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overdekt winkelhart castricum

Voorkeur RKZ Uitgeest-Heemskerk 
Uitgeest - De gemeentebestu-
ren van Heemskerk en Uitgeest 
zijn tevreden met de keuze van 
de Raad van Toezicht van het Ro-
de Kruis Ziekenhuis voor het Tol-
hek als voorkeurslocatie voor 
de nieuwbouw van het zieken-
huis. De regio IJmond houdt met 
de keuze voor het terrein aan de 
Communicatieweg ook op ter-
mijn een modern ziekenhuis bin-
nen de grenzen. De beoogde lo-
catie ligt deels binnen de ge-
meentegrenzen van Heemskerk 
en deels binnen die van Uitgeest. 
Het nieuwe ziekenhuis komt in 
de visie van de Raad van Toezicht 
van het RKZ op de locatie Tolhek. 
De beschikbare oppervlakte is 
ruimschoots voldoende voor de 
nieuwbouw, inclusief parkeerge-
legenheid, wegenstructuur et ce-
tera. De locatie aan de Commu-
nicatieweg ligt centraal in de re-
gio. Verder is de bereikbaarheid 
– in de nabijheid van rijksweg A9 

en het onlangs verbrede kruis-
punt Tolweg-Communicatieweg-
Baandert – zeer goed te noe-
men. De mogelijkheid om de lo-
catie een eigen aansluiting te ge-
ven op de rotonde vormt een dui-
delijke meerwaarde. Volgens af-

spraken met de provincie krijgt 
het nieuwe ziekenhuis (verwach-
te opening: begin 2015) een bus-
verbinding. Op het Heemskerk-
se Tolhek zijn op dit moment een 
afvalbrengstation van de Rein-
Unie gevestigd en de gemeente-

werf. Aan de Tolweg bevindt zich 
een woning. Ook aan de Com-
municatieweg staan enkele wo-
ningen en er is een benzinesta-
tion. De rest van het gebied be-
staat uit grasland en braaklig-
gende grond. Met enkele partij-
en is overleg gevoerd of wordt 
nog gesproken om de juiste op-
lossingen te vinden. Heemskerk 
en Uitgeest zijn verheugd dat het 
Rode Kruis Ziekenhuis gekozen 
heeft voor een plek in de regio 
IJmond. “Een goed uitgerust en 
volgens de modernste inzichten 
werkend ziekenhuis hoort thuis 
in onze regio. Het is goed voor de 
inwoners van de IJmond en het 
is goed voor de werkgelegenheid 
en bedrijvigheid van onze regio. 
Deze locatie zal door zijn centra-
le plek en zijn bereikbaarheid ze-
ker een bijdrage leveren aan de 
kwaliteit van de zorg in de toe-
komst. Wij zullen ons dan ook 
gezamenlijk inspannen om de 
voorbereidingen voor de nieuw-
bouw zo voorspoedig mogelijk te 
laten verlopen.”

Vechtpartij
Uitgeest - Zondag omstreeks 
2.00 uur zag een  veiligheids-
medewerker van een horeca-
zaak aan de Langebuurt in Uit-
geest dat een bezoeker  een an-
der een vuistslag gaf. Hij greep 
direct in en bracht de vechters-
baas  naar buiten. Daar nam de 
politie hem over. Het gaat om 
een  19-jarige jongen uit Cas-
tricum. Hij werd in de cel gezet 
en krijgt  proces-verbaal vanwe-
ge mishandeling. Het slachtoffer 
liep een bloedende snee  boven 
zijn linkeroog op. 

Wandelen in zon met ijskoude wind tegen

“Beste therapie tegen 
een winterdepressie”
Bakkum - Zaterdag en zondag 
vond de zesde editie van de Eg-
mond Wandel Marathon plaats. 
Het sportieve evenement, dat  
een bijdrage levert aan het Reu-
mafonds, trok dit jaar een re-
cordaantal van 16.133 wandel-
liefhebbers naar de kust, afkom-
stig uit het gehele land. Dit jaar 
stond ook een nordic-walking-
tweedaagse op het programma. 
Terwijl zaterdag de weersom-
standigheden ideaal waren met 

de zon die volop scheen, moes-
ten de deelnemers zondag wel 
even slikken toen zijn het strand 
opkwamen. Wandelaars van Eg-
mond naar Bakkum hadden een 
ijskoud windje tegen. Langs het 
parcours werd gratis verzorging 
aangeboden met versnaperin-
gen. “Maar de koffie was weer 
op”, vertelt een van de deelne-
mers teleurgesteld.  “De bes-
te therapie tegen een winterde-
pressie”, zegt een ander. 

Eeuwfeest
Castricum - Duin en Bosch, het 
huidige Dijk en Duin, nam in mei 
1909 haar eerste patiënten op. 
Daarnaast bestaat GGZ Dijk en 
Duin vijf jaar. Honderd jaar zorg 
verlenen wordt gedurende het 
hele jaar gevierd onder het mot-
to ‘Een eeuw hoofdzaken’ met 
een verscheidenheid aan activi-
teiten. Iedere maand staat een 
thema centraal, variërend van 
historie en ziektebeeld tot sport 
en verwenzorg. 
De officiële start van het jubi-
leumjaar was op 22 januari met 
een bijeenkomst in de theater-
zaal De Clinghe. Op 30 januari is 
er een lezing  over de geschie-
denis van Duin en Bosch. Op 11 
februari  wordt deze herhaald, 
aanvang 13.30 uur in het Wit-
te Kerkje op het terrein van Dijk 
en Duin. Na de lezing is er een 
rondwandeling. 
Op de website www.dijkenduin.
nl  staat de meest actuele stand 
van zaken. 
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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

4

Januari
TomPoucenmaand

Slagroom, Mokka, Chocolade, Banaan, 
Hazelnoot, Zwitsers

TomPouce van de week: 
Room tompouce

1,50
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 31 januari 18.30 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Zo. 1 februari 9.30 uur: Woord- 
en communiedienst m.m.v. da-
meskoor Bethlehem. Voorganger 
pastor G. Huisman.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. Elke vrijdag-
morgen van 9.30-11.30 uur is de 
kerk open voor bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 31 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. cantorij. Voor-
gagner j. v.d. Linden.
Zo. 1 februari 11.00 uur: Woord- 
en communiedienst m.m.v. Can-
tare. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum

Zo. 1 februari Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. D. van Arkel m.m.v. de 
cantorij. Maaltijd van de Heer. 
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-
dio Castricum (kabel 104,5m/
ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: ZWO 
dienst met avondmaal.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 1 februari 10.00 uur: Adrie 
Peereboom uit Wervershoof. Hei-
lig Avondmaal. 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. 1 februari: Geen dienst.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 1 februari 10.00 uur: Ds. v.d. 
Wind. Heilig Avondmaal.

H. Cornelius Parochie Lim-

Kerkdiensten

men
Za. 31 januari 19.00 uur: Medi-
tatieve viering met alle koren. 
Voorganger pastor J. Olling.
Zo. 1 februari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met gemengd koor. 
Jubileumviering met 50-jarig 
Zuster-Professie van Zr. Mathea 
Levering. Voorganger deken A. 
Bakker (S.M.A.).

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Zo. 1 februari 10.00 uur: Com-
munieviering met dameskoor.                                    

Voorganger pastor H.Hudepohl 

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Vrij. 30 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem met 
koffiedrinken.
Za. 31 januari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang.
Zo. 1 februari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo, kin-
derkerk, jongerengroep en kof-
fiedrinken in de Klop.
Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Bonhoeffer in de Dorpskerk
Castricum - In Castricum kent 
iedereen de naam Bonhoeffer 
van het bekende oecumenische 
college in het dorp. Maar wie 
was deze Bonhoeffer? In de vier-
de vesper, georganiseerd door 
de Raad van Kerken, staat Diet-
rich Bonhoeffer centraal. Deze 
bijzondere vesper zal plaatsvin-
den in de Dorpskerk op 7 febru-
ari  om 17.00 uur. Het thema is: 
Samen leven in vertrouwen, vrij-

heid en verantwoordelijkheid. De 
muzikale omlijsting zal verzorgd 
worden door het Liturgiekoor 
onder leiding valn Jelle Jan Klin-
kert. Joop van Waarden, oud-
rector van het Bonhoeffercolle-
ge, zal de begeleiding op piano 
en orgel op zich nemen en Dick 
van Arkel zal een korte overwe-
ging houden. Iedereen wordt uit-
genodigd aanwezig te zijn bij de-
ze viering. 

Bep Mokry te gast in 
de ‘100 van Castricum’
Castricum - Volgende gast bij 
de 100 van Castricum is Bep Mo-
kry. De uitzending zal op donder-
dag 5 februari zijn van 21.00 uur 
tot 22.00 uur. Herhaling van dit 
programma zal zijn op zondag 8 
februari van 12.00 uur tot 13.00 
uur. Bep Mokry is 82 jaar en 
komt uit Akersloot. Zij zet zich al 
jaren in voor de gymnastiekver-
eniging Wij Willen Steeds Vooruit 
(WWSV) uit Akersloot. 

Bep komt oorspronkelijk uit 
de buurt van Rotterdam, maar 
woont al sinds haar huwelijk, 43 
jaar geleden, in Akersloot. 

Ze blijft maar wedstrijden orga-
niseren en weet van geen op-
houden. Deze ‘power’ vrouw 
denkt nog niet aan haar pensi-
oen en daarom is zij de volgende 
gast bij de 100 van Castricum.

De uitzending is in stereo te be-
luisteren via de etherfrequen-
tie 105.0 FM en op de kabel op 
104.5 FM voor Bakkum en Castri-
cum en 89.0 FM voor Akersloot, 
Limmen en De Woude en via de 
computer op www.castricum105.
nl.

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

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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DarkRosie in De Stiefel
Castricum - Bezoekers van Tap-
perij de Stiefel kunnen op 31 ja-
nuari genieten van live-muziek 
van DarkRosie. DarkRosie be-
staat uit de Castricumse zan-
geres/accordeoniste Miran-
da Zuurbier, gitarist Ton Hem-
men en contrabassist Arjen van 
den Houten. De musici laten zich 
door vele stijlen beïnvloeden en 
verwerken deze zowel in de ei-
gen nummers als in bewerkin-
gen van bestaande nummers. 
Jazz wordt afgewisseld met 
blues, Beth Hart met Nina Ha-
gen, nu eens is de sfeer melan-
choliek, dan weer opgewonden 
en broeierig. Wat constant is, is 
de hoge kwaliteit en de intensi-

Nieuwe lessen Afrikaanse 
muziek en dans van start
Castricum - AfriCultuur, een or-
ganisatie die regelmatig wereld-
dans -en muzieklessen, work-
shops en feesten verzorgt, orga-
niseert wekelijkse lessen Brazi-
liaanse Capoeira voor kinderen, 
Afrikaanse djembélessen, West-
Afrikaanse dans en West-Afri-
kaanse bastrommellessen. Alle 
lessen, in series van 10, vinden 
plaats in De Klimop, Roosevelt-
laan 1 te Castricum. Begin febru-
ari gaan de nieuwe series les-
sen weer van start: dinsdag 10 
februari djembé voor beginners 
van 19.00 uur tot 20.30 uur en 
djembé voor half-gevorderden 
van 20.30 tot 22.00 uur. Trom-
mels kunnen worden gehuurd. 
Op zaterdag 14 februari van 9.30 
tot 12.00 uur het Afrikaans Per-
cussie Ensemble. Zaterdagmid-
dag van 12.00 tot 12.30 uur vin-
den, bij voldoende aanmeldin-
gen, de lessen West-Afrikaanse 
dans plaats. Ook zal er zaterdag 
7 maart een nieuwe serie ca-
poeira lessen voor kinderen van-

af 6 jaar van start  van 11.30 tot 
12.30 uur. Capoeira is dé Brazi-
liaanse vechtsport waar acro-
batiek, dans, muziek en gevecht 
samenkomen. 
Voor meer informatie, prijzen en 
aanmeldingen kan men terecht 
bij AfriCultuur, tel.: 06-25200120 
of e.hos@hetnet.nl. 

teit van het samenspel van deze 
unieke formatie. Aanvang 21.00 
uur. De Stiefel is te vinden op de 
Burgemeester Mooijstraat 4b. 

Jubileumconcert Oratorium 
Vereniging Castricum in kerk

Maak kans op kaarten 
voor de Huishoudbeurs
Regio - De Huishoudbeurs komt 
er weer aan. Nederlands groot-
ste consumentenevenement voor 
vrouwen wordt een echt vrien-
dinnenfeest, waarbij alle zintui-
gen worden geprikkeld. Op het 
speciale themaplein ‘Bubbels’ 
van de Huishoudbeurs kunnen 
bezoeksters volledig los gaan tij-
dens live-optredens van beken-
de Nederlandse artiesten. Onder 
meer toppers als Gerard Joling 
en Gordon maken hun opwach-
ting op het plein voor spetteren-
de optredens. De Huishoudbeurs 

wordt van 14 tot en met 22 febru-
ari gehouden in Amsterdam RAI. 
Andere bekende Nederlanders 
zijn onder meer de mannen van 
Re-play, Danny de Munk, Antje 
Monteiro, Alderliefste, Kate Ry-
an, Soul of Motown, Jan Keizer 
en Hansen Tomas. Ook zal een 
bijzondere mystery guest zijn 
opwachting maken op de Huis-
houdbeurs en het themaplein 
compleet op zijn kop zetten. De 
beurs is dagelijks geopend van 
11.00 uur - 18.00 uur en op don-
derdag en vrijdag van 11.00 - 

22.00 uur. Entreekaarten kunnen 
gekocht worden via www.huis-
houdbeurs.nl of bij Marskramer 
en Scapino. De laatste vijf dagen 
van de Huishoudbeurs vindt ook 
de Negenmaandenbeurs plaats. 
iMet de entreekaart hebben be-
zoekers op dezelfde dag ook gra-
tis toegang tot de Negenmaan-
denbeurs. Kans maken op twee 
vrijkaarten? Stuur dan uiterlijk 2 
februari een mail naar info@cas-
tricummer.nl. De winnaars wor-
den bekendgemaakt in de krant 
van 5 februari. 

Programma 29 jan t/m 4 feb 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

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

“Benjamin Button”
vrijdag & zaterdag 18.15 uur

“Bride Flight”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur
“Madagascar 2”

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Australia”
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 14.00 & 18.30 uur 
zondag 14.30 uur 

woensdag 14.00 uur
“Oorlogswinter”
donderdag 20.00 uur 

zondag & maandag 20.00 uur 
“Entre les Murs”

Première Curious Case 
of Benjamin Button
Benjamin Button (Brad Pitt) is 
anders dan andere mensen. 
Waar iedereen ouder wordt, mag 
Button elk jaar een kaarsje van 
zijn verjaardagstaart halen. Ui-
teraard heeft dit grote invloed 
op zijn liefdesleven, want ‘samen 
oud worden’ zit er niet in. Wan-
neer hij op 50-jarige leeftijd ver-
liefd wordt op de 30-jarige Daisy 
(Cate Blanchett) weet Button dat 
ze ooit uit elkaar zullen groeien.
“Ik werd geboren onder onge-
wone omstandigheden.” Zo be-

gint The Curious Case of Ben-
jamin Button, een adaptatie van 
het verhaal van F. Scott Fitzger-
ald over een man die wordt ge-
boren in de jaren tachtig, en om-
gekeerd ouder wordt. Benja-
min Button is een groots verhaal 
van een niet zo gewone man, 
de mensen die hij ontmoet en 
de plaatsen die hij op zijn weg 
ontdekt, de liefde die hij vindt, 
de vreugde van het leven en het 
verdriet van de dood, en datgene 
wat blijft ongeacht de tijd.Entre les murs

François maakt zich klaar als le-
raar van de vierde klas voor een 
nieuw jaar op een middelbare 
school in een moeilijke wijk. Cul-
turen en denkwijzen botsen vaak 
met elkaar in het klaslokaal, die 
een afspiegeling is van de he-
dendaagse Franse maatschappij. 

