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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

4

Januari
TomPoucenmaand

Banketbakkersroom, Mokka, Slagroom/
nougat, Banaan, Hazelnoot, Zwitsers

TomPouce van de week: 

ChoColade tompouCe 1,50

Voedselbank van start in kerk
Castricum – Ook in de gemeen-
te Castricum wonen mensen die 
om welke reden dan ook korte 
of langere tijd in financiële pro-
blemen zitten en na betaling van 
vaste lasten te weinig geld over-
houden voor goede voeding. 

Dat stelt de Voedselbank 
IJmond-Noord. Daarom wordt 
vrijdag gestart met het uitde-
len van pakketten in de Pancra-
tiuskerk. Al eerder maakten zes 
gezinnen uit Castricum gebruik 
van de Voedselbank. Zij moesten 
daarvoor naar Uitgeest, Heems-
kerk of Beverwijk. De Voedsel-

bank zamelt bij producenten en 
distributeurs van levensmidde-
len de producten in die om één 
of andere reden niet verkocht 
kunnen worden, maar die kwa-
litatief nog goed zijn. 
De hulp van de Voedselbank is 
in principe tijdsgebonden. Hulp 
kan worden geboden voor een 
maximum periode van drie jaar, 
gekoppeld aan de maximale pe-
riode van een schuldsanering. 
Via een hulpverlenende organi-
satie kan men worden aange-
meld. Om in aanmerking te ko-
men voor ondersteuning zijn cri-
teria opgesteld. De aanmelden-

de organisatie beoordeelt of ie-
mand binnen deze criteria valt. 
Bij de toekenning van voedsel-
pakketten gaat de Voedselbank 
uit van het  besteedbaar inko-
men dat mensen maandelijks 
overhouden nadat de vaste las-
ten betaald zijn. Eenpersoons-
huishouden die minder dan 175 
euro overhouden komen in aan-
merking. Voor elke volwassenen 
meer komt daar 60 euro boven-
op en voor kinderen wordt er 
25/50 euro bijgeteld. Er vindt re-
gelmatig een evaluatie plaats om 
te zien of voortzetting nog no-
dig is.
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Twintig jaar Jazz in Bakkum  
Bakkum - Op 25 januari gaat om 16.00 uur Jazz in Bakkum in haar 
twintigjarige bestaan van start met zangeres Lils Mackintosh, samen 
met onder andere Rob Mostert. Mackintosh behoort tot de meest 
vooraanstaande jazzvocalisten in Nederland. Dit muzikale evenement 
vindt plaats in Hotel Borst , de entree is gratis. 

Castricum – De 17-jarige Tho-
mas Brokers, die sinds maan-
dag 12 januari vermist werd, is 
terecht. De scholier is na eni-
ge omzwervingen dinsdagavond 
aangekomen bij het huis van zijn 
moeder die in Frankrijk woont. 
Al eerder was bekend dat Tho-

Thomas Brokers terecht
mas een lift had gehad van een 
vrachtwagenchauffeur naar de 
grens bij Venlo. Thomas vertel-
de hem dat hij naar het buiten-
land zou gaan. Hij had ook nog 
geld opgenomen sinds zijn ver-
dwijning. Thomas, die de Franse 
nationaliteit heeft, woont in Cas-
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Informatieavond 
voor ouders

donderdag 14 februari 
om 20.00 uur

Open dag 
zaterdag 16 februari 2008 

van 10.00 tot 13.00 u

De Bloemen 65
1902 GT Castricum
Telefoon (0251) 652571
Website: www.jpthijsse.nl
email: school@jpthijsse.nl

voor ouders
donderdag 14 februari 

om 20.00 uur

Open dag 

donderdag 5 februari 
om 20.00 uur

Open dag 
zaterdag 16 februari 2008 

van 10.00 tot 13.00 u
zaterdag 7 februari van 10.00 tot 13.00 uur

tricum bij een tante en is leerling 
van de Europese School in Ber-
gen. Zijn moeder reisde na het 
nieuws van de vermissing van 
haar zoon direct naar Nederland. 
Waarom de jongen er op deze 
manier vandoor is gegaan en of 
hij terugkeert naar Nederland, is 
onbekend. De familie heeft op-
gelucht gereageerd.  
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 24 januari 18.30 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Zo. 25 januari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. Elke vrijdag-
morgen van 9.30-11.30 uur is de 
kerk open voor bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 24 januari 19.00 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Zo. 25 januari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 25 januari Dorpskerk 9.00 
uur: Ds. M. Beitler. Ochtendge-

bed. 
10.00 uur: Ds. M. Beitler. Uitge-
zonden door radio Castricum 
(kabel 104,5m/ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Geen 
dienst.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 25 januari 10.00 uur: Wim 
Nieuwenhuis uit Sint Maartens-
brug. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 
en peuters. Verschillende kin-
derdiensten voor alle groepen 
van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 25 januari: Ds. Angelique Rij-
laarsdam.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 25 januari 10.00 uur: Ds. Ni-
colai. Koffie en kinderneven-
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men

Kerkdiensten

Za. 24 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met spontaan koor. 
Voorganger oud vicaris G. Geu-
kers.
Zo. 25 januari 10.00 uur: Woord- 
en communieviering met ge-
mengd koor. Voorganger pastor 
J. Olling.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 24 januari 19.00 uur: Eu-
charistieviering met herenkoor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.

Zo. 25 januari 10.00 uur: Com-
munieviering met samenzang. 
Voorganger pastor H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Vrij. 23 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 24 januari: Hedendaagsevie-
ring.
Zo. 25 januari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo.
Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

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

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

Expositie H.U.I.B. in 
bibliotheek Akersloot
Akersloot - Tot en met 20 febru-
ari exposeren de leden van te-
ken- en schildersgroep H.U.I.B 
(Het Unieke Is Bepalend) in de 
bibliotheek van Akersloot. Er 
worden werken in verschillende 
technieken getoond, onder an-
dere olieverf, acryl en aquarel. 

Gezien de schildersgroep uit 30 
leden bestaat, zullen de werk-
stukken om de twee weken ge-
wisseld worden. 6 februari zullen 
er weer nieuwe schilderstukken 
te bewonderen zijn. De expositie 
is te bezichtigen tijdens de ope-
ningstijden van de bibliotheek.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
04-01-2009: Amber Jo, doch-
ter van D.A.J. Evert en K.H. Cow-
burn, geboren te Beverwijk. 09-
01-2009: Elyse Jacqueline, doch-
ter van H. Brante en R.A. Deca-
toria, geboren te Beverwijk. 10-
01-2009: Sem, zoon van R. Bak-
ker en W. Kooij, geboren te Cas-
tricum. 10-01-2009: Moos, zoon 
van J. Twisk en D.M. Borst, ge-
boren te Beverwijk. 13-01-2009: 
Stijn Pieter, zoon van M.B. Hierck 
en C.J. Klaassen, geboren te 
Castricum.
Wonende te Limmen:
02-01-2009: Gigi Joan, dochter 
van J.S.J. Martens en S.J. Ver-
meulen, geboren te Limmen. 05-
01-2009: Dani Lidy, dochter van 
R. van Draanen en C. Outmaijer, 
geboren te Beverwijk.

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
14-01-2009: de Wildt, Nicolaas 
en Zoon, Cynthia, beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
07-01-2009: Weistra, Hilje, oud 
89 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met F. Sinning. 13-01-
2009: Geerts, Harm, oud 81 jaar, 
gehuwd met L. Kampen, overle-
den te Castricum. 

Wonende te Limmen:
09-01-2009: Nooij, Margaretha 
M., oud 89 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met A. 
Colley. 14-01-2009: Ahling, Anna 
C., oud 77 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met S.J. Bleisem.
Wonende te Oostzaan:
08-01-2009: Rep, Femmetje, oud 
80 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd geweest met K. Buijs.

Eerste Heilige 
Communie 2009
Castricum - Het eerste commu-
nieproject voor 2009 gaat weer 
van start. De eerste kindermid-
dag is vrijdag 6 februari.

Voor diegene die hun kinderen 
nog niet hebben opgegeven en 
dit nog wel willen, kunnen dit 
alsnog doen. 
Aanmelden kan bij: Pastor G. 
Huisman, tel. 659989, Wendy van 
der Meer, tel. 656714 of Sonja 
Brakenhoff, tel. 671423.
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Inschrijven voor expositie 
Limmen Creatief van start 

Limmen - Het duurt nog even, 
maar aanmelden voor de expo-
sitie Limmen Creatief kan wel al. 

Film sponsor-
tocht Armenië
Limmen - Donderdag 29 janu-
ari wordt door Jan Veldt de film 
van de fietstocht door Armenië 
vertoond. 
Tijdens deze avontuurlijke spon-
sortocht door het ruige land-
schap hebben de tien deelne-
mers 7.000 euro in aan dokter 
Ardo aangeboden. Het geld, dat 
ingezameld is door sponsoren, 
wordt gebruikt voor baarmoe-
derhalskankeronderzoek en de 
bestrijding er van. 

De film begint 20.30 uur in de 
Enterij in Limmen. De toegang is 
gratis. Wel staat er een collecte-
bus voor het goede doel. 

Bruno Gröning
Castricum - Op 2 februari wordt 
een lezing gehouden over ‘Hulp 
en genezing langs geestelijke 
weg door de leer van Bruno Grö-

Rampenplan is gereed
Castricum - De gemeente Cas-
tricum heeft het Rampenplan 
2009 gereed. Het is in te zien op  
www.castricum.nl en bij de info-
balie van de gemeentelijke loca-
tie, Zonnedauw 4 te Limmen. Het 
rampenplan is er voor de bur-
gers van Castricum, de buurge-
meenten de hulpverleningsdien-
sten, maar ook voor eigen ge-
meentelijk personeel.
In 2005 is een regionaal model 
rampenplan ontwikkeld door de 
Veiligheidsregio Noord-Holland 
Noord dat voldoet aan de eisen 
van de Wet kwaliteitsbevorde-

AED-project van start
Castricum - In de gemeente 
Castricum is een start gemaakt 
met het project ‘Zes Minuten 
Zones’. Dat zijn plekken waar bij 
een hartstilstand alle elementen 
binnen zes minuten toegepast 
kunnen worden, 112 wordt di-
rect gebeld, iemand start direct 
met reanimeren en binnen zes 
minuten krijgt het hart een eer-
ste schok met een Automatische 
Externe Defibrillator (AED). Een 
AED is een apparaat dat de hart-
activiteit van het slachtoffer regi-
streert en aan de hand van com-
putergestuurde protocollen ge-
sproken opdrachten geeft aan 
de hulpverlener.
Directe basale reanimatie en de-

fibrillatie binnen de eerste zes 
minuten na een hartstilstand 
bieden, zo blijkt uit onderzoek, 
een overlevingskans van 50 tot 
70%.
De stichting AED en Reanima-
tie Castricum is samen met de 
afdeling Veiligheid en Hand-
having van de gemeente Cas-
tricum aanjager van het pro-
ject. Tevens worden diverse an-
dere belangengroepen en part-
ners betrokken bij de totstand-
koming van dit project. Het is de 
bedoeling dat voor het eind 2009 
de gemeente Castricum ‘AED-
proof’ wordt. Op dit moment zijn 
in Castricum op diverse plaatsen 
al AED’s aanwezig.

