
Windtrappers en Uylenspieghels 
bouwen samen carnavalsfeestje
Castricum - Zaterdag lagen de straten in Castricum bezaaid met confetti en van veraf was de optocht 
al te horen. Een dag later was Limmen aan de beurt voor de jaarlijkse 
optocht van de carnavalsverenigingen De Windtrappers en de Uylen-
spieghels. In tegenstelling tot de meeste Noord-Hollandse dorpen en 
steden wordt carnaval in Castricum en Limmen uitbundig gevierd.
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Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum  

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Pakketaanbieding

08-02 t/m 14-02

100 gr. bio nasivlees

1 bio tartaar

1 bio biefstuk

samen

€ 3,99

Skal 20199

(Foto: Giel de Reus) Opschorting bouwvergunning?
Omwonenden Bakkers-
plein naar de rechter 
Castricum - In een eind januari verzonden brief hebben be-
woners van de Pernéstraat aan de rechtbank in Alkmaar ge-
vraagd om een afgegeven bouwvergunning voor de hoogbouw 
met parkeergarage op het Bakkerspleintje op te schorten.

Een van de initiatiefnemers Rolf 
Roos: “Het bestaande bestem-
mingsplan wordt met voeten ge-
treden. Belangen van omwonen-
den zijn onvoldoende gewogen. 
Dat blijkt wel uit het afwijzen van 
alle zeventien zienswijzen inzake 
de Artikel 19-procedure en een 
disfunctionerende klankbord-
groep.” 

Daarnaast is volgens de bewo-
ners de bouwvergunning niet 
volledig. “Het regelt bijvoorbeeld 
geen zaken als een inmiddels 
met hoge spoed geplaatst trafo-
huis en geplande afvalcontainers 
op een groenstrook en deels op 
de weg. Beloften voor behoud 
en versterking van groen zijn zo 
niet gestand gedaan.” Volgens de 

bewoners blijkt de gemeente be-
stuurlijk te licht om een grote in-
greep te coachen. “Dat blijkt ook 
uit een onvermogen om zwerfvuil 
op te ruimen, het algehele verval 
van de publieke ruimte en belof-
tes waar niemand meer iets van 
hoort.”

Naast het opschorten van de 
bouwvergunning vragen bewo-
ners de rechter op te leggen om 
het trafohuis weer te verwijderen 
en het alsnog op een correcte 
wijze procedureel in te passen in 
de bouwvergunningsprocedure.
Behalve deze procedure bij de 
rechter zal ook een rechtsgang 
voor het afgeven van een grond-
watervergunning worden door-
lopen.

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

tot ziens bij

Kijk voor meer specialiteiten op www.kuilmanbanket.nl

Hazelnoot slagroomslof
hazelnootprogrés van vers

gebrande hazelnoten

bomvol slagroom           € 5,95
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Pancratiuskerk Castricum
Wo. 6 febr. 19.00 uur: Aswoens-
dag. Woorddienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. 
Huisman.
Za. 9 februari 18.30 uur: Woord- 
en gebedsdienst verzorgd door 
volwassenen liturgie m.m.v. da-
meskoor Bethlehem. Voorgan-
ger pastor G. Huisman.
Zo. 10 februari 9.30 uur: Eucha-
ristieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 
Vastenaktie.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten 
Hemelopne-   ming Bakkum
Za. 9 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger pastoor L. 
Vergara.
Zo. 10 februari 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samen-
zang. Voorganger pastoor L. 
Vergara. Vastenaktie.

Protestantse Gemeente 
Castricum
Zo. 10 februari: Dorpskerk 
10.00 uur: Geen dienst.
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
M. Beitler. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. 
Uitgezonden door radio Cas-
tricum (kabel 104,5/ether 
105m).

Evangelie Gemeente 
Castricum
Zo. 10 februari 10.00 uur: Judy 
Mensch uit Zaandam. Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-

diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 10 februari 10.00 uur: Pas-
tor Paul Jacobs.

H. Cornelius Parochie 
Limmen
Geen diensten ontvangen.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 10 februari 10.00 uur: Ds. 
Bouma. Koffie drinken.

R.K. St. Jacobus de 
Meerdere Akersloot
Za. 9 februari 19.00 uur: Com-
munieviering met aquarius-
koor. Voorganger pastor W. van 
Schie.
Zo. 10 februari 10.00 uur: Eu-
charistieviering met dameskoor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.

Protestantse gemeente 
Uitgeest-Akersloot
Zo. 10 februari. Dienst in Uit-
geest. Ds. Appers uit Castri-
cum.

Parochie O.L. Vrouwe 
Geboorte Uitgeest
Wo. 6 februari 19.00 uur: As-
woensdag. Eucharistieviering 
m.m.v. de cantorij.
Do. 7 februari 19.00 uur: Sacra-
mentslof.
Vrij. 8 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 2 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. de cantorij.
19.00 uur: Kruisweg.
Za. 9 februari 19.00 uur: Ge-
zinsviering.
Zo. 10 februari 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus 
Deo.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Doktersdiensten

Kerkdiensten

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

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

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

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

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

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

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

Apotheek Limmen/Heiloo

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

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

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

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

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

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

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

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

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

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

Burgerlijke stand 
Geboren:
Wonende te Castricum:
27-01-2008: Isabel, dochter van 
S.H. de Jong en N. Slooves, ge-
boren te Beverwijk.
29-01-2008: Luuk Jay, zoon van 
J. Reurts en Y.M. Rood, geboren 
te Castricum.
30-01-2008: Wouter Martinus 
Theodorus, zoon van M.J.W. 
Scheerman en S.M.J. van Pel, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
28-01-2008: Lynn Willemijn, 
dochter van J.C. Kaandorp 
en M.C.A. Veldt, geboren te 
Akersloot.
Wonende te Bakkum:
22-01-2008: Senne Beertje Ma-
rite, dochter van B.J. Huisinga 
en S. Jezovska, geboren te Be-
verwijk.

Huwelijken- en partner-
schapsregistraties:
29-01-2008: Adema, Arnold E. en 
Zegwaard, Maria M.H., beiden 

wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
24-01-2008: Schröder, Wilhelm 
E., oud  82 jaar, gehuwd met C. 
Gerrits, overleden te Alkmaar.
26-01-2008: Warmerdam, Ireneus 
G., oud 48 jaar, gehuwd met E.M. 
Doyle, overleden te Utrecht.
28-01-2008: Bot, Catharina M., 
oud 87 jaar, gehuwd geweest 
met P. van der maat, overleden te 
Bakkum.
Wonende te Limmen:
26-01-2008: Bakkum, Johannes 
C., oud 90 jaar, gehuwd met A.M. 
van der Peet, overleden te Lim-
men.
25-01-2008: Bakker, Rosalia 
C.M., oud 59 jaar, gehuwd met 
H.G. Hogenstijn, overleden te 
Alkmaar.
Wonende te Bakkum:
28-01-2008: Oppers, Paulus F., 
oud 66 jaar, gehuwd met B.E.M. 
Bosch, overleden te Alkmaar

Zondagsociëteit presenteert:
Revue vol jeugdsentiment 
Castricum - Op zondagmiddag 10 februari  wordt in de foy-
er van het ontmoetingscentrum Geesterhage een revue vol 
jeugdsentiment gepresenteerd.

Na het succes vorig jaar met de 
Wim Zonneveldconférences bij 
de Zondagsociëteit, komt Basti-
aan Verhorst weer naar Castricum, 
maar nu met een reuzenganzen-
bord waarmee het publiek terug 
in de tijd stapt. De tijd van de ko-
lenkachel, het wasbord en de teil. 
De versjes uit het poëziealbum, de 
houten schoolbanken en de radio-
programma’s van toen. De dob-
belsteen van het reuzenganzen-
bord bepaalt welke herinnering 
wordt opgehaald. De muzikale 
omlijsting is in handen van Jan van 
der Schaaf. De Zondagmiddagso-
ciëteit wordt gehouden van 14.00 
tot 16.00 uur in Geesterhage. De 

toegang is 3,00 euro. Voor meer 
informatie of het regelen van ver-
voer kan men tot en met 7 februari 
bellen naar Stichting Welzijn Cas-
tricum, tel.: 0251-673793.

Lezing gezond 
ouder worden
Castricum - Op donderdag 14 
februari begint om 14.00 uur een 
lezing in Dorpshuis De Kern. 
Dr.C.J.Kalisvaart, klinisch geriater 
spreekt over gezond ouder worden. 
De lezing wordt georganiseerd door 
Vrouwen Contact Castricum.

Stilte-
wandeling
Castricum - In stilte wan-
delen; dat kan op maandag 
11 februari onder leiding van 
Marrianne Duijn en Rob de 
Wit. Er wordt verzameld om 
9.30 uur  op het parkeerter-
rein voor De Hoep aan de 
Zeeweg in Bakkum. Meelo-
pen met deze wandeling , van 
ongeveer 5 km, koste niets. 
Een duinkaart is wel noodza-
kelijk. Na afloop is er gelegen-
heid om, voor eigen rekening, 
gezamenlijk koffie of thee te 
drinken bij Johanna’s Hof. 
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Avienna
Religie staat - naast geld en macht – in de top 3 van ru-
ziemotieven. Al eeuwen lang vecht men uit onenigheid 
over Goden of ongeloof. Tradities en gewoonten van ge-
lovigen en niet-gelovigen overlappen tegenwoordig. Zo 
viert iedereen vrolijk Pasen, hebben we in december al-
lemaal een kerstboom in huis en is eerste kerstdag voor 
velen de enige dag in het jaar dat de kerk wordt bezocht. 
Veel mensen hebben geen idee wat er nou gevierd wordt 
met Goede Vrijdag en Pinksteren, maar een dagje vrij is 
natuurlijk welkom. Niet katholiek zijn maar wel profiteren 
van de voordelen, in Nederland is het een geaccepteerde 
ideologie. Gelukkig geldt dit ook voor het aanpassen aan 
de katholieke gebruiken. Dit wordt vooral duidelijk wan-
neer er iemand sterft en de avondwake of begrafenis vindt 
plaats in een kerk. Zo ging ik afgelopen week, samen met 
al mijn vriendinnen, naar de avondwake van de oma van 
een vriendin. Enigszins onwennig zaten we daar, om 
onze vriendin te ondersteunen. We probeerden vluchtig 
kruisjes te slaan wanneer dit van ons werd gevraagd, we 
stonden op als dit moest en hielden onze monden bij het 
opzeggen van gebedjes. Toen er mensen langs kwamen 
met een geldmandje zei een vriendin verward: “Waarom 
moet je betalen om in de kerk te mogen zijn, de kerk is toch 
voor iedereen?” Toen ze zag dat een man 50 euro in het 
mandje deed keken we elkaar aan. Wilde hij de kerk graag 
financieel ondersteunen, had hij geld over of kocht hij zo 
een plekje in de hemel? Sommige dingen zullen gelovigen 
en niet-gelovigen nooit van elkaar begrijpen. Maar God zij 
dank gaat onenigheid ten onder aan nobelheid, wanneer 
mensen afscheid nemen van een geliefd persoon. 

Anoek

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

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

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

Skimmer actief 
op NS-station
Castricum - Afgelopen vrij-
dag is een pinpas ‘geskimd’ 
bij een NS-kaartenautomaat 
bij het station van Castricum. 
De gedupeerde werd maan-
dagochtend gewaarschuwd 
door de bank. Vooralsnog 
wordt nog geen geld gemist 
van de rekening die inmiddels 
is geblokkeerd.

Lindyhop voor beginners! 
Castricum - Lindyhop, de authentieke jazzdance uit de jaren 
20 /30, is de specialiteit van dansstudio Fruns. Op maandag 11 
februari met een beginnersgroep om 19.30 uur. 

Wynzen Pauzenga: “Lindyhop is vrolijk en expressief.”

De lindyhopleraren Pauline en 
Wynzen geven al enkele jaren 
les in lindyhop in Castricum, en 
hebben dan ook al twee groepen 
leerlingen op gevorderd niveau. 
Er blijkt steeds meer belang-
stelling voor deze expressieve 
vrolijke dans zodat Fruns heeft 
besloten nog een extra groep op 
te starten.

Deze cursus is voor alle leeftij-
den geschikt en ervaring is niet 
vereist. Het is altijd mogelijk om 
een proefles te volgen voor acht 
euro. De dansstudio is gelegen 
aan de Verlegde Overtoom 9 in 
Castricum. Bel voor meer infor-
matie Wynzen, tel.: 06-51046044. 
Of kijk op de website van Fruns: 
www.fruns-jazz-events.nl.

Engelse kerkmuziek 
in de Pancratiuskerk 
Castricum - Kleinkoor Castricum geeft op zaterdag 16 febru-
ari om 20.30 uur een bijzonder concert in de Pancratiuskerk. 
Onder leiding van de jubilerende dirigente Rozemarijn Kalis 
brengt het koor werken uit twee bloeiperioden van de Engelse 
kerkmuziek ten gehore. Het prachtige David-orgel wordt be-
speeld door organiste Gerrie Meijers.

In het programma worden ver-
schillende perioden uit de Engel-
se kerkmuziek tegenover elkaar 
geplaatst. Componisten uit de 
19e en 20e eeuw, zoals Howells, 
Stanford, Elgar en Coleridge-Tay-
lor hebben zich laten inspireren 
door hun voorgangers uit de 16e 
eeuw, zoals Tallis, Byrd, Farrant 
en Mudd. De nog zeer jeugdige 
professionele dirigente Rozema-
rijn Kalis is alweer vijf jaar aan 
het Kleinkoor Castricum ver-
bonden. Zij studeerde Klassieke 
zang aan het Rotterdams con-
servatorium. Momenteel volgt 
zij de opleiding koordirectie bij 
Wiecher Mandemaker. Ze is als 
zangeres actief bij verschillende 
professionele ensembles en ze is 
tevens docent bij het Nationaal 
Kinderkoor. Organiste Gerrie 
Meijers heeft een belangrijk aan-
deel in het concert. Onder haar 
handen wordt het David-orgel 
van de Pancratiuskerk weer tot 
klinken gebracht. Gerrie Meijers 
studeerde af aan het Stedelijk 
conservatorium te Arnhem. Ze is 

organiste van de Remonstrantse 
Kerk te Haarlem en begeleidster 
van verschillende ensembles. Ze 
won vele prijzen en ontving van 
de Société Academique Arts-
Sciences-Lettres de zilveren me-
daille vanwege haar verdiensten 
voor de Franse muziek.
De Pancratiuskerk is te vinden 
op de Dorpsstraat 115 in Cas-
tricum. Kaarten kosten 7,50/6,00 
euro. Voorverkoop kaarten via tel. 
0251-654588 of voor de aanvang 
van het concert bij de kerk.  

Beeldhouwen in 
natuursteen 
Bakkum - Op 1 maart begint 
bij Perspectief de werkgroep 
‘Beeldhouwen in natuursteen’. 
Het maken van een beeld be-
gint met een steen en het hak-
ken met spitsijzer en hamer. De 
groep werkt op zaterdagmorgen 
van 10.30 tot 12.30 uur buiten 
op de vroegere speelplaats van 
de Duinrandschool op de Van 
Oldenbarneveldtweg 37 in Bak-
kum in de periode 1 maart tot 
15 november. Voor een overkap-
ping is gezorgd. De groep staat 
onder leiding van Ton van Beest. 
Nieuwe deelnemers en begin-
ners zijn welkom. Eerst een keer 
komen kijken is ook mogelijk. In-
lichtingen bij: Maarten Geerdes, 
06-54942799.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433

Saxissofunny  bij Jazz 
Session Club Vredeburg 
Limmen - Op zondag 10 februari vanaf 16.00 uur in de Vrede-
burg in Limmen een gastoptreden van Saxissofunny uit Cas-
tricum.

Saxissofunny is een merkwaar-
dig orkest.  Met een bezetting 
van zes saxofoons weet ze een 
klankkleur te presenteren, die er 
zijn mag.  Ze spelen wel swin-
gende jazz, maar soms lijkt het 
wel een salonorkest of heel soms 
wel gewoon fanfare.  Bijzonder is 
het in ieder geval. De naam van 
het orkest is afgeleid van Sax-o-
fun, misschien wel het bekendste 
werk van Rudy Wiedoeft, de vir-
tuoze saxofonist uit de jaren ‘20 
van de vorige eeuw.  En natuur-

lijk speelt de band composities 
of bewerkingen van deze Rudy 
Wiedoeft., maar ook van Woody 
Herman en Piazolla, en dit alles 
gearrangeerd door Henk van He-
mert. 
In de huidige bezetting speelt 
Saxissofunny nu ruim één jaar, 
en ondanks dat wegens drukke 
werkzaamheden Axel van Luijk 
de band heeft verlaten, zal Axel 
voor deze éne keer nog eens la-
ten horen hoe de tenorsaxofoon 
bespeeld moet worden.
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INGEZONDEN
Protest tegen aanslag
waterschapsbelastingen
De gemeenteraad van Castricum discussieert over enige tijd over de 
rechtsonge-   lijkheid, die er is na de herindeling tussen de inwoners van 
Akersloot en Lim-   men en die van Castricum. Het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier   int ook in 2008 belasting voor het beheer van 
de buitenwegen in Akersloot en Limmen, maar niet in Castricum. “Onge-
lijkheid tussen inwoners binnen één gemeente gedurende een aantal ja-
ren mag bestaan”, zeggen de collegepartijen (VVD, PvdA en GDB) bij de 
indiening van een motie met genoemde overweging. Verfoeilijk!!! De op-
positie (CDA, Vrije Lijst, GroenLinks en CKenG) was unaniem tegen deze 
motie. De bestaande rechtsongelijkheid was reeds eerder door CKenG 
aangekaart in Den Haag en Haarlem. Inmiddels heeft u de aanslag water-
schapsbelastingen 2008 in huis. Het is wrang opnieuw te worden gecon-
fronteerd met rechtsongelijkheid en een reden het gevoel van Akersloot 
en Limmen hierover kenbaar te maken aan B. en W. en de gemeenteraad. 
Meld uw ongenoegen schriftelijk of per e-mail aan het Gemeentebestuur 
van Castricum, Antwoordnummer 39 (postzegel is niet nodig) 1900 VB 
Castricum. e-mail: gemeentebestuur@castricum.nl. 
Castricum Kern(en) Gezond en GroenLinks staan achter u. 
W.G.M.Veldt, CKenG.