Hoe vermakelijk en inspirerend 
de leerlingen ook kunnen zijn, 
hun moeilijke gedrag kan elk en-

thousiasme van een onderbe-
taalde leraar dempen. Entre les 
Murs (Tussen de muren) is ge-
baseerd op de gelijknamige ro-
man van de voormalige leraar 
François Bégaudeau, die ook de 
hoofdrol speelt. Zijn leerlingen 
worden gespeeld door niet pro-
fessionele acteurs. Op de laat-
ste dag van het Filmfestival van 
Cannes won de film geheel on-

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

Schrijfcafé
Regio - Zaterdagmiddag 31 ja-
nuari wordt voor de eerste maal 
een schrijfcafé gehouden in de 
regio. Er worden verschillende 
schrijfoefeningen en werkvor-
men aangeboden. Gedichten, 
associaties, bestaande tekstfrag-
menten en beeldmateriaal wor-
den als inspiratiebronnen ge-

bruikt. Het gaat aan de ronde ta-
fel niet alleen om mooie teksten, 
of staaltjes van fraaie schrijf-
kunst. Het gaat om het plezier 
dat schrijven kan geven. De bij-
eenkomst duurt twee uur en 
kost vijftien euro inclusief con-
sumpties en materiaal. Zelf pen 
en een schrijfboekje meenemen. 
Voor inlichtingen en of opgave: 
tel: 072 5332418 of mail: info@
margreetschouwenaar.nl

Castricum - De Castricumse 
Oratorium Vereniging viert op 
vrijdag 6 maart haar 40-jarig ju-
bileum met een feestelijk con-
cert in de St. Pancratiuskerk, 
Dorpsstraat 115. Uitgevoerd 
wordt Die Jahreszeiten van J. 
Haydn. Koor en solisten worden 
begeleid door het Begeleidings-

orkest voor Noord-Holland on-
der leiding van Pieter-Jan Olt-
hof. Aanvang concert: 19.30 uur
Bestelformulieren voor plaats-
kaarten à 22,00 euro zijn te ver-
krijgen bij koorleden, Boek-
handels Laan en Geester-
duin, de VVV, de bibliotheek en 
via bestellen@covklanken.nl.
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...Of een Valentijnsspotje
Iemand verrassen met een persoonlijke Valentijnsadvertentie? Voor 5 euro zonder foto of 10 euro 
met foto, staat je persoonlijke boodschap voor je liefste op 11 februari in de Castricummer en 
Uitgeester Courant. Geef op onderstaande bon de voorkeur aan samen met de tekst die geplaatst 
moet worden. De voorbeelden zijn op ware grootte. Lever deze uiterlijk maandag 9 februari 
tegen contante betaling in bij Verspreidnet, Castricummerwerf 39-41 in Castricum.

Inleveren t/m 9 februari en tegen contante betaling

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

IK hou 
VAN JE...

Karel

FOTO
HIER IK hou-

VAN JE...
Karel

e10,- 

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

in de Castricummer en Uitgeester Courant. 

...Met een Valentijnsgedicht
Verras je stille liefde, vriend, vriendin of iemand anders waar je heel veel van houdt op 
Valentijnsdag met een gedicht. Stuur het gedicht uiterlijk voor maandag 9 februari naar het kantoor 
van de Castricummer en de Uitgeester Courant.

...Of een Valentijnsgroet
Vul een groet in op het onderstaande gratis Valentijnskabaaltje en lever het in voor maandag 9 
februari bij ons kantoor. Het berichtje wordt dan gratis geplaatst.

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

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

                                                                                   7e regel

Plaats voor 
Valentijnsdag 

gratis een 
Valentijnsgroet!

e5,-

Rommelmarkt en loterij 
in dorpshuis De Kern
Castricum - In Dorpshuis De 
Kern wordt zaterdag 31 januari 
van 10.00 tot 15.00 uur een rom-
melmarkt en een loterij gehou-
den. Van de opbrengst worden 
extra spullen aangeschaft die 
aan de bezoekers van het dorps-
huis ten goede komen. Van de 
opbrengst van de vorige markt 
werden een nieuwe koelkast en 
een projectiescherm betaald. 
Voor de komende rommelmarkt 
is al een hoeveelheid grote en 

kleine lappen textiel en restanten 
breiwol in voorraad, maar er wor-
den  nog meer spullen gevraagd. 
Liefst niet al te groot.  Voor de lo-
terij zijn prijzen als zelf gebakken 
taarten en cakes welkom. Klei-
ne spullen kunnen ‘s middags of 
‘s avonds afgegeven worden bij 
de bar in het dorpshuis. Bij ver-
voersproblemen graag een bel-
letje naar Gré Portegies, telefoon 
0251-650383 of Trees Knebel, te-
lefoon 0251-650198. 

Voor bewustwording en innerlijke rust

Informatieavond Reiki 
op dinsdag 3 februari   
Limmen - Op dinsdag 3 februa-
ri, geeft Jeannette Stengs, Reiki 
Master, een lezing over Reiki van 
20.00 tot 22.00 in Ons Huis, Zuid-
kerkerlaan 23 te Limmen. “Ge-
dachtes zijn soms zo overduide-
lijk aanwezig dat men geen mo-
ment van innerlijke rust en ont-
spanning meer in zichzelf kan 
ervaren”, vertelt Jeannette. “Be-
wustwording, innerlijke rust en 
zelfvertrouwen zijn één van de 
vele aspecten die door Reiki ver-
sterkt worden. Door zichzelf da-
gelijks te behandelen en zich 
af te stemmen op deze energie 
ontstaat er een ommekeer in je 
bewustzijn. Reiki ondersteunt 
ons onze levensproblemen op 
te lossen door ons weer te ver-
binden met ons aangeboren in-
zicht, onze eigen kracht. Gene-
zen door Reiki betekent meer 
dan het kwijt raken van storen-
de lichamelijke kwalen: het be-

tekent een warm, liefdevol con-
tact opbouwen met je lichaam 
en geest, luisteren naar hun taal 
en ze te ondersteunen, in plaats 
van jezelf voorbij te lopen en je 
ziektesymptomen te negeren of 
te onderdrukken. Er gaat min-
der energie verloren aan zor-
gen, twijfels en oude emotione-
le reactiepatronen. Daarnaast 
kan deze universele energie ook 
aan anderen worden doorgege-
ven. Een Reiki cursus wordt ge-
geven op twee achtereen vol-
gende dagen. Iedereen kan Rei-
ki leren. De toegang is vrij en tij-
dens de lezing kan men een gra-
tis kennismakingsbehandeling 
ontvangen.”

Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Jeannette 
Stengs, lid van de Reiki Alliance, 
tel. 0251-657580 / 06-30016054 
www.reikicastricum.nl. 

Bloemen winnen tijdens open 
dagen op het Clusius College
Castricum - Leerlingen uit 
groep 8 die op 30 en 31 janua-
ri tijdens de open dagen bij het 
Clusiuscollege komen kijken, 
kunnen hun juf of meester in de 
bloemetjes laten zetten. De leer-
lingen kunnen een wens in de 
wensboom hangen. De mooi-
ste wens wordt beloond met een 
Valentijnsboeket voor de juf of 
meester. Ook is het mogelijk een 
bloementaart te winnen voor de 

hele klas. 
Ouderbijeenkomst 
zorgkinderen
Castricum - Donderdag 5 fe-
bruari is er een bijeenkomst voor 
ouders van pubers die wat ge-
voeliger zijn dan andere kinde-
ren. Hierdoor kunnen ze druk 
worden, verslavend gedrag ver-
tonen of zich erg in zichzelf te-
rugtrekken. Doel van de ochtend 

is herkenning en erkenning vin-
den bij elkaar. Wat heeft hoog-
gevoeligheid of sensitiviteit hier-
mee te maken? Volgens Betty 
Weijermars, ervaringsdeskundi-
ge en coach heel veel. De bijeen-
komst vindt plaats van 10.00 tot 
12.00 uur op de Geelvinckstraat 
40. Toegang 5,00 euro. Aanmel-
den via tel. 06-54681599 of bwe-
ijermars@msn.com. 

Het Joodse Amsterdam
Castricum - De Volksuniver-
siteit Castricum organiseert op 
zondag 15 februari een stads-
wandeling door Joods Amster-
dam, die wordt voorafgegaan 
door twee bijeenkomsten in het 
Vucaskantoor op 4 en 11 febru-
ari. De wandeling gaat door de 
voormalige Jodenbuurt, gevolgd 
door een oriënterend bezoek aan 

het Joods Historisch Museum en 
een uitgebreid bezoek aan de 
Portugese synagoge. De vooraf-
gaande cursus behandelt heden 
en verleden. Ook enkele rituele 
gebruiken komen aan de orde. 

Informatie en aanmelding op 
www.vucas.nl, tel. 0251-670048, 
e-mail info@vucas.nl. 

Bewust bewegen
Castricum - De workshop ‘Be-
wust bewegen’ vindt plaats in 
het duingebied op zaterdagen 
en duurt twee uur. Aandacht is 
er voor ademhaling, lichaams-
houding, concentratie, bewust-
wording, ontspanning, loslaten. 
Aanmelden bij de Natuurlijke 
Coach: 072-5051147.
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Zeer geslaagde skireis 
PCC-sportklasleerlingen
Regio - Opgeladen en enthou-
siast zijn de sportklasleerlingen 

van de PCC-Juniorcolleges in 
Bergen en Heiloo vorige week 

maandag weer teruggekeerd op 
school. De bijna 90 leerlingen, 

40 van Heiloo en 48 van Bergen, 
brachten een week door in het 
Oostenrijkse Filzmoos voor een 
week skiën en snowboarden. 
Onder deskundige leiding werk-
ten ze op echte sneeuw aan hun 
techniek. Net als vorig jaar was 
de gemaakte skireis een groot 
succes. De sportklasleerlingen 
kregen dagelijks vier uur les en 
hadden schitterend weer. Een 
van de begeleiders van de Ber-
gense groep, gymdocente Caro 
de Vries vertelt: “Het team ski- 
en snowboardleraren dat uit Ne-
derland mee is gekomen, heeft 
het ongelooflijk goed gedaan. 
De brugklasleerlingen hebben 
veel geleerd en veel gelachen. 
Wij trouwens ook!” Mevrouw 
Langedijk, begeleidster van de 
Heiloose groep, is blij met de ge-
zellige en tevreden groep leerlin-
gen die mee was: ”De eigenares 
van het huis heeft mij verschil-
lende keren gecomplimenteerd 
met het feit dat de groep zo rus-
tig en gedisciplineerd was. Tij-
dens de evaluatie beoordeelden 
de leerlingen met een 9,2. Kort-
om, een topweek!” Vooral voor 
de kinderen die voor het eerst op 
wintersport gingen, was de reis 
een fantastische ervaring. De 
leerlingen schreven enthousias-
te verslagen, zoals Marleen van 
Dorrestein: “Op vrijdag moest je 
laten zien wat je had geleerd en 
dat ging bij iedereen heel goed. 
Een geslaagde week.” Thijs Vis-

ser meldt trots wat hij allemaal 
heeft geleerd: “Een ‘360’ (jump 
met een volledig rondje om je 
as), een backside grab (jump 
achterwaarts terwijl je je snow-
board vastpakt), een frontside 
grab en nog veel meer. We heb-
ben heel veel plezier gehad.”
De sportklassen van het PCC zijn 
zeer populair. De animo onder 
leerlingen van groep 8 is groot 
en achteraf zijn de sportklasleer-
lingen uitermate tevreden over 
het grote aanbod van de extra 
sportlessen en de variatie in de 
sportclinics. Naast de clinics ski-
en en snowboarden konden de 
leerlingen bijvoorbeeld deelne-
men aan duiken, boksen, boog-
schieten en karate. De overheid 
is een groot voorstander van 
meer sportieve activiteiten voor 
de jeugd en ook regionale sport-
verenigingen en nationale sport-
bonden werken enthousiast mee 
aan het integreren van sport in 
het onderwijs. De sportklas van 
het PCC - waarvan de deelne-
mers zeven lesuren lichamelijke 
opvoeding en een sportclinic per 
week krijgen – speelt in op deze 
belangrijke ontwikkeling. 
Daarnaast is de sportklas ook 
een uitstekende voorbereiding 
op allerlei beroepsopleidingen 
die een lichamelijk goede condi-
tie vragen, zoals bijvoorbeeld de 
academie voor lichamelijke op-
voeding, het CIOS en opleidin-
gen van leger en politie. 

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

elinkwijk

zondag 1 februari
14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

ADO ’20
ADO zorgt voor aangename 
verrassing bij koploper Westlandia
Na een oefenreeks op kunstgras met te-
leurstellende resultaten moest ADO naar 
Naaldwijk om er de strijd aan te binden 
met Westlandia, de tegenstander die het 
in zijn eerste competitiewedstrijd trof. De 
club uit Naaldwijk vertrok met een, wel-
iswaar uiterst geflatteerde, 4-0 overwin-
ning en stond daarmee meteen bovenaan 
de ranglijst. Die eerste plaats gaf het niet 
meer uit handen… tot afgelopen zon-
dag. Op het kunstgras van de club uit het 
(grote) glastuindersgebied zette ADO een 
traditie voort. De Heemskerkers hadden 
op sportpark De Hoge Bomen al zeven 
wedstrijden lang een ongeslagen status. 
Het allereerste duel dat er toen tussen 
Westlandia en ADO plaats had was in 
2001-2002 de return na een thuis gele-
den 4-2 nederlaag. ADO kon het aldaar 
behaalde 2-2 gelijkspel niet echt als een 
revanche zien. Hoe dan ook, het was wel 
de eerste ongeslagen wedstrijd in Naald-
wijk. Alle confrontaties daarna werden 
telkens door ADO gewonnen. Met die 
van zondag mee zes keer. Het begint voor 
Westlandia zo langzamerhand een obses-
sie te worden. Door die laatste nederlaag 
was de club meteen koploper af. Die eer 
is nu weggelegd aan AFC, dat voor een 
gelijk puntenaantal (26) een wedstrijd 
minder nodig had (13).

Blik nu gericht op eerstvolgende te-
genstander Elinkwijk 
A.s. zondag krijgt ADO Elinkwijk op be-
zoek. Deze tegenstander boekte afgelo-
pen zondag eveneens een overwinning. 

Een heel welkome zege voor de Zuilena-
ren, die daarmee meteen de laatste plaats 
verlieten. Wellicht dat FC Omniworld zich 
had vergist in de kracht van zijn tegen-
stander. Elinkwijk veroverde zijn drie pun-
ten toen het nog met tien man op het veld 
stond. De gerenommeerde hoofdklasser 
zal daaruit moed hebben geput voor de 
tweede helft van het seizoen. Het is voor 
ADO zaak om weer snel met beide benen 
op de grond te staan na de Westlandia-
euforie. Een zege tegen de koploper is 
heel mooi, maar het is belangrijker om 
de punten te pakken van de clubs die 
belangrijk zijn voor je eigen hachje. En 
daar behoort Elinkwijk op dit moment 
nog steeds toe. De keurtroepen van 
Dick-Jan Ente staan nog steeds in het zo 
vervelende rechterrijtje. Een overwinning 
zal hen verder van de onderste plaatsen 
doen verwijderen, maar geeft nog geen 
garantie dat de Heemskerkers er ook 
maar één plaats door zullen opschuiven 
in de rangschikking. Het duel tegen de 
gerespecteerde hoofdklasser, want dat 
mag Elinkwijk met zijn 31 seizoenen in de 
hoofdklasse toch wel worden genoemd, 
wordt wel een krachtmeting die ergens 
om gaat. De bezoekers zullen wat aan 
zelfvertrouwen hebben gewonnen na de 
overwinning op een team dat aanvanke-
lijk als kampioenskandidaat werd aange-
merkt. ADO mag de uitwedstrijd tegen 
Elinkwijk dan met de riante cijfers van 3-0 
hebben gewonnen, maar stond er op de 
Vlotter dit seizoen ook niet een keer 0-4 
op het scorebord? 
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Jan Theissling 50 jaar
Castricum - Afgelopen zon-
dag is brandweerman Jan Theis-
sling 50 jaar geworden. Jan, die 
in het dagelijks leven timmerman 
is bij A.C. Borst, is al negentien 
jaar lid van de vrijwillige brand-
weer. Hij is een man met vele uit-
eenlopende kwaliteiten. Zo is hij, 
naast spuitgast, instructeur, be-

velvoerder, duiker en chauffeur. 
Deze kwaliteiten zijn tot uiting 
gebracht op een grote octopus 
die bij hem in de tuin werd neer-
gezet. 
Traditiegetrouw bracht Abraham 
hem om 24.00 uur een bezoek 
om de jarige toe te spreken in de 
vorm van een gedicht. 

Castricum - Wie zijn fiets parkeert achter het NS-station  en het voer-
tuig op deze wijze aantreft, zal niet blij zijn. Op een gewone zaterdag-
avond hebben vandalen meerdere fietsen op een hoop gegooid, waar-
door veel schade ontstond. Het advies van de Fietsersbond is om de 
fiets vast te binden met een (extra) slot aan hek, paal of boom.   

