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Hilda Kibet en Michel Butter beiden 
tweede bij Egmond Halve Marathon 

Egmond - Tijdens de 37e edi-
tie van de PWN Egmond Halve 
Marathon was weer veel te doen 
over de weersomstandigheden. 
Een zeer koude en harde zuid-
westenwind zorgde voor een la-
ge gevoelstemperatuur. De Ke-
niaan Wilson Kipsang versloeg  
Michel Butter. In de slotkilometer 
maakte Butter het verschil met 
zijn concurrent om vervolgens in 
1.05.50 als tweede te eindigen, 
op 14 seconden van Kipsang.  Bij 
de dames werd de wedstrijd ver-
rassend gewonnen door Workitu 
Ayanu, die Europees crosskam-
pioene Hilda Kibet uit Castricum 
verschalkte. Naast de weersom-
standigheden stond deze editie 
voornamelijk in het teken van het 
afscheid van Kamiel Maase. Lees 
meer in deze editie van De Cas-
tricummer. (Foto: Giel de Reus). 

De winnares Workitu Ayanu bij de vrouwen in het midden en Hilda Kibet helemaal rechts.

Voor examen duiken 
in het ijskoude water 
Castricum - Zondag 11 januari 
ruilden acht duikers van duikver-
eniging de Lamantijn de schaat-
sen om voor hun duikpak om te 
gaan ijsduiken. IJsduiken is een 
van de speciale opleidingen die 
binnen de vereniging wordt aan-
geboden. 
Onder het toeziende oog van ijs-
duikinstructeur Guido Bosland 
en tweede instructeur Patricia 
Tabak behaalden Jaap Beentjes, 
Edwin Jongmans, Erik Konijn, 
Marc van Rij en Chris Mostaard 
hun brevet ijsduiker. 
Aan de opleiding zit zowel een 
theoretisch al een praktijkexa-
men vast, zodat de duikers in 
staat zijn een veilige duik onder 
het ijs te maken. Wie ook wil dui-
ken kijkt op www.lamantijn-cas-
tricum.nl.

Kampeerders spannen hoger 
beroep aan tegen camping
Bakkum - De Werkgroep Herinrichting Camping Bakkum is 
namens de seizoenskampeerders in hoger beroep gegaan bij 
het Gerechtshof in Amsterdam, nadat een eerder aangespan-
nen kort geding tegen PWN afgewezen werd door de recht-
bank.  

Alweer gepakt
Castricum - Zaterdagnacht za-
gen agenten in Bakkum een be-
kende rijden in een auto. Het 
ging om een 29-jarige Egmon-
der wiens rijbewijs door het CBR 
is ingenomen. De man staat be-
kend als een drank- en drugsge-
bruiker. Na zijn aanhouding blies 
hij deze maal bijna drie maal de 
toegestane hoeveelheid: 625 ug/
l. De auto is hem afgenomen.

De verdachte is een recordre-
cidivist want hij is sinds 2004 al 
twaalf maal eerder aangehouden 
wegens rijden met drank op. 

Het kort geding was aangespan-
nen omdat de kampeerders wil-
len dat PWN zich aan een over-
eenkomst uit 2002 houdt. Daar-
in is afgesproken dat PWN gro-
te veranderingen op de camping 
eerst zou melden aan de werk-
groep om zo tot overeenstem-
ming te komen. 
Hoewel het vonnis stelt dat sei-
zoenkampeerders aan hun 
meerjarige verblijf op Bakkum 
wel een rechtsverhouding met 
PWN kunnen ontlenen, zijn al-
le concrete op nakoming van 
de Vaststellingsbijeenkomst ge-

baseerde eisen afgewezen. De 
WHCB noemt het gebrek aan 
aandacht voor de belangen van 
de kampeerders tijdens het kort 
geding kwetsend. “En het stand-
punt dat PWN als ondernemer 
beslissingsbevoegd is zonder 
zich te hoeven houden aan de 
gemaakte afspraken, is op zijn 
minst aanvechtbaar.” 

Ondertussen zijn WHCB en PWN 
niet meer in gesprek, is de cam-
ping op grootschalige wijze her-
ingericht en zijn de tarieven flink 
gestegen voor de kampeerders. Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 17 januari 18.30 uur: Woord- 
en communiedienst met sa-
menzang. Voorganger pastor B. 
Schipper.
Zo. 18 januari 9.30 uur: Woord- 
en communiedienst met sa-
menzang. Voorganger pastor B. 
Schipper. 
Week van gebed van de Een-
heid.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. Elke vrijdag-
morgen van 9.30-11.30 uur is de 
kerk open voor bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 17 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met gemengd koor. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Zo. 18 januari 11.00 uur: Woord- 
en communiedienst met inzing-
groep Bakkum. Voorganger pas-
tor B. Schipper. Week van de 
Eenheid.
De vieringen door de week zijn 
op woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 18 januari Dorpskerk 10.00 
uur: Oecumenische viering. Voor-
gangers Ds. M. Beitler en kape-
laan Kaleab. Uitgezonden door 
radio Castricum (kabel 104,5m/
ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. D. 
van Arkel m.m.v. liturgiekoor. Tij-
dens dienst crèche en kinderne-
vendienst. 

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 18 januari 10.00 uur: Step-
han Barendse uit Amsterdam. 
Jeugdspreker. Tijdens de dienst 
is er kinderopvang: crèche voor 
babies en peuters. Verschillende 
kinderdiensten voor alle groepen 
van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 18 januari: Geen dienst.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 18 januari 10.00 uur: Ds. 

Kerkdiensten

Koetsier.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 17 januari 19.00 uur: Gezins-
woord- en communieviering met 
kinderkoor. Voorganger pastor J. 
Olling. 
Zo. 18 januari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met gemengd koor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 17 januari: Eucharistieviering 
met aquariuskoor. Voorganger 
pastor J. Veldt.
Zo. 18 januari 10.00 uur: Oecu-

menische viering met cantorij in 
dorpskerk. Voorgangers pastor 
H. Hudepohl en ds. Aller.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Vrij. 16 januari 19.00 uur: Woord- 
en communieviering in Geester-
heem.
Za. 17 januari: Eucharistieviering 
m.mv. de cantorij.
Zo. 18 januari 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo en 
kinderkerk met jongerengroep.
Di. 20 januari 19.00 uur: Maria-
lof.
Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
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Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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HUiSARtSEn CAStRiCUM, 
LiMMEn, AKERSLOOt En 
UitGEESt
Avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844. Fred Bakker te gast in 

‘de 100 van Castricum’
Castricum - Fred Bakker is de 
volgende gast in ‘de 100 van 
Castricum’ op radio Castricum 
105. Fred en zijn vrouw Willa zijn 
de drijvende krachten achter kin-
derboerderij het Dierenduintje in 
Castricum. Samen met een aan-
tal andere vrijwilligers zorgen zij 
ervoor dat het Dierenduintje elke 
week in het weekend is geopend 
voor alle belangstellenden. Het 

Dierenduintje werkt vanuit de 
gedachte dat elk dier recht heeft 
op een goed leven. 
Het interview met Fred Bak-
ker wordt uitgezonden op don-
derdag 22 januari van 21.00 tot 
22.00 uur op Radio Castricum 
105. De uitzending wordt her-
haald op zondag 25 januari van 
12.00 tot 13.00 uur. 
(Foto: Combi Loek Anderson).

Wandelen met satellieten
Castricum - Op zondag 18 ja-
nuari is er weer basiscursus le-
ren omgaan met GPS van 10.00 
tot 16.00 uur. 
Bezoekerscentrum De Hoep ver-
zorgt, in samenwerking met Edu-
catracks, GPS basis- en vervolg-
cursussen. In de basiscursus 
staat de werking van een GPS-
apparaat en het gebruik daar-

van voor talloze outdooractivitei-
ten, centraal. Na een presenta-
tie over werking en gebruik van 
GPS is er ‘s middags een wan-
deling met GPS door het Noord-
Hollands Duinreservaat en een 
zoektocht naar een ‘schat’.
Op www.pwn.nl/activiteiten meer 
data voor GPS-cursussen, work-
shops en andere activiteiten.
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Programma 15 jan t/m 21 jan 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
- Laatste week -

“Quantum of Solace”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

“Bride Flight”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur
“Madagascar 2”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
“Australia”

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 14.00 & 18.30 uur 

zondag 14.30 uur 
dinsdag 20.00 uur 

woensdag 14.00 & 20.00 uur 
“Oorlogswinter”
donderdag 20.00 uur 

zondag & maandag 20.00 uur
“Vox Populi”

Volkse logica in Vox Populi 
Een doorgewinterde politicus 
in een midlifecrisis verandert 
zijn gedachtegoed nadat hij zijn 
nieuwe, volkse schoonfamilie 
ontmoet. 
Jos is een ervaren politicus van 
een extreem politiek correcte 
partij die er slecht voor staat. Als 
zijn dochter Zoë een relatie krijgt 
met Sjef, een jonge marechaus-
see, komt Jos in aanraking met 
de volkse logica van zijn nieuwe 
schoonfamilie. Sjef’s vader Nico, 
Jordanees, is autohandelaar en 

haat politici. Hij heeft een groot 
hart, maar ook zijn eigen gevoel 
voor rechtvaardigheid en logica. 
Als hij al stemt, is het op een van 
de mopperpartijen. Jos begint 
de standpunten van de schoon-
familie te gebruiken in zijn po-
litieke optreden, wat hem snel 
doet stijgen in de peilingen. Jos 
weet niet waar volks ophoudt en 
rechts begint. Met onder ande-
re Tom Jansen, Tara Elders, Joh-
nny de Mol, Ton Kas, Hilde van 
Mieghem. 

Laatste week Quantum of Solace 
Castricum - Quantum of Solace 
brengt het vervolg van de avon-
turen met een hoog octaange-
halte die James Bond (Daniel 
Craig) in Casino Royale beleef-
de. De film is vrijdag en zater-
dag voor het laatst te zien in de 
Corso. Na het verraad van Ves-

Corrien Heeremans-
Steeman exposeert

Castricum - Warm, kleurrijk 
en vrolijk; zo laat het werk van 
de Castricumse Corrien Heere-
mans-Steeman zich het beste 
omschrijven. Tot en met 2 april 
kan iedereen genieten van haar 
werk. Haar schilderijen wor-
den tentoongesteld in De Cling-
he, het ontmoetingscentrum 
van GGZ Dijk en Duin. Hier zijn 
28 werken te zien uitgevoerd in 

acryl of olieverf. Corrien schil-
dert zowel abstract als figuratief. 
Verschillende schilderijen staan 
in het teken van de dans. “Maar 
mensen zijn toch mijn grootste 
inspiratiebron”, zegt Corrien. Ook 
de zee, stillevens en bloemen ko-
men aan bod in deze veelzijdige 
tentoonstelling. Elk jaar neemt 
Corrien deel aan de de Kunst-
10daagse in Bergen, waar zij in 
het Parkhotel exposeert en zij 
exposeert met regelmaat overal 
in de regio. 
Bel voor meer informatie Cor-
rien: tel.: 0251-655614 of mail 
c.heeremans@hetnet.nl. 
De openingstijden van de Cling-
he zijn: maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 16.30 uur, za-
terdag en zondag van 10.30 tot 
16.30 uur. De toegang is gratis.

per, de vrouw van wie hij hield, 
vecht 007 tegen de drang om zijn 
nieuwste opdracht tot een per-
soonlijke wraakactie te maken. 
Het blijkt dat de organisatie die 
Vesper chanteerde, veel com-
plexer en gevaarlijker is dan ie-
mand vermoedde. 

Getuigen van-
mishandeling?
Castricum - Op woensdag 31 
december werd een 47-jarige 
vrouw uit Uitgeest mishandeld. 
De vrouw werd op de spoorweg-
overgang aan de Mient meerde-
re malen geslagen door een jon-
geman met een wit Ceasar hond-
je. Dit gebeurde tussen 13.10 en 
13.20 uur. 

De man beschuldigde de vrouw 
ervan op de spoorwegovergang 
het hondje geschopt te hebben. 
Het slachtoffer werd ontzet door 
een jongen die aan kwam lopen. 
Zij liep bij de mishandeling een 
blauw oog op en een snee aan 
de binnenkant van haar mond. 
Verder had zij last van hoofdpijn 
en duizeligheid. 
Het signalement van de da-
der luidt: 17 à 18 jaar, 1.62 lang, 
blond krullend haar. Hij droeg 
een geruite jas en mogelijk een 
spijkerbroek.
De politie is op zoek naar getui-
gen van de mishandeling. Heeft 
u mee informatie over de moge-
lijke dader, of heeft u op of rond 
de Mient iets gezien op woens-
dag 31 december rond boven-
genoemd tijdstip? Neemt u dan 
contact op met de politie in Cas-
tricum via 0900-8844 (lokaal ta-
rief). 

Studenten leren de 
praktijk in Stayokay
Bakkum - Eerstejaars studenten 
van TIO Hogeschool voor Hospi-
tality en Toerisme zijn een week 
lang de baas in Stayokay. Onder 
begeleiding van docenten moe-
ten zij vijf dagen lang zorgen dat 
alles goed verloopt in de jeugd-
herberg. Niet alleen in Bakkum 
worden de studenten zo voor-
bereid op de praktijk; ook in Eg-
mond en drie andere Stayokay-
herbergen elders in het land ne-
men zij het roer over. Van recep-
tie tot keuken en huishouding; 
van 12 tot en met 16 januari 
moeten de studenten het reilen 

en zeilen van het hotel in goede 
banen leiden. Behalve hard wer-
ken en leren organiseren wor-
den gedurende de vijf dagen al-
lerlei workshops georganiseerd 
waaronder fotografie, Spaanse 
les, dansles, yoga, paintbal, wijn-
proeverij creatief schrijven. Ver-
der staan er lezingen op het pro-
gramma over hygiëne bijvoor-
beeld of over het runnen van een 
toptent. 
En ’s avonds was het feest, waar-
bij op woensdag vooral de spon-
sors in het zonnetje werden ge-
zet.  

Onderhoud van rietkragen 
maakt branden noodzakelijk
Regio - In natuurgebieden rond 
het Alkmaardermeer gaan mede-
werkers van Landschap Noord-
Holland de komende weken 
het riet langs sloten en plassen 
maaien. Het maaisel zal worden 
verbrand. Het branden van het 
gemaaide riet is onvermijdelijk 
omdat afvoeren op veel plekken 
onmogelijk of bijzonder duur is. 

De gemeenten Uitgeest en Cas-
tricum hebben hiervoor toestem-
ming gegeven. De werkzaamhe-
den duren uiterlijk tot half maart. 
Het rietwerk is nodig om de flo-
ristische waarden van de riet-
kragen te behouden. Ook voor 
weidevogels is het goed om een 
open landschap te hebben aan 
het begin van het broedseizoen. 

