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WINTERCOLLECTIE
kleding en schoenen
50 TOT 70% 

kORTINg
m.u.v. basiscollectie

Er staat een paard in de gang...
Castricum - Er staat een paard in de gang; met dat lied werd Erik 
Stam uit Egmond winnaar van de playbackshow die zondag onder lei-
ding van Henny Huisman gehouden werd. De feesttent op De Brink 
barstte bijna uit zijn voegen toen hij de carnavalskraker van André van 
Duin ten gehore bracht. De tweede editie van het Sociaal Carnaval, 
georganiseerd door carnavalsvereniging de Windtrappers, kende een 
enorme opkomst. Jong en oud, met een verstandelijke of fysieke be-
perking en afkomstig uit heel Noord-Holland, genoot met volle teugen 
van het feest. (Foto: Giel de Reus).   

Een oersterke 100-jarige 
Castricum - Mevrouw D. Ellens-Lemstra vierde dinsdag haar 
honderdste verjaardag in zorgcentrum De Boogaert. Haar 
twee zonen en hun vrouwen waren van de partij, net zoals de 
medebewoners, het personeel en pianist Jan van der Schaaf. ‘s 
Middags maakte burgemeester Emmens-Knol haar opwach-
ting. En natuurlijk de klein- en achterkleinkinderen.

Geboren in 1908 kijkt mevrouw 
Ellens terug op een veelbewo-
gen leven. “Mijn moeder is ge-
boren in Zaandam”, vertelt een 
van haar twee zoons. “Haar va-
der, mijn opa, werkte als kapitein 
op het jacht van Fokker. Na de 
Eerste Wereldoorlog verhuisde 
Fokker naar de V.S. om daar het 
succes als vliegtuigbouwer uit te 
breiden en mijn moeders familie 
verhuisde mee.” Toen jaren later 
een zeeman verdwaalde in New 
York en kapitein Lemstra de weg 
vroeg, ontstond er een geani-
meerd gesprek tussen de twee 
Nederlanders waarna de zeeman 
werd uitgenodigd om een hapje 
te komen eten. “Mijn moeder 
en de zeeman werden verliefd. 
Zij vestigden zich in Amsterdam 
waar mijn broer en ik geboren 
werden.” In 1954 besloot het ge-

zin de stad de rug toe te keren en 
kocht een huis met een tuintje in 
Castricum. 
“Vreselijk vond ik dat, om de stad 
in te ruilen voor zo’n klein dorp. 
Ik was toen een moeilijke puber 
en mijn moeder en ik lagen re-
gelmatig overhoop. In de loop der 
jaren is zij steeds minder conven-
tioneel geworden. Zij heeft een 
aantal taboes overboord gegooid 
en nu kunnen wij echt alles met 
haar bespreken. Ik ben heel blij 
dat zij zo oud geworden is.”
Mevouw Ellens-Lemstra verkeert 
nog steeds in zeer goede ge-
zondheid. “Onlangs is zij onder-
zocht en volgens de arts heeft 
zij de conditie van een zeventig-
jarige. Haar zus, die in De Sant-
mark woonde, werd 101 jaar oud. 
De Lemstra’s, dat is gewoon een 
oersterk geslacht!” 

Alcoholbus in 
Limmen ingezet  
Limmen  - Vrijdagavond heeft de 
politie Noord-Holland Noord voor 
het eerst de nieuwe alcoholbus 
ingezet tijdens de alcoholcontrole. 
De alcoholbus werd op de tweede 
nacht ingezet op de Rijksweg in 
Limmen. Een 16-jarige motorrij-
der uit Limmen werd aangehou-
den en overgebracht naar het 
politiebureau in Alkmaar nadat 
hij er vandoor ging toen hij stond 
te wachten voor de blaastest. Hij 
ging even verderop met de motor 
onderuit. Hij bleek zich schuldig 
te hebben gemaakt aan joyriding 
en had ook iets teveel alcohol op 
(290 ug/l). 
In Limmen werden in totaal 369 
blaastesten afgenomen waarbij 
drie bestuurders een boete kre-
gen voor een te hoog alcohol-
percentage. Het hoogst gemeten 
percentage was 465 ug/l. 
Het Bureau Verkeershandhaving 
Openbaar Ministerie heeft alle 
25 politieregio’s voorzien van 
een alcoholbus. Jaarlijks vallen 
nog altijd ruim honderd doden 
en duizenden gewonden doordat 
mensen met drank op achter het 
stuur zitten.
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 26 januari 18.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. dameskoor 
Bethlehem. Voorganger pastoor 
L. Vergara.
Zo. 27 januari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Cantare. Voor-
ganger pastoor L. Vergara.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 26 januari 19.00 uur: Woord- 
en gebedsdienst met samenzang. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 27 januari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 27 januari: Dorpskerk 10.00 
uur: Lonadienst voorbereid door 
gemeenteleden. Tijdens dienst 
kindernevendienst en crèche. 
Uitgezonden door Radio Castri-
cum (kabel 104,5m/ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. M. 
Beitler m.m.v. cantorij o.l.v. Pieter 
Verveer. Tijdens dienst kinderne-
vendienst en crèche.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 27 januari 10.00 uur: Wim 
Nieuwenhuis uit St. Maartens-
brug. Ontmoetingscentrum 

Geesterhage. 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. 27 januari 10.00 uur: Pastor 
André Wesche.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Geen diensten ontvangen.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 27 januari 10.00 uur: Ds. 
Omta.

R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 26 januari 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 27 januari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met solisten. Voor-
ganger pastor H. Helsloot.

Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot
Zo. 27 januari. Dienst in Akersloot. 
Ds. Westerveld uit Beverwijk.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 25 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem met 
koffiedrinken.
Za. 26 januari 19.00 uur: Woord 
en zangviering.
Zo. 27 januari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo.
Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Doktersdiensten

Kerkdiensten

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

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

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

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

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

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

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

Apotheek Limmen/Heiloo

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

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

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

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

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

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

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

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

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

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

Van der Steen Bovag 
Lease Service Center
Heiloo - Van der Steen Autobedrijf Heiloo B.V. is als een van de eer-
ste Autobedrijven in de regio Heiloo-Castricum-Limmen-Akersloot 
en Egmond officieel gecertificeerde als Bovag Lease Service Center 
(LSC). Het bijbehorende LSC schild is aan het bedrijfspand gemon-
teerd. Met dat schild profileert Van der Steen Autobedrijf Heiloo zich 
als autobedrijf dat de leaserijder kan en wil bedienen, conform strenge 
normen (score 98%) die BOVAG-afdeling ABA in samenspraak met 
leasemaatschappijen heeft opgesteld. De BOVAG-afdeling ABA, over-
handigde onlangs het LSC-schild en het LSC-certificaat aan Joop en 
Maarten van der Steen, de eigenaars van het gelijknamige autobedrijf. 

Oer-Hollandse high-
tech snertwandeling!
Regio - Op zondag 3 februari organiseert PWN in samenwerking 
met Educatracks een snertwandeling naar Gasterij de Kruisberg in 
het Noord-Hollands Duinreservaat. Deze wandeling is voor ieder-
een die van snert houdt en een beetje verstand van GPS heeft. 

De wandeling is ongeveer 8 tot 10 
kilometer lang en start en eindigt 
op parkeerplaats Kraaienest tegen-
over de Patatoloog in Heemskerk. 
Er zijn GPS-apparaten te huur en 
voor wie zelf een apparaat heeft, is 
de route te downloaden in het PWN 
busje op de parkeerplaats. Een ei-
gen GPS-apparaat moet wel een 
USB aansluiting hebben. Deelne-
mers kunnen starten tussen 10.30 
en 11.00 uur. De kosten voor de 
wandeling inclusief een kop snert 
zijn 7,50 euro per persoon, de huur 
van een GPS-apparaat is 10,00 
euro. Voor de huur van een GPS ap-

paraat is een legitimatiebewijs no-
dig en de borg bedraagt 50,- euro. 
Wie de snert-route van 3 februari 
wil wandelen, moet al wel wat ver-
stand hebben van het gebruik van 
een GPS-apparaat. Onderweg is er 
een fotospeurtocht, waarmee leuke 
prijzen te winnen zijn. De wandeling 
eindigt in de Gasterij de Kruisberg, 
daar staat de snert klaar. 
Aanmelden is noodzakelijk en kan 
tot 26 januari via www.pwn.nl of te-
lefonisch op dinsdag en donderdag 
tussen 12.00 en 13.00 en op zater-
dag en zondag van 10.00 – 11.00 
tel.: 0900–7966288. 

Een bruid voor 
de boswachter
Castricum - Op woensdag 27 
februari komen Ernst en Bob-
bie met hun nieuwe show ‘Een 
bruid voor de boswachter’ naar 
Castricum in sportcentrum De 
Bloemen. De optredens zijn om 
10.30 en 14.00 uur. In deze nieu-
we show vol bekende liedjes 
beleven de twee helden Ernst 
en Bobbie samen met jong en 
oud een spannend avontuur. 
Ze mogen de boswachter hel-
pen met de voorbereidingen 
van zijn bruiloft. Op een goed 
moment besluiten ze zelfs om 
de bruid te gaan halen die in 
de Stille Zuidzee woont. Als dat 
maar goed gaat... Kaartverkoop 
bij sportcentrum De Bloemen, 
Bloemen 71 en Intertoys Cas-
tricum, Geesterduin 43 in Cas-
tricum. De kaarten kosten 14,50 
euro.
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Avienna
De automobilistenvereniging. Niet te verwarren met de 
mobieletelefoonvereniging of de mobiele eenheid. Als je 
in een auto rijdt hoor je erbij. Als je autolicht kapot is dan 
brengen clubgenoten je hiervan op de hoogte door je te 
seinen. De automobilistenvereniging. Ik wil er bijhoren 
want ik heb mijn rijbewijs maar niemand laat mij graag 
achter het stuur. Waarom ik er bij wil horen? Hun een-
heid, respect en liefde voor elkaar. Een mooi voorbeeld 
is het af laten gaan van ziekenhuissirenes. Wat er dan ge-
beurt: alle leden van de automobilistenvereniging kijken 
vlug om zich heen, schatten de beste plek in en manoeu-
vreren op zo’n manier dat de patiënt in levensgevaar 
snel naar het ziekenhuis toe kan. Hét teken dat mensen 
om elkaar geven, dat onze samenleving toch niet zo indi-
vidualistisch is als iedereen roept. En de flitspaal in Hei-
loo. Deze heeft het lang niet gedaan maar toen hij was 
gemaakt ging deze cruciale, delicate informatie als een 
lopend vuurtje door de automobilistenvereniging. Met 
als gevolg: weinig boetes voor de leden. Als klap op de 
vuurpijl zette iemand uit de club deze flitspaal weer eens 
in brand. Een daad waar ieder van hen baat bij heeft. De 
automobilistenvereniging heeft wel een vervelende ei-
genschap. Die heet CO2 uitstoten en helpt het klimaat te 
verkloten. Waardoor het meer gaat regenen. En als het 
dan regent gaan ze harder rijden. Alsof ze zich allemaal 
in een cabrio wanen. En dan word je bijna aangereden 
terwijl het stortregent en je netjes je fietslicht aan hebt. 
Je wilt je middelvinger opsteken maar dat niet kan want 
je hebt wanten aan. Dan belt een vriendin je op en zegt; 
Uhm, had ik je bijna aangereden? En dan besef je het; 
de automobilistenvereniging, daar horen we allemaal bij. 
Niets sociaals aan en zeker niets om trots op te zijn. Ieder 
lid is slechts een regenmaker.  

       Anoek

Midwinterconcert van 
Bella Cantara Kwartet 
Akersloot - Zondagmiddag 3 februari geeft het bekende Bella 
Cantara Kwartet een concert in Akersloot. Tijdens het concert 
worden melodieën uit bekende opera’s, operettes en musi-
cals ten gehore gebracht. Het Bella Cantara kwartet bestaat 
uit Ivera Musch sopraan, Joke Oud alt/mezzo, Ralph Beckers 
tenor, Hans van Niekerk bas/bariton en Hans Weenink piano.

Door de keuze van solo’s, duetten 
en kwartetten uit de muziek van 
onder andere Mozart, Rossini, 
Verdi, Donnizetti, Bizet, Strauss 
wordt het een zeer boeiend en 
afwisselend programma. 
De formule van Bella Cantara 
bestaat uit optredens in kleine 

zalen en kerken met een intiem 
karakter en een grote mate van 
ongedwongenheid. Door de be-
geleidende teksten ontstaat een 
heel aparte wisselwerking met 
de aanwezige luisteraars, zich 
soms zelfs uitend in een recht-
streeks contact tijdens of na het 

Dubbel succes voor zang- 
en showgroep Music Train

Castricum - Voor zang- en showgroep Music Train uit Cas-
tricum is 2008 fantastisch begonnen. De in 1998 opgerichte 
zang- en showgroep, die dit jaar haar tienjarig jubileum viert 
met een spetterende show op 13, 14 en 15 juni in theater de 
Beun in Heiloo, heeft van het Schipholfonds een donatie mo-
gen ontvangen om de jubileumshow deels te kunnen bekosti-
gen. Daarnaast won Music Train op 19 januari het door Stich-
ting Sociaal Carnaval Castricum georganiseerde Korenslag. 

concert, welke voor het kwartet 
aanleiding kan zijn het repertoire 
op het laatste moment nog aan te 
passen naar plaats en/of publiek.
Verheugend is het verschijnsel, 
dat door de toegenomen be-
kendheid, het kwartet ook wordt 
gevraagd als solistenkwartet ko-
ren te steunen bij hun jaarlijkse 
uitvoeringen van ‘grote werken’ 
van Bach, Mozart, Haydn en an-
dere.

Het concert vindt plaats in de 
protestantse kerk aan het Dielof-
slaantje en vangt aan om 14.30 
uur. De toegangsprijs bedraagt 
10,00 euro. Voor reservering: tel. 
0251-310032 of Iveramusch@
quicknet.nl. Tevens is er kaartver-
koop bij de kerk.

Het Schipholfonds is in 1994 op 
initiatief van Amsterdam Airport 
Schiphol opgericht en steunt 
door middel van donaties pro-
jecten die van maatschappelijk, 
cultureel of sportief belang zijn 
en in de omgeving van Schip-
hol worden ontwikkeld. Op 17 
januari werden op Schiphol de 
donaties uitgereikt en Music 
Train ontving uit handen van het 
Schipholfonds een donatie ter 
waarde van 2500 euro. Met deze 
bijdrage kan Music Train een 
gedeelte van de kosten voor het 
geluid voor de jubileumshows in 
juni bekostigen. 
Een tweede succes voor Music 
Train volgde kort op de uitreiking 

van de donatie van het Schip-
holfonds. Op zaterdag 19 janu-
ari nam Music Train deel aan het 
door Stichting Sociaal Carnaval 
Castricum georganiseerde Ko-
renslag. Stichting Sociaal Car-
naval Castricum heeft zich het 
jaarlijks organiseren van een 
groots carnavalsfeest voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking ten doel gesteld en voor 
de tweede maal op rij werd een 
Korenslag voor koren uit Castri-
cum, Akersloot en Limmen geor-
ganiseerd. Deelnemende koren 
naast Music Train waren Mu-
sicstar, Skulpers, Vokaal Kabaal, 
Limbeats, Kromsailors. Nadat de 
deelnemende koren tweemaal 

een optreden ten gehore hadden 
gebracht ten overstaan van een 
publiek en een jury bestaande uit 
de heren Timmer, Doodeman en 
Schollaart kwam Music Train als 
winnaar uit de bus. 
Tijdens de optredens heeft Mu-
sic Train een gedeelte van haar 
repertoire van haar jubileumpro-
ductie op de planken gebracht. 
Deze jubileumproductie zal op 
13, 14 en juni in Theater de Beun 
te Heiloo opgevoerd worden en 
in deze productie komen allerlei 
intriges in en rond het zieken-
huis aan de orde, ondersteund 
door nummers van Nederlandse 
bodem, zoals bijvoorbeeld You, 
Dokter Bernhard, Body to Body, 
Beautiful thing en Why tell me 
why.  Music Train is overigens 
hard op zoek naar alten en naar 
mannen. Elke dinsdagavond 
vindt van 20.00 tot 22.00 de repe-
titie plaats in de Maranathakerk 
in Castricum en belangstellen-
den worden uitgenodigd om een 
repetitie bij te wonen.  

