1,5 jaar geleden tegen 
bij een optreden en we hoor-
den het direct: hij heeft talent. 
We hebben hem toen/die avond 
uitgenodigd om langs te komen 
in de studio en vlak daarna zong 
hij live bij ons op de radio in het 
radioprogramma Rooie Oortje 
Radio. Een klein jaar later waren 
we dan ook blij verrast met zijn 
nieuwe single: ‘Hé Hallo’. Robert 
vervolgt: “We vinden het als ra-
diostation belangrijk ook jong 
talent aandacht te geven; daar-
om kan er deze week door de 
luisteraars gestemd worden via 
onze internetsite om de nieuwe 
hit van Ramon Boekel een week 

lang 105Hitschijf te laten zijn. En 
wie weet krijgt hij in de Top 7@7 
(elke vrijdagavond tussen 19.00 
en 20.00 uur) bij Joris Sinnige 
ook een mooie notering. Ove-
rigens is Ramon Boekel straks 
ook terug te horen in de vorm-
geving van ons radioprogramma. 
We hebben hem diverse jingles 
laten inzingen.” Bart Verhulst 
maakt dinsdagavond 22 januari 
tussen 19.00 en 21.00 uur in ‘De 
Wereld die Verhulst heet’ bekend 
of Ramon Boekel genoeg stem-
men heeft gekregen om een 
week lang de 105Hitschijf te zijn. 
Stemmen op de 105Hitschijf en 
Top7@7 kan via de website www.
castricum105.nl. 

Open huis bij 
Dikkertje Dap  
Castricum - Op zaterdag 26 ja-
nuari houdt Dikkertje Dap van 
10.00 tot 12.00 open huis. Dik-
kertje Dap is een peuterspeel-
zaal op basis van ouderparti-
cipatie. De ouders draaien een 
vaste ochtend mee en kunnen 
hun kind de rest van de week 
brengen van 8.45 tot 11.15. 
Proefdraaien is altijd mogelijk. 
Bel voor meer informatie Bianca  
Könst, tel. 0251-821248. Of kom 
langs bij Dikkertje Dap op de Al-
bert Schweitzerlaan 2 (bij Gees-
terhage) in Castricum.    

Nieuwe opstapcursus 
tekenen en schilderen
Castricum - Op 7 februari start de amateur-kunstenaarsver-
eniging ‘Perspectief’ weer met een opstapcursus tekenen en 
aquarelleren voor nieuwe leden op donderdagavond van 20.00 
tot 22.00 uur. Deze cursus is geschikt voor beginners maar 
ook voor gevorderden.

De cursus bestaat uit eerst zeven 
lessen tekenen en daarna zeven 
lessen aquarelleren. Het is een 
manier om de basisprincipes van 
het tekenen en schilderen aange-
reikt te krijgen, en meteen kennis 
te maken met deze vereniging van 
enthousiaste amateurs. Goed leren 
kijken is een belangrijk aspect. 
Vorm, licht - donker,en het werken 
met verschillende teken-materialen 
wordt onder andere in het eerste 
deel behandeld. De verschillende 
facetten van het aquarelleren, zoals 
‘nat in nat’ en ‘nat in droog’ schil-
deren, kleuren mengen én handige 
trucs, komen in het tweede deel 
van de cursus uitgebreid aan bod.
In het cursusgeld voor de opstap-

cursus is ook het lidmaatschap tot 
de zomervakantie van ‘Perspectief’ 
begrepen. Zo kan de opgedane 
kennis meteen in de praktijk wor-
den gebracht bij een van de vele 
werkgroepen. Iedere dag van de 
week kan men hiervoor bij Per-
spectief terecht. Er wordt gewerkt 
met eigen materiaal, dat bij de vak-
handel kan worden aangeschaft.  
De cursus wordt gegeven in de 
ateliers van ‘Perspectief’, Oude 
Duinrandschool/Ateliers ‘De Duin-
rand’, Van Oldenbarneveldtweg 37 
in Bakkum. Inlichtingen: Barbara 
van de Velde, tel. 0251 652534, 
bvdvelde @wanado.nl, of Annema-
rie Bot, tel. 0252821543, annema-
riebot @casema.nl.

Tuin Zeeveld 
heringericht 
Bakkum - Maandag 14 januari 
gaven vijftien leerlingen van het 
Clusius College uit Alkmaar de 
aftrap van een grootschalige her-
inrichting van de beplanting op 
en rond het erf van Duinboerderij 
Zeeveld, gelegen aan de Noor-
derstraat in het Noordhollands 
Duinreservaat.  Onder leiding van 
hun docenten beginnen zij dan 
met het uitdunnen en schoon-
maken van de bospartijen die 
grenzen aan de oprijlaan van de 
boerderij. Zo komt ruimte en licht 
vrij voor de groei van stinze flora, 
waardoor dit gedeelte van het 
bos een meer parkachtig karak-
ter krijgt. Andere leerlingen van 
dezelfde school zullen hun werk 
later een vervolg geven door in 
het kader van hun opleiding mee 
te werken aan beplantings, snoei- 
en maaiwerkzaamheden. Opzet 
van de herinrichting is om zoveel 
mogelijk ruimte te geven aan oor-
spronkelijke, streekeigen land-
schapselementen. Het herinrich-
tingsplan is ontworpen door Aart 
Lodder van Landschap Noord-
Holland. Deze organisatie sub-
sidieert een deel van de kosten, 
evenals de provincie. Ook PWN is 
als eigenaar van het terrein nauw 
bij het project betrokken. Initi-
atiefnemer en verantwoordelijk 
voor de uitvoering is Stichting Jan 
17. Deze stichting heeft Zeeveld 
in erfpacht van PWN en werkt 
er aan de ontwikkeling van een 
nieuwe oecumenische monas-
tieke gemeenschap. 
Wie af en toe, of op regelmatige 
basis, wil helpen met het werk 
in de tuinen van Zeeveld kan 
hierover meer informatie vinden 
op de website van de stichting: 
www.Jan17.nl.
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Afwisselend programma
in feesttent op De Brink 

Op zaterdag 19 januari is door de 
Stichting Sociaal Carnaval Castri-
cum een groots korenfestival ge-
organiseerd waar diverse koren uit 
Akersloot, Castricum en Limmen 
aan deelnemen. Zij zullen strijden 
om de CAL wisselbokaal. Dit alles 
zal gejureerd worden door een 
deskundige jury bestaande uit de 
heren Hans Timmer, Joost Doode-
man en Ronald Schollaart. Dat zij 
geen geringe taak hebben blijkt 
wel aan de verscheidenheid aan 
koren zoals Shantykoor de Skul-
pers, Vokaal Kaball, Krom Sailors, 
Musicstar, Cantare, Musictrain en 
Limbeats. Voor elk wat wils.
Om 13.50 uur opent burgemees-
ter A. Emmens-Knol deze koren-
slag, zodat om 14.00 uur de eer-
ste klanken door de tent zullen 
schallen. In de pauze draait een 
Rad van Fortuin. De opbrengst 

hiervan komt volledig ten goede 
aan het gehandicaptencarnaval 
dat op zondag zal plaatsvinden. 
Het hele festival duurt tot onge-
veer 19.00 uur, gevolgd door een 
spetterende feestavond met de 
feestband Kleintje Pils uit Volen-
dam. Deze avond wordt om 23.00 
uur beëindigd. Op zaterdagmid-
dag is de toegang 2,50 euro en 
‘s avonds 5,00 euro. De zondag 
is uitsluitend bestemd voor spon-
sors, genodigden en de doel-
groep. De aanmeldingen voor het 
gehandicaptencarnaval stromen 
nog steeds binnen en de organi-
satie hoopt ongeveer 250 deelne-
mers te begroeten afkomstig uit 
de gehele regio. Het bestuur van 
de Stichting was blij verrast toen 
zij afgelopen zaterdag tijdens de 
verenigingenavond van C.V. De 
Uylenspieghels in de Burgerij in 

Limmen een cheque van 250 euro 
overhandigd kreeg ter ondersteu-
ning van deze zondagmiddag. 

Het carnaval begint met een op-
treden door de Drumband van 
Reigersdaal uit Heerhugowaard, 
gevolgd door dweilorkest Ia Doeje 
uit Heemskerk. Muzikale mede-
werking wordt eveneens verleend 
door het bekende duo de Wico’s 
en zanger Marcel Luitjes. Een van 
de hoogtepunten op deze car-
navalsmiddag is ongetwijfeld de 
grote Play Back Show waar zich 
tien deelnemers voor aangemeld 
hebben en die gepresenteerd 
wordt door Hennie Huisman. Alex 
Zwart uit Limmen zal hier zijn vo-
rig jaar behaalde titel verdedigen. 
Ook diverse carnavalsverenigin-
gen zullen deze happening bij-
wonen zoals De Windtrappers uit 
Castricum, De Uylenspieghels uit 
Limmen, De Deurdassers uit Op-
meer, De Grote Lupardi uit Rot-
terdam. De Groen Zwarte Hijsers 
en De Waertse Reigers uit Heer-
hugowaard. 

Castricum - Het komend weekend staat De Brink in het teken 
van het Sociaal Carnnaval voor mensen met een verstandelij-
ke beperking. Donderdagmorgen start de bouwploeg met het 
opzetten van een grote feesttent op de Brink, die pas weer op 
dinsdag verwijderd wordt. 

Zondagmiddagconcert 

Janneke Koetsier begeleidt de 
soliste en het koor aan de vleugel 
tezamen met een klein instru-
mentaal ensemble bestaande 
uit Mariëtte Laport, cello, Martin 
Rozema,fluit en Gregor Over-
toom, viool. 
De Vredeburgers brengen tradi-
tiegetrouw licht klassieke koor-

werken, toegankelijk voor een 
breed publiek. Zij onderscheiden 
zich door het accent op opera-
muziek te leggen. 

Op het programma staan onder 
meer een gedeelte uit de 42e 
Psalm van F. Mendelssohn Bar-
tholdy, nocturnes en liederen 

van W.A. Mozart waaronder het 
Laudate Dominum en liederen 
uit diverse opera’s van G.F. Hän-
del, W.A. Mozart, H. Purcell en P. 
Mascagni. De aanvang van het 
concert is 15.00 uur. De entree-
prijs bedraagt 10,00/9,00 euro. 
Kaarten kunnen telefonisch 
worden besteld bij Clementine 
Bruschke 072-5052087 en  bij 
Ria Hooijboer 072-5052235. Te-
vens zijn kaarten verkrijgbaar bij 
Stuifbergen, Kerkweg 42 en op 
de middag van het concert bij de 
ingang van de kerk.

Limmen - Het gemengd koor De Vredeburgers onder leiding 
van Gerard Leegwater geeft op zondag 27 januari een geva-
rieerd middagconcert in de Corneliuskerk te Limmen. Aan dit 
concert wordt medewerking verleend door de sopraan Ivera 
Musch. 

Waardevolle schenking 
Castricum - De Werkgroep Oud-Castricum is sinds deze week 
een bijzondere schenking rijker. Mevrouw A. de Graaf-Zuur-
bier uit de Brakenburgstraat was in het bezit van een zeer 
waardevolle verzameling van maar liefst 350 ansichtkaarten 
van Castricum uit de periode 1900-1950. 

De verzameling was afkomstig 
van haar schoonvader Klaas de 
Graaf, die vroeger bij het Provin-
ciaal Ziekenhuis Duin en Bosch 
werkzaam was in het onderhoud. 
Klaas had een muziekhandel 
aan de Overtoom en bespeelde 
diverse instrumenten. Hij was 
onder andere lid van de fanfare 
D.I.U. en speelde met zijn kinde-
ren in diverse ensembles.
Omdat er geen verdere familiele-

den waren die interesse hadden 
in de prachtige collectie, wilde 
mevrouw De Graaf deze graag 
beschikbaar stellen aan Oud-
Castricum. 
De werkgroep, die zelf zo’n 2.000 
ansichtkaarten in haar bezit 
heeft, was erg verheugd door 
dit aanbod en onderstreepte dat 
nog eens tijdens de overhandi-
ging van de boeken bij de gulle 
geefster thuis. 

Informatieavonden
Startsein voor Masterplan  
Castricum - In februari 2008 organiseert de gemeente een 
drietal bijeenkomsten op kernniveau over het nog op te stellen 
Masterplan Inbreidingen/Lokale Woonvisie. Naast het infor-
meren van geïnteresseerden en betrokkenen hebben deze bij-
eenkomsten tot doel een aantal bewonersklankbordgroepen 
tot stand te brengen. 