FNV-belastingservice 
Castricum - Vanaf volgende week gaat de FNV belastingservice 
weer van start. De service, die gratis is voor FNV leden, heeft 
vorig jaar maar liefst 280.000 formulieren ingevuld, waarvan 
zo’n driehonderd in Castricum. Een team van tien specialisten 
uit Castricum en Limmen volgen op dit moment de cursussen 
om de laatste veranderingen te leren. 

Het invullen vindt plaats in dorps-
huis de Kern in maart. De belas-
tingdienst richt zich dit jaar spe-
ciaal op de spaartegoeden, de 
bijleenregeling bij aankoop van 
een huis en de vakantie- of tweede 
woning. 
Verder zijn er ten opzichte van vorig 
jaar een aantal wijzigingen bij de 
auto van de zaak, de zorgtoeslag,  
de bijleenregeling en de ziekte-
kosten. Lang niet iedereen kan de 
vaak ingewikkelde vragen zelf be-
antwoorden. Veel mensen zouden 
daarom een dure belastingconsu-
lent in de arm moeten nemen. Om 
dat te voorkomen heeft de FNV 

deze service voor leden opgezet 
waarbij duizenden invullers in de 
komende periode weer de aangif-
tes zullen verzorgen. 
Na aanmelding zullen de deel-
nemers een brief thuis ontvan-
gen waarin staat welke gegevens 
meegenomen moeten worden. 
FNV-leden in de gemeente Cas-
tricum die van deze gratis service 
gebruik willen maken kunnen zich 
telefonisch opgeven bij Jacquelien 
Buijs, tel. 0251-656585 op dinsdag 
12, woensdag 13, maandag 18 of 
donderdag 21 februari van 19.30 
tot 21.00 uur. Het invullen zal dan 
in de maand maart geschieden.

Hakken in hout..
Bakkum - Op de grens van Egmond-Binnen en Bakkum-Noord 
staat op de hoek van de Limmerweg en het Groenelaantje de 
bloemenkas van Simon Kramer. Vaak komt in dit landelijk ge-
bied uit deze kas een heftig kloppend geluid veroorzaakt door 
een 12 tal personen die daar dan uit een boomstam een hou-
ten reliëf hakken. 

De houtschilfers vliegen in het 
rond veroorzaakt door de en-
thousiaste mensen die deelne-
men aan een workshop hout-
bewerken onder leiding van Jos 
Apeldoorn uit Egmond-Binnen. 
Er wordt eerst gehakt om de gro-
ve contouren te maken. Daarna 
wordt door het raspen het op-
pervlak egaal en vervolgens met 
schuurpapier het beeld glad 
gemaakt waardoor de prach-
tige houtnerf zichtbaar wordt. In 
een dag, van 10.00 tot 16.00 uur 

wordt een beeld gemaakt die ook 
in de olie gezet kan worden. Voor 
gereedschap wordt gezorgd en 
ook de lunch wordt aangebo-
den. Een grote potkachel zorgt 
voor de warmte en op het einde 
van de dag worden de werkstuk-
ken bekeken met een wijntje. Er 
zijn nog enkele plaatsen over op 
vrijdag 8 februari, zaterdag 23 
februari, vrijdag 7 maart, zater-
dag 22 maart en zaterdag 5 april. 
Opgeven bij Jos Apeldoorn tel.: 
072-5062410. 

Rotonde Zeeweg op komst
Castricum - Maandag is aannemer KWS in opdracht van de Provincie 
Noord-Holland gestart met de aanleg van een rotonde op de T-splitisng 
Zeeweg-Soomerwegh. Vanaf maandag 11 februari wordt het gedeelte 
Zeeweg richting Egmond afgesloten voor verkeer. Volgens een woord-
voerder van de Provincie Noord-Holland zal de klus naar verwachting 
eind mei geklaard zijn. (Foto: Giel de Reus).

Weblog leren maken
Castricum - Weblog is één van de themabijeenkomsten rond 
de computer die georganiseerd worden door Gilde Castricum 
en de Bibliotheek.  Kenmerkend voor deze bijeenkomsten zijn 
het rustige tempo en de persoonlijke aandacht. 

Een weblog op internet is niets 
meer of minder dan een hele 
eenvoudige website, waarop 
regelmatig nieuwe bijdragen 
verschijnen. Op een weblog kan 
men berichten schrijven, foto’s of 
video’s plaatsen en  bezoekers 
van de weblog kunnen reage-
ren op de geplaatste berichten. 

De bijeenkomst wordt gehouden 
op woensdagmiddag 20 febru-
ari van 14.15 tot 16.15 uur op de 
bovenverdieping van de Biblio-
theek. Belangstelllenden kun-
nen zich hiervoor opgeven in de 
Bibliotheek, Geesterduinweg 1 te 
Castricum, tel. 653762. De kosten 
zijn 5,00 euro.

Verkleden en themakist 
bij Humpie Dumpie
Castricum - De Speel-O-Theek 
Humpie Dumpie heeft voor kin-
deren verkleedkleren te huur. 
Nieuw in de verhuur zijn ook een 
viertal zogenaamde themakisten, 
die gebruikt kunnen worden bij 
kinderfeestjes. Het zijn kisten die 
royaal voorzien zijn van speelma-
terialen rondom het thema van 
toverfeeën, piraten, prinsessen 
of feestjes. Ze moeten wel te vo-
ren gereserveerd worden. Bij het 

reserveren krijgt men direct een 
boekje met allerlei ideeën en ad-
viezen die gebruik gemaakt kun-
nen worden bij de voorbereiding. 
De openingstijden zijn op don-
derdag van 16.00 uur tot 17.00 
uur en op zaterdag van 11.00 uur 
tot 12.30 uur boven de biblio-
theek in Geesterhage. 

Humpie Dumpie is op zoek nar 
vrijwilligers en bestuursleden.  
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“Hier doen we het allemaal voor.”
Terug uit India met informatie 
over projecten van Muttathara
Castricum - De afgelopen weken bezochten Martin Kleverlaan 
en Hans Rook verschillende projecten in India die gesponsord 
worden door de Stichting Castricum helpt Muttathara. Martin 
en Hans zijn beiden actief binnen de Stichting.

Martin: “In India waren we eerst 
in de omgeving van Puna, waar 
wij enkele projecten bekeken. 
Daarna vlogen wij naar het uiter-
ste zuiden van India.” Daar wer-
den een tiental projecten met 
een kritisch oog onder de loep 
genomen. Ze wilden graag weten 
wat er gebeurt met de door Mut-
tathara gedoneerde gelden, of 
die gelden wel gebruikt worden 
overeenkomstig de gemaakte af-
spraken. Nadat zij in het zuiden 
klaar waren, vlogen Martine en 
Hans naar Chennai, waar van-
daan ze per auto (16 uur rijden 
over een afstand van circa 400 
km!) nog een paar locaties be-
zochten. 
“Dit verliep zo voorspoedig dat 
er zelfs nog tijd gevonden werd 
om een bezoek te brengen aan 
een weeshuis waar 81 kinde-
ren, voornamelijk meisjes tot 
18 jaar worden opgevangen en 
geschoold”, vervolgt Hans. “Kort 
voor het vertrek uit India kwam 
er bij de Stichting Castricum 
helpt Muttathara namelijk een 

verzoek binnen om ook dit wees-
huis financieel te steunen.” 
Van alle bevindingen wordt een 
rapport gemaakt. Dit rapport 
wordt besproken in de project-
groep van de Stichting. De pro-

jectgroep beoordeelt wat er in 
de toekomst moet verbeteren 
voor wat betreft de sponsoring. 
Martin: “Op voorhand kan al wel 
gesteld worden dat bij enkele 
projecten verandering nodig is.” 
Gezond en wel zijn beide heren 
inmiddels teruggekeerd in Cas-
tricum. Zij hebben zelfs alweer 
een dag gewerkt in de winkel op 
de Castricummerwerf!

Feestelijke opening Coach4Kids 
Castricum - Op woensdagmiddag 30 januari was het zover. 
Coach4Kids Castricum opende haar deuren in de ruimte van 
BSO de Boomhut van Forte Kinderopvang. Joseph Custers, 
artistiek mentor van Coach4Kids, verrichtte de opening door 
samen met alle kinderen een lint door te knippen. 

Onder begeleiding van profes-
sionele coaches begonnen de 
kinderen vervolgens in drie 
leeftijdsgroepen (de Coach Bus-
ters, de Coolkids en de College 
Bunch) aan hun eerste lessen. 
Elke groep krijgt wekelijks les 
in zingen, dansen, acteren en 

presenteren waarbij plezier in 
het vak centraal staat. Coach-
4Kids Castricum is een initia-
tief van Stichting Coach4Kids 
in samenwerking met Forte 
Kinderopvang.  “Je merkt dat 
kinderen de behoefte hebben 
om zich te uiten door bijvoor-

beeld te dansen. Kinderen die 
zich aan het begin van de mid-
dag nog verschuilen achter hun 
moeder, staan aan het eind van 
de middag vooraan wanneer ze 
zich mogen presenteren aan de 
rest van de groep”, aldus Cindy 
van Rij, de Company Coach van 
Coach4Kids Castricum. Ook zin 
om mee te doen? De tweede 
groep Coach4Kids start in april. 
Voor meer informatie en in-
schrijven kan men terecht op 
www.coach4kids.nl.

Kunstenaars met beperking 
exposeren bij Klaver 4
Castricum - Bij Klaver 4 is deze maand een expositie te zien 
met werken van mensen met een verstandelijke beperking. De 
kunstenaars die deze maand exposeren bij Klaver 4 werken bij 
de Kunstwerkplaats in Amsterdam. 

Kunstwerkplaats is gevestigd in 
een sfeervol, oud schoolgebouw 
midden in de Pijp en is het kun-
stencentrum van Cordaan Ago.
De keramiek op de expositie is 
gemaakt door kunstenaars van 
keramiekatelier Atelier A10. 
De gemeenschappelijke noemer 
is dat elke kunstenaar vanuit zijn 

of haar eigen ervaring vormgeeft 
en soms commentaar levert. Dit 
levert een vrolijke, gevarieerde 
tentoonstelling op. De tentoon-
stelling is ontstaan door een 
keuze van medewerkers van kla-
ver 4. De expositie is tot en met 8 
maart. Het adres van Klaver 4 is 
dorpsstraat 45a.

Programma Radio Castricum105
Donderdag 7 februari
10:00 - 11:00 Hraj Kapelo Hraj - Jan Jonker
17:00 - 18:00 60plus - Carry Munter
18:00 - 19:00 Special Edition - Carry Munter
19:00 - 19:30 Nonstop muziek
19:30 - 21:00 Het Raadsplein - carrousels & raadsvergadering
21:00 - 22:00 Nonstop muziek & informatie
Vrijdag 8 februari
16:00 - 18:00 Afterschool - Thom Singerling
18:00 - 19:00 Kick Off - Joris Sinnige
19:00 - 20:00 7 at 7 - Joris Sinnige
20:00 - 22:00 Hogeweg op Vrijdag - Albert Hogeweg
Zaterdag 9 februari 
10:00 - 12:00 Gewoon Snijders - Marco Snijders
12:00 - 15:00 Rooie Oortjes Radio - Sander & Robert 
17:00 - 19:00 R&B Sport - Rick Dreijer en Bob Brouwensteijn
19:00 - 21:00 Double D - Daan Zonneveld en Daniel Vollers
Zondag 10 februari 
09:00 - 10:00 Radio Klassiek - Helmoth Mechiz
10:00 - 11:15 Kerkdienst uit Hervormde Kerk in Castricum
11:15 - 12:00 Radio Klassiek - Helmoth Mechiz
12:00 - 13:00 Cabaret van Nederlandse Bodem
13:00 - 14:00 Commuzika - Anton van Kaam
14:00 - 17:00 105SportLive - Sportteam
17:00 - 19:00 The Flash Back Show - Johan Vermeer
20:00 - 22:00 Bumrush Radio - DJ Midnight
22:00 - 00:00 Easy Listening
Maandag 11 februari 
20:00 - 22:00 Carry’s Music Machine - Carry Munter
22:00 - 23:00 Collective Sounds - Martijn van Velzen
Dinsdag 12 februari
16:00 - 19:00 Heerehuis - Boudewijn Heere
19:00 - 21:00 De Wereld die Verhulst heet - Bart Verhulst
Woensdag 13 februari
16:00 - 17:00 Jantjes PC - Jan Castricum
17:00 - 18:00 CAL Boekenbal - Ellen & Jan i.s.m. bibliotheek
18:00 - 20:00 Van zeventig naar acht - Charles Willems
20:00 - 22:00 Class XL - Charles Willems 

Als er geen live programma is kan er geluisterd worden naar non-
stop muziek en informatie. Castricum105 is te beluisteren in de ether 
op 105.0FM en op de kabel in Bakkum & Castricum op 104.5FM en 
in Akersloot, Limmen en de Woude op 89.0FM. En wereldwijd via 
internet: www.castricum105.nl.
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Carnaval in Gorteldonk 
Limmen - Nadat er vorige week zaterdag een zeer gezellige 
45+ avond was gevierd met de sleuteloverdracht tussen bur-
gemeester A. Emmens-Knol en prins Tyl XII, stond Limmen 
weer vanaf afgelopen vrijdag tot en met dinsdag bol van de 
carnavalsactiviteiten. 

Op vrijdag was er de Kinderdag 
voor de basisscholen in Limmen. 
Zaterdag werd er eerst meegere-
den in de optocht van buurtkern 
Pieperduin, waarbij nog heel wat 
karren uit Gorteldonk te zien wa-
ren en om 19.00 uur begon een 
carnavalsviering in de Cornelius-
kerk. Aan het eind van deze ge-
zellige viering werd pastor Johan 
Olling geridderd met de Gortige 
Gortzak. Hierna werd er overge-
stoken naar leutbunker de Bur-
gerij waar om 21.00uur de deuren 
opengingen voor een geweldige 
Foute avond met Bad Medicine. 
Zondag was de dag van de ei-
gen optocht door Gorteldonk. Om 
13.30 uur werd er gestart vanaf 
de Vuurbaak door vele lopers, 
rollers en karren. Na de optocht 

was het groot feest voor jong en 
oud in leutbunker de Burgerij 
onderleiding van huis dj Harold 
van Specials Drive-In-Shows met 
tevens een gastoptreden van Pa-
trick Bouquet. 

De 1e prijs bij de grote karren was 
voor de Boes Boys, die nipt de 
HPJ wisten te verslaan, bij de rol-
lers voor Luke en Nico en bij de 
kinderkarren voor Las Vegas. Tij-
dens dit feestgebeuren werd huis 
dj Harold geridderd met de Gor-
tige Gortzak. En ’s avonds was er 
disco. Op maandagmiddag werd 
er een bezoek aan Camerdonk 
gebracht en als laatste was er op 
dinsdag het Boerenkielenbal met 
optredens van The Limbeats en 
muziek van Kees de Ruijte.

Rijbewijskeuringen door huisartsen
Castricum - De Castricumse huisartsen constateren dat er in 
toenemende mate mogelijkheden van buitenaf worden aange-
boden voor de uitvoering van de voor ouderen verplichte me-
dische keuring voor het verlengen van het rijbewijs. Diverse 
bureau’s en instellingen komen met aanbiedingen voor die 
keuringen in de directe omgeving. 

De meeste huisartsen in Castri-
cum voeren al vele jaren rijbe-
wijskeuringen uit en zullen dat 
ook blijven doen. Hierbij worden 
verschillende, officiële tarieven 
gehanteerd. Er is een tarief voor 
een zeer korte keuring en een 
tarief voor een meer uitgebreide 
keuring. 
Het meest belangrijk achten de 
huisartsen de kwaliteit van de 
keuring, waarbij de tijdsduur 
en de snelheid niet op de eer-
ste plaats komen. Daarom zal 
de ene keuring ook wat min-
der kosten dan de andere. De 
betrokkene heeft er bovendien 
recht op om te weten hoe het 
er met de gezondheidstoestand 
voorstaat, vinden de huisartsen, 

dus afraffelen is er niet bij. Ove-
rigens verschilt het laagste tarief 
niet of nauwelijks met dat van 
die bureau’s.
De huisartsen in Castricum heb-
ben afgesproken zich aan de 
onderlinge afspraken met be-
trekking tot de organisatie van 
de rijbewijskeuringen te houden. 
Zo achten zij het in beginsel 
niet juist om keuringen bij hun 
eigen patiënten uit te voeren. 
Dit zou anders mogelijk tot ge-
wetensconflicten kunnen leiden, 
waarbij de huisarts op grond van 
zijn voorkennis iemand eerder 
zal goed- of afkeuren. De voor-
keur heeft een onafhankelijke 
oordeelsvorming en die is er bij 
het keuren van een eigen patiënt 

niet. Daarnaast zijn de huisart-
sen van mening dat belangwek-
kende, afwijkende bevindingen 
tijdens de keuring door de eigen 
huisarts van de betrokkene ver-
der zullen moeten worden beke-
ken. In zo’n situatie, die geregeld 
voorkomt, zal de huisarts die de 
keuring uitvoert aan de betrok-
kene ook altijd een verslag mee-
geven ten behoeve van een fol-
low-up door de eigen huisarts. 
Dit gebeurt bij keuringen door 
bureau’s van buitenaf meestal 
niet, aldus de huisartsen.