Gewichtsconsulente Ineke Earnshaw:

“Afvallen? Durf te eten!”
Castricum - “Om af te vallen 
heb je geen dieet nodig! Eet wat 
je lichaam nodig heeft en laat 
wat overbodig is weg. Dan kun 
je zonder streng dieet en zonder 
honger prima afvallen.” Aan het 
woord is gewichtsconsulente In-
eke Earnshaw. 

Gewoon eten wat je nodig hebt, 
voldoende bewegen en niet 
te veel extraatjes. Zo simpel is 
dat in theorie volgens Ineke. Zij 
runt sinds drie jaar haar praktijk 

Weight Solutions in Castricum en 
werkt op vrijdagmiddag op een 
locatie in Limmen. Ze begeleidt 
volwassenen op individuele ba-
sis bij het afvallen. Weight Solu-
tions is aangesloten bij de BGN; 
Beroepsvereniging Gewichts-
consulenten Nederland waar-
door bij vele zorgverzekeraars 
een gedeeltelijke vergoeding van 
de kosten is opgenomen in de 
aanvullende polissen. Voor meer 
informatie: tel.: 06-52662676 of 
www.weightsolutions.nl. 

Trio met uniek geluid in Slotkapel
Egmond - Op 18 januari is het 
de beurt aan Trio C tot de der-
de om op te treden in de Slotka-
pel te Egmond aan den Hoef. Het 
Trio wordt gevormd door de drie 
jonge musici Carel den Hertog 
(viool), Coos Lettink (accordeon) 
en Caspar Terra (klarinet).

Ze laten zich inspireren door 
klezmer, balkan- en zigeunermu-
ziek. Door hun ontembare drang 

tot improviseren geven ze traditi-
onele melodieën vaak bijzondere 
en onverwachte wendingen en 
creëren ze een uniek geluid. Het 
concert begint om 15.00 uur

Kaartverkoop voor aanvang van 
het concert bij de Slotkapel of te 
bestellen bij D. Thijssen, tel. 072-
5062033 of W. Noteboom tel. 
072-5062387. Het adres is Slot-
weg in Egmond aan den Hoef. 
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Sander Lormans derde 
bij Egmond-Pier-Egmond 
Regio - Sebastian Langeveld 
heeft zaterdag de ATB-race Eg-
mond-Pier-Egmond op z’n naam 
geschreven. De Rabo-renner 
nam in het laatste deel van de 
36 kilometer lange tocht over het 
strand afstand van de concur-
rentie. De Belg Nico Berckmans 
finishte als tweede. De winnaar 
van 2008 Sander Lormans uit 

Heemskerk eindigde op de der-
de plaats. Drie kanshebbers, Ro-
bert Gesink, Bart Brentjens en 
Jan Weevers, werden uitgescha-
keld doordat ze lek reden. Bij de 
vrouwen prolongeerde Gabrielle 
Rovers haar titel voor de Hilver-
sumse Ingrid van Lubek en Adrie 
Visser uit Wieringerwerf. (Foto 
Giel de Reus).

IJskoude editie van halve marathon 
Egmond - Wilson Kipsang heeft 
de 37e editie van de Halve Ma-
rathon van Egmond gewon-
nen. De uit Kenia afkomstige at-
leet liep zondag de 21,1 kilome-
ter in een tijd van 1 uur, 5 minu-
ten en 36 seconden. Michel But-
ter finishte op korte afstand van 
de winnaar als tweede. De Ethio-
piër Chala Dechase werd derde. 
Kamiel Maase nam afscheid als 
marathonloper. Hij eindigde in 
zijn laatste grote hardloopwed-
strijd op de achtste plaats. 
Na het vallen van het startschot 
en het voltooien van de eerste ki-
lometers door het kustdorp, ont-
stond bij het opgaan van het 
strand een grote kopgroep met 
daarin vijf TDR-atleten en vrij-
wel de gehele Nederlandse top. 
Vervolgens ontspon zich op het 
strand, waar een ijzig koude 
wind het de lopers lastig maak-
te, een tactisch steekspel. 
Na het afgaan van het strand 
en het inslaan van de terugweg 
door de duinen, ontstond na en-
kele tempoversnellingen een 
kopgroep van vier man, waar-
onder de sterke Keniaan Wilson 

Kipsang (pr op de halve mara-
thon van 59.16) en TDR-atleet 
Michel Butter. Ook vorig jaar be-
hoorde Butter tot de kopgroep. 
Destijds bleef de rol van de Be-
verwijker echter beperkt tot aan-
klampen. “Dit jaar was Michel 
duidelijk een van de sterkeren, 
die mede de wedstrijd beslis-
ten. Dit toont duidelijk zijn pro-
gressie aan”, aldus coach Guido 
Hartensveld. Kipsang was echter 
nog een stapje beter; met enkele 
kilometertijden van 2.45 maak-
te hij het verschil na 16 km en 
ging hij solo richting de finish. 
Butter probeerde het daarach-
ter alleen, maar besloot zich al 
snel terug te laten zakken in de 
achtervolgende groep, waar hij 
na de befaamde Bloedweg over-
bleef met de Ethiopiër Dechase. 
In de slotkilometer maakte But-
ter het verschil met zijn concur-
rent om vervolgens in 1.05.50 als 
tweede te eindigen, op 14 se-
conden van Kipsang. “Ik ben 
erg tevreden over mijn presta-
tie vandaag en merk dat dit voor 
mij een zeer goed basisniveau is. 
In de toekomst wil ik me voor-

al focussen op het Europees ni-
veau, wat inhoudt dat ik me min-
der op de Nederlandse wedstrij-
den zal richten”, aldus de 23-ja-
rige atleet. 
Tom Wiggers volgde niet ver ach-
ter Butter in een tijd van 1.08.17, 
waarmee hij bij zijn debuut op 
de halve marathon zeer knap als 
achtste Nederlander eindigde. 
Robert Ton eindigde tijdens zijn 
eerste Egmond Halve Marathon 
als zeventiende (1.09.22), wat 
ook voor hem een prima pres-
tatie betekende. Ook Pip Tesse-
laar en Yennick Wolthuizen ein-
digden bij de eerste 25. 
Bij de dames werd de wedstrijd 
gewonnen door Workitu Aya-
nu, die Europees crosskampioe-
ne Hilda Kibet verschalkte. Inge 
de Jong wist de eerste helft van 
de wedstrijd knap mee te gaan in 
de kopgroep, waar ze constant 
alert voorin liep. Bij het afgaan 
van het strand verloor ze de aan-
sluiting, waarna ze met een sterk 
stuk door de duinen uiteindelijk 
als negende totaal en vierde Ne-
derlandse wist te eindigen. (Foto 
Giel de Reus)

Clinic Wil Westphal 
over looptechniek
Castricum - Op donderdag 
22 januari om 19.00 uur zal Wil 
Westphal op sportpark De Duin-
loper van AV Castricum aan de 
Zeeweg een clinic over loop-
techniek verzorgen. Trainers, 
maar ook andere geïnteresseer-
den zijn hierbij welkom. 
Westphal is van mening dat trai-
ningen zodanig moeten wor-
den ingericht dat de atleet niet 
te veel moet denken over de ei-
gen loopbeweging. De trainer 
moet de gewenste technische 
aanpassing afdwingen door de 
oefensituatie zo in te richten dat 
de loper min of meer onbewust 
de juiste motorische oplossing 
vindt. 
De voormalige meerkamper en 
bondstrainer wil hier graag meer 
bekendheid aan geven. Op 22 ja-
nuari zal hij dan ook hierover een 
inleiding verzorgen. Ook het oe-
fenen in de praktijk op de baan 
onder leiding van Wil Westphal 

maakt onderdeel van het pro-
gramma uit. 
De clinic vindt plaats in nauwe 
samenwerking met Marjolein 
de Jong, Nederlands bekendste 
hordenloopster over 400 meter 
en atlete van Westphal. De voor-
malige nummer twee bij de we-
reldkampioenschappen voor ju-
nioren, zal de diverse aangege-
ven oefeningen in de praktijk 
demonstreren. Natuurlijk voor-
ziet het programma ook in de 
mogelijkheid tot het stellen van 
vragen. 
De entreekosten voor de cli-
nic die tot circa 21.00 uur duurt 
bedragen 5,00 euro. Dit bedrag 
komt geheel ten goede aan het 
bouwfonds van AV Castricum 
voor de aanpassing van het 
clubgebouw. Zowel Westphal als 
De Jong stellen zich belangeloos 
beschikbaar om op deze wijze 
ook een steentje hieraan bij te 
dragen.

Veel spelers met domper 
het nieuwe jaar in bij WIK
Castricum - Of de gevolgen van 
de jaarwisseling debet zijn aan 
het slecht tot matig optreden 
voor zeker de helft van de club, 
een feit blijft dat concentratie-
verlies wel van doorslaggeven-
de betekenis is geweest. Alleen 
Gert Lute, Cees Burgmeijer en 
Peter Groenendal presteerden 
bovengemiddeld.

Gert Lute profiteerde als enige 
maximaal met veertien punten 
voor zijn uitstekende prestatie 
van 5.04 tegen Ferry van Gennip. 
Toch wist Ferry in de 21 beurten 
durende partij nog tot tien pun-
ten te komen. 
Cees Burgmeijer moest het op-
nemen tegen Henk Stengs en 
dat deed hij succesvol. Met zijn 
moyenne van precies 3.00 klaar-
de Cees zijn klusje in 21 beurten, 
goed voor dertien punten. Henk 
kwam met 3.54 evenwel tot tien 
punten. Als gevolg van zijn suc-
ces steeg Cees van de vierde 
naar de derde plaats, dit ten kos-
te van Piet van Leur die de bout 
op zijn kop kreeg van Cynthia 

Slinger. Slechts één beurt teveel 
hield haar van het basisaantal af, 
maar negen punten is ook mooi, 
plus de genoegdoening.
Lachende derde was Peter Groe-
nendal. Peter blijft in de race voor 
een topplaats, dankzij de over-
winning op Wim van Duin die als 
menig ander ook in het nieuw-
jaarszand moest bijten. Het te-
goed van drie inhaalpartijen kan 
voor Peter een stimulans zijn om 
de achterstand van 44 punten 
weg te werken.

De grootste kater die ze aan 
hun partij tegen elkaar overhiel-
den was voor Cor Stroet en Peter 
Vos. Zij kwamen met 44 beurten 
slecht uit de verf en eindigden 
onder het gemiddelde van 1.00. 
Vooral voor Cor was dit een 
domper, omdat het op dit mo-
ment zijn tweede plaats kan aan-
tasten. Een geluk voor hem was 
dat koploper Peter Ent met zeven 
punten niet ver kon uitlopen. Het 
verschil bedraagt zeven punten, 
met voor Cor nog een inhaalpar-
tij tegoed.
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Afscheidsreceptie voor 
dierenarts Maxine Peeters
Castricum - Sinds oktober 2003 
heeft Maxine Peeters als dieren-
arts bij Dierenkliniek Castricum 
vele huisdieren met veel inzet 
en liefde behandeld. Nu gaat zij 
Castricum verlaten. Met ingang 
van 1 februari is zij dierenarts in 
Hellevoetsluis.
Een aantal tevreden en enigszins 
bedroefde cliënten van Maxine 
wil haar een bescheiden recep-
tie aanbieden. Een van de initia-
tiefnemers is Jane Fleur: “De re-
ceptie wordt gehouden op vrij-
dagmiddag 30 januari in De Een-
hoorn op de Tweede Groenelaan 
5 in Bakkum van 16.30 tot 18.30 
uur. Misschien is het ook mo-
gelijk haar een cadeau te over-
handigen namens alle tevreden 
klanten. Een envelop met inhoud 
is daarom welkom, maar een 
kaart, foto of tekening is natuur-
lijk ook leuk.” 
De liefde voor dieren zat er al 

vroeg in bij Maxine. Jane: “Toen 
Maxine vier jaar oud was, bracht 
zij een bezoek aan de dierenarts 
met de eerste Labrador Retriever 
van de familie Peeters.  Vanaf dat 
moment wilde zij dierenarts wor-
den. Gedurende haar Castricum-
se periode heeft zij enorm ge-
noten van de natuur die Castri-
cum te bieden heeft. In haar vrije 
tijd was ze vaak te zien met haar 
zwarte Labrador op het strand of 
in de duinen. Wij vinden het jam-
mer dat zij weggaat, maar ho-
pen  natuurlijk dat het haar goed 
gaat.” Een donatie kan ingele-
verd worden in een envelop tij-
dens de receptie zelf, worden af-
gegeven bij Dierenkliniek Castri-
cum, Laan van Albertshoeve 140, 
bij de familie Fleur, Piet Heinlaan 
13 of worden overgemaakt op 
postgiro 5953798 t.n.v. Mevr. J.C. 
Fleur, o.v.v. afscheid Maxine Pee-
ters.

Een webwinkel voor de 
gemeente Castricum
Castricum - Wethouder John 
Hommes heeft verleden week tij-
dens een feestelijke bijeenkomst 
de start van een webwinkel in 
gang gezet. Inwoners en bedrij-
ven kunnen straks van achter 
hun computer allerlei diensten 
afnemen. Het ritje naar het ge-
meentehuis is sinds gisteravond 
al overbodig voor aanvragen van 
uittreksels uit de Gemeentelijke 
Basis Administratie (GBA), op-

vragen van WOZ-waarden en 
binnengemeentelijke verhuizin-
gen. Inwoners van Castricum 
kunnen via de website www.cas-
tricum.nl een groeiend aantal 
producten bestellen. Straks kun-
nen ook bijvoorbeeld een aan-
vraag voor leerlingenvervoer of 
een gehandicaptenparkeerkaart 
digitaal gedaan worden. Via de 
gewone post worden deze dan 
thuisbezorgd. 

Donatie Schiphol voor Stetters
Castricum - Jeu de boulesver-
eniging De Stetters ontvangt 
3.123 euro van het Schiphol-
fonds. 
Het Schipholfonds is op initi-
atief van Amsterdam Airport 
Schiphol opgericht in het kader 
van verantwoord ondernemen. 

Het fonds ontvangt jaarlijks een 
schenking van de luchthaven. 
Het bestuur van het fonds kent 
vier maal per jaar donaties toe 
aan algemeen nut beogende in-
stellingen zonder winstoogmerk 
op het gebied van welzijn, cul-
tuur of sport.