Deze bijeenkomsten zullen op 
11, 12 en 13 februari in de avond 
plaatsvinden. De locatie en het 
precieze tijdstip van deze bijeen-
komsten worden later bekend-
gemaakt.
In het collegeprogramma ‘Ge-
woon doen!’, respectievelijk in de 
voorjaarsnota’s  2006 en 2007 is 
aangeven dat het college behoef-
te heeft aan meer regie op ruim-
telijke ontwikkelingen binnen de 
kernen van de gemeente. Ook is 
het nodig een kader op te stellen 
voor lokaal volkshuisvestingsbe-
leid. De wens tot het opstellen 
van een lokale woonvisie is op-
genomen in de Visie Buitenge-
woon Castricum en de Regionale 
Woonvisie Noord-Kennemerland. 
Na een periode van voorberei-
ding is het nu gewenst concrete 

uitvoeringsstappen te zetten. Het 
beleidsdocument Masterplan In-
breidingen heeft tot doel het in 
kaart brengen van mogelijke lo-
caties voor (woning)bouw, al dan 
niet na sloop. Het geeft randvoor-
waarden voor de (her-)ontwikke-
ling van locaties ten aanzien van 
kwaliteit en (bouw)programma’s. 
Bijvoorbeeld door benoeming 
van het type en aantal woningen, 
aanduiding van de schaalgrootte 
van de bebouwing en van aan-
sluiting bij de ruimtelijke struc-
tuur van het betreffende gebied. 
In de Lokale Woonvisie wordt de 
huidige en toekomstige woning-
behoefte van de gemeente in 
kaart gebracht. 
Bureau Kuiper Compagnons uit 
Rotterdam is gevraagd beide do-
cumenten op te stellen.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433
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Een minuutje gratis 
winkelen is zo voorbij
Castricum – Paula Lucas uit Castricum had tijdens de laatste trekking 
van de Eindejaarsactie van winkelcentrum Geesterduin een minuut 
gratis winkelen in de Vomar gewonnen. “Ik heb er helemaal slecht van 
geslapen en vandaag kwam er niets uit mijn handen”, vertelt zij voor de 
start. Toen de minuut inging snelde zij van de verse kaas naar de was-
middelen en vervolgens naar de verzorgingsproducten, waarna de tijd 
voorbij was. Gelukkig hielp pr-medewerkster Jolanda haar een handje. 
Assistent-bedrijfsleider Jelle Camps gooide nog een extraatje in de kar; 
twee fraaie badhanddoeken. In totaal kon Paula 39 producten gratis 
mee naar huis nemen ter waarde van 160,09 euro.  

Steps levert 550 euro op 
voor Kerbert Dierentehuis 
Regio - Fit zijn en fit blijven gebeurt op grote schaal in Sport-
centrum Move2Fit aan Parallelweg 130 in Beverwijk en in He-
althcenter Spaarneboog aan Paul Krugerkade 22 in Haarlem. 

De twee sportcentra werken 
regelmatig op collegiale wijze 
samen, zoals met een sportieve 
stepmarathon. Zondag 16 de-
cember stapten 35 sportievelin-
gen van de twee sportcentra op 
de steps bij Healthcenter Spaar-
neboog om geld bijeen te bren-
gen voor het Kerbert Dierente-
huis in IJmuiden, dat momenteel 
wordt verbouwd. Er werd maar 
liefst drie uur fanatiek gestept en 
dat leverde 550 euro op voor het 

dierenasiel. Schoonzusters Els en 
Bianca Sneek van Move2Fit wis-
ten Jaap Akker, beheerder van 
het Kerbert Dierentehuis, maan-
dag goed te verrassen met deze 
bijdrage, die nu wel heel goed 
van pas komt. Na de verbouwing 
kan het Kerbert Dierentehuis on-
der meer beschikken over een 
nieuwe educatieve ruimte en een 
aparte kittenruimte met warm-
tebakken en couveuses. (Karin 
Dekkers)

Bianca Sneek, Jaap Akker en Els Sneek bij de overhandiging van de 
cheque

Bodemschatten van 
de abdij van Egmond
Egmond - Vanaf 1 februari is bij Abdijkaarsen van de abdij van 
Egmond, in een nieuw ingerichte expositieruimte de tentoonstel-
ling ‘Bodemschatten van de abdij van Egmond’ te bezichtigen.

Deze tentoonstelling vertelt aan 
de hand van archeologische 
vondsten die bij de opgravingen 
op het abdijterrein zijn gedaan, 
de geschiedenis van de oude 
abdij van Egmond vanaf haar 
stichting in de 10de eeuw tot aan 
de verwoesting in 1573. Teksten, 
tekeningen en foto’s verduidelij-
ken het geheel. Tevens kan een 

kleurenfilm worden bekeken, 
waarin de geschiedenis van de 
abdij wordt verteld. Deze film is 
in twee versies, een voor volwas-
senen en een korte voor kinderen. 
De toegang is gratis. Er is ruime 
parkeergelegenheid. Ingang: Ven-
newatersweg 27, Egmond Binnen. 
Openingstijden: Dagelijks 10.30 - 
16.30 uur. Op zondag gesloten.

Mediteren?
Castricum - In de tuin van Ka-
pitein Rommel worden medita-
tieavonden georganiseerd door 
Mindfulness. Deze vinden plaats 
op de donderdagavond in de on-

even weken te beginnen op 17 
januari van 20.00 tot 21.15 uur. 
Kosten 5,50 euro. Deelnemers 
brengen een meditatiekussen 
of -bankje mee. Voor informatie: 
bel Marri Huisman 0251-657160, 
www.therapieentraining.nl.

Workshop 
en concert 
Bakkum - Op zaterdag 16 
februari wordt in de boshut 
een workshop klankschalen 
gehouden. De workshop be-
gint om 10.00 uur en duurt 
tot 16.30 uur. De boshut St. 
Wilfried is te vinden op het 
Scoutingpad 1. Dit jaar wor-
den rond iedere volle maan 
klankmeditatie-concerten ge-
geven in het Witte kerkje van 
Bakkum. Woensdag 23 janu-
ari is de eerstvolgende. 
Voor opgave en informatie: 
Joke Welboren 06-36155637 
of sakagaweea@hotmail.
com.

KBO-themamiddag
Bewust & Bewogen
Limmen - In het kader van de KBO-themamiddagen komt 
ProImpulsion uit Doorwerth op donderdag 24 januari naar de 
Vredeburg voor een presentatie met de titel ‘Bewust & Bewo-
gen’, aanvangstijd 14.00 uur.

Er wordt ingegaan op het be-
wust kiezen en de betekenis die 
iemand kan hebben op de me-
demens, maatschappij, dieren in 
nood et cetera. 
Als voorbeelden van concrete 
keuzes wordt ook een aantal in-
stellingen, organisaties en goede 

doelen gepresenteerd die wer-
ken vanuit een maatschappelijke 
achtergrond. Vanuit een vrije-
keuze-gedachte wordt hierover 
uitgebreide informatie gegeven. 
De middag is toegankelijk voor 
alle senioren uit Limmen en om-
geving.

Lezing over homeopathie en 
geneeskrachtige duinplanten
Bakkum - Rutger Polder, beheerder van de VSM-tuinen, verzorgt 
op dinsdagavond 29 januari een lezing over geneeskrachtige 
planten uit het duin in bezoekerscentrum De Hoep in Castricum. 

De lezing begint met een korte 
uitleg over het maken van home-
opathische medicijnen. Daarna 
wordt ingegaan op de vele plan-
ten uit het duin die bij dit proces 
gebruikt kunnen worden. 
Als afsluiting van de presentatie 
worden bijzondere planten uit 
de VSM-tuinen getoond. In de 
tuinen van deze Alkmaarse ge-

neesmiddelenfabrikant worden 
vrijwel alle plantaardige grond-
stoffen voor de medicijnen ge-
teelt. Vanaf april zijn de VSM-tui-
nen ook weer te bezichtigen voor 
publiek. De lezing start om 20.00 
uur en duurt tot circa 21.30 uur. 
De kosten zijn vijf euro. Aanmel-
den via www.pwn.nl/activiteiten 
of 0800-7966288.
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Spullen gezocht!
Rommelmarkt en loterij 
in Dorpshuis De Kern
Castricum - Geen rommel, maar lekker rommelen tussen de 
mooie spullen, die te koop worden aangeboden. Daarnaar 
streeft het bestuur van De Kern dat op zaterdag 26 januari 
van 10.00 tot 15.00 uur in alle zalen van het dorpshuis aan 
de Overtoom 15 in Castricum een rommelmarkt en een loterij 
gaat houden.

Het dorpshuis is voor vele men-
sen geen onbekend gebouw, 
want gedurende de dertig jaren, 
dat het dorpshuis beheerd wordt 
met de hulp van meer dan der-
tig vrijwilligers, heeft de Stich-
ting Dorpshuis De Kern talloze 
mensen als gebruikers mogen 
begroeten. Door de activiteiten 
van de penningmeesters is dat 
beheer steeds mogelijk geble-
ken, ondanks dat geen subsidie 
wordt toegekend.
Het is de bedoeling om van de 
opbrengst van de rommelmarkt 
extra faciliteiten aan te schaffen, 
die weer aan de gebruikers van 

het dorpshuis ten goede komen. 
Van de opbrengst van de vorige 
markt werden een nieuwe koel-
kast en een projectiescherm be-
taald. Het bestuur hoopt dat ie-
dereen massaal zal reageren op 
de oproep, niet te grote spullen 
voor deze rommelmarkt beschik-
baar te stellen. Wie geen spullen 
heeft kan bijdragen door prijzen 
voor de loterij beschikbaar te 
stellen. Kleine spullen kan men ‘s 
middags of ‘s avonds afgeven bij 
de bar in het dorpshuis. Bij ver-
voersproblemen bellen naar Gré 
Portegies, tel.: 650383 of Trees 
Knebel, tel.: 650198.

Op 3 februari world yoga day
Castricum - Op zondag 3 februari zullen yogadocenten in hun 
studio’s over de hele wereld een twee uur durende yogasessie 
geven waarvan de opbrengsten aan Amnesty International ten 
behoeve van het verbeteren van de mensenrechtensituatie in 
China gedoneerd zullen worden.

De sessie wordt in Castricum van 
11.00-13.00 uur gehouden in het 
leslokaal Van Speijkkade 61 en 
Rooseveltlaan 6.
Het doel is een 24 uur durende 
yogamarathon die over de hele 
wereld plaatsvinden. Het wereld-
wijd bundelen van aandacht en 
energie over mensenrechten zal 
een krachtige impact met zich 
meebrengen. 
Wie aan een sessie deelneemt, 
kan naar eigen idee en vermo-
gen een bijdrage doneren. Ook 

deelnemers die geen financi-
ele bijdrage kunnen leveren, 
zijn welkom. Niet alleen geld is 
belangrijk om slachtoffers van 
mensenrechtenschending te hel-
pen, maar ook de aandacht die 
eraan besteed wordt. 
De opbrengsten van de world 
yoga day 2-uur sessie kunnen 
worden gestort op Postbank 
rekeningnummer 454.000 ten 
name van Amnesty International 
te Amsterdam, onder vermelding 
van ‘World yoga day’.

Castricum - Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Cen-
trale is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:
Voor wie iets wil doen voor (eenzame) oudere mannen of vrouwen, 
chronisch zieken of mensen met een beperking en zelf de tijdsinveste-
ring wil bepalen, kan zich in laten schrijven bij de Pool Zorg en Welzijn. 
Dit is een samenwerkingsverband van diverse organisaties op dit ter-
rein.
Het gaat hierbij om taken als: iemand af en toe bezoeken, wandelen 
met of zonder rolstoel, fietsen, boodschappen doen, hond uitlaten, 
planten verzorgen, vervoer en dergelijke. In een persoonlijk gesprek 
wordt in kaart gebracht waarvoor men zich in wil zetten en op het 
moment dat er een vraag is, bepaalt de vrijwilliger zelf of het wel of 
niet past. 
EHBO-vereniging Castricum organiseert cursussen, verleent EHBO-
hulp bij locale activiteiten, is actief op het strand en geeft EHBO lessen 
op basisscholen. Men is op zoek naar een voorzitter, die de vergade-
ringen voorzit, externe contacten onderhoudt en de PR-activiteiten op 
zich neemt. Tijdsinvestering wordt geschat op 2 à 3 uur per week, de 
bestuursvergadering is 1x per maand ’s avonds. Ook wie plaats wil ne-
men in het bestuur is welkom. Van het bestuurslid wordt verwacht dat 
hij/zij de hulpverleningsaanvragen administratief verwerkt, dus enige 
computer- en administratieve vaardigheid is wel noodzakelijk.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil doen 
kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 9.00 
tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak, tel.: 0251-656562

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Kennismakingscursussen 
Castricum - De basiscursussen bij Toonbeeld zijn bedoeld om in zes 
lessen een indruk te geven van wat de mogelijkheden zijn in een be-
paald vakgebied van de beeldende kunsten. 
Vanaf 4 februari gaat een nieuwe basiscursus tekenen en schilderen 
van start. Daarnaast is er een basiscursus modelboetseren. Voor in-
schrijven op de cursus of meer informatie Jan van Nassaustraat 6, tel.: 
0251 659012, tnbeeld@xs4all.nl.  

Win concertkaarten Jan Smit

Gratis glossy vakantie-
magazine bij Toerkoop 
Castricum - Reisbureauketen Toerkoop start het nieuwe va-
kantiejaar 2008 kleurrijk met een 64-pagina’s tellende, glossy 
magazine ‘Passie - het inspiratiemagazine voor reizen’. In het 
reisblad worden tientallen vakantiebestemmingen beschre-
ven, krijgt de lezer informatie over verschillende vakantievor-
men waaronder cruises en campervakanties en tips over een 
goede voorbereiding, de nieuwe regels voor handbagage in 
het vliegtuig, verantwoord zonnen en vakantiekiekjes maken. 

Verder is er aandacht voor on-
dermeer de zeven wereldwon-
deren, Stavanger Culturele 
Hoofdstad in 2008, de Egypti-
sche badplaats Taba, steden-
trips, de Turkse Rivièra en po-
pulaire wijn- en kastelenroutes 
in Frankrijk. Ook verre bestem-
mingen komen aan bod, waar-
onder Afrika, Vietnam, Laos en 
Cambodja. Het magazine is op 
te halen bij alle Toerkoop Zon-
vaart  vestigingen. Men kan het 
ook gratis thuisbezorgd krijgen. 
Stuur een e-mail met het woord 
‘Passie’ plus uw naam en adres-
gegevens naar info@zonvaart.
nl  of bel uw Toerkoop Zonvaart 
reisburo.

In 2008 zal Toerkoop een keur 
aan activiteiten en speciale ac-

ties gaan organiseren in het 
kader van zijn 40 jarig bestaan. 
“Toerkoop werd in 1968 opge-
richt dus vieren wij dit jaar dit 
heuglijke feit. Het vakantiema-
gazine is een eerste actie in het 
kader van dit feest maar het hele 
jaar door gaan wij onze klanten 
verrassen met talrijke aanbie-
dingen en leuke acties”, aldus 
Don Kaspers, directeur. 