Overigens hebben de huisartsen 
zich in overleg met het gemeen-
tebestuur bereid verklaard voor 
eenschappelijk (85% lager dan 
van de instanties) tarief mee te 
werken aan een herbeoordeling 
van mensen die voor een ver-
lenging van hun invalidenpar-
keerkaart in aanmerking willen 
komen. Op het gemeentehuis 
liggen hiervoor formulieren.

Start woningbouwproject 
voor en door jongeren
Akersloot - Woensdag werd in Akersloot het startsein gegeven 
voor een uniek woningbouwproject waarbij jongeren zelfstan-
dig hun eigen nieuwbouwwoningen ontwikkelen en realise-
ren. Om jongeren in de gemeente Castricum een perspectief 
te bieden en voor het dorp te behouden, stelde de gemeente in 
de dorpskern van Akersloot enige tijd geleden een vrijkomen-
de bouwlocatie beschikbaar voor de realisatie van goedkope 
koopwoningen voor starters. 

De Regie BV uit Amsterdam 
werkte de aanpak uit voor de 
realisatie van het project, waarbij 
de jongeren hun woningen zelf-
standig kunnen ontwikkelen en 
bouwen. Deze bijzondere vorm 
van projectontwikkeling, ook wel 
‘collectief particulier opdrachtge-
verschap’ (CPO) genoemd, blijkt 
in de praktijk een fikse kosten-
besparing van wel 25 tot 40% op 
te kunnen leveren. 
Woningcorporatie De Wonerij 
speelt op de achtergrond een 
belangrijke rol in het project. De 
corporatie verstrekt de groep 

jongeren een lening, dekt en-
kele afzet- en afbreukrisico’s af 
en past een terugkoopconstruc-
tie toe om de woningen ook op 
termijn voor volgende generaties 
starters betaalbaar te houden. 
De Regie begeleidt de groep jon-
geren tot en met de oplevering 
van hun woningen.  
Uit maar liefst zestig belang-
stellenden werd in 2007, via een 
loting onder toezicht van een 
notaris, een groep van twin-
tig starters geselecteerd. Deze 
groep, verenigd in kopersvereni-
ging ‘De Vrijegeest’, heeft zich 

ten doel gesteld in 2009 circa 
twintig koopwoningen tussen 
110.000 en 153.000 euro v.o.n. op 
te leveren. Tijdens de feestelijke 
start van het project tekenden 
wethouder C. Portegies, het be-
stuur van kopersvereniging De 
Vrijegeest en D. Tromp, directeur 
van De Wonerij, de ontwikke-
lingsovereenkomst. Ook gede-
puteerde van de provincie Noord 
Holland S. Baggerman, warm 
voorstander van CPO, was aan-
wezig. Om de realisatie van CPO-
projecten te stimuleren, werkt de 
provincie momenteel aan een sti-
muleringsprogramma. Voor het 
ontwerp van de woningen heeft 
de vereniging het Alkmaarse ar-
chitectenbureau Kerssens en de 
Ruiter in de arm genomen. Het 
voorlopig ontwerp is inmiddels 
bijna afgerond en werd alvast 
informeel aan omwonenden ge-
presenteerd.  

Leren omgaan 
met mobieltje
Akersloot - Op 25 januari en 
1 februari werd in ‘t Kruispunt 
in Akersloot de cursus ‘mobiele 
telefonie’ georganiseerd. Mis-
schien wel een primeur voor heel 
Noord-Holland, want nog niet 
eerder werd deze workshop in 
de omgeving gegeven. Het blijkt 
dat veel senioren moeite hebben 
met het onthouden van de mo-
gelijkheden van een mobieltje. 
Dat was reden voor de SWOA 
om hierin actie te ondernemen. 
Het ligt in de bedoeling om deze 
workshop in de loop van 2008 
ook in Castricum en Limmen te 
organisseren.

CKenG in de bres voor 
manege Reuring op stal
Castricum - Volgens fractievoorzitter Bert Meijer van de lo-
kale partij CKenG heeft het college meegewerkt aan de bouw 
van een opslagloods  voor een boerenbedrijf aan de Heem-
stederweg, terwijl die loods intussen in de praktijk voor een 
deel wordt gebruikt als binnenmanege voor de paardensport 
zonder dat het die bestemming heeft.

“CKenG vraagt zich af waarom het 
college geen medewerking ver-
leent aan het het manegebedrijf 
die een tweede, noodzakelijk ge-
achte, rijhal wil. ‘Reuring op stal’ is 
toch een gewaardeerde voorzie-
ning voor de paardensport in de 
gemeente, die alle noodzakelijke 
steun van de gemeente verdient. 
Temeer omdat er speciale aan-
dacht aan de gehandicaptensport 
wordt gegeven.” In het verleden is 
er volgens Meijer door medewer-
kers van de gemeente Castricum 
toezeggingen gedaan over de uit-

breiding. En het oneigenlijke ge-
bruik van de opslagloods aan de 
Heemstederweg als rijhal zou ge-
zien kunnen worden als oneerlijke 
concurrentie voor ‘Reuring op stal, 
aldus CKenG. “Bovendien is het 
zo dat van de voormalige drie be-
drijfswoningen op het terrein van 
‘Reuring op stal’ er op dit moment 
nog maar een over is. Wij vragen 
het college of zij wil bevorderen 
dat aan het verzoek om te komen 
tot een nieuwe, tweede bedrijfs-
woning kan worden voldaan”, be-
sluit de fractievoorzitter.

IJsprijs voor 1902
Castricum - De Postcode Loterij 
IJsprijs is gevallen in Castricum. 
Alle deelnemers aan de loterij, 
waarvan het lotnummer begint 
met wijkcode 1902 vallen in de 
prijzen. Dat is dus in één keer 
een hele wijk in de prijzen met in 

totaal 3.164 loten. Iedere winnaar 
wint voor elk lot waarop hij mee-
speelt met de loterij, in de trek-
king van december, een beker 
Ben & Jerry’s ijs. Alle winnaars 
met wijkcode 1902 kunnen hun 
prijs ophalen van 2 tot en met 17 
februari bij Shell aan de Soomer-
wegh 1 in Castricum. 
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PWN realiseert zicht dat niet ie-
dereen een ontmoeting met een 
grote grazer boeiend en plezierig 
vindt. Daarmee wordt rekening 
gehouden. Speciaal voor deze 
recreanten komt er een ‘grote 
grazer-vrij’ gebied. 
In december heeft PWN de in-

woners van Heemskerk, Bever-
wijk en Castricum via een infor-
matieavond geïnformeerd over 
het graasproject. De van nature 
open duinen groeien dicht met 
grassen, struiken en bomen. 
Grazers als het konijn zijn he-
laas door twee konijnenziektes 

niet meer in staat het duin op 
te houden. Zij krijgen daarom 
versterking van grote grazers als 
schapen, geiten, koeien en paar-
den. Hiermee zijn door PWN, 
maar ook door andere natuur-
beheerders, goede ervaringen 
opgedaan.  Tijdens deze infor-
matieavond heeft PWN aan de 
bezoekers gevraagd om verder 
mee te denken. Er is een klank-
bordgroep opgericht. Speciaal 
voor ruiters is een ruiterplatform 
gekomen.

Expositie en boekwerk 
archeologie in Akersloot 
Akersloot - In de bibliotheek van Akersloot is van 31 januari 
tot en met 14 maart een expositie te zien van bodemvondsten. 
Tussen 2002 en 2005 werd door amateurarcheologen gegra-
ven op een toen nog onbebouwd perceel van de familie Struijf 
aan de Buurtweg in Akersloot. De amateur-archeologen von-
den een aantal afvalkuilen waaruit een grote hoeveelheid ke-
ramiek naar boven kwam. 

Een aantal objecten is rond 1750 
in gave toestand weggegooid. 
Verder werden er funderingen, 
een kelder en waterputten op-
gegraven. De vele vondsten zijn 
nadien door leden van de Histo-
rische Vereniging Oud-Akersloot 
en van de Archeologische Werk-
gemeenschap Nederland (AWN) 
verder bewerkt. Onder leiding 
van de gemeentelijk archeoloog 
van Zaanstad, Piet Kleij, is hard 
gewerkt aan een boek waarin 
alle vondsten zijn beschreven 
en afgebeeld en waarin ook het 
verhaal van de vroegere bewo-
ners van het perceel wordt ver-
teld. In de eerste helft van de 17e 
eeuw heeft er waarschijnlijk een 
schipper of handelaar gewoond, 
getuige prachtig keramiek uit 
zuidelijke streken. In de periode 
1700-1750 woonde er een chirur-
gijn. De archeologen vonden veel 
medicinaal glaswerk, waaronder 

zo’n 140 medicijnflesjes en een 
unieke glazen vijzel. 

Het eerste exemplaar van ‘Ar-
cheologie van het platteland. Ze-
ventiende en Achttiende eeuwse 
vondsten van de Buurtweg te 
Akersloot’ zal op donderdag 
31 januari om 16.00 tijdens de 
opening van de expositie wor-
den overhandigd aan mevrouw 
Baggerman, gedeputeerde van 
cultuur van de provincie Noord-
Holland en aan wethouder Hes 
van de gemeente Castricum.

De expositie is gratis toeganke-
lijk tijdens de openingsuren van 
de bibliotheek. Het adres is Rem-
brandtsingel 1. Het boek (120 
blz.) is te koop in de bibliotheek 
gedurende de looptijd van de ex-
positie en bij Veldts Toko, Aker-
hof 4 in Akersloot. (Foto: AWN 
Zaanstreek).

Eenzijdig ongeval met letsel

Koffieconcert 
in de Cirkel
Heemskerk - Zondag 10 februari 
om 11.30 uur speelt in de Culturele 
Cirkel Heemskerk (op het terrein 
van Harteheem in de ‘Cirkel’) Daria 
van den Bercken piano solo. Daria 
was eerste prijswinnares op ver-
schillende concoursen, waaronder 
op het nationale Prinses Christina 
Concours, alsmede op het Stein-
way Concours en Concours van 
de Stichting Jong Muziektalent 
Nederland. Sindsdien heeft zij 
concerten en recitals gegeven in 
binnen- en buitenland, waaronder 
tournees en concerten in Londen, 
Parijs, Canada en Japan. In maart 
2005 was Daria prijswinnares op 
het Vriendenkransconcours van 
het Concertgebouw in Amsterdam.
Daria speelde onder meer met het 
Rotterdams Philharmonisch Or-
kest het pianoconcert in a-klein 
van Clara Schumann. Op het pro-
gramma staan werken van Haydn, 
Tsjajkovski en Debussy. Kaarten 
kunnen telefonisch gereserveerd 
worden via 0251-236942 en (in-
dien voorradig) verkrijgbaar op de 
dag van het concert aan de kassa. 
De toegangsprijzen bedragen vol-
wassenen 7,00 euro, CJP/65+ 6,00 
euro en jeugd tot twaalf jaar 4,00 
euro. Zie ook www.dariavan den-
bercken.com.

Regio - Tot 15 maart werkt PWN in de duinen van Heemskerk. 
Ten zuiden en zuidwesten van de Kruisberg, de Blinck, vinden 
werkzaamheden plaats voor een graasproject. De werkzaam-
heden bestaan uit het plaatsen van rasters, veeroosters, rui-
terklaphekken, fiets- en wandeldoorgangen en landhekken.

Werk in uitvoering in duinen

Akersloot - Op maandagmorgen 
tegen 12.00 uur raakte een 79-ja-
rige man uit Limmen gewond bij 
een eenzijdig ongeval op de Mar-
tin Luther Kingstraat in Akersloot. 
De man reed in een personenau-
to waarachter een aanhangwa-
gen gekoppeld was. In een bocht 
naar rechts bleef het gas van zijn 
auto hangen. Hierdoor raakte hij 

naast de rijbaan, reed over gras 
en een parkeerhaven en kwam 
tegen een boom tot stilstand. 
De man liep nek- en rugletsel 
op. Hij moest voor behandeling 
worden overgebracht naar het 
Medisch Centrum in Alkmaar. 
De auto zal op de rijtechnische 
staat van onderhoud worden on-
derzocht.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433

Hoveniersbedrijf
"De Berk"

Castricummerweg 5
1911 GA Uitgeest

Tel. 0251 - 31 30 11
Mob. 06 20 18 02 81

Stobbenfrezen-Snipperen-Bomen kappen
Snoeiwerkzaamheden-Sierbestrating-Tuinarchitectuur

“DE STEIGERZOLDER”
Meubelen van gebruikt steigerhout voor uw interieur.

Laat u verrassen. Kasten, dressoirs, bijzettafels, TV-meubels,
bedden, wastafels met bijzondere waskommen.

Wij maken ook winkelinterieurs.

Openingstijden:
Do., vrij. en za. van 10.00 tot 17.00 uur.
Andere tijden op telefonische afspraak.
Tel. 0251-310143 of 06-53 229 143.

Adres: Molenlei 18b te Akersloot, geel gebouw
www.desteigerzolder.nl

Aanhouding na harddrugsdeal

Monastieke wandeling

Heiloo - Een 26-jarige man uit 
Alkmaar is woensdagmiddag 
aangehouden voor het dealen 
van harddrugs. De man werd 
op heterdaad betrapt toen hij 
cocaïne aan het verkopen was 
aan een 23-jarige man uit Hei-
loo bij het NS-station in Heiloo. 

De politie verrichtte al enige tijd 
onderzoek naar de harddrugs-
dealer die voornamelijk in Heiloo, 
Limmen en Castricum opereerde. 
Hij is inmiddels voorgeleid aan 
de rechter commissaris. De 23-
jarige man is inmiddels weer in 
vrijheid gesteld.

Egmond - De broeders van de 
Sint Adelbertabdij organiseren 
op zaterdag 15 maart een mo-
nastieke wandeling in de omge-
ving van Egmond. Er is een par-
cours uitgezet van ongeveer 15 
km. Kaarten met het programma 
zijn verkrijgbaar in de winkel van 
Abdijkaarsen, Vennewatersweg 
27, Egmond Binnen. Het aantal 
deelnemers is beperkt tot 100, 
inschrijvingskosten bedragen 
5,00 euro per persoon. Na af-
sluiting is er voor de wandelaars 
gelegenheid kaarsenmakerij en 
abdijwinkel te bezoeken.
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Wilma: “Dat is een gratis voets-
crub na een pedicurebehande-
ling. De voetscrub ontdoet de 
huid van dode huidcellen, zodat 
de huid hierna de verzorgings-
producten optimaal opneemt en 
er weer verzorgd uit gaat zien.” 
Het zijn vooral de problemen 
aan voeten die Wilma behan-
delt. “Een complete pedicurebe-
handeling bestaat uit een voet-
analyse, verzorging en knippen 
van de nagels, verwijderen van 
eelt en likdoorns, de behan-
deling van eventuele kloven, 
ingegroeide, verdikte of schim-
melnagels en tot slot een lichte 

massage met een verzorgende 
voetcrème.” Het is ook mogelijk 
voor een korte behandeling te 
kiezen. Bovendien kan men bij 
Wilma terecht om de benen te 
laten harsen. 
Voor voetballers en andere spor-
ters en mensen die vanwege hun 
werk veel staan of lopen, zou een 
regelmatige behandeling bij de 
pedicure geen overbodige luxe 
zijn.  
Naast de Valentijnsaanbieding, 
die geldig is tot eind februari, 
is het ook een aanrader om een 
cadeaubon te schenken aan een 
geliefde. Voor een French Mani-

cure bijvoorbeeld. “Na een Fre-
nch Manicure zullen de teenna-
gels er zo’n acht tot tien weken 
prachtig verzorgd uitzien”, ver-
telt Wilma. “Met het voorjaar op 
komst is het tijd om weer eens 
wat extra aandacht aan de voe-
ten te besteden en dan is zo’n 
French Manicure natuurlijk een 
uitstekend idee.”

Het vakdiploma heeft Wilma be-
haald bij de Haarlemse Akademie 
en zij is aangesloten bij Provoet, 
de landelijke brancheorganisa-
tie voor pedicures in Nederland. 
Hygiënisch werken is voor Wilma 
vanzelfsprekend. Man of vrouw, 
jong of oud: iedereen kan terecht 
in deze pedicurepraktijk, maar 
dan wel op afspraak. Wilma is 
te bereiken op tel.: 06-27221028. 
Het adres van Pedicurepraktijk 
Wilma Heijne is Westergeest 16 
in Uitgeest. 

Open huis maritiem en AOT 
van het ROC Nova College
Regio - De opleidingen voor de scheepvaart, havens en all-
round operationele techniek (AOT) van het ROC Nova College 
houden zaterdag 9 februari Open huis. Belangstellenden zijn 
van 10.00-15.00 uur van harte welkom aan de Kanaalstraat 7 
in IJmuiden.

Voor jong en oud is er veel te 
beleven tijdens het Open huis. 
Bezoekers krijgen demonstraties 
op de brug- en machinekamersi-
mulatoren en op de gloednieuwe 
powerplantsimulator AOT. Cur-
sisten geven rondleidingen en 
wie wil kan meevaren in de haven 
op het opleidingsschip De Gyri-
nus. Bedrijven uit de maritieme 
sector en uit de energiesector 
presenteren zich als toekomstig 
werkgever.
Het Nova College verzorgt onder 
de vlag van de Maritieme Aca-
demie in IJmuiden vmbo en mbo 
voor de Zeevaart, Zeevisvaart, 
Rijn- en Binnenvaart, Havenope-
raties en een breed aanbod aan 
nascholingen voor deze sector. 
De opleidingen geven een drem-
pelloze aansluiting op het hbo 
voor scheepvaart in Amsterdam.
Allround Operationele Techniek 

(AOT) is het beheer en onder-
houd van grote apparaten zoals 
verbrandingsmotoren, zuive-
ringsinstallaties en generatoren 
bij grote bedrijven. Verantwoor-
delijk werk dat vraagt om goed 
opgeleide mensen. De energie-
sector heeft grote behoefte aan 
AOT’ers. Daarom werken Nuon, 
HVC, Afvalenergiebedrijf Am-
sterdam, IGMA Bulk Terminal 
en Koninklijke Landmacht nauw 
samen met het Nova College. De 
bedrijven garanderen de stage-
plaats en betalen de opleiding. 