Bakkerij live in Buk Buk 
Castricum - De Buk Buk was 
de eerste van de vele podia waar 
de Bakkerij na de sluiting live-
avonden kon organiseren on-
der de naam Bukkerij. Zaterdag 
17 januari organiseert een groep 
Bakkerijers allereerst en tech-
niekworkshop. ’s Avonds zullen 
de kersverse geluidsmannen on-
der professionele begeleiding de 
knoppen bedienen bij drie live 
acts van verschillend muzikaal 
pluimage.  
Grungeband iLEUM zal het spits 
afbijten. De band veroverde de 
tweede plaats in de landelijke fi-
nale van Emergenza, won Pop-

mania en de Slag om Hoogwoud, 
kreeg veel lovende recensies en 
traden onder andere op in de 
Melkweg, P60, Patronaat, en op 
verschillende festivals. Surf komt 
van Doctor Scalpel & the Incisi-
ons. Flarden van B-films uit de 
jaren vijftig, een gierend orgel, 
en de nodige doktersattributen 
maken het optreden compleet. 

Daarna staat de band ‘Het Brein 
Dat Kwam Uit de Ruimte’ op het 
podium met electro-spacerock.  
Met een combinatie van strak-
ke drums, een gierend orgel, een 
pompende bas, humoristische 

Big Swing thema Jazz Session Club 
Limmen - De Big Swing Band 
uit Alkmaar treedt op zondag 
18 januari op bij de Jazz Sessi-
on Club Vredeburg in Limmen. 
De 23 muzikanten verzorgen een 
één uur durend gastoptreden en 
nemen het publiek mee naar de 
tijd van de grote Amerikaanse 
orkesten van Benny Goodman, 

Duke Ellington, Glenn Miller en 
Tommy Dorsey. 
Het orkest richt zich dus op de 
muziek van de 30- en 40-er ja-
ren van de vorige eeuw. De band 
is in 1996 voortgekomen uit de 
Alkmaarse muziekvereniging St. 
Caecilia en speelt een zeer ge-
varieerd repertoire. Sinds 2000 

staat het orkest onder de profes-
sionele leiding van dirigent An-
dré Elders.

Aanvang 16.00 uur. De toegang 
is gratis, maar men kan de orga-
nisatie steunen door lid te wor-
den voor 7,00 euro voor het ge-
hele jaar. 

zangpartijen en een overdonde-
rende performance.  

Er is een dresscode: Tropical Go-
thic. Aanvang 21.30 uur. Buk Buk 
is te vinden aan de Pastoor van 
Muijenweg 12 in Heiloo. De en-
tree is 4,00 euro. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
29-12-2008: Caspar Petrus Cor-
nelis, zoon van T.B.J. Nijssen en 
L.P.M. Hollenberg, geboren te 
Beverwijk. 
31-12-2008: Christine Doortje 
Leonie, dochter van J.J.M. Dran-
kier en W.M. Spruit, geboren te 
Alkmaar. 06-01-2009: Bas Hugo 
Jacob, zoon van J. Kort en M.J.C. 
Kamhoot, geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
02-01-2009: Gigi Joan, dochter 
van J.S.J. Martens en S.J. Ver-
meulen, geboren te Limmen.
Wonende te Akersloot:
31-12-2008: Alex, zoon van C.J. 
Young en M.N. van Harten, ge-
boren te Beverwijk.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
02-01-2009: de Hilster, Nicolàs 
en Twisk, Maria A., beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
01-01-2009: Bos, Grietje, oud 85 
jaar, overleden te Castricum, ge-

huwd geweest met J. Slijper. 01-
01-2009: van der Eng, Gerardus, 
oud 78 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met H.G. Braken-
hoff. 
03-01-2009: de Ruijter, Hendrik, 
oud 85 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met A.M. Groen. 
05-01-2009: Meeles, Theodo-
rus F.C., oud 66 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
J. Hekkers. 07-01-2009: Glastra, 
Jacob, oud 95 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
A. Kooij.
Wonende te Limmen:
03-01-2009: Kaandorp, Cornelis 
T., oud 82 jaar  overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met G.L. 
Fatels.
Wonende te Akersloot:
04-01-2009: Petrus de Ruijter, 
oud 83 jaar, gehuwd geweest 
met J.T. Kortekaas, overleden te 
Alkmaar.

Wonende te Bakkum:
04-01-2009: Admiraal, Catha-
rina, oud 91 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
N. Lute.

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. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Duinenbosch Bakkum: lapjes-
poes met veel zwart en omge-
keerde rode V op voorhoofd, 4 
witte sokjes, gechipt, 2 jr, Susy.

Lindenlaan Castricum: cy-
pers schildpadpoesje, wit bij de 
snoet, rode vlekjes in de vacht, 
3 jr, Jack.

Gevonden en
vermiste dieren

Tips voor de redactie?

Mail dit naar 

info@castricummer.nl
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Tandem zoekt vrijwilligers als Ria
Elke dinsdag golfen en op 
woensdag vrijwilligerswerk
Regio - Ria (58 jaar) gaat el-
ke woensdagmiddag naar een 
dementerende vrouw van 83 
jaar in Beverwijk. Ria is gestopt 
met werken, ze gaat op dins-
dag graag golfen en de woens-
dagmiddag is echt haar vrijwil-
ligersmiddag.  Ria: ,,Thuis we-
ten ze het al: de woensdagmid-

dag ben ik niet beschikbaar. El-
ke woensdagmiddag staat me-
vrouw al op de uitkijk, zodra ze 
me ziet, zwaait de deur open. We 
doen leuke dingen samen zoals 
een spelletje, wandelen of naar 
de markt op de Breestraat. Me-
vrouw is een vreselijk lief mens 
en het is ontzettend dankbaar. 

De projectgroep herinrichting 
Dorpsstraat heeft na 14 vergade-
ringen op 20 maart 2008 het ont-
werp aan de gemeenteraad ge-
presenteerd. Ons plan is met een 
ruime meerderheid van 18 tegen 
7 stemmen aangenomen. Op 23 
april 2008 is het ontwerp gepre-
senteerd aan de inwoners en zijn 
er nog verbeteringen aangebracht. 
Een democratisch proces, met een 
breed draagvlak, werd succesvol 
afgerond. De subsidieaanvraag is 
de deur uit en als deze wordt toe-
gekend, gaan we eind 2009 be-
ginnen. Sinds de afronding van de 
projectfase blijven de tegenstem-
mers, CK&G, GroenLinks, de Vrije 
Lijst en VVN, afdeling Castricum, 
zich voortdurend via de media ne-
gatief uitlaten over ons ontwerp. 
Ze doen dit overigens zonder 
daarbij aan te geven hoe het beter 
kan. Daarom deze brief met een 
positieve verheldering. 

Stel, we beginnen opnieuw met 
Castricum. Om ons dorp goed te 
ontsluiten leggen we links- en/of 
rechtsom een randweg aan. Met 
een knip in de Dorpsstraat tussen 
Torenstraat en Burg. Mooijstraat 
wordt een verblijfsgebied gere-

aliseerd, alleen toegankelijk voor 
voetgangers, fietsers, leveranciers 
en hulpdiensten. Het aantal auto’s 
neemt fors af. De Dorpsstraat kan 
worden ingericht met een ideale 
fietsstraat. 

De werkelijkheid van alle dag. 
De Dorpsstraat, een kilometer 
lang, bochtig, smal en overal ge-
parkeerde auto’s. Doorgaande 
weg en verblijfsgebied met veel 
verkeer. Lelijk en vooral gevoels-
matig onveilig. De kwaliteit en 
capaciteit van de infrastructuur in 
het gehele oude centrum en de 
hoofdroute (Stationsweg, Mient 
en Ruiterweg) vormen in hun on-
derlinge samenhang een knelpunt. 
Verander je iets op de ene plek, 
heeft dat meteen gevolgen op een 
andere plek. 

De Projectgroep en de ac-
ceptatie van het uitgangspunt 
twee richtingsverkeer. Eerst 
hebben we de uitgangspunten, 
die we van de gemeente hadden 
meegekregen, met elkaar bespro-
ken. Eén daarvan, het tweerich-
tingsverkeer, is meerdere keren 
besproken. We vonden ze uitein-
delijk allemaal acceptabel. Daarbij 

onze Dorpsstraat met een fiets-
straat aanmerkelijk veiliger zou 
worden. Maar dan moesten we 
ook veiligheid ondersteunende 
maatregelen nemen en het ka-
rakter van de straat veranderen in 
verblijfsgebied. Ook adviseerden 
ze de rabatstroken met klinkers 
aan de zijkanten van de fietsstrook 
niet toe te passen (waren we van 
plan), maar dit te wijzigen in een 
middengeleider met klinkers. Dit, 
om te voorkomen dat fietsers zich 
zouden laten wegdrukken naar 
de hobbelige zijkant van de fiets-
straat. Het resultaat, een fietsstraat 
samen met een waslijst aan vei-
ligheidsmaatregelen, zorgen voor 
een veiliger situatie dan nu en hij 
gaat er ook nog mooi en sfeervol 
uitzien. Straks zie je, voel je en 
doe je het. Hier wordt rustig aan 
gedaan, hier houden we rekening 
met elkaar. Wat wil je nog meer?

Het effect van een fietsstraat 
op het verkeersvolume. In Oss 
hebben ze, voordat ze een fiets-
straat hebben aangelegd, een 0-
meting gehouden. Een jaar later 
nogmaals gemeten en wat blijkt. 
30% minder auto’s en 11% meer 
fietsers. Vrachtwagens vormen 
voor de veiligheid van de fietser de 
grootste bedreiging. Als de Dorps-
straat eerdaags wordt afgesloten 
voor vrachtverkeer, behoudens 
bestemmingsverkeer, scheelt dat 
meteen zo’n 300 vrachtauto’s per 
etmaal. Ook zal een aantal auto-
mobilisten snel in de gaten krijgen 
dat het wel erg lang gaat duren 
voordat je door de nieuwe Dorps-
straat heen bent. 

Huidige stukje fietsstraat en 
de veiligheid daarvan. Door 
de aanleg van de rotonde, moest 
ook een stukje Dorpsstraat wor-

den gewijzigd. Het ontwerp van de 
Dorpsstraat was net gereed, daar-
om werd dit meteen in de nieuwe 
stijl gedaan. Bijkomend voordeel, 
het werd betaald uit het budget 
van het project van de rotondes. In 
de Castricummer van 30-12-2008 
stond dat de 3 eerder genoemde 
politieke partijen en VVN, afde-
ling Castricum zich grote zorgen 
maken over de veiligheid van dit 
stukje Dorpsstraat. Dit gedeelte 
zou als zeer onveilig worden be-
schouwd en er hadden zich al veel 
bijna ongelukken voorgedaan. 
De objectieve feiten: Slechts 
200 van de 1.000 meter is af; de 
straat is nog geen 30 km/h.; het 
weren van vrachtverkeer, behou-
dens bestemmingsverkeer, is nog 
niet gerealiseerd; er hebben zich 
geen ongelukken voorgedaan; in 
december ging er 3 weken lang 
om de 10 minuten een grote be-
tonmortel vrachtwagen door de 
straat voor de bouw op het Bak-
kerspleintje en dit zal nog wel 
eens gebeuren; sinds 1 december 
is de Pr. Beatrixstraat gesloten. De 
Dorpsstraat is deels omleiding-
route; de Ruiterweg gaat in maart 
(of wat later) op de schop. Al het 
noord-zuid verkeer vice versa, au-
tobussen, vrachtwagens, perso-
nenauto’s, brommers en fietsers, 
gaat dan door de Dorpsstraat. 
Conclusie: Je kunt de fietsstraat 
pas op zijn doelmatigheid beoor-
delen als hij over de gehele lengte 
volledig is heringericht en er geen 
verstoringen zijn. En het is op be-
paalde dagdelen nu wel erg druk. 
Ik deel dan ook de bezorgdheid 
over de veiligheid, maar dat ligt 
aan de tijdelijke situatie en niet aan 
het stukje fietsstraat. 
Wim Perlee, bewonersvertegen-
woordiger herinrichting Dorps-
straat. 

Onze Dorpsstraat 
mooier en veiliger

is bij ons het besef gegroeid dat, 
door de gebrekkige infrastructuur 
en verkeersdruk, het geheel of ge-
deeltelijk afsluiten (éénrichtings- 
of alleen bestemmingsverkeer) 
van de Dorpsstraat ongewenst is. 
Immers, we kunnen het voor de 
Dorpsstraat prima regelen, maar 
veroorzaken dan in de omliggende 
wijken en de route via de Mient 
e.v. in een ernstige mate meer ver-
keer, meer onveiligheid en meer 
overlast. Ook ontstaan er dan extra 
verkeersstromen als gevolg sluip-
verkeer en het moeten omrijden. 

Onze uiteindelijke keuze voor 
een fietsstraat, een toelichting. 
Onze opdracht was niet, maak een 
fietsstraat. Onze opdracht was wel, 
zorg ervoor dat de huidige Dorps-
straat veiliger en mooier wordt dan 
nu. Hoe geven we de straat terug 
aan de voetganger en fietser? In 
onze zoektocht naar een mogelijk-
heid om de straat veiliger te ma-
ken, hebben we meerdere weg-
profielen vergeleken. We dachten, 
meer van het zelfde, dat helpt niet. 
Wil je meer veiligheid organiseren 
dan moet het radicaal anders. De 
positie van de voetganger en fiet-
ser moet dan meer in de hoofdrol 
en de automobilist in een bijrol. Zo 
kwamen we uit op zoiets als een 
fietsstraat. Maar, kun je met een 
fietsstraat onze Dorpsstraat veili-
ger maken? Deze vraag hebben 
we voorgelegd aan Martin Waag-
meester (Goudappel Coffeng), 
Otto van Boggelen (Fietsberaad 
Nederland) en Richard Davids 
(projectleider fietsstraat in Oss). 
De eerste twee zijn ‘de’ verkeers-
deskundigen van fietsstraten! Alle 
drie bevestigden, onafhankelijk 
van elkaar, dat ondanks de hoge 
verkeersdruk, de diversiteit en de 
onderlinge verhouding daarvan, 

Flexibel?
Wonend aan de Beatrixstraat is het hier al ruim een maand rustig in de 
straat. Alles opgebroken en dus geen plek om te parkeren. Het is dus 
elke keer weer een sport om een plekje te kunnen vinden om je auto 
kwijt te kunnen. En wel zo dat je er ook weer makkelijk uit kunt. Omdat 
de zijstraten nu doodlopend zijn, is het niet meer dan logisch om op 
het eind ook aan de andere kant van de weg te parkeren. Wie stoor je 
ermee? Wie heeft er last van? En waarom zou je het niet doen? Een re-
den waarom je het vanaf nu af aan niet meer zou doen is om een boete 
te voorkomen. Een auto aan de verkeerde kant van de weg, niet op de 
stoep geplaatst maar keurig geparkeerd, waar geen doorgaand verkeer 
langs komt en niemand last heeft van deze auto is dus strafbaar. De ge-
meente heeft in meerdere brieven aan de bewoners en zelfs publiek ge-
maakt in krant en op de website het volgende geschreven, en ik citeer: 
“Tijdens de werkzaamheden vervallen de parkeermogelijkheden op de 
Prinses Beatrixstraat. Hierdoor zal de parkeerdruk in de nabije omgeving 
tijdelijk helaas nog iets toenemen. Wij realiseren ons dat dit van een 
ieder de nodige flexibiliteit vraagt.” Hoe flexibel wij, als bewoners, ons 
opstellen, zo onflexibel is de politie. En waarom na ruim 5 weken één 
enkele auto beboeten, terwijl er in de overige zijstraten al die weken al 
tig auto’s hebben gestaan. Het is te zot voor woorden en wijst op een 
slecht flexibel politieteam!
Een bewoner van de Prinses Beatrixstraat, Castricum.