Entre les murs is klein meesterwerk
François maakt zich klaar als le-
raar van de vierde klas voor een 
nieuw jaar op een middelbare 
school in een moeilijke wijk. Cul-
turen en denkwijzen botsen vaak 
met elkaar in het klaslokaal, die 
een afspiegeling is van de he-
dendaagse Franse maatschap-
pij. Hoe vermakelijk en inspire-
rend de leerlingen ook kunnen 
zijn, hun moeilijke gedrag kan 

Last Chance Harvey in Corso
Harvey Shine, een jingleschrij-
ver uit New York, krijgt van zijn 
baas een laatste kans om met 
een nieuwe jingle op de prop-
pen te komen, anders raakt hij 
zijn baan kwijt. Eigenzinnig als 
Harvey is, gaat hij in plaats daar-
van naar Londen om het huwe-
lijk van zijn dochter bij te wonen, 
belovend aan zijn baas dat hij de 
maandagochtend daarop weer 
terug op kantoor is. Eenmaal in 
Londen ontdekt Harvey dat zijn 

dochter haar schoonvader bo-
ven hem heeft gekozen haar 
naar het altaar te leiden. Teleur-
gesteld druipt hij af, en besluit 
terug naar het vliegveld te ke-
ren, maar mist zijn vlucht. Terwijl 
Harvey zijn best doet de situatie 
aan zijn baas uit te leggen, wordt 
hij ontslagen. Als hij zijn zorgen 
wegdrinkt aan de luchthavenbar, 
komt de mooie Emma ten tonele 
en begint met haar een memora-
bele conversatie. 

elk enthousiasme van een on-
derbetaalde leraar dempen. En-
tre les Murs (Tussen de muren) 
is gebaseerd op de gelijknamige 
roman van de voormalige leraar 
François Bégaudeau, die ook de 
hoofdrol speelt. Zijn leerlingen 
worden gespeeld door niet pro-
fessionele acteurs. Op de laat-
ste dag van het Filmfestival van 
Cannes won de film geheel on-

ring rampenbestrijding. In 2006 
is op basis van dit model het 
‘Rampenplan van de gemeente 
Castricum’ vastgesteld. In de di-
verse deelplannen van het ram-
penplan diende nog nadere in-
formatie en gegevens verwerkt 
te worden. Ook de wijzigingen 
naar aanleiding van de reorga-
nisatie van de gemeente Castri-
cum en de tijdelijke huisvesting 
zijn inmiddels verwerkt in deze 
nieuwe versie van het rampen-
plan. Hiermee voldoet het plan 
aan het toetsingskader van de 
provincie Noord- Holland.

verwacht de Gouden Palm.  
De grootste prestatie van dit als 
documentaire aandoende drama 
is het naturelle acteerwerk van 
de pubers, die zonder enige er-
varing improviserend uitvergrote 
versies van zichzelf neerzetten. 
Regisseur Laurent Cantet blijft 
bescheiden op de achtergrond 
en laat de kids hun gang gaan. 
Een klein meesterwerk.

De expositie wordt gehouden op 
7 en 8 maart in Vredeburg van 
11.00 tot 17.00 uur. Deze zeer ge-
varieerde kunstmarkt biedt een 
kijkje in de artistieke wereld van 
hobbyisten en kunstenaars uit 
Limmen en omgeving. Iedereen 
die op enige wijze creatief bezig 
is kan meedoen. 
Er is bovendien gelegenheid 
werk te koop aan te bieden. De 
kosten van deelname zijn 15,00 
euro. 

Voor inlichtingen en opgave kan 
men van 25 januari tot 10 februari 
mailen of bellen naar willy-min@
hotmail.com of 072-5051378. 

ning’. Deze vindt plaats in de Tuin 
van Kapitein Rommel,  schuin te-
genover het NS-station aanvang 
19.30 uur. De toegang is gratis. 
Voor informatie: tel. 075-6284502 
of www.bruno-groening.org. 

Programma 22 jan t/m 28 jan 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur
“Last Chance Harvey”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

“Bride Flight”
zaterdag 14.00 uur
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur
“Madagascar 2”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Australia”
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 14.00 & 18.30 uur
zondag 14.30 uur 

maandag 20.00 uur 
woensdag 14.00 uur 
“Oorlogswinter”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag & dinsdag 20.00 uur

“Entre les Murs”

Proeflessen ballet van start
Castricum - Wie op zoek is naar 
een balletstudio die kleuterbal-
let aanbiedt kan de kleuter een 
proefles laten volgen bij Ballet-
studio Jacqueline Burger. Er zijn 
klassieke balletlessen voor kleu-
ters, voor alle leeftijden van de 
basisschool en ook voor leerlin-
gen van het voortgezet onder-
wijs. Een klassieke basis, die de 
spierkracht goed ontwikkelt, is 

een vereiste bij een vakoplei-
ding dans/musical. Voor gemoti-
veerde latere starters  is er een 
stoomcursus om snel een goed 
niveau op te bouwen. Instromen 
in alle lessen kan op elk moment 
gedurende het seizoen. Voor een 
proefles kan men bellen naar 
023-5361009 in de ochtenduren, 
per mail naar bsjburg@zonnet.nl 
of kijk op website www.iskra.nl.
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...Of een Valentijnsspotje
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 11 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 9 februari tegen 
contante betaling in bij Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 in Castricum.

Inleveren t/m 9 februari en tegen contante betaling

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

IK hou 
VAN JE...

Karel

FOTO
HIER IK hou-

VAN JE...
Karel

e10,- 

  Verras je Valentijn...
Op 11 februari plaatsen wij alle gedichten, wensen en
Valentijnsspotjes op onze speciale Valentijnspagina’s

in de Castricummer en Uitgeester Courant. 

...Met 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 9 februari naar het kantoor 
van de Castricummer en de Uitgeester Courant.

...Of een Valentijnsgroet
Vul uw groet in op het onderstaande gratis Valentijnskabaaltje en lever het in voor maandag 
9 februari bij het kantoor van Verspreidnet aan de Castricummerwerf 39-41 in Castricum. Je 
berichtje wordt dan gratis geplaatst.

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!

e5,-

Psychische hulpverlening 
nu ook in de HOED 
Castricum - Vanaf 1 februa-
ri wordt in de huisartsenpraktijk 
van Bakker, Buitenhuis en Cop-
poolse aan de Oranjelaan een re-
gulier GGZ-spreekuur gehouden 
door Frans Klein Ikink, sociaal 
psychiatrisch verpleegkundige. 
Na verwijzing door een huisarts 
kan gestart worden met kortdu-
rende behandelingen, advies en 
eventueel gerichte doorverwij-
zing. Frans Klein Ikink is 54 jaar 
en al sinds 1985 werkzaam in 
de geestelijke gezondheidszorg. 
Door zijn ervaring en opleiding 
beschikt hij over een brede ex-
pertise en is er regelmatig over-
leg met de huisartsen die blij zijn 

met deze GGZ voorziening cen-
traal in het dorp. Vanaf 1 febru-
ari zal Frans op de donderdag-
middag in de praktijk spreekuur 
houden en vanaf medio maart op 
de woensdagmiddag.
Door deze faciliteit groeit de 
huisartsenpraktijk HOED uit tot 
een volwaardig gezondheids-
centrum met voorzieningen als 
laboratorium, fysiotherapeutisch 
spreekuur en diëtiste.
Maandelijks worden er stoppen-
met-roken-cursussen gegeven 
en binnenkort wordt gestart met 
slaapcursussen in samenwer-
king met psychologen van de 
praktijk De Kern. 

Rijbewijskeuring door 
huisartsen in Castricum
Castricum - Al langer ma-
ken de huisartsen van Castri-
cum zich zorgen over de kwa-
liteit van de rijbewijskeuringen 
die bij hun patiënten worden af-
genomen. Een rijbewijskeuring 
is een in Nederland vereiste me-
dische keuring voor verlenging 
van het rijbewijs. Voor automo-
bilisten van 70 jaar en ouder is 
voor verlenging van het rijbewijs 
minimaal iedere vijf jaar een rij-
bewijskeuring verplicht.
Tijdens de keuring wordt  beoor-
deeld of iemand aan de normen 
voldoet om zelfstandig en veilig 
een voertuig te besturen. Huis-
arts Paul Buitenhuis: “De huis-
arts is vanuit zijn kennis van de 
patiënt en door eventuele dos-

sierinzage bij uitstek de meest 
geschikte medicus om deze keu-
ring uit te voeren. Er wordt ge-
let op de algemene lichamelij-
ke en geestelijke conditie en het 
functioneren van armen, benen 
en wervelkolom. Uiteraard wordt 
de bloeddruk gemeten en er is 
een urinecontrole op afwijkin-
gen. Speciale aandacht gaat uit 
naar reactiesnelheid en de ge-
zichtsscherpte wordt getest op 
gestandaardiseerde wijze.” Nu 
de marktwerking kennelijk ook 
op dit gebied is doorgedrongen, 
willen de huisartsen de moge-
lijkheid van rijbewijskeuring voor 
ouderen vanaf 70 jaar aanbieden 
tegen een speciaal lokaal tarief 
van 30 euro. 

Opleiding Beveiliger nu 
op ROC Nova College
Regio - ROC Nova College ver-
zorgt de beroepsopleiding ‘Be-
veiliger’ vanaf september ook in 
Beverwijk op de Laurens Baeck-

laan 25. De opleiding duurt 1,5 
jaar. Belangstellenden zijn wel-
kom tijdens het open huis op 24 
januari van 10.00 tot 14.00 uur. 

Het Nova College werkt hierbij 
nauw samen met NVD Beveili-
gingen. Gediplomeerden zijn ge-
wild in de beveiligingsbranche 
als beveiliger, winkelsurveillant 
en mobiel surveillant. Vanaf sep-
tember kunnen jongeren uit de 
regio terecht in Beverwijk. Voor 
meer informatie: www.novacol-
lege.nl, 023-5302010.