Bij Corus in IJmuiden 
verdwijnen 800 banen

Volgens Corus-topman Philippe 
Varin is er goed nagedacht over 
deze maatregelen en is het abso-
luut nodig voor het voortbestaan 
van het bedrijf. De herstructure-
ring moet het bedrijf meer dan 
200 miljoen euro per jaar opleve-
ren. Nu al hebben 6500 mensen 
in IJmuiden werktijdverkorting. 
De staalindustrie wordt door de 
economische crisis zwaar getrof-
fen. Corus zag zijn omzet in het 
laatste kwartaal van vorig jaar 
met meer dan 30 procent dalen. 
De prijs van staal is sinds sep-
tember met de helft gedaald. 
De maatregelen volgen op de 
nog steeds slechter wordende 
vraag naar staal in de wereld. 
Bij FNV-Bongenoten is teleur-
gesteld gereageerd op het feit  
dat Corus deze lijn toch door-
zet. FNV-bestuurder Jan Berg-
huis: ,,Toen Corus vorige week 
ontkende dat dit zou gebeuren, 
hoopten we dat ze het meenden. 
Helaas blijkt nu dat onze infor-
matie wel klopte.’’
FNV Bondgenoten is vooral te-

leurgesteld dat Corus struc-
tureel afscheid wil nemen van 
800 werknemers. Volgens de 
vakbond heeft Corus deze 800 
werknemers in de toekomst hard 
nodig. Hun vakmanschap is me-
de een waarborg voor de moge-
lijkheid om het staalbedrijf uit te 
bouwen tot een productie van 8 
miljoen ton kwaliteitsstaal. 
Berghuis: ,,Er wordt op geen en-
kele wijze een bijdrage van het 
moederbedrijf Tata gevraagd. Al-
les moet komen van de werkne-
mers en het ingeleende perso-
neel. We hadden op meer crea-
tiviteit gehoopt. Dit is een oplos-
sing die in de jaren 80 al was be-
dacht en voor deze tijd dus niet 
passend’’. 
Jan Berghuis zegt dat er nu eerst 
uitvoerig met de leden van de 
FNV gepraat zal worden. ,,Daar-
naast hoop ik dat minister Don-
ner nu snel met plannen komt 
om de kredietcrisis ook voor de 
langere termijn aan te pakken. 
Hopelijk kunnen andere reor-
ganisaties dan voorkomen wor-

den.’’ De COR heeft de directie 
van CN laten weten eerst een 
totaalvisie van haar te verwach-
ten. Deze visie wil de COR toet-
sen op een aantal criteria. Naast 
deze toetsing zullen de vakbon-
den met Corus in Nederland de 
sociale randvoorwaarden moe-
ten afspreken. 
Op dit moment is het onduidelijk 
wanneer de directie van CN met 
een totaalvisie komt over de toe-
komst van het bedrijf. Tot die tijd 
zal de COR (gezamenlijk met de 
ondernemingsraden) er scherp 
op toezien dat er geen uitvoering 
wordt gegeven aan welke reor-
ganisatie dan ook. 

De COR verwacht met name dat 
er arbeidsplaatsen zullen ver-
dwijnen in de overhead. De COR 
zal de plannen zowel organisa-
torisch als financieel inhoudelijk 
laten toetsen door externe des-
kundigen. 
Wereldwijd verdwijnen er 3500 
banen bij Corus, waarvan 2500 
in Groot-Brittannië. 

IJmuiden - Corus schrapt ruim 800 van de 9500 banen in IJmuiden. Het staalconcern wil dat 
doen zonder gedwongen ontslagen. De Centrale Ondernemingsraad (COR) van Corus Neder-
land BV zal de komende weken afspraken maken met de directie van Corus Nederland BV 
(CN) over de gevolgen van deze maatregelen. De COR heeft de directie al laten weten op geen 
enkele manier akkoord te gaan met gedwongen ontslagen. Werknemers die vrijwillig vertrek-
ken, komen in aanmerking voor regelingen, waarbij onder meer wordt gedacht aan omscho-
ling en outplacement. 

Het geheim van succesvolle stresstherapie

Haptonoom opent praktijk
Castricum - Met ingang van 
1 januari heeft de haptonoom 
Harm Aldershof zich geves-
tigd in de fysiotherapieprak-
tijk van Kees Rootjes aan de 
Dorpsstraat. De specialiteit 
van de 59-jarige Castricum-
mer is de behandeling van 
mensen met stressklachten. 
‘Mijn voornaamste doel is dat 
de cliënt beter in zijn vel komt 
te zitten’, zegt hij.

Met zijn specialisatie (haptono-
mie bij stressklachten) wordt Al-
dershof in de goedlopende prak-
tijk van Rootjes gezien als een 
welkome aanvulling op de ve-
le therapeutische methoden, die 
daar al worden toegepast. Al-
dershof, tevens docent fysiothe-
rapie aan de Hogeschool Lei-
den, heeft in de afgelopen twin-
tig jaar samen met collega’s in 
een praktijk te Alkmaar talloze 
mensen van hun klachten afge-
holpen. Hij heeft daarbij zeer po-
sitieve ervaringen opgedaan met 
de haptonomie. ‘Het is altijd weer 
geweldig als cliënten ontdekken 
wat zij zélf kunnen doen om van 
hun hyperventilatie of een burn-
out af te komen. Als ze eenmaal 

doorhebben hoe dat werkt, hoe-
ven ze er in de toekomst geen 
last meer van te hebben.’ 
Voor wie is haptonomie eigen-
lijk bedoeld? Aldershof: ‘Hapto-
nomie is bij uitstek geschikt voor 
mensen met stressklachten, zo-
als hoofdpijn, hyperventilatie, 
slaapproblemen en hartklop-
pingen. Kenmerkend voor deze 
klachten is dat hieraan geen li-
chamelijke afwijking ten grond-
slag hoeft te liggen.’ En hoe 
werkt het? ‘Tijdens de behande-
ling (5 tot 10 keer) leert de cliënt 
aan den lijve de signalen van het 
lichaam weer te verstaan. Hier-
bij kan het gaan om het herken-

nen van gevoelens van onvre-
de, onmacht, verdriet of overbe-
lasting. Via een lichaamsgerich-
te aanpak kan de cliënt deze ge-
voelens beter leren hanteren en 
komt hij of zij weer ‘goed in zijn 
vel’ te zitten.’ Wat is uiteindelijk 
het doel van de therapie? ‘Het 
doel van de therapie is het be-
reiken van een manier van leven 
waarin denken, voelen en doen 
zo op elkaar zijn afgestemd, dat 
ze in overeenstemming zijn met 
het leven dat iemand wil leiden. 
Daar gaat het immers om.’
Informatie: Fysiotherapie Rootjes; 
0251-670371, www.rootjes.brain-
media.nl.

Beverwijk - Met een minuten-
lang oorverdovend vuurwerk 
werd maandagmiddag offi-
cieel het startsein gegeven 
voor de aanleg van de weste-
lijke randweg om Beverwijk, 
de N197. 

Tientallen jaren later dan ooit de 
bedoeling was, is het dan toch 
zover gekomen. De aanleg van 
de westelijke randweg kent een 
bewogen geschiedenis, met na-
me door de vele protesten van 
tegenstanders. Volgens wethou-
der Mosk van Beverwijk is de 
aanleg van de nieuwe provincia-
le weg beter voor iedereen. 
,,Voor de bewoners, want de 
luchtkwaliteit en het leefklimaat 
verbeteren. Voor de bedrijven, 

want de bereikbaarheid verbe-
tert, maar ook voor de bescherm-
de dieren, want dankzij de jaren-
lange inzet van de tegenstanders 
is er nu een goed alternatief ge-
vonden voor de tracékeuze’’, al-
dus de wethouder. 

De vereniging Westerhout Blijft 
voerde jarenlang een felle cam-
pagne tegen de aanleg van de 
weg. Keer op keer werden ar-
gumenten aangedragen om de 
aanleg van de weg te laten ver-
bieden of op zijn minst fors te 
vertragen. Daarbij werd regel-
matig geschermd met de aan-
wezigheid van beschermde dier-
soorten in het gebied. De weste-
lijke randweg moet er uiteinde-
lijk over anderhalf jaar liggen.

Start aanleg westelijke randweg

Chaos in fietsenstalling
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
18-01-2009: Dinand Ilan, zoon 
van M. van Sprang, geboren te 
Bakkum. 

Wonende te Bakkum:
14-01-2009: Puck Sara, doch-
ter van W.A. Graumans en S.A.J. 
Lammers, geboren te Amster-
dam.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
22-01-2009: de Loos, Augus-
tinus H. en Zywicka, Agata A., 
beiden wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
16-01-2009: Wittebrood, Corne-
lis P.J. en Zonneveld, Catharina 
T., beiden wonende te Limmen. 
21-01-2009: Kool, Nicolaas J. en 
Heeringa, Wendy W.M., beiden 
wonende te Castricum.

Pont De Woude vaart weer
De Woude - De familie Helder zet de eerste auto over nadat de pont 
van De Woude veertien dagen uit de vaart is geweest. Dat was nodig 
om olielekkage te verhelpen. De tijdelijke pontonbrug werd afgebro-
ken. De pont is de enige verbinding van het tussen het Alkmaarder-
meer en Noordhollands Kanaal ingeklemde eiland en het vasteland. 
Cor Helder en zijn dochter Sylvia zijn in dienst van exploitant Connexxi-
on. De varende verbinding is van Hollands Noorderkwartier, in het ka-
der van de wegentaak van het hoogheemraadschap.

150 meisjes bezoeken 
StoereMeidenDag PCC 
Regio - De techniekhal van het 
Petrus Canisius College werd 
woensdag 21 januari bevolkt 
door 150 meisjes. Tijdens de 
StoereMeidenDag, bedoeld als 
kennismaking met de nieuwe 
opleiding Vakcollege Techniek, 
sleutelden de meiden aan auto’s, 
maakten make up en sieraden, 
of ontwierpen badkamers. 
De opleiding Vakcollege Tech-
niek aan het PCC is een oplei-
ding mét baangarantie, voor jon-

gens en meisjes die in groep 8 
eigenlijk al weten dat ze de tech-
niek in willen. Met een vmbo-ad-
vies kunnen ze deelnemen aan 
deze zes jaar durende combina-
tieopleiding van vmbo én mbo, 
die beide diploma’s en een cer-
tificaat voor ‘meester’ of ‘gezel’ 
oplevert. Meer informatie is ver-
krijgbaar op de open avond op 
PCC-Vondelstraat op donderdag 
5 februari vanaf 18.30 uur (of via 
ww.pcc.nu).

Open dag Oud-Castricum
Laatste keer popmuziek 
en de schuilkelder

Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum wordt gehouden 
op zondag 1 februari van 11.00 
tot 16.00 uur in het Historisch In-
formatiecentrum De Duynkant 
aan de Geversweg. Daar is voor 
de laatste keer de expositie te 
bezichtigen over twee onderwer-
pen uit het 31e jaarboek van de 
werkgroep. Het betreft de Cas-
tricumse popmuziek in de zesti-

ger jaren en een artikel over de 
schuilkelder in het bos bij ‘Kijk 
Uit’, waar de Nachtwacht en di-
verse schilderijen van Van Gogh 
in de oorlog werden opgeslagen. 
Over het gebruik van de kelder 
is tijdens de open dag een film 
te zien. Ook wordt er afwisselend 
een powerpointpresentatie over 
de popmuziek gedraaid. 
De leden van de werkgroep zijn 
aanwezig om vragen te beant-
woorden over de geschiede-
nis van Castricum en Bakkum 
of over familieleden. Daarvoor is 
echter meer gelegenheid op elke 
maandag- en woensdagavond 
van 19.30-21.30 uur, wanneer De 
Duynkant ook is opengesteld. 
Informatie over de werkgroep 
is ook te vinden op de website 
www.oudcastricum.com.

Ondertekening van het 
brandweerconvenant 
Castricum - In de praktijk was 
het altijd al het geval, maar nu 
is het ook officieel vastgelegd in 
een convenant: de samenwer-

king tussen de brandweerka-
zernes van De Rijp, Akersloot en 
dorpshulpverlening De Woude. 
De samenwerking vindt plaats 

op het gebied van brandbestrij-
ding en hulpverlening op het ei-
land.

Sinds afgelopen donderdag is dit 
een feit door de ondertekening 
van een samenwerkingsovereen-
komst door de burgemeesters en 
brandweercommandanten van 
de gemeenten Graft-De Rijp en 
Castricum. In de overeenkomst 
is geregeld dat alle betrokken 
partijen weten wat er van elkaar 
wordt verwacht tijdens een cala-
miteit. Ook is er vastgelegd dat 
de partijen frequent gezamenlijk 
oefenen. Jaarlijks wordt de over-
eenkomst geëvalueerd en in-
dien nodig bijgesteld. De over-
eenkomst werd getekend in het 
kerkje op De Woude. 
Daarnaast werd van de gele-
genheid gebruik gemaakt om 
het onlangs ontworpen Calami-
teitenplan ‘De Woude’ aan de 
betrokkenen te overhandigen. 
Hierbij werden de leden van de 
Dorpshulpverlening voorzien van 
alarmeringshulpmiddelen (pa-
gers) voor het geval er een ramp 
gebeurt. 

Overleden:
Wonende te Castricum:
13-01-2009: van Büseck, Johan-
nes F.M., oud 84 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met H.H.E. 
Welkers. 16-01-2009: de Nijs, 
Barbara M.T., oud 77 jaar, overle-
den te Heemskerk. 20-01-2009: 
Zoontjes, Adrianus, oud 73 jaar, 
gehuwd met G.M. Groentjes, 
overleden te Castricum. 
Wonende te Limmen:
14-01-2009: van den Nieuwen-
huijsen, Johannes C., oud 85 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met H.E. van Roon. 15-
01-2009: Limmen, Wilhelmus J., 
oud 59 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met A.C.A.M. Piro-
vano. 16-01-2009: Dijkman, Ca-
tharina A.M., oud 94 jaar, over-
leden te Limmen, gehuwd ge-
weest met W.A. Kramer. 17-01-
2009: van Velzen, Margaretha C., 
oud 76 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd met E.T. Bruins. 

Oosterse 
bewegingsvormen 
en schilderen
Castricum - De Stichting Wel-
zijn Castricum biedt twee acti-
viteiten aan in samenwerking 
met de ‘Natuurlijke coach’ Ju-
dith Bosman. Op dinsdagoch-
tend 10 februari gaat men zich 
bezighouden met ‘Oosterse be-
wegingsvormen’. De deelnemers 
gaan naar buiten waar ze ont-
spannen bewegen zonder dat 
men het gevoel heeft een pres-
tatie te moeten leveren. Na af-
loop drinkt men gezamenlijk kof-
fie. De kosten zijn 6,50 euro.
Op dinsdag 17 februari  kun-
nen grootouders samen met 
hun kleinkind meedoen aan 
een workshop schilderen. Er-
varing met schilderen of kennis 
van technieken is niet belangrijk. 
Kosten zijn 15,00 euro per groot-
ouder-kleinkind duo.
De activiteiten zijn van 10.00 tot 
12.00 uur. Opgeven kan bij de 
Stichting Welzijn Castricum tel. 
65 65 62.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

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

Gevonden:
Limmen: witte sierduif.

Gevonden en
vermiste dieren

Pim Van Leeuwen neemt 
afscheid bij de Sokkerwei

Castricum - Vrijdag 30 janua-
ri neemt meester Pim van Leeu-
wen na veertien jaar afscheid als 
directeur van de obs De Sokker-
wei in Castricum. 
Men kan hem de hand komen 
schudden van 11.30 tot 14.00 
uur. 
Van Leeuwen gaat per 1 februa-
ri naar de Lucebertschool in Ber-
gen. 



pagina 16 28 januari 2009

Kredietcrisis en economische gevolgen
De fractie van CKenG heeft antwoorden van b en w op onze vragen inzake de kredietcrisis en de economische 
gevolgen voor Castricum uitvoerig besproken en bestudeerd. In algemene zin zijn wij teleurgesteld over de 
antwoorden. Ons bekruipt het gevoel dat b en w de ernst van de economische situatie veroorzaakt door de 
kredietcrisis zwaar onderschat en onze bezorgdheid die spreekt uit onze vragen naast zich legt. In onze regio 
vallen tientallen, honderden ontslagen (zie de aankondigen van Corus) en b en w suggereert doodleuk dat het 
allemaal wel meevalt en dat zij niet weet welke Castricumse bedrijven toeleveringsbedrijven zijn voor Corus 
dat zwaar getroffen is door de crisis en de productie voor het grootste deel heeft stilgelegd. CKenG is van me-
ning dat het de verantwoordelijkheid van b en w is hier zicht op te krijgen en zo nodig maatregelen te nemen.  
Dat het college ons niet serieus neemt blijkt eveneens uit het antwoord op de vraag hoe de ondernemers 
geholpen kunnen worden. Het antwoord is dat er wordt geïnvesteerd in de infrastructuur in de gemeente zoals 
wegen, Nieuw Geesterhage, gemeentehuis en dergelijke. Geacht College deze projecten hebben geen enkele 
relatie met de economische crisis waar we nu allen voor staan. Ten tijde van de besluitvorming hieromtrent 
was er in het geheel geen sprake van een economische crisis. Er zijn extra investeringen noodzakelijk. CKenG 
trekt derhalve de conclusie dat het college niets of in ieder geval in de ogen van CKenG veel te weinig over 
hebt voor gedupeerde ondernemers en werknemers die reeds getroffen zijn of zullen worden. Wederom een 
gemiste kans.
Bert Meijer (fractievoorzitter CKenG).