Door het beantwoorden van vier 
vragen kunnen lezers van Pas-
sie-magazine meedingen naar 
mooie prijzen waaronder een 
8-daagse vakantie in Sardinië, 
twee tickets voor een concert 
van Jan Smit of een van de 
vijftig entreekaarten voor twee 
personen naar Thermae 2000 in 
Valkenburg.

Klussenbank
Castricum - Ouderen, die door 
omstandigheden niet in staat 
zijn een klusje in en om het huis 
geregeld te krijgen, kunnen een 
beroep doen op de vrijwilligers 
van de Klussenbank. Het moet 
dan gaan om klusjes die zij li-
chamelijk niet zelf kunnen ver-
richten en waar het bedrijfsleven 
niet voor komt. Ook minder-
draagkrachtigen kunnen gebruik 
maken van de Klussenbank. De 
klus mag maximaal drie uur in 
beslag nemen, de uurvergoeding 
is vijf euro. De Klussenbank is 
voor de inwoners van Castricum, 
Akersloot en Limmen. Klusjes 
kunnen telefonisch worden aan-
gemeld bij de Stichting Welzijn 
Castricum, sector Vrijwilligers 
Centrale, tel. 0251-656562. 

Cre-Art zoekt 
deelnemers
Akersloot - Op zaterdag 15 en 
zondag 16 maart wordt in De 
Lelie de tentoonstelling Cre-Art, 
kunstzinnig Akersloot gehouden. 
Dit is de vijftiende editie van dit 
evenement. Amateur-kunste-
naars en andere creatievelingen  
worden uitgenodigd deel te ne-
men aan de tentoonstelling. Zij 
kunnen hun toegewezen stand 
naar eigen inzicht aankleden en 
inrichten. Aanmelden kan tot 15 
februari bij Els Minks, tel. 0251-
310107.

Mediteren?
Castricum - In de tuin van 
Kapitein Rommel worden me-
ditatieavonden georganiseerd 
door Mindfulness. Deze vinden 
plaats op de donderdagavond 
in de oneven weken te begin-
nen op 17 januari van 20.00 tot 
21.15 uur. Kosten 5,50 euro. 
Deelnemers brengen een me-
ditatiekussen of -bankje mee. 
Voor informatie: bel Marri Huis-
man 0251-657160, www.thera-
pieentraining.nl.

Top nieuwbouw 
waterzuivering 
Heemskerk - Op dinsdag 22 
januari bereikt de bouw van de 
nieuwe waterzuivering bij het 
productiebedrijf Jan Lagrand te 
Heemskerk zijn hoogste punt. 
In de nieuwe waterzuivering 
krijgt het aangevoerde en voor-
gezuiverde IJsselmeerwater 
een behandeling met ultravio-
let licht in combinatie met wa-
terstofperoxide (UV/H2O2) en 
een behandeling met actieve 
kool (APK). De eerste paal voor 
deze zuiveringsinstallatie werd 
op 14 februari 2007 geslagen. 
De bouw ligt op schema en 
verwacht wordt dat komende 
zomer de installatie in gebruik 
wordt genomen. 



16 januari 2008  pagina 22

zondag 20 januari 14.00 uur:

Limmen - Berdos
wedstrijdsponsor: 't karrewieL in spanje
 van dirk en marion dekker

pupil van de week: Bas de wiLdt (Limmen d2)

Spannende finales tijdens
het Cor Zonneveldtoernooi
Castricum – D-Pupillen van Vitesse’22 streden zaterdag, on-
der het toeziend oog van Cor Zonneveld, om de prijzen van het 
naar hem genoemde zaalvoetbaltoernooi.

Pas in de laatste wedstrijd werden 
de prijzen verdeeld. Uit handen 
van Vitesse-topscorer Lennert 
Beentjes kreeg het team van Ar-
senal (Kasper van de Klundert, 
Niels Gersonius, Youri Steur, 
Tim Hesselmans, Bram Duijn en 
Anouschka Hilferink) de hoofd-
prijs uitgereikt. Arsenal bleek op 
doelsaldo de sterkste. Zij krijgen 
samen met Manchester United 
(tweede plaats) en de winnaars 
van de verliezerspoule, PSV, op 30 
maart een verzorgde training door 

de technische staf van Stormvo-
gels/Telstar en zullen de wedstrijd 
tegen Go Ahead Eagles bezoeken.
De prijs voor de meest waardevolle 
speelster was voor Anouschka Hil-
ferink, terwijl Justin Harmsen met 
de titel Meest Waardevolle Speler 
naar huis ging. Talent van het toer-
nooi werden Dinesh Ragoshing en 
Aileen Surendonk. De topscorer 
werd Carlo Vrijburg die de keepers 
maar liefst 27 keer liet vissen. Bij 
de meisjes was deze titel voor Na-
dieh Derksen.

Lennert Beentjes omringd door de prijswinnaars. 

KNVB kiest de normen en 
waarden van Vitesse’22
Castricum - De KNVB heeft Vitesse’22 uitgenodigd om deel te 
nemen aan het pilotproject Normen en Waarden. De voetbal-
bond adviseert de club bijvoorbeeld bij de totstandkoming van 
een reglement. 

Het initiatief is een van de speer-
punten van het bestuur van Vites-
se. De aanpak van de Castricumse 
voetbalvereniging is opgevallen 
bij andere clubs, die informatie 
hebben aangevraagd bij de werk-
groep Normen en Waarden die 
binnen Vitesse is geïnstalleerd. 
Deze werkgroep heeft onder meer 
(ludieke) bordjes op de Puikman 

hangen met een aantal positief 
geformuleerde statements met be-
trekking tot normen en waarden. 
Tevens wil de werkgroep eens per 
jaar een ‘Team van het jaar’ benoe-
men voor het naleven van normen 
en waarden. 
Vitesse’22 is een van de tien clubs 
in Nederland die door de KNVB 
zijn uitgenodigd. 

Spannende tijden breken 
aan voor VV Limmen 1
Limmen - Voor VV Limmen 1 breken er spannende weken aan. 
Met topwedstrijden tegen Berdos (thuis), Alkmaarsche Boys 
(uit) en Koedijk (thuis) zal het er vanaf zondag 20 januari om 
gaan spannen. 

Omdat alle contractbesprekingen 
rondom de feestdagen al zijn af-
gerond zit de selectie in rustiger 
vaarwater en kan het vizier zich 
volledig op de tweede helft van de 
competitie richten. 
Limmen 1 kende vorige week al 
een goede herstart met een over-
winning op oud-Limmen 1. Dankzij 
drie doelpunten van Jeroen Veldt 
en één van Rik Seignette won Lim-
men met 4-1. Iwan Dekker nam de 
treffer van Oud-Limmen 1 voor zijn 

rekening. 
Deze week is er had getraind, 
waarbij dinsdagavond de shuttle-
runtest op het programma stond. 
Winnaar van deze uitputtingssslag 
werd krachtmens Ron van Stralen. 
Zondag 13 januari oefende Lim-
men op Dampegheest tegen FC 
Uitgeest. Daarmee werd op pa-
pier een tegenstander van gelijke 
sterkte bestreden. Limmen won 
uiteindelijk met 4-2 en lijkt in 
vorm. 

Zaalvoetbaltoernooi FCC 
Castricum - Net als voorgaande jaren heeft de jeugd van FC Castri-
cum  gedurende de kerstvakantie weer volop gevoetbald in de sporthal 
de Bloemen. Vier dagen duurde het toernooi met als hoogtepunt op de 
laatste dag de finalewedstrijden van het toernooi. In tegenstelling tot 
de voorgaande jaren werd dit jaar een boarding-veld uitgezet waardoor 
het spel sneller en intensiever werd. Als sluitstuk van het kalenderjaar 
vierde de Castricum aanhang de slotavond met de prijsuitreiking en het 
rad van avontuur in het clubgebouw.  

Mark Kranendonk hoofd- 
trainer zaterdagteam FCC
Castricum - Voetbalclub FCCastricum heeft een overeenkomst 
bereikt met  Mark Kranendonk (36) als hoofdtrainer van de za-
terdagseniorenselectie. De overeenkomst heeft een duur van 
een jaar, maar de intentie om eventueel langer te gaan samen-
werken is al door beiden uitgesproken. De Heemskerker volgt 
Rob de Kip op die aan het einde van dit seizoen zal vertrekken 
naar zaterdag tweede klasser Reiger boys. 

Kranendonk was gedurende zijn 
voetbalperiode als keeper actief 
bij ondermeer ADO’20, FC Velsen-
oord, FC Lisse, sv ARC en ODIN’59. 
In 1996 is Mark begonnen als voet-
baltrainer en acteert dit seizoen als 
assistent hoofdtrainer bij HFC EDO 
uit Haarlem waar hij het tweede 
team onder zijn hoede heeft. EDO 
2 komt uit in eerste klasse reserve 
van de zondagcompetitie en staat 

momenteel op de eerste plaats. 
Castricum denkt met Mark Kra-
nendonk een energieke jonge trai-
ner te hebben aangetrokken die 
in staat moet zijn om de zaterdag 
1 senioren binnen korte tijd weer 
terug te brengen naar de tweede 
klasse. Voetbalclub FCCastricum 
heeft momenteel meer dan 50 
voetbalteams in de competitie en 
ongeveer 850 leden. 

Meervogels 
start tegen PSCK 
Akersloot - Het zaterdagteam van 
Meervogels dat zo trots aan kop 
staat begint 2008 met een uitwed-
strijd tegen PSCK. Op papier een 
tegenstander die makkelijk te klop-
pen moet zijn want deze ploeg staat 
een na laatste. 
Bij Meervogels zijn er op dit moment 
geen geblesseerde of geschorste 
spelers. Het team heeft drie punten 
voorsprong op de concurrentie.  

Broedermoord 
bij SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag 11 januari 
speelde SV Vredeburg ronde 14. 
K. Kramer wist het toreneind-
spel met een pluspion tegen B. 
Stolp bekwaam te winnen. Ebels 
en v.d. Storm gaven elkaar geen 
duimbreed toe en maakten er 
een marathonpartij van. Uit ver-
moeidheid maakten zij tenslotte 
remise door herhaling van zet-
ten. 
D. Aafjes wist tegen Hafkamp 
een vrijpion fraai te laten pro-
moveren. V.d. Heijdt liet zien dat 
er bij hem opgelet moet worden, 
Dinkla ging na enkele sterke to-
renzetten mat achter de paaltjes. 
A. Wellink en J. Levering pleeg-
den een brute broedermoord op 
respectievelijk L. Wellink en H. 
Levering. 

R. Termes wist taai stand te hou-
den met twee pionnen minder 
tegen M. Voorwalt. De afwezige 
Admiraal werd naar volle tevre-
denheid ongedeeld winnaar in 
poule vier van het Corus week-
endvierkamp en promoveert 
hiermee naar poule drie. 

Stad en Streek 
driebanden-
teamtoernooi 
Akersloot - Vrijdag 18 januari 
gaat het jaarlijkse Stad en Streek 
driebanden toernooi in biljart-
centrum  De Vriendschap aan 
de Kerklaan 18 in Akersloot van 
start. Het jaarlijks terugkerende 
toernooi voor teams werd vorig 
jaar verrassend gewonnen door 
het team van Egmond, dat er al-
les aan zal doen om deze titel te 
prongoleren. 
Een zeer sterk bezet driebanden 
toernooi met spelers uit de extra 
klasse, hoofdklasse, eerste en 
tweede klasse verdeelt over ze-
ven teams van vier deelnemers. 
De teams komen uit Egmond, 
Alkmaar, Akersloot, Uitgeest, 
Kennemerland, Bergen en Zaan-
streek.

De start is vrijdag 18 januari om 
19.00 uur en het toernooi krijgt 
z’n vervolg op zaterdagmiddag 
om 13.00 uur met een vervolg op 
zaterdagavond. De finalepartijen 
starten zondagmiddag om 13.00 
uur. 
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Hotel Trompenberg in Egmond aan Zee begin 20e eeuw (Foto: Jon-
ker) 

Vergane glorie en 
jutters uit Egmond
Egmond - Aan het begin van de vorige eeuw kwam het toe-
risme op gang in Egmond aan Zee. Nieuwe hotels die werden 
gebouwd, waren waaronder hotel Trompenberg en hotel Wel-
gelegen. Helaas zijn beide gebouwen in de oorlog gesloopt. In 
de nieuwe Geestgronden van Stichting Historisch Egmond is 
uitgebreid over de glorietijd ervan te lezen. 

Hotel Welgelegen na de stormvloed van 5 januari 1906 (Foto: Jonker) 

Het boekje bevat verder twee ar-
tikelen geschreven uit eigen er-
varing: over de boerderij en het 
grote gezin van Bertus de Waard 
en Johanna Groen in de Egmon-
dermeer en een mooi verhaal 
van strandjutter Jos van Duin. 
Ook komt de lezer aan de weet 
dat in Egmond aan den Hoef zes 
straten zijn vernoemd naar vrou-
wen uit het huis van de graven 
van Egmont. Historicus Albert 
van der Zeijden schrijft over 
graaf Lamoraal van Egmont, de 
beroemdste Egmonder aller tij-

den. Een artikel over het goud-
schip Lutine, waarnaar in het 
boekje wordt verwezen, staat op 
www.historischegmond.nl. Op 
deze nieuwe website staat nog 
veel meer over de drie Egmon-
den. 
De nieuwe Geestgronden is los 
te koop bij boekhandel Dekker 
en Foto Jonker in Egmond aan 
Zee en bij Apeldoorn Electro 
in Egmond Binnen. Wie Geest-
gronden thuis in de bus wil, kan 
contact opnemen met Jessica 
van Gend tel. 072-5067773.