Historische lezing bij 
jubilerend Dijk en Duin
Castricum - Het is feest bij GGZ 
Dijk en Duin. Er wordt 100 jaar 
zorg verleend op de locatie Duin 
en Bosch in Castricum én GGZ 
Dijk en Duin bestaat vijf jaar. On-
der het motto ‘Een eeuw hoofd-
zaken’ zijn er daarom gedurende 
het jaar een verscheidenheid aan 
activiteiten. Op 30 januari begint 
om 13.30 uur in het Witte Kerkje 
een lezing met uniek beeldmate-
riaal van de jubileumwerkgroep 
Historie. Het eerste deel van de 
lezing gaat over de geschiedenis 
van Duin en Bosch, gevolgd door 
een lezing over de ontwikkeling 
en geschiedenis van de arbeids-  
en dagbesteding door patiën-
ten. Een rondwandeling over 
het terrein van de locatie Duin 
en Bosch sluit de lezing af. De-
ze lezingen worden herhaald op 
14 februari. Op de website www.
dijkenduin.nl staat actuele infor-
matie en aanvangstijden van de 
activiteiten. Daarnaast is er ge-
durende de hele maand februari, 
in de gangen van het A-gebouw 

een posterexpositie van Dijk en 
Duin medewerker Heino Jans-
sen over de professionalisering 
van het verpleegkundig beroep. 
De activiteiten zijn openbaar en 
gratis toegankelijk. 



pagina 8 21 januari 2009

Een veilige Dorpsstraat
Met belangstelling hebben wij de ingezonden brief van de heer Perlee, 
als bewonersvertegenwoordiger van de stakeholdersgroep Dorpsstraat, 
gelezen. Zijn brief vraagt om een reactie en niet alleen omdat onze partij 
wordt verweten zich negatief uit te laten over het ontwerp. Ons bezwaar 
is de kans van slagen bij het toen bekende aantal van 6700 auto’s per 
dag door de Dorpsstraat mede in relatie tot de 1,6 miljoen die hiervoor 
wordt uitgetrokken. In zijn brief verwijst de heer Perlee naar geraad-
pleegde deskundigen: Fietsberaad en de gemeente Oss en dat deze 
de gekozen oplossing onderschrijven. Hier is blijkbaar sprake van een 
selectief geheugen van de heer Perlee.
Het Fietsberaad heeft namelijk meer gezegd, te weten: bekijk alle mo-
gelijkheden om met verkeerscirculatiemaatregelen de auto-intensiteit te 
verlagen en breng op strategische plekken snelheidsremmers aan over 
de hele breedte van de weg (dit is niet overgenomen in het uiteindelijke 
plan) en Fietsberaad/CROW nemen als algemeen uitgangspunt voor 
een fietsstraat  een aantal van 2500 auto’s per dag en minstens twee 
keer zoveel fietsers. Fietsberaad heeft aangegeven dat het inmiddels 
uit onderzoek van Goudappel Coffeng gebleken toekomstige aantal van 
7500 auto’s  teveel is voor een goede fietsstraat en bepleit opnieuw ver-
keerscirculatiemaatregelen om het aantal auto’s terug te brengen.
Niet verteld wordt  hoeveel auto’s per dag  er door de betreffende 
straat in Oss gingen voordat het een fietsstraat werd: maximaal 1500. 
Onvergelijkbaar dus. Onze conclusie is en blijft dat de Dorpsstraat als 
fietsstraat pas een kans van slagen heeft als echt maatregelen worden 
getroffen om de auto-intensiteit terug te dringen en dat wij daar nu geen 
1,6 miljoen voor over hebben. De heer Perlee slaat bij zijn beschrijving 
van de werkelijkheid van de dag de spijker op zijn kop, je kan de Dorps-
straat pas veiliger maken als je keuzes maakt over verkeerscirculatie. En 
dat doet niets af aan het werk dat de stakeholders voor de Dorpsstraat 
hebben verricht, maar verklaart wel waarom stakeholders zijn afgehaakt.  
Maar uiteindelijk gaat het om de politieke durf om keuzes te maken.
Bert Visser, Raadslid CKenG.

Jachtseizoen geopend
Afgelopen woensdag 14 januari was het zover. De ‘officiële’ aftrap van 
het jachtseizoen op Castricumse jongeren. Het begon allemaal eigenlijk 
al in oktober 2008 (of al eerder). De jongeren van de Bakkerij zijn toen al 
om de tafel gaan zitten met het college voor tijdelijke huisvesting in het 
pand van Fatels. Naar nu blijkt een zoethoudertje om ze in een vangnet 
te laten lopen die de gemeente al had gespannen in het pand van Fatels. 
De jongeren hoefden er alleen maar in te lopen zodat de gemeente deze 
jongeren wederom een teleurstelling bezorgde. De vraag werpt zich op 
of de jongeren nog wel ergens welkom zijn. En dan ook na 22 uur ’s 
avonds. Dit College wil dan zeker ook nog een samenscholingsverbod 
inzetten om de eventuele overlast van jongeren te beperken. Kortom 
het huidige jeugd- en jongerenbeleid biedt geen enkele oplossing. De 
jongeren worden overal weggejaagd. 
Waar kunnen dan jongeren nog wel heen? Wellicht is het gemeentehuis 
dat al maanden leeg staat een goede optie. Dichtbij het winkelcentrum 
waar de jongeren hun inkopen kunnen doen om vervolgens in het ge-
meentehuis te kunnen gaan hangen onder het genot van een drankje. 
Zo dient de leegstand ook nog een doel in plaats van het nutteloos leeg 
te laten staan wat klauwen met geld kost en wij als burgers dienen op 
te hoesten. Wel een plek die weinig overlast geeft, voor zover men daar 
al over kan spreken. En als laatste oplossing lijkt het de gemeente zeker 
een goed idee om net buiten de bebouwde kom van Castricum een plek 
te creëren waar de jongeren kunnen hangen. Als dit het geval is staat de 
politie zeker massaal bij de grenspost Castricum om de jongeren tegen 
te houden en op de bon te slingeren, zodat ze aan hun doelstelling van 
meer dan 2000 boetes kunnen komen. Beste gemeente. Ziet u niet in 
dat elke jongere straks onterecht als probleem wordt gezien binnen de 
gemeente? Zoals in Amsterdam wel eens wordt gezegd als er iets is 
gebeurd dat het een buitenlander wel zal zijn geweest, zo zal dat in 
Castricum straks zijn: “o dat zullen die jongeren wel weer zijn geweest.” 
Ik kan mij herinneren dat de Koningin 2e Kerstdag een mooie toespraak 
hield. Hierin werd opgeroepen om te investeren in onze jongeren, ook 
gezien de opkomende vergrijzing. Deze jongeren kunnen dan mooi voor 
de ouderen gaan zorgen. Wat betreft de gemeente Castricum zal het 
straks flink zoeken worden naar jongeren als het te voeren beleid op 
deze voet verder gaat. Investeer in jongeren, geef ze eindelijk eens een 
eigen plek om muziek te maken of gewoon om samen gezellig bijeen te 
zijn. Uiteraard zonder overlast te bezorgen. Ze zijn het meer dan waard. 
Wilco van Pel, voorzitter jongerenafdeling CKenG.

Voorzichtig... breekbaar 
Castricum - Maandagmorgen is het glazen monument bij het gemeentehuis verwijderd en tijdelijk ge-
plaatst naar een opslag aan de Dr. De Jongweg vanwege de verbouwing van het gemeentehuis. Het 36 ton 
wegen de monument is in 1999 geplaatst als herinnering aan de Slag van Castricum in 1799. Het monu-
ment wordt na de verbouwing weer teruggeplaatst. (Foto: Giel de Reus).

NS-personeel 
lastig gevallen
Castricum - Woensdag 14 janu-
ari rond 20.30 uur heeft de poli-
tie op het perron van het stati-
on Castricum een 15-jarige jon-
gen uit Castricum aangehouden. 
Hij kreeg van een conducteur 
een bon omdat hij tussen Alk-
maar en Castricum had gereisd 
zonder geldig kaartje. Bij nade-
ring van het station trok hij het 
bonnenboekje van de conduc-
teur uit zijn hand en rende weg, 
het perron op. Daarbij verloor hij 
echter zijn schoen waardoor de 
conducteur hem, samen met een 
passagier, kon achterhalen en 
over kon dragen aan de politie. 
De spoorwegpolitie maakt pro-
ces-verbaal tegen de jongen op, 
ondermeer wegens verzet tegen 
zijn aanhouding.

Geweld in trein
Regio – Toen woensdag rond 
23.20 uur een trein Castricum 
aandeed, ontstond een conflict 
tussen een beschonken man 
en twee conducteurs. De 57-ja-
rige man uit Purmerend zat in 
de 1e klasse en had geen kaart-
je. Toen de conducteurs hem 
daarop aanspraken, ging hij te-
keer en bedreigde hij hen met 
de dood. Eén van de twee, een 
conductrice, kreeg een stomp in 
haar buik waarna de politie werd 
gebeld die de man op het stati-
on Alkmaar overnam. Hij is voor 
de nacht ingesloten en vanmid-
dag met een proces-verbaal op 
zak heengezonden. 

Paula Schirmer in De Kern
Castricum - Op dinsdagavond 
27 januari is er een speciale para-
normale avond met Paula Schir-
mer in de Kern. Paula doet hel-
derziende waarnemingen en te-
kent portretten van overledenen. 
Daarnaast is er dit keer een extra 
activiteit waar alle aanwezigen 
aan mee kunnen doen: een kor-
te workshop met de naam ‘Ont-
moet je persoonlijke gids’.

Paula zal de aanwezigen in diepe 
ontspanning brengen en ze ver-
volgens via een geleide medita-
tie in contact brengen met hun 
persoonlijke levensgids. 
De Kern is te vinden op de Over-
toom 15 en de bijeenkomst duurt 
van 20.00 tot 22.30 uur. De entree 
bedraagt 7,-. Van te voren reser-
veren is aanbevolen. Dit kan via 
075-6179693. 

Eastside Rhythm Freaks 
live bij BumrushRadio

Castricum - Zondag zijn de 
‘Eastside Rhythm Freaks’ gast 
bij BumrushRadio, de wekelijk-
se HipHop radioshow op Cas-
tricum105 tussen 20.00 en 
22.00 uur. Dat het debuut van 
de groep, bestaande uit Giller-
bee (mc), Mr. Midget (mc), Con-
stantly (producer/mc) en Lava-
rock (dj) pas vorig jaar is uitge-
bracht, betekent niet dat ze net 
bezig zijn in de muziek. Vanaf 
2001 bestaat de groep officieel, 
maar ook daarvoor waren de he-
ren al afzonderlijk muzikaal ac-
tief. BumrushRadio is te beluis-
teren via www.bumrushradio.
com. Kijk voor voor frequenties 
op www.castricum105.nl.  

Pontje terug in 
de vaart
De Woude - Op woensdag 21 ja-
nuari is de veerpont bij De Wou-
de weer teruggeplaatst en de tij-
delijke pontonbrug verwijderd. 
Op woensdag 24 december 2008 
werd de door Connexxion geëx-

ploiteerde pont bij De Woude uit 
de vaart genomen. Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder-
kwartier constateerde eerder een 
smeerolielekkage bij de aandrij-
ving van de schroef en plaatste 
daarom dubbele olieschermen. 
Om de pont te kunnen repare-
ren moest zij uit de vaart geno-
men worden. 



pagina 10 21 januari 2009

Jongeren Bakkerij toch 
niet in loods van Fatels
Castricum - De Vereni-
ging Vrienden van de Bakke-
rij (VVvdB) heeft weer een nieu-
we teleurstelling te verwerken. 
De hoop dat zij tijdelijk gebruik 
mochten maken van de loods 
op de Puikman van het voor-
malige bedrijf Fatels is vervlo-
gen. “Het college heeft alle mo-
gelijkheden en onmogelijkheden 
op een rij gezet”, aldus een voor-
lichter van de gemeente Castri-
cum. “Het college moest, na uit-
voerige beraadslagingen, echter 
met spijt vaststellen, dat het niet 
kan. Het betreffende pand moet 
namelijk op 1 juni leeg zijn, zo-
dat begonnen kan worden met 
de sloop van het gebouw en de 
sanering van de grond. Dit is no-
dig om een weg aan te leggen, 

waarvoor de gemeente een flin-
ke subsidie krijgt. Die weg moet 
dan wel klaar zijn op een met de 
subsidiegever afgesproken mo-
ment. De gemeente wil geen ri-
sico lopen op vertraging.”