De andere kant van het gelijk
Ik weet niet hoe het u vergaat, maar de rubriek Ingezonden blijkt steeds vaker de rubriek van ‘klagers’ te 
worden. Het komt nog maar weinig voor dat er iets positiefs te lezen valt. De ingezonden brief van de voorzit-
ter van de jongerenafdeling van een lokale partij biedt mij de gelegenheid om juist weer eens met positieve 
zaken te komen. In zijn lawine van klachten wordt te pas en te onpas met onwaarheden gesmeten en nu 
dacht ik toch echt dat de letter K bij deze politieke partij ergens anders voor stond. Het wil maar niet tot deze 
mensen doordringen dat de leegstand van het gemeentehuis ons helemaal geen extra geld, en al helemaal 
geen ‘klauwen met geld’, kost zoals zij u en mij willen doen geloven. Het is juist bewonderenswaardig dat de 
meeste afdelingen van locatie Raadsplein te Castricum in de bestaande gebouwen van de gemeente zijn 
ondergebracht. Daarnaast is het prachtig dat het gemeentebestuur kosteloos gebruik mag maken van het 
leegstaande pand De Loet op Dijk en Duin. Voorts kan ik u melden dat we als gemeente juist heel veel voor 
jongeren in de diverse leeftijdscategorieën organiseren en ontwikkelen. Binnen iedere kern hebben we een 
prachtig jongerencentrum. Er zijn jongerenwerkers in dienst van de gemeente aangesteld. Zij hebben zelfs 
weer uitbreiding van uren gekregen. Er wordt in overleg met buurtbewoners gezocht naar geschikte plaatsen 
in de kernen speciaal voor jongeren om samen te komen, de zogenoemde JOP’s. Er worden subsidies aan 
sportverenigingen verstrekt om onder meer door lagere contributies de jeugd te laten sporten. Bij Toonbeeld 
kunnen jongeren hun kunstzinnige expressie tot uiting brengen. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van 
subsidiegelden. Met alles wat in het vermogen ligt wordt de jeugd ook in staat gesteld te kunnen zwemmen. 
Lidmaatschap van bibliotheek is voor onze jeugd gratis. Timmerdorpen krijgen support om ieder jaar weer 
te worden georganiseerd. Op basisscholen zijn extra sportleraren met subsidiegelden aangesteld. Tijdens 
schoolvakanties worden door verenigingen met behulp van gemeentegelden onder de naam ‘jeugdcocktails’ 
verschillende sportieve activiteiten georganiseerd. Op incidentele basis worden door de jeugd zelf projec-
ten georganiseerd zoals afgelopen jaar het alcoholvrije feest bij het voortgezet onderwijs, een fantastische 
millennium -markt  op het Raadhuisplein en afgelopen donderdag voor Childcare Afrika. Dat het jongeren 
poppodium al langere tijd zonder onderkomen zit valt inderdaad te betreuren. Maar dat nu juist deze lokale 
partij zich opwerpt als ‘redder in de nood’ doet menige wenkbrauw fronsen. Hopelijk is niet iedereen kort van 
memorie. Eind jaren ’90 was het nog zo dat hun huidige fractievoorzitter in zijn toenmalige hoedanigheid als 
wethouder Welzijn de Bakkerij de wacht heeft aangezegd en hen heeft verwezen naar het multifunctionele 
centrum (nu Nieuw Geesterhage). De mensen van de Bakkerij vonden dat toen al geen geschikte locatie, 
maar alternatieven zijn er toen niet geboden. Nu zegt deze zelfde groepering dat het jachtseizoen op onze 
jongeren zou zijn geopend.  Stemmingmakerij, opwekken van negativisme en aanzetten tot kraken van het 
te verbouwen gemeentehuis. Is dit nu de weg die we op moeten gaan? PvdA vindt van niet. Die ondersteunt 
liever het initiatief van de Vrienden van de Bakkerij. Ik neem mijn petje af voor hun instelling, zij zijn heel hard 
opzoek naar een structurele oplossing. Hiervoor zijn onlangs plannen aan de raad gepresenteerd, die nader 
uitgewerkt zullen worden. Niets wijst op plaatsing van jeugd buiten de dorpsgrenzen middels het instellen van 
samenscholingsverboden, waarom lees ik dan toch deze krachttermen. Jammer dat aan de gemeente en de 
politiek zo weer vervelend imago wordt toegedicht. Toch vertrouw ik er op dat de lezers van deze rubriek hun 
eigen mening vormen en dit negativisme niet klakkeloos als  waarheid aannemen. 
Petra Nordholt, fractievoorzitter PvdA Castricum. 

Getuigenoproep
Mijn man, Sven Plomp, reed op 5 december 2006 rond 6.30 uur op 
de Provincialeweg (N203) van Uitgeest naar Castricum. Hij reed in een 
groene Citroën Xsara en kwam uit de richting van Uitgeest. Het ongeluk 
gebeurde op de tweebaansweg, waar niet ingehaald mag en kan wor-
den. Ter hoogte van Castricum haalde een zwarte Mercedesbus Vito, 
die vanuit Castricum richting Uitgeest reed, met het kenteken 11-BT-XB 
een vijftal auto’s in. Sven zag dat de Mercedesbus erg snel naderde 
en dat die jongen het niet ging redden. De Mercedes kwam recht op 
Sven afrijden. Hij probeerde uit te wijken naar de berm, maar zag dat 
hij op een sloot afreed. In een poging om de sloot te ontwijken heeft 
hij geprobeerd terug te draaien naar de weg en daar klapten de twee 
voertuigen op elkaar. 
Er waren op dat moment veel getuigen ter plaatse. Deze getuigen wer-
den door de jongeman van de Mercedes op zeer agressieve wijze weg-
gestuurd. Hij zei dat ze allemaal weg moesten wezen en zich er niet mee 
moesten bemoeien, want hij ging wel even wat regelen met de persoon 
die hij had aangereden. Hij zei ook nog dat er geen politie bij mocht 
komen, want het werd zo wel geregeld. Hij maakte een zeer opgefokte 
indruk. 
Sven was na de botsing uit de auto gesprongen en uit angst om nog een 
keer aangereden te worden, over de sloot gesprongen en heeft daar 
trillend op zijn benen staan wachten tot de ambulance en de politie ter 
plaatse waren. Er was een dame van een naastgelegen boerderij die te 
hulp schoot, maar ook zij werd door de bestuurder van de Mercedes 
op een opgefokte wijze weggestuurd. Zij is toen bij Sven gebleven tot 
de ambulance arriveerde. De man wilde niets van hulp weten en op 
het moment dat de ambulance en politie ter plaatse waren is hij vrijwel 
direct daarna bij een vriend/collega in de auto gesprongen en dat was 
het laatste wat Sven van hem gezien of gehoord heeft. 
De dame van de boerderij wil wel getuigen, maar zij heeft het ongeluk 
niet zien gebeuren. We hebben dus getuigen nodig voor de zaak die 
eraan zit te komen. Het is dus nu zover dat we het op een rechtszaak 
aan laten komen omdat de jongeman beweert dat Sven uit wraak op 
hem in is gereden. Zijn letterlijke tekst: “Hij had er de pé in dat ik had 
ingehaald. Ik reed al op mijn eigen baan en hij stuurde expres even op 
mij in en dat was zijn fout.” Sven was vier dagen voor het ongeluk vader 
geworden en ging die 5 december weer voor het eerst naar zijn werk. 
Denkt hij nu echt dat Sven uit wraak op hem in zou sturen? Maar zijn 
verzekering neemt hem serieus en wil dus absoluut niet tot betaling 
overgaan. Voor ons gaat het inmiddels allang niet meer alleen om het 
geld, maar die onrecht en onmacht sloopt ons.   
Saskia van der Zande en Sven Plomp, 06-55800635.   

Diana Ozon komt naar 
kelder boekhandel Laan
Castricum - Op donderdag 29 januari komt Diana Ozon om 20.00 uur 
bij boekhandel Laan in de Burg. Mooijstraat in Castricum. Zij vertolkt 
hier haar stadspoëzie in de komende benedenverdieping, maar zoals 
men kan zien aan de foto, moet er nog heel wat gebeuren eer zij daar 
smet- en stofvrij haar vaak milieu- en politiek gerichte gedichten komt 
vertellen. Zij doet dat onder begeleiding van beeld en geluid. Geïnte-
resseerden kunnen haar reeds zien op haar  site www.diana-ozon.nl.

Het Reumafonds 
zoekt collectanten
Regio - Van 8 tot en met 14 
maart is de collecte van het Reu-
mafonds. 

De organisatie is nog op zoek 
naar collectanten. Wie een paar 
uurtjes vrij wil maken om te col-
lecteren voor het Reumafonds 
kan zich aanmelden via 0251-
657786.

PvdA wil raadsdebat over Schiphol
Op 6 november 2008 heeft de gemeenteraad met grote meerderheid een motie aangenomen waarbij het col-
lege werd opgedragen publiekelijk (en naar de andere overheden toe) zich afwijzend uit te spreken over het 
advies van de Alderstafel. In de technische raadscarrousel van donderdag 15 januari 2009 heeft  wethouder
Portegies meegedeeld dat de regering zich inmiddels achter het Aldersadvies heeft geschaard. Omdat zij 
sinds oktober 2008 Cluster Noord in de vergaderingen van Cross-plenair vertegenwoordigt meldt zij nu een 
dilemma .De overige wethouders in dit overleg hebben aangegeven dat zij dit niet meer kan doen als het 
college zich uitspreekt tegen het Aldersadvies. Opmerkelijk is ook dat binnen de RBS (Bestuurlijke Regie 
Schiphol)  Alders heeft laten weten dat hij niet meer aan tafel wil zitten met mensen die tegen zijn. Wethouder 
Portegies wil nu dat de gemeenteraad zich in de komende carrousel van donderdag 29 januari uitspreekt over 
het wel of niet uitvoeren van de motie. Haart argument is dat als het college deze motie uitvoert zij buitenspel 
staat bij de verdere besprekingen. Omdat de PvdA-fractie dit, zeker gezien de dreigende gezondheidsgevaren, 
voor onze inwoners een te belangrijk onderwerp vindt om in een carrousel af te doen wil de fractie hierover 
op korte termijn een openbaar raadsdebat voeren. 
Namens de PvdA-fractie, Rob Glass.
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Castricumse Universumschool start laptopklas

Bonhoeffer gaat digitaal!
Castricum - Na ruim twee jaar 
hard werken is het zover: het 
Bonhoeffercollege start een lap-
topklas. De eerste laptops zullen 
volgend schooljaar uitgedeeld 
worden aan leerlingen van één 
tweede klas van het VMBO-Tl. 
Het gehele schoolgebouw is 
voorzien van een nieuw draad-
loos netwerk, zodat leerlingen en 
medewerkers op elke plek in de 
school kunnen inloggen op een 
goed beveiligde schoolserver. 
Drie jaar geleden werd de school 
door de overheid gevraagd deel 
te nemen aan het Universumpro-
gramma, een stimuleringspro-
gramma voor scholen met een 

excellente bètaopleiding. Het 
Bonhoeffercollege behoorde tot 
de eerste 40 scholen in Neder-
land die actief zijn in het vernieu-
wen van het onderwijs. 
Docenten van het Bonhoeffer-
college ontwikkelen samen met 
40 scholen in Nederland digi-
taal lesmateriaal. Kwaliteit van 
het lesmateriaal wordt gewaar-
borgd door een samenwer-
kingsverband met Digilessenvo, 
de Universiteit van Amsterdam 
(UvA), de Vrije Universiteit (VU) 
en de Hogeschool van Amster-
dam (HvA). 
De school heeft bovendien een 
aanbod gekregen van de Stich-

ting Leerplanontwikkeling (SLO) 
voor didactische ondersteuning. 
Het initiatief van de school sluit 
naadloos aan bij de plannen van 
de minister Plasterk van Onder-
wijs om gedurende deze rege-
ringsperiode over te stappen op 
gratis digitaal lesmateriaal. 

Het laptopproject geeft het Bon-
hoeffercollege de mogelijkheid 
om haar vakken om te vormen 
aan de eisen van de moderne 
samenleving. Natuurlijk zal de 
laptop lang niet het hele lesuur 
gebruikt worden. De laptop is in 
die zin ondersteunend en verrui-
mend. 

Oecumenische jongerendag
Castricum - Op zaterdag 7 fe-
bruari wordt voor de veertiende 
maal de jongerendag Castricum 
georganiseerd. Dit jaar is het 
thema ‘De ruimte in!’. Deze oe-
cumenische jongerendag wordt 
georganiseerd door de kerken 
in Castricum en is bedoeld voor 
kinderen tussen de 10 en 14 jaar 
en wordt gehouden tussen 13.30 
en 22.30 uur. Er zijn workshops 
in streetdance, vlaggendans, 

theatersport, beeldende kunst, 
mode, djembe, koken, rappen en 
videoclips. Er wordt na de work-
shops gezamenlijk gegeten en ’s 
avonds is er een disco! Aanmel-
den kan door naam, adres met 
geboortedatum te sturen naar 
heijmen@casema.nl. onder ver-
melding van de voorkeur en de 
tweede keus voor een workshop. 
Bel voor verdere informatie naar 
Peter Klut, tel. 0251 670222.

Jamsessie in Discovery
Castricum - Op zaterdag 31 ja-
nuari organiseert jongerencen-
trum Discovery een jamsessie 
van 16.00 uur tot 21.00 uur. De 
sessie is ingedeeld in een aan-
tal rondes gericht op een be-
paalde muziekstijl of thema. Er 
wordt ook een geheel vrije jam 
ronde gehouden. De sessie zal 
geleid worden door muzikanten 
met veel speelervaring. 

Zoals iedere zaterdag is de keu-
ken vanaf 19.00 uur ook ge-
opend, deze week staan er ver-
schillende soorten pasta op het 
menu. 
Discovery Café is na de jamses-
sie nog geopend tot 24.00 uur, 
de entree is gratis en de toegang 
vanaf 15 jaar. Discovery is te vin-
den aan de Dorpsstraat 2a in 
Castricum, tel. 0251-675302.

Uilenexcursie voor de jeugd
Castricum - De Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland organi-
seert op maandag 2 februari een 
avondexcursie voor jongeren om 
naar bosuilen te luisteren. 
In de winter vormen de bosuilen 
weer paren die zich voorberei-
den op het nieuwe broedseizoen. 
Op deze avond probeert men ze 
te lokken door hun geluiden na 
te bootsen. Deze excursies zijn 
bedoeld voor jongeren vanaf tien 
jaar. Het wordt op prijs gesteld 
als er een begeleider meegaat.  

Op maandag 2 februari begint de 
excursie om 19.30 uur. Verzame-
len bij de parkeerplaats van kas-
teel Marquette in Heemskerk. De 
excursie duurt ongeveer een uur. 
Aan deze excursie zijn geen kos-
ten verbonden. Aan het eind van 
de excursie kunnen de jongeren 
zich opgeven als lid van de jon-
gerengroep van de Vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland. 
Aanmelden voor de excursie is 
niet nodig. Voor meer informatie 
vwgccum@xs4all.nl. 

Plusklas voor begaafde kinderen krijgt vervolg 

Castricum - De basisscholen 
Augustinus, Cunera, Toerma-
lijn, Visser ‘t Hooft en Paulus van 
stichting Tabijn hebben op eigen 
initiatief een plusklas voor be-

gaafde kinderen opgezet. Toen 
de subsidieaanvraag bij Innova-
tieplatvorm PO afgewezen werd, 
hebben de scholen besloten om 
toch door te gaan met het pro-

ject. Voorlopig gaat het om een 
pilot-traject. Na afloop van de pi-
lot kan de opgedane kennis en 
ervaring verder door de orga-
nisatie heen verspreid worden. 
In de plusklas krijgen begaafde 
kinderen één keer per week uit-
dagende lessen en opdrachten 
aangeboden. 

Elke woensdagochtend komen 
de vijftien kinderen in een spe-
ciaal daarvoor ingericht leslokaal 
op de Paulusschool bij elkaar. De 
lessen moeten onder andere te-
gemoet komen aan de behoefte 
van begaafde kinderen aan con-
tact met ontwikkelingsgelijken. 
Daarnaast zullen de lessen nog 
meer uitdaging en stimulans bie-
den dan de leerkracht in de ei-
gen klas redelijkerwijs kan rea-
liseren. 

Belastingservice FNV-afdeling 
Castricum weer van start
Castricum - Het aangiftebiljet 
voor de belasting is bij miljoe-
nen Nederlanders weer op de 
mat gevallen.  De FNV belasting-
service helpt haar leden gratis 
met het invullen van deze formu-
lieren. Ook in Castricum is een 
team van acht specialisten actief. 
Leden die van deze service ge-
bruik willen maken kunnen zich 
hiervoor telefonisch opgeven. 
Het aangiftebiljet wordt dan in 
dorpshuis de Kern ter plaatse in-
gevuld en met een elektronische 

handtekening naar de belasting-
dienst gestuurd. 
FNV-leden in de gemeente Cas-
tricum die van deze gratis ser-
vice gebruik willen maken kun-
nen zich telefonisch opgeven 
bij Jacquelien Buijs, tel. 0251-
656585 op dinsdag 3, woensdag 
4, maandag 9, donderdag 12 of 
maandag 16 februari van 19.30 
tot 21.00 uur. Het invullen zal 
dan in de maand maart plaats-
vinden in dorpshuis De Kern in 
Castricum.