Een leuke leerzame avond!
23 januari. Toegang gratis

Lezing “ Werk 
en gezin in Balans; 
zo blijft het leuk”

Bel Forte kinderopvang 0251-658058, www.fortebv.nl
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INGEZONDEN

Reactie CKenG op reorga-
nisatie ambtelijk apparaat 
Na bestudering van de ter inzage gelegde rapportages in het kader van de 
reorganisatie hierbij de reactie van de fractie van CkenG. In het verken-
nend rapport van de heer Biersteker wordt over het proces gezegd dat er 
tot nu toe te weinig sturing was. Daaraan wordt in punt b van het rapport 
gekoppeld dat er ook te weinig draagvlak is. Open gelaten wordt of er 
een verband bestaat tussen beide aspecten. Echter de conclusie in punt g 
dat de regie op het proces in externe handen moet komen is oppervlak-
kig onderbouwd. Overigens is het frappant uit het rapport ook te moeten 
opmaken dat het College zich in oktober 2007 blijkbaar nog steeds moet 
vormen tot een (h)echt team, dat als bestuur met elkaar optrekt. In het 
rapport van het Bouwteam wordt geprobeerd aan te geven waarom een 
reorganisatie nodig is. 
Volgens het rapport is actief meebewegen in verband met maatschap-
pelijke ontwikkelingen de sleutel tot succes. Er worden enkele externe 
en interne ontwikkelingen genoemd. Maar geconstateerd moet worden 
dat de motivering heel algemeen blijft. De door u in het kader van ex-
terne ontwikkelingen die op ons af komen genoemde argumenten als het 
gebruik van luchtfoto’s bij de handhaving en samenwerking met buurge-
meenten zijn niet erg overtuigend. De andere door u genoemde externe 
ontwikkelingen zoals een veranderende rol van de overheid, het vergoten 
van het draagvlak bij de burger, ofwel burgerparticipatie, samenwerking in 
regionaal verband, de invloed van grote zelfstandige organisaties op het 
wel en wee van de burger en de schaalvergroting zijn geenszins nieuwe 
ontwikkelingen die “op ons af komen” zoals u schrijft. Bij interne ontwik-
kelingen schrijft u dat er een grote behoefte is aan de invoering van een 
meer mensgerichte stijl van leidinggeven. Wat was de stijl voorheen dan? 
En om de kwaliteit van de advisering te verhogen lijkt een reorganisa-
tie zoals door u beoogd ook niet het aangewezen middel. Kortom op de 
vraag waarom deze reorganisatie nodig is, blijft het antwoord vaag en 
wellicht verhullend.  
Concrete voorbeelden van problemen met het huidige model, waarvoor de 
reorganisatie een oplossing is, zouden het gestelde mogelijk verduidelijken 
en het draagvlak kunnen vergroten. Als bijvoorbeeld in het huidige organisa-
tiemodel de in de notitie goed verwoorde uitgangspunten van de cultuur en 
besturingsfilosofie zouden worden nageleefd is ook al veel bereikt. 
Het is opmerkelijk dat met de voorgestane organisatievorm teruggekeerd 
wordt naar de organisatievorm zoals die in de kern Castricum tot 1990 
ook ongeveer bestond. Met overbekende uitgangspunten als het centraal 
stellen van de burger en de maatschappelijke en politieke ontwikkelingen 
kan de noodzaak voor deze en welke andere reorganisatie dan ook, niet  
worden verklaard en niet worden onderbouwd. Benadrukt wordt dat in het 
nieuwe model teruggegaan wordt van 33 naar 17/18 leidinggevenden en 
er voor deze posities opnieuw gesolliciteerd moet worden. Is dat wellicht 
het doel van de reorganisatie? Hier tekenen wij bij aan dat er sprake is 
van een illusie als wordt verondersteld dat die drastische vermindering van 
leidinggevenden mogelijk is. Binnen de afdelingen bestaan nu eenmaal 
meerdere gespecialiseerde units, die niet kunnen zonder werkleiders. Dat 
een aantal functies straks op papier niet meer bestaat, zal de motivatie 
van die medewerkers niet bevorderen en de afdelingen/afdelingshoofden 
voor problemen plaatsen. In dit verband vragen wij ook om de samenstel-
ling bekend te maken van de herplaatsingscommissie, welke commissie 
uw college zal adviseren over alle plaatsingen van leidinggevenden. Wij 
betwijfelen vooralsnog of het nieuwe model iets van de ons niet of onvol-
doende bekende problemen oplost. Onze indruk is dat niet verder is ge-
dacht dan tot het afdelingsniveau en dat de werkvloer de echte problemen 
maar moet zien op te lossen. Daardoor doemt de volgende reorganisatie 
al weer aan de horizon op… In de lijn van onze stelling dat een model 
niet zaligmakend is zullen wij ons niet verzetten tegen verandering, mits 
zoals hiervoor vermeld de noodzaak beter wordt onderbouwd. Wij pleiten 
derhalve allereerst voor een betere analyse van de vermeende problemen 
en afstemming daarop van de te nemen maatregelen.   
Bert Meijer, fractievoorzitter CKenG. (Ingekort door de redactie).

The Chief in De Stiefel!
Castricum - Het belooft ouderwets 
gezellig te worden in De Stiefel 
aanstaande zaterdag. The Chief, of-
tewel Henk Haanraads, treedt op.  
The Chief speelde in 2007 ook al 
eens in De Stiefel en toen werd er 
volop genoten van de gitaarvirtu-
oos. The Chief houdt van interactie 

met zijn publiek en het aanvragen 
van een favoriet nummer behoort 
dan ook tot de mogelijkheden! 
Fans noemen The Chief één van 
de beste gitaristen die Nederland 
rijk is. 
Aanvang is 21.00 uur, de toegang 
is gratis.  

Burgerlijke stand  
Geboren:
Wonende te Castricum:
14-01-2008: Sanne, dochter van 
T. Smit en S.E.E. Moll, geboren te 
Castricum.

Wonende te Akersloot:
10-01-2008: Danilo Gianluca, zoon 
van B. Verduin en D. van den Wijn-
gaard, geboren te Akersloot.
15-01-2008: Arie Teun, zoon van 
R.S. Admiraal en C. Koomen, gebo-
ren te Akersloot.
Wonende te Bakkum:
11-01-2008: Mees Tobias, zoon 
van B. Kroes en M. van der Windt, 
geboren te Beverwijk.    
Wonende te Limmen:
14-01-2008: Nils Cornelis Wilhel-
mus, zoon van M.J. Groot en D.G. 
Duijn, geboren te Limmen.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
11-01-2008: den Ronden, Paul en 
Handgraaf, Liesbeth, beiden wo-
nende Castricum.
15-01-2008: Adema, Arnold E. en 
Zegwaard, Maria M.H., beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
12-01-2008: Oortwijn, Hendrik, 
oud 90 jaar, gehuwd met F. Strijker, 
overleden te Castricum.
10-01-2008: ten Wolde, Gerd G., 
oud 87 jaar, gehuwd met T. van 
Drecht, overleden te Beverwijk.
13-01-2008: Brinkman, Stoffer, oud 
80 jaar, gehuwd geweest met M. 
van der Zwan, overleden te Cas-
tricum.
14-01-2008: Borst, Johannes C., 
oud 86 jaar, gehuwd met C.A.M. 
Baltus, overleden te Castricum.
Wonende te Bakkum:
06-01-2008: Doves, Frederikus M., 
oud 80 jaar, gehuwd geweest met 
C. de Boorder, overleden te Velsen.
07-01-2008: Steltenpool, Adri-
ana M, oud 78 jaar, overleden te 
Hoorn.
Wonende te Akersloot:
10-01-2008: Bückmann, François 
M., oud 98 jaar, gehuwd geweest 
met G. Schermer, overleden te 
Akersloot.
10-01-2008: Buur, Agatha, oud 76 
jaar, gehuwd met C. de Wit, overle-
den te Akersloot.

Brandweer rukt uit
Castricum - Maandag 14 januari werd de brandweer om 15.30 
uur gealarmeerd voor een containerbrand bij de Toermalijn. 
Deze container heeft de afgelopen weken al meerdere keren 
in brand gestaan. De brandweer had de brand snel geblust. Op 
aanwijzing van omwonenden zal de politie trachten de jeug-
dige daders te achterhalen

Vrijdag 18 januari werd een 
schoorsteenbrand gemeld op de 
Juliana van Stolbergschool. Bij 
aankomst was de brand goed 
waar te nemen door grote vlam-
men uit de schoorsteen. Nadat de 
hoogwerker van de bomenploeg 
ter plaatse was gekomen, kon het 
vegen beginnen. Door een tweetal 
haakse bochten in het schoor-
steenkanaal, had het roet zich 
makkelijk kunnen hechten aan 
de schoorsteen. De schoorsteen 
was onlangs nog geveegd. Gezien 
de grote hoeveelheid roet die uit 
de schoorsteen kwam, heeft of 

de schoorsteenveger zijn werk 
niet goed gedaan of is er door de 
moeilijke constructie en veel sto-
ken toch sprake van een snellere 
vervuiling van de schoorsteen.
Zaterdag 19 januari rond 23.00 
uur is de brandweer nog uitgerukt 
voor een automatische melding 
Dijk en Duin. Door onvoorzichtig-
heid met vuur is een prullenbak 
in brand geraakt Gelukkig was 
er sprake van een zelfdovende 
prullenbak. De dienstdoende ver-
pleging konden het probleem zelf 
oplossen. De brandweer deed de 
nacontrole.

Lezing ‘Werk en gezin in 
balans, zo blijft het leuk’
Castricum - Elke ouder weet: kinderen grootbrengen kost veel 
tijd en energie. En dat niet alleen tussen negen en vijf, maar 24 
uur per dag, zeven dagen per week. Om dat te combineren met 
een baan buitenshuis is goede kinderopvang een voorwaarde, 
maar niet de enige. Ook een goede organisatie thuis en van uw 
werk is belangrijk. 

Maar hoe breng je werk en gezin 
in balans en houd je voldoende 
tijd over voor elkaar en voor je-
zelf? Dat is het thema van de 
lezing die verzorgd wordt door 
Margriet Schmitz-Darwinkel van 
Happy Life. “Je krijgt praktische 
ideeën en hulpmiddelen aange-
reikt waarmee je thuis aan de 
slag kunt en weer weet wat écht 
leuk én belangrijk is. Een avond 

die je dus niet mag missen als je 
hunkert naar het moeiteloos en 
effectief combineren van ouder-
schap en werk, en het vinden van 
jouw/jullie juiste balans op beide 
gebieden van je leven.” De toe-
gang is gratis.

Inschrijven? Bel Forte Kinderop-
vang 0251 658 058 of mail info@
fortebv.nl.
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De Bakkerij en Joeb 
organiseren bandbattle
Egmond-Binnen - De Bakkerij organiseert samen met Joeb 
een bandbattle voor lokaal talent en beginnende bands. De 
winnaar wint een demo-opname. Dit jaar zullen op zaterdag 
26 januari zes bands strijden om deze prijs; Stretzz, the Bad 
Grand Sevens, One for the Bodycount, Cellphyll, Double Cross 
en Translated.  

Stretzz is een hiphop act uit Eg-
mond-Binnen. One for the Bo-
dycount heeft een geheel eigen 
Metalcore-geluid. De Bad Grand 
Sevens speelt rauwe (punk)rock 
op een funky basis. Translated 
is een frisse, beginnende punk-
rockband. Double Cross speelt 
verfrissende, catchy, jonge-hon-
den-rock. Cellphyll zal vervol-
gens uit een heel ander rock-
vaatje tappen. Beïnvloed door 
zowel Blackmetal, jaren ’70 rock, 
en Zuid-Amerikaanse ritmiek, 
ligt het geluid van deze band het 
dichts bij een sludgeband als 
Kyuss. 

Joeb is te vinden aan de Heren-
weg 69 in Egmond-Binnen. De 
zaal gaat open 20.00 uur en de 
entree bedraagt twee euro.  

Programmering Radio 
Castricum105
Donderdag 24 januari
10:00 – 11:00 Hraj Kapelo Hraj – Jan Jonker 
17:00 – 18:00 60plus – Carry Munter 
19:30 – 22:00 Het Raadsplein – carrousels & raadsvergadering

Vrijdag 25 januari
16:00 – 18:00 Afterschool – Thom Singerling
18:00 - 19:00 Kick Off – Joris Sinnige
19:00 – 20:00 7 at 7 – Joris Sinnige
20:00 – 22:00 Hogeweg op Vrijdag – Albert Hogeweg

Zaterdag 26 januari
10:00 – 12:00 Gewoon Snijders – Marco Snijders
12:00 – 15:00 Rooie Oortjes Radio – Sander Verschoor & Robert Liefting
17:00 – 19:00 R&B Sport met Rick Dreijer en Bob Brouwensteijn
19:00 – 21:00 Double D met Daan Zonneveld en Daniel Vollers

Zondag 27 januari
09:00 – 10:00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz
10:00 – 11:15 Kerkdienst uit Hervormde Kerk in Castricum
11:15 – 12:00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz
12:00 – 13:00 Cabaret van Nederlandse Bodem
13:00 – 14:00 Commuzika – Anton van Kaam
14:00 – 17:00 105SportLive – Sportteam
17:00 – 19:00 The Flash Back Show – Johan Vermeer
20:00 – 22:00 Bumrush Radio – DJ Midnight

Maandag 28 januari
20:00 – 22:00 Carry’s Music Machine – Carry Munter
22:00 – 23:00 Collective Sounds – Martijn van Velzen

Dinsdag 29 januari
16:00 – 19:00 Heerehuis – Boudewijn Heere
19:00 – 21:00 De Wereld die Verhulst heet – Bart Verhulst

Woensdag 30 januari
16:00 – 17:00 Jantjes PC – Jan Castricum
17:00 – 18:00 CAL Boekenbal – Ellen Eerhart & Jan Castricum i.s.m. 
Openbare Bibliotheken
18:00 – 20:00 Van zeventig naar acht – Charles Willems
20:00 – 22:00 Class XL – Charles Willems 

Als er geen live programma is kan er geluisterd worden naar non-
stop muziek en informatie. Met elke werkdag Golden Oldies tussen 
6:00 – 10:00 uur en elke dag tussen 22:00 –01:00 uur Easy Listening. 
Castricum105 is te beluisteren in de ether op 105.0FM en op de kabel 
in Bakkum & Castricum op 104.5FM en in Akersloot, Limmen en de 
Woude op 89.0FM. En wereldwijd via internet: www.castricum105.nl .

Expositie in Tuin Kapitein 
Rommel in teken natuur
Castricum - Rolien Beeker en Joan IJssel de Schepper exposeren 
in de Tuin van Kapitein Rommel. Rolien is beeldend kunstenares en 
Joan tuinontwerpster. De expositie in de tuin van Kapitein Rommel 
laat haar fascinatie voor het landschap zien. Joan is geboeid door de 
natuur. De tuintekeningen en aquarellen zijn te zien in de Tuin van 
Kapitein Rommel tot 16 maart.

Auto’s Overeem maken plaats 
voor nieuwe appartementen
Uitgeest - Achter de speeltuin, aan de Hogeweg, zal het auto-
bedrijf van Overeem plaatsmaken voor een luxe appartemen-
tencomplex. De 71-jarige Willem Overeem beoefent op deze 
locatie al 43 jaar het vak van garagehouder, maar hij denkt er 
niet over om te stoppen. Nog dit jaar verhuist zijn bedrijf naar 
de overkant. “Overeem is een uitzonderlijk sterk geslacht en ik 
ga ervan uit dat ik nog jaren door kan gaan met mijn bedrijf”, 
zegt Overeem lachend.