Daar komt nog bij, dat er ver-
gunningen nodig zijn voor het 
gebruik van het pand. “Een pop-
podium trekt immers veel men-
sen en creëert geluidsoverlast. 
Ook de veiligheid van de men-
sen is belangrijk. De procedures 
die voor de diverse vergunnin-
gen gelden, kosten tijd. Zelfs als 
dit volgens het meest optimisti-
sche scenario verloopt, kan het 
pand op z’n vroegst begin mei 
in gebruik genomen worden. 
En dan moeten er nog de nodi-

ge aanpassingen voor geluid- en 
brandwerendheid getroffen wor-
den. Per saldo blijft er dan nog 
maar een heel korte gebruikspe-
riode over. Met gezond verstand 
zegt het college dan, dat dit geen 
zin heeft.” De VVvdB heeft ge-
zegd begrip te hebben voor de 
uitkomst. In het gesprek is afge-
sproken, dat de VVvdB zich met 
alle inzet gaat richten op nieuw-
bouw aan de Dorpsstraat. Dit 
geldt ook voor de gemeente, die 
hier graag een proactieve rol in 
wil spelen. Totdat die nieuwbouw 
er is zal de VVvdB programme-
ren in bestaande horeca. “Ook 
zal de VVvdB bekijken of men 
gebruik kan maken van Discove-
ry. De gemeente zal dit zo nodig 
ondersteunen.” 

Vast in de lift
Castricum - Vrijdagochtend 
rond 7.00 uur werd de brandweer 
gevraagd te assisteren bij een 
defecte lift in flatgebouw Zee-
zicht aan de Loet in Castricum. 
Een bewoonster die op weg was 
naar haar werk kwam in de lift 
vast te zitten. Omdat de storings-
monteur van het liftbedrijf eni-
ge tijd op zich liet wachten, be-
sloot zij 112 te bellen. Nadat de 
lift op handbediening was gezet 
kon die op de etage worden ge-
zet en worden opengemaakt. De 
bewoonster heeft circa 45 minu-
ten op haar bevrijding moeten 
wachten. 
Zondag 11 januari werd de 
brandweer gealarmeerd vanwe-
ge een door de vorst gespron-
gen waterleiding in een schuur 
aan de Mient.

Dagverse vis
Voor elk wat wils bij 
Hoge Heren aan Zee

Beverwijk - De ‘Hoge Heren 
aan Zee’ aan de Plantage in 
Beverwijk is een echte aan-
winst voor de IJmond. De-
ze unieke viswinkel bestaat 
nu zo’n vijf maanden. Eige-
naar en chefkok Marco Cop-
pens gaat elke dag naar de 
visafslag om verse vis te ha-
len. Rond de kerst was er zo-
veel vraag dat hij soms twee 
keer op een dag heen en weer 
reed. 

Hoge Heren aan Zee is een uit-
vloeisel van Restaurant De Ho-
ge Heren aan de Baanstraat 26 
in Beverwijk. Daar worden onder 
meer visgerechten geserveerd. 
Deze zijn zo smaakvol, dat veel 
gasten vroegen waar zij zelf zul-
ke mooie, verse vis konden ko-
pen. Toen er een pand vrij kwam 
aan de Plantage bedacht Mar-
co Coppens zich niet en begon 
met zijn viswinkel Hoge Heren 
aan Zee. Het was meteen een 
groot succes. Er worden uitslui-
tend dagverse producten ver-

kocht. Dat is mogelijk omdat de 
vis ook in het restaurant wordt 
geserveerd. Er is ruime keus in 
het luxere segment, zoals coquil-
les, zeetong, sushi en tonijnfilet, 
maar ook de visfrietjes en kibbe-
ling, waarbij men kan kiezen uit 
kabeljauw en wijting, zijn volop 
verkrijgbaar. Er is constant een 
prachtig en uitgebreid aanbod. 
Er zijn ook (traiteur)maaltijden,  
ovenschotels, zoals de zalmla-
sagne, en vijf soorten gebak-
ken vis naar keuze met kreef-
tensaus of witte wijnsaus. Je 
kunt je maaltijd zelf samenstel-
len, zodat je altijd iets naar eigen 
smaak hebt. Alles wordt zelf ge-
maakt, tot en met het roken van 
de zalm. 
Het voordeel is dat Marco Cop-
pens chefkok is. Je bent letterlijk 
verzekerd van het ‘neusje van de 
zalm’. Duur is het zeker niet bij 
de Hoge Heren aan Zee.
Er is altijd ruime gratis parkeer-
gelegenheid aan de Plantage. 
Hoge Heren aan Zee, Plantage 
152B, tel. 0251-210426.

Uitreiking van Geels 
Awards een groot feest
Uitgeest - De lijst met ar-
tiesten, die maandagavond 
een populariteits-award van 
Geels Evenementen in ont-
vangst kwamen nemen, was 
weer indrukwekkend lang. In 
de grote zaal van Bobs Party 
Palace deelden Carla Geels, 
first lady van de Noord-Hol-
landse showbizz, en de vaste 
presentator van het prijzen-
gala, Gaston Starreveld, maar 
liefst achttien onderscheidin-
gen uit.

De publieksprijs voor beste zan-
ger ging naar Jan Smit. Hij liet de 
niet geringe concurrentie (Ge-
rard Joling en Jeroen van der 
Boom) ver achter zich. Het pu-
bliek verkoos zijn zus Monique 
als beste zangeres van 2008. In 
de categorie live-groepen won 
Di-Rect. Nick & Simon moch-
ten een award in ontvangst ne-

men omdat zij volgens het pu-
bliek verantwoordelijk waren 
voor de grootste zomerhit van 
2008: Rosanne. Daarmee sta-
ken zij Wolter Kroes, die met Viva 
Hollandia ook een grote zomer-
hit scoorde, de loef af. Egmonder 
Jim Bakkum ontving de vakprijs 
voor beste musicalster, terwijl 
een andere streekgenoot, Kaj 
van der Voort uit Beverwijk, de 
publieksprijs in ontvangst mocht 
nemen voor zijn rol in de musi-
cal Ciske de Rat. Als klap op de 
vuurpijl kwam Gerard Joling een 
award in ontvangst nemen. Jo-
ling scoorde onder andere twee 
nummer 1-hits en brak defini-
tief door als tv-presentator. De 
zanger trakteerde het publiek op 
een geweldig optreden. Net als 
ieder jaar werden er ook awards 
uitgereikt aan artiesten die al 
geruime tijd in het vak zitten, zo-
als Het Goede Doel, Belle Perez 

Fit het voorjaar tegemoet met 
vitaliteitstraining Witte Brug
Castricum - Op maandag 2 fe-
bruari gaat een vitaliteitstrai-
ning van start in zwembad De 
Witte Brug. Van 14.30 tot 15.15 
uur werken de deelnemers aan 
het verstevigen van de spieren 
en het verbranden van vet. De 
training omvat tien lessen op 
de maandag en twee keer trai-

nen op een tijd naar keuze. Bo-
vendien kunnen de deelnemers 
een keer per week gebruikma-
ken van de sauna op een tijdstip 
naar keuze. 
Een proefles wordt aangeboden 
op maandag 26 januari van 14.30 
tot 15.15 uur. De complete trai-
ning kost 80,00 euro.

en George Baker. Er waren ook 
opvallende nieuwkomers, waar 
bij een eervolle vermelding op 
zijn plaats is voor Waylon en de 
folkband Scrum. Zij zorgden er-
voor dat de nieuwjaarsparty niet 
het plichtmatige feestje werd 
waarvoor sommigen hadden ge-
vreesd. (Tekst: Friso Huizinga/fo-
to: Reinder Weidijk).

Kunst voor kleuters bij Toonbeeld
Castricum - Op donderdag-
avond 29 januari gaat er een 
korte kennismakingcursus van 
start waar men alle beginse-
len van het tekenen en schilde-
ren kan leren. Op dinsdagmid-
dag 3 februari 16.00 uur kunnen 
kinderen vanaf negen jaar pot-
tenbakken. Als een echte pot-
tenbakker maken ze hun eigen 
borden en bekers en kommen. 
Op donderdagmiddag 5 februa-
ri 15.50 uur start er een teken- 
en schildercursus voor kleuters. 
De cursus heet ‘Kleuters, krijten 
en kwasten’. In deze cursus kun-
nen kinderen van vier tot en met 
zes jaar een kennismaking doen 
met teken- en schildermateriaal. 
De cursus wordt gegeven door 
Susanne Slings. Zij werkt sinds 
september 2008 bij Toonbeeld 

als docent voor de kinderen 
maar verzorgt al enige jaren de 
kindercursussen in het kunsten-
centrum te Beverwijk. In haar ei-
gen werk houdt Susanne Slings 
zich bezig met alles waar creati-
viteit bij komt kijken. De kleuters 
krijten en kwasten cursus duurt 
10 weken. Alle eerste lessen van 
bovenstaande cursussen mag 
men vrijblijvend proberen. 

Men kan zich opgeven tijdens  
kantooruren bij Toonbeeld, Jan 
van Nassaustraat 6, 0251 659012 
of via internet www.toonbeeld.tv.
Er zijn naast de genoemde cur-
sussen ook nog diverse moge-
lijkheden op het gebied van te-
kenen en schilderen of boetse-
ren. Voor volwassenen zijn er ke-
ramiekcursussen.
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Open dagen Clusius College
Leerlingen voeren actie 
voor jongeren met aids
Castricum - Onlangs hebben 
leerlingen uit klas 2b1 van het 
Clusiuscollege Castricum in een 
les een dvd gezien van Plan Ne-
derland over Malawi en de Aids-
pandemie. De rapper Ali B be-
zoekt voor dit programma ont-
wikkelingslanden en kaart een 
maatschappelijk probleem in dat 
land aan. De leerlingen waren zo 
onder de indruk van de aids-pro-
blematiek dat ze vonden dat ze 
iets moeten doen voor de slacht-
offers. Hierop namen ze het ini-
tiatief om actie te voeren op de 
open dagen, die plaatsvinden op 
30 en 31 januari.
Ze hebben zelf van alles bedacht, 

geregeld en gemaakt hiervoor. 
Zo verkopen ze in het ‘actielo-
kaal’ onder andere zelfgemaak-
te ‘red ribbons’. Er zijn bloembol-
len geplant die op de actiedagen 
bloeiend te koop zijn en er zijn 
zelfgemaakte bloemstukjes. Ook 
laten ze een korte film over aids 
zien. 

De leerlingen hebben besloten  
de opbrengst van deze actie te 
geven aan de stichting ‘Dance-
4Life’. Dit is een stichting die sa-
men met jongeren ervoor vecht 
om de verspreiding van hiv/
aids terug te dringen. Zie www.
dance4life.nl.  

Kees van der Zwaard 
speelt Herberg De Engel 
Castricum - Op Oerol kon men 
al eerder voorproeven in Herberg 
de Engel, de nieuwe theatervoor-
stelling van Kees van der Zwaard. 
Na de première sprak men over 
een ‘liefdesverklaring aan het le-
ven, loepzuiver en messcherp’.
Op 30 januari is de Herberg ge-
vestigd in de Maranathakerk, 
Beatrixstraat, hoek Kleibroek in 
Castricum.
In zijn muzikale monoloog neemt 
Kees van der Zwaard zijn pu-
bliek mee naar Herberg De En-
gel. Men kan er drinken, eten 
wat de pot schaft, en ook een 
bed krijgen als het moet. De her-
bergier kiest muziek - van Bach 
tot Bauer - voor elke klant die 

langskomt: de stamgast, de toe-
vallige voorbijganger, een enke-
le doemdenker, de dolende ziel, 
de zoveelste wereldverbeteraar, 
mensen die hun verhaal kwijt 
moeten, de zwijgende drinker, 
geliefden, artiesten. Doodgewo-
ne mensen, geen engelen. 
De nuchtere kroegbaas heeft 
niks met engelen. Hij heeft nog 
nooit een engel gezien. Ja, één, 
maar die hield hem voor gezien. 
Sindsdien loopt hij zielloos rond. 
Deze man die altijd luistert, kan 
zijn eigen verhaal niet kwijt. Of 
wil hij niet?
De theatervoorstelling begint om 
20.00 uur en de entreeprijs be-
draagt 7,00 euro.