Belangstellenden zijn welkom 
tijdens het Open huis op zater-
dag 9 februari van 10.00-15.00 
uur bij het Nova College, locatie 
Kanaalstraat 7 in IJmuiden. Kijk 
voor meer informatie op de web-
site www.novacollege.nl of bel 
tel.: (0255) 547200.

Op ROC Nova College talen 
en wiskunde bijspijkeren 
Regio - Het ROC Nova College breidt vanaf 1 februari het 
cursusaanbod voor volwassenen uit. Het gaat om coaching-
klassen talen en wiskunde en om themacursussen in de regio 
IJmond, Haarlem, Haarlemmermeer en Amstelveen. Starten 
kan op elk moment. 

De taalcoachingklassen zijn be-
doeld voor mensen die bijvoor-
beeld spelling en grammatica 
willen opfrissen, schrijfvaardig-
heid of uitspraak willen verbete-
ren. Het niveau is vergelijkbaar 
met vmbo-tl/havo. Het voordeel 
van coachingklassen is dat men 
niet een heel vak hoeft te volgen, 
maar precies kan leren wat men 
nodig heeft. De cursus duurt dan 
ook net zo lang tot iemand zijn 
doel heeft bereikt. Hetzelfde geldt 
voor wiskunde. Iemand die voor 
zijn werk bijvoorbeeld kansbere-
keningen moet maken, tabellen 
en grafieken lezen of oppervlak-
tes en inhoud berekenen, kan dat 
leren zonder een heel cursusjaar 
naar school te hoeven. 
In Amstelveen, Notenlaan 4, 
verzorgt het Nova College coa-
chingklassen Nederlands, En-
gels, Frans en Duits. Daarnaast 

start op 5 maart de aardrijkskun-
de themacursus ‘Hoe kwetsbaar 
is onze aarde’ en op 19 maart de 
geschiedenis themacursus ‘Japan 
en het westen; van Sjogoens en 
Samoerai’. Voor meer informatie, 
tel.: (023) 5302915. In Beverwijk, 
Laurens Baecklaan 23, verzorgt 
het Nova College coachingklas-
sen Nederlands en Engels. Infor-
matie, telefoon (0251) 290700. 
In Haarlem, Planetenlaan 5, zijn 
coachingklassen Nederlands, 
Engels, Frans en wiskunde. Infor-
matie: (023) 5414141. In Hoofd-
dorp, Steve Bikostraat 75, zijn 
coachingklassen Nederlands, 
Engels en wiskunde. Informatie: 
tel.: (023) 5303200. De cursisten 
krijgen goede begeleiding en 
persoonlijke aandacht van be-
voegde, ervaren docenten. Meer 
informatie staat ook op www.no-
vacollege.nl

Behandeling en verzorging 

Nieuwe pedicurepraktijk 
geopend op Westergeest
Uitgeest – De pedicurepraktijk van Wilma Heijne, gevestigd 
boven de massagepraktijk van Susan Twaalfhoven op de Wes-
tergeest, ruikt nog lekker nieuw. Wilma heeft ruim twee we-
ken geleden haar praktijk officieel geopend en heeft naast de 
openingsactie, waarbij men 10% korting krijgt op de eerste 
volledige voetbehandeling, een speciaal arrangement samen-
gesteld voor Valentijnsdag. 

Vanaf maandagmiddag 11 febru-
ari gaat van 14.30 tot 15.15 uur in 
De Witte Brug een nieuw Aqua-
Superfitprogramma van start met 
als doel het verstevigen van alle 

spieren en het verbranden van 
vet. Door op redelijk intensief 
niveau te trainen, zeker als dat 
meerdere malen per week ge-
beurt, behouden de spieren 

hun kracht of zal de spierkracht 
toenemen. Bovendien wordt de 
verbranding van voedingsstoffen 
bevorderd en wordt vet verbrand. 
Hierdoor wordt de algehele li-
chamelijke conditie oftewel de 
vitaliteit verbeterd.

Op 11 februari start de cursus 
Vitaliteitstraining die tien weken 
duurt in zwembad De Witte Brug. 
Naast de training op maandag-
middag kunnen de deelnemers 
nog twee maal extra trainen door 
een Aquasportief-les te volgen 
of zelf baantjes te zwemmen. De 
Vitaliteitstraining wordt gegeven 
tot en met 10 april. De kosten be-
dragen 80,00 euro. 

Fit het voorjaar tegemoet

Vitaliteitstraining van 
start in De Witte Brug
Castricum - Goede en gezonde voornemens voor het nieuwe 
jaar? Maar nog geen plannen om dit te verwezenlijken? Dan 
is de vitaliteitstraining in zwembad De Witte Brug misschien 
een goed idee.

Auto tegen een boom naast A9
Akersloot - Een 20-jarige auto-
mobilist uit Haarlem is zaterdag 
rond 20.30 uur met hoge snelheid 
van de snelweg A9 af geraakt en 
kwam tot stilstand tegen een 
boom. De man is gewond ver-
voerd naar het ziekenhuis maar 
was bij kennis.
De man kwam met zijn auto van-
uit de richting van Haarlem en 
is door nog onbekende oorzaak 
de macht over het stuur kwijt 

geraakt. Hij ging rechts van de 
rijbaan achter een vangrail langs 
en reed, na het omver rijden van 
twee schakelkasten van Rijkswa-
terstaat, tegen een boom in de 
berm ter hoogte van het viaduct. 
De politie stelt een nader onder-
zoek in naar de toedracht van de 
aanrijding. Van de bestuurder is 
in het ziekenhuis bloed afgeno-
men om te bezien of hij teveel 
alcohol had gedronken.
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www.pattybalm.helptmee.nl

Patty (57) op weg naar 
aidskliniek in Pinetown 
Castricum – Er zijn periodes geweest dat het niet in het hoofd 
van Patty Balm rondspookte, maar van tijd tot tijd kwam het 
idee weer boven dat zij graag vrijwilligerswerk wilde verrich-
ten in Afrika. “Zorg voor anderen, dat ligt mij goed”, vertelt de 
57-jarige Patty, die na de opvoeding van vier kinderen op de 
verpleegafdeling van een verzorgingstehuis in Bloemendaal 
werkt. 

Toen Patty in een tijdschrift een 
artikel las over Be-More werd 
haar enthousiasme aangewak-
kerd. “Het is ook een kwestie van 
nu of nooit. Be More heeft diverse 
lokale, kleinschalige projecten 
waar je je als vrijwilliger voor in 
kunt zetten en het is voor mij een 
voordeel dat het vrijwilligerswerk 
slechts een maand duurt. Langer 
wil ik mijn man niet alleen laten, 
want die kan niet koken”, zegt zij 
lachend. “Wij hebben nog overwo-
gen om samen te gaan, maar dat 
is vanwege zijn werk niet te reali-
seren.” Patty koos voor het werken 
in het Dream Centre, een zieken-
huis dat palliatieve zorg biedt aan 
volwassen aids-patiënten. “Ik heb 
er bewust voor gekozen om niet te 
werken met kinderen, omdat ik dat 
emotioneel niet trek.” 
In Afrika worden mensen met aids 
aan hun lot overgelaten, omdat 
er een groot stigma op rust. “Als 
vrijwilliger kun je in het Dream 
Center net dat beetje extra geven. 
Medische zorg, helpen van patiën-
ten door het geven van aandacht, 
een activiteit organiseren tot het 
helpen in het dagelijkse werk. Ik 
wil mij richten op het aanschaf-
fen van teken- en schildermate-
rialen waarmee ik de patiënten 
ontspanning en afleiding biedt.” 
Patty denkt daarnaast aan het 
ontwikkelen van een mogelijkheid 
om kinderen hun zieke moeder te 

laten bezoeken. 
The Dream Centre opende in 2002 
zijn deuren in Pinetown, niet ver 
van Durban. Na de opening in 
2002 met capaciteit voor 20 pa-
tiënten telt het centrum nu 120 
bedden en zijn er plannen uit te 
breiden naar 240. Daarmee is nog 
maar een fractie van de behoefte 
ingevuld. 
Op 2 maart vertrekt Patty, samen 
met een vrouw die zij tijdens een 
kennismakingsbijeenkomst heeft 
ontmoet. Vanuit Nederland krijgt 
zij desgewenst hulp van een 

buddy, die al eerder in The Dream 
Center heeft gewerkt. In totaal zijn 
er zes vrijwilligers, jong en oud. 
“Wij verblijven in een aparte ruim-
te en koken zelf. Ik neem wel een 
pot vitaminepillen mee.” De vrijwil-
ligers betalen zelf hun vlucht en de 
verblijfskosten. 

Patty is zo’n vrouw die liever geeft 
dan ontvangt. “Daarom valt het mij 
ook wel moeilijk om geld te vragen 
voor mijn sponsorrekening, maar 
ik doe het toch. Help mij helpen 
door een bijdrage te storten op 
rekeningnummer 121774228 van 
Be More in Nijmegen, onder ver-
melding van Patty Balm. Op mijn 
weblog www.pattybalm.helptmee.
nl kan iedereen lezen waar het 
geld aan wordt besteed.” Wie ook 
als vrijwilliger voor Be-More wil 
werken kijkt op www.be-more.nl. 

44% in slaap gestoord door vliegverkeer

GroenLinks verbaasd over 
ontbreken van informatie  
Castricum – GroenLinks heeft een aantal schriftelijke vragen 
aan het college gesteld rond de geluidshinder van Schiphol. 
Aanleiding is de uitkomst van het GGD Gezondheidsonder-
zoek Noord-Kennemerland waaruit blijkt dat 44% van de 
volwassenen in Castricum ’s nachts last heeft van vliegver-
keer. 

“Wij ontvingen op 6 december 
2007 de uitkomsten van het 
GGD Gezondheidsonderzoek 
Noord-Kennemerland 2006”, 
vertelt Peter Könst van Groen-
Links. “Uit dit gezondheidson-
derzoek blijkt dat in Castricum 
bij 44% van de volwassenen 
de slaap verstoord wordt door 
vliegtuigen. Eveneens op 6 
december 2007 heeft de raad 

unaniem een motie aangeno-
men inzake de Strategische 
Nota Schiphol waarin de raad 
onder meer uitspreekt dat het 
aantal gehinderden door lucht-
vaartlawaai het percentage van 
9% niet mag overschrijden.” 
GroenLinks vraagt zich af of 
het college bekend was met 
deze uitslag en zo ja, waarom 
deze niet eerder aan de raad 

beschikbaar is gesteld. Want de 
uitkomst is niet betrokken bij 
de behandeling van de Strate-
gische Nota Schiphol. “Wij zijn 
van mening dat deze kennis 
van invloed zou zijn geweest op 
de beraadslagingen en besluit-
vorming inzake de Strategische 
Nota Schiphol”, aldus Könst. 

GroenLinks wil bovendien van 
het college weten of het advies 
van de GGD om samen met 
Heiloo, Schermer en Graft-De 
Rijp te onderzoeken hoe om 
te gaan met de overlast door 
vliegtuiglawaai, wordt opge-
volgd.

Rina al 25 jaar juf!
Bakkum - Op vrijdag 25 januari mocht juf Rina Limmen iets later ko-
men op de Cuneraschool in Bakkum. Want op die dag vierde zij dat zij 
al 25 jaar leerkracht is! Sinds 1996 is zij werkzaam op de Cunera. Ze 
werd vrijdag van huis opgehaald door een oldtimer met chauffeur. Op 
het schoolplein werd ze verwerwelkomd en toegezongen door leer-
lingen en leerkrachten. En gedurende de ochtend werd zij door alle 
groepen in het zonnetje gezet.  

Oecumenische jongerendag
Castricum - Zaterdag 9 februari is alweer de 13e oecumeni-
sche jongerendag in Castricum- Bakkum. Deze dag wordt ge-
organiseerd door de Protestantse Gemeente Castricum en de 
r.k./ parochie De Goede Herder en gefinancierd door de Raad 
van Kerken.

Dat de jongerendag populair is 
blijkt wel uit het feit dat in 2007 
deze kerkelijke activiteit weder-
om bezocht werd door circa 100 
jongeren van tien tot veertien 
jaar. Door middel van de work-
shops; het samen bezig zijn met 
een thema, de presentatie van 
deze workshops, het gezamen-
lijk eten en de disco maken deze 
dag tot een heel bijzondere. 
Achter het thema van dit jaar zit 
de volgende gedachte: ‘Wat als...
jij het voor het zeggen had, wat 
zou je in de wereld om (willen) 
keren, op z’n kop willen zetten, 
helemaal anders regelen dan nu 
het geval is?’
Door middel van workshops als 
koken, video, dans, muziek, the-
ater, beeldende kunst en digitaal 
verhaal kunnen de jongeren zich 
uiten over het thema. De work-
shops worden gehouden in het 
parochiehuis aan de Dorpsstraat 
en de Maranathakerk aan de 

Beatrixstraat.
Om 14.00 uur is de start van de 
jongerendag in de Maranatha-
kerk met de openingsact waar-
bij ook de ouders en andere 
belangstellenden aanwezig kun-
nen zijn. Om 18.30 uur is de pre-
sentatie van alle workshops in 
de Maranathakerk, pas dan ziet 
men in de ogen van de jonge-
ren hoe ‘de wereld omgekeerd’ 
wordt. Ook hierbij is iedereen 
uitgenodigd. 
Na de presentatie is er een disco 
voor de deelnemers van de jon-
gerendag, deze duurt tot 22.30 
uur. Iedereen tussen de tien en 
veertien jaar kan meedoen, ook 
als men niet geregistreerd is 
in een van de kerkadministra-
ties. Voor opgave kan men bel-
len met Marcel de Geest, tel. 
657719. Aan de jongerendag 
kunnen maximaal 120 kinderen 
deelnemen. De kosten van deze 
dag zijn  2,00 euro per persoon.
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Stefan Gerritsen (gitaar) en Matthijs Koene (panfluit).

Zondaglunchconcert van 
Duo Verso bij Toonbeeld
Castricum - Verso werd gevormd in 1997 en dankt zijn naam aan 
de titel van het werk, dat de Amerikaanse componist Ron Ford 
speciaal voor dit duo schreef. Het is een onalledaagse combi-
natie van panfluit en gitaar, gespeeld door twee hoogbegaafde 
jonge musici die ook al voor Koningin Beatrix optraden.

Verso presenteert in de aula van 
Toonbeeld een zeer gevarieerd 
programma dat zowel klassieke 
als moderne elementen bevat. 
Voor de pauze hoort u onder an-
dere werken van Astor Piazolla 
(1921-1992) en Mauro Giuliani 
(1781-1828). Na de pauze is er 
veel aandacht voor de muziek 
van bekende Franse impressio-
nistische componisten als Mau-
rice Ravel (met Pièce en forme 

de Habanera), Gabriel Fauré 
(Pièce) en Claude Debussy (Sy-
rinx). Het programma eindigt met 
een werk van Chiel Meijering: 
Free the Birds. 
Het concert op zondag 17 febru-
ari begint 11.30 uur en eindigt 
tegen 13.30 uur. Plaats: aula 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6. Toegang: 9,50 euro, cjp/65+ 8 
euro, kinderen 4 euro; met een 
abonnement 15% korting. 

Dementie, wie wijst de 
weg in woud van zorg?
Castricum - Wie antwoord zoekt op deze vraag, kan terecht in 
het Alzheimer Café in Serviceflat Sans Souci. Dinsdagavond 
12 februari is er weer een bijeenkomst van 19.00 tot 21.00 uur. 
Iedereen is welkom. De toegang is gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig.

Gespreid over het hele land zijn 
er meer dan honderd Alzhei-
mer Cafés. Het Castricumse is 
een van de jongste hiervan en 
bestaat sinds oktober 2007. De 
bezoekers krijgen informatie van 
deskundigen en van mensen die 
uit eigen ervaring spreken. Bij elk 
café worden deze geïnterviewd 
door een gespreksleider. Na dit 
gesprek is er gelegenheid om 
vragen te stellen. Er is een tafel 
met brochures en andere litera-

tuur om thuis eens rustig na te 
lezen. Iedere bijeenkomst van het 
Alzheimer Café heeft een bepaald 
thema, hierbij is het verloop van 
de ziekte de rode draad. 
Vanaf de eerste verschijnselen en 
vragen tot en met de het einde 
met zijn onbereikbare afwezig-
heid. Het thema van 12 februari is 
‘wie wijst me de weg in het woud 
van de zorg?’ Werkgroep Alzhei-
mer Café is overdag bereikbaar 
onder tel.: 06-33631872.

Radcliffe en zijn boeken
Regio - Radcliffe was 47 jaar oud, toen hij in 1992 werd geko-
zen tot algemeen overste van de orde der Predikheren (Do-
minicanen). Sindsdien trok hij de hele wereld over en kwam 
in contact met ontelbare christenen, die op hun eigen manier 
vorm en inhoud gaven aan hun geloof.

Dit leidde tot het publiceren van 
verschillende boeken. In 2002 
verscheen ‘Vrienden van God’. 
Het werd direct een bestseller. 
Enkele jaren later, in 2005 ver-
scheen zijn laatste boek: ‘What 
is the point of being a christian?’. 
Op vier avonden zal pastor W. 
van Schie ingaan op het werk 
van deze geloofsverkondiger. De 

bijeenkomsten vinden plaats op 
de maandagen 11, 18, 25 febru-
ari en 3 maart van 20.00 tot 22.00 
uur. De plaats van samenkomst 
is in het Willibrordushuis, naast 
de Willibrorduskerk in Heiloo. 

Opgave kan via het secretariaat 
van de Willibrordusparochie: 
072-5330906.