Mini-trainers FC Castricum 
mogen gratis naar de film
Castricum - De mini-trainers 
van FC Castricum mogen gratis 
naar de film in het Corso Theater. 
Vlak voordat de training woens-
dagmiddag begon, werden de 
jonge trainers en trainsters ver-
rast door Robert de Lange van 
de Corso. Robert de Lange (op 

foto op achtergrond): “Ik vind 
het geweldig zoals deze jon-
ge mensen elke woensdagmid-
dag klaarstaan voor onze mini’s. 
Daarom krijgt iedereen een film-
bon. Gezien de enthousiaste re-
acties ben ik van plan om hier 
een traditie van te maken.” 

Fietsen voor 50+

Castricum - Wie belangstelling 
heeft om aan fietstochten voor 
energieke 50plussers deel te ne-
men, die eens in de veertien da-
gen op woensdagen plaatsvin-
den in de omgeving van Castri-
cum, wordt uitgenodigd zich aan 
te sluiten. De groep fietsers ver-
trekt om 12.30 uur vanaf de Pa-
tatoloog, Rijksstraatweg 122a in 
Heemskerk. De eerstkomende 
fietstocht is op 4 februari. Opge-
ven voor de tochten is niet nodig. 
Bij twijfel of de tochten doorgaan 
kan gebeld worden vanaf 10.00 
uur op de dag zelf met de Stich-
ting Welzijn Castricum. De groep 
zal in recreatietempo fietstoch-
ten van circa 25 kilometer ma-
ken. In de toekomst staan ook 
tochten van 50 kilometer op het 
programma. Deelname aan de 
fietstochten is kosteloos, eventu-
ele consumpties onderweg zijn 
voor eigen rekening. 

Voor informatie over de fiets-
tochten kan contact op worden 
genomen met de Stichting Wel-
zijn Castricum, telefoon 0251-
656562. 
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Goede tijden bij 
Speedo wedstrijd
Castricum - Zondag 25 januari 
stond de derde van de vier Spee-
do wedstrijden op het program-
ma. Voor Aquafit kwam David 
van der Veen (97) uit bij de mi-
nioren 6. De 100 rug zwom hij in 
1.38.85 een pr en werd hiermee 
zevende. Zijn tweede afstand 
was de 400 vrij die hij voor het 
eerst ging zwemmen. Met een 
tijd van 6.40.08 werd hij vierde. 

Voor Oeza kwamen de in Cas-
tricum wonende Serena en 
Kaylin Stel aan de start. Kaylin 
(01) zwemt bij de minioren 2/3 
(01/00). Ze legde de 100 vrij af in 
1.38.62 en pr van 4 seconden en 
werd hiermee derde. Ook zwom 
Kaylin een pr op de 100 rug met 
een tijd van 1.49.47 en won ze de 
zilveren plak. 
Bij de minioren 5 zwom Se-
rena Stel (98) naar een twee-
de plaats op de 100 school. De 
100 vlinder zwom Serena voor 
het eerst en haar tijd van 1.47.32 
was goed voor een vierde plek. 
Door de goede resultaten in eer-
dere wedstrijden heeft Serena 
Stel zich geplaatst voor de Ne-
derlandse minioren kampioen-
schappen korte baan in Leiden. 
Op zaterdag 14 februari zal ze 
uitkomen op de 100 en 200 vrij. 
Zondag 15 februari zal Serena 
nog de 400 vrijzwemmen.

Vitesse ’22 verdiend 
langs De Foresters
Castricum - Na de gebruikelijke 
winterpauze begon dan einde-
lijk het serieuze werk weer in de 
tweede klasse A met een derby 
tegen De Foresters. In een aardig 
duel bleek Vitesse de verdiende 
winnaar met 2-0, hoewel het ver-
zuimde om de score nog hoger 
te laten oplopen.
De openingsfase zag een domi-
nante thuisploeg, dat de wed-
strijd in handen nam en met bij 
vlagen fraai aanvalsspel het doel 
van Foresters-doelman Freriks 
bestookte. Vooral Robin Bakker 

en Mike van Vliet wisten elkaar 
makkelijk te vinden, waardoor er 
meerdere gaten werden gesla-
gen in de Heiloose defensie. Van 
Vliet wist dan ook de openings-
treffer aan te tekenen toen hij na 
een goede pass van Milo Cre-
mers, de bal schitterend met zijn 
borst controleerde en de keeper 
omspeelde: 1-0. Deze treffer was 
aanleiding voor de bezoekers om 
wat meer uit hun schulp te krui-
pen en vooral via hun gevaarlij-
ke dode spelmomenten gevaar 
te creëren. Dit leidde tot hache-

Trainer Frank Donker 
blijft bij VV Limmen

Nuttig oefenduel VV Limmen
Limmen - Limmen 1 heeft het 
oefenduel bij Westfriezen afge-
sloten met een 4-4 gelijkspel. 
Limmen speelde in aanvallend 
opzicht een prima wedstrijd. Na 
een snelle 1-0 achterstand zorg-
de René Hof met een prach-
tig diagonaal schot voor de ge-
lijkmaker: 1-1. Vervolgens ging 
het snel. Na een 2-1 achterstand 
legde de slim vrijgelopen Martijn 
de Haan nog binnen het kwar-
tier de 2-2 tussenstand vast. In-
middels had trainer Sem Wokke 
de junioren Ramon Tabois, Paul 
Zeeman (beiden 17 jaar) en de 
16-jarige Emile Veldt ingebracht 
en het was bewonderenswaar-
dig hoe de jonge garde zich 
staande hield op het kunstgras-

veld van Westfriezen. Limmen 
ging met een 2-3 voorsprong de 
rust in. Dit keer krulde René de 
bal uit een vrije trap naar de ui-
terste hoek. 
Na de pauze drong de tweede-
klasser uit Zwaag wat nadrukke-
lijker aan en dat resulteerde in 
een 4-3 achterstand. Een kwar-
tier voor het einde kwam Lim-
men opnieuw langszij. Zeeman 
incasseerde de beloning van 
een veelbelovend debuut na een 
goede voorbereidende actie van 
Ron van Stralen: 4-4. 
Een nuttige oefensessie voor 
Limmen 1 dat vertrouwen biedt 
voor het competitieduel tegen 
Vrone dat zondag 1 februari op 
het programma staat.    

Limmen - Trainer Frank Don-
ker is volgend seizoen de verant-
woordelijke man voor het twee-
de team van VV Limmen. In de 
nieuwjaarstoespraak van be-
stuurder Nico Beentjes werd al 
gemeld dat Jos van Veelen de 

opvolger wordt van Sem Wokke 
als hoofdtrainer voor het komen-
de seizoen. 
Afgelopen week is ook met Don-
ker overeenstemming bereikt 
over de functie van trainer van 
het tweede team. 

lijke situaties voor het Castri-
cumse doel, waarbij de defen-
sie moeite had om de bal weg 
te werken door de vrij straffe te-
genwind. Tot doelpunten kwam 
het echter niet, hoewel de paal 
eenmaal redding bracht voor de 
thuisploeg.

De tweede helft had Vitesse het 
windvoordeel en zette de tegen-
stander flink onder druk. Met na-
me in het eerste kwartier leidde 
dit tot flink wat kansen. Goalget-
ter Lennert Beentjes (niet 100% 
fit aan de wedstrijd begonnen) 
bewees weer eens zijn waar-
de door de bal uit de draai met 
links in te schieten: 2-0. Na deze 
treffer bleef het kansen regenen 
voor Vitesse. Helaas hadden Tom 
Spil en Nick Castricum het vizier 
niet op scherp staan. Dit uitblij-
ven van de beslissende 3-0 hield 
de spanning nog lang in de wed-
strijd, maar de ploeg van Jos van 
Veelen kon voorin geen potten 
breken. Op een kopbal(letje) na 
van aanvoerder Dijkhuis konden 
de bezoekers geen gevaar meer 
stichten voor het doel van kee-
per Koekkoek. De slotfase zag 
nog wel een schot op de paal 
belanden van rechtsbuiten Bak-
ker, die met zijn grenzenloze ijver 
wel een doelpunt had verdiend. 
Een verdiende thuisoverwinning 
dus voor Vitesse, dat het volgen-
de week opneemt tegen nummer 
drie EDO uit Haarlem.

Tegenstanders Red Stars bekend
Castricum - Red Stars Vitesse is 
in de vierde klasse D ingedeeld 
bij één ander standaardteam: 
Bears uit Bergen. De andere te-
genstanders voor de Castricum-
se honkbalploeg zijn dit seizoen 
Alcmaria Victrix 3, DVH 2 uit Am-
stelveen, Flying Petrels 2 uit Pur-
merend en Sparks Haarlem 3.
Red Stars, dat afgelopen seizoen 
kampioen werd in de vijfde klas-
se, ziet Arjan van der Kort terug-
keren als trainer. Van der Kort 
was van 2001 tot en met 2005 al 
trainer-coach van de Castricum-
se formatie. Tijdens de wedstrij-

den staat de ploeg net als de af-
gelopen drie seizoenen onder 
leiding van vier speler-coaches. 
Daan Kuijper, Niek Kuijs, Maar-
ten de Ruijter en Jasper van 
Schoor wisselen elkaar af.

De competitie begint in het 
weekend van 11 april. De we-
ken ervoor spelen de Castri-
cummers vier oefenwedstrijden, 
waaronder een duel tegen Alc-
maria Victrix uit dezelfde compe-
titie. De eerste oefenwedstrijd is 
op zondag 15 maart, uit bij Ven-
nep Flyers.

Red Stars, vlak na de kampioenswedstrijd in oktober vorig jaar. (Foto: 
Jeroen de Ruijter)

Geen krant ontvangen? Bel 0251-674433

Winst voor Peperkamp
Castricum - In biljartcentrum 
Hof van Holland in Edam heeft 
Frans Peperkamp zijn twee par-
tijen gewonnen tegen Piet Sprin-
ger. Frans is 50 caramboles ver-
hoogd van 225 naar 275 libre per 
partij, had er geen moeite mee 
tot winst te komen. Piet Sprin-
ger moest 160 caramboles maar 
kwam beide partijen niet over de 
100. Jan Hans v.d. Berg speel-
de uitmuntend. Buikman ging de 
tweede partij goed van start. In 

twee beurten had hij er 89, maar 
Jan Hans wist toch als eerste uit 
te gaan. Buikman maakte in de 
nabeurt zijn laatste twee caram-
boles. 
Jan Visser verloor zijn eerste 
partij tegen T. Handgraaf, maar 
won zijn tweede partij overdui-
delijk. Er werd tenslotte met 10-
4 gewonnen. Hierdoor heeft men 
de koppositie overgenomen. Op 
4 februari speelt men uit tegen 
Heerhugowaard.

Arena’s krijgen training 
van spelers eerste elftal
Castricum - Op zaterdag 31 ja-
nuari is er weer de maandelijkse 
training voor de Arena’s van Vi-
tesse’22. 
Deze vindt plaats op het hoofd-
veld van Vitesse’22 en staat on-
der leiding van Marga van der 
Himst. Vanaf zaterdag wordt 
Marga begeleid door spelers van 

het eerste elftal. Het eerste elf-
tal speelt in de top van de twee-
de klasse op zondag. De Arena’s 
zijn jongens en meisjes van vijf 
en zes jaar oud. 
Naast de maandelijkse training 
voetballen zij elke zaterdagoch-
tend van 9.00 tot 10.30 uur. Wie 
ook graag voetbalt komt zater-
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Opnieuw grote zege de Stiefel
Castricum - De laatste wed-
strijd van de heenronde werd 
afgelopen week gespeeld. Het 
dartteam van de Stiefel moest 
aantreden tegen Highlanders uit 
Zandvoort.
Deze ploeg bivakkeerde onderin 
en na de goede resultaten moest 
de Stiefel proberen om weer een 
goede zege te pakken om zo, op 
de helft van de competitie, volle-
dig mee te gaan doen voor het 
kampioenschap van de eerste 
divisie.
In de singles ging het voortva-
rend want Paul Steenbrink, Roy 
van Bilderbeek en Nico Glorie 
wisten al hun singles met 3-0 te 

winnen. Tom de Vries pakte een 
2-0 voorsprong en de maximale 
score na de singles leek binnen 
handbereik maar De Vries wist 
de dubbels niet meer te vinden 
en zo werd het nog 2-3 en daar-
door een 3-1 tussenstand.

In de koppels begonnen Van Bil-
derbeek en Dennis Overdijk en 
die partij werd eenvoudig ge-
wonnen. Daarna mochten Glo-
rie en De Vries aantreden tegen 
datzelfde koppel en ook die werd 
ruim gewonnen en zo werd het 
dus 5-1 en leek een grote zege 
opnieuw in de maak. Hun sterk-
ste twee spelers mochten daar-

40-jarig jubileum Aquafit
Castricum - De Castricum-
se zwem- en waterpolovereni-
ging bestaat alweer 40 jaar. Re-
den genoeg voor een feestje. 
Zwembad de Witte Brug werd 
afgehuurd en versierd en alle le-
den, vrijwilligers en ouders wa-
ren welkom. 
De voorzitter van Aquafit, Jos 
Dijkman, begon met een ope-
ningsspeech. Iedereen kon vrij 
zwemmen en spelen, of ge-
woon gezellig kletsen bij de bar. 
Ook was er een verzorgd buffet 
voor de volwassenen, en voor de 
jeugd patat met ijs. 
Later in de avond kwam er nog 
een bedankspeech van de voor-
zitter. De gemeente Castricum 
vertelde hoe trots men was om 
een vereniging als Aquafit te 

mogen ondersteunen. Als ca-
deau kreeg Aquafit een grote 
vlag waar het gemeentewapen 
van Castricum stond afgebeeld. 
Na het eten was het tijd voor een 
klein waterpolotoernooi. Er wa-
ren zes teams gemaakt, inge-
deeld op leeftijd. De jongste le-
den begonnen en het eindig-
de met de zogeheten ‘oude ge-
bouwen’ van de club. Na het wa-
terpolotoernooi kwam de andere 
kant van Aquafit aan bod, name-
lijk het wedstrijdzwemmen. Na 
een uitputtende afvalrace ble-
ven er twee heren over. Het was 
een nek aan nek race maar uit-
eindelijk was Ivo de sprintkampi-
oen van de avond. 
Na deze wedstrijden werd de ge-
slaagde avond afgesloten. 

Danspaar behaalt brons
Castricum - Afgelopen zondag 
stond het jaarlijks terugkeren-
de danstoernooi ‘Wijchen Swingt 
Internationaal’ op het program-
ma. 
Aan de start van een overvolle 
A-klasse Ballroom, de op één na 
hoogste dansklasse bij de ama-
teurs, stonden tussen een in-
ternationaal veld Maurice Phili-
poom  en Marieke van Londen 
op het parket. 
Nadat zij zich goed staande wis-
ten te houden tijdens alle voor-
rondes, wisten zij ook deze keer 
de grote finale te behalen. Na 
een zinderende finale behaalden 
Maurice en Marieke uiteindelijk 

een podiumplaats en behaalden 
het brons. Zij kregen een bokaal 
mee naar huis en ontvingen ook 
nog eens twee promotiepunten 
om na voldoende punten te heb-
ben behaald, te kunnen promo-
veren naar de allerhoogste klas-
se bij de amateurs, de hoofd-
klasse.

De eerstvolgende wedstrijd die 
het Castricumse danspaar weer 
zal gaan dansen is die op 1 fe-
bruari, dan wordt er in Kerkdriel 
weer het jaarlijkse toernooi geor-
ganiseerd door danscentrum Ad 
de Bruijn-Bonel, de ‘de Bruijn’s 
Thirty Ninth Championships’.

Siem Castricum wint in 
negen beurten bij ‘t Stetje
Castricum - Afgelopen vrijdag-
avond had Siem Castricum het 
op zijn heupen en versloeg Siem 
Groentjes in maar liefst 9 beur-
ten wat hem 27 matchpunten 
opleverde en hem flink doet stij-
gen op de ranglijst. Kees Rörik 
versloeg in 13 beurten Johan 
van Venetiën. Jos Hes was ook in 
13 beurten te sterk voor Verner 
Oussoren en werd Harm Reg-
ts ook door Jos verslagen nu in 
23 beurten, in zijn derde inhaal-
partij verloor Jos van Jan Heere-
mans in 12 beurten, maar waar-
in Jos toch gemiddeld 2 speelde 
en dus ook matchpunten haal-
de waardoor hij behoorlijk stijgt. 
Eugene Burgzorg versloeg eerst 

Jan van de Kerkhof in 24 beurten 
en later Fred van Haasen in 17 
beurten. Piet Castricum verloor 
van Cor Kuijs in 23 beurten. Cor 
startte met een serie van 14 ca-
ramboles, en na een minder tus-
senstuk, had hij weer een gewel-
dig slot. 
In de tweede partij van Cor werd 
Jan Elting in 23 beurten naar 
huis gestuurd. Cor maakte een 
hoogste serie van 9 carambo-
les. Henk Revers won beide par-
tijen wat de laatste weken niet 
meer was voorgekomen. Eerst 
werd Kees Rörik verslagen in 21 
beurten en later was Harm Regts 
aan de beurt die klop kreeg van 
Henk in 30 beurten. 