Expositie van 
Maudy Brussel
Castricum - Kunstenaar Mau-
dy Brussel, die lange tijd in Cas-
tricium woonde, exposeert bij 
de Tuin van Kapitein Rommel in 
Castricum. Op dit moment ge-
bruikt ze als inspiratiebron de fo-
to’s die haar overleden Opa Brus-
sel (fotograaf) gemaakt heeft. De 
zwart/wit foto’s van mensen uit 
die tijd, worden omgezet tot gro-
te schilderijen en soms in kleur 
uitgebeeld. Een andere inspira-
tiebron zijn kinderen en mensen 
uit andere culturen. Het is el-
ke keer weer een uitdaging om 
de uitdrukking op de gezichten 
goed weer te geven. Naast haar 
vrije werk maakt ze ook portret-
ten en ander schilder- of teken-
werk in opdracht. Zie ook www.
maudybrusselartwork.nl.

Lezing door 
Tischa Neve 
Castricum - Op dinsdag 27 ja-
nuari om 20.00 uur organiseert 
Forte Kinderopvang een le-
zing ‘Positief en creatief opvoe-
den’. De lezing wordt gehouden 
door Tischa Neve, jeugdpsycho-
loog en opvoedcoach in het tv-
programma ‘Schatjes’ in de au-
la van openbare basisschool ‘De 
Sokkerwei’, Sokkerwei 6 in Cas-
tricum.
Geïnteresseerden kunnen zich 
onder vermelding van hun naam 
en het aantal personen opgeven 
via info@fortebv.nl of telefonisch 
op het nummer 0251 – 658058. 

Nationale Voorlees-
dagen weer van start
Castricum - Tot en met zater-
dag 31 januari zijn de Nationale 
Voorleesdagen. Tijdens deze pe-
riode draait alles om voorlezen 
en voorgelezen worden. 
Net als voorgaande jaren staat 
ook dit jaar één prentenboek 
in de schijnwerpers tijdens de 
Voorleesdagen. Een jury van Ne-
derlandse jeugdbibliothecarissen 
riep het boek Anton kan toveren 
van Ole Konnecke tot Prenten-
boek van het Jaar. Anton heeft 
een echte toverhoed en dus wil 
hij toveren. De boom verdwijnt 
niet, maar het vogeltje wel. En 
Lucas ook! Anton kan toveren. 
Zijn vrienden geloven hem niet. 
Tot hij Laura’s vogel terugtovert. 
Anton kan écht toveren! Kom tij-
dens de voorleesdagen op be-
zoek in de bibliotheek en maak 
kennis met Anton en al die an-
dere prentenboeken.

De bibliotheken in Castricum, 
Akersloot en Limmen organi-
seren tijdens de Voorleesdagen 
feestelijke activiteiten en acties 
om peuters, kleuters en hun ou-
ders op een leuke manier ken-
nis te laten maken met de bibli-
otheek. Ter gelegenheid van de 
Nationale Voorleesdagen kun-
nen alle kinderen tot zes jaar 
zich gratis laten inschrijven als 
lid van de Openbare Bibliotheek 

en krijgen zij een eigen kleine 
Anton mee naar huis, natuurlijk 
compleet met toverhoed (zolang 
de voorraad strekt).

Voorleesbus
Op donderdag 22 januari rijdt de 
voorleesbus door de gemeente 
Castricum. Deze speciale peu-
terbus sluit qua collectie en aan-
kleding aan op het prentenboek 
Anton kan toveren. De peuters 
en hun leidsters worden ontvan-
gen in de bus. De jeugdbibliothe-
caris leest voor uit het winnende 
boek en daarna is er gelegen-
heid om in de bus rond te kijken, 
te spelen en kennis te maken 
met de collectie. De bus komt 
langs bij Het Drempeltje en Kin-
dergarden in Castricum, Pinkel-
tje in Akersloot en Klein Duimpje 
en Eigenwijs in Limmen.

Heel veel kleutertjes
Ook dit jaar komen tijdens de 
voorleesdagen héél veel kleuter-
tjes luisteren en kijken naar het 
verhaal van Anton dat verteld 
wordt met een speciaal voor-
leeskastje. Ze gaan op zoek naar 
de toverhoedjes die in de biblio-
theek verstopt zijn en ze maken 
kennis met al die prentenboeken 
die er in de bibliotheek te vinden 
zijn. En daarna lekker voorlezen 
natuurlijk. 

Concert De Stemming
Limmen - Op zondag 25 januari 
is er een concert van het koor De 
Stemming in de NH kerk aan de 
Zuidkerkenlaan in Limmen. 
Het koor De Stemming uit Am-
sterdam bestaat uit ongeveer 25 
jonge leden in de leeftijd van 25-
35 jaar, verdeeld over vier stem-
men wordt gedirigeerd door 
Joost Schouten. Het repertoire 
van De Stemming bevat werken 
van onder andere F. Schubert, 
G. Fauré, J. Brahms, A. Bruck-
ner, Orlandus Lassus, G. Verdi, 
A. Diepenbrock, J.S. Bach. Ken-

merkend voor de werkwijze van 
het koor is de eerlijke, integere 
en verfrissende benadering van 
klassieke koormuziek. De passie 
en het enthousiasme waarmee 
deze muziek gezongen wordt 
geeft De Stemming een geheel 
eigen, energiek geluid en een 
unieke uitstraling. Aanvang van 
het concert is 15.00 uur. Entree-
kosten bedragen 10,00 euro.
Voor verdere informatie: www.
koordestemming.nl. Kaarten zijn 
te bestellen op nummer: 072-
5052235.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Lindenlaan Castricum: cy-
pers schildpadpoesje, wit bij de 
snoet, rode vlekjes in de vacht, 
3 jr, Jack.
Gevonden:
Limmen: witte sierduif.

Gevonden en
vermiste dieren
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Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - forESTErS

ZONDAG 25 jANuAri
AANVANG 14.00 uur

PUPIL VAN DE WEEK: TIm AAIj

Fans van Meervogels 
kijken uit naar duels

Akersloot - De fans van Meer-
vogels en dan vooral die van de 
altijd gezellige M-Side kijken uit 

Meervogels 60 heren 1 blijft in 
de race voor tweede plaats
Akersloot - Na de belangrij-
ke overwinning vorige week te-
gen Vrone 2 speelde Meervo-
gels thuis tegen Van Rooijen 
VVW 2. De uitwedstrijd in Wer-
vershoof werd in november nipt 
gewonnen. De tegenstander be-
vindt zich onderin de ranglijst en 
dat was te zien aan hun spel. Om 
een ruime nederlaag te voorko-
men speelden ze zeer vertra-
gend en irritant. De thuisploeg 
had daar de eerste helft veel 
moeite mee. De jonge Akersloter 
ploeg wil nu eenmaal veel bal-
bezit hebben, zeker wanneer er 
zich een trage wedstrijd ontwik-
kelt. De tegenstander, die ruim 
een kwartier te laat in Akersloot 
klaarstond mocht ongestraft veel 
uithalen om de wedstrijd te frus-
treren. Dankzij de op schot zij-
nde Jelle Putter en goede doel-
punten vanuit de hoek en van-
af de cirkel kon Meervogels met 
een kleine voorsprong rusten.
Na rust werd het spelbeeld er in 
het begin nauwelijks beter op. 

Er werd zelfs een lange tijd he-
lemaal niet gescoord. Daarna 
zag Meervogels kans het heft 
in handen te nemen en vooral 
door snelle tegenaanvallen via 
Duncan Burger verder uit te lo-
pen. De marge liep op naar vijf 
punten in het voordeel van de 
geelzwarten. Deze stond ook 
op het scorebord aan het ein-
de van de niet boeiende wed-
strijd: 24-19. Twee punten bleven 
in Akersloot en daarmee bracht 
Meervogels de achterstand op 
nummer 2 VZV terug naar een 
punt. Zij verspeelden tegen Vro-
ne een punt. Komende week 
speelt Meervogels in Bever-
wijk tegen rode lantaarndrager 
KIA HCV. Daarna heeft de ploeg 
twee weken rust om zich voor 
de belangrijke wedstrijden te-
gen concurrenten Schagen, La-
com en VZV te preparen. Voor-
al de verdediging ondergaat al 
verbeteringen door een andere 
trainingsaanpak en dat is in die 
wedstrijden van groot belang.

Vaar wijs met Vaarbewijs
Regio - Binnenkort start Top-
licht Opleidingen weer cursus-
sen Vaarbewijs in Alkmaar en 
Haarlem. 
In vijf avonden leert men alles 
over navigeren, voorrangsre-
gels, meteorologie, stroom, wind, 
GPS, lichten, geluidsseinen en 
veiligheid aan boord. Snel na de 
opleiding doet men examen op 
afspraak. Dan mag men ook di-
rect varen. 
Wie ’s avonds niet kan kiest een 

dagopleiding. Als men deze zo-
mer het vaarbewijs aan boord wil 
hebben dan neemt men nu ac-
tie. 

Men is al vaarbewijsplichtig als 
de boot sneller kan varen dan 
20 km/uur. Wie kan dat niet? 
De avondcursus kost 140,00 eu-
ro met slaaggarantie. Voor meer 
informatie en aanmelden surft 
men snel naar www.toplicht.nl of 
belt 0251-239832. 

Veiling FC Castricum 
voor jeugd én goede doel
Castricum - Op zaterdagavond 
28 februari organiseert FC Cas-
tricum de jaarlijkse veiling en in-
dien de voorspellingen uitko-
men, dan worden alle records 
gebroken. Op deze feestelijke 
avond staat de gehele club in 

het teken van loven en bieden 
op meer dan 250 FC’tjes. Van het 
wijnpakket tot een rondleiding 
door oud-Castricum. En van een 
getekend voetbalshirt tot een 
trapnaaimachine, tijdens de vei-
ling is er van alles te koop. Na de 

opening door burgemeester Em-
mens-Knol passeert het ene na 
het andere veilingstuk dat door 
niemand minder dan de voorzit-
ter van FC Limmen aan de man/
vrouw zal worden gebracht. Op 
de veiling toont FC Castricum 
ook zijn sociale gezicht. Tien pro-
cent van de opbrengst gaat naar 
de stichting Spieren voor Spie-
ren. “Tijdens de veiling verzorgen 
wij een presentatie,” kijkt spon-
sormanager Tom Kempers (foto 
rechts) vooruit. “Dan wordt dui-
delijk waar Spieren voor Spieren 
voor staat. Daar zit zelfs een kip-
penvelmoment bij. In het acade-
misch medisch centrum Utrecht 
is het kindercentrum van Spie-
ren voor Spieren. Dat willen wij 
gaan uitbreiden en tegelijkertijd 
het wetenschappelijk onderzoek 
naar allerlei spierziekten verder 
ondersteunen.” Ingrid Hubers 
(links van de veilingcommissie) 
vult aan: “De voorbereidingen 
lopen als een trein. Het record 
staat op 14.000 euro. Wij mikken 
op een opbrengst die wel eens in 
de buurt van de 20.000 euro kan 
gaan lopen. Daarmee gaan wij 
het terras voor de kantine aan-
kleden en een elektronisch sco-
rebord aanschaffen.” 

naar het tijdstip dat de zaterdag 
en zondag 1 weer in actie kunnen 
komen voor de competitie. Beide 
teams spelen pas weer officieel 
aan het eind van deze maand. 
De zaterdag 1 speelt op 31 janu-
ari thuis tegen AFC ‘34. De ar-
biter is dan de heer Callenbach. 
De zondag 1 speelt een dag later 
thuis tegen ZTS. De man in het 
zwart is dan de heer Dikken.

