
Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum  

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Pakketaanbieding

31-01 t/m 07-02

1 rundervink bio

1 hamburger bio

1 minute steak bio

samen

€ 3,99

Skal 20199

Openingstijden:
di. t/m vr.  10.00-17.30 uur

do.av.  19.00-21.00 uur
za.  10.00-17.00 uur

Dorpsstraat 39a - Castricum
0251-652510 www.feelitschoenen.nl

SALE
WINTERCOLLECTIE
kleding en schoenen
50 TOT 80% 

kORTINg
m.u.v. basiscollectie

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Kijk voor meer specialiteiten op www.kuilmanbanket.nl

BoBo’s

6 stuks voor             4,95
Lekker genieten

Bomvol met slagroom
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GDB stelt bebouwing 
campings aan de orde
Castricum - GDB heeft het college een aantal vragen gesteld 
over de campings in Bakkum en Castricum. Want het is de lo-
kale partij opgevallen dat er, geheel tegen de regels in, nog 
strandhuisjes en tenthuisjes op de campings staan. “Boven-
dien lijkt sprake te zijn van een anti-kraakwacht op de cam-
pings”, aldus fractievoorzitter Irene Bouman. 

Het beleid is dat de duincam-
pings in de winter vrij zijn van 
bebouwing. Het college heeft, 
volgens de besluitenlijst van 8 
januari 2008, vrijstelling verleend 
voor strandhuisjes en tenthuisjes 
op de campings. Het is echter 
niet duidelijk of dit alleen voor 
het zomerseizoen geldt, of voor 
het hele jaar. Irene Bouman: 
“GDB hecht aan handhaving van 
de regels. Er mag in de winter 
geen bebouwing op de cam-
pings aanwezig zijn. De natuur 

kan zich dan in de winter her-
stellen. De campings zijn daarom 
in de winter alleen toegankelijk 
voor wandelaars.” GDB wil op-
merken dat het nog niet zo lang 
geleden is dat de campings vol-
gens PWN uit het duin geplaatst 
moesten worden om de natuur 
te beschermen. “GDB wilde deze 
unieke campings wel in de dui-
nen handhaven, maar met strikte 
regels voor zomer- en wintersei-
zoen. Daarom vraagt GDB het 
college nu om opheldering.” 

Dodelijk ongeval
Castricum - Bij verkeersplein 
Oudenrijn op de A2 richting 
Den Bosch, verongelukte za-
terdagochtend omstreeks 7.30 
uur een 48-jarige bestuurder 
uit Castricum. Hij botste met 
zijn auto tegen een aanhang-
wagen die was losgeraakt van 
een bestelbus. De Castricum-
mer kon de aanhangwagen niet 

ontwijken en vloog een aantal 
keren over de kop. Hij werd met 
ernstig letsel naar het UMC 
overgebracht waar hij aan zijn 
verwondingen overleed. De 
bestuurder van het bestelbusje 
en zijn passagier bleven onge-
deerd. De politie nam hen mee 
naar het bureau voor verhoor. 
Achterhaald moet worden of de 
mannen aanwijsbaar schuldig 
zijn aan het dodelijke ongeluk.

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 14 februari 

om 20.00 uur

Open dag 
zaterdag 16 februari 2008 

van 10.00 tot 13.00 u
zaterdag 16 februari van 10.00 tot 13.00 uur

Expositie en boek-
werk archeologie
Akersloot - In de bibliotheek van 
Akersloot is tot en met 14 maart 
een expositie te zien van bodem-
vondsten die zijn aangetroffen 
op een toen nog onbebouwd 
perceel van de familie Struijf aan 
de Buurtweg. Onder leiding van 
de gemeentelijk archeoloog van 
Zaanstad, Piet Kleij, is boven-
dien hard gewerkt aan een boek 
waarin alle vondsten zijn be-
schreven en afgebeeld en waarin 
ook het verhaal van de vroegere 
bewoners van het perceel wordt 
verteld. 
‘Archeologie van het platteland. 
Zeventiende en Achttiende 
eeuwse vondsten van de Buurt-
weg te Akersloot’ is te koop in de 
bibliotheek en bij Veldts Toko.

Isolatieglas? www.vandervlugt.nl

Deze week in 
deze krant
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 2 februari 18.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. herenkoor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 3 februari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. cantorij. 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. 2 februari 19.00 uur: Woord- 
en gebedsdienst m.m.v. inzing-
groep Bethlehem. Voorganger B. 
Schipper.
Zo. 3 februari 11.00 uur: Ge-
zinsviering m.m.v. De Sterretjes. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Wo. 6 februari 9.00 uur:  Eucha-
ristieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 
Aswoensdag.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 3 februari: Dorpskerk 10.00 
uur: Geen dienst.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. D. 
van Arkel. ZWO dienst, Maaltijd 
van de Heer. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5/ether 105m).

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 2 februari 10.00 uur: Frank 
Obdam uit Almere. Heilig Avond-
maal. 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. 3 februari 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Geen diensten ontvangen.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 3 februari 10.00 uur: Ds. v.d. 
Wind. Halfuur dienst.

R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 2 februari 19.00 uur: Familie-
viering met kinderkoor. Voorgan-
ger pastor W. van Schie.
Zo.3 februari 10.00 uur: Commu-
nieviering met dameskoor. Voor-
ganger mw. Y. van Stiphout.

Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot
Zo. 3 februari. Dienst in Uitgeest. 
Gezinsdienst. Ds. van Aller.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 1 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 2 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. de cantorij.
Zo. 3 februari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang en 
kinderkerk en jongerengroep 
met koffiedrinken in de Klop.
Na beide vieringen is er de mo-
gelijkheid om de Blasiuszegen te 
ontvangen.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844

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

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

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

Apotheek Limmen/Heiloo
Apotheek Limmen, Vuurbaak 

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

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

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

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters, Laan van 
Albertshoeve 140, tel. 654345. 
Uitsluitend kleine huisdieren. 
Dierenkliniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 
0251-312227. Spreekuur maan-
dag t/m vrijdag 16.00-17.00 uur. 

Praktijk Akersloot, Koningsweg 
1, tel. 0251-3155519.  Spreekuur 
maandag, dinsdag en vrijdag 
18.30-19.30 uur, woensdag en 
donderdag 8.45-9.30 uur.

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

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

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

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Dr. Brugmanstraat 304, tel. 0251-
310406, b.g.g. 0251-251500.

Castricum: Inloopspreekuur So-
ciaal Raadslieden: voor advies en 
hulp bij invullen van formulieren 
van belastingen, kwijtscheldin-
gen, arbeidskwesties en huur-
subsidie op woensdagmiddag 
van 14.00-16.00 uur in gebouw 
Geesterhage, Geesterduinweg 5, 
Castricum.

Kerkdiensten

Doktersdiensten

Algemene Informatiei
Medische en hulpdiensten

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

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

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

Vertelvoorstelling voor 
peutertjes en kleutertjes 
Castricum - Op zaterdag 2 februari kunnen alle peuters en 
kleuters genieten van de vertelvoorstelling ‘Klop, klop, hier is 
Muis’. Deze Vertelvoorstelling is gebaseerd op het prenten-
boek van het jaar 2008, ‘Kleine Muis zoekt een huis’. 

In de Vertelvoorstelling gaat Klei-
ne Muis dwars door het decor op 
zoek naar een geschikt holletje 
voor haar enorme appel. Samen 
met het publiek ontdekt ze heel 
veel verschillende holletjes met 
hun bijzondere bewoners. Maar 
is daar ook een holletje voor 
Kleine Muis bij?
Wie nieuwsgierig is gaat op za-

terdag 2 februari om 10.30 uur 
naar de Kelder van Boekhandel 
Laan. Na afloop is er gelegen-
heid om te spelen, knutselen of 
iets te drinken. 
Een kaartje kost 2,50 euro voor 
een kind met begeleiding. Kaart-
jes kan men vooraf of op de och-
tend zelf bij Boekhandel Laan 
kopen.

Castricum doet mee op Hyves
Castricum – Ronald Spooren (22) heeft Castricum op Hyves 
gezet. De site is bedoeld voor iedereen die Castricum een 
warm hart toedraagt. Er hebben zich al 760 leden aangemeld; 
vooral jong, maar ook oud. Er is een uitgaansagenda, foto’s, 
filmpjes, blogs en polls en als er gevraagd wordt wat er gemist 
wordt in Castricum kan men antwoorden vinden als een Mc-
Donald’s een uitgaansplein waarop ’s winters geschaatst kan 
worden, hangplekken, woningruimte en De Bakkerij. 

Het leukste in de gemeente is 
volgens de meeste leden het 
strand. Ronald Spooren woont 
al zijn hele leven in Castricum. 
“Castricum is een heerlijk rustig 
dorp. Ik houd wel van de stad, 
maar als ik terug ben kom ik 
weer helemaal tot rust en dat 
houdt mij hier. Castricum op Hy-
ves heb ik opgericht, omdat ik 
het leuk vind om de mening van 
anderen te peilen. Waar gaan 
mensen het liefst uit en waarom 
en wat missen zij in Castricum? 

Iedereen kan zich aanmelden en 
actief meedoen.”
Wie een evenement of feestje 
aan wil melden kan terecht in 
de agenda. Er is een filmpje te 
zien dat van You Tube is geplukt 
waarop de polders in Castricum 
te zien zijn met daaromheen de 
bebouwing. Ook de reclame 
voor de landmacht, een filmpje 
opgenomen bij winkelcentrum 
Geesterduin, kan worden beke-
ken. Ronald zet op zijn eigen Hy-
ves-spot elke week een column 

waarop gereageerd kan worden. 
Nieuwsgierig? Kijk op http://de-
castricum.hyves.nl. Ga voor Ro-
nalds columns naar www.blog-
gers.nl/ronaldjecas.
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Avienna
Rookverbod
Aankomende zomer is het zo ver: het rookverbod in alle 
horeca. Ik ben zelf geen roker en vind rook zeer irritant. 
Als ik uit eten ben en m’n vriendinnen roken vliegt de 
rook altijd mijn kant op, waar ik ook zit. Na een avondje 
stappen stinken m’n kleren en haar naar die vieze sigaret-
ten. Ja, rook is vervelend. Maar als ik denk aan hoe dat 
rookverbod in de horeca er straks uit gaat zien, heb ik toch 
een gevoel van gemis. Want het heeft zo z’n nadelen. Als 
je in Castricum bepaalde kroegen binnenloopt zal de rook 
niet langer je zicht verblinden. Dan merk je opeens dat je 
de enige bent die ouder is dan 14. En als je lekker zit te 
drinken aan de bar zal het vaker gebeuren dat degene die 
naast je zit echt stinkt (vergeleken met zweetlucht, ruikt 
rook naar lentebloemen).
Het rookverbod brengt natuurlijk ook voordelen met zich 
mee, vooral voor de jeugd die – door hun ouders – eigen-
lijk nog niet oud genoeg wordt bevonden om te gaan stap-
pen. Als zij beweren: “maar ik ben helemaal niet naar de 
kroeg geweest!”, zullen ze er mee wegkomen. Geen rook-
lucht zal hen verraden. En door het rookverbod kunnen 
we ’s nachts moe en dronken direct ons bed in rollen. Niet 
doorrookt zijn betekent dat douchen tot morgenochtend 
kan wachten. Door het rookverbod zal het buiten de kroe-
gen misschien gezelliger worden dan binnen. Of overma-
tig alcoholgebruik zal het nicotinegebrek compenseren. 
Dat betekent een grote groep supervrolijke feestgangers óf 
veel scheldwoorden en klappies. En dat betekent een stij-
ging van de kroeginkomsten en het aantal spijtvolle love 
matches. Één ding staat vast: het rookverbod gaat heel wat 
emoties teweeg brengen...