Door de stijl en de te gebrui-
ken materialen zal het nieuwe 
gebouw zich prima voegen in 
de karakteristieke sfeer van 
de Hogeweg. Het project ligt 
daarmee geheel in lijn van het 
beleid van de gemeente om 
op zogenaamde inbreilocaties 
woningbouw te realiseren. Er 
komen veertien appartementen. 
Doordat er ook een liftinstal-
latie in het gebouw komt, zijn 
deze woningen zeer geschikt 
voor bijvoorbeeld 55-plussers. 
Deze groep kiest vaker voor het 
gemak van gelijkvloers wonen. 
Onder het nieuw te bouwen ap-
partementengebouw komt een 
parkeergarage, de eerste van 
Uitgeest! Hiermee zijn de toe-
komstige bewoners verzekerd 
van een goede en veilige plek 
voor hun auto. Ook de professi-
oneel aan te leggen binnentuin 
is voor de nieuwe bewoners een 
fijne bijkomstigheid: wel de lus-
ten van een fraaie en zonnige 
tuin, maar niet de lasten van het 
onderhoud.  

De verkoop van de apparte-
menten is in handen van De 
Ruijter Makelaardij, gevestigd 
aan de Prinses Beatrixlaan. 
Volgens NVM makelaar Ton de 
Ruijter wordt het een prachtig 
en zeer degelijk uitgevoerd ap-
partementencomplex waar de 
nieuwe bewoners met veel ple-
zier zullen wonen. “De centrale 
ligging, nabij winkels, wegen en 
openbaar vervoer en de luxe uit-
straling van de ruime 2-, 3- en 
4-kamerappartementen, maakt 
dit een bijzonder project om te 
verkopen. Gegadigden kunnen 
zich bij ons melden, wij helpen 
hen graag”, aldus de makelaar.
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Herinrichting Dorpsstraat 
wordt half miljoen duurder 
Castricum – Het gaat niet lukken, de Dorpsstraat herinrichten 
voor een bedrag dat niet hoger is dan 1.156.000 euro die de 
gemeenteraad daarvoor beschikbaar heeft gesteld. “Het gaat 
minimaal 550.000 euro meer kosten en wij van CKenG zet-
ten daar onze vraagtekens bij”, aldus Bert Visser van de lokale 
partij. “Wij zullen de uiteindelijke voorstellen, onder meer op 
dit punt, kritisch toetsen.”  

De projectgroep Herinrichting 
Dorpsstraat Castricum zegt dat 
het niet mogelijk is binnen het 
budget een functioneel verant-
woord en aantrekkelijk plan voor 
de herinrichting te maken dat kan 
rekenen op voldoende draagvlak. 
Ad de Regt, de onafhankelijke 
procesbegeleider, heeft de ge-
meenteraad in een brief laten 
weten dat het budget al snel de 
helft hoger ligt dan begroot. Bert 
Visser: “Wethouder Hommes 
maakt deel uit van de project-
groep en wij vragen ons nu ook 
af of hierdoor de conclusie kan 
en moet worden getrokken dat 

de voorstellen instemming heb-
ben van het college.”
Ondertussen wordt verder ge-
werkt aan het schetsplan en een 
globale kostenraming, die begin 
februari aan de raad wordt ge-
presenteerd. Vervolgens wordt 
een informatieavond voor be-
langstellenden georganiseerd, 
waarbij het mogelijk is verbe-
tervoorstellen in te dienen. Een 
maand later volgt de presentatie 
van het definitieve schetsplan 
voor de herinrichting van de 
Dorpsstraat. Er wordt naar ge-
streefd medio 2009 te beginnen 
met de werkzaamheden.  

Uilenexcursie voor jeugd
Castricum - De Vogelwerkgroep Castricum organiseert op vrijdag 
25 en op maandag 28 januari een avondexcursie om naar bosuilen 
te luisteren. Deze excursies zijn bedoeld voor kinderen vanaf 10 jaar, 
het liefst onder begeleiding. Op vrijdag 25 januari wordt er verzameld 
om 19.30 uur bij de hoofdingang van Dijk en Duin aan de Zeeweg in 
Castricum. Op maandag 28 januari begint de excursie eveneens om 
19.30 uur. Maar dan wordt verzameld bij de parkeerplaats van kasteel 
Marquette in Heemskerk. Aan deze excursies voor jongeren zijn geen 
kosten verbonden. Aanmelden is niet nodig. Voor meer informatie: 
vwgccum@xs4all.nl of bel  Arend de Jong tel. 0251 655417. 

De Oude Woonstal nu 
ook op maandag open
Castricum – Niet alleen de entree van De Oude Woonstal op 
de Castricummerwerf is verbeterd, ook de openingstijden zijn 
verruimd en er staat een interne verbouwing op de agenda. 
“Op verzoek van onze klanten, zijn we voortaan ook op maan-
dagmiddag geopend van 13.00 tot 17.30 uur”, vertelt eigenaar 
Fred de Ridder. 

Wie op maandagmiddag langs-
komt, krijgt 15% korting op alle 
bovenkleding. Fred: “Bovendien 
wordt de winkel anders inge-
deeld en om ruimte te maken 
hebben we weer een aantal 
meubelen afgeprijsd. Die zijn te 
vinden in de outlet-hal.” In de 
toekomst kunnen liefhebbers 
van de ruitersport aan de rech-
terkant van de winkel terecht. 

Zij vinden hier een complete 
collectie ruitersportartikelen en 
veevoer. 
De Oude Woonstal heeft zich 
bovendien gespecialiseerd in 
antiek en curiosa, houten en na-
tuurstenen vloeren, accessoires 
voor binnen en buiten en histori-
sche bouwmaterialen. Het adres 
is Castricummerwerf 16 in Cas-
tricum, tel.: 0251-673639.

Toneelvoorstelling 
‘Bij ons aan de grens’
Akersloot - Op vrijdag 8 februari en op zaterdag 9 februari zul-
len de leden van toneelvereniging Willibrordus het door Stef 
Hudepohl geschreven toneelstuk ‘Bij ons aan de grens’ op de 
planken brengen.

Wim ter Schure is de stationschef 
van het grensdorp Hardhuizen. 
De laatste tijd raakt hij steeds 
meer over zijn toeren: Op de een 
of andere manier worden er via 
zijn station illegale werknemers 
over de grens gesluisd. De nieu-
we burgemeester van het dorp 
oefent zware druk op hem uit om 
er een eind aan te maken. 
Gelukkig ontpopt de stationschef 
zich als een tweede Sherlock 
Holmes, die geen middel uit de 
weg gaat om achter de waarheid 
te komen. Wie is de mensen-

smokkelaar van Hardhuizen? Is 
het de zwerfster die elke nacht 
op het station slaapt? Of weet 
de voormalige zangeres An-
nelies Vonk er meer van? Sinds 
wanneer komen er toeristen naar 
Hardhuizen? En de conducteur 
heeft zijn naam en uiterlijk ook al 
niet mee... Een ouderwets vrolijk 
spel met moderne thema’s.
De voorstellingen vinden plaats 
in sport- en cultureel centrum 
‘De Lelie’, Rembrandtsingel 3 in 
Akersloot. Beide keren begint de 
voorstelling om 20.15 uur.

Voor 34e keer artistiek 
én creatief in Limmen 
Limmen -Limmen Artistiek en Creatief is weer in aantocht; 
een van de hoogtepunten van Limmen Cultuur. De zeer gevari-
eerde kunstmarkt geeft een kijkje in de artistieke keuken van 
vooral Limmer hobbyisten en kunstenaars. 

Keramiek, schilderijen in acryl, 
aquarel of olieverf, beeldhouw- 
en houtsnijwerk, prachtige foto’s, 
maar ook poppen en zelfge-
maakte kaarten; het is zomaar 
een greep uit hetgeen bezoekers 
wordt getoond in een sfeervolle 
ambiance.
Veel kunstwerken zijn te koop. 
Voor inlichtingen en opgave voor 

deelname aan deze expositie kan 
men tot e met 3 februari bellen 
naar: 072 5053901, of mailen 
naar theoria-str@hetnet.nl. De 
kunstmarkt vindt plaats op zater-
dag 1 en zondag 2 maart in de 
Boerderij Vredeburg, Dusseldor-
perweg 64, van 11.00 tot 17.00 
uur. Toegang vrij, deelnemers 
betalen tien euro. 

Lezing over rugklachten
Castricum - Op woensdag 6 februari geeft Kees Rootjes een 
lezing over rugklachten, genaamd ‘Een frisse, actieve kijk 
op rugklachten’. Kees is fysio-manueel therapeut en docent 
aan het I.A.S. In zijn praktijk aan de Dorpsstraat 109 wordt 
al jaren met succes een specifieke oefenmethode toege-
past.

Kees: “Wie in de veronderstel-
ling is dat pijn altijd schade be-
tekent, je altijd in de juiste hou-
ding door het leven moet gaan, 
rust de beste oplossing tegen 
klachten is, dat buikspieren bij 
rugklachten getraind moeten 
worden of dat je verkeerde 
bewegingen met de rug kunt 
maken, dan wordt het tijd om 
zich te laten informeren over de 
huidige theorieën omtrent rug-
klachten!”

De lezing geeft inzicht over het 
functioneren van de wervel-
kolom. Er wordt een indeling 
gemaakt van de verschillende 
rugklachten. De mogelijke 

oorzaken worden besproken. 
Vervolgens wordt getoond dat 
men het lichaam voor een groot 
gedeelte zelf kan beïnvloeden. 
De invloed van gedrag, zowel 
fysiek als mentaal, op het li-
chaam wordt uitgelegd. En hoe 
dit als therapie bij rugklachten 
te gebruiken.
Reserveren is gewenst. Gezien 
de zaalruimte, is maar een be-
perkt aantal plaatsen beschik-
baar. De lezing vindt plaats van 
19.30 tot 22.00 uur en de entree 
is 10,00 euro. 
Locatie Dorpsstraat 109 te 
Castricum. Aanmelden kan op 
krootjesfysiotherapie@wana-
doo.nl of tel.: 0251-670371. 

Botsing met 
kerende auto
Castricum - Een 29-jarige 
vrachtwagenchauffeur uit Zaan-
dam raakte vrijdagochtend rond 
10.00 uur ernstig gewond toen hij 
in botsing kwam met de auto van 
een Castricummer. 
Op de Boekelermeerweg in Heiloo 
moest de vrachtwagenchauffeur 
uitwijken voor een personenauto 
die op deze weg aan het keren 
was. De vrachtwagen raakte de 
kerende auto van de 23-jarige be-
stuurder uit Castricum en kwam 
tegen een boom tot stilstand. 
De vrachtwagenchauffeur moest 
door de brandweer uit zijn voer-
tuig worden bevrijd. Hij is met 
ernstig beenletsel overgebracht 
naar het ziekenhuis.

45+ avond van  
Uylenspieghels
Limmen - Op zaterdag 26 januari 
wordt de 45+ avond van carna-
valsvereniging de Uylenspieghels 
gehouden. Om 20.00uur gaan de 
deuren van leutbunker de Burgerij 
open, de toegang is gratis, en dan 
heten prins Tyl XII en zijn adju-
dant alle gasten welkom. Prins Tyl 
XII en zijn raad zijn al druk bezig 
met de voorbereiding om er weer 
een prachtige, misschien wel ma-
gische, topavond van te maken. 
Natuurlijk is Dirk Brouwer als 
‘hofmuzikant’ geboekt en zijn ex-
tra optredens. Voor wie slecht ter 
been is; de Uylenspieghels hebben 
een prima haal- en brengservice. 
Neem hiervoor contact op met de 
familie Crandel, tel. 072-5053859. 

Cursus quilt 
voor beginners 
Castricum - Voor de quiltcursus 
die op maandagavond 4 februari 
begint zijn nog enkele plaatsen 
vrij. Dit is een beginnerscursus. 
De cursus bestaat uit zes les-
sen, eens per veertien dagen. 
De organisatie is in handen van 
het Nivon, afdeling Castricum. 
De lessen worden gegeven door 
Jobina de Boer. De kosten be-
dragen 50,00 euro, exclusief ma-
teriaal. Informatie en opgave: Wil 
Harff 0251-650673 of per mail 
w.harff@casema.nl.
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Biljartvereniging WIK
De Zeeuw stijgt drie plaatsen
Castricum - Dat ie met 14 punten als hoogste uit de bus kwam, 
was voor Gerard de Zeeuw van biljartvereniging WIK een gro-
te verrassing. Geheel door eigen verdienste kwam hij tegen 
Siem Bakkum in 21 beurten tot een gemiddelde van 1.85. Bij 
Siem was de vorm compleet zoek. Door zijn verlies, ook van 
Ferry van Gennip en een minpunt voor Cees Burgmeijer, steeg 

Gerard van de 10e naar de 7e 
plaats.
In de kopgroep werd hard gewerkt 
om de positie te behouden, dan 
wel te versterken. Koploper Gert 
Lute deed dat met verve door te-
genstander Hein Huijser een ge-
weldig pak slaag toe te dienen. 
Gert kwam in 25 beurten met een 
best moyenne van 3.96 uit de strijd, 
goed voor 12 punten. Hein moet 
deze week tegen een resultaat van 
5 punten aankijken.
Hetzelfde overkwam Peter Ent 
tegen Wim Baltus. Wim rehabili-
teerde zich op uitstekende wijze 
voor zijn verlies van vorige week. 
Na 24 beurten stond de teller op 
de 126 caramboles, waarmee Wim 
met 12 punten zijn tweede plaats 
terugveroverde.
Klaas Ulder zit weer rustig op zijn 
derde plaats te broeden in af-
wachting van het moment dat hij 

zijn concurrenten een slag hoopt 
toe te brengen. In de partij tegen 
Kees Baars waren ze allebei goed 
voor 9 punten.
Voor het behoud van de 4e en 
5e plaats deden Peter Weijers en 
Jan v.der Zon flink hun best. En 
niet tevergeefs! Een opvallend 
mooie wedstrijdlijst van Peter over 
24 beurten die slechts door vier 
poedels werd ontsierd. Een heel 
mooi slotmoyenne van 3.12 en een 
eindcijfer van 12 punten gaf dit als 
resultaat te zien. Slachtoffer was 
Henk Stengs die het met 2.95 en 7 
punten er niet zo best afbracht.

Jan van der Zon zag zijn inspan-
ning beloond met 11 punten. Dit 
tegen Hein Kitsz die de basis van 
10 punten liet noteren. Zo zijn er 
in de kopgroep nog vele wisselin-
gen mogelijk voordat het eind van 
de competitie een feit wordt. De 

Tuincursussen en workshop  
Limmen - Het nieuwe cursusseizoen van Tuincursussen Jeanine Jon-
ker is weer aangebroken. Op de dinsdagavonden staan er twee cur-
sussen op het programma: tuinieren die van start gaat op 29 januari 
om 19.00 uur en tuinontwerpen, ook op 29 januari om 20.45 uur. Bo-
vendien wordt een praktijkles fruitsnoeien georganiseerd op zaterdag 
2 februari. Voorafgaand aan de start van de cursussen is er een open 
avond op donderdag 24 januari vanaf 20.00 uur op de Kerkweg 24 in 
Limmen. Kijk voor meer informatie op www.tuincursussen.nl of bel naar 
Jeanine Jonker tel.: 072-5053646.

Carnaval in Limmen

Voorverkoop disco en 
opgave karrenbouwers 
Limmen - Nog even en dan barst het feestgedruis voor de jeugd 
in Gorteldonk weer los. Op zondag is er de steeds groter wor-
dende optocht met karren van onder meer veel jeugdgroepen. 
En er wordt weer een discoavond georganiseerd in de Burgerij 
onder leiding van dj Harold.  

De discokaarten zijn voor zes euro 
te koop in de voorverkoop op vrijdag 
25 januari in Conquista. De disco is 
op zondag 4 februari in Leutbunker 
de Burgerij en de deuren gaan om 
20.30 uur open. In de voorverkoop 
geldt twee kaarten halen, een be-
talen. Het thema is Las Vegas. Na 

de voorverkoop zijn de kaarten te 
koop bij de familie Baars, Burg. 
Nieuwenhuizenstr. 97 en de familie 
Burgering, Vredeburglaan 2 te Lim-
men. De groepen die al druk bezig 
zijn met het bouwen van karren, 
kunnen zich aanmelden bij René 
Levering 06-53507593.

Jongeren en geld

Nova College verzorgt 
lezingen voor ouders
Castricum - Het ROC Nova College verzorgt in opdracht van de 
gemeente Castricum een serie van acht lezingen voor ouders 
van kinderen in de leeftijd van 4 tot ongeveer 14 jaar. ‘Jongeren 
en geld’ is het onderwerp van de derde lezing op maandagavond 
28 januari in de Bibliotheek Castricum. De toegang is gratis.