Belasting-
formulieren 
invullen
Castricum - Zoals jaren 
gebruikelijk was organi-
seerde de Stichting Welzijn 
Castricum, sector Ouderen-
werk belastingspreekuren 
in samenwerking met de 
belastingdienst Alkmaar. 
Met ingang van 2006 zijn 
zij gestopt met deze service. 
Wel kunnen mensen een 
afspraak maken tel. 0800 – 
0543 en het formulier op het 
belastingkantoor in Alkmaar 
laten invullen.  
Dit is niet voor iedereen 
haalbaar en als er ook geen 
andere mensen in de om-
geving zijn die hulp kunnen 
bieden, hebben sommige 
mensen een probleem. Al-
leen deze mensen kunnen 
een beroep doen op Gilde 
Castricum. Waar nodig en 
waar mogelijk zullen zij in 
contact gebracht worden 
met deskundige vrijwilligers 
van het Administratieproject 
van Gilde Castricum.
Mensen die van deze onder-
steuning gebruik willen ma-
ken, kunnen zich telefonisch 
aanmelden (656562) of mai-
len naar vcc@ welzijncastri-
cum.nl of langskomen bij de 
Stichting Welzijn Castricum 
in Geesterhage, Geester-
duinweg 5. Deze is geopend 
van maandag tot en met 
donderdag van 9.00–12.30 
en van 13.30– 15.30 uur en 
op vrijdag van 9.00–13.30 
uur.

Ernstig gewond
Akersloot - Een 20-jarige auto-
mobilist uit Haarlem is zaterdag-
avond ernstig gewond geraakt, 
nadat hij van de weg raakte op 
de A9 ter hoogte van Akersloot. 
De man kwam met zijn auto van-
uit de richting van Haarlem en 
is door nog onbekende oorzaak 
de macht over het stuur kwijt-
geraakt. Hij ging rechts van de 
rijbaan achter een vangrail langs 
en reed, na het omver rijden van 
twee schakelkasten van Rijkswa-
terstaat, tegen een boom in de 
berm ter hoogte van het viaduct. 
De auto van de man raakte to-
taal ontzet en de weg en berm 
lagen bezaaid met brokstukken 
en onderdelen. De brandweer 
van Akersloot hebben de man 
uit de auto gehaald. Hij is met 
spoed overgebracht naar het zie-
kenhuis.

De politie stelt een nader onder-
zoek in naar de toedracht van de 
aanrijding. Van de bestuurder is 
in het ziekenhuis bloed afgeno-
men om te zien of hij teveel alco-
hol had gedronken.
De A9 was door het ongeval ruim 
twee uur geheel afgesloten.

Lezing ‘Vogels van Chili’  
Castricum - Op woensdag 13 februari organiseert Vogelwerkgroep 
Castricum alweer haar laatste lezing van het winterseizoen. Spreker is 
deze avond de bekende natuurfotograaf Ruud Kampf die met een ge-
huurde terreinwagen door het noorden van Chili trok, een van mooiste 
vogelgebieden ter wereld. Ruud doet verslag van zijn kampeertocht en 
toont de schitterende landschappen van Noord-Chili met de bijbeho-
rende, bijzondere vogels. De lezing vindt plaats in het PWN bezoekers-
centrum de Hoep aan de Zeeweg in Bakkum en begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis.

Getuigen gezocht van 
een verdachte situatie
Regio - In Heiloo, Limmen en Castricum is de afgelopen twee 
maanden een man actief die stoffen aanbiedt aan oudere da-
mes. 

De man spreekt mensen op 
straat aan en biedt hen stoffen, 
of de andere keer kleding aan 
die hij in de kofferbak van zijn 
auto heeft liggen of in een koffer 
heeft zitten. Deze stoffen en kle-
ding zijn volgens hem afkomstig 
van beurzen en modeshows. Hij 
biedt dan vervolgens aan men-
sen aan met hen naar hun huis 
te rijden, en probeert hen daar 
geld afhandig te maken.
De man rijdt in een donkerblau-

we Mercedes en is circa 65 jaar 
oud. Hij spreekt met een Neder-
lands/Duits accent.
De politie wil graag in contact 
komen met mensen die soort-
gelijke situaties hebben mee-
gemaakt om te beoordelen of 
er hier sprake is van strafbare 
feiten. Wie hierover informatie 
heeft kan contact opnemen met 
de politie Noord-Holland Noord, 
recherche Heiloo via telefoon-
nummer 0900-8844.

Traditioneel Iers van 
Kilshannig in De Beun
Heiloo - Zondagmiddag 2 maart begint om 14.30 uur een Iers concert 
in Theater De Beun van Kilshannig. De Noord-Hollandse vijfmansfor-
matie. Kilshannig brengt akoestische muziek uit voornamelijk Ierland 
en Schotland waarbij het publiek kan rekenen op ingetogen ballades 
met  prachtige harmonieën, maar ook op sprankelende en opzwepende 
instrumentale nummers. Toegangskaarten zijn aan de zaal verkrijgbaar  
Bezetting van Kilshannig v.l.n.r.: Jan Postma: zang, contrabas, bodhrán, 
Rob Baas: zang, gitaar, Frans Kouwets: zang, gitaar, bouzouki, Ron van 
Leeuwen: viool, altviool, mandola en Louis Kouwets: anglo-concertina, 
whistles, bodhrán.
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In vwo-Xtra zal worden gewerkt 
vanuit het onderwijsconcept van 
de meervoudige intelligentie. 
Daarbij is niet de vraag ‘hoe in-
telligent is dit kind?’, maar ‘hoe is 
dit kind intelligent?’. De leerlin-
gen krijgen de kans hun bijzon-
dere talenten te ontplooien en 
andere talenten te ontwikkelen. 
Bij de aanpak volgens de meer-
voudige intelligentie hoort dat de 
leerling invloed kan uitoefenen 
op zijn onderwijs en op het pro-
duct dat hij gaat maken. Ook kan 
de leerling kiezen uit verschillen-
de toetsvormen. Vwo-Xtra biedt 
een vaste middag per week bui-

tenschools onderwijs, waarbij de 
leerling vaak de school uitgaat 
of de maatschappij de school in 
wordt gehaald. Het talenonder-
wijs op vwo-Xtra wordt aange-
boden via de Tabsco-methode. 
Bij deze aanpak leert de leerling 
de taal net als zijn moedertaal, 
vanuit natuurlijke taalverwerving 
en door die meteen te gebruiken. 
Op deze manier ontdekt de leer-
ling hoe de structuur van de taal 
in elkaar zit, welke regels er zijn 
enz. Taalexamens worden afge-
nomen op Europees niveau en de 
leerlingen verkrijgen daarmee in-
ternationaal erkende diploma’s.

Naast de gebruikelijke taalles-
sen kan de leerling kiezen uit de 
Grieks en Latijn. Op vwo-Xtra 
krijgt de leerling daarnaast in 
de brugklas ook Chinese Taal 
en Cultuur. In het vervolg van de 
opleiding kan de leerling dit vak 
als keuzevak kiezen. Omstreeks 
2012 zal er een landelijk centraal 
Examen Chinees zijn, waaraan 
de leerling dan mee kan doen. In 
vwo-Xtra zal het geïntegreerde 
vak ‘Arts’ worden aangeboden. 
Dit vak bestaat uit elementen van 
de vakken muziek, beeldende 
vorming, tekenen, audiovisuele 
vorming en drama, maar bevat 
ook ICT-elementen. Een ander 
nieuw vak van vwo-Xtra is het ge-
integreerde exacte vak ‘Science’, 
dat bestaat uit elementen van de 
vakken natuurkunde, scheikunde, 
biologie, techniek en wiskunde. In 
Science zitten ook ICT-elementen 
en soms zal met beeldende as-
pecten worden gewerkt. 
Vwo-Xtra is bedoeld voor leer-
lingen van groep 8 die een vwo-
advies hebben gekregen en mi-
nimaal 545 punten scoorden voor 
hun Cito-toets (of een Nio-score 
hadden van 125 of hoger). Meer 
informatie, over meervoudige in-
telligentie, over de organisatie, 
selectie en toelating is te vinden 
op www.pcc.nu. Geïnteresseerde 
leerlingen kunnen zich via vwo-
xtra@pcc.nu aanmelden voor de 
DOEmiddag op woensdag 20 fe-
bruari om 13.30 uur op de Fabriti-
usstraat 1 in Alkmaar. ’s Avonds is 
daar om 19.30 uur een informatie-
avond voor ouders/verzorgers.

Sportklasleerlingen PCC op wintersport
Regio - De sportklasleerlingen van het PCC hebben de laatste maanden intensief meegedaan met de 
clinics skiën en snowboarden. De meeste leerlingen gaan maar wat graag mee met de wintersportreis naar 
Filzmoos in Oostenrijk. Ruim 130 sportklasleerlingen van de PCC-vestigingen Heiloo en Bergen nemen deel 
aan de reis. De leerlingen stonden zeker vjif uur per dag op de ski’s of snowboards en volgden zowel in de 
ochtend als ’s middags lessen. Onder leiding van gekwalificeerde Nederlandse docenten, lukte het ze in 
korte tijd om als volleerde wintersporters de Oostenrijkse hellingen af te suizen. Aan de Sportklassen op 
de verschillende vestigingen van het PCC wordt deelgenomen door leerlingen die sportief zijn ingesteld en 
die met allerlei sporten kennis willen maken. Ze volgen extra lessen gym en doen door het jaar heen aan 
allerlei clinics mee.

Vwo-Xtra op het PCC 
Regio - Volgend jaar start het Petrus Canisius College een nieu-
we brugklasstroom op de vestiging Blekerskade met bijzondere 
vakken zoals Chinees, Science en Arts. De opleiding is bedoeld 
voor leerlingen die goed kunnen leren en die zich nu op de ba-
sisschool misschien af en toe een beetje vervelen. 

Kijk op www.bertweijers.nl

Energielabel of niet?
Heemskerk - Vanaf 1 januari 2008 moeten eigenaren van wo-
ningen bij verkoop of verhuur van hun huis een energielabel 
overhandigen aan de koper of huurder. Het energielabel geeft 
inzicht in de energiezuinigheid van de woning. Het zegt iets 
over de mate van isolatie van de vloer, de muren, ramen en het 
dak en hoe zuinig de installaties voor verwarming, warm water 
en ventilatie zijn.

Want hoe energiezuiniger de 
woning, hoe lager de energiere-
kening kan uitvallen. Bovendien 
hebben sommige huizenkopers 
meer geld over voor een ener-
giezuinige woning. Daarnaast is 
het comfortabeler en gezonder 
wonen in een energiezuinige wo-
ning. Uiteraard mits men daarbij 
een goede ventilatie niet uit het 
oog verliest. Ook levert een ener-
giezuinige woning een positieve 
bijdrage aan het milieu.
Het energielabel voor woningen 
is te vergelijken met het energie-
label voor auto’s en witgoed en 
ziet er vrijwel hetzelfde uit. Het 
aantal klasses loopt van A t/m 
G. A staat voor zeer energiezui-
nig (groen) en G staat voor zeer 
energieonzuinig (rood).
Bert Weijers Makelaardij BV 

heeft als eerste in de regio een 
EPA-tool op de webstie staan. 
Hiermee kan iedereen snel be-
palen of men verplicht is om een 
energielabel te verzorgen van de 
woning of het gebouw. In som-
mige gevallen bestaat er geen 
verplichting tot een energiela-
bel. Start de test op de website 
van Bert Weijers Makelaardij BV 
en kom er via een aantal vragen 
achterkomen of men verplicht is 
om een energielabel te verzorgen 
van de woning. 
Tevens kan men op de website 
van Bert Weijers Makelaardij BV 
direct online een aanvraag doen 
om het energielabel voor de wo-
ning snel aan te vragen. Kijk op 
de website voor de nieuwe ener-
gielabel-tool, het adres is www.
bertweijers.nl.

Open Huis CIOS Haarlem
Regio - CIOS Haarlem van het ROC Nova College houdt zater-
dag 10 februari Open Huis.  Iedereen die belangstelling heeft 
voor mbo Sport, Bewegen en Dans is van 9.30 tot 13.30 uur 
van harte welkom in het Kennemer Sportcenter aan de IJs-
baanlaan in Haarlem.

Cursisten geven demonstraties, 
alle keuzevakken presenteren 
zich tijdens een informatiemarkt 
en voorlichters houden informa-
tierondes. Al bijna zestig jaar le-
vert het CIOS goed opgeleid ka-
der aan het gevarieerde werkveld 
van sport en bewegen en sinds 
2002 ook aan de danswereld. Bij 
sportverenigingen, buitensport-
ondernemingen, reisorganisaties, 
gemeentes, recreatiecentra, fit-
nessinstituten, balletscholen en 
welzijnsinstellingen is veel vraag 
naar gediplomeerde CIOS’ers.
CIOS Haarlem verzorgt de op-
leidingen Sport en Bewegen op 
de mbo-niveaus 2, 3 en 4. Deze 
opleidingen duren respectievelijk 
twee, drie en vier jaar. De oplei-
dingen zijn gericht op het leren 
(helpen bij) les- en leidinggeven 
aan sport- en bewegingsactivi-
teiten voor jong en oud, gezond 
en met of zonder beperking. In de 
opleiding is er keuze uit verschil-
lende richtingen zoals trainer/
coach, agogisch werk, consulent, 

management en onderwijs.
Voor iedereen die van dans zijn 
beroep wil maken verzorgt ROC 
Nova College / CIOS Haarlem de 
vierjarige mbo dansopleiding. Het 
eerste jaar is een basisjaar: een 
kennismaking met vele dans-
stromingen zoals klassiek, mo-
dern, jazz, werelddans, flamenco 
en improvisatie. De nadruk ligt 
op het leren lesgeven. In het 
tweede jaar begint de speciali-
satie richting klassiek, modern of 
jazz/eigentijds. In de specialisa-
tie ‘uitvoerend danser/docent’ is 
het mogelijk om lesgeven en zelf 
dansen te combineren. Nieuw 
vanaf september is dat cursisten 
ook de richting werelddans als 
klein keuzevak kunnen volgen.
Belangstellenden zijn welkom tij-
dens het Open Huis op zaterdag 
10 februari van 9.30 tot 13.30 uur 
bij het ROC Nova College/CIOS 
Haarlem, IJsbaanlaan 4 F in 
Haarlem. Voor meer informatie: 
tel.: 023-5249161 of stuur een 
mail: www.novacollege.nl/cios/.

Lezing bij EHBO over epilepsie
Castricum - Epilepsie is een 
plotselinge, tijdelijke verstoring, 
in de elektrische activiteit van de 
hersenen met als gevolg aanval-
len. De vorm en de frequentie 
van de aanvallen verschilt van 
persoon tot persoon. Voor fami-
lie, collega’s maar ook voor om-
standers is het belangrijk meer 
te weten over de verschijnselen, 

gevolgen en de behandeling. 
EHBO vereniging Castricum 
en de Epilepsie Vereniging Ne-
derland verzorgen daarom op 
woensdag 6 februari van 19.30 
uur tot 21.00 uur een lezing in 
het EHBO lesgebouw  aan de 
Koekoeksbloem 55a te Castri-
cum. De toegang tot de lezing is 
voor iedereen vrij. 
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In het begin zag het daar be-
paald niet naar uit. AFC zette 
de Castricummers direct onder 
druk en hielden de ruimtes erg 
klein. Er ontstonden weinig uit-
gespeelde mogelijkheden maar 
desondanks kwamen de gasten 
op voorsprong, 0-1. Na deze ope-
ningstreffer kwam Safe Point iets 
meer aan aanvallen toe en wist 
de thuisploeg via René Kaandorp 
op gelijke hoogte te komen, 1-
1. Na spelbederf van AFC- zijde 
kwam Safe Point in een overtalsi-
tuatie waarvan erg goed gebruik 
werd gemaakt: het was wederom 
René Kaandorp die succesvol 
was in de afronding: 2-1. Beide 
teams kregen nog wel wat kans-
jes maar er werd tot de wissel 
niet meer gescoord.

In het tweede bedrijf werden de 
ruimtes beduidend groter maar 
waren beide teams onvoldoende 
in staat dit goed uit te buiten. 
Invalkeeper Eric Groentjes was 
kansloos bij de 2-2 maar speel-
de verder een prima partij. Safe 
Point werd daarna sterker en had 
in de laatste twintig minuten een 
overwicht. Na een combinatie op 
links met Koen ten Broek was 
Ronald Welboren trefzeker (3-2) 

en kort daarop pakte Jinze de 
Groot zijn doelpunt weer mee, 4-
2. Deze dreun kwam AFC ’34 niet 
meer te boven en de overtuiging 
ebde bij hen weg. Marcel Been-
tjes onderschepte een foute pass 
van de keeper rond de midden-
lijn en schoot direct van afstand: 
5-2. In de resterende tien minu-
ten sloop toch nog enige onrust 
in het spel van de Castricummers 
en werd het nog 5-3. Verder liet 
Safe Point het niet komen en 
hield daarmee de kostbare pun-
ten in de knip.
Het volgende duel is op Valen-
tijnsdag. De ploeg speelt dan om 
22.00 uur in Heiloo tegen HSV.

Chiara met pony’s naar NK 
Castricum - De 12-jarige Chiara Prijs uit Castricum is afgelo-
pen zondag 3 februari bij de regiokampioenschappen te Mid-
denmeer  in de klasse Z1 en de Klasse Z2 reserve regiokampi-
oen geworden van Noord-Holland.

Chiara startte in de klasse Z1 
met haar nieuwe pony Mastwood 
Blackberry. Black is een 6-jarige 
hengst met zeer veel kwaliteiten. 
Black wordt pas zeven weken 
door Chiara bereden. Het ver-
schil met de nummer 1 was maar 
2 punten, goed genoeg om mee 
te doen aan voor Noord-Holland 
op het NK dat 1 maart te Wanroy 
plaatsvindt.
Chiara startte de Z2 met haar 
pony Desperado. Desperado is 

een 7-jarige ruin, die in de hoog-
ste klasse meereed. Ook hier 
was het verschil miniem, maar 
ook qua punten (66,2%)een zeer 
goede en waardige afvaardiging 
voor het komende NK. Chiara 
start Desperado ook in de Impe-
rial Riding Cup, de eredivisie van 
de dressuurtop, waar ze zich tot 
de 30 beste ponyamazones van 
Nederland mag noemen. Sinds 
kort rijd Chiara ook met Despe-
rado Internationale wedstrijden.