Zij heeft een leuke middag, maar 
ik ook.” Tandem is dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers als 
Ria. Er zijn steeds meer mensen 
die zorgen voor iemand die lijdt 
aan de ziekte van Alzheimer, dit 
kan heel zwaar zijn. De zorg gaat 
altijd door en de naaste kan vaak 
niet alleen blijven. Een vrijwilliger 
van Tandem blijft bij degene die 
zorg nodig heeft en de mantel-
zorger heeft zo even zijn handen 
vrij. De vrijwilliger moet goed 
kunnen luisteren, bereid zijn om 
te leren, minimaal twee uur in de 
week beschikbaar zijn (dit kan 
ook in de avond of het weekend 
zijn) en woonachtig zijn in Mid-
den of Zuid Kennemerland. Ook 
voor mensen met andere ziekte-
beelden zoekt Tandem vrijwilli-
gers. De vrijwilliger krijgt er ook 
wat voor terug: goede begelei-
ding, een professionele training 
en een onkostenvergoeding/ver-
zekering. Tandem is een non-
profitorganisatie en biedt onder-
steuning aan mantelzorgers, zij 
doet dit door het verstrekken van 
informatie, organiseert cursus-
sen en lotgenotengroepen, zet 
vrijwilligers in en begeleidt man-
telzorgers individueel. 
Meer informatie over Tandem en/
of aanmelden als vrijwilliger kan 
via www.tandemzorg.nl. Mailen 
kan naar info@tandemzorg.nl. 

Informatie borst-
reconstructie
Regio - Op woensdag 28 janu-
ari  organiseert het Rode Kruis 
Ziekenhuis een informatieavond 
over borstreconstructie. Plas-
tisch chirurg P. van Zuijlen in-
formeert de aanwezigen over de 
mogelijkheden en onmogelijkhe-

den van de beschikbare technie-
ken voor een borstreconstruc-
tie. De informatieavond wordt 
gehouden in het restaurant van 
het RKZ op de tweede etage van 
19.30-21.30 uur. 
Aanmelden tel. 0251-265111, of 
via de e-mail onder vermelding 
van naam en adres: patienten-
servicebureau@rkz.nl.
De toegang is gratis. 
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Opheffingsuitverkoop!
Tot maar liefst 75% 
korting bij Venus Mode!
Uitgeest - Tot en met 24 janu-
ari kan iedereen in de regio nog 
profiteren van de hoge kortingen 
die worden gegeven op het ge-
hele assortiment van Venus Mo-
de in Uitgeest. Omdat de win-
kel gaat sluiten, gaan de artike-
len de deur uit met kortingen die 
op kunnen lopen tot maar liefst 
75%! Venus Mode heeft zich ge-
specialiseerd in lingerie en on-
dermode, zoals panty’s en kou-
sen, en dames- en babykleding. 
 
Het is achttien jaar geleden 
dat Agaath Beentjes haar win-
kel opende op de Middelweg. 
“Ik heb altijd met veel plezier 
in deze branche gewerkt”, ver-
telt zij. “Nu ik 62 jaar ben, is de 
tijd aangebroken om te genie-
ten van de vrijheid. Ik wil er sa-

men met mijn man op uit, zon-
der dat ik de zorg heb of het zon-
der mij allemaal wel goed gaat in 
de winkel.” Agaath en haar man 
trekken er het liefst op uit met 
de fiets. Maar voor het zover is, 
moet er nog even hard gewerkt 
worden. Want met dergelijke ho-
ge kortingen zal het druk wor-
den in de winkel. 
“Ik verwacht dat het grootste 
deel van de collectie verkocht zal 
worden vanwege de lage prijzen. 
Wat overblijft, gaat naar goe-
de doelen in Hongarije, Roeme-
nië en Nepal. Hebben zij ook nog 
een meevallertje.” Wie ook zin 
heeft in een buitenkansje, kijkt 
snel rond in het assortiment van 
Venus Mode. Venus Mode is te 
vinden op de Middelweg 95c in 
Uitgeest, tel: 0251-312262.

Open dag op zondag 25 januari Haarlemse Akademie 

Hét opleidingsinstituut voor uiterlij-
ke verzorging bestaat vijftien jaar!
Uitgeest – De Haarlemse 
Akademie is een opleidingsin-
stituut voor schoonheidsspecia-
listen, pedicuren, visagisten en 
nailstylisten die al vijftien jaar 
bestaat. Op zondag 25 januari 
wordt een open dag gehouden 
van 13.00 tot 16.00 uur op de 
Westerwerf 9c in Uitgeest waar 
iedereen kennis kan maken met 
de kwaliteit van het onderwijs 
dat dit opleidingsinstituut voor 
uiterlijke verzorging biedt. 
Ondertussen heeft Celine Wig-
gers de plaats ingenomen van 
Annemiek van Wilgen en zij 
vormt nu samen met Janine Pie-
terse de directie van het oplei-
dingsinstituut. Zij werken samen 
met een docententeam die al-
len gespecialiseerd zijn op een 
speciaal vakgebied. Celine: “Van 
huis uit ben ik fysiotherapeute 
met als specialisatie sportfysio-
therapie. Tijdens de uitoefening 
van het vak kreeg ik steeds meer 
belangstelling voor het grootste 
menselijke orgaan; de huid en 
vanzelfsprekend ook voor huid-
verzorging.” Celine volgde de 
studie tot schoonheidsspecialis-
te waarbij zij zich vooral toeleg-
de op de moeilijke huid. Daar-
na volgde zij de voortgezette op-
leiding. In 1993 startte zij met 
lesgeven op de Noordholland-
se Akademie waar zij Janine en 
Annemiek leerde kennen. Sinds 
september 2007 is zij docente 
theorie en praktijk op de Haar-
lemse Akademie en sinds 1 ja-
nuari van dit jaar directeur sa-
men met Janine. 

Zicht Counselling & Coaching 
voor frisse start in nieuw jaar
Castricum - Januari is voor ve-
len de maand van de goede 
voornemens. De top 3 hierin is  
meer bewegen, gezonder eten 
en stoppen met roken. Goed 
idee om ook een frisse start te 
maken met ons hoofd, want in 
een gezond lichaam past een 
gezonde geest. “Als je mensen 
er naar vraagt, blijkt er nog zeer 
vaak een groot aantal zaken te 
zijn die steeds sluimeren in on-
ze gedachten en onderbewus-
te”, vertelt Monique Krom van 
Zicht Counselling & Coaching. 
“Bijvoorbeeld hoe kan het dat je 
maar blijft piekeren over zaken 
waar je niets aan kunt verande-
ren? Of je hebt een goede relatie 
met je partner maar vraagt je af 
of dit alles is en en nog veel meer. 
Het ene moment hebben we hier 
meer last van dan het andere. 
Vaak realiseren we ons niet eens 
waarom we een bepaald gevoel 
of emotie hebben. We laten ons 
afleiden door de drukte van ons 
leven, stoppen het weg, ontken-
nen het en gaan over op de da-
gelijkse routine. Regelmatig blij-

ven deze zaken echter terugko-
men op ongewenste momenten 
in ons leven.” Daphne Hartman 
vervolgt: “Dan is het tijd om hier 
eens goed naar te kijken en te 
ontdekken wat je blinde vlek kan 
zijn. Ieder mens heeft een aan-
tal aspecten waar je zelf niet be-
wust van bent, maar die je wel 
belemmeren.  Een spiegel voor-
gehouden krijgen kan heel ver-
helderend werken. Samen pellen 
we de lagen eraf en komen we 
bij de kern.” 
Zicht Counselling is er ook voor 
partners die graag met iemand 
over hun relatie willen praten. 
Dit kan helpen om de commu-
nicatie te verbeteren, om zo de 
achterliggende problematiek be-
spreekbaar te kunnen maken. 
“Wij zijn gespecialiseerd in indi-
viduele counselling, relatiecoun-
selling (tussen partners en ande-
re relaties) en jeugd/jongeren-
problematiek.” Voor meer infor-
matie kan men kijken op de ver-
nieuwde site: www.zicht-coun-
selling.nl of bel 06-24531189/ 
06-51494071. 

De Haarlemse Akademie biedt 
parttime opleidingen op het ge-
bied van schoonheidsverzorging, 
voetverzorging, visagie, nailsty-
ling en talrijke gespecialiseerde 
vervolgopleidingen. Het zijn op-
leidingen op mbo en mbo+ ni-
veau. De Haarlemse Akademie 
staat bekend om opleidingen 
van zeer goede kwaliteit, hoge 
cijfers en een hoog slagingsper-
centage. “Al onze studenten zijn 
na afronding van hun opleiding 
echt klaar voor het werk”, ver-
telt Celine. “Het streven is om al-
le leerlingen zo goed voor te be-
reiden op de praktijk dat zij al-
lemaal slagen voor het examen 
en dit jaar is ons dat weer ge-
lukt.” Wie niet goed weet wel-
ke opleiding het meest geschikt 
is, kan zich oriënteren tijdens de 
open dag of een persoonlijk ge-
sprek aanvragen voor een gede-

gen advies. De circa 120 leerlin-
gen van de school zijn afkomstig 
uit geheel Noord-Holland en va-
riëren van leeftijd. 
“De Haarlemse Akademie is het 
oudste opleidingsinstituut van 
Nederland op het gebied van 
schoonheidsverzorging”, vult Ja-
nine aan. “En als enige school in 
Noord-Holland boven het IJ zijn 
wij erkend door het Ministerie 
van Onderwijs en de Algemene 
Nederlandse Branche Organisa-
tie Schoonheidsverzorging. Wij 
vinden het bovendien belangrijk 
dat onze leerlingen in een stijl-
volle en gezellige omgeving wor-
den ontvangen en op een pro-
fessionele manier les krijgen met 
veel ruimte voor persoonlijke 
aandacht.” Kijk voor meer infor-
matie op www.haarlemseakade-
mie.nl, bezoek de open dag of 
bel tel.: 0251-317322. 

Winkel voor rook 
Castricum - Door het niet goed 
in werking zetten van het in-
braakalarm tijdens het slui-
ten van een winkel in Geester-
duin, werd de brandweer gealar-
meerd. Door de onjuiste hande-
ling werd de winkel vol rook ge-
blazen om de potentiële inbreker 
te desoriënteren.  

Apres skiparty 
in de Burgerij
Limmen -  Carnavalsvereni-
ging de Uylenspieghels orga-
niseert zaterdag 24 januari een 
feestavond in wintersportstijl in 
De Burgerij.  Deze avond zal er 
niet alleen maar gedanst wor-
den op de muziek van dj Harold 
en dj Jeff, er is ook een heuse 
wintersportspelcompetitie. Denk 
dan aan skibroek hangen of het 
bouwen van een iglo en het bier-
pulschuiven. De beste bierpul-
schuiver wint een compleet ver-
zorgde dag voor twee personen 
bij Snowplanet. Bezoekers van-
af 16 jaar zijn deze avond wel-
kom. Aanvang 21.00 uur en de 
toegang is 5,00 euro en op ver-
toon van pasclub 111 gratis.

Berliner Editie: x     Documentnaam: x

Zicht
Counselling & Coaching

Vraagt u zich/vraag jij je regelmatig het 
volgende af:
Hoe kan ik leren nee zeggen?   
Waarom kan ik niet stoppen met piekeren?
Waarom begrijpt niet iedereen mij?
Hoe kan het dat anderen niet voelen wat ik 
voel?

Heeft u/heb jij last van:
Conflicten op het werk, school of met ouder(s)/
verzorger(s)
Problemen binnen relaties, zowel met partner 
als met anderen?
Moeheid zonder duidelijk aanwijsbare reden?
Beloftes die u/je niet kunt waarmaken?
Gevoelens van onrust en leegte?
Onzekerheid, faalangst of examenvrees?

Richt samen met ons uw/je blik op datgene wat 
blijft dwarszitten, om (in)zicht te krijgen en om 
uitzicht te ontdekken op nieuwe mogelijkheden. 

Verlegde Overtoom 24 B, 1901 EX Castricum 
www.zicht-counselling.nl, info@zicht-
counselling.nl
Monique Krom 06-24531189 
Daphne Hartman 06-51494071

Z
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Basis op Maat bezoekt 
een Tsjechische school
Castricum - Op 18 janua-
ri gaat een groep leerlingen van 
het Clusius College Castricum 
op bezoek bij een Tsjechische 
school in het stadje Jilemnice 
in het Reuzengebergte. Het be-
treft een uitwisselingsproject van  
het platform Pluvo onder de Eu-
ropese Unie vlag. Het bijzondere 
aan het project dat het dit keer 
niet gaat om de leerlingen van 
Havo/Vwo, maar om leerlingen 
van het VMBO–basisberoepsge-
richte leerweg. De nadruk in het 
project ligt op de zelfredzaam-
heid in het buitenland, ook al 
spreek je de taal niet en ken je 
de cultuur niet. In eerste instan-
tie zijn de leerlingen afgelopen 
tijd bezig geweest met het pro-

ject in de klas. Ze hebben ken-
nis genomen van de historie van 
Tsjechië (denk aan zaken als het 
Warschaupact, de Praagse lente 
et cetera). Ook weten ze nu meer 
over de typische Tsjechische ge-
bruiken, het eten en drinken. Ze 
hebben ook een brief geschre-
ven naar hun leeftijdgenoten in 
het Engels. Daarnaast hebben ze 
Tsjechische woordjes geleerd.
Ze hebben zich niet alleen voor-
bereid op een presentatie voor 
de ouders maar ook voor de 
Tsjechische leerlingen in Jilem-
nice. De presentatie- en infor-
matieavond vond  plaats op 6 ja-
nuari. Ze lieten daar de opgeda-
ne kennis zien door middel van 
muziek, verhalen, powerpoint 

presentaties en ze maakten zelf 
Tsjechische hapjes.
In de week van 18 januari tot en 
met 23 januari bezoeken zij Tsje-
chië en gaan daar onder ande-
re Tsjechische lessen volgen, een 
nachtje slapen in een Tsjechisch 
gastgezin, skiën en paardrijden. 
Dat klinkt heel erg leuk, maar 
de meeste leerlingen vinden dit 
programma best eng, want ze 
zullen zich in een aantal geval-
len zelf moeten redden met wat  
Engels en Tsjechisch en hun ge-
zonde verstand.
De leerlingen worden begeleid 
door hun vaste docenten Wim 
Jurrjens en Mariëtte Winkel. De-
ze twee docenten zijn doorgaans 
voor al hun theorielessen en de 
stagebegeleiding verantwoorde-
lijk op het Clusius College. Daar-
door ontstaat er rust en regel-
maat voor de 15- en 16-jarige 
basisleerlingen. Dat is precies 
wat ze nodig hebben om goed 
en gemotiveerd te kunnen le-
ren. Dit project vormt een uitda-
ging om in een praktische con-
text met leerstof als Engels, Ne-
derlands, geschiedenis, koken 
aan de gang te gaan. 
Ook het platform Pluvo vond 
dat en heeft een subsidie aan 
het project toegekend. Gezien 
de teruglopende subsidies voor 
dit soort projecten was het ech-
ter niet genoeg om het project te 
bekostigen. De Tsjechische leer-
lingen komen namelijk in juni op 
een tegenbezoek. Gelukkig von-
den de docenten de directeur 
van Bak- reizen bereid om ruim-
hartig een bus (tegen een zeer 
klein prijsje) ter beschikking te 
stellen, waardoor het project 
toch door kan gaan.