Een medewerker van Ouders & 
Coo gaat in op onderwerpen als: 
het belang van zakgeld, uitko-
men met je geld, wat betaal je als 
ouders en wat betaalt je kind zelf, 
waar geven jongeren hun geld 
aan uit, hoe lossen jongeren hun 
financiële problemen op en wat 
kun je doen als ouders?
De volgende vijf lezingen vinden 
plaats in de komende maanden 

tot de zomervakantie en gaan 
over autisme, ADHD, dyslexie, 
gedragsproblemen en de over-
gang van de basisschool naar 
het voortgezet onderwijs. De le-
zingen duren van 20.00 tot onge-
veer 22.00 uur en vinden plaats 
in de Bibliotheek Castricum. 
Aanmelden is gewenst en kan 
via www.novacollege.nl/lezingen 
of telefoon (0251) 24 68 67.

De Spinnerij
Heiloo - De Spinnerij van afge-
lopen december was een groot 
succes. Op 8 februari is de kans 
om het opnieuw mee te maken. 
De Spinnerij is een van de grote 
dance events in de regio. Met 
muzikale kennis van zaken draait 
jong en enthousiast regionaal ta-
lent housebeat. 

Om 20.00 uur start DJIV’s, om 
21.00 uur gevolgd door ZTEV. 
Vanaf 22.00 uur draait Gaudi 
Jackson, die om 23.00 uur plaats 
maakt voor The Founders. Het 
slotspektakel wordt verzorgd 
door 31DEEJAYS. Het dance 
event is om 2.00 uur afgelopen. 
Kaarten voor de Spinnerij 2008: 
‘De Spinnerij One Year Anniver-
sary’ in Golden Tulip Heiloo kan 
men bestellen via www.beep.nl. 
Het toegangsbewijs wordt ont-
vangen op de mobiele telefoon, 
die bij de entree gescand zal 
worden. De entreekosten bedra-
gen 7,50 euro. 

De minimum leeftijd voor De 
Spinnerij is achttien jaar. Voor 
meer informatie: www.despinne 
rij.com of despinnerij.hyves.nl.

Geen krant 
ontvangen?

Bel 0251-674433

Diamanten bruiloft voor 
echtpaar Baltus-Brakenhoff
Castricum – Het echtpaar Baltus-Brakenhoff was dinsdag op 
de kop af zestig jaar getrouwd. Het feest was toen al gevierd, 
samen met familie en vrienden in het restaurant van sport-
hal De Bloemen. Het stel ontmoette elkaar bij een tante van 
meneer Baltus, die naast zijn toekomstige vrouw in Castricum 
woonde. 

“Ik kende haar al van dansles, 
maar toen vond ik haar nog te 
mager”, grapt de 84-jarige brui-
degom, die oorspronkelijk uit 
Limmen komt. Na hun huwe-
lijk trok het echtpaar in bij een 
oude dame in Limmen waar zij 
de beschikking kreeg over twee 
kamertjes en gemeenschappe-

lijk gebruik van keuken en toilet. 
Toen er duplexwoningen werden 
gebouwd aan de Burgemeester 
Nieuwenhuysenstraat huurden 
zij eerst een bovenwoning, waar-
na het hele huis werd gekocht. 
“Twintig jaar geleden zijn we naar 
Castricum verhuisd, naar een ap-
partement op de Smeetslaan”, 

vervolgt mevrouw Baltus die bijna 
84 jaar is. “Ik moest erg wennen, 
want ik had het naar mijn zin in 
Limmen, maar mijn man wilde 
minder onderhoud aan het huis 
en de tuin.” Via de Offenbachflat 
kwamen zij terecht op een bo-
venwoning bij de Santmark, waar 
zij nog steeds wonen. 

Meneer Baltus was officieel tim-
merman, maar heeft jarenlang 
als bruggenbouwer gewerkt. “Ik 
ben vooral een manusje van al-
les. Zo’n type van niet veel kun-
nen, maar wel alles doen.” 

Optreden 
Goin Troin
Heiloo - Het is het West Friese 
cabaret ‘Gien Gehannes’ weer 
gelukt om een sprankelende 
show ‘op de rails’ te zetten. Met 
hun nieuwe show: ‘De Gointroin’ 
zal het komische duo alle be-
zoekers lachend de winter door 
loodsen. Het was beslist géén 
sinecure om het overweldigen-
de succes van de vorige show 
te overtroeven, maar is volgens 
insiders weer prima gelukt. De 
GoinTroin stopt op 16 maart op 
het perron van Golden Tulip in 
Heiloo. De toegangsprijs inclu-
sief driegangen diner bedraagt 
32,50 per persoon. Ontvangst: 
18:00 uur, einde: circa 22:00 
uur.
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Kattenkolonie in De Beun  
Heiloo - Op zaterdag 2 februari en zondag 3 februari lopen er 29 
katten rond in Theater De Beun in Heiloo. 29 Katten, 1 muis en 2 men-
sendingessen, zoals de katten Lizina en Peppina noemen. De Katten-
kolonie is een sprankelende familievoorsteling voor jong en oud. Op 
zaterdag 2 februari om 15.15 uur en 20.15 uur. op zondag 3 februari 
om 12.15 en 15.15 uur is de voorstelling te zien in Theater De Beun in 
Heiloo. Kaarten kosten 7,50 euro en zijn te verkrijgen aan de kassa. 

Reanimatie kan iedereen leren!
Castricum - Niet alleen bij een hartstilstand maar ook bij ver-
drinking, verslikking en verstikking is het van het grootste be-
lang om direct en efficient op te treden.

De Stichting Reanimatie & AED 
Castricum biedt al sinds 1986 
de mogelijkheid om in een korte 
cursus de basistechnieken van 
het reanimeren te leren. De han-
delingen zijn niet moeilijk en in 
een aantal uren te beheersen. 
Als vervolg op de reanimatiecur-
sus bieden zij ook de mogelijk-
heid tot het volgen van een AED-
cursus (Externe Automatische 
Defibrillator). De AED is een 
hulpmiddel en geen vervanging 
van het reanimeren.

De kosten voor een reanimatie-
cursus bedragen 20 euro en voor 
een AED-cursus 40 euro per 
persoon. Hierbij is inbegrepen 

de mogelijkheid om zes keer te 
herhalen.
De herhalingsavonden vinden 
plaats op iedere eerste donder-
dagavond van de maand (behal-
ve in juli, augustus en januari) in 
het Ontmoetingscentrum Gees-
terhage, Geesterduinweg 3 in 
Castricum. Reanimatie van 19.00 
tot 20.00 uur en AED van 19.45 
tot 20.30 uur. Tweemaal per jaar 
oefenen is over het algemeen 
voldoende. De eerstvolgende 
herhalingsavonden zijn op 7 fe-
bruari en 6 maart.
Voor de reanimatiecursus van 28 
februari zijn nog enige plaatsen 
beschikbaar. Inlichtingen, tel: 
0251-655307 of 0251-650187.

Hot Jazz Ambassadors pre- 
senteren hun nieuwste cd
Bakkum - Op 27 januari zullen de Hot Jazz Ambassadors hun nieuw-
ste cd ‘Serious Stuff’ in Hotel Borst presenteren tijdens ‘Jazz in Bak-
kum’. Plaatsgenoten Rien Brus en Frank Bakker op saxofoon en banjo 
zullen er samen met de vijf andere Ambassadors voor zorgen dat het 
publiek zich in de beroemde Cotton Club in Harlem waant. De hot jazz 
die de band speelt, kenmerkt zich door de vele dansvormen die eind 
jaren twintig beoefend werden. Denk maar aan de Lindy Hop, de Black 
Bottom, de Voom Voom en de Charleston. Nummers van Duke Elling-
ton, Charlie Johnson, Andy Kirk, Don Redman en Fats Waller zullen de 
revue passeren. De Ambassdors spelen van 16.00 tot 19.00 uur en de 
toegang is gratis.

Ensemble Mercure in Witte Kerk 
Heiloo - Het derde concert 
in de serie winterconcerten in 
de Witte Kerk van Heiloo vindt 
plaats op zondag 27 januari. 
Dit concert wordt verzorgd 
door het ensemble Mercure, 
bestaande uit Levke Hollmer 
– fluit, Erna de Koning – hobo, 
Jaap de Vries – fagot en Da-
niël Kramer – piano. Het ge-
varieerde programma bestaat 
uit werken van onder anderen 
Haydn, Bruch, Poulenc, Koech-
lin, Andriessen en Saint-Saëns. 
De aanvangstijd is 15.00 uur. 
De toegangsprijs bedraagt 
9,00/8,00 euro. Kaarten kunnen 
tevoren telefonisch worden ge-
reserveerd via 072-5334804. 

‘Een perfecte zomer’ 
te zien op www.itv1.nl
Castricum - Chersonissos was hét vakantieoord voor jongeren het 
afgelopen jaar. Ideaal voor een ‘perfecte zomer’. Dat hebben vijftien 
jongens uit de omgeving van Castricum ook geweten! Vergezeld 
door twee camera’s vloog deze vriendengroep naar het eiland Kreta 
om daar de gehele vakantie de omgeving, maar vooral elkaar, te 
filmen. Humor, sensatie en het echte zomergevoel volgen elkaar in 
hoog tempo op. 

De vijftien jongens die in het ‘Perfect 
Summer avontuur’ stapten, leefden 
dertien dagen lang dicht op elkaar. 
Dit zorgde voor een aantal heel in-
teressante en vooral lachwekkende 
filmbeelden. Een van de jongens uit 
de groep, Lucas Bugter, is student 
Media & Entertainment Manage-
ment. Hij maakte van al het filmma-
teriaal een ‘perfect summer’ serie, 
waarin niet alleen zon en zee valt 
te zien. In het programma wisselen 
beelden van strand, uitgaan en ‘the 

morning after’ elkaar snel af. 
Op 3 januari werd in het filmtheater 
Provadja een première georgani-
seerd, waarbij een samenvatting van 
de twaalf internetafleveringen werd 
vertoond. De zaal was compleet 
uitverkocht en het publiek was na 
afloop razend enthousiast! Sinds 5 
januari is de eerste aflevering van 
dit zomerse programma te bekijken 
op www.itv1.nl. Er zullen nog elf afle-
veringen volgen. Een aanrader voor 
jongeren tussen de 14 en 22 jaar! 

Dj Jeroen Post 
zaterdag in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 26 janu-
ari is het in Bobs tijd voor een 
dance-spektakel. De deuren van 
Bobs gaan om 23.00 uur open 
en niemand minder dan Jeroen 
Post staat klaar om te zorgen 
voor een onvergetelijk avond. 
Jeroen Post is ooit begonnen op 
muziekzender TMF als presenta-
tor, waar hij zijn eerste ervaring 
opdeed als dj. 
Hoewel het overwegend com-
mercieel draaien was qua mu-
ziek, heeft Jeroen zich in de loop 
der jaren ontwikkeld tot een ur-
ban eclectic dj en steeds meer 
mensen ontdekken zijn frisse 
stijl van house, classics, latin en 
hip hop. En alle muziek brengt 
Jeroen Post met videoclips. Op 
het podium van Bobs wordt een 
videowall gebouwd en ook op de 
plasma’s die rondom hangen in 
de discotheek zal deze visuele 
beleving worden getoond.

Kornak houdt 
open huis 
Uitgeest - Op dinsdag 29 janu-
ari kunnen belangstellenden van 
8.30 uur tot 11.00 uur terecht in 
de groepen om kennis te maken 
met Kornak tijdens de eerste 
werkuren van de dag. Op dins-
dagavond 19 februari is er een 
informatieavond in de aula van 
de school. Aanvang 20.00 uur. 

Tevens kan men kennismaken 
met de naschoolse opvang. Ken-
nismaken met Kornak, een jonge 
school in een jonge wijk, kan het 
gehele jaar. Voor het maken van 
een afspraak kan men contact 
opnemen met de directeur Hans 
Ploeg, tel. 0251-707227 of 06-
12296146.

Europa Kinderhulp
‘Gun kinderen vakantie’
Regio - Via Europa Kinderhulp komen elke zomer kinderen 
naar Nederland voor een korte vakantie. Deze kinderen kijken 
reikhalzend uit naar de zomer van 2008. Europa Kinderhulp 
hoopt dat de kinderen weer een kans om hun vaak zorgelijke 
situatie even te mogen verruilen voor een vakantie bij vakan-
tieouders in Nederland.

“Wij zijn op zoek naar vakantie-
ouders die daadwerkelijk iets 
kunnen betekenen voor kinderen 
die moeten opgroeien in zorge-
lijke situaties”, vertelt Joke van 
Zadel van Europa Kinderhulp. 
“Geen dure fratsen of luxe uitjes, 
maar gewoon meedraaien in het 
gezin. Zo’n vakantie geeft kinde-
ren een andere, vaak positieve 
kijk op het leven en dat pakt nie-
mand ze af.” 

Europa Kinderhulp besteeden 
veel aandacht aan de voorberei-
ding en ook tijdens de verblijfs-
periode staat men er niet alleen 
voor. Eén van de doelstellingen 
die Europa Kinderhulp nastreeft 
is dat gastouders hun gastkind 
mogen terug vragen. Als na het 
eerste jaar blijkt dat het goed 
klikt binnen het gezin, heeft men 
de mogelijkheid om een speci-
ale band op te bouwen met het 

gastkind. 
In Noord Holland komen kin-
deren uit Noord Frankrijk: 6 juli  
t/m 24 juli, Oostenrijk: 7 juli t/m 
25 juli, Parijs: 19 juli t/m 9 aug, 
Berlijn: 21 juli t/m 7 aug., Neder-
land: 21 juli t/m 8 aug, Bosnië: 
28 juli t/m 15 aug, Hannover: 28 
juli t/m 16 aug.  Meer informatie 
is te vinden op www.europakin-
derhulp.nl. Aanmelden kan bij de 
familie Pool: tel: 023-5272560 of 
Joke van Zadel tel: 075-6841597.
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Valse voorwendselen
Castricum - Een 80-jarige man uit Castricum is vorige week 
dinsdag de dupe geworden van twee mannen die zichzelf on-
der valse voorwendselen zijn woning binnen praatten. De twee 
gaven zich uit als medewerkers van energiebedrijf Nuon. 

Zij boden de bewoner een ver-
lenging van zijn contract van 
levering van energie tegen een 
vaste prijs. Ze konden geen legi-
timatie overleggen, maar stelden 
voor dat zij tijdens het invullen 
van het contract zouden bellen 
met Nuon om de bewoner gerust 
te stellen. Dit werd gedaan en de 
man werd even later ook terug 
gebeld door Nuon dat alles in 
orde was. Toen de twee mannen 
vertrokken waren bleek echter 
de portemonnee van de echtge-
note van de bewoner verdwenen 
te zijn.
Het signalement van de twee 
verdachten luidt: Dader 1: circa 
25 jaar, 1.80-1.85 lang, blank ge-
laat, mager postuur, kort bruin 

stijl haar. Hij droeg een lichtgrijs 
jack.
Dader 2: circa 22 jaar, 1.70 lang, 
licht getinte huidskleur (vermoe-
delijk Surinaams of Antilliaans), 
stevig postuur, zwart haar met 
een slag erin en donkere ogen.
De politie is op zoek naar getui-
gen die dinsdag 15 januari tus-
sen 16.00 en 16.20 uur personen 
hebben gezien op of rond de 
Dag Hammarskjöldlaan in Cas-
tricum die voldoen aan deze 
signalementen. Ook mensen die 
een soortgelijke situatie hebben 
meegemaakt worden verzocht 
contact op te nemen met politie 
Noord-Holland Noord, bureau 
Castricum via telefoonnummer 
0900-8844.

Kies&Kook; gewoon bij AH 
Castricum - Bij Albert Heijn in winkelcentrum Geesterduin 
wordt iets nieuws geïntroduceerd; Kies&Kook. Met Kies&Kook 
is het mogelijk voor acht euro een complete gezinsmaaltijd 
samen te stellen. 

AH Kies&Kook bestaat uit ver-
schillende dagverse, gekoelde 
componenten, die te combineren 
zijn in heerlijke Italiaanse, Oos-
terse of Hollandse menu’s. 
Met deze componenten kan men 
in 15 minuten een complete, 
voedzame gezinsmaaltijd voor 
vier personen op tafel zetten. 
De smaken en porties zijn ook 

op kinderen afgestemd, zodat ze 
hun bord met plezier zullen leeg 
eten.