Anoek
Themamiddag 
Alkmaar - Het Medisch Centrum 
Alkmaar (MCA) en de Regionale 
Thuiszorg (RTZ) houden op dins-
dag 12 februari een bijeenkomst 
over kanker ‘omgaan met span-
ning’ voor mensen met kanker 
en hun naasten. De bijeenkomst 
vindt plaats van 13.45 tot 15.45 
uur in ’t Praethuys, Wilhelmina-
laan 8 te Alkmaar. 
‘Omgaan met spanning’ is het 
thema van deze bijeenkomst. 
Veel mensen met kanker en hun 
familie voelen zich gespannen 
door de angst en de onzeker-
heid die de ziekte met zich mee-
brengt. Hoe hiermee om te gaan, 
vertelt deskundige de heer H. 
West, bewegingstherapeut/fysio-
therapeut. 
Het Medisch Centrum Alkmaar 
(MCA) en de Regionale Thuis-
zorg (RTZ) organiseren een serie 
van acht themamiddagen over 
kanker. Deze bijeenkomsten zijn 
uitsluitend bestemd zijn voor 
mensen met kanker en hun 
naasten. De middagen staan los 
van elkaar en kunnen afzonder-
lijk bezocht  worden. Bij iedere 
bijeenkomst is een deskundige 
aanwezig. Deze bijeenkomst 
‘omgaan met spanning’ is de 
vijfde van de serie. Het bijwonen 
van deze middag is gratis. Voor 
de themamiddagen is een mini-
mum aantal van acht personen 
vereist en een maximaal aantal 
van vijfentwintig. 
Om deze bijeenkomst bij te wo-
nen is aanmelding noodzakelijk. 
Belangstellenden kunnen hier-
voor contact opnemen met de 
balie van de patiëntenvoorlich-
ting in het MCA, telefoon (072) 
548 3500.

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

Vermist:
Benesserlaan Uitgeest: rode ge-
castreerde kater, lichtgestreept, 
klein wit plekje op keel, half-
siamees, gechipt, 4 jr, Sam. H. 
Schuytstraat Castricum: witte 
gecastreerde kater met zwarte 
plek op de kop, zwarte vlekken 
op achterlijf en zwarte staart, 12 
jr, Bob.

Gevonden:
Marshallstraat Castricum: zwarte 
duif met witte vleugelpennen, 
staart en band om de nek, Am-
sterdamse tuimelaar, rose ring. 
Dijk en Duin Bakkum: zwartwitte 
kat, witte snuit en voorpoten, 1 
zwarte en 1 witte achterpoot, wit 
vierkantje op 1 voorpoot. Soo-
merwegh Castricum: cyperse 
ongecastreerde kater met witte 
voor- en onderkant.

Gemeente bedankt afvalruimer
Akersloot - Verleden week heeft wethouder Hes  het Zwerf-
AfvalPakkers-speldje met bijbehorende oorkonde uitgereikt 
aan Steintje Blokker uit Akersloot. Ze was zeer verguld met de 
waardering voor haar inzet om regelmatig vrijwillig zwerfafval 
op te ruimen.

De tweede donderdag in decem-
ber zetten tientallen gemeenten 
in heel Nederland mensen in het 
zonnetje, die zich het afgelopen 
jaar op eigen initiatief hebben 
ingezet om hun omgeving zwerf-
afvalvrij te maken. Bert Zonne-
veld uit Castricum ontving al een 
ZAP-speldje en een oorkonde 
van wethouder Hes. Mevrouw 

Blokker kon toen niet aanwezig 
zijn. Er zijn meer inwoners van 
de gemeente Castricum die zich 
inzetten voor een schoner Cas-
tricum door zwerfafval zelf op 
te ruimen.  Wie iemand weet die 
altijd bezig is met opruimen van 
zwerfafval, kan dat melden bij de 
gemeente voor de tweede don-
derdag van december 2008.

Castricummer wint 17.040 
euro met Deal or no Deal 
Castricum - Tijdens de afle-
vering van 23 januari van het 
tv-programma Postcode Loterij 
Deal or No Deal, gepresenteerd 
door Beau van Erven Dorens, 
heeft René Hes een bedrag van 
17.040,00 euro gewonnen. 
René had als snelste een vraag 

goed beantwoord. Daardoor 
mocht hij het spel met Beau gaan 
spelen. Hij koos voor het bod 
van de bank en dat leverde hem 
17.040,00 euro op. Van het geld 
wil hij op vakantie naar Mexico 
en een mooie ring voor zijn vrien-
din gaan kopen.

Kees Melker te gast in 
‘100 van Castricum’
Castricum - Donderdag 31 januari is Kees Melker te gast in het radio-
programma 100 van Castricum. Al vele jaren staat Kees Melker bekend 
als de dorpssmit van Akersloot met de bekende smederij op de Juli-
analaan. Kees Melker is inmiddels de tiende gast in dit radioprogram-
ma en wordt een uur lang geïnterviewd. Wie nog een tip heeft voor een 
bijzondere gast kan dit nog steeds mailen naar 100@castricum105.nl. 
Men kan komende donderdag weer luisteren tussen 21:00 en 22:00 
uur naar 100 van Castricum op Radio Castricum105. Etherfrequentie 
105.0FM, kabelfrequentie Akersloot, Limmen & De Woude 89.0FM en 
kabelfrequentie in Bakkum en Castricum 104.5FM. Ook via internet 
kan men luisteren: www.castricum105.nl.

Verongelukte vlieger cen-
traal in ‘Vergane Glorie’
Castricum - Donderdagavond 31 januari is de vierde uitzen-
ding van Vergane Glorie op Radio Castricum 105. Deze uit-
zending staat in het teken van de verongelukte piloot Richard 
Taylor. Hij crashte met zijn toestel op 23 februari 1945 in de 
buurt van wat nu de Henri Dunantsingel is.

Plaatsgenoot Paul Patist houd 
zich zeer intensief en fanatiek 
met dit onderwerp - sinds 1995 
- bezig. Ook is hij actief lid van 
de werkgroep Oud Castricum. 
Donderdagavond spreekt John 
Heideman uitvoerig met hem 
over Richard Taylor. 

Ook wil Paul graag aan de hand 
van dit artikel een oproep doen 
voor fotomateriaal van het ge-
crashte toestel. Er zou onder 
de mensen nog misschien foto-
materiaal aanwezig zijn van het 
veldgraf van Richard Taylor. Het 
veldgraf van Taylor werd destijds 

door de zusters Jacobs verzorgd. 
De stoffelijke resten van Taylor 
werden pas in 1946 opgegraven 
door de Amerikaanse graven-
dienst. De broer van Richard, 
Robert Taylor, wordt nog steeds 
vermist sinds 11 maart 1944 in 
de buurt van Loggia, Italië. Als er 
personen zijn die nog fotomateri-
aal hebben of souveniers van het 
toestel van Richard dan zou Paul 
daar graag  kopieën of foto’s van 
willen maken.

Donderdagavond 31 januari om 
20.00 uur begint de uitzending 
op Castricum 105.
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Gehandicapt
U heeft het allemaal kunnen lezen wat de Stichting Sociaal Carna-
val Castricum, de koren van de CAL-gemeente, Henny Huisman, de 
sponsoren en de vrijwilligers hebben gedaan voor de verstandelijk of 
fysiek beperkte medemens. Wat hebben ze genoten! Volgend jaar wil 
de Stichting weer een feest organiseren, maar het kost wel veel geld. 
Net zoals vorig jaar kostte het evenement 20.000 euro. De stichting 
heeft enkele leden die jaarlijks hun bijdrage leveren (Club van Hon-
derd), maar dat is niet genoeg. Daarom willen wij een beroep op u 
doen en vragen één euro (of meer) te storten op rekeningnummer  
1086.64.635 van de Rabobank. 
Op www.stichtingsociaalcarnavalcastricum.nl is te zien wat deze dag 
voor gehandicapten betekent. 
Frans Hendriks, bestuurslid van Stichting Sociaal Carnaval Castricum.

Windjammers doen het 
verkeerd met carnaval
Castricum - Zaterdag  barst het carnaval weer los in den lande, zo ook bij blaaskapel De Windjammers. 
Onder het motto ‘Verkeerd’ zal de feestband van zich laten horen met een Choco-Verkeerd-Concert in 
Castricum. Op zaterdag 2 februari wordt er twee maal een optreden verzorgd. Om 13.30 uur in de Burge-
meester Mooijstraat en om 14.45 uur in winkelcentrum Geesterduin. Hoe verkeerd de Windjammers bezig 
zijn anno 2008 kan men zien en horen onder het genot van een beker Choco-Verkeerd, gratis verstrekt door 
De Windjammers om de carnavalsvreugde te optimaliseren.

Uylenspieghels zijn 
klaar voor carnaval
Limmen - Van vrijdag 1 februari tot en met dinsdag 5 febru-
ari is het carnaval. Vrijdag is de start met kindercarnaval in 
Leutbunker de Burgerij. ‘s Ochtends is er een programma met 
clown Flapipo voor de groepen 1, 2 en 3. Voor de groepen 4 en 
5 is er ‘Ren je Rot’. ’s Middags is er de playbackshow voor de 
groepen 6,7 en 8. 

Zaterdagmiddag 2 februari zal 
er worden meegereden in de 
optocht van Pieperduin. Om 
19.00uur is er in de Cornelius-
kerk een gezinsviering met me-
dewerking van het kinderkoor. 
Om 21.00 uur gaan de deuren 
van Leutbunker open voor de 
‘Foute Avond’. Op deze avond is 
de muziek in handen van de Bad 
Medicine. de band die er vorig 
jaar ook een geweldig feest van 
wist te maken. Entree 5,00/7,50 
euro. 
Zondag is er de, steeds groter 
en langer wordende, optocht 
door Gorteldonk. Om 13.30 uur 
gaat de optocht van start bij het 
park op de Vuurbaak. Prins Tyl 
XII en zijn raad rijden dit jaar 
weer op de prachtige Prinsenkar 
met Patrick Bouqet die live de 
muziek zal verzorgen. Voor de 
kinderkarren van de Uylenspieg-
hels telt een maximum leeftijd 
van 10 jaar. Voor de kinderen 
ouder dan 10 jaar is een eigen 
plek binnen de optocht waar zij 
lopend en/of rollend, met ver-
sierde fiets of skelter, een mooie 

kar, alleen of met vrienden mee-
doen met de optocht. De lopers 
en rollers worden om 13.15uur 
bij de Prinsenkar verwacht. De 
Uylenspieghels willen bij dezen 
aan de bewoners langs de route 
vragen om hun auto’s niet op 
de rijbaan te parkeren. De route 
van de optocht is als volgt; start 
aan de Vuurbaak, r.a Enterij, l.a. 
Rijksstraatweg, r.a. Hogeweg, r.a. 
Molenweg, r.a. B.N. Straat, l.a. 
Rijksstraatweg, r.a. Nachtorchis, 
r.a. Rietorchis, l.a. Zonnedauw, 
rechtdoor Lage Weide, r.a. Mei-
doornlaan, r.a. Vredeburglaan, 
r.a. Dusseldorperweg, aankomst 
Burgerij. Aansluitend na de op-
tocht is er weer groot feest voor 
grote en kleine Gorteldonkers in 
Leutbunker de Burgerij met dj 
Harold en Patrick Bouqet. Om 
20.30 uur gaat de disco van start. 
Maandag 4 februari om 15.00 
wordt een bezoek gebracht aan 
Camerdonk. Op dinsdag 5 fe-
bruari is er de slotavond waarbij 
De Limbeats en Cees de Ruijte 
elkaar muzikaal afwisselen. De 
toegang is voor een ieder gratis. 

IVN-wandeling
Regio - Zoals elke maand op 
de eerste zondag, is er ook op 
zondag 3 februari weer een na-
tuurwandeling door de Wim-
menummerduinen. De wande-
ling begint om 11.00 uur bij het 
PWN-informatiebord aan het 
Nachtegalenpad aan de noord-
kant van Egmond aan den Hoef. 
Men dient zelf te zorgen voor een 
toegangskaart voor het Noord-
Hollands Duinreservaat. Een bij-
drage, richtlijn twee euro, wordt 
op prijs gesteld.

Open dag 
De Klimop
Castricum - Op woensdag 6 
februari van 10.00 tot 11.30 uur 
zijn de deuren van de Openbare 
Basisschool De Klimop geopend 
voor ouders/verzorgers van kin-
deren die binnenkort vier jaar 
worden en voor iedereen die 
belangstelling heeft voor deze 
school. Informatie is ook te vin-
den op de website www.obsde-
klimopcastricum.nl.
Indien bovenstaande datum niet 
schikt, is het na afspraak moge-
lijk om op een andere dag een 
kijkje in de school te nemen. 
Openbare basisschool De Klimop 
is te vinden op de Rooseveltlaan 
1, tel. 651656.
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Etos van den Haak viert 
jubileum met alle klanten

De feestweek loopt van 1 tot 
10 februari met diverse demon-
straties, aanbiedingen en gratis 
advies. Bovendien worden de 
klanten op 2 en op 9 februari ge-

Castricum – Het zal de komende tijd wel druk worden in win-
kelcentrum Geesterduin. Want het is op de kop af vijftien jaar 
geleden dat Teunis van den Haak drogisterij Etos kocht en dat 
wordt gevierd. De winkel heeft een bloeiende ontwikkeling 
doorgemaakt en om dit succes te vieren is het ruim een week 
lang feest voor alle klanten! 

trakteerd op koffie of thee in de 
koffiecorner die buiten de winkel 
wordt opgesteld. Speciaal voor 
de kinderen worden vier attrac-
ties opgesteld waarvoor klanten 
gratis muntjes ontvangen. Er ko-
men nagelstylisten naar de win-
kel, visagisten en men kan een 
deskundig advies krijgen over 
verzorgingsproducten. Daarnaast 
zijn er aantrekkelijke aanbiedin-
gen, bijvoorbeeld 25 procent kor-
ting op babyvoeding en voordeel 
op de producten van Kneipp en 
ROC. 