Boardingtoernooi groot succes
Akersloot - Op vrijdag 9, za-
terdag 10 en zondag 11 janua-
ri heeft het tweede Regionale 
Boardingtoernooi in Sporthal De 
Lelie in Akersloot plaatsgevon-
den. Na de flitsende start met de 
meisjes D-teams waarbij FC Uit-
geest MD1 met de eerste plaats 
naar huis ging, mochten op za-
terdag de F1 en F2 teams hun 
kunsten laten zien. Bij de F2-
poule was het  ADO’20 F2 dat de 
eerste plaats in de wacht sleepte 
door de finale met 2-1 te winnen 
van Foresters F2. Bij de F1 pou-
le was het Foresters F1 dat in een 
spannende finale Vitesse F1 met 
3-1 wist te verslaan.

Op zondag was het de beurt aan 
de E-teams. Foresters E2 en Lim-
men E2 bereikten hier de fina-
le. De finalewedstrijd eindigde in 
een gelijkspel (2-2). Limmen had 
de zenuwen echter het beste in 
bedwang en won het toernooi 
door de penalty’s beter te ne-
men. In de E1-poule waren het 
Foresters en Meervogels die de 
finale speelden. In de finale was 
Meervogels het sterkste en won 
het toernooi met een 2-0 over-
winning. De organisatie kan  te-
rugkijken op een uitstekend ver-
lopen toernooi met vele wonder-
schone acties en prachtige doel-
punten. 

Meisjes nadrukkelijk in beeld 
op Cor Zonneveldtoernooi
Castricum - Op zaterdag 10 ja-
nuari is onder het toeziend oog 
van Cor Zonneveld gestreden 
om de prijzen van het naar hem 
genoemde zaalvoetbaltoernooi 
voor D-pupillen van Vitesse´22. 
Dat het meidenvoetbal leeft was 
te merken aan het zeer gro-
te aantal vrouwelijke deelneem-
sters! 
Voor het behalen van een goed 
resultaat konden de jongens niet 
meer om hen heen! Met veertien 
gemengde teams werd op twee 
zaterdagen gestreden voor de 
prijzen. 
De teams waren zeer aan el-
kaar gewaagd en pas in de laat-
ste wedstrijden werden de prij-
zen verdeeld. 
Uit handen van Cor Zonneveld 
kreeg het team van Inter Milan 
(Folkert Broeders, Maarten Ble-

ijendaal, Ray Zonneveld, Jesper 
Kreuk, Anouschka Hilferink en 
Denise Brakenhoff) de hoofd-
prijs uitgereikt. Samen met het 
team van Real Madrid, dat de 
tweede plaats behaalde en de 
winnaar van de verliezerspoule 
– Manchester United – gaan zij 
op bezoek bij AZ. De prijs voor 
de meest waardevolle speelster 
was voor Sanne Wildbret, terwijl 
Yusuf Yusuf met de titel ‘meest 
waardevolle speler’ naar huis 
ging. Tot de talenten werden Sa-
bine van Lieshout en Lars van 
der Schoor gekroond. De top-
scorerprijs was voor Sten van 
den Berg die maar liefst 23 keer 
scoorde. Bij de meisjes was de-
ze titel voor Anouschka Hilferink 
met 7 treffers.
Op de foto staat Cor Zonneveld 
omringd door de prijswinnaars.

Start sportgroep voor 
kinderen met A.S.S.
Castricum - Vanaf februa-
ri wordt er een sportgroep ge-
start voor kinderen van zeven tot 
en met twaalf jaar, die zich niet 
makkelijk voor een sportclub op-
geven. Kinderen met autisme 

spectrum stoornissen, waaron-
der PDD-nos of ADHD vinden 
het soms moeilijk om een pas-
sende vrije tijdsbesteding te vin-
den bijvoorbeeld omdat ze moei-
te hebben met sociale vaardig-

heden. In deze sportgroep is het 
de bedoeling om sociale vaar-
digheden aan te leren, te leren 
omgaan met de energie, boos-
heid, te leren luisteren en bij-
voorbeeld opkomen voor de ei-
gen mening. Voordat de sport-
groep start wordt met de kin-
deren en hun ouders bespro-
ken aan welke doelen ze willen 
werken. Maar het belangrijkste 
is het plezier in de sportgroep. 
De activiteiten vinden plaats op 
het Vitesse-terrein aan de Puik-
man in Castricum. De begelei-
ding wordt gegeven door twee 
deskundigen: Gerdy Graafland, 
pedagogisch medewerker, werk-
zaam in kinderhuis Antonius en 
Marloes van de Hulsbeek, ergo-
therapeut. Beiden erkend voet-
baltrainers. Gestart wordt op 4 
februari en het zal duren tot 31 
mei. Het is op woensdagmiddag 
van 14.00 tot 15.30 uur. De kos-
ten zijn afhankelijk van mogelijk-
heden tot declaratie bij de zorg-
verzekering of PGB. Voor meer 
informatie of opgave kan men 
bellen met Marloes van de Huls-
beek; 06-22364473.

Excursie
Castricum - Op zondag 25 ja-
nuari om 11.00 uur staat de bos-
wachter van PWN klaar om deel-
nemers een kijkje te geven in de 

wereld van het drinkwater. De 
wandeling duurt ongeveer 1,5 à 
2 uur en is geschikt voor volwas-
senen en kinderen, die van een 
stevige wandeling houden. Deel-
nemen kost 3,50 euro. Aanmel-

den via www.pwn.nl/activiteiten 
of 0900-7966288.
De startplaats is bij het infopa-
neel aan de Van Oldenborghweg 
aan de zuidkant van het infiltra-
tiegebied, bij het Hoefijzermeer.



pagina 16 14 januari 2009

Vrijdag aftrap voor nieuw bouwtraject

Tromp Medical gaat verhuizen 
naar zeven keer zo groot pand

Castricum - Vanaf donderdag 
jongstleden staat er rondom het 
oude pand uit de jaren ’60 van De 
Nijs Interieurbouw aan de Oude 
Haarlemmerweg nr. 75 een groot 
hek. Er zal een gigantische me-
tamorfose op deze plek plaats-
vinden. Afgelopen maandag is 
men begonnen met de sloop. 
Aan de wegzijde zal een 60 me-
ter breed pand met twee verdie-
pingen herrijzen. In het kader van 
duurzaam bouwen blijft de oude 
bedrijfshal bestaan. Deze wordt 
echter wel gerenoveerd. Het he-
le gebouw zal 3700 m2 vloerop-
pervlak gaan omvatten.
 
Algemeen directeur Wim Tromp 
startte in 1991 op zijn 24ste na 
een HTS-studie elektronica in 
Alkmaar met een eenmanszaak 
in de werkplaats van zijn vaders 
schildersbedrijf aan de Brakers-
weg. In 1994 nam hij het eerste 
personeelslid aan. Sinds 1997 

wordt gewerkt vanuit het huidige 
pand op de Castricummerwerf 
99a. Wim Tromp: “Wij zijn ge-
start als servicebedrijf voor on-
derhoud aan medische röntgen-
apparatuur. Vanaf 2001 zijn wij 
deze apparatuur zelf gaan ver-
kopen. Toen is het bedrijf zó snel 
gegroeid, dat wij nu volledig uit 
ons jasje zijn gegroeid. Er wer-
ken nu vijftig mensen in ons be-
drijf met te veel mensen voor de 
ruimte die we hebben. Wij moé-
sten gewoon verhuizen.”
 
Innovatie
Belangrijk in het gesprek met 
Wim Tromp is het feit, dat hij 
sterk de nadruk legt op innova-
tie. “Wij willen inventief zijn”, zegt 
hij. “Wij zijn een technisch bedrijf 
en willen steeds nieuwe dingen 
toepassen. Wat de nieuwbouw 
betreft willen wij bewust duur-
zaam ondernemen en dus ook 
duurzaam bouwen in de breed-

ingenieursbureau Kodi uit Heer-
hugowaard, die de duurzame in-
stallaties levert en het construc-
tiebureau Honhoff uit Castricum. 
Projectleider en aanspreekpunt 
van de nieuwbouw is Robert de 
Rijke. 
Zij allen moeten bewerkstelli-
gen, dat Tromp Medical vóór 
het einde van het jaar de nieu-
we bedrijfslocatie kan betrek-
ken. In overleg met de gemeen-
te, die twee jaar geleden duur-
zaam bouwen begon te promo-
ten vervult het nieuwe pand van 
Tromp Medical thans een voor-
beeldfunctie voor de gemeente, 
waar anderen hun voordeel mee 
kunnen doen. 
Bij zijn speech tijdens de bijeen-
komst vrijdag jongstleden, waar 
de aftrap werd gegeven voor het 
bouwtraject dankte Wim Tromp 
Christel Portegies als betrokken 
wethouder en vooral ambtenaar 
Harry Smith, omdat hij als amb-
tenaar milieu veel vertraging in 
het hele proces heeft weten te 
voorkomen.    

Een symbolisch moment. De ‘bruidstaart’ wordt aangesneden. Het eer-
ste stukje is voor algemeen directeur Wim Tromp. Daarna volgden de 
partners oftewel al díegenen, die de nieuwbouw zullen gaan realise-
ren. Rechts: Cor van Vliet, algemeen directeur van het aannemingsbe-
drijf Mulder uit Obdam.   

ste zin van het woord. Ten eer-
ste hebben wij overleg gepleegd 
met de buurt. Past ons nieu-
we pand in de wijk? Wij hebben 
vooral aandacht besteed aan 
het uiterlijk. Zo komen er op het 
pand grasdaken, die naar voren 
neigen. Vanuit het landschap en 
vanaf de weg zie je veel groen en 
lijkt het wel een knieval naar de 
natuur. Er worden diverse zon-
nepanelen toegepast, waaron-
der half doorlatende zonnepa-
nelen. Dan bestaat het hele ge-
raamte aan de voorkant van het 
pand uit spanten (staanders en 
liggers) van gelamineerde de-
len van duurzaam gekapt hout 
uit Nederlandse bossen. De ge-
velbekleding is van gerecy-
cled kunststof. Wat het techni-
sche innoverende aspect betreft 
hebben wij voor de verwarming 
warmtepompen, die energie ont-
trekken úit de bodem en energie 
brengen ín de bodem. Wij heb-
ben airco en high tech is vooral 
de asfaltcollector, die warmte en 
koude uit het wegdek onttrekt. 
Zo wordt de zomerse warmte uit 
het asfalt ’s winters gebruikt.”   

Geheel passend bij duurzaam 
bouwen blijven de muren en 
het dak van de bestaande be-
drijfshal van De Nijs Interieur-
bouw bestaan. Wat de renova-
tie betreft wordt alles goed ge-
isoleerd. De vloer wordt vervan-
gen. Ook hier komt vloerverwar-
ming in, die nodig is in combi-
natie met de warmtepompen. De 
aannemer van de nieuwbouw is 
aannemer Mulder uit Obdam. De 
architect is Petra Kramer uit Cas-
tricum. Voorts vermelden wij het 

Marktleider
Wim Tromp: “Ik ben zelf tech-
nisch geschoold, maar bij ons 
werken ook vele medisch ge-
schoolde mensen. Wij verkopen 
medische diagnostische appa-
ratuur, waaronder röntgenappa-
ratuur, echo-apparaten en mri-
scanners aan ziekenhuizen, on-
derzoeksinstellingen en huisart-
senlaboratoria. Wij zijn exclusief 
distributeur voor een zevental 
merken. Wij importeren deze ap-
paratuur van leveranciers uit Eu-
ropa, Noord-Amerika en Japan. 
Wij zijn marktleider in Nederland 
voor wat betreft mammografie 
(opsporen van borstkanker) en 
leveren ook de apparatuur voor 
de mobiele trailers, waar vrou-
wen boven de vijftig preventief 
worden onderzocht op het ge-
bied van borstkanker (borstkan-
kerscreening). 
Daarnaast zijn wij eveneens 
marktleider op het gebied van 
botdensitometrie (apparatuur 
om botontkalking vast te stel-
len).” (Marga Wiersma) 

Nog enkele plaatsen vrij bij Plusactiviteiten
Video filmen
Start maandag 19 januari, vier 
lessen van 19.30 tot 22.00 uur. 
In deze cursus leert men een fa-
miliefilm op te nemen, te monte-
ren en van geluid te voorzien, die 
technisch en qua inhoud aan-
trekkelijk is om naar te kijken, 
zowel voor de maker als voor 
buitenstaanders. Ook is er ge-
legenheid tot het bespreken van 
de eigen apparatuur.

Ontspanningsmassage
Maandag 19 januari start ont-
spanningsmassage voor vrou-
wen, acht lessen van 19.30 tot 
21.45 uur. Tijdens deze cursus 
leert men in een ontspannen en 
veilige sfeer hoe men een goe-
de massage kan geven. In elke 
les geeft en krijgt men een mas-
sage. 
Behandeld worden: hoofd, rug, 
nek en schouders, voeten, be-
nen en armen en een volledige 
lichaamsmassage. 

Neuro linguïstisch program-
meren
De introductiecursus start op 
donderdag 22 januari, acht les-
sen van 19.30 tot 22.00 uur. 
Deelnemers leren wat er in com-
municatie, vaak op onbewust ni-
veau, precies gebeurt. 