Schilderen vanuit gevoel  
Limmen - Ouders die met hun volwassen kind creatief aan de 
gang willen gaan, kunnen deelnemen aan de workshop ‘Schil-
deren vanuit het gevoel’. In deze workshop staat de ouder-
kindrelatie centraal.

Ervaring met schilderen of ken-
nis van technieken zijn niet be-
langrijk. De workshop start met 
een ontspanningsoefening. Er 
wordt gewerkt in groepjes 
van maximaal zes deelnemers. 
De workshop duurt 2,5 uur 

en vindt plaats in februari en 
maart in Limmen
Het atelier heeft ook ca-
deaubonnen.  Bel voor meer 
informatie of aanmelding: 
Judith Bosman-Draai, tel 072-
5051147.

Junioren U20 The Sea 
Devils winnen opnieuw
Castricum - Zaterdagavond speelde basketbalvereniging Sea 
Devils in Dordrecht. Het eerste kwart werd er goed en gecon-
centreerd gespeeld en Sea Devils nam gelijk een voorsprong. 
Mooie scores van Daniel, Tim, Fabian, Jeff en Bob. Met name 
de laatste had er zin in en scoorde optimaal.

Ook onder het bord waren de Sea 
Devils spelers oppermachtig, on-
danks de extra lengte van enkele 
spelers van Rowic. Het kwart ein-
digde dan ook in een 8 -23 voor-
sprong voor de Castricummers. 
Het tweede kwart begon slordig. 
De Castricummers gingen door 
de grote voorsprong te mak-
kelijk spelen en maakte domme 
fouten in de passing. De aanval 
liep zoals altijd prima met leuke 
hoogstandjes van Fabian,Tim en 
Bob. Verdedigend lieten ze wat 
steekjes vallen, wat resulteerde 
in een spannender kwart 21-23. 
Rustand 29-46. Helaas moest Jef 
met een enkelblessure uitvallen. 
Daniel, Tim en Daan lieten er 

daarna geen misverstand over 
bestaan wie als winnaar naar 
huis zou gaan. Bob heerste met 
Fabian onder het bord en de ook 
diverse snelle assists waren het 
kijken meer dan waard. Stand 
14 -20. Het laatste kwart zetten 
de Castricummers nog een keer 
de turbo aan met als gevolg veel 
scores. 

Het Dordrechtse kamp was vol-
ledig van de kaart en wel zo zeer 
dat een speler zelfs schreeu-
wend de zaal uitliep. Eindstand 
93 – 65 voor de spelers van The 
Sea Devils. Komende zaterdag 
wacht een zware klus thuis tegen 
Hoofddorp om 20.45 uur. 

Hardstyle in Buk Buk
Regio - R2 Dance organiseert na een geslaagde eerste editie 
een nieuwe editie van Hou2e Mu2ik. Dit gaat gebeuren op 19 
januari en weer in de Buk Buk te Heiloo. Hou2e Mu2ik is het 
hardstyle concept van R2 Dance. 

Sonny en Fatal openen de avond, 
The Vinyl Pimp en Veezz One 
komen daarna en die weten wel 
hoe ze moeten mixen. Deze jon-
gens zijn resident van de internet 
hardstyle radio Fear FM. 
Daarna draait Pinas. Deze jongen 
is een echt talent die al ontdekt 
is door grote organisaties. Hij 
staat onder contract bij Cyndium 
en heeft gedraaid op Q-Base en 

Defqon.1. De grootste helden 
van de avond zijn de Noisecon-
trollers. Deze jongens zullen een 
uur live-optreden. Ze zullen deze 
avond ondersteund worden door 
mc Renegade.

De avond word afgesloten door 
Hagar en Trico, de twee vaste re-
sidents van R2 Dance. De entree 
bedraagt deze editie 10,00 euro.

Vakantie voor 
mensen met 
een beperking
Regio - Voor mensen met een 
lichamelijke of verstandelijke 
beperking is het vinden van een 
goede vakantiebestemming niet 
altijd even makkelijk. Gelukkig 
zijn hier tegenwoordig voldoen-
de mogelijkheden voor. MEE 
Noordwest-Holland organiseert 
speciaal voor mensen met een 
beperking, handicap of chroni-
sche ziekte van 20 tot en met 26 
januari de Vakantieweek. In de 
vakantieweek worden diverse 
activiteiten georganiseerd zoals 
twee vakantiebeurzen en va-
kantiespreekuren. Daarin wordt 
kosteloos informatie en advies 
gegeven over allerlei vakantie-
mogelijkheden. 
Verre reizen en exotische oorden, 
zo zelfstandig mogelijk, bijna al-
les is denkbaar. Op zondag 20 
januari vindt van 11.00 tot 16.00 
uur aan de Koningsweg 49 te 
Alkmaar een vakantiemarkt 
plaats waar reisorganisaties hun 
aanbod presenteren. Deze markt 
wordt speciaal georganiseerd 
voor moeilijk lerenden en men-
sen met een verstandelijke be-
perking. De toegang is gratis.
Voor mensen met een chronische 
ziekte, lichamelijke of zintuiglijke 
beperking, mensen met een aan 
autisme verwante contactstoor-
nis, mantelzorgers, familie en 
verzorgenden, is op zaterdag 26 
januari in het Sportpaleis van 
11.00 tot 16.00 uur een grote va-
kantiebeurs en informatiemarkt. 
Het adres van het Sportpaleis is 
aan de Terborchlaan 200 in Alk-
maar. De toegang is gratis. 
Tevens is het mogelijk om een 
afspraak te maken voor een per-
soonlijk reisadvies op het kantoor 
van MEE aan de Duitslandlaan 3 
in Heemskerk. Men kan iedere 
dag tijdens kantooruren bellen 
naar 0251-261660. Dit kan gedu-
rende de gehele vakantieweek.

Winkeldieven 
aangehouden
Castricum - Op de Oranjel-
aan zijn maandag rond 15.15 
uur drie winkeldieven aange-
houden. De drie waren na een 
winkeldiefstal gevlucht in een 
auto. 
De politie heeft aan de hand 
van een beschrijving van de 
personen en hun auto, het 
voertuig kunnen opsporen en 
klem gereden. Het gaat om 
twee vrouwen in de leeftijd van 
24 en 26 jaar uit Heemskerk 
en Castricum, en een 26-jarige 
man uit Purmerend. Zij worden 
verdacht van het stelen van 
kleding en andere goederen uit 
diverse winkels van het winkel-
centrum Geesterduin.
In de auto werd een aantal ge-
stolen goederen aangetroffen. 
Alle drie zijn in verzekering ge-
steld.

Akersloot – Zondag om 12.10 
uur vond er op de snelweg A9, 
ongeveer 2 km voor de afslag van 
Akersloot, een eenzijdig ongeval 
met letsel plaats. De 19-jarige 
bestuurder van een personen-
auto uit Zuid-Scharwoude kwam 
uit de richting van Alkmaar en 
ging in de richting van Haarlem. 
Bij het begin van een inhaalma-
noeuvre schrok hij van een auto 
naast hem. Hij raakte in een slip 
en verloor de macht over het 

stuur. Hij reed tegen de vangrail 
in de middenberm. De bestuurder 
zelf en zijn mannelijke 16-jarige 
passagier voorin de auto raakten 
licht gewond. Drie inzittenden 
achterin de auto, twee meisjes 
en een jongen, allen rond de 16 
jaar en afkomstig uit Heerhugo-
waard en omgeving, raakten bij 
de klap gewond. Zij werden uit 
de auto geslingerd en kwamen 
in de middenberm terecht. Een 
traumaheli en de brandweer ver-
leenden bijstand.
De drie slachtoffers zijn over-
gebracht naar ziekenhuizen in 
Alkmaar en omgeving. Ze waren 
aanspreekbaar maar zullen uit-
gebreid worden onderzocht. De 
aard van hun letsel is nog niet 
bekend. De inzittenden van de 
auto waren vrienden van elkaar 
en op weg naar een evenement.

Tussen ‘kijkers’ op de andere 
rijbaan ontstond nog een kop-
staart botsinkje. De linker rijbaan 
(richting Haarlem) is door het 
ongeval anderhalf uur gestremd 
geweest. Het verkeer is omgeleid 
en er ontstond file. 

Rommelmarkt 
Regio - Zondag 20 januari 
wordt in sporthal de Meent, 
pal naast de ijsbaan in Alkmaar 
een rommelmarkt gehouden. 
Dat betekent ongeveer honderd 
kramen boordevol gebruikte 
spullen die vaak voor een prik-
kie van eigenaar kunnen wisse-
len. De markt duurt van 10.00 
tot 16.00 uur en de toegang be-
draagt twee euro, kinderen tot 
en met 11 jaar en onder bege-
leiding hebben vrij entree.

Aanrijding met letsel op A9 
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Nieuwe show Ernst en 
Bobbie in De Bloemen 
Castricum - Tijdens de voorjaarsvakantie treden Ernst en Bob-
bie door het hele land op met hun show ‘Een bruid voor de 
boswachter’. Het is een multimediashow vol bekende liedjes 
die wordt opgevoerd op woensdag 27 februari in sportcentrum 
De Bloemen.

Ernst en Bobbie mogen de bos-
wachter helpen met de voorbe-
reidingen van zijn bruiloft. Op 
een goed moment besluiten ze 
zelfs om de bruid te gaan halen 
die in de Stille Zuidzee woont. 
Als dat maar goed gaat...
De show, geschikt voor kinderen 
van 3 tot 9 jaar, wordt twee keer 

opgevoerd: om 10.30 uur en om 
14.00 uur. 
Kaartverkoop in sportcentrum 
De Bloemen, De Bloemen 71, 
Castricum en bij Intertoys in 
winkelcentrum Geesterduin. De 
entree is 4,50 euro en kinderen 
jonger dan een jaar mogen gratis 
naar binnen. 

Optreden Kwintet van 
Jos Ruiters in Limmen 
Limmen - Op zondag 20 januari treedt in de Nederlands her-
vormde kerk op de Zuidkerkenlaan in Limmen het kwintet van 
Jos Ruiters op. Naast klarinettist Jos Ruiters bestaat het kwin-
tet uit Keiko Iwata-Takahashi-viool, Christian van Eggelen-vi-
ool, Guus Jeukendrup-altviool en Fred Pot-cello.

Het programma van het kwintet 
is op 20 januari samengesteld 
rond een tweetal beroemde 
werken voor klarinet en strijk-
kwartet. Het concert begint met 
het Klarinetkwintet KV 581 van 
W.A. Mozart dat hij aan het eind 
van zijn leven schreef. Hij was 
lyrisch van het klarinetspel van 
Anton Stadler en schreef een 
reeks grote werken, waarin hij 
de klankkleuren en stemmin-
gen van de klarinet - die toen 
nog maar een halve eeuw be-
stond - optimaal benutte. Mis-
schien is zijn Klarinetkwintet 
nog wel mooier en diepzinni-
ger dan zijn beroemde Klarinet 
Concert.
Na de pauze staat het Klarinet-

kwintet opus 34 van C.M. von 
Weber op het programma. In dit 
bijzonder levendige werk gaat 
de klarinettist steeds de dialoog 
aan met de vier strijkers in een 
fris romantisch onderonsje. Van 
de klarinettist wordt veel ge-
vraagd, omdat Weber in de vier 
delen uitdagend heeft geschre-
ven en technisch de grenzen 
van de mogelijkheden opzoekt.

Het concert wordt georgani-
seerd door Limmen Cultuur. 
Aanvang is 15.00 uur, entree 
10,00 euro. Kaarten reserve-
ren via e-mail limmencultuur@
hotmail.com, via www.limmen-
cultuur.nl of telefonisch 072- 
5052235.

Cursus modeltekenen en 
keramiek bij Toonbeeld
Castricum - Op dinsdagavond 22 januari gaat een nieuwe se-
rie van veertien lessen keramisch vormen van start bij Toon-
beeld. Een week later begint de cursus modeltekenen. 

Tijdens deze lessen keramiek, 
onder leiding van Wilma Bosland, 
leert men potten en andere ke-
ramische objecten vervaardigen 
met klei en daarnaast is er aan-
dacht voor decoratietechnieken 
met gekleurde slibs en glazuren. 
De cursus is geschikt voor be-
ginners en gevorderden. 
Op 29 januari, eveneens op 
dinsdagavond, kan men onder 
leiding van Didi Overman model-
tekenen en -schilderen. Er wordt  
met verschillende materialen ge-
werkt: houtskool, siberisch krijt, 

conté, grafietpotlood, inkt, acryl-
verf, soft- en oliepastel. Voor wie 
een cursus volgt bij Toonbeeld 
is het mogelijk gratis gebruik te  
maken van de Open Atelier-uren. 
Voor niet-cursisten overigens 
ook, echter tegen een geringe 
vergoeding. De eerste les van 
een cursus hoeft men alleen te 
betalen als men besluit de cur-
sus te volgen. 
Kijk voor meer informatie op 
www.toonbeeld.tv. Aanmelden 
kan per mail tnbeeld@xs4all.nl of 
via 0251-659012. 

Fototentoonstelling in De Hoep

Met het oog op water 
Bakkum - De fototentoonstelling ‘Met het oog op water’ is tot 
en met 2 maart te zien in bezoekerscentrum De Hoep. Deze 
expositie laat de wereld van de Noord-Hollander zien als het 
om water gaat. Vooral als het om veel water gaat.

De geëxposeerde foto’s zijn een 
selectie uit de inzendingen van 
een publieksprijsvraag, die het 
hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier vorig jaar hield. 
De foto’s brengen de problema-
tiek van wateroverlast speels, 
romantisch of grimmig in beeld. 