Knappe zege voor Safe 
Point tegen AFC ’34
Castricum - De ploeg van Jos Kuijs heeft afgelopen vrijdag in 
de Limmense Enterij goede zaken gedaan. Tegen AFC ’34 dat 
een plaatsje hoger genoteerd stond werd een solide overwin-
ning geboekt waardoor Safe Point nu op gelijke hoogte is ge-
komen met de Alkmaarders in de vijfde klasse.

Clubrecord 400 
vrij Serena Stel
Castricum - Afgelopen zondag 
heeft Serena Stel van Aquafit bij 
de LAC-wedstrijd in zwembad de 
Slag te Zaandam het jaren oude 
clubrecord voor elf jaar verbeterd. 
De negenjarige Serena zwom de 
400 vrij voor het eerst en ze deed 
dit voortreffelijk in een tijd van 
6.01.45. 

Vrouwen 1 VV Limmen 
winnen van hekkensluiter 
Limmen - De vrouwen 1 van VV Limmen hebben weinig moei-
te gehad met De Valken en wonnen met 0-2. Volgende week 
moet het team alweer tegen de hekkensluiter spelen. Limmen 
wist vooraf dat het de tegenstander niet moest onderschatten. 
Koploper LSVV had vorige week van de voornaamste degrada-
tiekandidaat met slechts 1-0 gewonnen. Limmen begon met 
wind mee. 

Lopereindspel 
nekt Beerse
Castricum - In de 21e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum wist Wouter 
Beerse met wit tegen clubkampi-
oene Heleen van Arkel- de Greef 
niet stand te houden in een 
moeilijk lopereindspel. Vanuit een 
Scandinavische opening kwam 
via een gecompliceerd midden-
spel een  eindspel met aan beide 
zijden twee lopers op het bord. 
Heleen had materieel overwicht 
en in een schier hopeloze stelling 
ging Wouter door zijn vlag. Winst 
voor Heleen dus.

Erik van der Klooster met wit 
kreeg een orthodox damegam-
biet op het bord tegen Piet van 
Wonderen. Piet offerde te op-
timistisch een stuk en kreeg 
niet de compensatie waarop hij 
hoopte. Erik consolideerde zijn 
stelling en wist de winst beheerst 
binnen te slepen.

Pim Hazewindus en Henk Vaes-
sen waren de acteurs in een kort 
toneelstuk wat door hen het ‘Fou-
tenfestival’ werd genoemd. De 
partij met Siciliaanse kenmerken 
was doorspekt met opzichtige 
miskleunen waarbij eerst stuk-
verlies door Pim en later een dito 
verlies door Henk het spel een 
blunderkarakter verleende. Ge-
schokt door eigen onkunde werd 
de vrede toen maar getekend.
 Jos Maasdijk trok de uitste-
kende Corus-vorm door en wist 
in een partij tegen Frank Sluiter 
de winst te pakken. De heren 
hadden overduidelijk hun zinnen 
op de bar gezet want met TGV-
snelheid werden de zetten op het 
bord gesmakt. Na afloop werden 
de fouten geteld en bleek Frank 
de laatste te hebben gemaakt.  

Vanaf het begin van de wedstrijd 
zat er bij beide teams veel strijd 
in het spel. De harde meewind 
zorgde ervoor dat veel passen 
niet aankwamen en bij de Valken 
over de achterlijn verdwenen. Na 
een stief kwartiertje was het Ju-
dith Bos die op een dieptepass 
goed was doorgelopen en deze 
in een keer wist te schieten. De 
keepster liet de bal passeren en 
zo werd het 0-1. Het spel vond 
bijna de geruime 45 minuten 
plaats op de helft van de Valken. 
Keepster Monique Castricum 
moest in de eerste helft een keer 
haar klasse tonen en wist een 

gevaarlijke spits onschadelijk te 
maken. 
In de tweede helft ging Limmen 
op zoek naar de volgende treffer. 
Een vrije trap van Nathalie Hol-
lenberg verdween snoeihard op 
de lat. De goed spelende Marije 
Min wist haar doelpunt ook deze 
keer mee te pikken. Het was 
een ordinair kluitje voor het doel 
maar Min wist op inzet en felheid 
de bal in het doel te prikken, 2-0. 
Limmen bleef daarna aanvallen 
en keepster Castricum kreeg het 
koud van het niets doen. 
Limmen moet zondag 10 februari 
alweer uit naar De Valken. 

Badminton spelen? 
Castricum - Badmintonclub 
Castricum is op zoek naar vrou-
welijke leden die al enige jaren 
badminton spelen of in het ver-
leden gespeeld hebben. Er wordt 
gezocht naar iemand die zo nu 
en dan kan invallen in de eerste 
klasse of in de hoofdklassedis-
trict. Maar wie vast in een van de 
teams wil spelen is ook meer dan 
welkom. Heren zijn ook welkom 
om te reageren. Het competitie-
seizoen loopt van september tot 
en met januari. Stuur een mail 
naar lalammers@scarlet.nl of bel 
naar Miranda op: 0251-672250.  

AMAK wandelt
Akersloot - Dinsdag 12 febru-
ari is er weer een doordeweekse 
wandeling. 
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Belangstellenden 
zijn van harte welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
0251-315137 of Cock Snijder 
0251-313956 .

Biljartvereniging ’t Stetje

Johan van Venetiën de 
beste van de eerste acht!
Castricum - Ieder jaar wordt er bij ’t Stetje een toernooi ge-
speeld ‘De eerste acht’. Dat wil zeggen dat er een of twee roos-
ters worden gespeeld en de beste acht een soort play-off gaan 
spelen, en dat werd afgelopen vrijdagavond gehouden. Het is 
een zeer spannende en gezellige happening geworden. 

Na loting werd er om ongeveer 
kwart voor acht begonnen. Van 
de eerste ronde vielen twee par-
tijen in het oog, de partij Johan 
van Venetiën tegen Kees Rörik. 
Kees had een prachtige start, 
hij begon met een serie van zes 
caramboles, in de tweede beurt 
een, de vierde beurt drie en de 
vijfde beurt twee, dat waren 
twaalf caramboles terwijl Johan 
nog helemaal niets had gemaakt, 
en dat ging zo door tot de 14e 
beurt. Kees had  inmiddels ne-
gentien caramboles gemaakt en 
moest er nog vier, toen Johan het 
genoeg vond en echt ging biljar-
ten. Hij begon met een serie van 
vijf na twee beurten weer vijf en 
uiteindelijk won Johan de partij 
in 24 beurten en Kees de laatste 
carambole niet kon maken, mis-
schien door de zenuwen. 
De andere partij die opviel was 
de partij Jan van de Kerkhof te-
gen Cor Sprenkeling. Jan had 
een zeer slechte start, hij had 
na dertien beruten pas zeven 
caramboles terwijl Cor er toen 
al 38 had. Cor maakte in de ne-
gende beurt een mooie serie van 
zestien caramboles, maar toen 
kwam er bij Cor de klad in en zag 
Jan zijn kans schoon en maakte 
twee series van vier en vier van 
drie caramboles. Hij maakte in 
de 26 beurt zijn caramboles vol, 
maar Cor had de nabeurt en 
maakte remise. Toen moest ieder 
vijf maal de acquitstoot doen en 

dat deed Cor beter dus won hij 
de partij. 
Cees Brouwer won zeer mak-
kelijk van Siem Castricum, en 
dat deed ook Verner Oussoren 
van Harm Regts. Er waren vier 
winnaars die om de eer gingen 
strijden. Johan van Venetiën won 
zeer overtuigend van Cees Brou-
wer die tussendoor een serie van 
negen caramboles maakte maar 
verder slecht speelde. Johan liet 
in de vijftiende beurt met een 
slotserie van zeven caramboles 
zien dat hij de beste was van de 
twee. Ook Verner Oussoren liet 
weinig heel van de dappere Cor 
Sprenkeling die zijn best deed, 
maar deze avond niet op kon te-
gen Verner, en in 26 beurten dik 
verloor. 
Toen kwam de finale. Verner 
Oussoren tegen Johan van Vene-
tiën. Verner begon en miste, toen 
Johan, hij maakte vijf carambo-
les en nog een, maar de arbiter 
greep in, en zei “vijf noteren voor 
Johan”. Iedereen was verbaasd, 
want Johan had de verkeerde bal 
genomen door de zenuwen. Maar 
uiteindelijk won Johan toch nog 
gemakkelijk in zeventien beur-
ten met een prima eindspurt van 
Verner. Een zeer terechte win-
naar van een prima toernooi. Alle 
deelnemers kregen een beker en 
een paar leuke prijsjes, de win-
naar uiteraard de grootste beker 
en een bos bloemen, en iedereen 
blij naar huis toe.
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Nieuw reinigingssysteem voor 
écht schoon en stofvrij huis
Regio - In Nederland is enige tijd geleden de reinigingsma-
chine Pro Aqua geïntroduceerd. De Pro Aqua is een multifunc-
tioneel reinigingssysteem, dat uitsluitend werkt op water, dat 
als filter dient voor stof en vuil. Door deze filtermethode wordt 
zelfs de lucht binnenshuis gezuiverd van stof, roet en allergene 
deeltjes. Dat maakt de Pro Aqua bij uitstek geschikt voor men-
sen met luchtwegaandoeningen.

De Pro Aqua is een compact, 
licht en gebruiksvriendelijk sy-
steem, dat geschikt is voor 
het reinigen van onder andere 
gladde vloeren, vloerbedek-
king, meubels en zelfs voor het 
zuiveren van de lucht. Ook ma-
trassen, waarin zich de huismijt 
en andere organismen nestelen, 
worden grondig schoon. Mensen 
met aandoeningen zoals astma, 
bronchitis en copd hebben hier 
veel baat bij.
In Duitsland, waar de Pro Aqua 
wordt gefabriceerd, is deze 
goedgekeurd voor preventief 
medicinale toepassing.
Rudolf Spa uit Heemskerk, sinds 
vorig jaar rayonmanager Noord-
Nederland van de Pro Aqua, is 
er heel enthousiast over. Spa: 
“Zelf heb ik last van allergieën. 
Nadat ik vorig jaar een de-
monstratie had gezien van de 
machine, heb ik deze meteen 
aangeschaft. Mijn klachten zijn 
sterk afgenomen sinds ik hem 
zelf in huis gebruik. Twee van 
mijn kinderen zijn ook allergisch 
voor huismijt en hebben veel 
baat bij het gebruik van de Pro 
Aqua.” Ook voor mensen zonder 

deze klachten heeft het systeem 
veel voordelen. Het werkt snel, 
eenvoudig en grondig en ge-
bruikt alleen water. “Water filtert 
optimaal, het is niet poreus en 
verstopt niet.”
De Pro Aqua wordt in Duitsland 
geproduceerd en is een toon-
beeld van duurzaamheid, dege-
lijkheid en design: Vorig jaar is 
de Reddot design-award toege-
kend aan de machine. Spa wil 
graag zoveel mogelijk mensen 
in contact brengen met de Pro 
Aqua, omdat hij als geen ander 
weet wat de gunstige effecten 
zijn. De machine wordt ver-
kocht via productpresentaties 
bij belangstellenden thuis. De 
presentatie is gratis en geheel 
vrijblijvend en men kan rekenen 
op een aardige attentie. Ook 
voor degenen die nieuwe geïn-
teresseerden aanbrengen zijn er 
leuke verrassingen.
Voor meer informatie of aan-
melding voor een presentatie: 
Rudolf Spa, tel.: 06-18648088 of 
stuur een mail: rudolfkarteros@
casema.nl. Kijk ook eens  op de 
website van de importeur: www.
tefnut.nl.

“Word coach bij Tandem!”
Toe aan nieuwe uitdaging?
Regio - Coach zijn bij Tandem wat houdt dat in? “Een coach 
biedt ondersteuning aan kleine groepjes vrijwilligers of man-
telzorgers. Bij Tandem komen verschillende lotgenotengroe-
pen samen van mantelzorgers die voor iemand met een spe-
cifiek ziektebeeld zorgen, een coach zou een dergelijke groep 
gaan begeleiden.” 

Aan het woord is Willeke de 
Weerd, communicatiemedewer-
ker bij Tandem. Een coach kan 
ook een kleine groep vrijwilligers 
begeleiden. De vrijwilligers wor-
den ingezet om mantelzorgers te 
ontlasten of om ondersteuning 
te bieden aan chronisch zieken. 
De coach organiseert voor de 
vrijwilligers intervisiebijeenkom-
sten, dit zijn bijeenkomsten waar 
ervaringen worden uitgewisseld. 
Ook kan de coach vrijwilligers in-
dividueel begeleiden. Voor deze 
functie wordt een training aan-
geboden. Deze is niet verplicht, 
afhankelijk van de ervaring wordt 
er gekeken of de training nodig 
is. Verder wordt men begeleid 
door de beroepskrachten van 
Tandem.
Willeke: “Deze functie vraagt 
van iemand inlevingsvermogen, 
goede communicatieve eigen-
schappen, goed kunnen signa-
leren en rapporteren en affiniteit 
met mantelzorgers en chronisch 
zieken. De tijdsinvestering zal 
ongeveer 4 tot 6 uur per maand 

bedragen. De coach krijgt een 
korte opleiding/training voor 
deze functie, begeleiding door 
een beroepskracht, een onkos-
tenvergoeding en deelname in 
een team van enthousiaste col-
lega’s. Deze vrijwilligersfunctie 
kan een goede opstap zijn naar 
een betaalde baan. Wij nodigen 
in het bijzonder ook mensen uit 
met een Marokkaanse of Turkse 
achtergrond.” 

Tandem (voorheen Steunpunt 
Mantelzorg) biedt ondersteuning 
aan mantelzorgers uit Midden 
en Zuid Kennemerland. Mantel-
zorgers zijn mensen die iemand 
verzorgen in hun directe om-
geving. De meeste zorg wordt 
verleend in familieverband maar 
ook de zorg aan buren of vrien-
den wordt mantelzorg genoemd. 
Wie zin heeft in deze uitdaging 
reageert via het e-mailadres: 
vrijwilligershulp@tandemzorg.nl 
of belt met: 023-8910610. Meer 
informatie is te vinden op www.
tandemzorg.nl.

Aan het woord is Reikimaster 
Jeanette Stengs. Zij organiseert 
op 28 en 29 maart een Reiki-cur-

sus. Tevens vind er een Reiki-cur-
sus voor jongeren van 17 tot en 
met 24 jaar plaats in de krokus-

vakantie op 27 en 28 februari.
Op woensdag 5 maart, om 20.00-
21.30 kan men een lezing over dit 
onderwerp bijwonen in de Kern 
aan de Overtoom 15 te Castri-
cum. De toegang is vrij en tijdens 
de deze informatieavond is het 
mogelijk om een korte kennisma-
kingsbehandeling te ontvangen. 
Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Jeannette 
Stengs, Reiki Master lid van de 
Reiki Alliance, het Internationale 
verband van traditionele Reiki 
Masters, tel. 0251-657580/06-
30016054 www.reikicastricum.nl.

Informatie over Reiki 
op 5 maart in Castricum
Castricum - “Gedachtes zijn soms zo overduidelijk aanwezig 
zodat men geen moment van innerlijke rust en ontspanning 
meer in zichzelf kan ervaren. Bewustwording, innerlijke rust 
en zelfvertrouwen zijn één van de vele aspecten die door Reiki 
versterkt worden. Door zichzelf dagelijks te behandelen en 
zich af te stemmen op deze energie ontstaat er een ommekeer 
in je bewustzijn.”

Wandelen met satellieten  
Bakkum - Vanwege het grote succes in 2007 organiseren PWN 
en Educatracks ook in 2008 weer verschillende GPS-activi-
teiten. Op zondag 10 februari en op zondag 16 maart zijn er 
basiscursussen. In de basiscursus staat de werking van een 
GPS-apparaat en het gebruik daarvan voor talloze outdoorac-
tiviteiten centraal. 

Na een presentatie over werking 
en gebruik van GPS is er ‘s mid-
dags een fraaie wandeling met 
GPS door het Noord-Hollands 
Duinreservaat en een zoektocht 
naar een ‘schat’. De basiscursus 
duurt één dag en start om 10.00 
en eindigt om 16.00 uur. Er is kof-
fie en thee en voor de lunch moet 
zelf gezorgd worden. Er is boven-
dien een vervolgcursus. In deze 
cursus leert men routes maken, 
controleren, verbeteren en publi-
ceren op het internet en vele tips 

en tricks voor het gebruik van 
GPS. Op de website www.pwn.
nl, vindt men de data voor deze 
GPS-cursussen, workshops en 
andere activiteiten.

Vanwege de grote belangstelling 
is aanmelden noodzakelijk via de 
website www.pwn.nl of telefo-
nisch op dinsdag en donderdag 
tussen 12.00 en 13.00 en op za-
terdag en zondag tussen 10.00 
– en 11.00 op tel.: 0900-7966288 
of 06–30400966. 

Energiebesparend voorstel PvdA 

Energiebox voor minima? 
Castricum - De PvdA stelt voor een energiebox voor de minima 
beschikbaar te stellen. Het gaat dan om de inwoners van Cas-
tricum met een inkomen van 120% van het bijstandsniveau. 
Tevens wordt de gemeenteraad in overweging gegeven dit te 
laten gelden voor allochtonen, voor huishoudens die in een 
schuldhulpverleningstraject terecht zijn gekomen en voor de 
doelgroep 75+. 