Vogels leren herkennen 
Vogels in de winter, op donder-
dag 22 januari een les van 19.00 
tot 21.30 uur en zaterdag 24 ja-
nuari een excursie van 09.00 tot 
12.00 uur. 
Tijdens deze cursus wil men de 
beginnende liefhebber in staat 
stellen de stap van het herken-
nen van de huis-, tuin- en keu-
kenvogels naar meerdere vogels 
te maken. 
In de cursus begint men bij de 
vogels die hier de winter door-
brengen: de eigen vogels die niet 
wegtrekken en de wintergasten 
die hier komen uit Scandinavië 
en Oost Europa.

Snoeien 
Drie theorielessen starten vrijdag 
23 januari van 15.15 tot 17.00 uur 
en een praktijkles van drie uur.
Wanneer, hoe en met welk mate-
riaal kan men het best snoeien, 
zodat er voor plant, (fruit)boom 
en heester een zo optimaal mo-
gelijk resultaat ontstaat. Het ge-
leerde wordt de eerste zaterdag 
na de theorielessen in de tuin 
van één of meerdere cursisten in 
praktijk gebracht.

Dyslexie  
Twee lessen van 19.15 tot 21.45 
uur starten donderdag 29 janu-
ari. In de cursus wordt aandacht 
besteed aan de verschillende vi-
sies op dyslexie en hoe men dit 
leerprobleem kan herkennen bij 
kinderen in de basisschoolleef-
tijd en het voortgezet onderwijs. 
Welke stappen kan men als leer-
krachten en ouders onderne-
men. Ook is er tijd en ruimte om 
ervaringen uit te wisselen.

Elly Tourney 
exposeert bij 
Klaver Vier
Castricum - Tot 28 februari ex-
poseert Elly Tourney bij cadeau-

winkel Klaver Vier op de Dorps-
straat 45a in Castricum.

De expositie bestaat uit kera-
miek objecten om neer te zetten 
of aan de muur te hangen en bij-
zondere bloemenvazen. Dit alles 
uitgevoerd in Raku-gestookt ke-
ramiek, een oude Japanse stook-
techniek. Deze is door westerse, 
voornamelijk Amerikaanse kera-
misten, ontwikkeld tot het Raku 
stoken van nu.

“Gefascineerd door deze ma-
nier van stoken maak ik mijn ob-
jecten zo strak en glad mogelijk 
waardoor deze ‘decoratietech-
niek’ naar mijn mening goed tot 
zijn recht komt.”
“Door goed naar het object te 
kijken decoreer ik deze op zoda-
nige wijze dat het de vorm ver-
sterkt. Mijn objecten staan op 
zichzelf maar kunnen ook in een 
serie van twee of drie geplaatst 
worden.”

Elly houdt bij Klaver Vier haar 
eerste expositie.



pagina 20 14 januari 2009

Zilver voor danspaar
Castricum - Afgelopen zon-
dag stond voor het Castricum-
se danspaar Maurice Philipoom 
en Marieke van Londen weer de 
jaarlijkse Nieuwjaarscup op het 
programma, dit keer georga-
niseerd door danscentrum Toi-

ne en Willy Daas uit Standaard 
Buiten in samen werking met de 
N.A.D.B.

Dit was weer de eerste wedstrijd 
van het nieuwe seizoen waar 
Maurice en Marieke aan deelna-

men, na een korte vakantiestop. 
Aan de start van dit grote inter-
nationale danstoernooi in Klun-
dert in de A-Klasse Ballroom, 
de op één na hoogste amateur 
dansklasse van Nederland, ston-
den Maurice en Marieke, die in 
de eerste voorrondes heel goed 
en sterk dansen wisten te tonen 
aan een internationaal jury-pa-
nel. 
De Castricummers zaten weer in 
de grote finale, waar zij uiteinde-
lijk een tweede plaats behaal-
den en het zilver mee naar huis 
mochten nemen.
Voor de Castricumse trainers 
Luut Griffioen en Mariska Tau-
ber, de Amsterdamse trainers 
Paul Reijn en Fineke Raps en de 
Belgische trainster Pauline Ladi-
ges-Kwikkel een geweldig resul-
taat op deze eerste wedstrijd van 
het nieuwe seizoen. 
De eerstvolgende wedstrijd is op 
25 januari in Wijchen, waar het 
jaarlijkse grote internationale 
toernooi wordt gedanst.

Schaakvereniging Vredeburg 
wint van DJV Alkmaar
Limmen - Vrijdag 9 janua-
ri speelde Vredeburg tegen DJV 
uit Alkmaar en slaagde erin om 
aansluiting te houden met Cais-
sa uit Hoorn op de gedeelde eer-
ste plaats van groep 3B. 

Admiraal won snel in zijn lijf-
opening het Frans aan bord 3. 
E. Stolp volgde een uur later met 
winst en Hageman hield remise. 
B Stolp stond lastig met een pion 
minder maar kreeg in tijdnood 

een stuk cadeau en won. Kramer 
ruilde bekwaam af naar een ge-
wonnen eindspel. 
Borst gaf een stuk weg en ver-
loor en ook Dinkla moest opge-
ven. 
Ebels was met een pion minder 
teveel gebrand op remise en zag 
een eenvoudige damewinst over 
het hoofd, remise dus, zodat de 
eindstand 5-3 werd. 
In ronde 12 hield v.d. Bult lang 
stand maar moest in het eind-

Dobbelrit voor de jeugd
Limmen - Moest het spel op de ijsbaan achter Holland Blumenmarkt 
woensdag wegens regen nog worden afgelast, zaterdag kon het zelfs 
gereden worden op echt natuurijs. Heel veel kinderen met ouders en 
opa’s en oma’s waren op het Limmer Stet om samen te genieten van 
schaatsen op natuurijs. De kinderen dobbelden wat af en reden van 
kleur naar kleur tot de stempelkaart vol was. Met rode wangen van in-
spanning werden de volle kaarten ingeleverd voor een traktatie, die 
zeer verdiend was. De organisatie was in handen van de Limmer IJs-
club. Het was een prachtige schaatsdag, waar velen van genoten heb-
ben.

spel de meerdere erkennen in 
v.d. Storm. 
Krom zag meer kansen in het 
paard en pionnen eindspel en 
won geroutineerd van Zwart. 
Van Vliet begint in vorm te ko-
men en veegde de snel zettende 
Ebels junior rustig van het bord. 
Hollander wist dit keer zijn bete-
re stelling tegen A. Wellink wel 
tot winst te voeren. 

In groep B won Remi Aafjes van 
koploper Ozair Dahi via mat ach-
ter de paaltjes. 
Voor komende vrijdag moeten 
afberichten worden gemeld aan 
C. Dinkla, tel. 5335883.

Venijn zit in de staart
Castricum - In de 16e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum speelden 
Kees Lute en Gerard van Pinx-
teren een rustige partij. Mis-
schien te rustig want Kees liet 
zich in het late eindspel verras-
sen door een opgerukte zwarte 
e-pion, waar een hoop dreiging 
van uitging. 
Door de ongelukkige opstelling 
van de witte loper van Kees, kon 
Gerard een aanval met zijn to-
ren op de loper op de onderste 
rij plaatsen. Kees dekte de loper 
met zijn koning, die vervolgens 
losgeweekt kon worden met een 
schaak op e3. Kees werd ge-
dwongen de dekking van zijn 
loper los te laten en verloor het 
stuk en de partij. 

Thomas Broek lijkt plannen te 
hebben voor een aanval op de 
koppositie. Deze ronde speel-
de hij met wit tegen Han Kem-
perink. Thomas speelde riskant 
en moest een sterk zwart paard 
op f4 toelaten en had bovendien 
niet gerokeerd. 
Hoewel Han ook een liefheb-
ber is van complicaties in een 
schaakpartij, wist hij ditmaal niet 
de juiste weg in te slaan. Han 
kwam een kwaliteit achter en 
toen schakelde Thomas over van 
speculatief naar degelijk schaak 
en won de partij. 
Door het verlies van Sander 
Mossing Holsteijn in het beker-
duel tegen Het Spaarne staat 
Thomas nog maar één wedstrijd-
punt achter.

Wim Pool senior blijft winnen en 
versloeg in een mooie aanvals-
partij Erik van der Klooster. Dat 
is een mooie prestatie, want Erik 
is wellicht de taaiste verdediger 
van de Schaakvereniging Cas-
tricum. Nu had Erik echter geen 
antwoord op de gecombineerde 
samenwerking van dame en lo-
pers van Willem en liet zich par-
does mat zetten op g7. 
Rob Dekker speelde met wit te-
gen Gerard Kuijs een lange en 
spannende partij en kwam in het 
nadeel door een mindere stuk-
kenopstelling. 

Uiteindelijk liep de spanning op 
tot het kookpunt en verloor Ge-
rard de controle over zijn bete-
re stelling. Met luttele seconden 
resterende speeltijd voor beide 
spelers werd de vrede middels 
een remise getekend.

MX Team op trainingsstage naar Spanje
Akersloot - MX Team Akersloot 
kijkt reikhalzend uit naar het 
nieuwe seizoen. 
Jaimie van Sikkelerus en Koen 
Gouwenberg zijn momenteel al 
hard aan het trainen om goed 
voorbereid aan het Nederlands 
Kampioenschap te kunnen be-
ginnen. Om niets aan het toe-

val over te laten, zal het team be-
gin februari afreizen naar Spanje 
om daar onder toeziend oog van 
Carlo Huisen een trainingsstage 
af te werken. 

Carlo is meervoudig Nederlands 
Kampioen en de perfecte per-
soon om de beide rijders nog 

veel bij te brengen.

The Sea Devils verliest in 
Den Helder van koploper
Castricum - De eerste wedstrijd 
na de winterstop moesten de 
Castricummers gelijk aantreden 
tegen de koploper Noordkop. In 
de Slenk, het oude bolwerk van 
de nu in de eredivisie spelende 
Seals, werd de wedstrijd op zon-
dagmiddag gespeeld.
Sea Devils wist dat het gevaar-
lijkste wapen van Noordkop het 
afstandschot was dus de op-
dracht van coach Tepaske: ‘Geef 
ze geen ruimte om te schieten’.
Het eerste kwart lukte dat aardig 
maar Sea Devils kon niet voorko-
men dat de spelers uit Den Hel-
der een voorsprong namen. Me-
de dankzij het goede spel van 
Bob Hollanders bleven de Cas-
tricummers in het spoor: 18-15.
Het tweede kwart begon Noord-
kop met scherp te schieten en 
liet Sea Devils defensief steekjes 
vallen. Drie driepunters van Den 
Helder in dit kwart zorgden er-
voor dat de spelers van Noord-
kop met een 38 -29 voorsprong 
aan de thee konden.

Na de rust startten de Castri-

cummers goed en kwamen ge-
lijk vier punten dichterbij.
Er werd agressiever gespeeld 
maar met drie driepunters op rij 
van dezelfde speler van Noord-
kop werd de marge weer ver-
groot. 
Toch lukte het de Castricum-
mers om de afstand te verklei-
nen door meer druk op de bal te 
geven. Schoten vielen nu wel en 
dankzij scores van Manuel den 
Hollander,Robert Jan Derwig, 
Bob Hollanders, Diederik den 
Hollander, Robert van der Eng, 
Fabian Strijder en Thijs Engels 
kwam Sea Devils bijna langszij. 
63-59. 
Het vierde kwart moest de be-
slissing brengen. Na vijf minu-
ten stond het 69 -67. Door twee 
scores en drie vrije worpen liep 
Noordkop verder uit. De Castri-
cummers weigerden echter te 
capituleren en scoorden ook vijf 
punten op rij. Maar helaas bleek 
Den Helder de langste adem te 
hebben en wist uiteindelijk met 
een zege af te sluiten. Eindstand  
81 – 74.
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Patty weer naar aidskliniek in Afrika 
om vrijwilligerswerk af te ronden
Castricum - Patty Balm verbleef 
in maart vorig jaar een maand 
lang als vrijwilligster in kliniek 
The Dream Centre in Zuid-Afri-
ka waar hiv- en aidspatiënten 
behandeld worden. Nog voor zij 
terug was in Nederland, over-
heerste de gedachte dat zij terug 
moest. “Mijn werk is nog niet af”, 
zegt Patty. “Natuurlijk is het werk 
daar nooit klaar, maar mijn ge-
voel zegt dat ik nog iets af moet 
ronden.” Op 1 februari vertrekt 
de 58-jarige Castricumse.
“Vorig jaar heb ik niet alles kun-
nen doen wat ik had willen 
doen”, vervolgt zij. “Een maand 
is gewoon te kort. Net als je een 
beetje vertrouwd begint te raken 
met de patiënten en zij met jou, 
net als je alles een beetje begint 
door te krijgen waar je goed aan 
doet en wat anders zou kunnen, 
ga je weer weg. Ik heb het spon-
sorgeld toen besteed aan teken- 
en schildermaterialen en bijge-
dragen aan nieuwe warmwa-
terketels. Dit keer wil ik een bij-
drage leveren aan het opknap-
pen van het sanitair. De bad-
kamers, toiletten en wastafels 
zien er echt verschrikkelijk uit 

en functioneren vaak niet. Daar-
naast hoop ik een verandering 
door te kunnen voeren ten aan-
zien van de houding van het ver-
plegend personeel. Onverschil-
ligheid speelt de hoofdrol en dat 
zou te maken hebben met het la-
ge salaris en het lage opleidings-
niveau. Natuurlijk weet ik dat ik 
culturele verschillen niet zomaar 
kan overbruggen, maar ik hoop 
wel een bijdrage te leveren hier-
in.” Met de enorme toename van 
het aantal hiv- en aidspatiën-
ten in Zuid-Afrika de afgelopen 
jaren nam op veel plekken ook 
de behoefte aan goede zorg toe. 
The Dream Centre opende in 
2002 om die reden zijn deuren 
in Pinetown, niet ver van Durban. 
Het ziekenhuis telt nu 120 bed-
den en er zijn plannen uit te brei-
den naar 240. Daarmee is nog 
maar een fractie van de behoefte 
ingevuld. Patty: “Patiënten in het 
centrum krijgen maar af en toe 
bezoek. Afleiding en iemand om 
mee te praten zijn dus broodno-
dig. Daarnaast is ook hulp in de 
verzorging en verpleging onont-
beerlijk. Hierbij spelen vrijwilli-
gers een enorm belangrijke rol. 