Fred van Haasen won zijn partij 
tegen Jan Heeremans in 17 beur-
ten. Cor Sprenkeling verloor zijn 
partijen. Eerst van Harm Regts 
in 14 beurten en later was Huib 
Moot te sterk voor Cor en moest 
hem de meerdere erkennen nu 
in 31 beurten. Verner Oussoren 
won in een goede partij van Huib 
Moot in 17 beurten. En winnen 
deed ook Jeroen van de Kerkhof 
in 18 beurten van Johan van Ve-
netiën. Daarentegen verloor Je-
roen weer van Siem Groentjes, 
die series maakte van 10 en een 
hoogste van 13 caramboles. 
Piet Castricum versloeg Jan van 
de Kerkhof in 24 beurten. Na een 
slechte start hervond Piet zich en 
maakte in de laatste 3 beurten 
12 caramboles waardoor hij de 
winst naar zich toe trok. 
De partij tussen Jan Elting en 
Siem Castricum werd gewonnen 
door Jan in 32 beurten.

Koninklijke Erepenning 
voor jubilerende ijsclub
Castricum - Het jaar is goed 
begonnen voor de Vereniging 
Kennemer IJsbaan. Niet alleen 
kon er begin deze maand ein-
delijk weer eens op de natuurijs-

baan geschaatst worden; tijdens 
de nieuwjaarsreceptie kwam 
burgemeester A. Emmens-Knol 
met een verrassing. Omdat de 
ijsclub 75 jaar bestaat werd een 

Koninklijke Erepenning overhan-
digd. Dit gebeurde vorige week 
zondag in het clubhuis aan de 
Zeeweg in Bakkum. Een Konink-
lijke Erepenning is een onder-
scheiding voor verenigingen en 
instellingen die tenminste 50 jaar 
of een volgend meervoud van 25 
jaar bestaan. Het was op het nip-
pertje, want op 11 februari be-
staat de vereniging 76 jaar. 

Chiara Prijs in B kader NL
Castricum - De dertienjarige 
Chiara Prijs uit Castricum heeft 
met haar pony Mastwood black-
berry afgelopen zondag op de 

Imperial Riding cup(dressuur) te 
Emmeloord haar derde B kader 
score gereden. Om in het B ka-
der van de pony’s te komen moet 

men binnen een periode van zes 
maanden drie keer 66% of hoger 
gereden hebben. 
Chiara en hengst Mastwood 
Blackberry reden hun eerste sco-
re op de NK outdoor, de tweede 
score op de Imperial te Weert en 
nu de derde in Emmeloord met 
een mooie 67.6 %. De combinatie 
groeit met de dag en de scores 
worden steeds hoger. Sinds kort 
staat de combinatie onder bege-
leiding van internationaal jurylid 
Mattie Boomaars uit Breda. 

Het B kader van Nederland heeft 
er dus een nieuwe combina-
tie bij. Als Chiara en Mastwood 
blackberry nu drie keer binnen 
een periode van zes maanden 
(vanaf de eerste score) 68% of 
meer rijden dan is het A kader in 
zicht. Dan moet Chiara de keu-
ze maken of ze voor Italië (waar 
ze nu internationaal voor rijdt) of 
voor Nederland gaat uitkomen.

na spelen tegen eerst Glorie en 
De Vries en daarna tegen Van 
Bilderbeek en Overdijk. Ook de-
ze laatste twee koppels werden 
glansrijk gewonnen met 3-1 en 
zo stond het dus 7-1, De team-
game leek daarna een formaliteit 
maar die partij werd nog span-
nend want na een 0-1 achter-
stand moesten alle zeilen wor-
den bijgezet om uiteindelijk toch 
nog deze partij te winnen met 
2-1, waardoor de eindstand 8-1 
werd voor de mannen uit Castri-
cum.

Door deze zege staat de Stiefel 
nu op de tweede plaats van de 
ranglijst met maar een punt ach-
terstand op de koploper. 
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CAS RC teleurgesteld 

Desillusie overheerst
Castricum - Was het overcon-
centratie of toch misschien on-
macht? In elk geval heeft CAS 
RC geprobeerd in Naarden het 
koploper ‘t Gooi moeilijk te ma-
ken. Ruim een helft lang bleef 
het spannend met een try van 
Remi van den Brink en daarte-
genover slechts penalty’s van 
Anton Werth. Naarmate de twee-
de helft vorderde werden de fou-
ten in de Castricumse defensie 
bestraft en in de slotfase wist de 
thuisploeg toch nog een try te 
scoren en enigszins geflatteerd 
met 25 - 8 te winnen. ‘t Gooi 
kon eigenlijk niet begrijpen dat 
de marge niet groter was, bij de 
Castricummers droop de desillu-
sie van het niet kunnen winnen 
van de gezichten. 
De Colts hadden in Naarden nog 
wel oppermachtig van de Goois-
Almeerse combinatie gewon-
nen, het werd 0 - 78. Op Wou-

Meervogels 60 heren 1 
wint de streekderby
Akersloot - In Beverwijk stond 
zondagochtend de wedstrijd te-
gen rode lantaarndrager KIA 
HCV 90 op het programma. 
De eerste helft speelden de 
Akersloters bij vlagen impone-
rend. Met snel en geconcen-
treerd handbal en een ster-
ke verdediging werden de te-
genstanders snel op een ruime 
vijf punten achterstand gezet. 
De oude bekenden Jelle Putter 
en William Kerssens waren zeer 
gemotiveerd en ook op schot. 
Meervogels draaide op volle toe-
ren en ook verdedigend zat het 
goed. Snelle breaks werden ge-
speeld en vanuit de rechterhoek 
was Noud Rodenburg in de eer-
ste helft op schot met vier doel-
punten. Met gevarieerd hand-
bal en koelbloedig benutten van 
kansen zette Meervogels HCV bij 
rust op een 22-10 achterstand.
Na rust ging Meervogels op de-
zelfde voet verder en bij een 25-

12 stand konden de coaches met 
de opstelling variëren. Putter en 
Kerssens bleven lange tijd aan 
de kant. Keeper Rik Sander was 
in vorm en zorgde er voor dat 
HCV nauwelijks kon scoren. Het 
laatste kwartier werd het spel-
beeld rommelig en viel de con-
centratie wat weg ondanks goe-
de doelpunten van Cees Wevers 
en Duncan Burger. 
HCV vond wat meer ruimte in de 
Akersloter verdediging en kon 
meer scoren. Meervogels bleef 
aardig voor de sympathieke te-
genstander en zette niet meer 
aan. Uiteindelijk wist de ploeg 
uit Velsen de schade na rust flink 
te beperken met gedreven spel. 
Uiteindelijk was de eindstand 
22-33 voor Meervogels. Daar-
mee blijft het gezelschap in de 
strijd om de twee bovenstaande 
plaatsen. Over drie weken spe-
len ze pas weer in Anna Paulow-
na tegen BKC.

Nieuwe sponsor voor Meer- 
vogels 60 heren senioren 1
Akersloot - Grand sports café De Lelie uit Akersloot is de nieuwe 
sponsor van Meervogels 60 heren senioren 1. De uitbaters/eigenaren 
zorgen er daarmee voor dat het team een mooie en goede uitstraling 
heeft voor en na de wedstrijden. Ook stelde de sponsor vorige maand 
Meervogels in de gelegenheid een verenigingsdag in de sporthal De 
Lelie in te vullen met oefenwedstrijden tegen TOP DSS. Op de foto: 
bovenste rij v.l.n.r. Hans de Zeeuw, Richard Krom, Wouter Valkering, 
Jelle Putter, Jelle Olgers, Rik Sander, Duncan Burger, Cees Wevers en 
Ed Neeft. Middelste rij: Jim Krom, Marco Buur, Rob Betjes, Noud Ro-
denburg, Jos Duin en William Kerssens. Op de voorgrond: coach Je-
roen Duin, assistenttrainer Erwin Tiebie, coach Wijnand Krom en trai-
ner Hans Bol.

terland wisten de Shadows te-
genstander Rush te verschalken, 
maar het Driede moest de eer 
aan Nieuwegein laten. De uit-
wedstrijd van de Ladies in Delft 
werd afgelast. Komend week-
end worden diverse inhaaldu-
els afgewerkt. De Colts spelen 

Weer winst voor Helios
Castricum - In de uitwedstrijd 
tegen DSO uit Alkmaar heeft He-
lios haar fiere koppositie weten 
te handhaven. In de eerste helft 
van de wedstrijd gingen de sco-
res nog op en neer. Helios nam 
aan het einde van de eerste helft 
genoegen met één doelpunt ver-

schil:  6-5. In de tweede helft liep 
Helios snel uit, de lekker draai-
ende ploeg wist een verschil van 
zes doelpunten te realiseren: 6-
12. Na deze comfortabele voor-
sprong kwam DSO toch nog te-
rug tot 9-12 wat tevens de eind-
stand bleek te worden. Coach 

Michiel van Halderen was na af-
loop niet helemaal tevreden over 
het vertoonde spel. “Wedstrijden 
tegen ploegen als DSO zijn altijd 
lastig. Hun spel is erg fysiek en 
dan is het moeilijk voor ons om 
verzorgd korfbal te spelen. De 
scheidsrechter trad niet conse-
quent genoeg op tegen al te na-
drukkelijk lichamelijk contact. 
Daardoor zijn dit soort wedstrij-
den nooit gemakkelijk.” 
De coach was wel tevreden over 
het feit dat de ploeg in staat 
was om rustig te blijven en zich 
niet gek liet maken door de te-
genstander. Zoals bij vele spor-
ten  hangt een kampioenschap 
af van de resultaten die je boekt 
tegen ‘mindere’ tegenstanders. 
Helios blijft dus in de race voor 
het kampioenschap. Zondag 
wacht het belangrijke duel tegen 
Apollo uit Heerhugowaard. De 
wedstrijd begint om 18.05 uur 
en met de steun van de fanatie-
ke H(elios)-side moet het eerste 
team van Helios deze wedstrijd 
kunnen winnen. 
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thuis tegen de combi AAC/ARC 
om 12.30 uur en worden gevolgd 
door de volgende kraker voor het 
eerste van CAS RC tegen de Du-
kes. Alweer een revanche partij, 
maar nu op eigen veld om 14.30 
uur. 
De Shadows spelen bij ’t Gooi 
en het Driede speelt bij AAC om 
13.00 uur. De Ladies hebben een 
rugbydag bij Alkmaar met een 
demonstratie van het WK dames 
sevensteam dat voor Nederland 
uitkomt.

Meervogels E1 wint eerste 
wedstrijd voor Deen Cup
Akersloot - De Meervogels E1 heeft haar eerste wedstrijd in de Deen 
Cup gewonnen met maar liefst 7-0 van hun leeftijdsgenoten van JVC 
E1. De wedstrijd werd gespeeld voor de competitewedstrijd van prof-
club Volendam. Meervogels E1 mag het nu op 8 maart opnemen te-
gen Lelystad E1. En dat is een tegenstander die beduidend sterker is 
dan JVC E1. 

Meervogels wint 
met ruime cijfers
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels heeft de oefenwed-
strijd tegen SC Purmerland met 
1-5 gewonnen. De Akersloters 
hadden weinig moeite met de 
vijfde klasser. Vanaf de eerste 
minuut was duidelijk dat Pur-
merland de mindere was. Met 
rust stond het 0-4.
Na de pauze nam Meervogels 
wat gas terug. Toch werd er nog 
een keer gescoord. 
De zondag 1 speelt zondag 1 fe-
bruari thuis tegen koploper ZTS. 
En dat wordt een zware opgave. 
De zaterdag 1 begint tegen AFC 
‘34 weer aan de competitie. Als 
Meervogels wint passeert het de 
tegenstander want die heeft tot 
op heden twee punten meer be-
haald.
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Mindfulness 
Castricum - “Opeens bemerken 
dat je oververmoeid bent, of last 
van malende gedachten die je uit 
de slaap houden, kortaangebon-
den zijn, snel ruzie hebben of de 
balans kwijt zijn tussen spanning 
en ontspanning. Maar ook een 
gevoel van leegheid, het ontbre-
ken van zin, of het niet meer er-
varen van levenslust, de diep-
te van je vriendschappen, een 
gevoel van ongeïnspireerd zijn. 
Constant weer tegen die zelfde 
barrières aan lopen zonder dat je 
door hebt hoe dat komt.” 
Aan het woord is trainer Volker 
Hinten. “Mindfulness in je leven 
brengen staat gelijk aan kwaliteit 
in je leven brengen. Een opnieuw 
schouwen van je bronnen van 
heling, het opnieuw aanspreken 
van de kwaliteiten die je in je le-
ven meedraagt. Niet een metho-
de die je zegt wat goed of fout is, 
maar een methode die je de mo-
gelijkheid geeft je weer op een 
bewuste, milde en meditatieve 
wijze tot het leven te verhouden.” 
In Castricum bestaat de moge-
lijkheid de mindfulness-training 
te volgen onder begeleiding van 

Volker Hinten is een IVM gecer-
tificeerd trainer. De eerstvolgen-
de training in Castricum start op 
13 februari. Verdere informatie 
kan men vinden op www.stilte-
web.nl of via tel.: 0251-673464. Introductieles Nordic Walking

Regio - Goede voornemens om 
te gaan sporten in 2009? Mis-
schien is Nordic Walking dan 
een goed idee. Nordic Walking 
Akersloot organiseert weer een 
introductieles. Deze wordt ge-
geven op zaterdag 31 januari om 
11.00 uur vanaf de parkeerplaats 
bij het Johanna’s Hof. De kosten 
voor een introductieles is 6,00 
euro inclusief het gebruik van de 
poles. Bij voldoende deelnemers 
wordt die week daarop de cur-
sus gestart. 
Wie al een basiscursus Nordic 
Walking heeft gevolgd en een 
hond heeft waarmee men wil 
sporten kan op zaterdag 14 fe-
bruari om 11.00 uur op de par-

keerplaats van het Johanna’s 
Hof gratis informatie ontvangen 
over Nordic Dog Walking. Ook is 
het mogelijk deel te nemen aan 
een Nordic Walking Wandel-
groep. Op de maandagochtend 
om 9.00 uur en op zaterdagoch-
tend om 9.00 uur is de start. 
Louisa ten Wolde is een gecer-
tificeerd Nordic Walking instruc-
teur (VDNOWAS) en hondenin-
structeur. (Kon. Ned. Kennelclub 
Cynophilia). Voor al deze activi-
teiten aanmelden via tel.: 0251-
318251 of 06-23258001 of via  
info@nordicwalkingakersloot.
nl. Kijk ook eens op de website 
www.nordicwalkingakersloot.nl 
of op www.nordicdogwalking.nl.

Van der Meer is beste worst-
makerij-traiteur uit provincie!
Castricum - De lekkerste worst 
maken is een bijzondere kunst. 
Die kunst heeft Gildeslager Joost 
van der Meer uitstekend in de 
vingers. Mede dankzij zijn pas-
sie en onvoorwaardelijke liefde 
voor zijn vak, ontving hij verleden 
week maandag een hoge onder-
scheiding uit handen van tv-
persoonlijkheid Tineke Verburg. 
Joost van der Meer is uitgeroe-
pen tot Regionaal Kampioen.
Zo’n 375 vakmensen, 185 onder-
nemers en medewerkers waren 
naar Vianen gekomen voor de 
jaarlijkse happening. Ieder jaar 
wordt in hun midden de beste 
worstmakers bekendgemaakt. 

Hiervoor worden gedurende het 
jaar op verschillende momenten 
diverse producten uit het bedrijf 
beoordeeld. Een vakjury beoor-
deelt geur en smaak, TNO Voe-
ding onderzoekt de producten 
op microbiologisch vlak. Joost: 
“De leden van het Worstmakers 
Gilde staan behalve voor lekkere 
ook voor veilige en gezonde pro-
ducten.”

“Deze onaangekondigde keu-
ringen maken duidelijk dat sla-
ger Van der Meer 52 weken per 
jaar samen met zijn team een 
topprestatie levert en daar hoort 
deze onderscheiding bij”, al-

dus de vakjury. En dan het ge-
heim. Joost: “Het geheim zit hem 
in de kwaliteit van de grond-
stoffen en de zorgvuldig gese-
lecteerde kruiden en specerijen 
die wij gebruiken. Die zijn afge-
stemd op de smaak van de klan-
ten. In combinatie met ons vak-
manschap worden onze worst-
soorten tot in de verre omtrek 
gewaardeerd.” 
Slagerij van der Meer is een echt 
familiebedrijf opgericht in 1968 
door Theo en Marianne en sinds 
1 januari 2008 voortgezet door 
Joost en Wendy. Van der Meer is 
gevestigd op de Dorpsstraat 37 
in Castricum. 