“In 1993 nam ik Etos over die al 
sinds 1988 in het winkelcentrum 
was gevestigd”, vertelt eigenaar 
Teunis van den Haak. “Op dat mo-
ment werkte ik met een fulltime 
kracht en drie parttimers. Nu be-
staat ons team uit vier fulltimers 
en negen parttimers, waarvan er 
zich maar liefst vijf gecertificeerd 
drogist mogen noemen en daar 
ben ik best trots op.” Etos van den 
Haak heeft altijd vooraan gelopen 
in de scholing van het personeel. 
“Alle medewerkers hebben het 
basisdiploma drogisterij op zak. 
Je bent tenslotte met gezondheid 
bezig, het gaat wel om je lijf en je 
leden.” Bovendien wordt het team 
regelmatig op de hoogte gehou-
den van de laatste ontwikkelin-
gen op het gebied van cosmetica 
en verzorgingsproducten. 
Ook wat betreft de inrichting on-
derscheidt Etos den Haak zich. 
“Wij presenteren ons ruime as-
sortiment in fraaie counterkasten 

en dat is echt niet standaard bij 
Etos. Na de verbouwing is het as-
sortiment op een prettige, over-
zichtelijke wijze opgesteld.” Van 
den Haak betreurt het dat dro-
gisterij Vaalburg zijn deuren heeft 
gesloten. “Dat was nog echt een 
drogist van de oude stempel die 
ook veel losse producten ver-
kocht. Wij verkopen die produc-
ten natuurlijk ook wel, maar dan 
voorverpakt en in bepaalde hoe-
veelheden. We stuurden in het 
verleden met regelmaat klanten 
naar elkaar.”
Ondertussen is het gezellig druk 
in de winkel. De meeste klanten 
lopen doelgericht op de gewens-
te producten af, anderen vragen 
om een gedegen advies. Cadeaus 
worden prachtig ingepakt en de 
cadeaubonnen worden stan-
daard voorzien van een parfum-
monstertje, waardoor het cadeau 
toch iets leuker wordt. En dat is 
nog niet alles. Terwijl Etos van 
den Haak al tien procent korting 
geeft op de luxe geuren, komt 
er nu een speciale pas waarmee 
klanten vanaf 1 februari tien pro-
cent krijgen op luxe gezichtsver-
zorgingsproducten. Denk dan 
aan merken als Clarins, Biotherm, 
ROC en Marbert. Zo zijn produc-
ten die ontwikkeld zijn voor zowel 
de jonge als de oudere huid ver-
tegenwoordigd in de kortingac-
tie. “Tijdens onze jubileumweek 
hebben we sowieso aan alle leef-
tijdsgroepen gedacht. Van baby 
tot senior; iedereen is welkom het 
feest mee te vieren.” 

Britt Mode brengt 
geheel nieuwe lijn 
Castricum – De winkel mocht de naam krijgen van dochter 
Britt, maar dan alleen als er geen duffe kleding zou worden 
verkocht. Carolien Bleijendaal (48) heeft woord gehouden. 
Britt brengt een geheel nieuwe lijn naar Castricum en dat is 
bijzonder goed nieuws voor vrouwen die houden van kwaliteit 
en stijlvolle, maar niet al te chique mode. De kleding van Britt 
is vooral heel erg mooi!

Carolien heeft met hulp van haar 
vriendin Lilian van der Horst uit 
verschillende Europese voor-
jaarscollecties de topstukken 
verzameld. Merken als Transit 
uit Italië, Edith & Ella uit Dene-
marken, Backstage uit Duitsland, 
Elisa F, van een Duitse ontwerp-
ster die op Ibiza woont, Cher uit 
Nederland; ze zijn voortaan ge-
woon te koop op de Dorpsstraat 
89. “Bovendien komt de boven-
kleding van Vive Maria nog bin-
nen, Kenzo shawls en tassen van 
La Palmerie. En ik verkoop de le-
ren riemen van Leyva uit Spanje”, 
vertelt Carolien. Wie denkt dat 
voor deze merken de hoofdprijs 
moet worden betaald heeft het 
mis.

Supervrouwelijk zijn de jurken 
van Elisa F en dat geldt zelfs voor 
de zwierige broekjurk. “De broe-
ken van deze Duitse ontwerpster 
zijn uitgevoerd zonder knopen 
of rits, maar met elastiek en dat 

is ideaal voor vrouwen met een 
wisselend gewicht of een maatje 
meer.” Ook de linnen broeken 
zijn voorzien van elastiek, wat 
het draagcomfort aanzienlijk ver-
hoogt. De collectie van Edith & 
Ella, die nog binnenkomt, brengt 
lieve, vrouwelijke kleding uitge-
voerd in een poedertint. 

Er zijn blouses, hemdjes, jasjes 
en pantalons in linnen die goed 
te combineren zijn met zowel 
gekleed als sportief. “Bij de broe-
ken is rekening gehouden met 
de lengte van de Nederlandse 
vrouw. En als de pijpen toch te 
lang zijn, worden ze gratis inge-
kort.” De basiskleuren grijsblauw, 
zwart, wit, beige en olijfgroen 
worden afgewisseld met een vro-
lijke noot; fuchsia en lila bijvoor-
beeld. Maar er zijn ook noncha-
lante truitjes en vestjes van tricot, 
spijkerjasjes en jurkjes geschikt 
voor op strand en in de stad. 
De winkel is op smaakvolle en 

overzichtelijke wijze ingericht. 
Daarbij is gebruikgemaakt van 
hout in combinatie met zink, 
wat een grappig effect teweeg 
brengt. Carolien: “Ik heb heel 
veel te danken aan timmerman 
Gerard Duijn die mij fantastisch 
heeft geholpen.” Zo bedacht hij 
een ingenieuze oplossing voor 
de realisatie van twee kleedka-

mers achter in de vrij smalle win-
kel. Een derde kleedkamer wordt 
alleen bij grote drukte gebruikt. 
En druk gaat het worden! Afge-
lopen zaterdag werd de winkel 
geopend en de loop zat er met-
een goed in. “Er kwamen moe-
ders met hun dochter binnen en 
dat vind ik leuk. Ik verkoop mode 
voor volwassen vrouwen die er 

van houden mooi gekleed te 
gaan. En dan maakt het niet uit 
of zij nu 25 jaar of 50-plus zijn.”

Britt is geopend op maandag van 
13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot 
en met vrijdag van 10.00 tot 18.00 
uur en op zaterdag van 10.00 tot 
17.00 uur. Wie meer wil weten kan 
Carolien bellen: 0251-679884.
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Eerste prijs naar leerlingen van 
Kennemer College Heemskerk
Regio - Dewy Leegwater en Nick Timmer van de afdeling Con-
sumptief van het Kennemer College, locatie de Velst, hebben 
bij de jaarlijkse serveerwedstrijden van Stichting Europa Culi-
nair en het Gastvrijheidsgilde in Maatricht de eerste prijs be-
haald. 

Hiermee was het Kennemer Col-
lege onder begeleiding van I. 
Krop de beste school van alle 
deelnemende scholen. 
De leerlingen waren verant-
woordelijk voor het indekken en 
serveren van een tafel voor vier 

personen, het maken van de me-
nukaarten, de tafeldecoraties en 
een showtafel met als onderwerp 
Puur Smaak. 
Daarna moesten zij onder het 
strenge oog van een driekoppige 
jury een vijfgangenmenu serve-

ren en een fles wijn openen aan 
tafel. Dewy en Nick vielen vooral 
op door de gast gerichte manier 
van werken en de verzorging van 
de tafels. 

Na een derde plaats in 2006 en 
de Prix d’Honneur en tweede 
plaats in 2007 is de eerste plaats 
een mooie bekroning voor de in-
zet van de leerlingen en docen-
ten consumptief van het Kenne-
mer College. 

Harry ziet Abraham
Castricum - Op 23 januari werd brandweerman Harry de Water ver-
rast met een Abraham in de voortuin. Zijn collega’s van de vrijwillige 
brandweer hadden hun best gedaan er weer een grappige vertoning 
van te maken. Zijn 50e verjaardag werd gevierd met familie, vrienden, 
collega’s van de brandweer uit Castricum én Voorschoten waar Harry 
brandpreventieofficier is. (Foto: Giel de Reus).

Henny Huisman leest voor
Castricum - Tijdens de Nationale Voorleesdag, die verleden week 
woensdag plaatsvond in het gehele land, kwam tv-presentator Henny 
Huisman naar Forte Kinderopvang. Eerst waren de kinderen van De 
Toren aan de beurt, daarna die van Het Zandkasteel. En Henny, vader 
van twee kinderen en inmiddels opa, is de kunst van het voorlezen nog 
lang niet verleerd. (Foto: Giel de Reus).

Akersloot - Wethouder Ber Hes leest tijdens de Nationale voorlees-
dagen in de Bibliotheek Akersloot de kleuters van de Johannesschool 
voor.

Lies Vink en de straat-
kinderen van Kathmandu  
Castricum - De Castricumse Lies Vink is in Nepal actief voor 
de straatkinderen. In het Shangrila Home worden ze opgevan-
gen. Regelmatig geeft ze bericht over haar ervaringen.

Bingo in de Soos  
Castricum - Voor wie zin heeft in 
een gezellige bingomiddag met 
leuke prijsjes,  swingende muziek, 
een spelletje of een praatje is op 
zondag 3 februari welkom bij De 
Soos in Discovery. Discovery is 
te vinden in de Dorpsstraat 2a in 
Castricum, schuin tegenover het 

station. Vanaf 14.00 uur tot 17.30 
uur zijn mensen met én zonder 
beperking uitgenodigd. De Soos 
wordt elke eerste zondag van de 
maand gehouden. Discovery is 
toegankelijk voor rolstoelen. 

Voor meer informatie: Stichting 
Welzijn Castricum, Opbouwwerk, 
telefoon 0251-673793.“In Kathmandu is een groot deel 

van de mensen straatarm en zij 
kunnen niet in de dagelijkse be-
hoeften voorzien. Er heerst veel 
armoede, mensen leven op de 
vuilnisbelt en struinen door de 
straten om te kijken of ergens nog 
iets mee te verdienen valt. Veel 
mensen die dat niet meer redden 
raken aan de drank, de drugs en 

in de prostitutie. De kinderen van 
deze mensen, soms maar twee of 
drie jaar oud, belanden vaak op 
straat. Ze banjeren met de groten 
mee en hebben geen leuk leven, ze 
zijn ondervoed, mankeren van al-
les en sterven vaak op straat. Onze 
organisatie probeert zoveel moge-
lijk kinderen uit het straatleven te 
halen. We werken samen met Ne-

palese straatwerkers, die nagaan 
of er nog familie is en hoe die er 
voor staan.” 
Voor alle straatkinderen is er een 
opvang voor de avond en de nacht. 
Zij krijgen daar voeding en een 
slaapplek, maar moeten de vol-
gende dag de straat weer op. Lies: 
“Dat klinkt hard en dat is het ook, 
maar 500 kinderen bij elkaar hou-
den zonder dat je ze iets kunt bie-
den is nog veel moeilijker. Gelukkig 
zijn er dingen voor ze geregeld. Zo 
kunnen ze hun papier en karton, 
vodden, blikjes, of wat ze ook maar 
verzamelen, binnen die opvang 
aan de handelaren slijten. Door de 
leiding wordt er op toegezien dat 
ze er ook wat voor krijgen.” 
In Shangrila Home wonen vijfenze-
ventig  voormalige straatkinderen. 
Zij krijgen er onderwijs, voeding 
en liefdevolle begeleiding. Er is een 
computerproject en een naaiatelier 
waar dagelijks heel veel kinderen 
van gebruikmaken. “Vrijdag ver-
trek ik weer voor een poosje naar 
Nepal om te werken en kijken waar 
de nood het hoogst is. Dit alles kan 
ik niet alleen en ik heb uw hulp 
hier hard bij nodig.” Wie wil steu-
nen kan een bedrag overmaken 
op rek.: 801275490 (Fortis) o.v.v. 
Straatkinderen van Kathmandu.