Gelukkig genieten de Noord-
Hollanders ook nog steeds van 
al het water in de provincie. Ook 
dat brengen de inzenders tref-
fend in beeld. Bezoekerscentrum 
De Hoep is geopend van dinsdag 
tot en met zondag van 10.00 tot 
17.00 uur en gratis toegankelijk.

Katholiek-protestantse 
viering met ‘Aquarius’
Akersloot - Op zondag 20 janu-
ari zal een oecumenische dienst 
worden gehouden in de rooms 
katholieke kerk van Akerlsoot. 
Deze dienst wordt samen door 
de rooms katholieke parochie 
van Akersloot en de protestantse 
gemeente Akersloot/Uitgeest 
georganiseerd. Het koor ‘Aqua-
rius’ verzorgt de muzikale om-

lijsting. Met hun internationale 
en moderne repertoire staan zij 
borg voor veelzijdige en aantrek-
kelijke zang. 
Voorgangers zijn pastor Bill van 
Schie en dominee Jan van Al-
ler. Voor kinderen is er oppas en 
aparte kinderdienst. Na afloop 
koffiedrinken. Aanvang: 10.00 
uur. 

Open dag 
leerhuis
Triversum
Bakkum - Op 23 januari organi-
seert Triversum kinder- en jeugd-
psychiatrie een open dag bij haar 
logeerhuis op de Johan van 
Oldenbarneveldtweg 34 in Bak-
kum. Iedereen is welkom tussen 
14.00 en 17.00 uur om een kijkje 
te nemen in het logeerhuis.
In het logeerhuis kunnen kinde-
ren in de leeftijd van vier tot en 
met zeventien jaar met psychia-
trische problemen in de week-
enden en vakanties logeren. Op 
deze manier worden de ouders 
tijdelijk van hun zware opvoe-
dingstaak ontlast en kunnen 
even bijtanken. De logerende 
kinderen krijgen specifieke be-
geleiding van de professionele 
groepsleidsters. Duidelijkheid, 
voorspelbaarheid en vooral vei-
ligheid vormen de rode draad 
tijdens het logeren. Hierdoor 
kunnen de kinderen contact op-
bouwen met hun groepsgenoten, 
iets dat op school of thuis vaak 
moeizaam verloopt.
Plezier voert de boventoon tij-
dens het logeren. De kinderen 
krijgen een gevarieerd aanbod 
van activiteiten dat aansluit op 
hun mogelijkheden en interesse-
gebieden. Zo gaan de kinderen 
met de begeleidsters zwemmen, 
karten, bowlen, paardrijden, 
schaatsen en doen vele andere 
dingen die kinderen leuk vinden. 
In de zomervakantie worden er 
speciale themaweken opgezet 
zoals een Pipi Langkousweek of 
beroepenweek.
Triversum kinder- en jeugdpsy-
chiatrie richt zich op de behan-
deling van kinderen en jongeren 
met psychiatrische problemen in 
Noord-Holland. De hulp vindt bij 
voorkeur ambulant in een polikli-
niek plaats. De cliënten wonen 
thuis en komen dan op afspraak 
naar een polikliniek voor een ge-
sprek of behandeling. Triversum 
heeft poliklinieken in Alkmaar, 
Hoofddorp, Zaandam, Den Hel-
der, Schagen en Heerhugo-
waard.
De hoofdvestiging van Triversum 
in Alkmaar heeft naast een poli-
kliniek ook klinieken voor dagbe-
handeling of een dag- en nacht-
behandeling.

Opstarten van 
3D hobbyclub
Castricum - Enkele dames wil-
len in Castricum een 3D hobby-
club opstarten. Een ieder die ge-
zellig wil knutselen is welkom in 
de Kern. De deelnamekosten tot 
mei bedragen inclusief materiaal 
25,00 euro. Er zal begonnen wor-
den op de laatste maandag van 
de maand.
Voor opgave en informatie kan 
men bellen met Sjaan, tel. 654259 
of Tilly, tel. 677774.
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Aquafit wint 23 medailles 
in derde ronde competitie
Castricum - Afgelopen zondag 13 januari vond de derde com-
petitieronde plaats voor 31 wedstrijdzwemmers van Aquafit. 
Deze wedstrijd werd gezwommen in het nieuwe zwembad de 
Estafette in Nieuw-Vennep. 

Bij de meisjes minioren 4 (1998) 
stond de 25 vlinder en de 50 
rug op het programma. Serena 
Stel won op beide afstanden 
goud in 2 pr’s. Tessa van Gel-
deren en Jonna Noort wonnen 
ondanks een diskwalificatie 
zilver en brons op de 25 vlin-
der en brons en zilver op de 50 
rug, waarbij Jonna 13 sec van 
haar pr afzwom. Bij de jongens 
minioren 5/6 (1997/1996) werd 
de 50 school en de 50 rug ge-
zwommen. Sjoerd van Gennip 
werd 2e op de 50 school en 9e op 
de 50 rug. David van der Veen 
werd 3e op de school en 5e op 
de rug. Bij de meisjes minioren 
5/junioren 1 (1997/1996) werd 
ook de 50 school en de 50 rug 
gezwommen. Daphne Laan werd 
4e op zowel de school als de rug. 
Samara Leyen werd 8e op de 
school en Iris de Vries 12e en 13e 
op de rug en Renske Weeda 13e 
en 5e. Serena Stel mocht ook in 
deze leeftijdscategorie starten 
op de 50 rug en won brons Le-
anne Rozemijer won op deze 50 
rug goud. Meisjes junioren 2/3 

(1995/1994) zij zwommen de 50 
vlinder en de 50 vrij. Natascha 
Rietbroek won de 50 vlinder in 
en pr. Eline van Riet won brons 
en werd 4e op de 50 vrij. Soraya 
Tak werd 4e en 3e op de 50 vrij. 
Nikki Ploeg werd 7e en 10e en 
Rianne Bouwma 8e en 7e. Mar-
lotte Wester won zilver op de 
50 vrij. Bij de jongens junioren 
1/2 (1995/1994) werd ook de 50 
vlinder en de 50 vrij gezwommen. 
Cornee Rozemeijer werd 5e en 4e 
en Arno Garstman 5e op de vrij. 
Bij de meisjes Jeugd 2 en later 
(1992 en later) werd de 50 rug 
en de 100 wissel gezwommen. 
Marlotte Wester werd 1e op de 
50 rug en 3e  op de wissel en Na-
tascha Rietbroek won de wissel 
en werd 3e op de rug. Bij de jon-
gens junioren 4 en later (1993 en 
later) werd Wessel Weeda 3e op 
de 50 rug en 5e op de 100 wissel. 
Bij de Dames en Heren senioren 
stond de 100 school en de 50 vrij 
op het programma. Lisette Wes-
ter werd 3e op de school en 2e op 
de vrij en Milou van Riet werd 3e 
op de 50 vrij.

Biljartvereniging WIK

Peter Groenendal in 
zestien beurten uit
Castricum - Met een appelbeignet bij de koffie en een toast 
met champagne op het nieuwe jaar, werd de beste partij van 
de avond toegeschreven aan Peter Groenendal en Hein Huij-
ser. Peter veroverde in de partij over zestien beurten achttien 
punten met een gemiddelde van 4.68. Een prestatie voor hem 
van de eerste orde, waaronder de hoogste serie van 27. Ook 
Hein liet zich hier niet onbetuigd en pikte een dikke graankor-
rel mee met 3.68 en veertien punten.

Aan de koppositie werd even 
de bezem doorgehaald. Anton 
Steij bezorgde Wim Baltus een 
fikse nederlaag. Wim moest het 
met een moyenne van slechts 
2.12 stellen en daar profiteerde 
Gert Lute van. Hij nam de kop 
over door zijn winnende partij 
tegen Hein Kitsz met een best 
moyenne van 3.66, goed voor 
elf punten. Ook Klaas Ulder 
blijft in de race met zijn tweede 
plaats, ondanks dat hij klop 
kreeg van Peter Vos. Peter was 
goed voor twaalf punten en 
Klaas voor tien punten.
Verder zag men Kees Baars in 
‘t nieuwe jaar goed van start 
gaan met twee uitstekende 
partijen van net iets boven de 
4.00 gemiddeld. Een van zijn 
tegenstanders was Jan van der 
Zon, maar ook die zette 2008 
zo goed in, dat hij in 20 beur-
ten met 1.90 als winnaar vijftien 
punten kon opstrijken. De vier-
de plaats voor Jan is voorlopig 
een feit, direct gevolgd door 

Peter Weijers die in 21 beurten 
met 3.57 flink uithaalde tegen 
Jan Kamp. Jan startte wel goed 
in de eerste vijf beurten, maar 
zakte vervolgens naar 1.90 wat 
twee minpunten opleverde.

Opnieuw een winstpartij van 
twaalf punten voor Ferry van 
Gennip tegen Gerard de Zeeuw. 
Ferry bezet de zevende plaats, 
maar wij achtten hem, gezien 
het aantal caramboles die hij 
maken moet, wel in staat om 
nog een sprongetje te maken.
Wim van Duin was net niet 
in staat om Cees Burgmeijer 
op de knieën te krijgen. Het 
scheelde maar een carambole, 
maar 1.51 was wel goed voor 
de tien basispunten. Voor Cees 
elf punten met zijn moyenne 
van 2.44. 27 Beurten waren 
voor Cor Stroet voldoende om 
voor de 58 caramboles elf pun-
ten te halen. Henk Stengs bleef 
hier met 3.74 op negen punten 
steken. 

Nijenburg cultuur-
historisch bekeken
Heiloo - Het IVN, de Vereniging 
voor natuur- en milieueducatie, 
organiseert elke derde zondag 
van de maand een natuurwande-
ling in het Heilooër Bos. Dit jaar 
wordt er in de maanden januari 
en februari vooral aandacht ge-
schonken aan de cultuur-histo-
rie van het landgoed Nijenburg. 
Op 20 januari zal het daarbij met 
name gaan om het landhuis en 
directe omgeving, en over de fa-
milie Van Foreest die daar eeu-
wen gewoond heeft. 

In februari, op zondag de 17e, 
verschuift de aandacht naar 
de wijdere omgeving, de park-
aanleg en het ontwerp van het 
landgoed als geheel. De wan-
deling begint zoals gewoonlijk 
om 10.00 uur bij de Kattenberg 
aan de Kennemerstraatweg en 
duurt ongeveer twee uur. Warme 
kleding en waterdicht schoei-
sel aanbevolen! Voor nadere in-
lichtingen kan men mailen naar 
IVN-Heiloo@hccnet.nl of bellen: 
072 532 5110.

Wim Pool draait warm
Castricum - In de 18e ronde interne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum lijkt Wim pool junior niet te stoppen. Hij 
vormt met de zoveelste overwinning op rij een serieuze be-
dreiging voor koploper Sander Mossing Holsteijn, die vrijdag 
niet in actie kwam.

Wim versloeg met zwart tegen-
stander Mark Min, die een lo-
per op de zevende rij zette maar 
daarna met zijn eigen dame de 
terugtocht van de loper afsloot. 
Wim profiteerde handig en met 
een stuk minder liet Mark het 
zich niet meer bewijzen en gaf 
terecht op.
Egbert Kooiman bestreed  met 
wit de klassieke e4-e5 opening 
van tegenstander Gerard van 
Pinxteren. Wit kwam minder uit 
de opening en verloor op de 16e 
zet een pion op e3. Zwart profi-
teerde maximaal en won met een 
combinatie nog een pion. Ver-
zeild geraakt in een uitzichtloos 
eindspel, streek Egbert op de 30e 
zet de vlag.
Evert Schmit met wit tegen Han 
Duinker met zwart, liet weer 
eens zien hoe een meedogenloos 
moordwapen de vierpionnenvari-

ant in het Koningsindisch tegen 
een onvoorbereide tegenstander 
kan zijn. De opening werd afge-
raffeld door beide spelers en toen 
was er al iets van een brandlucht 
merkbaar. Na nog wat zetten, 
bleek dat Han zijn eigen huis 
in de fik had gestoken. Er was 
sprake van een uitslaande brand, 
die niets anders dan verkoolde 
zwarte stukken opleverde. Ver-
lies voor Han met bovendien een 
huiswerkopdracht. 
Peter Smit speelde met wit tegen 
een zeer agressief openende Jos 
Maasdijk. Peter wist het hoofd 
koel te houden en pakte twee pi-
onnen mee. Nadat Jos een kwa-
liteit offerde om erger te voorko-
men, bleek dit materiaaltekort 
uiteindelijk verantwoordelijk voor 
zijn verlies. Op kop: Sander Mos-
sing Holsteijn, gevolgd door Wim 
Pool junior en Ger Holsteijn.