De ingrediënten van AH 
Kies&Kook bestaan uit rijst, aard-
appels of pasta, voorgesneden 
groenten, vlees, vis of vegeta-
risch en een saus, om eindeloos 
mee te combineren.

In de mest, uit de mest
Akersloot - Op 17 januari rond 
12.50 uur werden de brandweer-
lieden van Akersloot opgeroe-
pen voor dieren in nood op de 
Hoogegeest. In een loopstal was 
de vloer gedeeltelijk ingestort. 
Hierdoor stonden twee koeien 
tot aan hun schoften in de drijf-
mest. Met vereende krachten en 
een beetje hulp van politieagen-

ten konden de dieren weer uit de 
mestkelder worden gehaald. 
Om 17.39 uur werd de brandweer 
opgeroepen voor een buiten-
sluiting aan het Vivaldihof. De 
bewoner had zijn eten op het 
gas staan. Na enkele handelin-
gen kon de deur zonder schade 
worden geopend. De aardappels 
waren verbrand.

Internet wordt onmisbaar  
Castricum - Start dit voorjaar goed en maak kennis met inter-
net. Steeds meer diensten en informatie worden alleen nog di-
gitaal aangeboden. Voor mensen die niet thuis zijn op internet 
dreigt een informatieachterstand te ontstaan. Het is daarom 
van groot belang dat iedereen de kans krijgt kennis te maken 
met het fenomeen Iiternet. 

Bibliotheek Castricum en Gilde 
organiseren een drietal ken-
n ismak ingsb i jeenkomsten 
rond internet. Ontdek welke 
mogelijkheden het internet te 
bieden heeft en maak kennis 
met chatten, discussiëren via 
nieuwsgroepen en downloaden 
van informatie. Zoek informatie 
met behulp van zoekmachines, 
www adressen en startpagina’s 
en, héél belangrijk, leer de weg 
vinden naar betrouwbare sites. 
Een derde bijeenkomst is ge-

wijd aan e-mailen en alle mo-
gelijkheden die manier van 
deze digitale post versturen te 
bieden heeft.

Wie geïnteresseerd is in het bij-
wonen van de kennismakings-
bijeenkomsten kan zich voor 
5 februari aanmelden bij de 
Bibliotheek Castricum, Gees-
terduinweg 1 of via de website 
www.bibliotheekcastricum.nl. 
De deelnamekosten bedragen 
5,00 euro per bijeenkomst.

“De cirkel is rond!”
Heiloo - Op dit moment worden bouwkundige restauratie werkzaam-
heden uitgevoerd door C.G. de Nijs Bouw b.v. uit Bakkum bij het Ju-
lianaklooster en het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe ter Nood te 
Heiloo. Een van de werkzaamheden is het maken van een poort in de 
monumentale tuinmuur tussen het bedevaartsoord Onze Lieve Vrouwe 
ter Nood en de begraafplaats achter het Julianaklooster. Metselaar 
Richard Roodt is als medewerker van De Nijs Bouw gekozen om de 
oude stenen in het juiste orginele verband aan het metselen. Richard 
vertelde zijn vader Sijmen over deze klus bij de zondagochtendkoffie. 
“Mijn vader vertelde dat hij ook ooit in een ver verleden als metse-
laar-opperman aan de oorspronkelijke tuinmuur heeft gewerkt”, vertelt 
Richard. “De cirkel is dus rond!”

Plastiek mogelijk bij Sokkerwei
Castricum - Sichting De Kandelaar wil zich nu sterk maken 
om een replica van het plastiek, dat ooit de christelijke school 
op de Kleibroek sierde, in het plantsoen van de Sokkerwei te 
plaatsen. Een eerdere poging om het een plaats te geven in de 
Maranathakerk is vooralsnog mislukt. 

Bij deze actie wil de stichting 
Castricummers betrekken die 
mede onder de leiding van een 
architectenbureau de replica 
grotendeels benfiet te bouwen. 
De stichting ziet het daarbij als 
haar taak om het cultureel erf-
goed van de na-oorlogse ge-
neratie beeldhouwers, en de 

mondiale betekenis van de Kan-
delaar (waarden en normen) 
onder de aandacht te brengen. 
In juni wordt een nieuw Kande-
laarbenefietconcert gegeven in 
de Pancratiuskerk. Een bijdrage 
kan gestort worden op Rabo 
1144.14.300 t.n.v. Stichting Kan-
delaar Castricum.  

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:
Benesselaan Uitgeest: rode gecas-
treerde kater, lichtgestreept, klein 
wit plekje op keel, halfsiamees, ge-

chipt, 4 jr, Sam.

Gevonden:
Dijk en Duin, Bakkum: zwartwitte 
poes, wit felixmasker, witte buik en 
voeten, begin en eind van de staart 
zwart met wit middenstuk. Marshall-
straat Castricum: zwarte duif met 
witte vleugelpennen, staart en band 
om de nek, Amsterdamse tuimelaar, 
rose ring. Dijk en Duin Bakkum: 
zwartwitte kat, witte snuit en voor-
poten, 1 zwarte en 1 witte achter-
poot, wit vierkantje op 1 voorpoot.

Programma 
Discovery
Castricum - Tiener- en jonge-
rencentrum Discovery heeft vrij-
dag 25 januari Pokernight tijdens 
het snackattack. Discovery is van 
16.00 uur tot 20.00 uur geopend 
en heeft rond 18.00 uur weer een 
voedzame snack in de aanbie-
ding. 
Op zaterdag 26 januari is Disco-
very in de middag open en wordt 
er gekookt! Vanaf 19.00 uur kan 
men aanschuiven voor een curry 
gerecht. Dit voor slechts 1,50 
euro. De dj’s zorgen ‘s avonds 
voor de nodige beats in het café. 
Kookfestijn start om 17.00 uur en 
het café zal om 00.00 uur sluiten. 
Café-Kookfestijn is bestemd voor 
de 14 t/m 20 jarigen. 
Dinsdag- en donderdagmiddag is 
er een algemene inloop voor ie-
dereen van 12 t/m 20 jaar. Darten, 
poolen, computeren, tafelvoetbal-
len en airhockey is allemaal mo-
gelijk. De inlopen starten om 14.00 
uur en eindigen om 17.00 uur.
Op de woensdag is Discovery 
s’middags geopend voor de jon-
geren tussen de acht en twaalf 
jaar. Deze week gaan ze koekjes 
bakken.
Woensdagavond is Discovery van 
20.00 uur tot 23.00 uur geopend 
met Music Night. Op deze avond 
worden er activiteiten aange-
boden gericht op muziek. Deze 
week staat er een jamsessie op de 
agenda. 
Op donderdagavond is er tussen 
20.00 en 22.00 uur filmavond in 
Discovery. 

Prettiger leven?   
Castricum - Regelmatig last van 
gevoelens als boosheid, angst, 
depressiviteit, schuld of schaam-
te? Binnenkort start de Stichting 
Welzijn Castricum deze cursus  
voor 55- plussers in Castricum 
in de tuin van Kapitein Rommel. 
In de cursus wordt de deelne-
mers geleerd hoe men emoties 
waar men last van heeft kunnen 
worden omgebogen naar effec-
tievere emoties. De cursus wordt 
zes maal op de dinsdagmorgen 
gegeven van 9.45 tot 11.45 uur. 
De start is op dinsdag 5 februari. 
Voor informatie, vragen en opgave 
kan men zich wenden tot Ingrid 
Wellen van de Stichting Welzijn 
Castricum, telefoon 0251-67379, 
Geesterduinweg 5 in Castricum.

Donatie voor 
De Woude
De Woude - Dorpsraad De 
Woude heeft een donatie ont-
vangen van het Schipholfonds. 
De Dorpsraad gaat voor de jeugd 
van deze buurtgemeenschap een 
multifunctioneel sport- en spel-
veld aanleggen. Het Schiphol-
fonds doneert voor de aanschaf 
van doelen, baskets en panna 
doeltjes 7.700 euro.

Dierenbescherming
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Mc Bert Koster

Cum ‘C’ Comedy vrolijk verder 
Castricum - Ook in 2008 presenteert BumrushRadio het 
maandelijkse stand-up comedyevent onder de naam Cum ‘C’ 
Comedy in Grand-Cafe Mezza Luna. De zesde editie zal zater-
dag 26 januari vanaf 22.30 uur plaatsvinden met ook ditmaal 
een hele sterke line-up. 

Mc Bert Koster komt nonchalant 
en ongeinteresseerd over, maar 
daarom ook des te grappiger. 
De man staat garant voor een 
portie droge humor. Zal Steven 
Stol het dit keer dan toch einde-
lijk redden om aanwezig te zijn? 
Hij is het publiek nog heel wat 
verschuldigd want tot twee maal 
toe heeft hij moeten afzeggen 
door persoonlijke omstandighe-

den. Fritz de Roo zal de volgende 
zijn die het spreekwoordelijke 
stokje overneemt. Headliner van 
de avond, ofwel degene die de 
langste show doet is Tom Slig-
ting. Een brok podiumervaring 
dat ook duidelijk terug te zien is 
in zijn shows. Er zijn nog kaar-
ten beschikbaar bij Grand-Cafe 
Mezza Luna aan de Mient of via 
info@bumrushradio.com.

VUcas-lezing:
‘Het gezin als onderneming’
Castricum – Door de combinatie van werken en zorgen merken 
mensen vaak dat er (te) weinig tijd overblijft voor zichzelf en/of 
de familie. De VUcas organiseert daarom in samenwerking met 
de Openbare Bibliotheek op 7 februari de lezing ‘Het gezin als 
onderneming’. Hierin geeft Mariangeles Nogueras, auteur van 
het gelijknamige boek, handreikingen om werk en de zorg voor 
het gezin op een succesvolle wijze te combineren.

Een carrière en een gelukkig pri-
véleven hoeven elkaar niet uit te 
sluiten. Maar hoe doe je dat nu 
eigenlijk: werken en zorgen en 
dan ook nog een beetje tijd over-
houden voor jezelf en de familie?  
Mariangeles Nogueras, opricht-
ster van Organisatie van Familie 
en Arbeid (OFA), vond een me-
thode om mensen te helpen met 
het combineren van hun werk 
met de zorg voor het gezin. Haar 
motto is ‘het gezin is een bedrijf, 
waar taken gesignaleerd moeten 
worden en begrippen als orga-
nisatie, delegeren, flexibiliteit en 
discipline kernwoorden zijn’. 
“Dat betekent organiseren, dele-
geren, taken verdelen, discipline 
afwisselen met een flexibele hou-
ding. De tijd die je zo overhoudt, 
kun je besteden aan ontspan-
ning”, aldus de auteur van ‘Het 
gezin als onderneming’. 

Vanuit jarenlange ervaring op het 
gebied van huishoudwetenschap 
begeleidt Nogueras de projecten 
van OFA, die zowel particulieren 
als ondernemingen ondersteu-
ning bieden bij het beter com-
bineren van zorgtaken met het 
werk buitenshuis. 
De VUcas-lezing ‘Het gezin als 
onderneming’ wordt gehouden 
op donderdag 7 februari in de 
Openbare Bibliotheek, Geester-
duinweg 2, Castricum. Aanvang 
20.00 uur. De toegangskaarten 
kosten 6,00 euro (inclusief kof-
fie/thee) en zijn verkrijgbaar in 
de voorverkoop bij de bibliothe-
ken in Castricum, Limmen en 
Akersloot en Boekhandel Laan. 
Ook is het mogelijk kaarten te 
reserveren via info@vucas.nl. De 
kaarten dienen dan een half uur 
voor aanvang opgehaald te wor-
den bij de zaal.

Ria Beens is waarnemend 
burgemeester Bennebroek
Castricum - De commissaris 
van de Koningin in de provincie 
Noord-Holland, mr. H.C.J.L. Borg-
houts, heeft in overeenstemming 

met de fractievoorzitters van de 
gemeenteraad de Castricumse 
Ria Beens-Jansen benoemd tot 
waarnemend burgemeester van 

Bennebroek. Mevrouw Beens-
Jansen was van 1 juni 2006 tot 15 
februari 2007 waarnemend bur-
gemeester van Wieringermeer. 

Van 24 november 2004 tot 30 
maart 2006 was zij wethouder 
van Beverwijk. 
Zij is lid van Groen Links en 63 
jaar.  

...Of een Valentijn� p� je
Wil je iemand verrassen met een persoonlijke Valentijnsadvertentie? Voor 5 euro zonder foto of 10 
euro met foto, staat uw persoonlijke boodschap voor uw liefste op 6 februari in de Castricummer 
en Uitgeester Courant. Geef op onderstaande bon uw voorkeur aan samen met de tekst die u wilt 
plaatsen. De voorbeelden zijn op ware grootte. Lever deze uiterlijk maandag 4 februari tegen 
contante betaling in bij het kantoor.

Inleveren t/m 4 februari en tegen contante betaling

Tekst Valentijnsspotje:. ................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................
 ......................................................................................................

IK HOU
VAN JE...

Karel

FOTO
HIER IK HOU-

VAN JE...
Karel

10,-

  Verras je Valentijn...
Op 6 februari plaatsen wij alle gedichten, wensen en valentijnsspotjes 

in een speciale Valentijnsspecial in de Castricummer en Uitgeester 
Courant.

...M�  een Valentijnsgedicht
Verras je stille liefde, vriend, vriendin of iemand anders waar je heel veel van houdt op 
Valentijnsdag met een gedicht? Stuur het gedicht uiterlijk voor maandag 4 februari naar het 
kantoor van de Castricummer en de Uitgeester Courant.

...Of een Valentijnsgro� 
Vul uw groet in op het onderstaande gratis Valentijnskabaaltje en lever het in voor maandag 4 
februari bij ons kantoor. Je berichtje wordt dan gratis geplaatst in de Valentijnsspecial.

De Castricummer en Uitgeester Courant, 
Castricummerwerf 39-41, 1901 RV Castricum

1e regel G
2e regel R
3e regel A
4e regel T
5e regel I
6e regel S
7e regel

Plaats voor 
Valentijnsdag

gratis een 
Valentijnsgroet!

5,-
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CAS RC domineerde in de eerste 
helft, maar vergat dit in scoren tot 
uitdrukking te brengen. Een hon-
gerig RCH, dat alle wedstrijden 
moet winnen om de play-offs nog 
te kunnen bereiken, rook lont en 
vocht zich terug in de partij. Uit-
eindelijk profiteerden zij van het 
geluk en wisten met 20 – 8 ge-
flatteerd maar terecht te winnen. 
Bij CAS RC vielen de overwin-
ningen van de Shadows en het 
Driede daarom extra goed. Vol-
gende week hoopt captain Eddy 
Kelsey weer over een enigszins 
complete selectie te beschikken, 
want het ontbreken van enkele 
vaste waarden brak de ploeg be-
gin dit jaar flink op.
Het was een wedstrijd met twee 
gezichten in Hilversum. Na twin-
tig minuten was het Storm Car-
roll die een penalty op de palen 
raak schoot voor de verdiende 0 
– 3 voorsprong. Zoals dat gaat in 
spannende wedstrijden ging het 
spel vervolgens de andere kant 
op. Captain Kelsey kreeg een 
discutabele gele kaart voor een 
harde tackel en de thuisploeg 

profiteerde nogal gelukkig. De 
Castricumse verdediging zou van 
de verkeerde kant ingekomen 
zijn en de verder goed leidende 
referee Thomas Muldoon besloot 
de Hilversummers een straftry toe 
te kennen. Sep Visser benutte de 
conversie. Nog voor rust maakte 
CAS RC de rangorde weer dui-
delijk. Uit een line-out wist Peter 
van der Geest goed door te lopen 
en te scoren voor de 7 – 8. Carroll 
kreeg door de stormachtige wind 
de conversie niet tussen de pa-
len. Visser miste opslag van rust 
nog een penalty.
Bij CAS RC werd flink gewisseld 
in de rust. Rob van der Velden 
en de net teruggekeerde Daniel 
McCorkindale verlieten de gras-
mat en zagen zich vervangen 
door Maxim Picauly en Henk 
Jan Hogewerf. Even later kwam 
Daniel Zwijnenberg in de ploeg 
voor de gehavende Mike Culum. 
Na 25 minuten spelen moest aan 
de noodrem getrokken worden 
en Visser was deze keer trefze-
ker. Met de 10 – 8 voorsprong en 
de wind in de rug nam RCH het 

initiatief en bleef druk uitoefenen 
op de Castricumse verdediging. 
Vijf minuten voor tijd moest de 
landskampioen zwichten. Teveel 
spelers misten hun tackel en 
Alexis Time wist te scoren. Met 
de achterstand van zeven punten 
had CAS RC nog alle kans om 
tenminste op gelijke hoogte te 
komen, maar het balbezit werd 
nogal slordig uit handen gege-
ven. Het is een klassiek gegeven 
dat de andere partij dan profiteert 
en ook deze zondag was dat het 
geval. Een verre kick stuiterde 
zeer gelukkig voor Nathan Mc-
Cloud en hij besliste de wedstrijd 
met de 20 – 8 voor Hilversum. 
Aangezien concurrent ’t Gooi 
eenvoudig won van Den Haag is 
de ploeg uit Naarden de nieuwe 
koploper in de Ereklasse. 
De Castricummers zitten nog niet 
in zak en as, maar hopen wel op 
meer overwinningen dan alleen 
die van zondag thuis tegen de 
Oysterwijk Oysters (14.30 uur), 
om een halve finale op eigen 
terrein straks zeker te stellen. 
De partij zondag wordt vooraf-
gegaan door de Colts tegen een 
Brabantse combinatie (11.30 
uur), De Ladies tegen Eempan-
thers en de Shadows tegen Delft 
(12.30 uur). Het Driede is vrij.