Tekenen en 
schilderen
Castricum - Tekenen en schil-
deren kan ‘s morgens, ‘s middags 
en ‘s avonds op dinsdag, woens-
dag en donderdag bij Ida Zwart-
kruis. Ida geeft les aan beginners 
en gevorderden. Bel voor meer 
informatie tussen 19.00 en 20.00 
uur op tel.: 0251-657507. 

Leven in balans
Castricum - Op donderdag 28 
februari begint om 20.00 uur in 
de Maranathakerk een bijeen-
komst die wordt georganiseerd 
door de Raad van Kerken Castri-
cum.  Het gezelschap ‘Wind van 
zee’ en verteller Piet Paree willen 
de bezoekers inspireren tot een 
zoektocht naar een beter balans. 
Aanmeldenkan op het email-
adres rvk.castricum@casema.nl 
of bel 0251-656019.
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Voetbalveiling FCC
Castricum - Afgelopen zaterdagavond hield voetbalclub FC 
Castricum haar tweede veiling om zoveel mogelijk geld in te 
zamelen voor verschillende doeleinden.

Velen waren weer naar de gezel-
lige kantine van de vereniging op 
Noord-End gekomen om te bie-
den op de 240 ‘kavels’, die ook dit 
jaar door sponsors, leden en de 
‘Vrienden van FC Castricum’ be-
schikbaar waren gesteld. Onder 
de hamer kwamen producten als 
een pondje paling, een litho van 
Herman Brood, een surprisedoos 
en een rondwandeling met Oud-
Castricum. 
Namens het gemeentebestuur 
bood wethouder John Hommes 
een mp-3speler aan en veilde 
deze ‘nulde’ kavel. Daarna was 
het de beurt aan de drie ervaren 
veilingmeesters Kees Kroone, 
Bert Zonneveld en Cor Nuyens, 

die met rappe tong de artikelen 
aanprezen en verkochten. Ook 
was er een eerste rol voor Martin 
Vaalburg, de kersverse voorzitter 
van de voetbalclub. Het hoogste 
bod was 200,- euro op vier uur 
klussen, verzorgd door speler 
Marcel Tervoort.

Rond middernacht werd de 
laatste kavel geveild en kon de 
balans worden opgemaakt. Het 
netto resultaat was circa 10.000,- 
euro. De vereniging kan nu de 
zo belangrijke defibrillator aan-
schaffen en weer wat geld re-
serveren voor de aankleding van 
een kunstgrasveld, dat deze zo-
mer zal worden aangelegd.

Knap debuut Joris Schekkerman 
Zaterdagteam FCC niet 
langs tiental van DZS
Castricum - Op een zwaar veld en onder een straffe zuidwes-
ter wind heeft FC Castricum tegen het matige DZS dure pun-
ten gemorst. Terwijl Castricum haar wonden likte werd bij de 
thuisploeg het ene puntje met gejuich ontvangen. 

Het spel van de thuisploeg 
kon met één woord worden 
getypeerd: inzet. DZS ging 
daarin behoorlijk ver, want de 
ploeg van trainer Cees Rou-
bos gooide alle middelen in de 
strijd. Zelfs met tien man bleef 
de thuisploeg vrij gemakkelijk 
overeind. Dat het ten koste 
ging van 2 rode kaarten, daar 
rouwde niemand om bij DZS. 
FC Castricum liep daarmee op-
nieuw averij op in de titelstrijd, 
uitslag 2- 2. Het spel van Cas-
tricum kon ook met één woord 
worden getypeerd: aardig. Het 
gezicht van Castricum trainer 
Rob de Kip sprak na afloop 
boekdelen. De Kip, toch al 
geen liefhebber van dit soort 
wedstrijden: “De achterstand 
op HBOK is nu 8 punten”, sprak 
Rob de Kip met een zucht. Over 
het spel van de 17-jarige debu-
tant Joris Schekkerman was 
de Castricum trainer goed te 
spreken. Als linkerverdediger 
speelde de eerstejaars A-ju-

nior vooral verdedigend een 
sterke wedstrijd. De jeugd-
speler liet zich niet van de wijs 
brengen door het fysieke spel 
van zijn directe tegenstander 
Niels Veldkamp. Veldkamp 
speelde regelmatig over het 
randje, met een terechte rode 
kaart als gevolg, maar Joris 
Schekkerman gaf geen krimp. 
Over het spel van zijn ploeg als 
geheel was Rob de Kip ook re-
delijk tevreden. De trainer: “De 
omstandigheden waren zwaar, 
maar wij hebben in ieder geval 
geprobeerd te voetballen. Dat 
lukte in de eerste helft zelfs vrij 
aardig. Na rust creëerden we 
te weinig kansen, omdat we 
erg slordig waren met de voor-
zet. In de slotfase mogen we 
nog van geluk spreken dat die 
bal op de lat gaat in plaats van 
erin.” Toch zal Castricum an-
ders moeten voetballen in dit 
soort wedstrijden wil de ploeg 
aan het eind van het seizoen 
aanspraak maken op promotie. 

SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag 25 januari 
speelde schaakvereniging Vre-
deburg ronde zestien. Ebels hield 
stand tegen een overweldigende 
aanval van Kramer, die na drie 
uur schaken uit vermoeidheid 
de winstvoortzetting miste en in 
een gelijk toreneindspel remise 
moest accepteren. Termes was 
gewaarschuwd tegen de runner 
up A Wellink en bleef zijn eigen 
spel spelen, dit bracht hem een 
goede stelling en winst. D. Aafjes 
had zijn avond niet en blunderde 
teveel tegen Blekemolen, die een 
gemakkelijke winst kreeg. Van 
Rees zag het na een lange partij 
niet meer zitten in een gewonnen 
stand tegen K. Aafjes en verloor 
materiaal en de partij. Kos had 
een gevaarlijke vrijpion tegen 
Hollander, die na lang nadenken 
een toren offerde en zelfs nog 
lang kon doorschaken in een pi-
onneneindspel dat Kos tenslotte 
goed afrondde. Pouw had zich 
relaxed voorbereid en schaakte 
zeer agressief tegen J. Levering, 
die hier geen goed antwoord op 
had. 

VV Limmen boekt 
fraaie zege in Alkmaar 
Limmen - Limmen 1 heeft overtuigend met 1-3 van Alkmaar-
sche Boys gewonnen. Limmen staat na de winst ,samen met 
Koedijk, op de tweede plek van de ranglijst. En juist deze twee 
ploegen moeten het zondag 3 februari tegen elkaar opnemen.

In de kaasstad won Limmen 
door treffers van Harry Verduin 
(benutte strafschop), Ron van 
Stralen (treffer op fantastisch 
aangeven van Jeroen Veldt) en 
invaller Rik Seignette (prachtig 
voorbereidend werk René Hof). 
Het publiek genoot van een ge-
weldig duel. Trainer Sem Wok-
ke had vooraf al nadrukkelijk 
voorspeld dat Limmen andere 
vaardigheden moest aanspre-
ken dan het gewend is. Door 
de lange winterstop - op 18 no-
vember speelde de ploeg haar 
laatste competitiewedstrijd - 
ontbrak het aan ritme en kwam 
het aan op duelkracht, uithou-
dingsvermogen, ervaring en 
vooral beleving. Limmen slaag-
de cum laude in die opdracht. 
In de eerste helft kreeg Lim-
men weliswaar de betere kan-
sen, maar moest het continu de 
gelederen gesloten houden om 
het gevaar van Alkmaarsche 
Boys in te dammen. Met kan-
sen voor Martijn de Haan, van 
Stralen en nogmaals de Haan 
had de ploeg halverwege al 
een voorsprong verdiend, maar 
onzorgvuldigheid in de afwer-
king voorkwam dat. Anderzijds 
moest doelman Edwin den 
Breejen enkele malen de han-
den uit de mouwen steken om 
het team voor een achterstand 
te behoeden. In de zestigste 
minuut kon de thuisploeg op 
1-0 komen. Uitgerekend oud- 
Limmen speler Tim Suykerbuyk 

scoorde de openingstreffer 
tegen zijn oude club: 1-0. Het 
sierde Limmen dat het na deze 
tegenvaller nog nadrukkelij-
ker de schouders kromde. Die 
wilskracht werd belichaamd 
door Koen Nijman, die na een 
prima solo de bal voor het doel 
wilde trekken. Een speler van 
Alkmaarsche Boys beroerde de  
bal met zijn hand waarna de  
werkelijk uitmuntend leidende 
scheidsrechter Mahalbali de 
bal op de stip legde. Routinier 
VerduinHarry nam zijn verant-
woordelijkheid en zorgde in de 
69e minuut vanaf elf meter voor 
de verdiende gelijkmaker: 1-1. 
Vier minuten later stond het 
1-2 door van Stralen. Daarmee 
zat de wedstrijd in het slot en 
negen minuten voor het eind-
signaal pikte Seignette zijn 
doelpuntje mee. René Hof on-
derstreepte zijn blakende vorm 
en passeerde achteloos enkele 
spelers om de invaller in stel-
ling te brengen. De wijze waar-
op Seignette zijn eerste treffer 
in Limmen 1 scoorde was fraai: 
1-3.      

Freewheelend haalde Limmen 
vervolgens de finish in één van 
de aantrekkelijkste wedstrijden 
die Limmen de afgelopen sei-
zoenen heeft gespeeld. Zondag 
wacht een nieuwe uitdaging. 
Dan ontvangt Limmen Koedijk 
dat koploper Vios (W) op een 
0-2 nederlaag trakteerde. 

Nordic Walking 
voor mensen 
met beperking 
Castricum - Tot eind april is 
het mogelijk mee te doen aan 
de lessen en trainingen Nordic 
Walking voor mensen die trainen 
in een lager tempo dan normaal. 
Deze vinden plaats op donder-
dagmiddag in het Noordhollands 
Duinreservaat. De Stichting Doen 
heeft 30.000 euro subsidie be-
schikbaar gesteld aan de Stich-
ting Sportwandelschool, om dit 
duurzame bewegingsprogramma 
op te starten en te waarborgen 
onder de naam Beweeg Mee! 
Dankzij de subsidie kan de eigen 
bijdrage laag worden gehou-
den. In de eerste vier maanden 
bestaat het programma uit een 
complete cursus Nordic Wal-
king die evenveel kost als een 
korte cursus van zes lessen. Juist 
voor mensen met een beperking 
is rustig bewegen een must. In 
groepsverband is de motivatie 
om te gaan groter.

Door deel te nemen aan de wan-
deltrainingen, wordt niet alleen 
gewerkt aan het verbeteren van 
de fitheid, maar juist het buiten 
zijn in de frisse lucht en het sa-
menzijn met anderen heeft een 
positieve invloed op het gevoel 
van welbevinden.
Er kan de eerste keer gebruik ge-
maakt worden van een proefles 
(10,00 euro inclusief gebruik van 
stokken). Daarna kan het traject 
van vier maanden van start gaan 
en kunnen mensen hun eerste 
stap zetten tot een vitaler leven. 
Start elke donderdag om 15.15 
uur. Parkeerplaats Scoutingpad. 
Voor aanmelding: 0229-239447 
of 06-42138213,, info@sport-
wandelschool.nl. Kijk  op  www.
nordicwalkingschool.nl voor 
meer informatie. 

Gemeente licht inbreidingen en 
woonvisie toe in bijeenkomst
Castricum - De gemeente start met informatieavonden 
over het nog op te stellen Masterplan Inbreiding en Lokale 
Woonvisie Castricum. Iedereen is hierbij welkom op een 
van de bijeenkomsten op 11, 12 of 13 februari.