Safe Point 
speelt weer 
gelijk!
Castricum – De zaalvoetballers 
van Safe Point hebben woens-
dag een punt weggesleept in de 
Schoorlse Blinkert. De Castricum-
mers leidden een kwartier voor 
het einde met 1-3 maar konden 
niet voorkomen dat DGAC/ Veste-
ring langszij kwam (3-3).
De thuisploeg startte sterk en 
zette de Castricumse opponent 
direct onder druk. DGAC kreeg 
behoorlijke kansen in deze fase 
maar was niet effectief in de af-
ronding waardoor het lang 0-0 
bleef. Hierna kwam Safe Point 
beter in het eigen spel en scoorde 
John de Zeeuw fraai de 0-1 op 
aangeven van Marcel Beentjes 
die weer terug was na een bles-
sure. Na een individuele actie van 
DGAC volgde de gelijkmaker, 1-1. 
Beide teams wisten tot de wissel 
niet meer tot scoren te komen.
In de tweede helft was Safe Point 
de betere ploeg. De ruimtes wer-
den beter benut waardoor de 
aanvalsacties veel meer gevaar 
opleverden. Eerst was Marcel 
Beentjes succesvol en mocht na 
goed doorzetten de 1-2 aante-
kenen. Kort daarop brak Ronald 
Welboren door op links en speel-
de René Kaandorp aan die feilloos 
inschoot: 1-3. Welboren en Meijer 
raakten het houtwerk en waren 
dicht bij de vierde treffer.
In het laatste kwartier maakte Safe 
Point de fout door veel te weinig 
het balbezit te behouden en op 
het verkeerde moment de aanval 
op te zoeken. DGAC kwam terug 
tot 2-3 omdat de Castricummers 
achterin teveel ruimte weggaven. 
Ook speelde de thuisploeg in deze 
fase veelvuldig zeer fysiek waarbij 
de scheidsrechter nauwelijks op-
trad. Na slecht uitverdedigen was 
een afstandschot zelfs doelman 
Zandbergen te veel, 3-3.
Zandbergen bracht hierna nog 
een keer met de voet redding en 
voorkwam daarmee erger voor 
Safe Point.
Safe Point speelt vrijdag om 21.05 
uur in de Bloemen tegen Kolping 
Boys.

Wijziging in 
lestijden gym 
Akersloot - Bij gymvereni-
ging W.W.S.V. worden de les-
sen van vrijdag verplaatst. De 
mannen gaan naar de don-
derdag, 20.30 uur en deze 
gaat verder als gemngde 
groep. De kleuters die op 
vrijdag gymden gaan voort-
aan naar de maandag. Groep 
1: maandag 15.30-16.15 uur, 
groep 2: maandag 16.15-17.15 
uur, groep 3: maandag 17.15-
18.15 uur. De tijden voor de 
groepen van dinsdag en don-
derdag blijven onveranderd.  
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Met stevig programma voor de boeg

CAS RC in een lage 
versnelling voorbij REL
Castricum - Na de midweekse kraker tussen de Shadows van 
CAS RC en Waterland in de tweede klasse, die de koploper op 
Wouterland een verrassende nederlaag opleverde, moesten 
de reserves van de Castricumse ploeg zondag buigen voor de 
Pickwick Players. 

De hoofdmacht van CAS RC maak-
te de reputatie van sportploeg van 
het jaar op eigen terrein waar te-
gen rode lantaarndrager REL. Dat 
ging weliswaar in een lage versnel-
ling, want tegen de ploeg uit Etten 
Leur werden veel te veel fouten ge-
maakt en daardoor stokte de score 
bij 74 – 0, waar de honderd mak-
kelijk in beeld had kunnen komen. 
De Colts en de Ladies speelden 
tegelijkertijd tegen Oemoemenoe. 
De jonge ploeg van Hans Marcker 
en Ben Scheerman had er een hele 
kluif aan, maar wist in het tweede 
bedrijf een 33 – 17 zege binnen 
te slepen. De Ladies hadden een 
goede dag en wonnen met liefst 
52 – 12.
Na de opening van 2008 in Den 
Haag stond er deze zondag op-
nieuw een ander basisteam in 
het veld. Dit vijftiental wist elkaar 
echter heel goed te vinden, want 
al na twee minuten opende Rob 
van der Velden met een try na een 
slimme kick van Lammert Ruiter. 
Rob Molenaar speelde een prima 
pot op de fly half en benutte de 
eerste van vele conversies. Het 
enige werkelijke wapenfeit van de 
bezoekers viel in de vijfde minuut, 
doch de penalty ging naast de pa-
len. Na een goed kwartier spelen 
viel het kwartje bij de thuisploeg. 
Walter van Keulen startte goed in 
en even later beloonde Van der 
Velden een fraaie actie van Mole-
naar. Een goed geplaatste chipkick 
van Maxim Picauly stelde Ruiter 
in staat te scoren en nog voor het 
rustsignaal toonde Molenaar zijn 
spelinzicht om met een prachtige 
schijnbeweging een gapend gat in 
de verdediging van REL in te dui-
ken en via een vrije doorgang kon 
scoren. Na veertig minuten spelen 
was de stand 40 – 0.

Na de korte onderbreking wilden 
de gretige jongelingen van CAS 
RC hun kans grijpen om vaker een 
basisplaats af te dwingen. Liefst 
zeven basisspelers ontbraken door 
vakanties en blessures, maar de 
invallers maakten stuk voor stuk 
een goede indruk. Er werd even-
wel teveel schoonheid in de acties 
betracht, die door slordigheid niet 
beloond werden. Pas na tien minu-
ten zag Ruiter een klein gaatje en 
dook daarin voor de volgende try. 
Er was veel druk op de REL-defen-
sie, die meerdere malen onder een 
grotere uitslag uitkwamen door de 
vele foutjes aan Castricumse kant. 
Johan Mooij schroefde de marge 
na een kwartier nog op en Andrew 
Marsden had zich inmiddels opge-
worpen voor de conversies. 
In de slotfase kreeg het trouwe pu-
bliek nog een aantal fraaie acties 
voorgeschoteld. Ook jongelingen 
als Luuk de Geest, Gerben Zonne-
veld en Dennis Scholder mochten 
hun opwachting maken. Na het 
voorbeeld van Wesley Mulder wist 
ook Zonneveld te scoren, daarna 
nog gevolgd door tries van Mars-
den en captain Eddy Kelsey. Daar-
mee werd het strijdperk met een 74 
– 0 overwinning verlaten en werd 
Molenaar tot man of the match uit-
geroepen.
Er wacht de regerend landskampi-
oen een zware week, door het inge-
plande inhaalduel tegen de Dukes 
in Den Bosch op woensdagavond 
16 januari om 20.00 uur. Zondag 
staat de altijd lastige uitwedstrijd 
tegen Hilversum op het program-
ma, kick-off 14.30 uur. De Shadows 
reizen af naar de Almere Bulldogs, 
terwijl de Ladies bij de dames van 
Utrecht op bezoek gaan. De Colts 
zijn vrij en het Driede speelt om 
14.30 uur thuis tegen Alkmaar.

Egmond-Pier-Egmond Business 

Team Deining voor 3e  
keer op rij kampioen! 
Bakkum - Afgelopen zaterdag 12 januari ging het ATB-team 
van De Deining na maanden trainen laten zien wat ze waard 
waren tijdens de Egmond Pier Egmond-race. De jacht van an-
dere teams op de titel wordt elk jaar groter. In de fietsgangen 
gonsde het van minimaal drie hongerige teams die hen wilde 
opvreten; Grondmij, De Haantjes en De Zeeleeuw. 

V.l.n.r. staand: Ewoud de Groot, Richard Groot, Jan de Jager, Marco 
Moes, Gerri Zonneveld, Bart Al, Marco de Jonge en Jeroen Buter. 
V.l.n.r. zittend: Frans van Amersfoort, Alderd Zegwaard, Ronald van 
Trigt, Denny Rijk, Iwan Neijzing, David Vonka, Robbert de Groot, Erwin 
Krom en Jeroen Kriek.

“Gelukkig waren al onze trainin-
gen niet voor niets, en konden 
we uit hun klauwen blijven”, zegt 
Richard Groot. 
“Vanaf het begin is het gelukt 
om de wedstrijd te controleren. 
Er zaten continu vijf man van 
Deining in de kopgroep. Bij de 
finish was het vrij snel duidelijk 
dat we het weer geflikt hadden. 

Bij de eerste vijf rijders zat drie 
man van Deining Castricum 
en nummers vier en vijf volgde 
snel, de totaal tijd gaat namelijk 
om de snelste vijf van elk team 
dat uit acht personen bestaat. 
De aankomsttijden worden bij 
elkaar op geteld. We hebben 
ervoor moeten knokken en zijn 
apetrots!”

Honderden jeugdatleten 
naar cross AV Castricum
Bakkum - Camping Bakkum is zaterdag 19 januari een be-
langrijk middelpunt van de Noord-Hollandse jeugdatletiek. 
Die dag organiseert AV Castricum op de terreinen van deze 
camping aan de Zeeweg de tweede wedstrijd van de cross-
competitie 2007-2008. 

Aan deze officiële wedstrijd van 
de Koninklijke Nederlandse At-
letiek Unie doen naar verwach-
ting circa 500 atleetjes en atle-
ten in de leeftijd van 6 tot en 
met 18 jaar mee afkomstig van 
ruim 20 atletiekverenigingen. 
Ook AV Castricum zal met een 
flinke afvaardiging aan de start 
verschijnen. 
Een serie van drie wedstrijden 
gevolgd door een finale moet 
duidelijk maken wie zich voor 
een jaar crosskampioen van het 
district Noord-Holland, Utrecht 
en Flevoland mag noemen. De 
wedstrijd van aanstaande za-
terdag geeft de atleten de kans 
om zich te plaatsen voor de 
finale, die op 15 maart in Bus-
sum wordt gehouden. Natuur-
lijk lopen de krachten van de 
verschillende leeftijdsgroepen 
sterk uiteen. Om de atleten toch 
allemaal een zo gelijk mogelijke 
kans te geven, worden er in de 
jeugdatletiek dan ook heel wat 

categorieën onderscheiden. Dit 
betekent dat er zaterdag maar 
liefst 16 keer een startschot 
klinken zal. Het betekent ook 
dat er door de verschillende 
categorieën meestal verschil-
lende afstanden moeten wor-
den afgelegd. De af te leggen 
afstanden variëren zaterdag in 
lengte van 1.000 meter voor de 
allerjongsten tot 4.000 meter 
voor de oudste junioren. 
Het programma van 19 januari 
gaat om 12.00 uur van start met 
de wedstrijd voor de jongens 
junioren A en B, dus de 15 tot 
en met 18-jarigen. Rond 15.30 
uur zal de wedstrijd met een 
loop over 1.000 meter voor de 
C-pupillen worden afgesloten. 
Alle starttijden staan vermeld 
op www.avcastricum.nl. Deel-
name aan de crosscompetitie 
is alleen via voorinschrijving 
mogelijk voor leden van atle-
tiekverenigingen. (Foto: Anton 
Schermer).

Meervogels 
pakt belang-
rijke punten 
Akersloot - Het zondagteam 
van Meervogels is 2008 goed 
begonnen door met 2-0 van 
Purmerland te winnen. Het team 
staat nu op de tweede plek van 
de ranglijst.
Eerder dit seizoen won Meervo-
gels met liefst 2-11 van Purmer-
land. En dat zou volgens trainer 
Ron Leunk van Purmerland deze 
keer absoluut niet gebeuren. 
“We hadden toen een complete 
offday. Nu waren we voorzichti-
ger. Met dubbele cijfers verliezen 
is natuurlijk een schande en dat 
moest voorkomen worden.”
De fanatieke fans van de M-Side 
waren weer talrijk aanwezig. 
Leunk was dan ook zeer en-
thousiast over de M-Side. “Ze 
zijn zeker een twaalfde man 
voor Meervogels. Ik ken maar 
weinig clubs op dit niveau die 
zoveel fans hebben.” De M-Side 
had deze keer nieuwe sjaals om 
en dat was een kleurrijk gezicht 
langs de lijn. 
Oorspronkelijk stond deze wed-
strijd als laatste in de competitie 
gepland maar blijkbaar moesten 
de Purmerlanders allen gezamen-
lijk op vakantie en was de wed-
strijd vooruit geschoven. Al aan 
het begin van de wedstrijd was te 
zien dat Meervogels weer moest 
wennen aan een echte wedstrijd. 
Er werd te slap ingegrepen, on-
zorgvuldig overgespeeld, dan 
weer te hard, dan weer te zacht. 
Gelukkig was Daan van der Eng 
weer terug. Door Ron Schrama 
werd de score geopend. 
In de eerste helft schopte de 
rode keeper van de tegenpartij 
de doorgebroken Schrama on-
deruit en kwam er nog met geel 
vanaf.
In de tweede helft deed hij dat 
dunnetjes over en torpedeerde 
nu weer een speler van Meervo-
gels. Nu volgde wel de kaart in 
de kleur van z’n trui!. Door Van 
der Eng was inmiddels gescoord 
en de overwinning veilig gesteld. 
Meervogels speelt zondag 20 ja-
nuari uit tegen Ilpendam en dat 
is een taaie tegenstander.

Winteravond-
toernooi TVC
Castricum - Het derde win-
teravondtoernooi vindt plaats 
op 26 januari bij sportcentrum 
Berg en Bal en wordt georga-
niseerd door Tennisvereniging 
Castricum. Ditmaal kan er weer 
ingeschreven worden voor ge-
mengd dubbel. Er wordt drie 
keer veertig minuten gespeeld. 
Aanvangstijd 19.30 uur en in-
schrijfgeld is 10,00 euro.
Er is plaats voor zestien koppels. 
Inschrijven kan via de website 
www.tvcastricum.nl en er liggen 
inschrijfformulieren bij Berg en 
Bal.
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Biljartvereniging ’t Stetje

Oussoren speelt weer 
een uitstekende partij
Castricum - Afgelopen vrijdagavond is Verner Oussoren naar 
de eerste plaats opgeklommen door weer een uitstekende 
partij te spelen. Zijn tegenstander Jeroen van de Kerkhof kon 
hier ook helemaal niets aan veranderen. Verner won de partij 
in zeventien beurten en maakte twee series van zes caram-
boles. 