Midwinterbal van Igram 
met het orkest Yia Sou
Castricum - Op zaterdagavond 
31 januari organiseert Inter-
nationale dansvereniging Ig-
ram haar jaarlijkse midwinter-
bal in de Maranathakerk. Vanaf 
20.00 uur kan er op life-muziek 
van Yia Sou gedanst worden. Yia 
Sou bestaat uit professionele en 
semi-professionele (volks-) mu-
zikanten. De veelzijdige muzi-
kanten brengen een internatio-

naal repertoire en zoeken naar 
een evenwicht tussen trouw aan 
de stijl enerzijds en persoonlijke 
muzikale inbreng anderzijds. 
Het gebruik van diverse muziek-
instrumenten zorgt voor een sta-
biele klank met veel ruimte voor 
variatie. Kosten voor leden 8 eu-
ro en voor niet leden 10 euro. In-
formatie: inekespitteler@hot-
mail.com. 

Toveren op de Peuterbeuk
Akersloot - In het kader van de 
Nationale Voorleesdagen kreeg 
peuterspeelzaal de Peuterbeuk  
bezoek van de probibliobus. Na-
dat het voertuig was gearriveerd 
stapten de peuters vol verwach-
ting de grote bus in. 
Eenmaal binnen mochten de 
peuters op een kussen gaan zit-
ten met een knuffel op schoot. 

Hierna werd er voorgelezen. Het 
verhaal heette ‘Anton kan tove-
ren’. De groep mocht zelfs mee-
helpen met toveren. Daarna 
hielp een van de peuters bij een 
goocheltruc. Toen was er nog tijd 
om even te lezen. Tot slot werd 
de bus uitgezwaaid door de kin-
deren; ze hadden een leuke tijd 
gehad..

Open dag op de camping
Castricum - Op zondag 1 febru-
ari is er een open dag bij de Ken-
nemer Duincampings Bakkum 
en Geversduin. Naast de moge-
lijkheid om een kampeerplaats 
uit te kiezen, zijn er verschillende 
activiteiten op de camping. Vorig 
jaar lagen de bezoekers op cam-
ping Bakkum al ’s nachts voor 
de deur om in aanmerking te 
komen voor hun favoriete kam-

peerplaats. Daarom is dit jaar 
de horeca al vanaf 8.00 uur ge-
opend. Vanaf 6.00 uur worden de 
wachtende kampeerders worden 
binnengelaten. Er kan echter pas 
vanaf 10.00 uur worden geboekt. 
Wie nu een toeristenplaats op 
camping Geversduin boekt krijgt 
10% korting en een boekje over 
de flora en fauna op en rond de-
ze natuurlijke camping.

Drankrijdster uit Heiloo 
rijdt door na aanrijding
Heiloo - Zondagavond rond 
23.30 uur vond er een aanrijding 
plaats op de Kennemerstraat-
weg waarbij een 45-jarige vrouw 
uit Heilloo tegen een tegemoet-
komende taxi aanschampte. De 
vrouw reed door, maar kon een 
kwartier later in haar woning 
worden aangehouden. Ze bleek 
flink te hebben gedronken. Een 
61-jarige taxichauffeur reed over 
de Kennemerstraatweg in de 
richting van Limmen en zag de 
vrouw met haar auto op zich af-
komen op zijn weghelft. Hij kon 

een botsing niet voorkomen. Na 
de aanrijding sprak hij de vrouw 
aan maar zij wilde niet meewer-
ken en reed weg. De chauffeur 
belde de politie en gaf het ken-
teken van de auto van de vrouw 
door. Agenten troffen haar thuis 
aan. Ze moest mee naar het bu-
reau en moest blazen. De uitslag 
van de ademanalyse was 925 ug/
l (tot 220 toegestaan). Het rijbe-
wijs van de vrouw is onmiddellijk 
ingenomen en zij krijgt een pro-
ces-verbaal. Ze is in de vroege 
ochtend heengezonden. 
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Genieten van broodje kaas en humor medescholieren

Karel spreekt vloeiend 
Japans na uitwisseling
Castricum - Soms moesten 
meisjes gillen van de schrik als 
ze plotseling oog in oog kwamen 
te staan met Karel Hof, waar-
na een buiging met spijtbetui-
ging volgden. De zeventienja-
rige scholier uit Castricum stak 
dan ook met kop en schouder uit 
boven de leerlingen met wie hij 
bijna een jaar lang naar school 
ging in Japan. Doel was om de 
taal te leren en dat is gelukt. Eer-
ste mijlpaal was toen hij de ge-
sproken tekst van een animatie-
film op tv moeiteloos kon volgen. 
Uiteindelijk was het geen pro-
bleem meer om grapjes te ma-
ken met zijn gastzusje.
Een bruine boterham met kaas 
en kopje thee heeft Karel net 
achter zijn kiezen als het ge-
sprek plaatsvindt. “Heerlijk”, zegt 
hij. “Rijst met rauwe vis als ontbijt 
ging uiteindelijk toch wel verve-
len.” Twee weken geleden kwam 
Karel aan op Schiphol en onder-
tussen gaat hij gewoon weer el-
ke dag naar het Bonhoeffer Col-
lege. “Bizar vond ik de motivatie 
van de Japanse leerlingen”, ver-
telt hij. “Ik bezocht een elitaire 
VWO en iedereen is van ’s mor-
gens vroeg tot ’s avonds laat be-
zig met school, zes dagen in de 
week. Soms miste ik het pube-
rale gedrag en de humor van de 
leerlingen van het Bonhoeffer; 
de Japanse leerlingen zijn alle-
maal zo braaf.” Heimwee heeft hij 
niet echt gehad. “Soms vroeg ik 
mij wel eens af wat ik er eigen-
lijk te zoeken had, maar dat ging 
snel over. Mijn broer heeft mij fo-
to’s toegestuurd van alle gewone 
dingen thuis, zoals mijn bed, de 
kapstok, de computer en de af-
was, maar dat was een grapje.” 
Contact was er wel met het thuis-
front, maar schaars. “Dat werd 
door de organisatie afgeraden, 
net zoals een bezoek aan Japan”, 
vertelt vader André. “Mijn vrouw 
en ik stonden helemaal achter 

zijn keuze om als zestienjarige 
naar Japan te gaan, al vond Nel-
leke het wel erg lang. Zelf ben 
ik op zeventienjarige leeftijd lan-
ge tijd op reis geweest als ma-
troos.” 
Uitstapjes heeft Karel ook ge-
maakt. “Naar de karaokebar na-
tuurlijk. Na 23.00 uur mogen jon-
geren niet meer op straat ko-
men en alcohol drinken of roken 
is voor hen verboden. Ik heb ve-
le goede vrienden gemaakt, Ja-
panners maar ook een Australiër. 
Er waren niet veel buitenlanders. 
Als ik op straat liep was ik een 
soort bezienswaardigheid. Ieder-
een dacht dat ik een Amerikaan 
was en als ik vertelde dat ik uit 
Nederland kwam, reageerden ze 
met Cruijff of tulpen en de meis-
jes met Nijntje. Met mijn gast-
gezin heb ik allerlei toeristische 
attracties bezocht en we zijn uit 
eten geweest in een oorspron-
kelijk Japans restaurant.” Tijdens 
de naschoolse activiteiten leer-
de hij boogschieten op een tra-
ditionele wijze, hij heeft een reis-
je gemaakt in de snelste trein ter 
wereld en paardgereden met uit-
zicht op de Fuji.  
Ondertussen knabbelt Karel aan 
gedroogd zeewier. “Dat wordt in 
Japan als een soort chips gege-

ten. Heerlijk! En koffie trek je als 
blikje uit een automaat, net zo-
als warme chocomel.” Tijdens 
een voorlichtingsbijeenkomst 
was Karel een uitzondering om-
dat de rest van het publiek sliep. 
“De Japanners hebben lange 
werkdagen en wonen op gro-
te afstand van het werk. Je ziet 
ze overal dutjes doen, in het park 
of in de trein en vreemd genoeg 
worden ze altijd precies op tijd 
weer wakker.” En hoe ziet de toe-
komst er nu uit? “Ik zou nu graag 
Moldavië bezoeken om Russisch 
te leren. En ik heb nog geen idee 
wat ik met alle kennis ga doen.” 
De organisatie waarmee Karel 
Japan bezocht is Youth for Un-
derstanding. Jaarlijks nemen we-
reldwijd zo’n 7.000 jongeren deel 
aan een uitwisselingsprogram-
ma. YFU stelt zich ten doel meer 
begrip te kweken tussen mensen 
uit verschillende culturen. De Ja-
panse regering heeft diverse 
beursprogramma’s opgezet voor 
jongeren uit de EU-lidstaten om 
in 2009 deel te nemen aan een 
uitwisselingsprogramma met Ja-
pan. Iedereen die mee wil dingen 
naar een van de beurzen van de 
Japanse overheid moet voor 17 
februari de aanvraag hebben in-
gediend via www.yfu.nl. 

Charlotte en Vincent bezoeken 
onderwijsprojecten in Malawi
Castricum - Namens het Bon-
hoeffer College vertrekt Charlot-
te de Backker (18) op 17 februa-
ri naar Malawi in het zuid-oosten 
van Afrika, en Vincent Bijman 
(14) doet dat namens het Jac. P. 
Thijsse College. Samen met nog 
58 andere middelbare school-
leerlingen uit het hele land, be-
zoeken zij in de rol van repor-
ter in een ruime week tijd ver-
schillende onderwijsprojecten 
in Malawi en wisselen zij idee-
en uit met Malawiaanse leef-
tijdgenoten. Deze reis is onder-
deel van het project ‘Going Glo-
bal’ van ontwikkelingsorganisa-
tie Edukans, die onderwijspro-
jecten voor kansarme kinderen 
steunt in ontwikkelingslanden. 
De beide scholen doen voor de 
derde keer mee. Bijzonder is dat 
dit keer ook een docent van het 
Bonhoeffer College meegaat om 
contact te leggen met haar colle-
ga’s in Malawi en dat is Marieke 
de Vree. Zij doceert beeldende 
vakken en CKV, en is hoofd-or-
ganisator van de actie voor Edu-
kans op het Bonhoeffer College.
Eenmaal weer terug in Neder-

land zullen Charlotte en Vincent 
presentaties geven aan de me-
deleerlingen op verschillende 
scholen. Alle leerlingen van de-
ze scholen gaan geld inzamelen 
met sponsoracties. Op vrijdag 13 
maart staat een 12uurs-actiedag 
gepland op het Bonhoeffer Col-
lege van 6.00 tot 18.00 uur. Vanaf 
5 februari gaan de leerlingen van 
het Bonhoeffer College langs al-
le deuren in de omringende ge-
meenten om sponsorgeld in te 
zamelen voor hun acties voor 
Edukans. Brugklassers maken 
op 13 maart Afrikaanse beelden 
en een schilderij van 150 meter 
lang voor de actie-veiling, twee-
deklassers doen een sponsor-
loop tussen Egmond en Castri-
cum, en derdejaars leerlingen 
zullen donaties vragen voor hun 
ludieke blijmaak-projecten in- en 
om de school. De oudste leerlin-
gen, uit klas 4-5-6, zullen zich in 
het zweet werken om geld in te 
zamelen via 10-uurs marathons 
waaronder. dans-, fiets-, lessen- 
en game-marathons. Meer infor-
matie over de 12uurs-actiedag: 
www.bonhoeffer.nl. 

PVRC adviseert leden 
niet meer te klagen
Castricum - Het bestuur roept 
de PVRC leden op te stop-
pen met het melden van klach-
ten over vliegtuiglawaai. Sinds 
de oprichting van het Platform 
Vlieghinder Regio Castricum in 
2003 zijn de leden opgeroepen 
om vooral gebruik te maken van 
de mogelijkheid om te klagen 
over ondervonden overlast door 
vliegtuiglawaai. Met ingang van 
1 november 2008 is het indienen 
van klachten over vliegverkeer 
via de website www.bezoekbas.
nl. ingrijpend veranderd. Voorzit-
ter Erwin von der Meer: “Het kla-
gen is zo ingewikkeld dat dit het 
veel mensen ontmoedigd om dit 
nog te blijven doen. Een specifie-
ke klacht dient in acht stappen 
ingediend te worden, een peri-
odeklacht in negen stappen en 

overige klachten in vijf stappen: 
Klagen is dagwerk geworden!” 
De gewijzigde en ingewikkel-
de wijze van klagen heeft vol-
gens Von der Meer tot gevolg 
gehad dat er veel minder klach-
ten zijn ingediend. “Bovendien 
wordt in elke periodeklacht een 
groot aantal klachten samenge-
bundeld tot één enkele klacht. In 
de maanden november van 2005 
t/m 2007 werden respectievelijk 
51.065, 59.147 en 65.216 klach-
ten geregistreerd, in november 
2008 9.419 klachten en decem-
ber 2008 9.173 klachten. Boven-
dien heeft de nieuwe manier van 
melden en registreren tot gevolg 
dat de oude cijfers niet meer 
te vergelijken zijn met de nieu-
we cijfers. En deze ontwikkeling 
komt de sector heel goed uit.” 

Vier verdachten overval in 
Heiloo zijn aangehouden
Regio - Donderdag om 21.15 
uur hebben vier of vijf verdach-
ten een woning aan de Wester-
weg overvallen. Daarbij werd de 
48-jarige heer des huizes be-
dreigd met een vuurwapen. Ook 
viel er een schot, zonder dat er 
gewonden vielen. De overvallers 
zijn met een geringe buit op de 
vlucht geslagen. De politie heeft 
inmiddels vier verdachten aan-
gehouden waaronder een 23-ja-
rige man uit Limmen.  

De vrouw des huizes hoorde 
rond 21.15 uur haar man roe-
pen vanuit de woonkamer. Toen 
zij poolshoogte ging nemen zag 
zij dat haar man door een aan-
tal mannen werd bedreigd die de 
woning binnen waren gekomen. 
Ze rende de voordeur uit en 
sloeg via 112 alarm. 

De overval vond plaats terwijl op 
de bovenverdieping twee kleine 
kinderen lagen te slapen.



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

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

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

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

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

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

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

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

Wil je werken in een omgeving waar 
van alles gebeurt dat direct invloed 
heeft op de gemeente? Waar je samen-
werkt met gedreven, professionele col-
lega’s?

Wij zijn op zoek naar kandidaten voor 
de volgende functies:

Secretaresse bestuurssecretariaat
(20 uur p/week)

en een

Beleidsmedewerker Civiel
(32 uur p/week)

Voor meer informatie over de functies 
en over werken bij de gemeente Cas-
tricum kunt u terecht op onze gemeen-
telijke website www.castricum.nl (knop 
<politiek, bestuur en organisatie/orga-
nogram en vacatures>)

Uw schriftelijke sollicitatie ontvangen 
wij graag uiterlijk 6 februari 2009.

Vervanging beschoeiing sloot 
Rembrandtsingel en Wagner-
laan (kern Akersloot) 
De beschoeiing van de sloten aan de Wag-
nerlaan en Rembrandtsingel worden ver-
vangen. Als eerste wordt de sloot aan de 
Wagnerlaan uitgevoerd. Deze werkzaam-
heden starten eind februari. Als tweede 
wordt de beschoeiing in de sloot aan de 
Rembrandtsingel vervangen. De werk-
zaamheden zijn volgens planning half april 
afgerond. Dit is echter afhankelijk van de 
weersomstandigheden. De planning kan bij 
slecht weer in tijd uitlopen.
De werkzaamheden worden uitgevoerd 
vanaf drijvende pontons in de sloot. Voor 

deze uitvoeringsmethode is gekozen om de 
overlast tot een minimum te beperken. Om 
de oude beschoeiing te verwijderen en de 
nieuwe te plaatsen, wordt een deel van het 
talud afgegraven. Na de werkzaamheden 
brengt de aannemer het talud weer in de 
oude staat terug.
Het kan gebeuren dat omwonenden tijdens 
de werkzaamheden enige geluidsoverlast 
ondervinden en mogelijk wat stankover-
last. Hiervoor vragen wij uw begrip. Voor 
vragen kunt u contact opnemen met de 
heer Y. Klok, tel. (0251) 661 169.

Bestrijden van discriminatie
Voelt u zich gediscrimineerd? Voelt u zich ongelijk behandeld? Of wordt u beschuldigd 
van discriminatie? Als u in de regio Noord-Holland Noord woont dan kunt u hiervan 
een melding maken of een klacht indienen bij Art 1. Bureau Discriminatiezaken. Dit 
kan telefonisch, via de website, maar ook - vijf dagen in de week - bij het kantoor in 
Alkmaar.