Castricummers en Bakkum-
mers kunnen op maandag 11 
februari van 19.30 tot 21.00 uur 
terecht in Ontmoetingscentrum 
Geesterhage. Op dinsdag 12 
februari van 19.30 tot 21.00 uur 
vindt de informatieavond plaats 
in sporthal De Lelie in Akersloot 
en op woensdag 13 februari 
van 19.30 tot 21.00 uur zijn in-
wonders van Limmen welkom 
in De Burgerij.
In het collegeprogramma ‘Ge-
woon doen!’ en in de voor-
jaarsnota’s 2006 en 2007 is 
aangeven dat het college van 
burgemeester en wethouders 
behoefte heeft aan meer regie 
op ruimtelijke ontwikkelingen 
binnen de kernen van onze 
gemeente. De wens tot het 
opstellen van een lokale woon-
visie is opgenomen in de Visie 

Buitengewoon Castricum en de 
Regionale Woonvisie Noord-
Kennemerland. 
Het beleidsdocument Mas-
terplan Inbreidingen heeft 
tot doel het in kaart bren-
gen van mogelijke locaties 
voor (woning)bouw, al dan 
niet na sloop. Het geeft rand-
voorwaarden voor de (her-)  
ontwikkeling van locaties 
ten aanzien van kwaliteit en 
(bouw)programma’s. Bijvoor-
beeld door benoeming van het 
type en aantal woningen, aan-
duiding van de schaalgrootte 
van de bebouwing en van 
aansluiting bij de ruimtelijke 
structuur van het betreffende 
gebied. In de  Lokale Woonvisie 
wordt de huidige en toekom-
stige woningbehoefte van de 
gemeente in kaart gebracht. 
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...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,-

Restaurant KooKKunst
Drie gangen voor 4 euro!
Castricum - Het doel van Restaurant KooKKunst aan de Gas-
straat 3 in Castricum is om mensen met een klein budget te 
laten genieten van een heerlijk driegangenmenu voor slechts 
4,00 euro. Dit kan op de dinsdag- en donderdagavond om zes 
uur. Ook staan ontmoeting en het sociaal bezig zijn hoog op de 
‘menukaart’ van dit restaurant.

Een personeelslid van Restaurant 
KooKKunst ervaart dit project als 
zeer positief: “Ik werk hier nu zo’n 
maand of zes en ben begonnen 
om wat meer onder de mensen te 
komen en omdat ik het leuk vind 
om wat te doen. Het mooie van 
restaurant KooKKunst is de diver-
siteit die het biedt; allerlei soor-
ten en typen mensen met ieder 
hun eigen achtergrond komen 
hier om samen van een maaltijd 
te genieten. We proberen er al-
tijd samen wat van te maken en 
dat is de kracht van het geheel! 
In het begin was het een beetje 
pionierswerk, maar nu krijgt het 
echt vorm. KooKKunst voorziet 
in een duidelijke behoefte en is 
ondermeer een belangrijke ont-
moetingsplek geworden voor de 
trouwe bezoekers.” 
Restaurant KooKKunst maakt deel 

uit van Roads. Stichting Roads is 
een aanbieder van tal van integra-
tieactiviteiten voor mensen met 
een psychiatrische achtergrond. 
Zo bestaat er ook een Roads uit-
wisselingsproject met mensen uit 
de geestelijke gezondheidszorg 
uit Polen. Zij komen kijken hoe 
het hier geregeld is en zij eten 
donderdagavond met zo’n twintig 
man in het restaurant. Daarnaast 
werkt KooKKunst ook preventief 
door ondermeer een gezellige en 
sociale ontmoetingsplek te bieden 
voor een ieder, gecombineerd met 
een gezonde maaltijd voor een 
klein bedrag onder een gemoe-
delijke sfeer. Ook is er ruimte voor 
het uitwisselen van ervaringen. 
Geïnteresseerd? Aanmelden kan 
uiterlijk tot twee uur ’s middags 
op de dinsdag en donderdag op 
0251-665950.  

Bakkerij met reggae-ska 
en Skatjes in Conquista 
Limmen - Vrijdag 1 februari vindt een swingend reggae-ska-
festijn in Conquista, georganiseerd door De Bakkerij. De dj’s 
van reggaesounds zullen samen met skaband De Skatjes er-
voor zorgen dat het feest wordt. 

De Skatjes zijn geen onbeken-
den voor de bezoekers van de 
Bakkerij. Ze hebben daar tijdens 
reggae-avonden en meerdere 
festivals al voor de nodige feest-
vreugde gezorgd. De Skatjes 
bestaan uit zeven woest en-
thousiaste skamuzikanten, die 
samen vanuit Heiloo het land 
doorreizen. 
De Skatjes onderscheiden zich 
door een swingende blazers-
sectie bestaande uit trombone, 
trompet en altsaxofoon, die 
wordt begeleid door drums, 
toetsen, gitaar en bas. De zang 
wordt voornamelijk vertolkt door 
basgitarist Loek Hauwert, die te-
vens gitarist is bij Mark Foggo’s 

Skasters.  Enkele hoogtepunten 
uit de carrière van De Skatjes 
zijn optredens in De Melkweg, 
P60, het Visbakfestival, ver-
scheidene studentenfeesten, en 
natuurlijk de vele optredens op 
lokale podia zoals de Buk Buk 
en de Bakkerij. 

Voor en na het optreden zullen 
de dj’s van reggaesounds ervoor 
zorgen dat men niet stil kan blij-
ven zitten. Vrijdag 1 februari zal 
dit feest van 20.00 tot 1.00 uur 
in het Conquista Café plaatsvin-
den. De toegang is geheel gra-
tis. Jongerencentrum Conquista 
bevindt zich op de Kerkweg 50 
te Limmen.  

Open dag Oud-Castricum in 
teken van winterse taferelen 
Castricum - De eerstvolgende 
open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum wordt gehou-
den op zondag 3 februari van 
11.00 tot 16.00 uur in het His-
torisch Informatiecentrum De 

Duynkant aan de Geversweg. 
Er is een nieuwe expositie te 
bezichtigen met als thema 
winterse taferelen. De leden 
van de werkgroep zijn aanwe-
zig om vragen te beantwoor-

den over de geschiedenis van 
Castricum en Bakkum of over 
familieleden. Daarvoor is ech-
ter meer gelegenheid op elke 
maandag- en woensdagavond 
van 19.30-21.30 uur, wanneer 
De Duynkant ook is openge-
steld. Informatie over de werk-
groep is ook te vinden op de 
website www.oudcastricum.
com
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Superzondag met veel winstpartijen
CAS RC zet vorm weer op scherp
Castricum - De neuzen staan bij de Castricumse Rugby Club 
weer allemaal in dezelfde en goede richting. Na de nederlaag 
vorige week bij Hilversum werd er flink getraind en gepraat. 
Een jeugdige opstelling bracht de positieve sfeer tot uiting in 
de thuiswedstrijd tegen het laag geklasseerde Oysters. 

De ploeg uit Oisterwijk werd op 
Wouterland met liefst 70 – 7 ver-
slagen en daarmee vielen de sco-
res op de rugbyvelden bijna alle-
maal hoog. De Colts versloegen 
een combinatie uit Eindhoven met 
85 – 0, terwijl de Ladies met 76 
– 12 wonnen van de Eempanthers. 
Helaas lukte het de Shadows niet 
om de opgaande lijn voort te zet-
ten. Het uiterst ervaren Delft was 
met 5 – 24 toch te sterk.
Het verliezen van Hilversum was 
niet de ergste pijn, het derde ver-
lies in één seizoen nadrukkelijk 
wel. Captain Edward Kelsey kon-
digde al straffe maatregelen aan 
en er werd dan ook stevig ge-
traind. De selectie is echter nog 
steeds niet op volle sterkte. Storm 
Carroll moest wegens familie-
omstandigheden per omgaande 
terugkeren naar Nieuw Zeeland. 
Schouderblessures houden Mike 
Culum en Clint Hill voorlopig langs 
de zijlijn en een griepgolf speelde 
de selectie ook parten. Met het 
oog op de doorgroei was er dan 
ook een goede gelegenheid om 
de jeugd een kans te geven, en 
zo maakten Luuk de Geest (op-
nieuw), Andretti van Riet en Daniel 
Zwijnenberg hun opwachting in 
de basis. Bovendien gold lijfsbe-
houd ook als onderwerp van be-
lang met de belangrijke wedstrijd 
tegen ’t Gooi komende zondag in 

het achterhoofd.
Al snel bleek CAS RC een flinke 
maat te groot voor het dappere Oi-
sterwijk. Met grote regelmaat werd 
er gescoord, via voorbereidende 
acties van zowel voorwaartsen 
als driekwarten. Henk Jan Ho-
gewerf, Maik Schermer, Rob van 
der Velden, Daniel McCorkindale 
en Andretti van Riet waren suc-
cesvol. Grote tegenvaller was dat 
zowel Rob Molenaar als Andrew 
Marsden er niet in slaagden om de 
conversies te benutten. Dat lukte 
Marsden wel na de laatste try in 
de eerste helft van Molenaar. Het 
was opvallend hoeveel balcontact 
Wesley Mulder had en bovendien 
hoeveel meters hij maakte. Eigen-
lijk was dat typerend voor de inzet 
van het hele team om een betere 
prestatie neer te zetten voor het 
veelkoppige publiek.
Na de rust, het was toen al 32 – 0, 
ging de scoringsmachine gewoon 
door. Het was goed te zien dat er 
eendrachtig samengewerkt werd 
om punten te vergaren en daar-
naast de pogingen om dat ook 
nog aantrekkelijk te bewerkstel-
ligen. De Brabanders lieten zien 
dat er wel degelijk talent in huis is, 
maar dat het niveau gewoonweg 
niet voldoende is om hogerop in 
de Ereklasse te komen. Niet voor 
niets leveren de Oysters al jaren-
lang spelers aan Oranje jeugdse-

lecties en kwamen ook op het 
allerhoogste niveau al spelers 
van de club voor het Nederlands 
vijftiental uit. Direct na de herstart 
bevestigde Eddy Kelsey het Cas-
tricumse overwicht. McCorkin-
dale had duidelijk geen last meer 
van het tijdsverschil met Nieuw 
Zeeland en scoorde de tweede 
en laatste try van de wedstrijd. 
Daartussen liet Kelsey Jeroen van 
der Loos scoren, vertoonde Rob 
van der Velden met een mooie 
solo nog eens zijn grote talent 
en liet Molenaar wederom zien 
van grote waarde voor de ploeg 
te zijn. Met Marsden benutte hij 
bovendien nog drie conversies. 
De nul werd van het scorebord 
gehaald door een gelukkige in-
terceptie van de Oysters. Van der 
Weijer kon onder de palen scoren 
en zo was de conversie voor Nas 
een eitje. Na precies tachtig mi-
nuten floot referee Buist af met 
de eindstand van 70 – 7. 

Dat CAS RC vorige week niet zo-
maar verloor in Hilversum werd 
even later bevestigd. Ook de 
concurrent uit Naarden moest 
buigen voor RCH, het werd in 
de slotminuten zelfs 32 – 18. Ko-
mende zondag spelen de Colts 
bij Diok, de Shadows in en tegen 
Dwingeloo en de hoofdmacht in 
de aanloop naar een serie ING 
Cup wedstrijden de belangrijke 
topper tegen ’t Gooi. Aanvang in 
Naarden is om 14.30 uur en de 
kampioensploeg van Gavin Ro-
berts rekent op een grote schare 
supporters.

zondag 3 februari 14.00 uur:

Limmen - Koedijk
wedstrijdsponsor: ZVK METSELWERK

pupil van de week: MAX VAN GINKEL (LIMMEN D1)

Vitesse’22 verliest na slechte 
wedstrijd van Westfriezen
Castricum - Zondag werd de winterstop afgesloten en werden 
de kicksen weer onder gebonden. Zo ook bij Vitesse’22. West-
friezen was de tegenstander op een dramatische grasmat, in 
de eerste wedstrijd van het kalenderjaar 2008. 