Nieuwe voorzitter MHCC
Castricum – ‘Mevrouw de voor-
zitter’ klonk het tot voor kort bij 
de Mixed Hockey Club Castri-
cum, MHCC. Maar sinds vrijdag 
9 januari is dat weer ‘meneer 

de voorzitter’. Meriam Mulders 
maakte plaats voor Arjen Veter.
Na negen jaar meer dan trouwe 
dienst nam de Castricumse hoc-
keyclub afscheid van Meriam 

De komende en de gaande voorzitter van de Mixed Hockey Club Cas-
tricum. Meriam Mulders draagt de MHCC-hamer over aan Arjen Ve-
ter.  (Foto: Willem te Kolsté).

Nieuwe trainer voor VV Limmen

Mulders. Zij werd afgelopen vrij-
dag tijdens een druk bezochte 
ledenvergadering bij acclamatie 
benoemd tot erelid van MHCC, 
als dank voor haar tomeloze inzet 
voor de vereniging. Onder leiding 
van Mulders kreeg de club on-
der andere de beschikking over 
zowel een tweede als een derde 
kunstgrasveld, kreeg de techni-
sche ondersteuning van de hoc-
keyteams een meer professione-
le aanpak en werden belangrij-
ke sponsorcontracten afgeslo-
ten met onder andere KPMG 
en ABN Amro. Met een staan-
de ovatie namen de leden af-
scheid van Meriam Mulders, die 
de voorzittershamer overdroeg 
aan Arjen Veter. Hij werd  met al-
gemene stemmen benoemd als 
nieuwe praeses. Met het aantre-
den van Veter heeft MHCC voor 
het eerst sinds jaren weer een 
compleet bestuur, want met hem 
werd een groot aantal andere 
nieuwe bestuursleden benoemd. 
Van de aftredende bestuursle-
den werden Marrie Boukens en 
Theo Brugman benoemd tot Lid 
van Verdienste.

Limmen - Jos van Veelen is met 
ingang van het seizoen 2009-
2010 de nieuwe trainer van VV 
Limmen. De Beverwijker teken-
de een verbintenis voor twee 
seizoenen bij de derdeklasser, 
zo maakte voorzitter Nico Been-
tjes zondagmiddag bekend. On-
danks zijn jonge leeftijd (44) 
brengt Jos een schat aan erva-
ring met zich mee. Hij zit al bijna 
23 jaar onafgebroken in het trai-
nersvak. Voor heel veel Limme-
naren is Van Veelen geen onbe-
kende. Tussen 1992 en 1996 was 
hij met twee kampioenschap-
pen op rij de succesvolle trai-

ner van de A-junioren. In die ja-
ren stoomde hij een groot aantal 
spelers klaar voor het eerste elf-
tal. Daarvoor was hij vanaf 1986 
ook jeugdtrainer geweest bij 
De Kennemers en EDO. Na vier 
mooie seizoenen Limmen was 
Van Veelen in 1996/97 ook nog 
een jaar jeugdtrainer bij Odin’59 
in Heemskerk, waarna hij zijn 
terrein verlegde naar de senio-
ren en achtereenvolgens hoofd-
trainer was bij Flamingo’s (1997-
1999), Wijk aan Zee (1999-2000), 
Vitesse’22 (2000-2003), opnieuw 
Flamingo’s (2003-2005) en Fo-
resters (2007-2009). Tussen 2005 

en 2007 was hij als jeugdtrainer 
werkzaam in de profsector van 
FC Volendam. Naast clubtrainer 
is hij ook docent bij de KNVB 
waar hij samen met Koedijk-trai-
ner Gerrit Boerman de cursus 
trainer/coach 3 verzorgt. Tevens 
geeft Jos in de zomermaanden 
clinics aan universiteitsteams in 
de VS. Jos, die in het dagelijks le-
ven bij Corus werkt, is zelf in het 
bezit van trainer/coach 1. Van 
Veelen wordt de opvolger van 
Sem Wokke, wiens doorlopende 
contract op eigen verzoek is ont-
bonden. Limmen gaat tevens op 
zoek naar een nieuwe assistent 
omdat Bart Zijp er na dit seizoen 
eveneens mee stopt. 
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TIOS levert topprestatie
Limmen - Afgelopen zondag 
behaalde sportvereniging TI-
OS een topprestatie tijdens de 
tweede competitiewedstrijd van 
het seizoen. Maar liefst veertien 
medailles werden in de wacht 
gesleept. Bente Knijnenberg, 

Aisha Valkering en Madé Cou-
wenberg turnden bij de jongste 
groep mee. Aisha eindigde op de 
vijfde plaats, Madé op de der-
de en Bente behaalde met haar 
oefening op de brug de gouden 
plak. Zij werd ook gekroond als 

rayonkampioene. Dat betekent 
dat ze in het algemeen klasse-
ment op de eerste plaats is ge-
eindigd. Bente en Madé stromen 
door. Lotte Koot steeg met stip 
naar de tweede plaats. Ook Da-
niëlle Dam wist een medaille te 
halen. Zij mogen zich wederom 
bewijzen op de regiokampioen-
schappen waar ook Han Ying 
Min en Marlu van der Linden 
zich voor wisten te plaatsen. Lisa 
Hoeben belandde op de vierde 
plaats. Zij werd opgevolgd door 
Maaike Knijnenberg op de vijf-
de plaats. Joyce Schouten greep 
net naast de medailles, zij be-
landde op de zesde plaats. Ver-
volgens was het Nina Burgering 
die als beste uit de competitie te 
voorschijn kwam. In deze tweede 
wedstrijd eigende ze zich het zil-
ver toe door uitstekende resulta-
ten op brug en balk. 

Bij de oudste meisjes zijn er 
ook nog twee die de eer van TI-
OS gaan verdedigen op de re-
giokampioenschappen. Dit zijn 
Michäle de Ruyter en Melanie 
van Diepen. 

CAS RC geeft Etten- 
Leur een pak slaag
Castricum - De Castricumse 
Rugby Club kon op Wouterland 
weer in actie komen. De Ladies 
gaven het goede voorbeeld door 
de streekderby tegen rivaal Wa-
terland met 68 – 0 te winnen. De 
selectie van trainers Des Tuiavii 
en Mats Marcker volgden netjes 
met een regelmatige 62 – 17 ze-
ge op REL. De reserves verloren 
in Haarlem nipt van hun naaste 
concurrent en het Driede kwam 
tekort in Amersfoort. De zieken-
boeg bij de Castricummers is tij-
dens de winterstop kleiner ge-
worden. Tuiavii bracht dan ook 
een stevige basis op de mat te-
gen een jong REL. In de eerste 

tien minuten werden de gasten 
bestookt met aanvallen, waaruit 
ook tweemaal werd gescoord. 
Remi van den Brink opende na 
een mooie break van Richard 
Mills. Die benutte de conversie 
en drukte de volgende vijfpunter 
zelf. REL kreeg tot tweemaal toe 
een penalty, maar kon die kan-
sen niet verzilveren. In de slotfa-
se van de eerste helft schroefden 
de Castricummers de score naar 
een reële stand bij rust. Henk 
Jan Hogewerf, Rob van der Vel-
den en Maik Schermer scoorden 
de tries en zagen Mills nog een-
maal converteren voor 29 – 0.
Na de hervatting liep de marge 

Klaverjasdrive  in 
de Vriendschap
Akersloot - Op zaterdag 24 ja-
nuari kunnen de klaverjaslief-
hebbers weer terecht op de tra-
ditionele drive die iedere maand  

in café De Vriendschap wordt ge-
houden. Een drive met een grote 
prijzentafel. Wie niet zo gelukkig 
is met het klaverjassen kan zijn 
geluk proberen bij de verloting. 
De aanvang van de drive is 20.00 
uur. Opgave: tel.: 0251-312866 of 
‘s avonds in het café.

op door nog een try van Scher-
mer. REL maakte van de wisse-
lingen gebruik door twee snelle 
uitbraken met tries af te ronden. 
Mills wist nog vier conversies te 
benutten, voordat REL vlak voor 
tijd nog de derde try kon neer-
leggen. Met de 62 – 17 stijgt CAS 
RC naar de zesde plaats, omdat 
AAC verloor van Diok. Woens-
dagavond staat de inhaalpartij 
tegen de Delftse Studenten op 
de agenda, maar er is nog niet 
bekend waar deze gespeeld zal 
worden. DRS-C heeft niet vol-
doende veldverlichting voor een 
avondwedstrijd. Komende zon-
dag vindt in Naarden de return 
plaats van de kraker tussen ’t 
Gooi en CAS RC. Op Wouterland 
verloor de thuisploeg nog nipt, 
maar die wil dat uiteraard heel 
graag revancheren. De Ladies 
en de colts spelen uit, het Driede 
en de reserves thuis.

Medailles voor Aquafit
Castricum - Op 18 januari orga-
niseerde zwemclub KZC uit Be-
verwijk een zwemwedstrijd, die 
gehouden werd in zwembad de 
Witte Brug. Het was een belang-
rijke wedstrijd voor Aquafit, want 
de zwemclub staat momenteel 
vierde in de competitie rang-
lijst, en de eerste vier promove-
ren volgend seizoen naar een 
hogere klasse. Na alle individu-

Helios neemt koppositie over
Castricum - In de derde klas-
se K heeft het vlaggenschip van 
korfbalvereniging Helios afge-
lopen zondag de eerste plaats 
voor zich opgeëist. Dankzij een 
13-9 overwinning op het Alk-
maarse Celeritas zijn de Castri-
cummers zeer nadrukkelijk in de 
race voor het kampioenschap. 
De wedstrijd tegen Celeritas be-
gon stroef. Helios was duide-
lijk kwalitatief de betere ploeg, 
maar er werden te veel opge-
legde kansen gemist. De Castri-
cummers kwamen al snel met 1-
0 achter te staan. Na een rom-
melige fase kwam de aanval van 
Helios beter uit de verf en scoor-
den zij viermaal op rij. Celeritas 
kwam weer terug tot 4-3. Helios 
heeft in het vervolg van de wed-
strijd de voorsprong niet meer uit 
handen gegeven. Coach Michiel 
van Halderen was na afloop zeer 
tevreden over de teampresta-
tie. “Als het korfballend niet lukt, 

moet je knokken en vechten voor 
elke bal en dat heeft mijn team 
gedaan. De spelers bleven door-
gaan hoewel de afronding in de-
ze wedstrijd niet lukte”, aldus de 
trotse coach.

Volgens Van Halderen is dit eer-
ste team van Helios absoluut 
klaar voor de tweede klasse. “In 
de tweede klasse wordt er veel 
verzorgder korfbal gespeeld. Ik 
denk dat wij in die klasse beter 
tot ons recht komen.” Van Halde-
ren doet dan ook een dringend 
beroep op heel korfbalminnend 
Castricum om het eerste van He-
lios te steunen in de strijd om 
het kampioenschap. In deze fa-
se van de competitie is de aan-
wezigheid van een enthousiast 
publiek heel erg belangrijk. In-
formatie over de eerstvolgende 
thuiswedstrijden zijn te vinden 
op de website van de club: www.
kv-helios.nl.