Peter Verduin: “Nederland 
wordt geconfronteerd met een 
behoorlijke verhoging van de 
energielasten, mede als gevolg 
van de hoge olieprijs. Bovendien 
kan uit het nieuws worden ver-
nomen dat we wel energie wil-
len besparen, maar eigenlijk niet 
goed weten hoe we dit moeten 
doen. 

Ook is er veel aandacht voor het 
klimaat. Castricum is millenni-
umgemeente en de gemeente-
raad van Castricum heeft uitge-
sproken bijzondere aandacht te 
hebben voor mensen met een 
laag inkomen in het kader van 
het zogenaamde minimabeleid. 
Daarnaast heeft de gemeente-
raad van Castricum het beleids-
plan duurzaam omgeven vast-
gesteld, die mede een verlaging 
van het energiegebruik in huis-
houdens en verlaging van de 
CO2- uitstoot tot resultaat moet 
hebben.” 
De PvdA wil een extra impuls 
geven aan de betreffende doel-
groep om incidenteel een bedrag 
vrij te maken voor het gratis ter 
beschikking te stellen van een 
energiebox. Verduin: “Bij ener-
giebesparing snijdt het mes aan 
twee kanten: niet alleen heb-
ben de minima direct financieel 
voordeel doordat zij energie-
besparende producten krijgen, 
ook kunnen zij door een lagere 
energierekening structureel kos-
ten besparen.” Bij een energie-
box met een winkelwaarde van 
ongeveer veertig euro met als 
inhoud spaarlampen, tijdscha-
kelaar, tafelcontactdoos, door-
stroombegrenzer, fleecedeken, 
radiatorfolie, brievenbusborstel, 
spaardouche en gebruiksaan-
wijzing met vele andere energie-
tips) levert dit een gemiddelde 
besparing van 115,00 euro per 
jaar. 

“Door gedragsverandering kan 
dit zelfs hoger oplopen. 
Daarnaast zal er een behoorlijke 
CO2-reductie plaatsvinden door 
de actie”, besluit Verduin De raad 
zou daarnaast kunnen besluiten 
de energiebox ter beschikking 
te stellen voor alle huishoudens 
binnen de gemeente tegen in-
koopprijs via de gemeente.  
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Rob Stet winterkampioen 
biljartvereniging ‘t Steegie
Castricum - Afgelopen donderdag werd onder grote belang-
stelling het winterkampioenschap binnen ’t Steegie afgewerkt. 
De beste acht moesten in een onderlinge competitie uitmaken 
wie zich kampioen mocht noemen. 

De eerste ronde leverde geen 
spectaculaire uitslagen op, de 
cracks wonnen hun partijen con-
form de verwachting. Uitzonde-
ring hierop was Bert Zonneveld 
die in zijn eerste partij tegen Rob 
Stet nauwelijks in de wedstrijd is 
geweest. De magische krachten 
in de sport zal men maar zeggen. 
Daar waar een aantal zich na de 
eerste ronde knap herstelde, was 
het opvallend dat Piet Veldt, toch 
altijd goed voor een mooie partij 
met hoge moyennes, zich tegen 
Rob Stet (weer Rob Stet) een-
voudig aan de kant liet zetten. 
Ook Ton Res moest na een fraaie 
eerste partij het onderspit delven 
tegen Piet Bakker (Castricum), 
waarmee de man is genoemd 
waaraan men absoluut niet kan 
zien dat biljarten zo’n moeilijke 

concentratiesport is. Piet gaat 
staan, buigt nauwelijks voorover, 
overziet razendsnel de spelsi-
tuatie en maakt vervolgens de 
fraaiste series. 
De finale ging uiteindelijk tussen 
Rob Stet en Piet Bakker (Castri-
cum). Met het woord finale wordt 
deze wedstrijd eigenlijk tekort 
gedaan. Wat een partij! Zelden 
zal het in het Biljartcentrum van 
de Gebr. Veldt zo stil zijn geweest 
bij een wedstrijd. Zinderend was 
het, waarbij Rob Stet uiteindelijk 
verdiend aan het langste eind 
trok! 

De einduitslag: 1. Rob Stet, 2. 
Piet Bakker (Castricum), 3. Ton 
Res, 4. Piet Veldt, 5. Gerard Borst, 
6. Bert Zonneveld, 7. Piet Duin, 8. 
Piet Bakker (Heiloo).    

Hoog rendement voor Ferry 
Castricum - In een gelijkopgaande strijd eindigden zowel Ferry 
van Gennip als Peter Vos in 14 beurten op een moyenne van 
1.50 bij biljartvereniging WIK. Maar aangezien Ferry er maar 
21 maken moet en Peter 36, lag de puntenwaardering even 
anders. Ferry kwam op een formidabel aantal punten uit van 
21, terwijl Peter gezien het verloop van de partij, het omge-
keerde aantal kon meepakken.

Jan van der Zon walste makke-
lijk over Henk Stengs heen. In 21 
beurten was het pleit beslecht. 
Jan kon na zijn 38 caramboles 
tegen een moyenne van 1.80 
en 14 punten aankijken. Henk 
was met zijn 53 caramboles nog 
niet eens halfweg. De biljartclub 
wordt momenteel gekweld door 
ziekte, zodat enkele leden niet 
verder aan de libre-competitie 
kunnen deelnemen.
Dit heeft tot gevolg dat de par-
tijen die reeds door deze leden 
gespeeld zijn, uit de competitie 
worden geschrapt. Binnen en-
kele weken zal de nieuwe stand 
in de competitie duidelijk zijn. 
Hein Kitsz zag zijn partij tegen 
Cor Stroet in winst omgezet. In 
27 beurten was Hein rond met 

zijn 43 caramboles dat hem een 
extra punt opleverde. Cor heeft 
niet de feeling in deze competi-
tie. Zijn percentage in moyenne 
is naar een dieptepunt gedaald 
van 76.50%. 
Met een verrassende slotserie 
van 14 in de nabeurt, gaf Peter 
Groenendal Anton Steij het na-
kijken. Hij pikte met 2.77 in 27 
beurten een extra punt mee. An-
ton moest het door 1.51 met een 
puntje minder doen. Jan Kamp 
bleef tegen Piet Liefting met 10 
punten op het droge. Hij won in 
28 beurten zijn eerste positieve 
partij in 2008 met 2.28. Gerard de 
Zeeuw tenslotte verdedigde zijn 
plaats in de kopgroep door de 
overwinning tegen Peter Ent met 
10 punten.  

Goede prestatie 
Onder Ons team
Castricum - Het biljartteam 
van Onder Ons heeft de kop-
positie overgenomen in de 
ranglijst tegen de concurrent 
de Diamonds uit Alkmaar. 

Kopman Jan Visser won zijn 
eerste partij en verloor zijn 
tweede. 38/2 Kader Ger-
jan Beentjes won zijn beide 
partijen. Frans Peperkamp 
maakte zijn beide partijen 
met 450 caramboles in 26 
beurten uit met de hoogste 
serie van 104. 
De 12-2 overwinning maakt 
weer een goede stap in de 
richting van het kampioen-
schap. De volgende wed-
strijd is op vrijdag 15 februari 
thuis tegen H.H.W. uit Heer-
hugowaard.

De Stiefel bekert verder 
Castricum - Nadat de heenronde van de competitie afgeslo-
ten werd met een keurige 4e plaats op de ranglijst, moesten 
de darters van De Stiefel nu aangetreden tegen Café Bert uit 
Haarlem. Gestreden werd voor een plaats bij de laatste 32 van 
de beker in de winnaarsronde.

Het spelsysteem in de beker werd 
aangepast en de singles werden 
nu gespeeld met een best of 5, 
de koppels ook een best of 5 tac-
tics en de teamgame 701 best of 
3.
Roy van Bilderbeek opende de 
wedstrijd maar verloor, zeer ver-
rassend, met 1-3 zijn partij en dat 
was voor de ploeg uit Castricum 
een behoorlijke tegenvaller.
Nico Glorie wist daarna met 
hoogstaand spel zijn single wel 
met 3-2 te winnen en toen daarna 
Paul Steenbrink zeer solide ook 
won met 3-1 was het toch 2-1 in 
het voordeel van de Stiefel. Tom 
de Vries kon daarna bij winst de 
ploeg heel dichtbij de volgende 
ronde brengen, maar helaas ging 
die partij verloren waardoor het 
dus 2-2 werd en het alle kanten 
nog kon opgaan.
In de koppels begonnen Van Bil-
derbeek en de Vries en die partij 
werd glansrijk met 3-0 gewon-
nen en toen daarna Steenbrink 
en Glorie ook met 3-0 wisten te 

winnen was het 4-2 in de tus-
senstand en nog één winstpar-
tij verwijderd voor de volgende 
ronde. De tegenstander liet het 
er toch niet bij zitten, want de 
3e koppel werd door hun , met 
2-3, gewonnen van Steenbrink 
en Glorie, waardoor het 4-3 werd 
en de spanning weer totaal terug 
was. In de laatste koppelpartij 
moest het dan maar gebeuren. 
Dat werd een ongelofelijke span-
nende partij, want nadat Bert op 
1-2 was gekomen leek het er 
niet op dat Van Bilderbeek en de 
Vries dit nog konden gaan win-
nen. Maar met een mooie bull-
finish van Van Bilderbeek kon die 
partij toch nog met 3-2 worden 
gewonnen en zo werd het dus 5-
3 in de tussenstand en was plaat-
sing bij de laatste 32 een feit. De 
teamgame werd verloren en zo 
werd de eindstand 5-4, maar die 
laatste partij deed er eigenlijk 
niet meer zo toe. Volgende week 
wordt weer gespeeld voor de 
competitie.   

Spannend bekerschaak 
bij Schaakclub Bakkum
Castricum - In de kwartfinale van het bekerschaak van 
Schaakclub Bakkum werd in spannende duels tot op het bot 
gestreden om een ronde verder te komen. 

Ton Morcus wist zich als eerste te 
plaatsen door twee overwinnin-
gen op cupfighter Jacob Bleijen-
daal. Peter Siekerman wist zich 
met twee knappe overwinningen 
ten koste van Henk van der Eng 
te plaatsen. Marijn van der Himst 
wist pas na een snelschaak bar-
rage Arno Schlosser te verslaan, 
nadat beide reguliere partijen na 
een lange en spannende strijd 
in remise waren geëindigd. Fons 
Vermeulen wist zich ook pas laat 
op de avond te plaatsen voor de 

halve finale na een barrage te-
gen Adri Twisk. Geplaatst voor 
de halve finale op 4 maart: Ton 
Morcus, Peter Siekerman, Marijn 
van der Himst en Fons Vermeu-
len. Op dinsdag 12 maart a.s. om 
20.00 uur wordt weer gestreden 
om de Juttercup in de Jutter op 
het strandplateau. Schakers van 
andere clubs zijn ook van harte 
welkom. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met 
Jacob Bleijendaal, tel.  0251-
230807.

VIOS weer in de prijzen
Castricum - Afgelopen zondag was het zover: een select aan-
tal meisjes van de selectie van gymnastiekvereniging VIOS 
mocht de rayonfinale turnen. 

’s Ochtends begonnen Eva Kals-
hoven en Nina Koene. Eva heeft 
gemiddeld op vier toestellen een 
8.3 gescoord. Hiermee stroomt ze 
door naar de district finale. Nina 
Koene heeft zich van haar beste 
kant laten zien, maar stroomt he-
laas niet door. 

Maaike Kool begon zeer sterk 
met haar vloeroefening op mu-
ziek, maar de concurrentie was 
groot en met nog 2 achten en 
een zeven was het helaas niet 
genoeg om door te stromen. 
Dominique van de Zande en Aline 

Rienstra mochten de dag afslui-
ten. Zij turnden beiden een zeer 
stabiele en sterke wedstrijd. Ali-
ne viel helaas net buiten de prij-
zen. Dominique liet zich van haar 
beste kant zien, met resultaat. Zij 
behaalde de derde plaats. Beide 
meiden zijn doorgestroomd naar 
de districtfinale.  

Marlous de Bruijne, turnde goed 
maar niet optimaal. Ze turnde 
een zeer goede vloeroefening, 
maar door een 8 op de sprong 
was dit helaas niet genoeg om 
door te stromen.

SV Vredeburg 
wint met 4-3  
Castricum - Vrijdag 1 febru-
ari speelde schaakvereniging 
Vredeburg ronde 16. Ook 
streed het 8-tal tegen Castri-
cum 3 om belangrijke punten, 
want handhaving in poule 3C 
stond voor beide clubs op het 
spel. 
Vredeburg begon zwak met 3 
snelle verliespartijen van Admi-
raal, Ebels en v.d. Storm, maar 
Hafkamp en Wellink brachten 
met hun winst de spanning te-
rug. Limmen hield remise waarna 
B. Stolp en E. Stolp op de 2 hoog-
ste borden de beslissing in han-
den hadden. B. Stolp weerstond 
koelbloedig de lastige konings-
aanval en profiteerde slim van 
de tijdnood van de tegenstander 
en een dreigend mat op de ach-
terste rij, waarna paardwinst de 
zege bracht. E. Stolp creëerde 
een verre vrijpion die niet meer 
te houden was, zodat Vrede-
burg met een 4 - 3 overwinning 
tevreden huiswaarts ging. In de 
interne competitie viel de mooie 
winst van de jonge A. Termes 
tegen Rommel op. Rommel liep 
zich stuk op het goede spel van 
Termes en werd vakkundig mat 
gezet door een paard.

Groei & Bloei 
Heiloo - Op woensdagavond 13 
februari vindt de jaarlijkse Alge-
mene ledenvergadering plaats bij 
Groei & Bloei. Bart Korf neemt de 
aanwezigen na de pauze mee op 
een wandeltocht door de Franse 
Alpen. Behalve landschappen en 
bergdorpjes zal men ook allerlei 
wilde bloemen en planten te zien 
krijgen, zoals orchideeën, gen-
tianen, maanvaren en nog vele 
andere. De Algemene ledenver-
gadering begint 20.00 uur in het 
Open Huis in het winkelcentrum 
’t Loo in Heiloo.
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Verlies voor FCC door 
arbitrale benadeling 
Castricum - De zondagploeg van FC Castricum trof afgelo-
pen zondag op een slecht bespeelbaar veld in Ilpendam de 
club met dezelfde naam. Beide ploegen hadden niets meer te 
winnen of te verliezen vanwege hun middenmootpositie in de 
vijfde klasse C. Castricum had alleen minder prettige herin-
neringen aan het uitduel van ongeveer een jaar geleden, toen 
het kansloos met 4-1 verloor. 

Nu werd het opnieuw een neder-
laag, maar die was grotendeels te 
wijten aan het dwalende gedrag 
van scheidsrechter Bijvoet, die 
een grote stempel op de wed-
strijd drukte. Hij stuurde niet al-
leen trainer Luijckx buiten de lij-
nen, maar liet ook nog eens twee 
Castricumse spelers met rood 
vertrekken. Desondanks wisten 
de bezoekers vlak voor het einde 
nog bijna langszij te komen.  
Langzamerhand namen tijdens 
de eerste helft aan Castricumse 
zijde de irritaties toe, want over-
duidelijk bleek dat scheidsrechter 
Bijvoet sterk in het nadeel van de 
bezoekers floot en weinig Ilpen-
damse overtredingen bestrafte. 
Voorlopig hield hij de zaken nog 
in de hand en er was niets op af te 
dingen dat de thuisclub vlak voor 
rust de leiding nam, nadat Nick 
van Eeuwen vanaf links een vrije 
trap mocht nemen en Joeri Wer-
ner vervolgens feilloos inkopte 
(1-0). In het begin van de tweede 
helft namen de spanningen toe. 
Het leidde, na slechts een op-
merking over een vrije trap, zelfs 
tot een rode kaart voor de Cas-
tricummer Edwin Fennema, die 

al eerder geel had gezien. Mede 
daardoor kwamen de bezoekers 
meer in de verdrukking, die lij-
delijk moesten toezien dat Dick 
Zeegers in de 55e minuut Touber 
met een schuiver in de linkerbe-
nedenhoek verraste (2-0). 
Na 65 minuten wond trainer Luij-
ckx zich voor de zoveelste keer 
op over de arbitrale missers, 
waardoor Bijvoet hem gebood 
het veld te verlaten. Daaraan gaf 
Luijckx gevolg, maar dat was voor 
de scheidrechter om onbegrijpe-
lijke redenen toch aanleiding om 
het duel te staken. Toen Jort Boot 
daarop de bal tegen Bijvoet aan-
schoot, mocht deze speler ook de 
kleedkamer definitief opzoeken.
Even later besloot de arbiter de 
strijd toch weer te hervatten, 
waarin het voor Castricum bijna 
onhaalbaar was om gelijkwaardig 
tegenspel te bieden. Toch slaag-
den zij er in om terug te komen 
tot 1-2, toen Jordi Huisman met 
een fraaie boogbal Eikelboom 
volledig kansloos liet. Ilpendam 
kreeg in de slotfase door de 
grote vrijheid ook nog legio sco-
ringskansen, maar bleek niet in 
staat om er één te verzilveren. 

FCC deelt de punten 
Castricum - Of het zaterdagteam van FCC nu speelt met bui-
tenspelers of met spelers met scorend vermogen; Castricum-
coach Rob de Kip weet ook na de 1- 1 tegen Purmersteijn dat 
het kampioenschap in de 3e Klasse buiten bereik ligt. Afge-
lopen zaterdag hield Castricum tenminste nog een punt over 
aan een duel waarin het door een gebrek aan aanvallende 
slimmigheid niet wist te winnen.