In een slechte wedstrijd trok West-
friezen uiteindelijk aan het langste 
eind, mede door de scheidsrechter 
die een hoofdrol opeiste. Vites-
se’22 laat daardoor de koppositie 
even voor wat het is, en neemt na 
dit weekend de derde plek in de 
tweede klasse in.
Het geliefde, aanvallende spel van 
Vitesse’22 kreeg mede door het 
veld geen kans van slagen, waar-
door vaak de lange bal werd ge-
hanteerd. Echter verloor de aanval 
de eerste helft teveel duels, waar-
door er weinig kansen werden af-
gedwongen. Westfriezen dook de 
eerste helft wel een aantal maal 
gevaarlijk voor de goal, maar zon-
der resultaat.
De tweede helft was een stuk 
spectaculairder. Na een kopbal 
van Lennert Beentjes die via een 
Westfries op de paal belandde was 
het de beurt aan Westfriezen. Een 
onschuldig duel werd op twin-
tig meter door de scheidsrechter 
anders beoordeeld. Uit de snel-
genomen vrije trap scoorde de 

spits van Westfriezen vanuit een 
duidelijke buitenspelpositie de 1-0 
binnen. Protesten van de Vitesse-
kant hadden slechts een negatieve 
uitwerking. De grensrechter werd 
weggestuurd.
Het zou echter niet de enige twijfel-
achtige beslissing van de scheids-
rechter blijken. Een onschuldig duel 
rond de middellijn werd bestraft 
met de tweede gele kaart voor een 
Westfries, waardoor ze met tien 
man kwamen te staan. Vitesse’22 
kreeg door de man-meersituatie 
in de laatste tien minuten nog een 
aantal goede kansen. De keeper 
van Westfriezen trad kordaat op bij 
een goede inzet van Bakker, maar 
was volkomen kansloos bij een in-
zet van Tom Spil. De scheidsrechter 
zag echter een voor iedereen on-
bekende reden om het doelpunt af 
te keuren. De scheidsrechter koos 
er daarna voor om een afkoelpauze 
van vijf minuten in te schakelen. 
Na deze pauze was er echter niet 
genoeg tijd meer om alsnog de ge-
lijkmaker te maken.

FCC zondag komt niet 
verder dan gelijkspel  
Castricum - Afgelopen zondag kon de ploeg van trainer Ever-
hard Luijckx zich thuis tegen SDOB revancheren voor de sma-
delijke 4-2 nederlaag van vorig jaar september in Broek in 
Waterland. 

Deze tegenstander had daarna 
niet veel punten meer gehaald, 
want tot zondag stonden zij met 
7 uit 13 op de één na onderste 
plaats. De Castricummers had-
den inmiddels een stevige mid-
denmootpositie bereikt, dus gin-
gen zij op papier een makkelijke 
middag tegemoet. De waarheid 
was echter anders en nadat de 
blauw-witten voor rust verzuimde 
te scoren, mochten zij uiteindelijk 
met een terechte puntendeling 
hun handen dichtknijpen.
Uit het niets lukte het de geel-
zwarten uit Broek in Waterland 
na een half uur om zeer tegen de 
verhouding in de leiding te nemen 
op een zeer fortuinlijke wijze. Een 
hoge voorzet vanaf de linkerflank 
werd namelijk niet goed door de 
Castricumse goalie Pim Touber 
beoordeeld, waarna een kopbal 
van Jort Boot via de onderkant 
lat tot verbijstering van vriend en 

vijand de doellijn passeerde (0-
1). In de tweede helft moesten de 
blauw-witten druk blijven zetten 
om aansluiting te vinden in deze 
wat gezapige partij. Na een half 
uur spelen verscheen dan toch 
de verdiende gelijkmaker op het 
scorebord. Vanaf links bediende 
Bob Rootjes de behendige Pinas 
op maat, die van dichtbij knap 
binnenschoot (1-1). De ploeg uit 
Waterland kreeg daarna nog een 
aantal goede kansen, maar pro-
fiteerde daar niet van. Castricum 
had daarbij nog geluk toen er een 
overtreding werd gemaakt op de 
rand zestien meter en de goed 
leidende scheidsrechter Agema 
niet naar de stip wees, maar de 
vrije trap er buiten liet nemen. 

De Castricumse zondagsploeg 
hield uit de twee ontmoetingen 
tegen deze matige tegenstander 
slechts een schamel puntje over. 

Meervogels blijft eenvoudig aan kop
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels blijft na de 0-3 
winst op VVZ koploper in de vier-
de klasse B. Concurrent Volen-
dam volgt op drie punten maar 
heeft een duel minder gespeeld.
VVZ dat bijna onderaan staat 
kwam sterker over dan vooraf 
was verwacht. Meervogels kwam 
wel door Velthuis op voorsprong. 
Daarna kon Koelman 0-2 scoren 

en dat zou tevens de ruststand 
worden.
In de tweede helft werd er door 
Meervogels redelijk gespeeld. 
Het team wist dat de overwin-
ning al binnen was. Wel kon 
Broerse 0-3 scoren. Meervogels 
moet het zaterdag 2 februari op-
nemen tegen PSCK en dat is ook 
een tegenstander die laag op de 
ranglijst staat. 

Dramatisch 
dieptepunt 
voor Helios
Castricum - Helios kende af-
gelopen zondag een dramatisch 
dieptepunt. De ploeg van coach 
Michiel van Halderen ging met 
9-13 onderuit in het duel met 
Badhoevedorp.
“Ze deden alles wat ze nou juist 
niet hadden moeten doen’’, ver-
zuchtte coach Van Halderen te-
neergeslagen. Helios kopieerde 
het speltempo van opponent 
Badhoevedorp keer op keer zo-
dat de hoofdmacht uit Castricum 
constant achter de feiten aan 
bleef lopen. Met een schamele 
2-6 ruststand was het drama nog 
niet compleet.
Ook in de tweede fase van het 
duel bleef Helios maar aanmod-
deren. “Waar het aan ligt weet 
ik niet. Ik ben er van overtuigd 
dat mijn ploeg kampioen kan 
worden. Mijn spelers hebben ge-
noeg kwaliteit in huis om dat te 
kunnen bewerkstelligen. Wat er 
zondagmiddag tijdens de wed-
strijd tegen Badhoevedorp ge-
beurde past dan ook niet in het 
plaatje. Verder wil ik er eigenlijk 
geen woorden aan vuil maken.’’
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Maud van Domburg is Fran-
çaise van geboorte en geeft al 
jarenlang Franse les. Het viel 
haar op dat leerlingen op de 
middelbare school heel veel 
moeite hadden met de Franse 
taal. Nadat de kinderen drie 
jaar les hebben gehad, konden 
zij zich nog nauwelijks uiten 
in het Frans. ‘Dat moet anders 
kunnen’, dacht zij.
Het antwoord kwam toen zij 
vorig jaar kennis maakte met 
de AIM-methode. Deze me-
thode werd aan het eind van 
de jaren ’90 ontwikkeld door 
de Canadese Wendy Maxwell. 
“Dat was het ontbrekende 
stukje van de puzzel”, vertelt 
de docent. Met steun van het 
Bonhoeffercollege en het Eu-

ropees platform, volgde zij een 
cursus in Canada.
“Om te bereiken dat de leerlin-
gen de vreemde taal opnemen 
wordt veel van de leraar ge-
vraagd. De leraar spreekt niet 
alleen de woorden uit, maar 
elk woord heeft ook nog eens 
een bijbehorend gebaar. Daar-
door wordt zowel de linker- 
als de rechter hersenhelft van 
de leerling gestimuleerd. De 
leerlingen beginnen de eerste 
schoolperiode ook nog niet 
met het schrijven van de taal. 
Dat sluit beter aan bij de nor-
male taalverwerving van het in-
dividu. Van de leerlingen wordt 
wel gevraagd dat zij de geba-
ren leren, hierdoor blijven de 
woorden veel beter hangen.”

Bij de methode wordt natuurlijk 
gebruik gemaakt van moderne 
audiovisuele hulpmiddelen, 
maar ook van het collectieve 
geheugen van de kinderen. “De 
methode maakt gebruik van 
verhalen en dingen die ieder-
een kent. Het eerste echte ver-
haal dat in de methode wordt 
behandeld is het verhaal van 

Deelnemers gezocht 
kunstzinnig Cre-Art
Castricum - Op zaterdag 15 en zondag 16 maart wordt in De 
Lelie de tentoonstelling Cre-Art kunstzinnig Akersloot plaats-
vinden. Het evenement wordt voor de vijftiende keer georga-
niseerd.

Net als voorgaande jaren zal 
er een artistiek en creatief ge-
deelte worden gecreëerd waar-
bij de nadruk zal liggen op het 
artistieke. Gezocht wordt naar 
amateur-kunstenaars die hun 
toegewezen stand naar eigen 
inzicht aankleden en inrichten. 
Dat kan zijn met beeldwerken, 
ingelijste schilderijen, etsen, te-
keningen, keramiek en glas, sier- 
en gebruiksvoorwerpen. Voor 
het creatieve gedeelte wordt ge-
zocht naar hobbyisten met bor-

duurwerk, puzzels, brooddeeg, 
wenskaarten en andere vormen 
van huisvlijt. Om een zo groots 
mogelijke diversiteit aan het pu-
bliek te kunnen tonen is het niet 
mogelijk om meerdere perso-
nen met dezelfde hobbyvorm te 
plaatsen. Het is de bedoeling dat 
de deelnemers beide dagen aan-
wezig zijn om hun kunst/hobby 
aan het publiek te presenteren.
Men kan zich tot 15 februari aan-
melden bij Els Minks, tel. 0251-
310107.

Stichting WOL heeft drin-
gend vrijwilligers nodig
Limmen - De stichting WOL, die al sinds jaren onderwijspro-
jecten in Burkina Faso ondersteunt, heeft dringend vrijwilli-
gers nodig voor diverse werkzaamheden. 

Het gaat daarbij om de volgende 
taken: het bemensen van stands 
waar promotiemateriaal over de 
stichting ligt en kunstnijverheid 
uit Burkina Faso wordt verkocht, 
het vouwen en rondbrengen van 
folders, het geven van lezingen 
en gastlessen op scholen, on-
derhoud kunstnijverheid, creëren 
van nieuw foldermateriaal, enzo-
voort.
De stichting Wol helpt de armoe-
de in Burkina Faso te bestrijden 
door middel van onderwijs (van 
les aan analfabeten tot verbe-
tering van het onderwijs in zijn 
totaliteit.) Op het ogenblik on-
dersteunen ze de ontwikkeling 

van een kenniscentrum en een 
school voor lager beroepsonder-
wijs. 
Alle projecten van de WOL dra-
gen bij aan het behalen van de 
millennium doelen. Meer in-
formatie over het werk van de 
stichting kan men lezen op www.
stichtingwol.com of via het op-
vragen van een folder via een 
van de onderstaande telefoon-
nummers. 

Wie geïnteresseerd is kan bellen 
naar: Yvonne Zomerdijk tel: 072-
5052680, Johanna Klein tel: 0251-
679374 of Maria Hoogeboom tel: 
0251- 658584, (na 18.00 uur).

Werk in uitvoering 
voor de Wereldwinkel 
Castricum - Er wordt letterlijk aan de weg getimmerd op de 
Smeetslaan. Hierdoor is de Wereldwinkel iets minder goed 
bereikbaar. Maar te fiets en te voet is het nog prima te doen 
en parkeren kan in de Dr. van Nieveltweg, de straat achter de 
wereldwinkel. 

Wereldwinkel Castricum heeft 
deze keer een zoete aanbieding. 
De tropische honing, zowel vloei-
baar als crème, gaat extra voor-
delig de deur uit. Begin januari is 
de uitverkoop van start gegaan. 
Wie er snel bij is, kan hier nog 
wat van meepikken. Er worden 

kortingen tot wel 50% gegeven. 
Valentijnsdag staat ook alweer 
bijna voor de deur. 

Voor een kleinigheidje of juist 
een groots gebaar voor een ge-
liefde kan men terecht bij de We-
reldwinkel.

‘Je parle seulement en Français’
Castricum - Deze woorden klinken dit schooljaar geregeld 
door het Bonhoeffercollege in Castricum. Dit jaar is Maud 
van Domburg gestart met een nieuwe manier van lesgeven, 
waarbij de kinderen vanaf de eerste les van de brugklas Frans 
spreken. 

‘de wolf en de drie biggetjes’. 
Iedereen kent dat verhaal. Dat 
maakt het een stuk makkelijker 
om het in de vreemde taal te 
volgen, vooral als de gebaren 
een handwijzing geven. Voor 
de wolf hoef je alleen maar het 
gebaar van ‘een grote bek’ te 
maken en iedereen weet met-
een wat het woord ‘loup’ bete-
kent, en je hoeft je neus maar 
een klein beetje op te lichten 
en het laat zich raden wat een 
‘cochon’ is.”

De leerlingen gaan zich be-
zighouden met de geschreven 
taal na ongeveer drie maan-
den. Dit gaat ook heel spelen-
derwijs. De nadruk ligt daarbij 
op het zelf ontdekken van de 
taal. Maud van Domburg is 
inmiddels webmaster en con-
tactpersoon van AIM in Ne-
derland. Ze vertelt trots dat 
het Bonhoeffercollege AIM de 
ruimte heeft gegeven om op 
‘haar school’ een cursus voor 
leraren te organiseren. Deze 
cursus zal in maart van dit jaar 
plaatsvinden.