Beker voor The Sea Devils
Castricum - Het eerste recreantenteam van basketbalvereniging The 
Sea Devils is zondag derde geworden op een landelijk toernooi in Wijk 
bij Duurstede. Op de bovenste rij v.l.n.r. Rob de Graaf, Herman Hollan-
ders (de voorzitter van The Sea Devils) en Dan Stanton-Woodward. 
Onderste rij Guus Peters, Gerard Brinkman en Harry Coenders. Niet op 
de foto staat aanvoerder Kees Kaandorp. (Foto: Zoran Anatov). 

ele afstanden kwam Aquafit op 
zes gouden, zes zilveren en ne-
gen bronzen medailles en maar 
liefst 48 persoonlijke records. 
Zoals gebruikelijk werd de wed-
strijd afgesloten met een esta-
fette. Op nog geen twee secon-
den afstand op nummer twee, 
was een tijd van 1.32.58 genoeg 
voor een eerste plaats. (Foto: Li-
sette Wester).

VIOS-turnsters gaan 
door naar halve finale 
Castricum - Tijdens de tweede 
competitiewedstrijd turnen voor 
de vierde en vijfde divisie gehou-
den was ook VIOS actief.

Nina Koene en Eva Kalshoven 
zijn met deze goede resultaten 

doorgestroomd naar de halve fi-
nale van de regio. Bij de senioren 
turnden Nathalie Louter, Maaike 
Kool en Marlous de Bruijne zich 
een plaats naar de halve finale 
van de regio in Amsterdam. Op 
zondag waren de VIOS-meis-
jes van de vijfde divisie aan de 
beurt. Lisa Meuldijk turnde een 
goede en constante wedstrijd en 
mag deelnemen aan de Regio-
kampioenschappen omdat zij na 
twee wedstrijden al genoeg pun-
ten heeft verzameld. 

Winst bij t’ Stetje 
Castricum - Afgelopen vrijdag 
was een prima avond voor zeven 
spelers van biljartvereniging ‘t 
Stetje die hun partijen met winst 
konden afsluiten. 
De beste van de avond was 
Stephan Castricum die zijn par-
tijen winnend afsloot tegen Kees 
Rörik in veertien en Jos hes in 
achttien beurten. De meest in 
het oog springende partij speel-
de Huib Moot tegen Eugene 
Burgzorg. 

Hij werd winnaar in elf beurten 
wat een gemiddelde van 8,75 is. 
Hij maakte een hoogste serie van 
twee keer achttien caramboles 
en niet een poedel. 



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gemeentehuis in Limmen

Castricum tekent voor 
verwijsindex risicojongeren
De gemeente Castricum tekent net als vele andere Noord-Hollandse gemeenten een 
akkoord met de provincie Noord-Holland over de invoering van de verwijsindex risico-
jongeren. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten.

De provincie heeft het initiatief genomen 
om nog dit jaar te komen tot een snelle 
aanschaf en invoering van één uniform 
systeem voor een Verwijsindex in de pro-
vincie NH. De invoering ervan is een ge-
meentelijke taak.

Een verwijsindex voor risicojongeren is een 
systeem dat  risicomeldingen van jongeren 
tot 23 jaar registreert. Het doel is jongeren 
met problemen in de persoonlijke ontwik-
keling in beeld te brengen. Jongeren wor-
den aangemeld voor de verwijsindex als ze 
in contact komen met één van de organi-
saties in de jeugdketen. Het systeem meldt 
alleen dat iemand is aangemeld door een 
bepaalde organisatie, maar geeft in ver-
band met de privacy verder geen inhou-
delijke dossierinformatie.  De verwijsindex 
is dus alleen een systeem dat meldingen 

doorgeeft aan de aangesloten organisaties. 
De kracht van de verwijsindex is de kop-
peling van de vier belangrijkste ketens: on-
derwijs, justitie, zorg en werk en inkomen. 
Het is daarom cruciaal dat de belangrijkste 
partners in deze ketens bij het systeem zijn 
betrokken.

In het bestuurlijk akkoord tussen provincie 
en gemeenten zijn een aantal samenwer-
kingsafspraken vastgelegd. De provincie 
regelt provinciebrede aanbesteding van 
één systeem voor alle gemeenten en geeft 
gemeenten ondersteuning bij de invoering 
met kennis, advies en techniek. De ge-
meenten krijgen de verantwoordelijkheden 
vanaf volgend jaar overgedragen en beta-
len de kosten voor de lokale uitvoering.
De tekst van het bestuursakkoord is te vin-
den op www.castricum.nl.

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

Afspraak
Voor vragen en zaken rond bouwvergunnin-
gen, bestemmingsplannen, kapvergunnin-
gen, reclamevergunningen,  aanlegvergun-
ningen, cultuurhistorie, milieu, economische 

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

Tijdelijke huisvesting
Het gemeentehuis aan het Raadhuisplein 
wordt gerenoveerd en uitgebreid. Daarom is 
de gemeentelijke locatie in Limmen tot eind 
2010 het bezoekadres voor alle publieks-
diensten. Kantoor, bestuur en griffie zijn tij-
delijk gehuisvest in gebouw De Loet op het 
terrein van Dijk en Duin. Dit is geen bezoek-
adres, bezoek hier is alleen op afspraak.

Schoonmaken
en inspecteren 
hoofdriolen
Op maandag 26 januari start de firma 
Helma met het reinigen en inspecteren 
van een deel van de hoofdriolering in 
de volgende wijken: Kooiweg Noord, 
Centrum Noord (beide kern Castricum) 
en Bakkum Zuid (kern Bakkum). De 
werkzaamheden worden in de hierna 
genoemde volgorde uitgevoerd: 
. de wijk Kooiweg Noord wordt omslo-
ten door de Oranjelaan, de spoorlijn, 
Zeeweg en
   Soomerwegh;
. de wijk Bakkum Zuid omvat het deel 
van Bakkum ten zuiden van de Zeeweg;  
. de wijk Centrum Noord wordt door de 
spoorlijn, Ruiterweg/ Beatrixstraat en 
Dorpsstraat.
Tijdens de reiniging kan bij sommige wo-
ningen water- en/of stankoverlast voor-
komen. Dit kunt u voorkomen door het 
deksel van het toilet te sluiten en na af-
loop de kranen even door te laten lopen 
en het toilet door te trekken. De werk-
zaamheden duren ongeveer 4 weken en 
worden begeleid door de heer J. Lute, 
tel. (0251) 661 148.

Commissie
Bezwaarschriften
Castricum
Kamer I van de Commissie Bezwaarschrif-
ten Castricum houdt hoorzitting op don-
derdag 29 januari 2009 vanaf 19.30 uur in 
het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum. Zie voor meer informatie www.
castricum.nl.actueel en nieuws>kalender.

Start project reanimatie met AED 
In de gemeente Castricum is een start gemaakt met het project ‘Zes Minuten Zones’. 
Dat zijn plekken waar bij een hartstilstand alle elementen binnen zes minuten toege-
past kunnen worden: 112 wordt direct gebeld, iemand start direct met reanimeren en 
binnen zes minuten krijgt het hart een eerste schok met een Automatische Externe 
Defibrillator (AED). 

De stichting AED en Reanimatie Castricum 
is samen met de afdeling Veiligheid en 
Handhaving van de gemeente Castricum 
aanjager van het project. 
Op dit moment zijn in Castricum op di-
verse
plaatsen al AED’s aanwezig, waaronder op 
campings, bij de Reddingsbrigade, EHBO-
verenigingen, sportcomplexen, medische 
instellingen middelbare scholen en ge-
meentelijke locaties. Het is de bedoeling 
dat voor het eind 2009 de gemeente Cas-
tricum ‘AED-proof’ is. 
Een AED is een apparaat dat de hartactivi-
teit van het slachtoffer registreert en aan de 
hand van computergestuurde protocollen 
gesproken opdrachten geeft aan de hulp-
verlener (s).
Met behulp van een AED kan een getrain-
de leek bij ongeveer 50% van de slachtof-
fers het hart met een defibrillatieschok het 

eigen hartritme en de pompkracht terug-
geven.
In samenwerking met de Universiteit van 
Amsterdam wordt een alarmeringssysteem 
opgezet dat na een noodsignaal via 112 
alle opgeleide vrijwilligers in de buurt alar-
meert via de mobiele telefoon.

Vacatures bij 
de gemeente
De gemeente Castricum is op zoek naar 
aan aantal medewerkers. Zie voor meer in-
formatie www.castricum.nl >vacatures.



Agenda
Raadsplein
22 januari 2009

Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 23:00 Masterplan inbreidingen, lokale woonvisie: presentatie

concept voorafgaand aan inspraak Aula

Agenda Raadsactiviteiten 29 januari 2009
Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 20:30 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Castricum 

Noord, Oost, West Aula
20:30 - 21:00 Vervolgbespreking voorstel tot gewijzigd vaststellen 

bestemmingsplan Hoogevoort 4 te Castricum inclusief
amendementen* Aula

19:30 - 21:00 Nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening 38

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
21:30 - 22:00 Vervolg bespreking Kadernota Duincampings inclusief

 behandeling amendement* Aula
21:30 - 22:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 38

a. Voorbereidingsbesluit Provincialeweg 4 te Limmen
b. Raadpleging vervolg motie Schiphol
c. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 15 januari 2009
d. Lijst van ingekomen stukken
e. Lijst ter inzage gelegde informatie
f. Lijst van toezeggingen en moties
g. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp Kamer
22:30 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Hoogevoort 4 te 
Castricum inclusief amendementen (o.v.b. uitkomsten carrousel)

b. Kadernota Duincampings  (o.v.b. uitkomsten carrousel)
c. Voorbereidingsbesluit Provincialeweg 4 te Limmen 

(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 -  661 277 of mevr. S. Dings 0251 - 661 370. 
E-mail; verahornstra@castricum.nl / suzannedings@castricum.nl . 
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum.
Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik van de 
gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het poli-
tiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Raad praat over ‘Masterplan
Inbreidingen en Lokale Woonvisie’
Tijdens de Raadsactiviteit van 22 januari staat het ‘Masterplan Inbreidingen/Lokale 
Woonvisie’ centraal. Na presentatie aan de gemeenteraad en andere belangstellenden 
gaat de inspraak  van start.

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

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

Wel bouwen, maar niet in het buitenge-
bied, is het uitgangspunt bij het Masterplan 
Inbreidingen/Lokale Woonvisie. De docu-
menten geven de gemeente een kader 
voor mogelijke toekomstige ontwikkelin-
gen en ook een instrument om de regie te 
voeren op ruimtelijke ontwikkelingen. 
Inspraak en vervolg
De inspraak start op 29 januari a.s., waarna 
iedereen gedurende zes weken een in-
spraakreactie kan indienen. Vanaf de 29e 
zullen de betreffende documenten zowel 
via de gemeentelijke website als in de ge-
meentelijke locatie in Limmen en ook in de 
bibliotheken in te zien zijn. Mogelijk leiden 
inspraakreacties tot aanpassingen van de 
huidige documenten. Naar verwachting 
in de maand mei besluit de gemeenteraad 
over de visie.
Op 28 januari wordt op de gemeentelijke 
website en in deze krant nader ingegaan op 
de inspraakmogelijkheden.