In een samenleving waar het 
stigma dat is verbonden aan hiv/
aids nog steeds een groot pro-
bleem is, is de aandacht, de hulp, 
het gesprek en de liefde van een 
vrijwilliger vaak één van de wei-
nige lichtpuntjes.” Daarnaast zijn 
vrijwilligers ook van groot belang 
als hulp in de verpleging en ver-
zorging van de patiënten. “The 
Dream Centre is grotendeels af-
hankelijk van giften om te be-
staan, en er is dus zeker geen 
overschot aan personeel. Door 
vrijwilligers te laten bijspringen 
in de verpleging, het organiseren 
van afleiding, de was, het eten en 
nog veel meer zorgt het centrum 
ervoor dat de patiënten de zorg 
krijgen die ze nodig hebben.” Op 
de weblog www.pattybalm.helpt-
mee.nl kan iedereen Patty gedu-
rende de maand februari volgen. 
Wie ook als vrijwilliger voor Be-
More wil werken kijkt op www.
be-more.nl. 
Een mooi bedrag kan overge-
maakt worden naar Be More te 
Nijmegen op rek. nr 12.17.74.228, 
t.n.v. Patty Balm. Patty kan hier-
mee veel goed werk verrichten, 
daar waar het hard nodig is. 

Studenten sturen hun 
medestudenten bos in
Bakkum - Events For All is een 
groep van vijf studenten van de 
opleiding Sports, Managment en 
Ondernemen. Zij organiseren op 
donderdag 15 januari een eve-
nement voor medestudenten uit 
de klas. Dit evenement is een 
oriëntatietocht door de natuur, 
en wordt gehouden nabij bezoe-

kerscentrum De Hoep. Nathalie 
Louter vertelt: “Onze medestu-
denten hebben de opdracht in 
zes groepen een oriëntatieloop 
te houden. Onderweg komen ze 
verschillende opdrachten tegen. 

Na afloop wacht de studenten 
een lunch en de prijsuitreiking.  

Ed en Astrid ingesneeuwd 
op camping Zuid-Frankrijk
Castricum - Hoe zou het toch 
gaan met Ed en Astrid van der 
Beek die een camping in Zuid-
Frankrijk zijn begonnen? “We 
zijn nu ondergesneeuwd” ver-
telt Ed lachend. “Maar we heb-
ben alweer zin in het nieuwe zo-
merseizoen. Ook dit jaar heb-
ben we weer een aantal inwo-
ners uit Castricum, Heemskerk 
en omstreken op onze camping 
in de Alpes–Haute Provence mo-
gen begroeten. We zijn zelf pas 
teruggekomen van onze vakan-
tie in Mexico. We hebben daar 
eerst drie weken rondgefietst en 
tot slotte nog een week op een 
tropisch eiland doorgebracht 
om te duiken. Het zeewater was 

daar ongeveer 26 graden. Het 
was dan ook een groot verschil 
toen we weer thuis op de cam-
ping kwamen. Er lag een enorm 
pak sneeuw. Eerst moest onze 
buurman met zijn sneeuwschui-
ver een pad vegen, zodat we 
ons huisje konden bereiken. Het 
schijnt de afgelopen vijftien jaar 
niet zo gesneeuwd te hebben. 
Als je over de camping loopt zak 
je bij elke stap tot boven je knie-
en in de sneeuw.”

Ed en Astrid hebben twee in-
gerichte bungalowtenten op 
de camping staan. “Een vriend  
van ons houdt die tijdens on-
ze vakanties altijd sneeuwvrij. 

Er is echter in een nacht zoveel 
sneeuw gevallen dat de tenten 
totaal zijn ingestort. Zelfs de me-
talen stapelbedden zijn als luci-
ferhoutjes geknapt.  In het voor-
jaar, als de sneeuw is gesmolten, 
kunnen we pas goed de totale 
schade bekijken.”  
Voor het nieuwe seizoen zijn Ed 
en Astrid benaderd door de fir-
ma Tendi, Esperanto voor kam-
peren, die twee safaritenten bij 
hen op de camping plaatst. Dit 
zijn compleet ingerichte tenten, 
die op de plaatsen van de inge-
storte tenten komen te staan. 
“Afgelopen seizoen hebben wij 
en onze natuurcamping in Bar-
les weer helemaal volgestaan. 

Omdat we weer een hele mooie 
zomer gehad hebben is er dan 
ook weer veel gewandeld, ge-
raft, gemountainbiked, gepara-
pent etc. Ook onze barbecue- en 
fondueavonden waren een suc-
ces. Het animatieteam onder lei-
ding van Eva en Fleur was ook 
zeer geslaagd. De hele dag lie-
pen de kinderen achter de mei-
den aan. We hopen dat ze dit 
jaar weer terugkomen.” Ed heeft 
zich ondertussen de kunst eigen 
gemaakt om zelf pizza’s te ma-
ken en satë. 

Het gemeentezwembad aan de 
overkant van de camping werd 
goed door de campinggasten 
bezocht. De nieuwe badmeester, 
Edgar, organiseerde  verschillen-
de activiteiten, zoals aqua-gym 
op de zondagochtend. “Voor 
het volgende seizoen hebben 
we al weer een aantal verande-
ringen aangebracht. Zo hebben 
we in het sanitairgebouw het af-
wasgedeelte geheel vernieuwd, 

heeft bijna elke plaats 10 ampè-
re stroom en hebben we naast 
ons restaurant een jeu de bou-
les baan aangelegd. Ook heb-
ben we het bestaande chalet op 
de camping van de Franse eige-
naar gekocht. Dit zijn we nu aan 
het opknappen, zodat het straks 
in het seizoen verhuurd kan wor-
den. Op 17 januari gaan we weer 
even naar Nederland. We staan 
van 22 tot 27 januari op de ‘Cara-
vana’, de caravan- en camping-
beurs in Leeuwarden. Vorig jaar 
waren er ongeveer 40.000 be-
zoekers. Omdat het ons afgelo-
pen seizoen veel  gasten  heeft 
opgeleverd, gaan we er dit jaar 
weer naar toe.”

Dan is het tijd het gesprek te be-
eindigen, want: ”De zon schijnt 
weer volop. Het heeft afgelopen 
nacht gesneeuwd en onze snow-
boards roepen weer.” 
Wie meer wil weten over de 
camping van Ed en Astrid kijkt 
op www.loupassavous.com. 

Typediploma dankzij prijs Ferry
Heiloo - Op dinsdag 6 januari 
werden op het PCC in Heiloo ne-
gen typediploma’s uitgereikt aan 
leerlingen. Dat de klas 2C mocht 
deelnemen aan de typecursus, 
hadden de leerlingen te danken 
aan hun klasgenootje Ferry Out-
hof uit Heiloo. Hij won vorig jaar 
de uittrekselwedstrijd die was 
uitgeschreven door de Stichting 
Wortel. Deze stichting heeft zich 
tot doel gesteld om het lezen on-
der de jongeren te bevorderen. 
In april 2007 ontving Ferry de 
hoofdprijs, een knaloranje opoe-

fiets, maar ook mocht hij samen 
met zijn klas gratis een type-
cursus volgen van uitgeverij In-
struct. Aan de cursus deden vijf-
tien leerlingen van de klas mee. 
Vijf van de negen geslaagden 
verdienden een eervolle vermel-
ding vanwege de goede presta-
tie: Veerle Beeker (Castricum), 
Chantal Molenaar (Heiloo), Mar-
lies de Waard (Egmond) en Tes-
sa Reyes (Heiloo), met als abso-
lute topper Gabrielle Saase (Hei-
loo), die maar liefst 230 aansla-
gen per minuut haalde. 



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, ‘s 
middags gesloten.
De afdeling Publiekszaken is op donderdag 
geopend tot 18.00 uur voor aangiften ge-
boorte en overlijden, verhuizingen , emigra-
tie, huwelijk en geregistreerd partnerschap, 
paspoorten/nederlandse identiteitskaarten 
en rijbewijzen.
Van 18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
14 januari 2009

Gemeentehuis in Limmen
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Raad praat over ‘Masterplan
Inbreidingen en Lokale Woonvisie’
Tijdens de raadsactiviteit van 22 januari a.s. staat het ‘Masterplan Inbreidingen/Lokale 
Woonvisie’ centraal. Na presentatie aan de raadsleden en andere belangstellenden gaat 
de inspraak  van start.

Wat is een Lokale Woonvisie?
In de Lokale Woonvisie worden onder 
meer de huidige en toekomstige woning-
behoefte van de gemeente in kaart ge-
bracht. De Lokale Woonvisie vormt de 
basis voor het ontwikkelen van een samen-
hangend woonbeleid met een bijbehorend 
uitvoeringsprogramma. De uitkomsten van 
de Lokale Woonvisie zijn verwerkt in het 
Masterplan Inbreidingen (doelgroepen en 
woningtypologieën).

Waar gaat het Masterplan Inbreidin-
gen over?
Het Masterplan Inbreidingen brengt de 
mogelijke locaties voor (woning)bouw, al 
dan niet na sloop van bestaande bebou-
wing, in beeld. Het geeft daarnaast rand-
voorwaarden voor de (her-)ontwikkeling 
van locaties ten aanzien van kwaliteit en 
(bouw)programma’s. Het gaat onder meer 
over het gewenste type en aantal wonin-
gen en de schaalgrootte. Hierbij is aanslui-
ting gezocht bij de ruimtelijke structuur van 
het betreffende gebied. 

Waarom een Masterplan Inbreidin-
gen/Lokale Woonvisie?
In de Strategische visie Buiten Gewoon 
Castricum van 2005 is de keuze gemaakt 
voor het openhouden van het landelijke 
gebied. Ook is er de wens dat de bevolking 
niet verder afneemt. Dat maakt nieuwe 
woningen nodig. 
Wel bouwen, maar niet in het buitenge-
bied, is dus uitgangspunt bij het Master-
plan Inbreidingen/Lokale Woonvisie. De 
documenten geven de gemeente een ka-

der voor mogelijke toekomstige ontwikke-
lingen en ook een instrument om de regie 
te voeren op ruimtelijke ontwikkelingen. 
Zodoende kan beter ‘aan de voorkant’ van 
herontwikkelingsprocessen worden aan-
gestuurd op de gewenste kwaliteit en het 
benodigde woningbouwprogramma.
Het startpunt voor beide trajecten was in 
februari 2008, met drie openbare bijeen-
komsten. Bij het Masterplan Inbreidingen 
en de Lokale Woonvisie hebben verschil-
lende klankbordgroepen een adviserende 
rol gehad.

Inspraak en vervolg
De inspraak start op 29 januari a.s., waarna 
iedereen gedurende zes weken een in-
spraakreactie kan indienen. Vanaf de 29e 
zullen de betreffende documenten zowel 
via de gemeentelijke website als in de ge-
meentelijke locatie in Limmen en ook in de 
bibliotheken in te zien zijn. 
De inspraakreacties kunnen aanleiding ge-
ven tot het aanpassen van de visie. Vervol-
gens wordt de al dan niet aangepaste visie, 
samen met de inspraakreacties, aangebo-
den aan de gemeenteraad. Dit is gepland 
voor de maand mei. Op 28 januari wordt 
op de gemeentelijke website en in deze 
krant nader ingegaan op de mogelijkheden 
om een inspraakreactie in te dienen.

Alle publieksdiensten van de gemeente 
Castricum zijn tot eind 2010 te vinden aan 
de Zonnedauw 4 in Limmen. Daar kunt u 
terecht voor aangifte geboorte en overlij-
den, verhuizing en emigratie, huwelijk en 
geregistreerd partnerschap, verkiezingen, 
paspoort/Nederlandse identiteitskaart en 
rijbewijs, uittreksels, zorgloket, invaliden-
parkeerkaarten en -plaatsen, belastingen 
en WOZ, uitkeringen en subsidies.

Afspraak
Voor vragen en zaken rond bouwvergun-
ningen, bestemmingsplannen, kapver-
gunningen, reclamevergunningen,  aan-
legvergunningen, cultuurhistorie, milieu, 
economische zaken en toerisme dient 

men vooraf een afspraak te maken met 
het team Bouwen, Wonen en Bedrijven.  
Dat kan per telefoon (0251 661122), of 
door langs te komen bij de receptie in het 
gemeentehuis aan de Zonnedauw 4 te 
Limmen.

Tijdelijke huisvesting
Het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 
wordt gerenoveerd en uitgebreid. Daar-
om is de gemeentelijke locatie in Limmen 
tot eind 2010 het bezoekadres voor alle 
publieksdiensten.
Kantoor, bestuur en griffie zijn tijdelijk 
gehuisvest in gebouw De Loet op het ter-
rein van Dijk en Duin. Dit is geen bezoek-
adres, bezoek hier is alleen op afspraak.

Sportverkie-
zingen 2008 
op 13 februari 
Radio Castricum 105 organiseert op 13 
februari 2009 in samenwerking met de 
Gemeente Castricum de jaarlijkse hul-
diging van Castricumse sporters die in 
2008 aansprekende resultaten hebben 
behaald.
Wie sportman, sportvrouw, sportteam, 
sporttalent en aangepast sporter wor-
den, wordt  vrijdag 13 februari 2009 
tussen 19:00 en 22:00 uur, live in de 
uitzending van Radio Castricum 105, 
bekend gemaakt. 
Deze sportverkiezingen vinden plaats 
op sportpark Dampegheest, Dampeg-
heestlaan 2, 1906 WB Limmen. U bent 
van harte welkom om bij dit evenement 
aanwezig te zijn.
Wilt u stemmen op uw favoriete spor-
ters? 21 januari vindt u in deze krant de 
genomineerden.

Commissie
Bezwaarschriften
Castricum
Kamer II van de Commissie Bezwaarschrif-
ten Castricum houdt hoorzitting  op woens-
dag 21 januari 2009 vanaf  20.00 uur. De 
hoorzitting wordt gehouden in de gemeen-
telijke locatie te Limmen. Zie voor meer 
informatie www. castricum.nl>actueel en 
nieuws>kalender.

Gedeelte C.F. 
Smeetslaan kort-
stondig afgesloten
Op maandag 19 januari 2009 wordt 
het kunstwerk bij het gemeentehuis 
in Castricum verplaatst. Hierdoor zal 
de C.F. Smeetslaan ter hoogte van het 
gemeentehuis in de richting van de 
Prinses Beatrixstraat tijdelijk gestremd 
zijn. De stremming zal rond 10.00 uur 
ingaan. De werkzaamheden zijn naar 
verwachting binnen een half uur klaar. 
De C.F. Smeetslaan maakt deel uit van 
de busroute van de Connexxion. Er 
wordt geprobeerd om de werkzaam-
heden uit te voeren tussen de busdien-
sten door.



Vindt u ook dat mantelzorgers recht heb-
ben op respijtzorg? Als de mantelzorger 
even vrijaf kan nemen, kan hij of zij de zorg 
langer volhouden, blijven deelnemen aan 
de samenleving en het eigen sociale leven 
in stand houden. Van 19 tot 25 januari, de 
Week van de Respijtzorg, organiseren di-
verse instellingen activiteiten voor mantel-
zorgers, hun verzorgden, maatschappelijke 
organisaties en gemeenten. Zo willen ze 
alle betrokkenen bekend maken met res-
pijtzorg.