Artikel 1 van de Grondwet zegt:
“Allen die zich in Nederland bevinden, die-
nen in gelijke gevallen gelijk behandeld te 
worden. Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezindheid, 
ras, geslacht of op welke grond dan ook, is 
niet toegestaan.”
Discriminatie is dus het ongelijk behande-
len van mensen op basis van kenmerken 
die er niet toe doen, zoals ras/huidskleur/
herkomst, sekse, seksuele diversiteit, han-
dicap/chronische ziekte en leeftijd.  

Art.1 Bureau Discriminatiezaken Noord-
Holland Noord werkt aan het bestrijden en 
voorkomen van discriminatie. Het bureau is 

een kleine, professionele en onafhankelijke 
organisatie die klaar staat voor iedere bur-
ger met een discriminatie-ervaring. Ieder-
een kan er terecht voor gratis steun bij alle 
vormen van ongelijke behandeling.

Meer informatie:
Art. 1 Bureau Discriminatiezaken Noord-
Holland Noord
Bezoekadres: Verdronkenoord 35 a, 1811 
BB Alkmaar.
Openingstijden: ma. t/m vr. 9:00-17:00 
uur
Tel.: (072) 515 44 00 
E-mail: info@art1nhn.nl
Web: www.art1nhn.nl

Landelijke Groeistudie 
ook in Castricum
Binnenkort start voor de vijfde keer de Lan-
delijke Groeistudie van TNO in samenwer-
king met het VU Medisch Centrum en het 
Leids Universitair Medisch Centrum. Ook 
ouders in Castricum die kinderen hebben 
onder de 21 jaar worden benaderd om mee 
te werken.

Het onderzoek, waarin onder meer lengte 
en gewicht van Nederlandse kinderen tot 
en met twintig jaar wordt verzameld, vindt 
eens in de tien tot vijftien jaar plaats. Ver-

spreid over Nederland zijn 53 gemeenten 
geselecteerd om mee te doen. Ook de 
GGD Hollands Noorden werkt mee aan het 
onderzoek.
De GGD gaat de komende weken ouders 
met kinderen onder de 21 jaar benaderen 
om mee te werken. Het gaat om in totaal 
585 kinderen uit Castricum, Niedorp, Wie-
ringermeer en Stedebroec. Hun lengte, 
gewicht en taille- en bovenarmomtrek 
worden gemeten en zij krijgen een aantal 
vragen voorgelegd.

Parkeren op 
De Brink
In verband met het opbouwen van de 
feesttent op woensdag 5 februari ten be-
hoeve van het Sociaal Carnaval wordt u 
verzocht op deze dag vanaf 00.000 uur 
niet te parkeren aan de west kant van De 
Brink, zijde Burg. Boreelstraat. Het carna-
valsfeest van donderdag 6 t/m dinsdag 10 
februari  wordt gehouden voor mensen 
met een verstandelijke beperking.

Commissie Be-
zwaarschriften
Castricum
Kamer II van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt hoorzit-
ting op woensdag 4 februari 2009 
vanaf  19.30 uur in de gemeentelijke 
locatie te Limmen. Zie voor meer in-
formatie www.castricum.nl/actueel en 
nieuws>kalender.



Agenda
Raadsplein
29 januari 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 20:30 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Castricum Noord,

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

plan Hoogevoort 4 te Castricum inclusief amendementen* Aula
19:30 - 21:00 Nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening 38

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
21:30 - 22:15 Vervolg bespreking Kadernota Duincampings inclusief

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

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

Raadsvergadering
22:30 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

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

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

komsten carrousel)

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra 0251 -  661 277 of mevr. S. Dings 0251 - 661 370. E-mail; 
verahornstra@castricum.nl / suzannedings@castricum.nl . 
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum.
Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik van de 
gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het politie-
bureau aan de Eerste Groenelaan.

Agenda Raadsactiviteiten 5 februari 2009
Tijd	 Onderwerp Kamer
19:30 - 22:00 Integrale handhaving Aula

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

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

200109	 Geesterweg 9 in Akersloot
Het bouwen van een woning

	 Dokter van Nieveltweg 20 in Castricum
Het uitbreiden van de basisschool

	 Maartje Offersstraat 7 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Zonnedauw 4 in Limmen
Het vergroten van de fietsenstalling

220109	 Peter Duijmstraat 11 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 29 januari 2009 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening
Dusseldorperweg 40 in Limmen

Het legaliseren van een aantal wijzigingen 
t.b.v. de zuivelfabriek

Hoogegeest 1 in Akersloot
Het bouwen van een woning

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

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 29 januari 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 lid
4 van de Wet ruimtelijke ordening ontheffingen
Westerweg 19 in Akersloot

Het plaatsen van een erker

Tijdelijke ontheffingen op grond van artikel 3.22 van de
Wet ruimtelijke ordening
Stationsweg t.o. 17 t/m 23 in Castricum

Het tijdelijk plaatsen van een overkapte fiet-
senstalling

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23
van de Wet ruimtelijke ordening
Martin Luther Kinglaan 56 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

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

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

bOuwvergunningen
Zuidkerkenlaan 20-22 in Limmen

Het veranderen/splitsen van de woning en het 
vergroten van de garage (2e fase)

Rooseveltlaan 3 in Castricum
Het uitbreiden van de gymzaal

Schelgeest 5 in Bakkum
Het uitbreiden van de woning

slOOpvergunningen
Rectificatie
In de krant van 21 januari 2009 stond:
140109	 Mozartlaan 21 in Castricum

Het slopen van de woning

Dit moet zijn:
140109	 Mozartlaan 22 in Castricum

Het slopen van de woning

kapvergunning
210109	 Rembrandtsingel in Akersloot

Het kappen van 1 Els

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

evenementenvergunning (apv)
Sociaal Carnaval (23-01-2009)
Aan het bestuur van Stichting Sociaal Carnaval is ver-
gunning verleend voor het organiseren van het Sociaal 
Carnaval op De Brink te Castricum van 6 t/m 8 februari 
2009
Vergunning Blokartclub Nederland (23-01-2009)
Aan de Blokartclub Nederland is een vergunning ver-
leend voor het houden van een toertocht met blokarts 
op het strand op 31 januari 2009.
Standplaats Churchillpein (13-01-2009)
Aan A. Zwart is een standplaatsvergunning verleend 
voor de verkoop van aardappelen, groente en fruit op 
het Churchillplein te Akersloot voor 2009 op de dinsdag, 
woensdag, vrijdag en zaterdag,
Standplaatsvergunning Churchillplein/Vuurbaak (20-
01-2009)
Er is een standplaatsvergunning voor 2009 afgegeven 
aan Andrea Kaas Noten BV op donderdagochtend op 
het Churchillplein te Akersloot en op donderdagmiddag 
op de Vuurbaak in Limmen.
Standplaatsvergunning Balaton Füredplein (23-01-
2009)
Aan VOF Beentjes Fijen is een standplaatsvergunning 
verleend voor de verkoop van groente en fruit op het 
Balaton Füredplein.

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. 

inspraak ‘masterplan inbreidingen
en lOkale wOOnvisie’
De inspraak over het ‘Masterplan Inbreidingen/Lokale 
Woonvisie’ gaat morgen, 29 januari van start. Vorige 
week is het plan aan de gemeenteraad gepresenteerd. 
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Het Masterplan Inbreidingen/Lokale Woonvisie
Een belangrijke reden voor het opstellen van het Mas-
terplan Inbreidingen/Lokale Woonvisie vormt het uit-
gangspunt van de ‘Strategische visie Buiten Gewoon 
Castricum’ om wel te bouwen maar niet in het buiten-
gebied. Het Masterplan Inbreidingen brengt de moge-
lijke locaties voor (woning)bouw, al dan niet na sloop 
van bestaande bebouwing, binnen de kernen in beeld. 
Het geeft daarnaast randvoorwaarden voor de (her-
)ontwikkeling van locaties ten aanzien van kwaliteit en 
(bouw)programma’s. De Lokale Woonvisie vormt de ba-
sis voor het ontwikkelen van een samenhangend woon-
beleid met een bijbehorend uitvoeringsprogramma. De 
uitkomsten van de Lokale Woonvisie zijn verwerkt in het 
Masterplan Inbreidingen. 

Inspraak
Vanaf donderdag 29 januari 2009 is het ‘Masterplan 
Inbreidingen/Lokale Woonvisie’ zowel via de gemeen-
telijke website als in de gemeentelijke locatie in Limmen 
en ook in de bibliotheken in te zien. Iedereen heeft ge-
durende zes weken de mogelijkheid om een schriftelijke 
inspraakreactie in te dienen. Dat kan bij het college van 

burgemeester en wethouders van Castricum, postbus 
1301, 1900 BH te Castricum. 

Vervolg
Na afloop van de inspraakperiode worden de ingediende 
inspraakreacties verwerkt in wat heet een reactienota; 
daarin is te vinden welke reacties zijn ingediend en of 
en waarom deze reacties wel of geen aanleiding heb-
ben gegeven tot het bijstellen van het ‘Masterplan In-
breidingen/Lokale Woonvisie’. Na instemming van het 
college wordt de al dan niet aangepaste visie, samen 
met de reactienota, ter besluitvorming aangeboden aan 
de gemeenteraad. Dit is gepland voor de maand mei 
van dit jaar. 

Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de heer Boogaard van de 
afdeling Projecten, tel. (0251) 66 11 04. Zie ook www.
castricum.nl.

Voorbereidingsbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-

cum maken op grond van het bepaalde in artikel 3.7 van 
de Wet ruimtelijke ordening, bekend dat de gemeente-
raad heeft besloten te verklaren dat een herziening van 
de bestemmingsplannen Buitengebied Limmen, Kapel-
weg, Handel en Nijverheid, Vinkenbaan en Strandwal 
wordt voorbereid. Het gebied waarvoor dit besluit geldt, 
is gelegen in het gebied Limmen - Zandzoom ten noor-
den van de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat tussen 
de Westerweg en Rijksweg - met uitzondering van het 
gebied gelegen tussen de Kapelweg, Hogeweg en Pa-
genlaan - alsmede voor het gebied dat ligt ten noorden 
van de Nieuwelaan en ten oosten van de Rijksweg zo-
als is aangegeven op de bij het besluit behorende te-
kening.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op don-
derdag 29 januari 2009 en ligt vanaf die datum voor 
een periode van zes weken met het daarbij behorende 
voorstel en tekening voor een ieder ter inzage in het 
gemeentehuis, Zonnedauw 4 te Limmen.

Castricum, 28 januari 2009

Kaartverkoop voor The 
Wiz van start bij The Cast
Castricum - Musicalgroep The 
Cast staat in juni in het Kenne-
mertheater met de musicalvoor-
stelling The Wiz. 
Met trots kan The Cast melden 
dat zij ook nu weer als eerste 
amateurgroep in Nederland de 
rechten heeft kunnen bemachti-
gen van deze zeer bekende mu-
sical. 

Het artistiek team, bestaande 
uit regisseur Marieke Brouwers, 
choreografe Mirjam Spijker, di-
rigent Patrice van Opstal, muzi-
kaal begeleider Ruud Luttikhui-

zen en productieleider Willem 
Veenstra, heeft de tanden gezet 
in het bestaande script van Joop 
van den Ende. 
Er is een feestelijke musical in 
de steigers gezet tijdens het eer-
ste repetitieweekend in het nieu-
we jaar. 

Wie een voorproefje wil zien 
komt naar het Korenfestival op 
de Brink op 1 februari. Kaarten 
voor de voorstellingen op 18, 19 
en 20 juni zijn vanaf 1 februa-
ri zijn de bestellen via kaartver-
koop@thecast.nl. 

Gebouw De Wisk na acht 
jaar weer in gebruik
Castricum - Het gebouw De 
Wisk op de locatie Castricum van 
GGZ Dijk en Duin is na acht jaar 
weer in gebruik. In het gebouw 
is de school ‘Het Molenduin’ ge-
vestigd waar ongeveer 32 leer-
lingen les krijgen. 
De leerlingen wonen al op het 
terrein in de paviljoens Vijver-
duin, Kaap B en Schellinkbosch 
B. Deze locaties worden door het 
orthopedagogisch behandelcen-
trum Amstelduin/Lijn 5 gehuurd. 
De school ‘Het Molenduin’ biedt 

speciaal, voor zeer moeilijk op-
voedbare kinderen, onderwijs 
aan op drie locaties in Noord-
Holland, waaronder Castricum. 
De leerlingen variëren in de leef-
tijd van twaalf tot achttien jaar. 
Het gaat om kinderen met een 
licht verstandelijke handicap en 
kinderen met ortho-psychiatri-
sche problematiek. 

Het onderwijs is vooral gericht 
op arbeidstoeleiding waarbij veel 
aandacht is voor praktijkvak-

De Soos in het teken 
van de Lindyhopdance

Lezing over het 
Castricumse
landschap
Castricum - Plaatsgenoot Ernst 
Mooij verzorgt op donderdag-
avond 12 februari op uitnodi-
ging van de Volksuniversiteit en 
de Openbare Bibliotheek een le-
zing onder de titel ‘Het Castri-
cumse landschap…. een ge-
schiedenisboek’. Vóór de fusie 
hebben de voormalige gemeen-
ten Castricum, Akersloot en Lim-
men de intentie uitgesproken om 
een groene gemeente te blijven 
in een regio waar verstedelijking 
toeslaat. Voor wie er oog voor 
heeft, laat het Castricums bui-
tengebied zich nog steeds lezen 
als een geschiedenisboek. Ernst 
Mooij, auteur van het boek, ‘Het 
Castricumse landschap... een ge-
schiedenisboek’ laat in de lezing 
zijn licht schijnen over de omge-
ving. Hij illustreert zijn verhaal 
met veel beeldmateriaal. De le-
zing vindt plaats op donderdag-
avond, 12 februari in de Biblio-
theek Castricum, Geesterduin-
weg 1. Aanvang 20.00 uur. Kaar-
ten à 6,50 euro zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij de bi-
bliotheken, boekhandel Laan en 
www.vucas.nl. Boekhandel Laan 
verzorgt de boekverkoop in de 
pauze.

Castricum - De Soos op zondag 
1 februari zal in het teken staan 
van Lindyhopdance. Wynzen 
Pauzenga van Dansstudio Fruns 
komt met zijn team dansers een 
demonstratie geven. Wie mee wil 
doen kan aansluiten, kijken naar 
het levendige schouwspel be-
hoort ook tot de mogelijkheden. 
Van 14.00 tot 17.00 uur zijn men-
sen met én zonder beperking 

welkom in Discovery in Castri-
cum. De demonstratie wordt af-
gewisseld met hits van toen en 
nu van dj Cismo. 
Het adres van Discovery is Dorps-
straat 2a tegenover het station in 
Castricum. Discovery is toegan-
kelijk voor rolstoelen. 
Voor meer informatie: Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251-656562.

ken als schoonmaak/verzorging, 
techniek, groen en catering. De 
school is dagelijks in gebruik van 
8.30 uur tot 14.45 uur. 

Van oorsprong is het gebouw 
opgezet als TBC-centrum. Daar-
na hebben verschillende cliën-
tengroepen het pand gebruikt. 
Als laatste was een groep cliën-
ten met het syndroom van Kor-
sakov erin gehuisvest. Deze 10 
tot 14 cliënten moesten zo veel 
mogelijk zelfstandig wonen. 

Voor informatie kan men contact 
opnemen met mevr. H. van der 
Hoorn of dhr. F. ten Broeke, tele-
foon 023-5202950. 

Politiepaardentraining Stal 
De Duinrand groot succes
Egmond-Binnen - Pension- en 
dressuurstal De Duinrand in Eg-
mond-Binnen staat bekend om 
de afwisselende activiteiten die 
er worden georganiseerd. Zo 
was het afgelopen zondag tijd 
voor de eerste politiepaarden-
training. Hierbij worden paarden 
getraind om langs bewegende 
én lawaaimakende voorwerpen 
te lopen. Dit is gebaseerd op de 
training die politiepaarden krij-
gen voordat ze de weg op gaan. 
Zo leren de paarden over ge-
kleurd zeil te lopen, door spag-
hettigordijnen en langs ‘levende’ 
kliko’s. Dat wordt dan afgewis-
seld met het geluid van toeters, 

wapperende vlaggen en open-
klappende paraplu’s. Allemaal 
dingen waar een paard normaal 
erg van kan schrikken.
De training werd afgesloten met 
een enorm rookgordijn waar de 
paarden doorheen moesten lo-
pen. Een spectaculair gezicht. 
Vanwege het succes van deze 
eerste politiepaardentraining zal 
deze zeker later in het jaar nog  
worden herhaald. Het is ook mo-
gelijk voor ruiters van buiten Stal 
De Duinrand om hieraan deel te 
nemen. Bekijk daarom regelma-
tig de website voor deze en an-
dere activiteiten: www.deduin-
rand.nl.