Castricum - De kampioensploeg van de Castricumse Rugby 
Club heeft een slechte week achter de rug. Woensdag werd al 
het inhaalduel tegen de Dukes in Den Bosch kansloos verlo-
ren, zondag in Hilversum moest opnieuw het onderspit gedol-
ven worden. 

Softbalteam 
zoekt versterking
Castricum - De softbalsters van 
Red Stars Vitesse zijn op zoek 
naar nieuwe teamgenoten van 
zestien jaar en ouder.
De meiden, variërend in leeftijd 
van 20 tot 35 jaar, spelen in de zes-
de klasse regio Haarlem, voor de 
gezelligheid maar met het nodige 
fanatisme. De thuiswedstrijden 
vinden plaats op maandagavond 
rond 19.00 uur, de uitwedstrijden 
variëren maar zijn altijd op een 
doordeweekse avond.
Op de donderdagavond vanaf 
20.00 uur is er training in de Ju-
liana van Stolberggymzaal. Wie 
zin heeft om een keer vrijblijvend 
mee te doen, kan gerust langs-
komen. Softbalervaring is abso-
luut niet noodzakelijk, een hand-
schoen kan eventueel geregeld 
worden (indien aangekondigd). 
Meer info: www.redstars vitesse.
nl en redstars@vitesse22. nl.

Zes medailleplaatsen 
voor TIOS-turnsters
Limmen - Afgelopen weekend deden de turnsters van sport-
vereniging TIOS uit Limmen mee met de tweede competitie-
wedstrijd van dit seizoen en vooral zaterdag vielen er veel 
TIOS-turnsters in de prijzen.

De allerjongsten beten de spits 
af en begonnen bij de brug. Ook 
Charlotte Veerman beheerste nu 
de plusoefening en behaalde een 
8.30. Maaike Knijnenberg zwaai-
de weer torenhoog en dat werd 
beloond met het hoogste cijfer, 
een 9.40. Vervolgens liet Joyce 
Schouten zien dat zij op de balk 
haar ‘mannetje’ staat, maar liefst 
een 8.50 werd er voor haar ge-
noteerd. Ook bij sprong scoorde 
zij hoog (8.80) waardoor zij op 
de derde plaats belandde. Deze 
plaats mocht ze delen met club-
genootje Maaike. Het zilver was 
er dit keer voor Lisa Hoeben die 
vooral op vloer (9.00) heel hoog 
scoorde. Maaike en Lisa plaats-
ten zich tevens voor de regiofi-
nale op 12 april.
Ook bij de andere groep meisjes 
werd er succes gescoord. Nina 
Burgering en Amy de Leeuw de-
den het ontzettend goed op de 
brug (9.15 en 9.00) en Nina wist 
daar zelfs een medailleplaats 
mee te behalen. Een uitstekende 
prestatie voor iemand die de vo-
rige keer nog op de 20e plaats 
belandde. Bij de oudere meisjes 
was er gedeeld succes. Melanie 
van Diepen was niet erg lekker en 
moest helaas voortijdig afhaken. 
Michèle de Ruyter wist zich door 
een mooie sprong omhoog te 
werken in het klassement naar de 

13e plaats. Hierdoor wist zij zich 
te classificeren voor de regiofinale 
die op 3 februari plaats vindt.
Ook in de tweede wedstrijd wer-
den er verschillende medaille-
plaatsen veroverd. Han Ying Min, 
vorige keer nog zesde, wist zich 
via een prachtige brugoefening 
(8.80) en een stabiele balkoefe-
ning (8.35) omhoog te werken 
naar het zilver. Een tweede me-
daille was er voor Lotte Koot die 
door een mooie sprong (9.15) en 
een sierlijke balkoefening (7.60) 
op de vierde plaats belandde. Jin 
Li Droog miste helaas een stukje 
van de vloeroefening maar scoor-
de wel hoog op sprong (9.00).
Ook bij Lisa Deylen ging het niet 
helemaal goed. Bij de afsprong 
van de balk stapte zij net naast 
de balk waardoor zij haar knie 
blesseerde. Ze wist nog wel een 
vloeroefening te turnen waar-
door zij zich plaatste voor de re-
giofinale. Ook zij is terug te zien 
op 12 apil.

De volgende dag was er nog één 
turnster die zich voor deze finale 
wist te plaatsen. Maud Burge-
ring deed het heel goed op haar 
minst favoriete onderdeel, de 
balk (8.70). Ook op vloer turnde 
zij netjes (8.70) zodat zij zich nog 
een keer mag waarmaken op de 
regiofinale.

Akersloot - Zaterdag 26 januari 
kunnen de klaverjasliefhebbers 
weer terecht op de maandelijkse 
drive die in café De Vriendschap 
wordt gehouden.
Een drive met een prijzentafel 
met onder andere Senseo kof-
fiezetapparatuur, dvd-spelers, 
paling, levensmiddelenpakketten 
enzovoort.

Wie niet zo gelukkig is met het 
klaverjassen kan zijn geluk altijd 
proberen bij de grote verloting 
waar deze prijzen ook te winnen 
vallen.
De aanvang van de drive is 20.00 
uur en kosten bedragen 4,00 
euro per persoon. Opgave is mo-
gelijk telefonisch 0251-312866 of 
‘s avonds in het café.

CAS RC verliest tweemaal op rij

Klaverjasdrive

Volleybal regio 
topwedstrijd
Castricum - Zaterdag 2 febru-
ari om 17:00 uur speelt Croonen-
burg Heren 1 tegen Zaanstad 2 
in sporthal De Bloemen te Cas-
tricum om de eerste plaats in de 
derde divisie. Croonenburg heeft 
dit jaar de doelstelling om te pro-
moveren naar de tweede divisie. 
Winst in deze cruciale wedstrijd 
zal Croonenburg naar de eerste 
plaats doen stijgen. De spelers 
hopen dat veel supporters aan-
wezig zullen zijn.

DOS grote winnaar bij 
turnkampioenschappen 
Castricum – Zondag werden de turnkampioenschappen van 
het rayon Kennemerland gehouden. In totaal deden er elf ver-
enigingen mee uit de regio. DOS Castricum was met twaalf 
selectiedames aanwezig. Daarvan wisten er maar liefst acht 
een medaille in de wacht te slepen. Vijf keer goud, twee keer 
zilver en een keer brons. 

Gestreden werd op de onderde-
len sprong, brug, balk en vloer. 
De medailles werden gewonnen 
op basis van de totaalscore over 
de vier onderdelen. 
De dames van DOS wisten hier 
dus vaak de concurrentie voor te 
blijven. Bijzonder waren de pres-
taties op het onderdeel ‘sprong’. 
Vrijwel allemaal boven de 9,00. 

Melissa Schoenmaker haalde 
daar zelfs de hoogste dagscore 
(9,70). 
Op het onderdeel ‘balk’ zette 
Maren de Graaf een fantasti-
sche prestatie neer. Zij had daar 
de hoogste dagscore (9,80). Al-
lemaal tevreden gezichten dus 
en veel vertrouwen in de andere 
turnwedstrijden van dit seizoen. 

Op de foto: Ayla de Waal (goud), Amber Castricum, Melissa Schoen-
maker (goud), Roos Tabak (zilver), Emma Schroder (goud), Melissa 
Beems, Yuna Zweet (goud), Maren de Graaf (goud) en de trainers 
Floor Zoontjes en Femke Pelt.  
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Afzwemmers in ‘de Witte 
Brug’ in december en januari 
Castricum – Elke woensdagmiddag – buiten de schoolvakan-
ties om – wordt er voor verschillende diploma’s afgezwommen 
in zwembad ‘De Witte Brug’ te Castricum.

Op woensdag 12 december heb-
ben voor het A-diploma de vol-
gende 25 kandidaten afgezwom-
men: Delores Banning, Wieland 
Boersen, Sarah Bongers, Zoë 
Derwig, Floortje Doornenbal, 
Tessa Gokke, Dani van Halde-
ren, Matthias van Herk, Stan 
Kaandorp, Maarten Koper, Me-
lissa Landman, Isa Lont, Doris 
Lute, Lucas Min, David Mooy, 
Jillian Mulder, Sevanja Oud, Eva 
Overpelt, Mike v.d. Sande, Demi 
Scheerman, Mirali Seley, Ines 
Trujille, Jan van Vliet, Eva Won-
dergem en Max Zuurbier.   
Op woensdag 19 december heb-
ben de volgende 22 kandidaten 
afgezwommen voor het B-di-
ploma: Samantha te Boekhorst, 
Rayco de Bruijn, Muriël van Duin, 
Ella van Gils, Kyara de Graaf, 
Koen Grandiek, Victor v.d. Himst, 
Esmee v.d. Horst, Vincent Ilio-
poulos, Nina Lute, Barend Min, 

Dave Monteban, Sophie Obe-
rink, Chamey Olivier, Noor Over-
beek, Malin Rammeloo, Malou 
Reinders, Daan Schlosser, Nina 
Swart, Lars Thodé, Gijs Tromp en 
Mannis Dekker.
Op woensdag 9 januari hebben 
de volgende vier kandidaten af-
gezwommen voor het C-diploma: 
Animee Brouwers, Daan Kraefft, 
Sabine Laan, Ymke Stam. 

Op woensdag 16 januari hebben 
de volgende kandidaten voor de 
verschillende snorkeldiploma’s 
afgezwommen: Snorkelen 2: Bas 
Bruijnis, Thom Hollenberg, Lisa 
de Jong, Rick de Jong, Sil Kuijs, 
en Kalin Stel. Voor Snorkelen 3: 
Dominique Graas en Melanie 
Graas.
Bij de volwassenen zwemles op 
donderdag 17 januari heeft Ilon-
ka Postma afgezwommen voor 
haar B-diploma.

Red Stars organiseert een 
jeugdinstuif in de sporthal
Castricum - Hoe is het om een echte honkbal bal zo ver mo-
gelijk weg te slaan, een hoge bal in één keer te vangen of door 
de hele zaal naar een maatje te gooien? 

Sporthal De Bloemen wordt 
zondag 17 februari van 11.00 tot 
14.00 uur omgetoverd in een in-
door honkbalzaal. Dan kunnen 
jongens en meisjes van acht tot 
vijftien jaar kennis maken met 
de Amerikaanse sport, die ook 
in Nederland steeds meer wordt 
beoefend.
De honkbaltak van Red Stars be-
staat dit jaar 25 jaar en ziet in dit 
jubileumjaar een mooie gelegen-

heid om extra aandacht te beste-
den aan de jeugd. Samen met de 
huidige leden kunnen de geïn-
teresseerde jongens en meisjes 
onder sportieve begeleiding alle 
spelelementen en facetten zelf 
ervaren.
Wie geïnteresseerd is kan zich 
aanmelden met naam en leeftijd 
via redstars@vitesse22.nl met 
als onderwerp Jeugdinstuif Red 
Stars Honkbal. 

Alle spelelementen en facetten komen aan bod tijdens de jeugdinstuif. 
(Foto: pr)

Winterwedstrijd 
bij HSV Limmen
Limmen - Na een korte stop zal 
HSV Limmen zondag 27 januari 
het jaar aftrappen met een win-
terwedstrijd in de grachten van 
Alkmaar. 
Gevist zal worden in de buurt van 
de Willem de Zwijgerlaan, alwaar 
de gracht ongeveer 25 meter 
breed en ongeveer twee meter 
diep is. Het visbestand bestaat uit 
grote voorns, wat baars en kleine 
witvis. Vertrek om 8.00 uur bij de 
Albert Heijn te Limmen, de wed-
strijd duurt van 9.00 tot 11.30 uur.
De vangst wordt gewogen en per 
vis komt er nog 25 gram bij. De vis 
moet in een ruim leefnet bewaard 
worden. Inleg is 2,50 euro. Er zijn 
prijzen voor de vakwinnaars en er 
is een prijs op steknummer. 
De winterwedstrijden zijn toegan-
kelijk voor leden van HSV Lim-
men, HVCastricum, De Sander en 
DVW-Heiloo.
Opgeven bij Peter van der Heijdt 
op 072-5051056, tot zaterdag 
18.30 uur.

Vlaggendans voor volwassenen 
Castricum - Op veler verzoek 
wordt er nu, naast de cursus Flag 
Twirling voor tieners, ook een 
cursus gegeven voor volwasse-
nen en jongeren (16 tot 66 jaar).
In tien lessen leert men de ba-
sistechnieken en tien patronen. 
Met deze patronen wordt een 
dans aangeleerd, die na afloop 
van de cursus uitgevoerd kan 
worden. De bijbelse betekenis en 
achtergrond van de kleuren, de 
bewegingen en het dansen met 
vlaggen op zich, zullen in de les-
sen aan bod komen.  

De lessen worden vanaf 31 ja-
nuari elke donderdagavond ge-
geven van 20:00 tot 21:30 uur in 
‘The Basement’, onder zwembad 
De Witte Brug. De eerste les is 
geheel vrijblijvend. 
Dansgroep DFC, waar vanuit de 
cursus wordt gegeven, is inter-
kerkelijk en onderdeel van de 
Evangeliegemeente Castricum. 
De cursus is toegankelijk voor 
iedereen, kerkelijk of niet.
Informatie en opgave via: Esther 
Carton tel. 0251-672610 of mail  
Esther_Bergsma@hotmail.com.

Inschrijving Rabobank Bosloop
Castricum - Op zondag 17 februari organiseert AVC de vierde 
en tevens laatste bosloop van dit winterseizoen. Voorinschrij-
ven voor deze loop kan tot en met vrijdag 15 februari via www.
inschrijven.nl. Van eenieder die zich voorinschrijft (ongeacht 
wedstrijdloper of recreant) wordt de prestatie geregistreerd en 
na afloop op de website gepubliceerd.

Het totale aanbod qua afstanden 
is: 2,3 km (start 10:15 uur), 4,0 
km (start 10:15 uur), 7,7 km (start 
10:45 uur), 10,7 km (start 10:45 
uur), 16,1 km (start 10:45 uur).
Voor de jeugd is deze wedstrijd 
de finale van de pupillen- en ju-
niorencup op de afstanden van 
2,3 km respectievelijk 4,0 km. 
Voor de deelnemers is deze loop 
dus nog een mooie kans om een 
goede plaats in het eindklasse-

ment neer te zetten.
Daarnaast is deze Bosloop ook 
onderdeel van de Kennemer 
Cross Cup. Voor de junioren is er 
een route van 4,0 km uitgezet in 
het duingebied. De afstand voor 
de dames bedraagt 7,7 km en 
voor de heren is er een parkoers 
van 10,7 km.
Alle afstanden zijn uiteraard ook 
toegankelijk voor niet wedstrijd-
lopers.