Tijdens de open dag van het 
Bonhoeffercollege op zaterdag 
2 februari is de docent bereid 
eventuele vragen over de me-
thode te beantwoorden. Zij be-
nadrukt daarbij wel dat de me-
thode nu nog wordt gebruikt in 
één van de brugklassen. Op 8 
april wordt in het Bonhoeffer-
college een toneelstukje opge-
voerd. Na een half jaar Franse 
les blijken de leerlingen daar-
toe al in staat en ‘ils parlent 
seulement en Français’.

Mantelzorgcafé
Regio - De volgende bijeen-
komst van het Mantelzorgcafé 
vindt plaats op woensdag 6 
februari in het Rode Kruisge-
bouw aan de van Speykkade 
in Castricum.Deze avond zal 
Marian de Ruiter van de thuis-
zorgwinkel in Beverwijk gast 
zijn. Zij zal de vele mogelijkhe-
den uitleggen om met behulp 
van attributen de zorg te ver-
lichten. Aanvang 19.30 uur.   
Iedere eerste woensdag van de 
maand organiseren de vrijwil-
ligers van het Steunpunt Man-
telzorg Ijmond, tegenwoordig 
Tandem en het Rode Kruis deze 
avond voor de mantelzorgers 
in het Rode Kruisgebouw aan 
de van Speykkade 61 te Cas-
tricum. De bijeenkomsten van 
het café zijn bedoeld voor deze 
regio, dus ook voor mensen uit 
Limmen, Akersloot, Uitgeest, 
et cetera. Er zijn geen kosten 
aan deze bijeenkomsten ver-
bonden. Wie deze avond wil 
bijwonen en daarvoor hulp no-
dig heeft voor een thuisblijver, 
kan bellen naar Tandem, tele-
foon 023-8910610. Ook voor 
vervoer kan gezorgd worden.

Brandweer helpt katje uit boom
Castricum - Tijdens de oefenavond op 22 januari heeft de brand-
weer een jonge kat bevrijd uit een boom aan de Walstro. Met een 
ladder kon de brandweer het angstige dier bereiken. Zonder enige 
weerstand gaf hij zich over aan de grote handen van de brandweer-
man.

Schuur in brand
Castricum - Donderdagmiddag 
rond vijf uur stond een inpandige 
schuur in brand op Tulpenveld. 
De brand was ontstaan door een 
vlam in de pan tijdens het bak-
ken van vis. Door een gebrekkig 
aangelegde gasleiding had het 
vuur na het uitbreken van de 
brand vrij spel. De eigenaar had 
de gastoevoer al afgesloten en 
het brandje bleef beperkt tot het 
schuurtje. Na 15 minuten kon het 
sein brandmeester worden ge-
geven. De rook- en roetschade is 
aanzienlijk.

www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
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Vriendschappelijke 
trampolinewedstrijd 
Castricum - Op zondag 3 februari wordt er voor de eerste keer 
een vriendschappelijke wedstrijd georganiseerd tussen sprin-
gers van Trampoline Vereniging IJmuiden (TVIJ), DOS Castri-
cum en DOS Heerhugowaard. 

De wedstrijd wordt gehouden in 
zaal 3 en 4 van Sporthal de Bloe-
men in Castricum, het thuisadres 
van DOS Castricum trampoline. 
De deelnemers zijn springers tot 
14 jaar die het leuk vinden om 
mee te doen en een beheerste 
en complete oefening af kunnen 
springen. De wedstrijd is voor 
publiek toegankelijk voor ie-
dereen die het leuk vindt om te 
komen kijken. De wedstrijd start 
om 13.00 uur en zal eindigen 
rond 15.30 uur. Na afloop van 
de wedstrijd wordt er een de-
monstratie gegeven door enkele 
springers van DOS Castricum 
die op een hoger niveau zitten. 
Een klein aandachtspuntje voor 

het publiek is dat er tijdens de 
wedstrijd niet geflitst mag wor-
den met fototoestellen. Tram-
polinespringen in Castricum 
wordt gegeven op woensdag en 
vrijdag in zaal 3 van sporthal de 
Bloemen. 

Op woensdag 17.00-18.00 uur 
is er nog plaats voor jongens/
meisjes van 6-10 jaar, woensdag 
19.00-20.00 uur voor 12-15 jari-
gen, op vrijdag van 18.00-19.00 
uur is er nog plaats voor 6-10 
jarigen en van 20.00-21.00 uur 
voor 13 jaar en ouder. Voor meer 
informatie over trampolinesprin-
gen of één van de andere lessen 
van DOS  www.doscastricum.nl.

BMX indoor 
Castricum - Tijdens de derde 
en vierde ronde van de ranking 
voor de Europese titel BMX in-
door in de IJsselhallen in Zwolle 
is Bob van Westerop geblres-
seerd. Hij kwam uit in de Crui-
ser klasse 30-39 jaar en kwam 
lelijk ten val tijdens de training. 

Bob heeft een blessure opge-
lopen aan zijn schouder en is 
tijdelijk uitgeschakeld. Zijn zus 
Loes, die uitkwam in de klasse 
17+, behaalde zaterdag een ze-
vende plek in de finale en zon-
dag een mooie zesde plek in de 
finale. Zij zal op 24 februari in 
Frankrijk (Douai) aan de start 
staan.

Mulder en Spaargaren pakken 
titel op NK Indoor A-junioren
Castricum - De junioren van TDR kwamen dit weekend goed 
voor de dag tijdens het Nederlands Kampioenschap Indoor 
voor A-junioren in Groningen. Zowel Machteld Mulder als Di-
ana Spaargaarden wisten goud te behalen, terwijl Niels Ver-
wer met een bronzen plak naar huis ging.

Mulder wist zaterdag haar titel 
op de 400 meter te prolongeren. 
Alhoewel ze in de series niet 
overtuigend liep en slechts de 
derde tijd neerzette, stelde ze in 
de finale orde op zaken en liet 
ze de concurrentie kansloos. 
Mulder finishte in een tijd van 
56.15, voor Nicky van Leuve-
ren en Marlies Manders. Niels 
Verwer kwam dezelfde dag in 
actie op de 1500 meter. De 18-
jarige Verwer liep alert mee in 
de wedstrijd die aanvankelijk 
in een laag tempo startte, maar 
kwam de laatste ronden net iets 
te kort. In een tijd van 4.13.33 
finishte hij als vierde. Zondag 
was het echter wel raak op de 
3000 meter. In een nieuwe per-
soonlijke toptijd van 8.56.13 
wist hij het brons in de wacht 

te slepen, voor zijn teamgenoot 
Alwin Groen, die lange tijd het 
veld aanvoerde maar uiteinde-
lijk vierde werd. Diana Spaar-
garen zorgde op de 800 meter 
voor het tweede goud voor de 
TDR-junioren. In de laatste serie 
van de 800 meter kwam zij als 
eerste over de finish en haar tijd 
van 2.19.55 bleek net genoeg 
voor de titel. Op de 400 meter 
bij de jongens verschenen zo-
wel Bjorn Blauwhof als Patrick 
van der Gaag aan de start. De 
17-jarige Blauwhof, die vorige 
week nog een pr liep, finishte 
als tweede in zijn serie en zijn 
tijd van 51.60 was uiteindelijk 
goed voor de zesde plaats.Ook 
Patrick van der Gaag liep een 
sterke race en finishte in 52.37 
als achtste.

Paard sterker 
dan de loper
Castricum - In de 20e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum heeft San-
der Mossing Holsteijn met wit, 
een aanval op de koppositie door 
Thomas Broek afgeslagen. Het 
was een spannende partij waar 
Sander steeds wat beter stond. 
In het eindspel was er nog een 
mogelijke maar moeilijk te vinden 
weg naar remise voor zwart. Deze 
mogelijkheid bleef echter onbenut 
en vervolgens zorgde een sterk 
wit paard dat met allerlei vorkjes 
dreigde voor de beslissing. Wim 
Pool Jr. volgt op kleine afstand 
van Sander, na een overwinning 
op Wouter Beerse. Wim stond zeer 
gedrukt, maar Wouter stak zoveel 
tijd in zijn prima stelling dat Wim 
zijn ontsnappingskunst weer eens 
kon etaleren en toch weer een vol 
punt scoorde tegen Wouter. 
Hidde Brugman kreeg met wit 
een zee van ruimte tegen Mark 
Min. Het witte loper paar werd 
zeer sterk en had bijna het halve 
bord onder controle. Ergens moet 
de winst gemist zijn door Hidde 
en vervolgens nam Mark het initi-
atief over en liet op zijn beurt ook 
winstkansen liggen. Uiteindelijk 
werd de vrede getekend.

Nordic Walking 
Regio - Nordic Walking Akersloot 
organiseert introductielessen 
Nordic Walking op zondag 3 fe-
bruari om 11.00 uur en op woens-
dag 6 februari om 10.00 uur op de 
parkeerplaats bij het Johanna’s 
Hof. De introductieles kost 6,00 
euro en dat is inclusief de huur 
van de poles. Bij voldoende deel-
nemers gaat de cursus van start 
in de daarop volgende week. De 
dag van de basiscursus gaat in 
overleg met de cursisten. 
Vooraf aanmelden in verband met 
de lengte van de poles: tel.: 0251-
318251 of 06-23258001 of  info@
nordicwalkingakersloot.nl. Voor 
wandeltrainingen en Nordic Dog 
Walking kan men meer informatie 
vinden op  de website www.nor-
dicwalkingakersloot.nl

Goud voor Mats
Castricum - Mats van Burgel 
heeft goud behaald afgelopen 
zaterdag tijdens de districtkam-
pioenschappen in Beverwijk. De 
beste turners uit Noord-Holland 
en Utrecht kwamen hier tegen 
elkaar uit. Mats turnt bij Toss in 
Heemskerk. Hij kwam in instap-
niveau negen uit en op voltige en 
sprong was hij de beste.

Amak wandelt 
Akersloot - Zondag 3 februari 
maakt Amak een strand/duin-
wandeltocht van 15 km in Wijk 
aan Zee. Het vertrek is om 9.30 
uur vanaf Het Kruispunt Mozart-
laan/hoek Raadhuisweg. Wie zin 
heeft om mee te wandelen is 
welkom. Voor inlichtingen: Kees 
Deijlen 0251-310715.

KV Stormvogels knokt hard
Uitgeest - KV Stormvogels heeft tegen Oosterkwartier gelijk-
gespeeld. Het team van aanvoerder Gerard Valkering speelde 
goed en het duel eindigde met 9-9.

De vele vakantiegangers waren 
weer terug bij Stormvogels. De 
meeste zon- en wintersportlief-
hebbers stonden niet opgesteld 
omdat ze nog niet getraind had-
den. Wouter Notenbos had dat 
wel gedaan maar ontbrak van-
wege een hielblessure. 
Oosterkwartier kwam al snel op 
0-1. Maar het team van Valke-
ring kwam snel weer op gelijke 
hoogte. Het publiek zag een aan-
trekkelijk duel met twee teams 
die hard werkten en aan elkaar 
gewaagd waren. Vlak voor het 
rustsignaal kon Stormvogels op 
5-5 komen. 
In de tweede helft bleef het 
een hele leuke wedstrijd. Wel 
kon de tegenstander uit Haar-
lem uitlopen naar twee punten 
voorsprong. Maar na een goed 

genomen strafworp van Rene 
Binkhorst kwam de thuisploeg 
weer in de wedstrijd. En ook de 
goed spelende Jort Betjes maak-
te het de Haarlemmers moeilijk. 
In de slotfase kon Stormvogels 
de stand nog gelijk trekken. Even 
later floot de arbiter voor het 
laatst die middag. Valkering was 
na afloop tevreden. “We lieten 
goed spel zien en er is hard ge-
werkt. Ik denk dat een gelijkspel 
een goede afspiegeling is van de 
krachtsverhoudingen.”
Stormvogels is komende week 
vrij van competitieverplichtingen. 
De week daarop wordt er op za-
terdag tegen Reflex uit Den Haag 
gespeeld. Valkering: “Vorige keer 
zijn we met grote cijfers versla-
gen. Ik reken erop dat het deze 
keer beter gaat.”    

VV Limmen pakt winst 
Limmen - De vrouwen van VV Limmen hebben het goed ge-
daan tegen Berkhout en waren na afloop drie punten rijker, het 
duel eindigde in 1-0.