Stemmen op 
Sportkampioenen  2008
De genomineerden zijn bekend, breng nu 
uw stem uit op onderstaande sporters en 
teams!
U kunt tot 4 februari uw stem uitbrengen 
op uw favoriete sporter en/of sportteam in 
elke categorie door het sturen van een e-
mail naar sportkampioenen@castricum.nl.

In tegenstelling tot eerdere berichtgeving 
vindt de huldiging plaats bij FC Castricum, 
Sportpark Noord-End, De Bloemen 71 te 
Castricum op vrijdag 13 februari 19.00-
22.00 uur.
U bent van harte welkom om bij dit evene-
ment aanwezig te zijn.
De genomineerden:

Sportman: 
- Michel Butter, atletiek

Nederlands kampioen 10 km cross, Neder-
lands kampioen 10 km op de weg, Neder-
lands kampioen halve marathon, winnaar 
van de Warandaloop in Tilburg, winnaar 
internationale cross Gateshead. 

- Ruud Vis, tennis
Winnaar van de Masters Noord-Holland 
Noord (hiervoor worden de beste spelers 
van de ranglijst uitgenodigd). Daarnaast 
winnaar van diverse andere toernooien.

- Pim van Riet, autorace
Kampioen Clio Cup 2008.

 Sportvrouw:
- Tessa Brouwer, zwemmen

Nederlands kampioene 50 meter school-
slag lange baan, 1/2 Finale Europees kam-
pioene senioren 50 meter schoolslag, 2e 
NK 50 meter schoolslag korte baan, 2e NK 
4x 100m wisselslag korte baan.
- Hilda Kibet, atletiek
Europees kampioene cross, Nederlands 
kampioene 10 km op de weg, winnares 
New York Mini Marathon, winnares Wa-
randeloop.

Sporttalent:
- Lentine Klaassen, atletiek

Lentine is 13 jaar oud. Nederlands kampi-
oen verspringen (D spelen), 3e bij het de 
Nederlands kampioenschappen meerkamp 

(zes onderdelen), winnares van twee nati-
onale meerkamp wedstrijden. Geselecteerd 
door de atletiekunie om deze winter met de 
selectie mee te trainen in Amsterdam.

- Jorrick Druyven, zwemmen
Jorrick is 14 jaar oud. Internationaal juni-
orentoernooi in Antwerpen goud op de 
400m vrij, 100m vrij, 200m rug. A-Kring 
Kampioenschappen Noord-Holland 4 keer 
goud en 4 keer zilver. Deelname aan het 
Nederlands Kampioenschap Lange Afstand 
(50m bad), 3e 400m wisselslag Nederland 
Junioren Kampioenschap.

- Jort Min, windsurfen
Jort Min is 14 jaar oud. 2e plaats tijdens het 
Nederlands Kampioenschap in de officiële 
Jeugdklasse (onder 17 jaar). Kwalificeerde 
zich voor de Nederlandse Selectie (de zes 
beste surfers onder de 19 jaar). 

- Chiara Prijs, dressuur
Chiara is 13 jaar oud. Chiara is opgenomen 
in het A kader (team) van Italië (zij heeft een 
dubbele nationaliteit). Daarnaast is zij gese-
lecteerd voor het Rabobank Talentenplan. 
Zij kwam voor zowel Nederland als Italië 
in verschillende internationale concours uit 
(Weert, Beek, Zwolle, Bonn, Pompadour, 
Moorsele). Reserve regiokampioen Z2. 6e 
Nederlands kampioenschap outdoor.

- Roy Schermer, rugby
Roy is 18 jaar oud. Roy is doof en heeft 
ondanks zijn handicap zich ontwikkeld tot 
een van de grootste rugbytalenten van 
Nederland. Landskampioen met de Colts, 
hij speelt met dispensatie bij de senioren. 
Basisplaats in Oranje U18.  Basisplaats in 
Oranje U19, 6e bij het EK.

Aangepaste sporter:
- Sven Jonker, rolstoeltennis

Wereldkampioen rolstoeltennis voor lan-
denteams bij de junioren (vergelijkbaar met 
Davis Cup).  7e op de internationale juni-
oren ranking en 11e op de nationale ran-
king voor senioren. Sven Jonker is recent 
18 geworden.

- G-hockey, hockey
Kampioen van het nationaal Special Olym-
pics Event. In de competitie ongeslagen 
kampioen geworden.

Sportteam:
- Heren 1 Croonenburg, 

volleybal
Na enkele mindere jaren is het team kampi-
oen geworden in de 3e divisie. Men hoopt 
hiermee een trendbreuk te hebben gerea-
liseerd. 

- Castricumse RC Colts, rugby
Na het kampioenschap van vorig jaar heeft 
deze groep jongemannen ook dit jaar de 

landstitel voor 18 en 18-jarigen binnenge-
haald.

- Heren 1 Meervogels ‘60, 
handbal

Kampioen in de veldcompetitie, kampioen 
in de zaalcompetitie én winnaar van de af-
delingsbeker.

- Limmen 1 v.v. Limmen, 
voetbal (heren)

Kampioen in de 4e klasse A.

Monument  ‘Slag bij 
Castricum’ verplaatst
Afgelopen maandag heeft het monument ter herdenking van de ‘Slag bij Castricum’ 
in 1977  tijdelijk een andere plek gekregen. Het 34 ton wegende glazen sculptuur is 
verhuisd van het plantsoen bij het gemeentehuis naar de plantsoenstrook aan de Dokter 
De Jonghweg,  hoek. C.F. Smeetslaan.

Het kunstwerk ,dat symbool staat voor de herwonnen vrijheid, wordt na de voltooiing 
van de verbouw van het huidige gemeentehuis geplaatst op het dak van de parkeerga-
rage, tevens bordes van het gemeentehuis.



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
120109	 Visweg 79 in Limmen

Het plaatsen van een carport
	 Het Lageland 7 in Castricum

Het plaatsen van een serre
	 Bakkummerstraat 73 in Bakkum

Het plaatsen van een dakkapel
140109	 Henri Dunantsingel 20 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
	 Melding: Rijksweg 46 in Limmen

Het slopen van de schuur en verwijderen van 
asbest platen

150109	 Tulpenveld 194 in Castricum
Het wijzigen van de gevels

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 22 januari 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 2 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening ontheffingen

Pernéstraat 16 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 22 januari 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 78 in Limmen
Het uitbreiden van de verdieping en het   
plaatsen van dakkapellen

Geesterduinweg 176 in Castricum
Het vergroten van de berging

Rijksweg 31a in Limmen
Het wijzigen van het gebruik in verband met 
het realiseren van een bloemenzaak

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
belanghebbende mondelinge of schriftelijke zienswijzen 
indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders van Castricum. Voor het indienen van een monde-
linge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afde-
ling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, 
bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van de 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt.

verleende
vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
130109	 Pont de Woude in de Woude

Het tijdelijk plaatsen van units ten behoeve 
van de pontwachters

140109 	 Eerste Groenelaan 62 in Castricum
Het vergroten van de gymzaal

	 Louise de Colignystraat 11 in Castricum 		
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een dakopbouw
Burgemeester Zaalbergstraat 14 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

	 Brugstraat 19 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

	 Brakenburgstraat 33 in Castricum
Het bouwen van een garage

	 Geelvinckstraat 26 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

	 Dusseldorperweg 40 in Limmen
Het verhogen van de dak van het tanklokaal

	 Rijksweg 114 in Limmen
Het uitbreiden van de woning (2e fase)

150109	 Schipperslaan 3 in Limmen
Het uitbreiden van het bedrijfspand

	 Heereweg 32 in Bakkum
Het uitbreiden van de verdieping

	 Ravelstraat 7 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

	 Van Speykkade 35 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het wijzigen 
van de achtergevel

	 Molenweide 18 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

	 Paulingsstraat 23 in Castrcium
Het plaatsen van een overkapping

	 Dr. Ramaerlaan 13 in Bakkum
Het bouwen van een schuur

	 Oranjelaan 30 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw en een erker

slOOpvergunningen

140109	 Mozartlaan 21 in Castricum
Het slopen van de woning

slOOpmelding
150109	 Rijksweg 46 in Limmen

Het slopen van de schuur en verwijderen van 
asbest platen

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

apv-vergunningen (Overigen)
Reclamebord FairPlay centre (13-01-2009)
Aan Fair Play Centers is vergunning verleend voor het 
plaatsen van een reclamebord voor het perceel Burge-
meester Mooijstraat 4a te Castricum.
Ventvergunning Sportvereniging Tios (13-01-2009)
Aan sportvereniging Tios is een ventvergunning verleend 
voor de verkoop van narcissenbollen op 8 april 2009.
Vergunning reclameborden Voogd Promotions
(13-01-2009)
Aan Voogd promotions is vergunning verleend voor 
het plaatsen van reclameborden ten behoeve van het 

Clusius College van 21 t/m 30 januari 2009 in de kern 
Castricum.

*standplaatsvergunning (apv)
Standplaats Churchillpein (13-01-2009)
Aan A. Zwart is een standplaatsvergunning verleend 
voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit op 
het Churchillplein te Akersloot voor 2009 op de woens-
dag, vrijdag en zaterdag,
Standplaatsvergunning Churchillplein (13-01-2009)
Aan Vispaleis Klein-Volendam is een standplaatsvergun-
ning verleend voor dit jaar voor de verkoop van gebak-
ken vis, haring en verse en gerookte vis op het Churchill-
plein te Akersloot.

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

bekendmaking gOedkeuring
bestemmingsplan ”bakkum”
Burgemeester en wethouders van Castricum maken in-
gevolge het bepaalde in artikel 28 lid 6 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening (WRO) en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland bij besluit van 6 januari 2009 
het bestemmingsplan “Bakkum” hebben goedgekeurd 
met uitzondering van het gedeelte Schulpstet 30/32 in 
Bakkum, waar de timmerfabriek van de heer H.W. Twisk 
is gevestigd. 

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Zee-
weg aan de noordzijde, de spoorlijn aan de oostzijde, de 
Vinkebaan aan de zuidzijde en de Professor Winklerlaan 
aan de westzijde.  Het plan heeft tot doel de ruimtelijke 
situatie ter plekke te verbeteren. 

Het besluit van Gedeputeerde Staten en het bijbehoren-
de bestemmingsplan ligt met ingang van 22 januari 2009 
gedurende zes weken tijdens openingstijden van maan-
dag t/m donderdag 09.00 t/m 16.00 uur en vrijdag van 
09.00 t/m 12.30 uur ter inzage in het gemeentehuis, 
afdeling Dienstverlening, team BWB aan de Zonnedauw 
4 te Limmen. Inzage buiten kantooruren is mogelijk na 
afspraak met de heer B. Visser (0251) 661153. 

Beroep kan worden ingesteld door belanghebbenden die 
tijdig op grond van artikel 27 eerste  of tweede lid van 
de WRO bedenkingen bij Gedeputeerde Staten hebben 
ingediend,  alsmede door belanghebbenden aan wie 
redelijkerwijs niet kan worden verweten geen  beden-
kingen overeenkomstig artikel 27 eerste of tweede lid 
van de WRO naar voren te  hebben gebracht. Beroep 
dient te worden ingesteld bij de afdeling bestuursrecht-
spraak van  de Raad van State. Binnen de beroepster-
mijn kunnen degenen, die beroep hebben  ingesteld, 
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van de afdeling  Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Beroepschriften respectievelijk verzoe-
ken om  voorlopige voorziening dienen te worden ge-
richt aan de afdeling respectievelijk de voorzitter  van 
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Castricum, 21 januari 2009