Biljarten Onder Ons
Jan Levering in topvorm!
Castricum - In slechts zeven beurten maakte Jan Levering zijn 
130 caramboles. Met series van 26 – 39 en 30 schoot Jan naar 
de finish. Vooral de seriestoten voerde Jan perfect uit en door 
de kleine posities goed uit te buiten speelde Jan de partij van 
de avond, gemiddelde 18,57.

Tegenstander Hans Gosselink kon 
geen weerstand bieden aan dit 
geweld en bleef met een, te laag 
gemiddelde, op zijn stoel zitten.
Jan Hemmer was ook lekker op 
dreef en gaf hoofdklasser San-
der Gosselink het bekende ‘pak 
slaag’. Jan liet weer een paar van 
zijn spectaculaire stootbeelden 
zien waar het hele biljartlaken 
benut wordt. Jan had in 24 beur-
ten zijn 60 caramboles verzameld. 
Met het moyenne van 2,50 was 
Jan dik tevreden. Sander kwam 
een aantal caramboles tekort en 
moest genoegen nemen met een 
moyenne van 7,0 en dat is voor 
een hoofdklasser net iets te kort. 

Van 29 januari tot 8 febru-
ari wordt in biljartcentrum gebr. 
Veldt de finale hoofdklasse libre 
gespeeld, georganiseerd door 
biljartvereniging Onder Ons. De 
moyennes lopen van 7.0 tot 14.00. 
Biljartvereniging Onder Ons is bij 
deze finale sterk vertegenwoor-
digd met Cees Liefting, Gert-Jan 
Beentjes, Sander Gosselink en 
Hans Gosselink.
Dit belooft een spannende finale 
te worden waarbij de toeschou-
wers getrakteerd kunnen worden 
op mooi biljartspel. De speeldata 
zijn: dinsdag 29 januaro en 5 
februari, vrijdag 1 en 8 februari, 
aanvang 19.00 uur.

Wisselend 
succes TDR 
Castricum - Tijdens het Hallen-
sportfest in het Duitse Dortmund 
kwamen de TDR-atleten met wis-
selend succes in actie. Hoewel niet 
iedereen kon brengen wat er van 
hem of haar verwacht werd, wer-
den er ook sterke prestaties gele-
verd, onder andere door Machteld 
Mulder en Paul Boon.
Mulder wilde tijdens haar tweede 
wedstrijd van dit indoorseizoen een 
serieuze poging doen de limiet voor 
het WJK van komende zomer te lo-
pen. Ondanks gebrek aan concur-
rentie ging ze voortvarend van start 
en liep een snelle eerste ronde. De 
18-jarige kwam op de meet net 27 
honderdsten te kort om zich nu al 
te plaatsen voor het jeugdtoernooi.  
Bouke Onstenk verscheen om ver-
schillende redenen niet volledig fit 
aan de start, maar liep toch een de-
gelijke race. Na sterk haaswerk van 
Boyd Declercq nam hij de kop van 
de wedstrijd waarna alleen Hugo 
de Haan hem nog voorbij streefde. 
Uiteindelijk finishte hij in een tijd 
van 1.51.50. Twee series later kwam 
zijn clubgenoot Paul Boon goed 
voor de dag. Boon finishte in een 
tijd van 1.54.38, slechts 2 tienden 
boven zijn pr. Ook Martijn Bartelson 
was bezig met een sterke wedstrijd, 
maar moest een ronde voor de fi-
nish opgeven na een misstap met 
een geblesseerde hamstring als 
gevolg. Verder liepen bij de meisjes 
A Diana Spaargaarden en Rianne 
Breedijk een verdienstelijke 800 
meter, waarbij Spaargaarden met 
2.18.78 haar pr benaderde. Ook op 
de 400 meter kwamen verschillen-
de atleten in actie. Bjorn Blauwhof 
wist opnieuw zijn indoor-pr aan te 
scherpen, dit keer naar een tijd van 
50.83. Ook Boyd Deqlercq liep na 
zijn eerdere haaswerk nog een 400 
meter, die hij aflegde in een tijd van 
51.43, een kleine verbetering ten 
opzichte van twee weken geleden.
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“Niets ten nadele van Nieuw Flo-
ra hoor, maar dit duel was echt 
een veredelde training voor ons’’, 
meldde coach Michiel van Halde-
ren tevreden. Helios pakte al vrij-
wel gelijk een fikse voorsprong 
en gaf deze gedurende het ge-
hele duel niet meer uit handen. 
“Bij een ruststand van 3-11 was 
het eigenlijk wel bekeken.’’

Van Halderen besloot daarom in 
de laatste twintig minuten van de 
tweede helft maar liefst vier re-
serve spelers in het spel te bren-
gen. “Ik was er op dat moment 
echt van overtuigd dat we niet 
meer in gevaar zouden kunnen 
komen. En het is wel eens goed 
dat deze reserves die elke week 
trouw aan de kant zitten, een 

kans krijgen om mee te draaien 
in het team.’’ 
Helios kwam weliswaar niet meer 
in gevaar, maar echt van een lei-
en dakje ging het ook niet meer. 
In de tweede fase van het duel 
wist Helios nog maar zes keer tot 
scoren te komen, terwijl de op-
ponent uit Haarlem vijf treffers 
op zijn conto zette.
Opvallend was wel dat juist de 
invallers Niels Vermeij en Linda 
de Graaf een deel van de doel-
punten in deze fase voor Helios 
op hun naam brachten.

Succes atleten AV Cas-
tricum bij de jeugdcross
Castricum - De tweede wedstrijd van de crosscompetitie voor 
junioren en pupillen op 19 januari heeft voor het organiseren-
de AV Castricum maar liefst zeven ereplaatsen opgeleverd. 

Het bij voorbaat al pittige par-
cours op Camping Bakkum werd 
voor de deelnemende atleten 
nog eens extra zwaar door de 
gestaag vallende regen. Het wer-
den dan ook mooie wedstrijden 
met sterke winnaars. De deelne-
mende AVC-atleten lieten zich in 
hun ‘thuiswedstrijd’ in een flink 
aantal gevallen gelden. 
Bij de A-junioren pakte Niels Ver-
wer na een goede race op het 
4.000 meter lange parcours de 
eerste plaats. Met een zeer ruime 

voorsprong toonde ook Ryan Clark 
zich, bij de A-pupillen, over zijn 
1.250 meter onbetwist de beste. 
De derde Castricumse zege ging 
naar Lisanne Schoonebeek, die 
bij de C-pupillen alle andere 
deelnemers achter zich liet. Een 
ereplaats was er ook voor Carlijn 
van Esch die kort achter de win-
nares als tweede finishte.
Goede derde plaatsen in hun 
categorie werden daarnaast be-
haald door Nick Sinnige, Sven 
Schoonebeek en Faas Wijn.

Stolp straft 
vakkundig af
Limmen - Vrijdag 18 januari 
speelde SV Vredeburg ronde 15. 
V.d. Storm kwam goed uit de ope-
ning tegen E. Stolp, maar begon 
aan een vreemd avontuur met 
zijn h-pion dat Stolp vakkundig 
afstrafte met een lelijke penning 
en pionnenwinst. 
Hafkamp was verbaasd door het 
snelle spel van A. Wellink, maar 
hield zijn hoofd koel en won 
eenvoudig met twee pionnen 
meer. Ook Witkamp was gauw 
klaar met Van Duin na damever-
lies. Blekemolen hield het lang 
vol tegen Ebels, die geen risico 
nam en langzaam naar winst 
schoof. Admiraal forceerde zijn 
stelling en werd afgestraft door 
B. Stolp. 
In groep B verstevigde Ozair zijn 
koppositie door te winnen van 
Remi Aafjes. Thomas Komin zag 
in een gewonnen stand mat in 
een zet over het hoofd van San-
dra Hollander.

Turnsters van VIOS 
door naar de finale
Castricum - Afgelopen weekend hebben de meisjes van VIOS 
zeer goed geturnd op de tweede competitiewedstrijd van dit 
jaar. VIOS was alle wedstrijden goed vertegenwoordigd en 
had zelfs de organisatie in handen. 

Zaterdag mochten Eva Kalsho-
ven, Nina Koene en Alies Dek-
kers de spits afbijten. Zij hebben 
hun oefeningen goed verbeterd 
ten aanzien van vorige wedstrijd 
en zijn op veel onderdelen voor-
uit gegaan. Eva scoorde een 9.65 
op sprong, wat haar een derde 
plaats opleverde. Nina heeft een 
8.70 op brug gescoord waardoor 
ze tiende is geworden. Alies heeft 
op sprong een 8.15 gehaald, zij 
werd uiteindelijk 18e. Nina en 
Eva kunnen zich voorbereiden op 
de finale op 3 februari in Bever-
wijk. Helaas was Amber Croon 
door ziekte afwezig. 
Nicky Nooij, Lottie Twisk en Me-
rel Glorie moesten het tegen el-
kaar opnemen. Deze meiden zijn 
zeer aan elkaar gewaagd en het 
beloofde spannend te worden. 
Nicky is uiteindelijk 23e gewor-
den, Lotti 26e en Merel 31e. Ju-
dith Meijer en Doris Brakenhoff 
sloten de morgen goed af. Do-
ris haalde op sprong een 9.50 
waarmee ze negende werd, en 
Juidth haalde een 8.40 op brug 
waardoor ze 15e werd. Maaike 
Kool turnde een goede wedstrijd 
en mag ook in de finale van zich 
laten horen. Zij behaalde met 
haar vloeroefening op muziek 
een 8.60. Nathalie Louter moest, 
na een mooie arabier flick-flack, 
helaas haar wedstrijd door een 
elleboogblessure onderbreken. 
Eveline van der Meer, Denise 
Jonker en Manouk Rodenburg 
moesten in de derde wedstrijden 
optreden. Ondanks de zenuwen 
hebben zij een goede wedstrijd 
geturnd. Eveline haalde een 8.00 
met haar vloeroefening op mu-
ziek. Denise heeft een 7.90 voor 
haar vloeroefening gekregen 

en werd hiermee 17e. Manouk 
haalde op sprong een 8.35 waar-
door ze totaal 20e werd. Anna de 
Boer en Joyce Jonker sloten de 
dag af. Anna heeft hoog genoeg 
gepresteerd om door te stromen 
naar het regiokampioenschap. 
Zij haalde op brug een 8.60, wat 
haar een zevende plaats ople-
verde. Joyce sprong erg sterk, 
zij haalde een 9.75 voor sprong. 
Uiteindelijk werd Joyce tiende, 
waardoor ze net niet door is. On-
danks ziekte turnde Dominique 
van der Zande een goede wed-
strijd, zij werd uiteindelijk zesde 
en mag samen met haar ploeg-
genoot en vriendin Aline Rienstra 
doorstromen naar de finale. Do-
minique haalde bij brug een 8.95. 
Aline sprong zeer goed en haalde 
zelfs een 9.85. Het hoogste cijfer 
van de hele dag. 
Marlous de Bruijne moest haar 
titel verdedigen wat extra ze-
nuwen oplevert. Nadat ze brug 
en balk goed geturnd had kon 
niemand haar meer van de titel 
weerhouden. Met haar goede 
vloeroefening liet ze zien dat zij 
de nummer een is. Zij haalde 
hiermee een 9.10. Uiteindelijk is 
Marlous wederom eerste gewor-
den en mag daardoor ook door-
stromen naar de finale. 
’s Avonds mochten de turnsters 
uitgeput maar voldaan naar huis. 
Zondagochtend hebben Lisa 
Meuldijk, Matty Meijer en Bonnie 
Brakenhoff hun tweede competi-
tiewedstrijd geturnd. Lisa begon 
erg sterk op balk, met een 8.60. 
Helaas moest zij door een enkel-
blessure opgeven. Matty haalde 
een 7.90 voor sprong, en Bonnie 
haalde een 8.50 met haar vloer-
oefening op muziek.

Lucas is de jeugdspeler 
van de maand bij FCC
Castricum - FC Castricum maakt voortaan maandelijks de jeugdspe-
ler van de maand bekend. De eerste die deze titel verdient is speler van 
de A1 Lucas Kloprogge. Als 17-jarige verzorgt hij twee keer in de week 
de training voor de D3 en D4 en stelt ook zelf het trainingsprogramma 
op. FCC kan altijd op deze fanatieke A-junior rekenen en beloont hem 
daarom als eerste met de eretitel jeugdspeler van de maand en een 
kleine attentie.

Zilver voor
Serena Stel
Castricum - Zeven zwemmers 
van Aquafit hebben meegedaan 
aan de derde Speedo wedstrijd. 
Deze werd gezwommen in de 
Slag te Zaandam samen met ne-
gen andere verenigingen.
Bij de jongens minioren 5 (1997) 
zwom David van der Veen voor 
het eerst de 200 wissel. Hij werd 
zesde in een tijd van 3.34.41. Op 
zijn tweede afstand de 100 vrij 
werd hij knap derde in een mooi 
pr van 1.24.60. 
Bij de meisjes minioren 4 (1998) 
zwom Serena Stel naar zilver op 
de 100 school in een dik pr van 
1.40.72. Op haar tweede afstand, 
de 100 rug, zwom Serena een 
nieuw clubrecord van meisjes 
elf jaar in de boeken. Het record 
staat nu op 1.31.26 en ze won 
hiermee brons. 
Bij de jongens junioren 1/2 
(1995/1994) zwommen Arno 
Garstman en Sammie Leyen goed 
op de 200 vrij en de 200 school. 
Ook werden die afstanden ge-
zwommen door de meisjes ju-
nioren 1/2 (1996/1995) Daphne 
Laan, Rianne Bouma en Samara 
Leyen zwommen mooie pr’s.

Helios werkt tegen Nieuw Flora verplicht nummer af
Castricum - Het uitduel met hekkensluiter Nieuw Flora was 
voor Helios afgelopen zaterdag slechts een formaliteit. De 
korfballers uit Castricum overmeesterden de Haarlemmers 
dan ook met een riante 8-17.



Bezoekadressen
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Iedereen welkom op raadsactiviteit over integrale veiligheid
Prominente sprekers op “Veiligheidsavond”
Op donderdagavond 31 januari, 19.30 
uur vindt de jaarlijkse “Veiligheids-
avond” van de gemeente Castricum 
plaats in het Raadhuis. Op deze avond 
informeert het college de gemeenteraad 
over alle ontwikkelingen op het gebied 
van integrale veiligheid, zowel landelijk, 
regionaal als lokaal. De gemeenteraad 
wordt bijgepraat door bekende sprekers 
met grote kennis van het onderwerp inte-
grale veiligheid. 

De volgende prominente namen uit de 
veiligheidssector spreken op de informa-
tieavond over de Wet op de Veiligheidsre-
gio’s, de taken van de veiligheidsregio, het 
veiligheidsbestuur en de Gemeenschap-

pelijke Hulpverlening bij Ongevallen en 
Rampen (GHOR):
dhr. J. Stierhout, directeur Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord
dhr. R. Burgering, Regionaal Comman-
dant Brandweer
dhr. M. Smeekes, directeur Ambulance-
zorg (GHOR)
dhr. E.J. van Hasselt, directeur handha-
ving, politie  Noord-Holland Noord

De activiteiten die de gemeente het af-
gelopen jaar ondernomen heeft op het 
gebied van integrale veiligheid, de lokale 
ontwikkelingen en de lokale verankering 
van brandweerzorg, rampenbestrijding en 
politiewerk en trends op het gebied van 

criminaliteit in de gemeente worden toe-
gelicht door de volgende sprekers: 
dhr. H. Batelaan, coördinator Integrale 
Veiligheid van de gemeente Castricum
dhr. J.W. Schippers, teamchef politie Cas-
tricum
en mevrouw P. Abma, commandant van 
de Brandweer Castricum

Het belooft een zeer informatieve avond 
te worden. Er is volop gelegenheid  om 
vragen te stellen over allerlei zaken die 
betrekking hebben op politie, brandweer 
en ambulancezorg.

U bent allen van harte welkom.