Tijdens de Week van de Respijtzorg Noord-
Holland opent bijvoorbeeld een zorgboer-
derij de deuren voor geïnteresseerden, 
wordt op verschillende plekken een film 
over respijtzorg vertoond, vinden een the-
atervoorstelling en een high tea met infor-
matie over respijtzorg plaats en er wordt 
een vakantiebeurs voor mensen met een 
handicap georganiseerd. 

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige over-
name van zorg met als doel de mantelzor-
ger even vrijaf te geven. Er zijn diverse (res
pijtzorg)voorzieningen die mantelzorgers in 
de gelegenheid stellen hun zorgtaken even 
helemaal over te dragen aan een vrijwilliger 
of beroepskracht. Vervangende zorg aan 
huis is een voorbeeld van respijtzorg, maar 
ook een weekend logeren in een logeerhuis 
of een bezoek aan een zorgboerderij.

Helaas weten mantelzorgers vaak niet wat 
respijtzorg is. Ze kennen de mogelijkheden 
niet, betrekken het niet op zichzelf of ze er-
varen drempels om van respijtzorg gebruik 
te maken. Ondanks de behoefte aan ‘even 
vrijaf’ wordt er in de praktijk nog relatief 
weinig gebruik van respijtzorg gemaakt. 

Op de website www.weekvanderespijt-
zorg-nh.nl staat alle informatie en de agen-
da over de Week van de Respijtzorg en de 
complete agenda met activiteiten. Organi-
saties die een activiteit willen organiseren 
tijdens de Week kunnen zich er aanmelden 
via een formulier.

WWW.CASTRICUM.NL

Agenda
Raadsplein
15 januari 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 20:30 Kadernota Duincampings Aula
19:30 - 21:00 Jaarplan politie inclusief lokale speerpunten afdeling Duinstreek

(Castricum, Heiloo, Bergen N-H) 38
20:30 - 21:00 Motie CKenG inzake positie oorlogsmonument te Castricum en

de aanwezige beplanting in het gebied Kruising Oer-IJ, Zeeweg
en Uitgeesterweg 40

20:30 - 21:00 Vervolg bespreking onderzoeksopdracht inzake strand te
Castricum* Aula

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
21:30 - 22:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 38

a. Voorbereidingsbesluit Limmen-Zandzoom
b. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 18 december 2008
c. Lijst van ingekomen stukken
d. Lijst ter inzage gelegde informatie
e. Lijst van toezeggingen en moties
f. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

21:30 - 22:00 Bespreking voorstel tot gewijzigd vaststellen bestemmingsplan
Hoogevoort 4 te Castricum 40

21:30 - 22:00 Eventueel vervolg bespreking onderzoeksopdracht inzake strand
te Castricum* Aula

Raadsvergadering
22:15 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Voorbereidingsbesluit Limmen - Zandzoom (o.v.b. uitkomsten 
carrousel)

b. Onderzoeksopdracht inzake strand te Castricum (o.v.b. uitkom-
sten carrousel)

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra 0251 -  661 277 of mevr. 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.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum.
Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik van de 
gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het poli-
tiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Agenda Raadsactiviteiten 22 januari 2009
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 23:00 Masterplan inbreidingen, lokale woonvisie: presentatie

concept voorafgaand aan inspraak Aula

Week van de Respijtzorg in Noord-Holland

Even vrijaf voor 
de mantelzorger

Feiten
In Nederland zorgen 2,6 miljoen men-
sen meer dan acht uur per week of lan-
ger dan drie maanden voor een ander.

Zo’n 1,1 miljoen mantelzorgers zorgen 
meer dan acht uur per week én langer 
dan drie maanden voor een ander. 

Tussen 150.000 en 200.000 mantelzor-
gers voelen zich zwaar belast of zelfs 
overbelast. Dit zijn de mantelzorgers die 
24 uur per dag zorg geven. Zij zorgen 
bijvoorbeeld voor hun dementerende 
man of voor hun vrouw die MS heeft, 
of voor een gehandicapt kind. 

Van de mantelzorgers zorgt:
15% voor hun partner
39% voor hun (schoon) ouder 
9% voor hun (stief of pleeg) kind
17% voor een ander familielid
19% voor een kennis, vriend, buur-
man/vrouw
1% anders

 Bron: Sociaal en Cultureel Planbureau.

Programmaraad IJmond-
Noord zoekt nieuw lid
Meedenken en meebeslissen over de programma’s die door de kabelexploitanten op ra-
dio en televisie worden aangeboden, dat is wat de programmaraad IJmond-Noord doet. 
De programmaraad zoekt een enthousiast lid om Castricum te vertegenwoordigen. De 
raad bestaande uit 10 personen afkomstig uit de gemeenten Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk, Uitgeest en Zandvoort. Eén van de twee Castricumse vertegenwoordigers 
heeft zijn positie ter beschikking gesteld, daarom is de gemeenteraad op korte termijn 
op zoek naar een vervanger.

Taken van de programmaraadleden
De programmaraad IJmond-Noord in een 
onafhankelijk adviesorgaan dat adviseert 

over het zenderpakket in de kernen Cas-
tricum en Bakkum. Dit pakket is gekoppeld 
aan het pakket van Uitgeest, Heemskerk, 

Beverwijk en Zandvoort. 

De programmaraad geeft een bindend ad-
vies voor 15 televisie- en 25 radiozenders 
die in het standaardpakket opgenomen 
moeten worden. Daarnaast geeft de pro-
grammaraad advies over de samenstelling 
van de overige zenders in het standaard-
pakket. Wilt u de wensen en voorkeuren 
van Castricum inbrengen?

De programmaraad vraagt van de le-
den
Interesse op gebied van radio- en tv-uit-
zendingen. Wilt u meebeslissen over het 
zenderpakket? Om zich te kunnen aan-
melden dient u inwoner te zijn van de kern 
Castricum of Bakkum en bereid zijn om 3 
tot 4 keer per jaar een vergadering van de 

programmaraad bij te wonen.

Vergoeding
Voor het bijwonen van de vergaderingen 
ontvangt u een vergoeding van circa € 
59,30 per bijeenkomst.

Aanmeldingstermijn
Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk 
aanmelden vóór 15 februari 2009. Uw re-
actie kunt u richten aan Burgemeester en 
Wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH, Castricum. ge-
meentebestuur@castricum.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met  mevrouw L. Doodeman (0251) 
661304 (ma t/m do) of liandoodeman@
castricum.nl.



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
050109	 Sluisweg sectie G, nr. 2219 in Akersloot

Het plaatsen van een schuurtje
	 Brakenburgstraat 33 in Castricum

Het bouwen van een garage
	 Stationsweg tegenover nr. 17 t/m 23 in Cas-

tricum
Het plaatsen van een overdekte fietsenstal-
ling

070109	 Vredeburglaan 35 in Limmen
Het wijzigen van de gevel

	 Dusseldorperweg 17 in Limmen
Het wijzigen van de gevel

080109	 Hogeweg 18 in Limmen
Het plaatsen van een carport

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 15 januari 2009 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Oude Haarlemmerweg 75a en 75b in Castricum

Het wijzigen en uitbreiden van de bedrijfs-
ruimte

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 15 januari 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 lid 
4 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffingen
Belle van Zuylenlaan 57 in Castricum

Het plaatsen van een erfafscheiding

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Lange Dresch 52 in Akersloot

Het plaatsen van een overkapping
Kastanjelaan 29 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
belanghebbende mondelinge of schriftelijke zienswijzen 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders 
van Castricum. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling 
Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, 
bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 661139. Van de 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

verleende
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:
241208	 Visweg 85 in Limmen

Het bouwen van een woning met garage

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

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

verzOek hOgere grenswaarde wet ge-
luidhinder vOOr de artikel 19 wrO-
prOcedure
op de percelen Dorpsstraat 75/ Schoolstraat 8-10 in 
Castricum.
Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor 
28 woningen/appartementen en 2 winkelruimten op de 
locatie Dorpsstraat 75/ Schoolstraat 8-10 te Castricum.

Alle wegen hebben wettelijke geluidszones. Nieuwe ge-
luidgevoelige bestemmingen, zoals woningen die bin-
nen de zone van een weg liggen, moeten in principe 
op zodanige afstand van de weg liggen dat de geluids-
belasting niet te hoog wordt (de zogenaamde ‘voor-
keursgrenswaarde’ die de Wet geluidhinder stelt). Uit 
onderzoek blijkt dat als gevolg van het verkeer op de 
Dorpsstraat een hogere geluidsbelasting dan de voor-
keursgrenswaarde optreedt.

Het college van burgemeester en wethouders is van plan 
om voor bovengenoemde bouwmogelijkheid op grond 
van art. 83 van de Wet geluidhinder een hogere grens-
waarde vast te stellen. De stukken van dit ontwerpbe-
sluit liggen vanaf donderdag 15 januari 2009 gedurende 
twee weken ter inzage in de gemeentelijke locatie Lim-
men, Zonnedauw 4.

Gedurende de periode dat het ontwerpbesluit met de 
daarbij behorende stukken ter inzage ligt, kunt u uw 
bedenkingen kenbaar maken aan burgemeester en 
wethouders van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te 
Castricum.

vOOrnemen vrijstelling bestemmings-
plan artikel 19, lid 1 wrO vOOr
het bOuwen van 28 wOningen/ap-
partementen en 2 winkelruimten Op
het perceel dOrpsstraat 75/schOOl-
straat 8-10 in castricum
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van 
artikel 19, lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmings-
plan, voor het bouwen van 28 woningen/appartemen-
ten en 2 winkelruimten op het perceel Dorpsstraat 75/
Schoolstraat 8-10 in Castricum.

Bouwplan
In totaal zijn er 28 woningen in het plan opgenomen. 
Direct aan de Dorpsstraat wordt een appartementenge-
bouw gerealiseerd van 4 bouwlagen, waarbij de toplaag 
is teruggelegd (1 penthouse). In dit gebouw worden 
naast 8 starterswoningen eveneens 2 winkelruimten ge-
realiseerd. Daarachter wordt een tweede appartemen-
tengebouw gebouwd (met daartussen in een hofje). Dit 
gebouw is 3 bouwlagen hoog en bevat 6 appartemen-
ten.
Aan de Schoolstraat worden in de bestaande bebouwing 
2 woningen gerealiseerd. Direct daarachter en achter 
Schoolstraat 6 worden 6 appartementen gebouwd. De 
gebouwen zijn 2 lagen met een kap. Aan de oostzijde 
van het plangebied worden 5 patiowoningen gereali-
seerd (1 laag met over een beperkt gedeelte van de wo-
ning een tweede laag). De bovengenoemde gebouwen 
zijn gelegen aan een centraal gelegen hof.

Gevolgde procedure
De plannen hebben in het kader van de inspraak ter in-
zage gelegen. Gedurende de ter inzage termijn hebben 
wij diverse reacties ontvangen. De plannen zijn vervol-
gens aan de gemeenteraad voorgelegd. Gedurende de 
discussieavonden in de raad zijn er gesprekken geweest 
tussen de initiatiefnemer en de direct omwonenden en 
is als gevolg daarvan het plan aangepast. Uiteindelijk 
heeft de gemeenteraad het ruimtelijk kader voor deze 
locatie vastgesteld en is er een voorbereidingsbesluit ge-
nomen. Vervolgens is de initiatiefnemer het plan gaan 
uitwerken en heeft op 3 juli 2007 een aanvraag bouw-

vergunning ingediend. In het afgelopen anderhalf jaar is 
de aanvraag getoetst en gecompleteerd met de nodige 
onderzoeken. Het plan is nu gereed om de procedure te 
vervolgen. Artikel 19a, lid 4 van de Wet op de Ruimtelij-
ke Ordening is hierop van toepassing. Hiermee ontstaat 
de gelegenheid voor het indienen van een zienswijze.

Stukken inzien
Het bouwplan ligt vanaf donderdag 15 januari 2009 ge-
durende zes weken ter inzage in de gemeentelijke loca-
tie Limmen, Zonnedauw 4.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder 
schriftelijk, dan wel mondeling, gemotiveerde zienswij-
zen tegen de voorgenomen vrijstelling kenbaar maken 
aan burgemeester en wethouders van Castricum, post-
bus 1301, 1900 BH te Castricum. 
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden ge-
bracht door hiervoor tijdens de periode van ter inzage 
ligging een afspraak te maken met een medewerker van 
het team Bouwen, Wonen en Bedrijven. Dagelijks te be-
reiken op telefoonnummer: (0251) 661167. Ook voor 
vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen 
met dit team.

Vervolg procedure
De eventueel ingediende zienswijzen worden na afloop 
van de ter inzage termijn bekeken. Mochten de inge-
diende zienswijzen geen aanleiding geven het bouwplan 
aan te passen dan wel af te wijzen dan zal vervolgens 
een verklaring van geen bezwaar worden aangevraagd 
bij de provincie. Na ontvangst van de betreffende ver-
klaring zou dan de bouwvergunning en de daarmee 
samenhangende vrijstelling verleend kunnen worden. 
Daarbij nog wel opgemerkt dat er nog een nieuw voor-
bereidingsbesluit door de gemeenteraad genomen dient 
te worden, aangezien het eerder genomen besluit in-
middels is verlopen.

mOnumentenprOcedure
De burgemeester van Castricum maakt ingevolge het 
bepaalde in artikel 11 van de “Monumentenverorde-
ning gemeente Castricum 2003” bekend dat een aan-
vraag om monumentenvergunning is ontvangen voor 
het wijzigen van stolpboerderij “De Luif” aan de Lim-
merweg 4 te Castricum (gemeentelijk monument). De 
voorgestelde wijzigingen betreffende respectievelijk:

* Oostgevel: bestaande dichte darsdeuren worden ver-
vangen door openstaande darsdeuren met meteen 
daarachter een glazen wand; 

* Westgevel: op de eerste verdieping in de boerderij 
wordt een raam toegevoegd (zelfde maat en uitvoe-
ring). In de latere aanbouw c.q. garage wordt een 
deur vervangen door een raam;

* Noordgevel: de bestaande garagedeuren worden ver-
vangen door twee openslaande glazen deuren met 
aan iedere zijde een glasstrook;

* Zuidgevel: op de begane grond van de latere aan-
bouw c.q. garage wordt een raam toegevoegd en op 
de eerste verdieping van de boerderij wordt een raam 
toegevoegd en het bestaande raam wordt vergroot;

* De bestaande indeling van de boerderij en van de 
aanbouw wordt gewijzigd. 

De aanvraag om monumentenvergunning ligt vanaf 
maandag, 19 januari 2009 gedurende veertien dagen 
voor een ieder in de gemeentelijke locatie te Limmen 
(receptie) ter inzage. Gedurende bovenstaande termijn 
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of 
haar zienswijze met betrekking tot deze aanvraag om 
monumentenvergunning naar voren te brengen bij bur-
gemeester en wethouders.

Castricum, 14 januari 2009