Afgelopen zondag stond voor 
de tweede keer dit seizoen een 
thuiswedstrijd tegen Berkhout 
dames 1 op het programma. De 
vorige wedstrijd werd nipt ge-
wonnen met 4-3, dus het beloof-
de ook nu een spannende pot te 
worden. Na het geslaagde trai-
ningskamp van vorige week, wa-
ren de speelsters van Limmen al-
lemaal bereid om extra hard voor 
elkaar te werken, zodat een goed 
resultaat behaald kon worden. 
Limmen begon de wedstrijd 
goed en had direct meer balbe-
zit. Dit leidde tot een grote kans 
voor Judith Bos. Zij schoot de bal 
op de lat. De van de lat terugko-
mende bal was volgens Bos dik 
over de lijn en ook de speelsters 
van Berkhout beaamden dit ach-
teraf, maar helaas voor Limmen 
hadden de scheids- en grens-
rechter dit niet gezien. Limmen 
bleef op jacht gaan naar een 
doelpunt, maar doordat de bal 
soms te makkelijk werd ingele-
verd lukte het maar niet om op 
voorsprong te komen. Ander op-
merkelijk feit de eerste helft was 
de terugkeer van Laura Koot op 
de groene mat. Na een reis van 
enkele maanden is zij de rest van 
het seizoen weer present. 
De tweede helft begon Limmen 
veel feller dan Berkhout, dit resul-
teerde in twee grote kansen voor 
Rosa Min, maar deze werden he-

laas niet benut. Toen besloot zus 
Marije Minom voor te doen hoe 
het wel moest. Zij speelde zich-
zelf goed vrij in het strafschop-
gebied en wist de keepster van 
Berkhout met een hard schot te 
verschalken. Daarna had Limmen 
de wedstrijd onder controle. 
Door goed verdedigend werk 
van de achterhoede kon Berk-
hout niet gevaarlijk worden. 
Bos en Marije Min wisten nog 
mogelijkheden te creëren maar 
die werden niet goed afgerond. 
Gelukkig voor Limmen had het 
missen van deze kansen geen 
consequenties, omdat het Berk-
hout ook niet lukte om tot score 
te komen. Zo bleef de stand 1-0 
voor Limmen.



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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Yvonne Zomerdijk meest onbe-
grensde gemeentemens 2007
Millenniumgemeente Castricum kan sinds afgelopen vrijdag met trots zeggen dat zij ‘de 
meest onbegrensde gemeentemens van 2007’ in haar midden heeft. Yvonne Zomerdijk, 
voorzitter van de Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Limmen, ontving de eretitel 
uit handen van een delegatie van de Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG).

Foto Henk Hommes: v.l.n.r. E. Hertogs (VNG), mevr. Y. Zomerdijk (WOL), wethouder 
Hes, H. de Reus (gemeente), burgemeester Emmens en wethouder Hommes

De motor achter het succes van de Werk-
groep Ontwikkelingssamenwerking Lim-
men, zo wordt Yvonne Zomerdijk wel eens 
omschreven. Sinds 1988 is zij als voorzitter 
aan de WOL verbonden. Door haar inzet, 
doorzettingsvermogen en enthousiasme 
heeft de WOL vele projecten op het gebied 
voor ontwikkelingssamenwerking kunnen 
opstarten.

Stichting WOL (1986) heeft ten doel de 
bewustwording te bevorderen Op het ge-
bied van ontwikkelingssamenwerking door 
het verstrekken van informatie; het inscha-
kelen van organisaties bij acties en projec-
ten en het betrekken van belangstellenden 
bij de activiteiten.

Burkina Faso
De WOL heeft het begrip ‘ontwikkelings-
samenwerking’ concreet gemaakt door een 
samenwerkingsrelatie aan te gaan met de 

Association Développement Sans Fron-
tière (DSF) in Burkina Faso, West Afrika. 
De WOL werft in Nederland fondsen om 
samen met DSF ontwikkelingsprojecten te 
realiseren. Aan de hand van deze projecten 
wordt voorlichting gegeven over de situatie 
in Burkina Faso in het bijzonder en de pro-
blematiek van ontwikkelingslanden in het 
algemeen.

Graanmolenproject
De lijst van behaalde resultaten is lang, denk 
hierbij aan het realiseren van het graan-
molenproject voor Nongfaire in 1998, de 
nieuwbouw van een basisschool in Risci, de 
restauratie van een gezondheidscentrum 
in Nongfaire in 2001 en het realiseren van 
crèches bij alfabetiseringscentra. 
Naast de eeuwige roem, ontving mevrouw 
Zomerdijk tevens een geldbedrag van € 
1250 dat vrij te gebruiken valt voor een ge-
meentelijk internationaal project.

Werken
aan de weg
Herstraten Koningin Wilhelminalaan on-
even zijde (Kern Castricum) 4 februari tot 
en met 14 maart 2008
Maandag 4 februari 2008 start Aannemer 
Van Egmond met de herstraatwerkzaamhe-
den aan de Koningin Wilhelminalaan (on-
even zijde) te Castricum. Nadat de bomen 
zijn gekapt en er inmiddels nieuwe bomen 
voor zijn teruggekomen wordt het straat-
werk aangepakt. De krappe parkeerstrook 
wordt ruimer aangelegd en er wordt, ter 
voorkoming van toekomstige boomwortel-
schade, een wortelweringsscherm aange-
bracht rondom de groenperken. 
Er wordt steeds één straatdeel aangepakt, 
te beginnen vanaf de Torenstraat. De Ko-
ningin Julianastraat en Prinses Irenestraat 
blijven bereikbaar. Naar verwachting duren 
de werkzaamheden zes weken. Een en an-
der is wel afhankelijk van de weersomstan-
digheden.

Vanaf maandagochtend 4 februari a.s. 
06:45 uur kan niet meer in het eerste ge-
deelte van de ventweg (het gedeelte tussen 
de Torenstraat en de Koningin Julianastraat) 
worden geparkeerd.
Aanwonenden van dit gedeelte met par-
keergelegenheid op eigen grond dienen 
hun auto ergens anders te parkeren. Lo-
pende het werk zal de aannemer aangeven 
wanneer de volgende aanwonenden niet 
meer van hun parkeergelegenheid op eigen 
grond gebruik kunnen maken.

Sirenetest
ook in 2008
De maandelijkse sirenetest is ook in 2008 
van toepassing. Iedere eerste maandag van 
de maand om 12:00 uur wordt de sirene 
landelijk getest. Om overlast en irritatie te 
voorkomen duurt de test niet langer dan 
eenmaal 1 minuut en 26 seconden. 
Dit jaar is er echter een uitzondering. Bevrij-
dingsdag (5 mei) valt dit jaar op maandag. 
Vanwege deze nationale feestdag wordt de 
sirenetest in de maand mei overgeslagen. 
Vanaf de eerste maandag van juni zal de 
test weer iedere maand luid hoorbaar zijn. 
Mocht er nog een wijziging plaatsvinden, 
om welke reden dan ook, wordt u hierover 
tijdig op de hoogte gebracht.

Rampencampagne
De rampencampagne ‘Denk vooruit’ van 
september en oktober 2007 heeft groot 
succes gehad. De radio- en tv-commercials 
hebben meer bezoekers geworven voor de 
website. Ook in 2008 zal de rampencam-
pagne plaatsvinden, dit jaar in de maanden 
november en december.

Sector Ruimte gesloten
Op donderdag 7 februari a.s. heeft de hele afdeling VROM vanaf 10.30 tot 15.30 uur 
een in-Company training over de nieuwe Wet op de Ruimtelijke Ordening. Dit betekent 
dat de balie vanaf 10.30 uur gesloten is voor het publiek en dat de afdeling VROM ge-
durende deze periode telefonisch niet bereikbaar is.



Agenda Raadsplein
7 februari 2008
Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Benoeming interim-griffier
b. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 21 en 24 januari 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

19:30 - 20:00 Behandeling amendement en motie vaststellen Ruimtelijk Kader
voor nieuwbouw van woningen op de locatie Klimop in Castricum*

Raadsvergadering
20:00- 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Benoeming interim-griffier
b. Vaststellen Ruimtelijk Kader voor nieuwbouw van woningen op 

de locatie Klimop in Castricum 

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; dhr. T. Heikens (0251) 661277 of mevr. S. Dings (0251) 661370. E-mail; 
tjaardheikens@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.

Informatieavonden Masterplan 
Inbreidingen / Lokale Woonvisie
De gemeente start met informatieavonden over het nog op te stellen Masterplan In-
breiding en Lokale Woonvisie Castricum. Iedereen is van harte welkom op een van de 
bijeenkomsten op 11, 12 of 13 februari.

Kernen Castricum en Bakkum
Datum: maandag 11 februari 2008, van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: ‘Ontmoetingscentrum Geesterhage’, Geesterduinweg 3 te Castricum

Kern Akersloot
Datum: dinsdag 12 februari 2008, van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: sporthal ‘De Lelie’, Rembrandtsingel 3 te Akersloot

Kern Limmen
Datum: woensdag 13 februari 2008, van 19.30 tot 21.00 uur
Locatie: ‘De Burgerij’, Dusseldorperweg 103 te Limmen

Zie voor meer informatie www.castricum.nl

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

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:
160108 Theebos 5 in Limmen

Het vergroten van de garage
170108 Prof. Winklerlaan 13 in Bakkum

Het uitbreiden van de woning en de verdie-
ping en het plaatsen van dakkapellen
Kerklaan 20 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel
Monetastraat 7 in Castricum
Het wijzigen van de gevel

180108 Koekoeksbloem 55 in Castricum 
Het intern verbouwen van de Montessori-
school tbv de naschoolse opvang
Goudenregenlaan 44 in Castricum
Het slopen van de woning

210108 Dorpsstraat 12 in Akersloot
Het wijzigen van de gevel
Het Korte Land 2 in Castricum
Het wijzigen van de gevel en het vergroten 
van de badkamer
Middenweg 44 in Limmen
Het plaatsen van een carport/garage

220108 Mr. Ludwigstraat 12 in Castricum
Het plaatsen van een pannendak op de 
schuur
Mr. Ludwigstraat 14 in Castricum
Het plaatsen van een pannendak op de 
schuur
Van Assendelftlaan 1 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

AAnvRAgen
vRIjSteLLIngen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 31 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
Schoutenbosch 22 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Kerkemeer 43 in Akersloot

Het uitbreiden van de woning
Zwaluw 6 in Castricum

Het plaatsen van een tuinhuisje

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

veRLeende
veRgunnIngen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
220108 Pernéstraat 11 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen
Wagnerlaan 32 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel
Enterij 24 in Limmen
Het plaatsen van een dakopbouw met dakka-
pellen
Schouw 2 in Akersloot
Het plaatsen van een berging
Goudenregenlaan 23 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Goudenregenlaan 25 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapellen
Pernéstraat 9 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Dorpsstraat 118 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning
Kerkweg 2 in Limmen
Het wijzigen van de gevel en het wijzigen van 
het gebruik

230108 Mient 23 in Castricum
Het wijzigen van de bestemming berging naar 
kantoor (legalisatie)
Hemweg 2 in Akersloot
Het tijdelijk plaatsen van units

240108 Oranjelaan 4 in Castricum
Het renoveren van de garage

slOOpvergunningen
230108 Goudenregenlaan 44 in Castricum

Het slopen van de woning

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

apv-vergunningen (Overigen)
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 ihkv 
van aantal evenementen op de volgende data: 31 ja-
nuari t/m 6 februari 2008; 11 t/m 16 september 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.
Ontheffing sluitingsuur Handbalvereniging Meervo-
gels ‘60 (21-01-2008)
Aan het bestuur van Handbalvereniging Meervogels ‘60 
is ontheffing van het sluitingsuur verleend voor de nacht 
van 29 februari op 1 maart 2008.
Vergunning spandoek Reumafonds (25-01-2008)
Aan het Reumafonds is vergunning verleend voor het 
ophangen van spandoeken aan de openbare weg van 9 
t/m 15 maart 2008.

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

veRkeeRSbeSLuIt
Burgemeester en wethouders van Castricum brengen 
ter openbare kennis dat zij hebben besloten:

door middel van plaatsing van verkeersbord E6 als be-
doeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV) een tijdelijke gehandicaptenpar-
keerplaats te reserveren voor het motorvoertuig met het 
kenteken VB-GH-02 zo dicht mogelijk bij de woning aan 
de Margaret Krophollerlaan, kern Castricum, zoals aan-
gegeven op de bij dit besluit behorende kaart. 

Tegen dit besluit kan binnen zes weken na de dag van 
publicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden 
gemaakt bij het college van burgemeester en wethou-
ders.
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