Gedeputeerde Bag-
german ontvangen 
in Castricum
Het college van burgemeester en wethou-
ders heeft vorige week woensdag gede-
puteerde Sascha Baggerman ontvangen 
voor een werkbezoek. Naast het feit dat 
de jongste gedeputeerde van de provincie 
Noord-Holland kennis wilde maken met 
onze gemeente en het college, kwamen 
het jeugdbeleid, de Regionale Woonvisie 
en het Kultuurhuis aan de orde. Provincie 
en gemeente hebben daarbij van gedach-
ten gewisseld en gekeken wat ze voor el-
kaar kunnen betekenen. Het programma 
werd gecomplementeerd met een rondrit 
langs Akersloot, Limmen en Castricum.

Horeca, Politie, OM en gemeente ondertekenen 
convenant voor veilig uitgaansleven 

Handtekeningen onder 
Veilig Uitgaan in Castricum
Op donderdag 31 januari, 19.00 uur ondertekenen Koninklijke Horeca Nederland, Poli-
tie, het Openbaar Ministerie en de gemeente Castricum in het Raadhuis het convenant 
“Veilig Uitgaan”. Daarmee bekrachtigen de samenwerkende partners hun bestaande 
afspraken om een zo’n prettig mogelijk uitgaansleven in onze gemeente te behouden 
en te versterken.

Veilig Uitgaan is één van de speerpun-
ten van het veiligheidsbeleid in de regio 
Noord-Holland Noord. Daarom hebben 26 
burgemeesters samen met Politie en Open-
baar Ministerie (OM) besloten om in elke 
gemeente Convenanten Veilig Uitgaan af 
te sluiten samen met de horecaonderne-
mers. Medio 2007 hebben alle partijen op 
regionaal en lokaal niveau ingestemd met 
dit regionale model “Convenant Veilig Uit-
gaan”.

Huisregels
Dit regionale convenant is in onze gemeen-
te uitgewerkt in het convenant “Veilig uit-
gaan in Castricum”. Hierin staan afspraken 
over onder meer huisregels, toelatingsbe-
leid en toegangsontzeggingen, alcohol- en 
drugs en toezicht, controle en handhaving. 
In Castricum wordt het convenant op 31 
januari 2008 ondertekend. Hiermee is Cas-
tricum een van de eerste gemeenten in de 

regio. Een resultaat waar gemeente, ho-
recaondernemers, politie en OM trots op 
zijn.

Vruchten
Overigens is deze samenwerking niets 
nieuws. In Castricum werken horecaon-
dernemers, politie, buurtbewoners en ge-
meente al enige jaren met succes samen 
om het uitgaansleven zo prettig mogelijk te 
laten verlopen. Zo hebben zij al afspraken 
over het voorkomen van uitgaansgeweld, 
geluidsoverlast, vandalisme en afval op 
straat. In de gemeenteraad is onlangs vast-
gesteld dat het beleid van deze partners 
vruchten afwerpt. Uit de jaarlijkse enquête 
onder buurtbewoners blijkt dat de ervaren 
overlast van een acceptabel niveau is en 
eerder is afgenomen dan is toegenomen. 
Met de ondertekening van het nieuwe con-
venant wordt het lopende beleid nogmaals 
bekrachtigd.

Vacature bij de gemeente
Voor de afdeling Gemeentewerken zijn wij op zoek naar een  MONTEUR m/v   
voor 36 uur per week. Kijk voor meer informatie op www.castricum.nl



Agenda
Raadsplein
24 januari 2008

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Vaststellen Ruimtelijk Kader voor nieuwbouw van woningen

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

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

a. Nemen voorbereidingsbesluit Hoogegeest 43a te Akersloot
b. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 10-01-2008
c. Lijst van ingekomen stukken
d. Lijst ter inzage gelegde informatie
e. Lijst van toezeggingen en moties
f. Mededelingen uit het college / vragen uit de raad

21:00 - 21:30 Pauze

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

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

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

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

(o.v.b. uitkomsten carrousel)

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661277 of mevr. S. Dings (0251) 661370. E-mail; 
verahornstra@castricum.nl / suzannedings@castricum.nl.
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Agenda Raadsactiviteiten  31 januari 2008
Tijd Onderwerp
19:30 - 22:00 Integrale veiligheid in Castricum en in de regio

Werken aan de weg
* Soomerwegh (Kern Castricum) af-

gesloten op 23 en 24 januari
Op woensdag 23 januari 2008 wordt in 
verband met de geplande uitbreiding van 
het gemeentehuis de waterleiding omge-
legd. De leiding wordt verplaatst naar de 
andere zijde van de Soomerwegh. 

Tijdens deze werkzaamheden wordt in de 
Soomerwegh een sleuf door de weg ge-
maakt en is geheel afgesloten voor al het 
verkeer. Het parkeerdek van Geesterduin 
blijft wel bereikbaar. Verkeer naar het 
Raadhuisplein is mogelijk via de doorgang 
aan de Geesterduinweg tussen de twee ap-
partementencomplexen. De daar aanwe-
zige paaltjes worden verwijderd.
Verwacht wordt dat de werkzaamheden 
in de loop van donderdag 24 januari zijn 
afgerond. 
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met de heer F. Schönig, 
bereikbaar op nummer (0251) 661 142.

* Rioleringswerkzaamheden Mozart-
laan (Kern Akersloot) afgesloten 
17 januari tot en met 15 februari

Op donderdag 17 januari 2008 is Wijte’s 
Wegenbouw uit Akersloot begonnen met 
de vervanging van de riolering in de Mo-
zartlaan in Akersloot. Gestart wordt in de 
Mozartlaan bij het Mendelssohnplein.
Het opbreken van de weg gebeurt in twee 
fasen :
• fase 1 (deel tussen Mendelssohnplein en 

Mozartlaan 23);
• fase 2 (deel tussen Mozartlaan 23 en de 

Brahmslaan).
De werkzaamheden in de Mozartlaan du-
ren volgens de planning van de aannemer 
ongeveer vier weken.

* Rioleringswerkzaamheden  Schu-
bertstraat, Chopinstraat, Brahm-
slaan, Mendelssohnstraat en een 
deel van het Mendelssohnplein 

De planning hiervoor is als volgt:
• Brahmslaan 2 tot de Schubertstraat

(8 februari - 26 februari)
• Mendelssohnstraat 1 tot 19

(25 februari - 14 maart)
• Mendelssohnstraat 19 tot de Startinger-

weg
(7 maart - 4 april)

• Schubertstraat
(2 april - 2 mei)

• Chopinstraat
(23 april - 20 mei)

• Brahmslaan tussen Schubertstraat en 
Startingerweg
(28 april - 6 juni)

De planning kan in tijd veranderen ten 
gevolge van onwerkbaar weer of onvoor-
ziene omstandigheden en dient te worden 
beschouwd als een leidraad voor de werk-
zaamheden.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de 
projectleider, de heer E. Koers, tel.  (0251) 
661 141.

Actuele Afvalkalender
Helaas zijn in de Afvalkalender, die ingevoegd is in de gemeentegids 2007/2008, 
tijdens het drukken enige fouten geslopen. Onderstaand treft u de gerectificeerde 
kalender aan met de juiste data van het ophaalschema. Onze excuses voor het on-
gemak.

Voor informatie kunt u altijd contact opnemen met de klantenservice, via telefoon-
nummer 0251-661122 of via de mail klantenservice@Castricum.nl

2008
Wijk Ophaaldag jan. feb. mrt. apr. mei juni juli

dinsdag 8 5 4 1 13 10 8
1  22 19 18 15 27 24 22
     29

woensdag 9 6 5 2 14 11 9
2  23 20 19 16 28 25 23
     30

donderdag 10 7 6 3  12 10
3  24 21 20 17 15 26 24
     di 29
Bakkum maandag 7 4 3 14 di13 9 7
Noord  21 18 17 28 26 23 21
    31
Limmen maandag 14 11 10 7 5 2 14
1*  28 25 za 21 19 16 28
       30
Limmen dinsdag za 5 12 11 8 6 3 1
2**  15 26 25 22 20 17 15
  29      29
Akersloot dinsdag za 5 12 11 8 6 3 1
  15 26 25 22 20 17 15
  29      29

2008
inzameldag RESTAFVAL (grijze emmer)
Wijk Ophaaldag jan. feb. mrt. april mei juni juli

dinsdag wo2 12 11 8 6 3 1
1  15 26 25 22 20 17 15
  29      29

woensdag 2 13 12 9 7 4 2
2  16 27 26 23 21 18 16
  30      30

donderdag 3 14 13 10 8 5 3
3  17 28 27 24 22 19 17
  31      31
Bakkum maandag wo2 11 10 7 5 2 14
Noord  14 25 di25 21 19 16 28
  28     30

Limmen maandag 7 4 3 14 za 10 9 7
1*  21 18 17 28 26 23 21
    31
Limmen dinsdag 8 5 4 1 13 10 8
2**  22 19 18 15 27 24 22
     29
Grofvuil donderdag 31 28 27 24 29 26 31
Limmen
Akersloot dinsdag 8 5 4 1 13 10 8
  22 19 18 15 27 24 22
     29
Grofvuil donderdag 10 14 13 10 8 12 10
Akersloot

2008 is onder voorbehoud 
Limmen 1*
Limmen 2**
Ophalen van TAKKEN € 13,00 max. 2 m3
Castricum iedere woensdag
Limmen iedere woensdag
Akersloot iedere dinsdag

Ophalen Grofvuil  in Castricum en Bakkum altijd op maandag in de oneven weken (na 
telefonische melding 0251-661122)



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

Ontvangen  bOuwaanvragen, slOOp-
aanvragen, aanvragen Om een aanleg-
vergunning, aanvragen (licht)reclame
en verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
100108 Schouw 2 in Castricum

Het plaatsen van een blokhut/tuinhuisje
Uitgeesterweg 1b in Limmen
Het aanbrengen van verharding (legalisatie)

140108 Tulpenveld 12 in Castricum
Het renoveren van de gevels
Oosterzijweg 25 in Limmen
Het plaatsen van een schuur

150108 Vuurbaak 40 in Limmen
Het plaatsen van een overkapping

160108 Hemweg 2 in Akersloot
Het renoveren en uitbreiden van de woning, 
berging en het kantoor
Schulpstet 26 in Castricum
Het slopen van de loods

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

AANVRAGEN
VRijsTElliNGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 24 januari 2008 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Lindenlaan 76 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
De Loet 186 in Castricum

Het realiseren van een naaiatelier

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Uitgeesterweg 1b in Limmen

Het aanbrengen van een verharding (legalisa-
tie)

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, 
bereikbaar via doorkies nummer (0251) 66 11 39. Van 
de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

VERlEENdE
VERGUNNiNGEN
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
160108 Beverwijkerstraatweg 144 in Castricum

Het plaatsen van een schuur en het wijzigen 
van de woning
Hogeweg 104 in Limmen
Het uitbreiden van de garage

170108 Zwanebloem 1 in Limmen
Het plaatsen van een berging
Schulpstet 26 in Castricum
Het nieuw bouwen van een loods
Tormentil 6 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Tormentil 8 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

180108 Boekel 29-30 in Akersloot
Het uitbreiden van de machinale werkplaats

210108 Geelvinckstraat 62 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

kapvergunning
140108 Groenelaan/ hoek Esdoornlaan in Castricum

Het kappen van 2 bomen (coniferen)
‘t Kieftenland in Limmen
Het kappen van 1 boom (linde)
Vaarkamp t.h.v. nummer 6 en 12 in Limmen
Het kappen van 2 bomen (els en een es-
doorn)

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

apv-vergunningen (Overigen)
Draaiorgelvergunning (18-01-2008)
Aan A.A.P. Draaivermaak is vergunning verleend voor 
het ten gehore brengen van draaiorgelmuziek in de kern 
Castricum op de vrijdagen en zaterdagen in 2008 van 
10.00 uur tot 19.00 uur.
Ontheffing sluitingsuur FC Castricum (18-01-2008)
Aan FC Castricum is een ontheffing van het sluitingsuur 
verleend voor de nacht van 26 op 27 januari 2008 tot 
02.00 uur.
Ventvergunning Tios (18-01-2008)
Aan sportvereniging Tios is een ventvergunning ver-
leend voor de verkoop van bloembollen op 19 maart 
2007 in Limmen.
Vergunning speelautomatenhal (18-01-2008)
Aan Fair Play Centers te Kerkrade is vergunning voor 
dit kalenderjaar verleend voor het exploiteren van een 
speelautomatenhal aan de Burgemeester Mooystraat 4a 
te Castricum.
Vergunning gebruik openbare weg Burgerij (21-01-
2008)
Aan De Burgerij te Limmen is vergunning verleend voor 
het plaatsen van een biertank op de openbare weg in 
het kader van een aantal evenementen op de volgende 
data: 31 januari t/m 6 februari 2008; 11 t/m 16 sep-
tember 2008 en van 23 t/m 29 oktober 2008. Tevens is 
vergunning verleend voor het plaatsen van een tweetal 
tenten van 2 t/m 4 februari 2008.
Verklaring van geen Bezwaar hete luchtballon (18-01-
2008)
Aan Clement Ballooning te Alkmaar is een verklaring 
van geen bezwaar verleend voor het oplaten van een 
hete luchtballon in de periode van 1 maart tot 31 okto-
ber 2008 vanaf het veld naast het politiebureau aan de 
Eerste Groenelaan te Castricum.

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

vrijstelling bestemmingsplan artikel
19, lid 2 wrO vOOr de herinrichting
van de wegen rOnd parkplan. het
betreft de wegen: lage weide, mei-
dOOrnlaan en de vredeburglaan in
limmen

Initiatief
De gemeente Castricum is voornemens om de Lage 
Weide, Meidoornlaan en de Vredeburglaan in Limmen 
her in te richten. 

Momenteel is de bouw van de verschillende apparte-
menten tussen de hiervoor genoemde wegen in Limmen 
grotendeels afgerond. Bij de procedure rond de appar-
tementen is al aangegeven dat na de oplevering van de 
appartementen de direct omliggende straten aangepakt 
zouden worden. De staat van onderhoud van de wegen 
is daarnaast matig. Ook enkele bomen hebben een erg 
matige gezondheid. 

Het herinrichtingsplan voorziet in het aanbrengen van 
extra parkeerplaatsen, het aanpassen van de wegbreed-
te en het verbeteren van de groenstructuur. De maxi-
male snelheid ter plaatse blijft 30 km/u. 

Het herinrichten van de genoemde wegen is gedeeltelijk 
in strijd met het vigerende bestemmingsplan en de ver-
leende vrijstellingen. Voor de herinrichting is zodoende 
een vrijstelling van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

Ter visie legging
Op basis van het bepaalde in artikel 19a lid 4 van de 
Wet op de Ruimtelijke Ordening ligt het herinrichtings-
plan en het concept vrijstellingsbesluit vanaf donder-
dag 24 januari 2008 gedurende 6 weken ter inzage bij 
de sector Ruimte, Zonnedauw 4 in Limmen. Het plan 
is vanaf de genoemde datum ook via onze website in 
te zien (). Gedurende de periode kunnen zienswijzen 
worden ingediend op het gewijzigde herinrichtingsplan. 
De zienswijzen kunt u sturen naar het college van bur-
gemeester en wethouders, postbus 1301, 1900 BH te 
Castricum.

Vervolgtraject
De ingediende reacties worden na afloop van de termijn 
van een reactie voorzien. Het college van burgemees-
ter en wethouders zal vervolgens besluiten of het plan 
aangepast moet worden en/of de vrijstelling verleend 
kan worden. 

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over het plan of de verdere 
procedure dan kunt u contact opnemen met de heer D. 
Bruin van de afdeling VROM, telefoonnummer 0251-
661105.

meldingen in het kader van de wet
milieubeheer
Van het navolgende bedrijf is op grond van een besluit 
milieubeheer een melding ontvangen.
Deze melding ligt vanaf 24 januari tot en met 21 febru-
ari 2008, gedurende 4 weken ter inzage bij de Sector 
Ruimte, Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen, op maandag 
tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en ‘s middags 
uitsluitend op afspraak.

Het betreft het volgende besluit en bedrijf:

Besluit jachthavens:
Camping ‘t Hoorntje, Kerklaan 20 te Akersloot, voor het 
van toepassing worden van het besluit op de camping/
jachthaven.

Informatie:
Milieudienst Regio Alkmaar, de heer J.H. van Hooren, 
tel. (072) 548 84 46.

Castricum, 23 januari 2008

WWW.CASTRICUM.NL