Ook Johan van Venetiën won 
zijn partij tegen Cor Sprenke-
ling in zeventien beurten. Johan 
had een vliegende start en had 
in twee beurten al acht caram-
boles. Cor kon niet in zijn ritme 
komen en verloor dan ook kans-
loos. Deze overwinning van Jo-
han houdt wel in dat hij Verner 
vlak op de hielen zit en zich op 
de tweede plaats nestelt. 
Ook Cees Brouwer die zich in de 
hoogste regionen bevindt, maak-
te deze avond geen fout en won 
van de ook goed spelende Jan 
van de Kerkhof al zag dat er niet 
naar uit, want Jan had de gehele 
partij een goede voorsprong. 
Toen Cees in de achttiende beurt 
een serie van dertien caramboles 
maakte was het gebeurd en won 
Cees de partij. 
Siem Castricum had wisselend 
succes, de eerste partij won Siem 
tegen Cor Sprenkeling en maakte 
een hoogste serie van zes caram-
boles. In de tweede partij verloor 
Siem van Harm Regts in 28 beur-
ten, maar Siem moest nog een 
partij inhalen. Die ging tegen 
broer Piet en deze won Siem in 
21 beurten en maakte een hoog-
ste serie van vijf caramboles. 
Jeroen van de Kerkhof won zijn 
partij tegen de niet goed spe-

lende Huib Moot in 22 beurten 
en maakte hier twee series van 
vijf caramboles wat voor Jeroen 
goed te noemen is. 
De inhaalpartij van Jeroen tegen 
Henk Revers ging verloren in 24 
beurten. Hier maakte Henk in de 
vierde beurt een serie van dertien 
caramboles wat Jeroen eigenlijk 
niet meer te boven is gekomen. 
Stephan Castricum won zijn twee 
partijen, de eerste in 24 beurten 
van Jos Hes en maakte Stephan 
een hoogste serie van acht ca-
ramboles. Maar de tweede partij 
was beduidend slechter. Stephan 
won wel van Kees Rörik maar 
in 38 beurten, wat veel punten 
kost. 
Piet Castricum won zijn partij 
tegen Eugene Burgzorg waarin 
beide spelers een hoogste serie 
maakten van zes caramboles. En 
tot slot won Siem Groentjes nog 
zijn partij tegen Kees Rörik in 
29 beurten en maakte Siem een 
hoogste serie van zeven caram-
boles. 
Het wordt nu een spannende tijd 
voor de spelers van ’t Stetje want 
volgende week wordt bepaald 
wie de eerste acht hebben be-
reikt, en die gaan eerdaags spe-
len voor het clubkampioenschap 
en de wisselbeker van ’t Stetje. 

Derde ronde voor WK mini’s
Castricum - Bij FC Castricum zijn de mini’s afgelopen zondag begon-
nen aan de derde ronde van het WK. Op het WK zijn deze ronde de 
teams ingedeeld in twee poules. In poule A spelen de meer ervaren 
ploegen tegen elkaar en in poule B spelen de allerjongste mini’s hun 
wedstrijdje op hun eigen niveau. Op een redelijk bespeelbaar veld en 
met een beetje motregen was het weer behoorlijk genieten. Ondanks 
het feit dat de competitie een kleine maand heeft stilgelegen was het 
niveau, na slechts een training, weer behoorlijk hoog. Iedereen speelde 
weer met nieuwe vriendjes en vriendinnetjes in zijn team en het leek 
erop alsof de spelers al jaren samen speelden. 

Nieuwjaarsreceptie Tios 
luidt het jubileumjaar in
Limmen - Op zondagmiddag 6 januari zat een groot deel van sportief Limmen in sporthal d’Enterij, vanwege 
de nieuwjaarsreceptie van gymnastiekvereniging TIOS. Het was tevens het begin van een jubileumjaar, want 
TIOS bestaat dit jaar 50 jaar. De receptie stond in het teken van champagne, jazzdance, demonstraties op 
de toestellen, film en oude fotoboeken, een ballonnenwedstrijd, goochelaar en Tiossies; koekjes van  Bakker 
Bakker die te koop zijn voor 2,75. Van de opbrengst gaat 25 cent naar TIOS. En in het jubileumweekend in 
juni verdubbelt Bakker de opbrengst. Ook werd de nieuwe website gelanceerd: www.tios-limmen.nl. Het 
jubileumcomité 50 jaar Tios heeft voor het grote feest, dat in het weekend van 8 juni plaatsvindt, nog heel 
wat helpende handjes nodig. Aanmelden kan via tios@planet.nl.  

Overwinning op Adelbert 
is lichtpuntje voor FCC 
Castricum - Na een lange rustperiode mocht de zondagploeg 
van FC Castricum afgelopen zondag aantreden in de derby 
tegen Sint Adelbert thuis. Op papier geen gemakkelijke te-
genstander, want de Egmonders stonden met 19 punten op de 
derde plaats in de vijfde klasse C, terwijl Castricum de achtste 
plaats bezette met zeven punten minder. 

In deze wedstrijd, waarin beide 
ploegen het meer moesten heb-
ben van ploeteren dan van mooi 
voetbal, wisten de blauw-witten 
een 0-1 achterstand knap om 
te buigen in een 2-1 overwinnig. 
Een goede opsteker dus voor de 
Castricummers, die de laatste 
vier wedstrijden zonder punten 
afsloten. Ook mocht de ploeg 
zich verheugen in de terugkeer 
van Thijs Moll na een zware knie-
blessure van anderhalf jaar. 
De meeste aanvallen werden 
wegens buitenspel in de kiem 
gesmoord. De sfeer was af en 
toe aan de venijnige kant en de 
veel fluitende scheidsrechter zag 
zich genoodzaakt om Jeroen de 
Boer van Castricum na ruim een 
half uur het eerste geel voor te 
houden. Een minuut voor rust 
werd de bal onvoldoende weg-
gewerkt door de Castricumse 
defensie, waardoor uiteindelijk 
Mark Tambach het laatste zetje 
mocht geven en de bezoekers 
aan de leiding hielp (0-1).
In de 60e minuut zwijnde de 
Castricumse achterhoede toen 

de Egmondse voorwaartsen alle 
kans kregen om op 0-2 te ko-
men, maar een slechte afronding 
op de mat legden. Ook de thuis-
ploeg bleef het met soms zeer 
aardige combinaties proberen en 
in de 70e minuut resulteerde dat 
in loon naar werken. Huisman 
werd op rechts in schietpositie 

gebracht en zijn droge schuiver 
bleek te moeilijk voor Pronk (1-
1). De strijd was daarmee echter 
nog niet gestreden en van tijd tot 
tijd was het nog onrustig in beide 
defensies. Nadat Touber weer 
eens gestrekt moest om zijn doel 
schoon te houden, bleek Castri-
cum toch beter te gaan voetbal-
len en met meer zelfvertrouwen 
de aanvallen op te bouwen. Het 
vertaalde zich na 78 minuten in 
een verdiende tweede treffer, 
want toen Pronk een hard schot 
van Robert-Jan Baars niet onder 
controle kreeg, was het voor De 
Boer een koud kunstje om de bal 
van dichtbij in de kruising te ja-
gen (2-1). Het kostte Castricum 
nog drie gele kaarten, maar dat 
mocht de pret voor Luijckx en 
zijn mannen niet drukken. 



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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De groene 
voornemens
van wethouder 
Portegies
Knoop
Een jaar geleden ontvouwde wethouder 
Portegies namens de gemeente Castri-
cum haar ‘groene’ goede voornemens 
voor 2007. De projecten en plannen 
van de gemeente voor het buitenge-
bied zijn gebundeld in ‘Samenwerken in 
het Groen’. Als prijs voor dit ambitieuze 
pakket ontving de wethouder een beeld 
van de Noord-Hollandse natuur- en 
milieuorganisaties, in de vorm van een 
knoop in een zakdoek. 

Samenwerking
Vrijdag 10 januari 2008 mocht wethou-
der Portegies, tijdens de nieuwjaarsre-
ceptie van de natuurorganisaties in be-
zoekerscentrum De Hoep, vertellen wat 
er tot dusverre van de plannen is gere-
aliseerd en wat er nog op stapel staat. 
Zo is het vorig jaar beloofde ‘Rondje 
Castricummerpolder’ inmiddels een feit. 
Onlangs is voor dit cultuurhistorisch 
waardevolle gebied een wandelroute 
gepresenteerd met bijbehorend boekje 
(wandelroute Maer- of Korendijk). Wet-
houder Portegies onderstreepte dat ook 
dit product het resultaat is van uitste-
kende samenwerking tussen uiteenlo-
pende organisaties in Castricum. 

Wisseltrofee
Het beeldje van de ‘Knoop in de Zak-
doek’ is een wisseltrofee. De prijs is nu 
uitgereikt aan wethouder Fijko van der 
Laan van de gemeente Anna Paulowna, 
als stimulans voor de groene plannen 
rond Pietershof/het Kruiszwin.

Pilots geluidsoverlast Schiphol
Bewonersvertegenwoordiger
Sinds januari 2007 is Hans van Schoor be-
wonersvertegenwoordiger van Castricum 
in het CROS, een door de wet ingesteld 
overlegorgaan van bewoners en wethou-
ders van 29 gemeenten in de regio, Schip-
hol, KLM en de overheid. Wat de bewo-
nersvertegenwoordigers willen bereiken is 
verbetering van de kwaliteit van het leef-
milieu in de omgeving van Schiphol. In het 
CROS worden daarvoor hinderbeperkende 
maatregelen voorbereid, zogenaamde “pi-
lots”. Voor Castricum zijn  de voorstellen 
die te maken hebben met de Polderbaan 
het belangrijkst. 

Nachtroutes
De komende maanden moet een besluit 
genomen worden over “pilot 17” en  “pi-
lot 5a”.
Pilot 17 verlengt de nachtroutes van 06.00 
uur tot 06.30 uur. Dit houdt in dat er een 
half uur langer via een vaste route over 
minder bewoond gebied gevlogen wordt. 
Vooral Amsterdam zal hier voordeel van 
hebben. Voor Akersloot zal het meer over-
last geven. 

Hoger
Pilot 5a kan voor alle kernen in Castricum 
een verbetering betekenen. In de nacht 

beginnen de landingen vanaf een grotere 
hoogte, waardoor er minder overlast door 
het veranderen van motorvermogen plaats 
vindt.
De resultaten van deze proeven worden 
onder andere gevolgd door een bewoners-
enquête. Als u uitgenodigd wordt voor 
deze enquête, heeft u de gelegenheid uw 
stem te laten horen.

Klachten
Meld geluidsoverlast op de internetsite 
van het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol 
www.bezoekbas.nl of per telefoon: tel 020 
- 6015555.

Gemeente Castricum organiseert informatieavonden
Startsein opstellen Masterplan 
Inbreidingen / Lokale Woonvisie
In februari 2008 organiseert de gemeente een 
drietal bijeenkomsten op kernniveau over het 
nog op te stellen Masterplan Inbreidingen / 
Lokale Woonvisie. Naast het informeren van 
geïnteresseerden en betrokkenen hebben deze 
bijeenkomsten tot doel een aantal bewoners-
klankbordgroepen tot stand te brengen. 

Bijeenkomsten
Deze bijeenkomsten zullen op 11, 12 en 
13 februari in de avond plaatsvinden. Zo 
spoedig mogelijk brengen wij u via de ge-
meentelijke infopagina op de hoogte van 
de locatie en het precieze tijdstip van deze 
bijeenkomsten.

Waarom een Masterplan Inbreidin-
gen / Lokale Woonvisie?
In het collegeprogramma ‘Gewoon doen!’, 
respectievelijk in de voorjaarsnota’s  2006 
en 2007 is aangegeven dat ons college be-
hoefte heeft aan meer regie op ruimtelijke 
ontwikkelingen binnen de kernen van onze 
gemeente. Ook is het nodig een kader op te 
stellen voor lokaal volkshuisvestingsbeleid. 

De wens tot het opstellen van een lokale 
woonvisie is opgenomen in de Visie Buiten-
gewoon Castricum en de Regionale Woon-
visie Noord-Kennemerland. Na een periode 
van voorbereiding is het nu gewenst con-
crete uitvoeringsstappen te zetten. 

Wat is een Masterplan Inbreidingen / 
Lokale Woonvisie?
Het beleidsdocument Masterplan Inbrei-
dingen heeft tot doel het in kaart brengen 
van mogelijke locaties voor (woning)bouw, 
al dan niet na sloop. Het geeft rand-
voorwaarden voor de (her-)ontwikkeling 
van locaties ten aanzien van kwaliteit en 
(bouw)programma’s. Bijvoorbeeld door 
benoeming van het type en aantal wonin-
gen, aanduiding van de schaalgrootte van 
de bebouwing en van aansluiting bij de 
ruimtelijke structuur van het betreffende 
gebied. In de  Lokale Woonvisie wordt de 
huidige en toekomstige woningbehoefte 
van de gemeente in kaart gebracht. Bureau 
Kuiper Compagnons uit Rotterdam is ge-
vraagd beide documenten op te stellen.

Raadhuisexpositie
10 januari - 14 april 2008
Maria Heideveld van Gool exposeert een 
negental werken in de hal van het gemeen-
tehuis in Castricum. Zij is geboren in 1944 
in het Belgische Baarle-Hertog. Na diverse 
opleidingen in Tilburg en aan de Rijksaca-
demie in Amsterdam, geeft mevrouw Hei-
develd les in modeltekenen aan Perspec-
tief, de bekende vereniging voor creatieve 
ontspanning en ontwikkeling in Castricum. 
Ook geeft zij les in Amsterdam.

Mevrouw Heideveld werkt in diverse tech-
nieken. Zij schildert, maakt grafisch en 
keramisch werk. De verf wordt door haar 
zelf bereid (zogenaamde ei-tempera). Voor 
meer informatie kunt u een kijkje nemen op 
www.mariaheideveld.nl.

De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens 
de openingstijden van het gemeentehuis, 
Raadhuisplein 1 in Castricum



Agenda
Raadsplein
24 januari 2008
Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Vaststellen Ruimtelijk Kader voor nieuwbouw van woningen

op de locatie Klimop in Castricum
19:30 - 20:30 Vervolgbespreking Jaarplan 2008 politie afdeling Duinstreek

(Castricum, Heiloo, Bergen N-H) inclusief lokale speerpunten*
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Nemen voorbereidingsbesluit Hoogegeest 43a te Akersloot
b. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 10-01-2008
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

21:00 - 21:30 Pauze

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp
21:30- 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Kaderstelling en voorbereidingsbesluit Limmen-Zandzoom
b. Jaarplan 2008 politie afdeling Duinstreek (Castricum, Heiloo, 

Bergen N-H) inclusief lokale speerpunten
c. Nemen voorbereidingsbesluit Hoogegeest 43a te Akersloot 

(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
Raadsplein
21 januari 2008

Raadsvergadering
19:30- 1. Opening

2. Vaststelling agenda
3. Bespreking

a. Bespreking  raadsvoorstel in verband met het besluit van ge-
deputeerde staten van N-H tot gedeeltelijke goedkeuring van 
het bestemmingsplan ‘herziening duingebied / regeling strand-
recreatie’

4. Besluitvorming
a. Raadsvoorstel in verband met het besluit van gedeputeerde 

staten van NH tot gedeeltelijke goedkeuring van het bestem-
mingsplan ‘herziening duingebied / regeling strandrecreatie ‘

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.)

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

Werken aan de weg:
Afsluiting C.F. Smeetslaan/
Soomerwegh
Afgelopen maandag is Aannemersbedrijf 
KWS uit Heerhugowaard gestart met de 
werkzaamheden aan de C.F. Smeetslaan. 
Deze werkzaamheden bestaan uit het aan-
leggen van een rotonde op de C.F. Smeet-
slaan/Soomerwegh en een rotonde op de 
C.F. Smeetslaan/Dorpsstraat/Pr. Beatrix-
straat/Alkmaarderstraatweg.
Het wegvak tussen de rotonde aan de Dok-
ter De Jonghweg/Geesterduinweg en de 
kruising Dorpsstraat/Alkmaarderstraatweg 
wordt in zijn geheel opgebroken. Vervol-
gens wordt in dit deel de riolering vervan-
gen. Het totale project zal 3 tot 4 maanden 
in beslag nemen.

Omleidingsroute
Doorgaand verkeer is niet mogelijk. Het 

verkeer wordt omgeleid via de Oranje-
laan/Kleibroek. De omleidingsroute wordt 
met borden aangegeven. Het winkelcen-
trum Geesterduin, het gemeentehuis en 
het benzinestation van BP blijven voorlopig 
nog met eigen vervoer via de Soomerwegh 
bereikbaar. 

Bus
Tijdens de werkzaamheden vervallen de 
bushaltes van lijn 167 op de Geesterduin-
weg en de Prinses Beatrixstraat. Bus 167 
rijdt dezelfde omleidingroute als het ove-
rige doorgaande verkeer.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
heer A. Rodenburg, telefonisch bereikbaar 
op (0251) 661 144.

De smaak van Noord-
Holland op watkiesjij.nu
Welk museum kiest u? Welke wandelroute 
loopt u het liefst? En wat is uw favoriete 
vervoermiddel? Daarover kunnen de inwo-
ners van de provincie Noord-Holland zich 
de komende weken uitspreken op de web-
site www.watkiesjij.nu.

De website is gemaakt in opdracht van de 
provincie Noord-Holland, die zo wil laten 

zien wat de provinciale overheid doet. 
Het hele jaar door kan iedereen stemmen 
op zijn favoriet. Zo komen webbezoekers 
meer te weten over wat hun provincie voor 
hen betekent. De provincie wil zo mensen 
laten kennismaken met het werk van de 
provincie. De Noord-Hollander heeft recht 
om te weten wat de provincie doet en waar 
de provincie geld aan uitgeeft.

Hoorzitting
Kamer II van de Commissie Bezwaar-

schriften Castricum houdt hoorzitting op 
woensdag 23 januari  2008 vanaf 19.30 
uur. Meer informatie kunt u vinden op de 
website www.castricum.nl

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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOp-
aanvragen, aanvragen Om een aanleg-

vergunning, aanvragen (licht)reclame
en verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:

020108 Burgemeester Mooijstraat 23-23a in Castri-
cum
Het plaatsen van gevelreclame

030108 Brederodestraat 9 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Goudenregenlaan 23 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Goudenregenlaan 25 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

070108 Startingerweg 42 in Akersloot
Het plaatsen van een garage

100108 Schoutenbosch 85 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen



Dit, terwijl computergebruik 
juist deze groep zoveel voorde-
len heeft te bieden. Internet kan 
mensen in staat stellen vanuit 
het huis actief te blijven partici-
peren in de samenleving en lan-
ger zelfstandig te functioneren. 
Vaak zouden mensen wel willen 
kiezen voor een computer, maar 
vinden ze de stap van het aan-
schaffen te groot. Wat als het in 
de praktijk toch niet leuk is, of te 
ingewikkeld, of…
Voor deze mensen is het Pro-
beer-pc-project opgezet dat in 
2007 op kleine schaal van start 
is gegaan. Door TriArcus, een 
bedrijf dat zich bezighoudt met 
het langer zelfstandig wonen van 

ouderen, werden  belangeloos 
probeer-pc’s beschikbaar ge-
steld, die een half jaar geleend 
konden worden. Deze probeer-
pc is zeer eenvoudig in de bedie-
ning en het onderhoud wordt op 
afstand voor de mensen gedaan. 
Daarnaast bood Gilde Castricum 
deskundige vrijwilligers voor de 
benodigde begeleiding. En het 
werkte! Berichtjes sturen (e-
mailen), informatie zoeken op 
internet (surfen) is geen enkel 
probleem meer voor de enthou-
siaste deelnemers. 

De Stichting Welzijn Castricum is 
dan ook zeer verheugd over het 
feit dat het bedrijf TriArcus bereid 

is het project voort te zetten en 
ook op een grotere schaal, waar-
door nieuwe groepen van start 
kunnen gaan. Zij heeft goede 
hoop dat het ook zal lukken om 
voldoende vrijwilligers te vinden 
die begeleiding willen verzor-
gen, want het is heel leuk om te 
doen.
De eerste twee maanden bie-
den de vrijwilligers een keer per 
veertien dagen anderhalf uur 
begeleiding bij de mensen thuis 
en de daarop volgende maanden 
komt men één keer per maand 
langs. Omdat de probeer-pc zo 
eenvoudig is hoeven de bege-
leiders geen computerexperts 
te zijn, wel is het van belang dat 
ze in een rustig tempo de begin-
selen kunnen overdragen. Er is 
lesmateriaal ontwikkeld en de 
enthousiaste vrijwilligers die het 
afgelopen jaar ervaring hebben 
opgedaan zijn bereid waarnodig 
de anderen op weg te helpen. De 
vrijwilliger bepaalt zelf wanneer 
hij/zij wel of niet beschikbaar is. 
Belangstellende vrijwilligers uit 
alle kernen van Castricum en van 
alle leeftijden kunnen contact 
opnemen met de Stichting Wel-
zijn Castricum, tel. 0251-656562, 
vcc@welzijncastricum.nl.

Schoutenbosch 87 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 17 januari 2008 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 2 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Charlotte Ruyslaan 1 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 17 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
Cieweg/Dokter de Jonghweg in Castricum

Het vergroten van de dakbergingen van toren 
1 en 2

Kastanjelaan 3 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van dakkapellen

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 doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van 
de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

veRLeeNDe
veRguNNINgeN
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen
080108 Frans Halslaan 26 in Akersloot

Het uitbreiden van de woning
090108 Richard W. Taylorstraat 4 in Castricum

Het plaatsen van een overkapping
110108 Hoogegeest 35 in Akersloot

Het wijzigen/verplaatsen van de carport
Vondelstraat 33 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
De Wieken 67 in Limmen
Het uitbreiden van de woning
Boekel 10 en 11 in Akersloot
Het bouwen van een schuur
H.R. Holststraat 28 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Houtsnip 1 in Castricum
Het vergroten van de dakkapel
Henri Dunantsingel 110 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Hyacintenveld 17 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

Sloopvergunningen
011108 Rijksweg 45 in Limmen

Het slopen van de woning

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

apv-vergunningen (Overigen)
Carnavalsoptocht Castricum (08-01-2008)
Aan Carnavalsvereniging De Windtrappers is vergunning 
verleend voor het houden van de carnavalsoptocht in de 
kern Castricum op 2 februari 2008. Tevens is vergunning 
verleend voor het plaatsen van een tweetal borden van 
19 januari t/m 2 februari 2008.
Harteheemrit (08-01-2008)
Ten behoeve van de 9e Harteheemrit, een autorit tbv 
vestandelijk gehandicapte personen, is toestemming 
verleend voor het houden van deze tocht met 75 tot 80 
klassieke en youngtimer auto’s op 31 augustus 2008.
Ontheffingsluitings CSV Castricum (07-12-2007)
Aan het bestuur van CSV Castricum is ontheffing van 
het sluitingsuur verleend voor de nacht van 11 op 12 
januari 2008 en voor de nacht van 22 op 23 maart 2008 
tot 02.00 uur.
Optocht Carnavalsvereniging De Uylenspieghels (07-
12-2007)
Aan Carnavalsvereniging De Uylenspieghels is vergun-
ning verleend voor het houden van een optocht in de 
kern Limmen op 3 februari 2008.

Ventvergunning Nuon actie (08-01-2008)
Aan Granton Marketing Nederland BV is vergunning 
verleend om namens de Nuon een promotieactie te 
houden tot 2 februari 2008.
Ventvergunning t.b.v. Save the Children (08-01-2008)
Ten behoeve van Save the Children is aan Appco Direct 
BV vergunning verleend voor het houden van een actie 
voor het werven van donateurs van 1 t/m 29 februari 
2008.
Vergunning reclameborden (08-01-2008)
Aan Bizon Buitenreklame is vergunning verleend om 
namens een makelaardij een aantal reclameborden te 
plaatsen aan de openbare weg van 28 januari t/m 6 fe-
bruari 2008.

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. 

vrijstelling gebruik grOnd gelegen
langs de dOrpsstraat 148 te cas-
tricum
De gemeente is voornemens een strook grond gelegen 
nabij de woning aan de Dorpsstraat 148 te Castricum 
te verkopen aan de bewoners van dat perceel kadas-
traal bekend onder nummer B 11875. Deze grond zal de 
bestemming tuin/erf behorende bij de woning krijgen. 
Het voornemen is in strijd met de voorschriften van het 
geldende bestemmingsplan ‘Dorpskom 2000’.

Medewerking is alleen mogelijk via een vrijstelling als 
bedoeld in artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening.

Op grond van bepaalde in artikel 19a, lid 4 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening ligt het voornemen vanaf don-
derdag 17 januari 2007 gedurende 6 weken ter inzage bij 
de sector Ruimte, Zonnedauw 4 in Limmen. Gedurende 
de termijn van ter inzage legging kan een ieder schriftelijk 
zienswijzen indienen omtrent het voornemen.

De zienswijzen kunnen worden ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH Castricum.

Castricum, 16 januari 2008

Probeer-pc-project
TriArcus stelt honderd 
computers beschikbaar
Castricum - Het Gilde van de Stichting Welzijn Castricum zorgt 
voor de begeleiding en als het haar lukt om ook haar vrijwil-
ligersteam flink uit te breiden, kunnen vele ouderen aan de 
slag. Drempelvrees voor de computer, daardoor dreigen oude-
ren buitengesloten te worden van de nieuwe ontwikkelingen 
op het gebied van elektronische communicatie en informatie. 

Uitverkoop afgeschreven materialen
Regio - De bibliotheken in Cas-
tricum, Akersloot en Limmen 
beginnen vroeg met de voor-
jaarsschoonmaak. Zij ruimen 
van maandag 21 januari tot en 
met 25 januari oude afgeschre-
ven materialen op. De liefhebber 

vindt in deze uitverkoop romans, 
jeugdboeken, cd-roms en cd’s 
voor een klein prijsje.
De opruiming vindt plaats tijdens 
openingstijden van de bibliothe-
ken kijk op www.bibliotheekcas-
tricum.nl.

Wandelestafette voor bedrijven
Regio - Wat bij hardloopevene-
menten al langer gebeurt, krijgt 
nu navolging in de Plus Wandel-
4Daagse Alkmaar: bedrijven-
teams. Drie gedeputeerden van 
de provincie Noord-Holland; 
Sascha Baggerman, Jaap Bond 
en Peter Visser hebben zich als 
het eerste wandelestafetteteam 
voor bedrijven ingeschreven. 
Le Champion hoopt dat vele 
bedrijven dit voorbeeld zullen 
volgen. De wandelvierdaagse 
vindt plaats van 18 to en met 21 
juni in de regio Alkmaar.

De gedeputeerden van het 
provincie Noord-Hollandteam 
kiezen als wandelestafetteteam 

voor de afstand van 7,5 km. Zij 
zullen in juni ieder twee da-
gen van de estafette voor hun 
rekening nemen. De provincie 
Noord-Holland is tevens een 
van de hoofdsponsors van de 
wandelvierdaagse.
Een estafetteteam bestaat uit 
drie deelnemers waarbij ie-
der lid één doordeweekse dag 
loopt en gezamenlijk de slotdag 
op zaterdag wordt gelopen. Alle 
deelnemers lopen dezelfde af-
stand met keuze uit 7,5, 15, 25, 
35 en 45 km en de nordic wal-
king afstanden. Meer informa-
tie over de wandelvierdaagse is 
te vinden op www.wandelvier-
daagsealkmaar.nl.