Over een kampioenschap praat 
Castricum-coach Rob de Kip 
niet meer in de wetenschap dat 
zijn ploeg nu 10 verliespunten 
meer heeft dan HBOK. Er van-
uit gaande dat HBOK kampioen 
wordt geeft de 2e plaats in de 
eindstand automatisch recht 
op een plaats in de nacompeti-
tie. Castricum had daarvoor een 
goede stap kunnen zetten door 
van Purmersteijn – één van de 
concurrenten - te winnen. Met 
de rentree in de ploeg van Maar-
ten Jurrjens (ziekte), Martijn van 
Duivenvoorde (vakantie), Ralph 
van Eijk (werkzaamheden) en 
Vincent Opheikens (half jaar af-
wezig wegens een dijbeenbles-
sure) leken de voortekenen voor 
Castricum gunstig. Purmersteijn 
scoorde uit het niets. Het was 
een ongelukkige goal, waarbij 
in de kluts Geoffrey Nijenhuis 
onverwachts vrij opdook voor 
het doel van Marc de Nijs. De 
Castricum doelman redde in 1e 
instantie, maar op de rebound 
van Melvin Zoetelief had hij geen 

antwoord, 0- 1. Duco de Koning 
onderscheidde zich daarna met 
een sterke individuele actie, en 
uit diens goede voorzet passeer-
de Gertjan Nieuwenhuizen met 
de nodige geluk Purmersteijn 
doelman Tim Elmers, 1- 1.
Met vier spitsen zette Castricum 
vervolgens het accent op de aan-
val, maar Purmersteijn kreeg in de 
counter de beste kansen. Uitblin-
ker Mike Eudoxie mikte rakelings 
naast en Castricum verdediger 
Martijn Rijs redde koppend a la 
Bep Bakhuijs op een inzet van 
Geoffrey Nijenhuis. De grootste 
kans voor Castricum was voor 
Machiel Karzijn, die in kansrijke 
positie naast schoot na een slim 
overstapje van Gertjan Nieu-
wenhuizen. In de slotfase schoot 
Maarten van Duivenvoorde nog 
een keer hard op de vuisten van 
Elmers. Ook een schot van Vin-
cent Opheikens trof geen doel. 
Zo verloor Castricum binnen één 
week 4 punten op HBOK en kan 
het zich richten op de strijd om 
de 2e plaats.

VV Limmen geeft 
Koedijk geen kans 
Limmen - Met een overtuigende 4-0 overwinning heeft de 
zondag 1 van VV Limmen voorlopig afgerekend met concur-
rent Koedijk. Het betekende voor Limmen al weer de vijfde 
achtereenvolgende overwinning in de vierde klasse A. 
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van Ron van Stralen) kwam het 
team niet. Op slag van rust ont-
snapte Limmen aan de onver-
diende gelijkmaker toen Den 
Breejen uitstekend redde nadat 
een speler van Koedijk alleen op 
hem afstormde. 
In de tweede helft bleef Limmen 
goed spelen. Het verzet van Koe-
dijk brak toen Martijn de Haan 
Limmen op 2-0 had gezet. Op 
aangeven van Robert Koot ver-
lengde De Haan de bal naar de 
uiterste hoek. Limmen kon in het 
laatste half uur een stevig over-
wicht opbouwen. Dat leidde nog 
tot twee doelpunten. René Hof, 
lange tijd goed in bedwang ge-
houden door de rechtsback van 
Koedijk, zorgde met een prima 
solo-actie voor de voorbereiding, 
waarna invaller Robin Koot de bal 
verlengde naar een andere inval-
ler, Rik Seignette. Die pikte net 
als vorige week zijn doelpuntje 
weer mee: 3-0. 
De wijze waarop de 4-0 tot stand 
kwam, was schitterend. Harry 
Verduin vond Hof in de vrije 
ruimte. Die controleerde de bal 
achteloos en flitste in één be-
weging langs zijn tegenstander. 
De bal werd na een voorzet van 
diezelfde Hof volgens de goed 
leidende scheidsrechter Nolting 
met de hand aangeraakt door 
een speler van Koedijk. Hof knal-
de de strafschop onberispelijk 
achter de doelman: 4-0. Daarna 
gebeurde er niet veel meer op het 
veld. Het team boekte een uiterst 
belangrijke overwinning tegen 
een tegenstander die niet al te 
veel punten meer zal verspelen. 
Met de thuiswedstrijd tegen 
LSVV in het vooruitzicht zal Lim-
men er weer alles aan doen om 
de titelrace met Vios vol te hou-
den. De ploeg uit Warmenhuizen 
won met minimaal verschil van 
Schagen en bekleedt daardoor 
nog steeds de eerste plaats, maar 
als Limmen de huidige vorm vast 
kan houden en met dezelfde 
hartstocht blijft spelen, dan staan 
er dit seizoen nog mooie dingen 
te wachten. Limmen heeft na 
dertien duels twee punten min-
der dan koploper Vios maar nog 
een inhaalduel te goed. 

De zege van Limmen viel royaal 
uit, nadat Koedijk een uur lang 
gelijkwaardig aan Limmen was 
geweest. Beresterk keeperswerk 
van Edwin den Breejen voor-
kwam doelpunten van de bezoe-
kers. Daarnaast had Limmen de 
zaakjes in verdedigend opzicht 
andermaal goed voor elkaar. 
Onder aanvoering van de uitste-
kende spelende Cris Zomerdijk 
trok Limmen na tien aarzelende 
minuten het initiatief naar zich 
toe. Met de straffe wind in de 

rug kreeg Limmen ook kansen, 
maar het moest tot de dertigste 
minuut wachten tot de wedstrijd 
werd opengebroken. De gretig 
en goed spelende Jeroen Veldt 
ontdeed zich op de rand van 
het strafschopgebied behendig 
van zijn bewaker, waarop hij een 
magnifieke uithaal liet volgen. De 
doelman van Koedijk was kans-
loos op zijn inzet: 1-0. 
Daarna kreeg Limmen meer kan-
sen maar verder dan een bal op 
de lat (indraaiende hoekschop 
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Met loodzwaar programma voor de boeg

Weer dreun voor Cas RC

Met nog twee speelronden te 
gaan van de reguliere competitie 
kunnen elk van de vijf meedin-
gende ploegen nog aanspraak 
maken op slechte vier plaatsen 
richting finale. In Naarden leidde 
de ploeg uit Castricum bij rust 
soeverein met 8 – 14 en leek na 
de korte onderbreking de marge 
alleen maar te gaan vergroten. 
Het tweede bedrijf werd echter 
een spookbeeld voor Storm Car-
roll. Liefst vier pogingen op de 
palen werden niet benut en hij 
liet daarmee 12 punten liggen. 
De Gooise formatie behield, an-
ders dan in voorgaande jaren, 
het geduld om de kansen af te 
wachten en sloeg met een splij-
tende driekwarten aanval gena-
deloos toe. Het werd uiteindelijk 
16 – 14 voor ’t Gooi.
Vijf belangrijke spelers moesten 
geblesseerd het veld verlaten. 
Daarmee rijst de angst voor de 

komende drie duels in de ING 
competitie, want een plaats in de 
play-offs om de landstitel te ver-
dedigen is nog allerminst zeker. 
In Naarden zag het er in eerste 
instantie nog rooskleurig uit. De 
bezoekers kenden een prima 
start en zagen de inspanningen 
al na vijf minuten beloond. Wie 
anders dan Rob van der Velden 
maakte een mooie break en zag 
Pieter Bob Wierenga langszij ko-
men om te scoren. De jonge Cas-
tricumse eigen kweek ten voeten 
uit. Storm Carroll converteerde 
voor de aangename 0 – 7 voor-
sprong. De thuisploeg toonde 
karakter en vocht zich terug in 
de strijd en zag na een misser 
full back Andy Farquharson de 
tweede penalty benutten. Vervol-
gens was het aftasten en de min-
ste periode van de wedstrijd van 
beide partijen. Goed tien minuten 
voor rust voerden Van der Velden 

en Rob Molenaar de defensieve 
druk op en veroverden de bal. 
Daniel McCorkindale bracht 
daarna Mike Culum in stelling 
voor de tweede try van de wed-
strijd. Ook hier verzilverde Car-
roll de bonus. De Gooise ploeg 
wilde zich voor rust nog terug in 
de wedstrijd vechten en slaagde 
daarin via een mooie actie. Van 
links naar rechts werd de Castri-
cumse verdediging uiteengere-
ten en in de hoek kon Jake Czer-
pak scoren voor de 8–14 stand. 
De scores vielen daarna slechts 
aan de andere kant. Farquharson 
scoorde de 16–14, maar miste de 
conversie. 
CAS RC zal de komende drie we-
ken diep in de reserves moeten 
tasten om goed uit de ING strijd 
te komen. Komende zaterdag is 
het tweede duel van de compe-
titie in Waterloo, Brussel. Daar 
ontvangt ASUB de Castricumse 
formatie, die een week later Bos-
voorde op Wouterland ontvangt. 
Op 23 februari reist CAS RC af 
naar Ottignies voor het inhaal-
duel. De niet gespeelde wedstrijd 
tegen Dendermonde is intussen 
als gewonnen verklaard.

Castricum - Het zat landskampioen Castricum zondag in 
Naarden niet bepaald mee. Concurrent ’t Gooi streed voor wat 
het waard was. CAS RC had eigenlijk recht op de overwinning, 
maar behaalde slechts een verliezersbonuspunt. Daarmee 
blijft de ploeg van Gavin Roberts weliswaar aan kop, echter de 
concurrentie voor de andere play-off plaatsen ruikt lont. 

Kennismaken met  
duiken bij Aqua Plus
Akersloot - Zondag 10 februari houdt duikvereniging Aqua 
Plus een openavond in het zwembad van Motel van der Valk in 
Akersloot. Altijd al willen leren duiken? Of het duiken in ver-
enigingsverband weer op willen pakken? Ga zonder kosten en 
verplichtingen eens kijken op onze open avond. 

Door zelf te water te gaan, te 
snorkelen en het uitproberen van 
een persluchtset, wordt de basis 
gelegd voor mooie duikervarin-
gen in Nederland en daarbuiten. 
Vragen? Neem dan vrijblijvend 
contact op met leden van de ver-
eniging. 
Aqua Plus is opgericht in 1986 
en heeft een gemiddeld leden-
aantal van 50 dames en heren, 
jong en oud. De vereniging heeft 
een kern van enthousiaste en 
ervaren duikers. De clubavon-
den zijn in Motel Van der Valk in 

Akersloot op zondag vanaf 20.30 
uur. Dit trainingsseizoen loopt 
van september tot en met april. 
Vanaf de paasdagen begint het 
buitenduiken in open water in 
de regio’s Zaanstad, Vinkeveen, 
Amsterdam en in Zeeland. 

Belangstellenden zijn welkom op 
10 februari aanstaande om 20.30 
uur in het zwembad. Minimum 
leeftijd voor deelname is 16 jaar.
Kijk voor verdere informatie op 
www.aqua-plus.nl of bel Arjan 
Heijne, 0251-319300. 

Meerkamp voor Aquafit
Castricum - Afgelopen zondag vond de tweede meerkamp 
plaats voor de wedstrijdzwemmers van Aquafit. Deze wedstrijd 
vond plaats in het Boerhaavebad in Haarlem. Hieraan deden 
vijf verenigingen mee. Er werden acht medailles gehaald. Arno 
Garstman zwom naar brons op de 100 school in een pr. Fabi-
enne Hogema werd tweede op de 50 school waar Soraya Tak 
derde werd.

Lisette Wester won goud op de 
100 rug en Milou van Riet zilver. 
Serena Stel won zilver op de 25 
vlinder en de 50 school en ze 
zwom naar goud op de 50 rug. Er 
zijn 38 pr’s gezwommen. Daphne 
Laan, Lisan Dekker, Soraya Tak 
en Dorien Dolman zwommen 
dikke pr’s op de 100 rug. Bernd 
Rozemeijer deed dit op de 100 
vrij. Marlotte Wester en Iris de 
Vries zwommen pr’s op de 50 

school. Op de 100 vlinder was 
er een dik pr voor Eline van Riet 
en op de 25 vlinder voor Serena 
Stel. 
Aquafit is ingeloot om mee te 
doen aan de muntjesactie van 
supermarkt Deen. Zaterdag pak-
ken de zwemmers van Aquafit 
tussen 13.00 en 15.00 de bood-
schappen in. Wie de zwemmers 
nog mooiere tijden gunt kan de 
muntjes aan hun geven. 

Twee medailles voor DOS 
Castricum - Zondag 3 februari werd in sporthal de Bloemen in 
Castricum de eerste ontmoetingswedstrijd tussen TVIJ uit Vel-
serbroek, DOS Castricum en DOS Heerhugowaard gehouden. 
Hier namen twaalf spring(st)ers van DOS Castricum aan deel. 
Het deelnemersveld was groot voor deze wedstrijd die voor 
het eerst georganiseerd werd. 

Er werd in twee klassen ge-
sprongen en in totaal waren 
er 31 deelnemers. Lotte Tabak 
behaalde de eerste plaats in de 
eerst klasse en won daarmee de 
gouden medaille. Lian Maalman 
werd derde en mocht de bron-
zen medaille in ontvangst nemen 
van de eerste klasse. Verder is 

de uitslag in klasse 1: Iris Dek-
ker 4e, Esmee Bakker 6e, Philip 
Elders 7e, Danique Heisterkamp 
8e, Ayla v.d. Zaken 11e, Aranka 
Veen 12e, Nikki Hoevers 13e. In 
de tweede klasse was de uitslag 
als volgt: Sylvani Ammeraal 6e, 
Brigitte Groot 9e, Lotte Glerum 
13e, Yasmara Heisterkamp 17e. 

De drie deelnemende verenigin-
gen gingen ieder met twee me-
dailles naar huis gegaan. 

Trampolinespringen wordt ge-
geven op woensdag en vrijdag-
avond in Sporthal de Bloemen. 

Voor meer informatie over de les-
sen van DOS Castricum, kijk op 
www.doscastricum.nl of neem 
contact op met Marja Ceulen via 
tel. 0251-653743 of e-mail info@
doscastricum.nl 

Op woensdag 17.00-18.00 uur is 
er voor 6 tot en met 10 jarigen 
de mogelijkheid een proefles te 
nemen.

Computerles
www.toplicht.nl

Tel.: 0251 - 23 98 32



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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
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Aangemelde
evenementen
2008
Voor het jaar 2008 zijn een tal van 
evenementen aangemeld. U kunt deze 
zogenaamde principeaanvragen vinden 
op de website www.castricum.nl. Deze 
kennisgeving betekent niet dat automa-
tisch medewerking wordt verleend.

Regionaal woonwensenonderzoek

Hoe staat het met 
úw woonwensen?
Wellicht behoort u tot de mensen die on-
langs de vragenlijst  ‘Woonwensen- en 
woonbelevingsonderzoek Noord-Kenne-
merland’ in de bus heeft ontvangen. Mis-
schien heeft u hem inmiddels al ingevuld 
en  teruggestuurd, of via internet aan het 
onderzoek meegedaan. Dan willen wij u op 
deze plek hartelijk danken! Maar het kan 
ook zijn dat u er nog niet aan toegekomen 
bent. In dat geval nodigen wij u uit alsnog
aan het onderzoek mee te doen. U kunt 
nog tot 27 februari 2008 deelnemen.

Uw mening telt
De vragenlijst is een initiatief van de sa-
menwerkende gemeenten en woningcor-
poraties in de regio Noord-Kennemerland. 
Zij willen de woonwensen van de inwoners 
van de regio in beeld brengen. Hoe staat 
het met hun huidige woonsituatie? Zijn er 
verhuisplannen, en welke wensen horen 
daarbij? Gemeenten en corporaties gebrui-

ken de uitkomsten van het onderzoek om 
bijvoorbeeld de samenstelling van de wo-
ningbouw in de regio te bepalen, en om in 
bestaande wijken en dorpen maatregelen 
te nemen die bijdragen aan een prettige 
woonomgeving.

Vul de vragenlijst in!
Gelukkig krijgen we heel wat ingevulde 
vragenlijsten binnen, dus het onderwerp 
leeft. Maar hoe meer mensen meedoen, 
hoe beter zicht we krijgen op de woonwen-
sen in de regio. Vandaar een extra oproep: 
vul de vragenlijst in en stuur hem retour. 
Mensen die nog niet aan het onderzoek 
hebben deelgenomen ontvangen hierover 
binnenkort een brief, of hebben deze brief 
inmiddels al ontvangen. In de brief staan 
nogmaals de gegevens die u nodig hebt 
om de vragenlijst op het internet in te vul-
len. Als u de papieren vragenlijst nog hebt 
kunt u die uiteraard ook gebruiken.

Tolk- en ver-
taaldiensten
In het verleden konden bepaalde organisa-
ties kosteloos gebruik maken van tolk- en 
vertaaldiensten. De tolk en vertaaldiensten 
ontvingen hiervoor een subsidie van de 
rijksoverheid. De subsidie aan het Tolk- en 
Vertaalcentrum (Tvcn) is echter per 31 de-
cember 2005 door de rijksoverheid beëin-
digd.

De gemeente is vanaf 1 januari 2006 ver-
antwoordelijk geworden voor de financie-
ring van tolk- en vertaaldiensten die onder 
de gemeentelijke verantwoordelijkheid val-
len. Dit zijn de volgende diensten:
- Antidiscriminatiebureaus en meldpunten
- Basisgezondheidszorg / GGD met uit-

zondering van de kraamzorg en jeugd-
gezondheidszorg 0-4 jaar die onder het 
ministerie van VWS valt.

- Maatschappelijk werk
- Jongerenwerk
- Ouderenwerk
- Welzijnswerk minderheden
- Vormings- en opbouwwerk
- Decentrale opvang van asielzoekers
- Sociale recherche
De nota’s voor het inhuren van tolk- en 
vertaaldiensten kunnen door de organisa-
ties, die bovenstaande diensten leveren, 
worden ingediend bij:

Gemeente Castricum
Afd. WIZ
Raadhuisplein 1
1902 CA Castricum

Het gaat om nota’s met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2006.
Hierbij dient u duidelijk aan te geven om 
welke dienst het gaat en welke persoon of 
personen het betreft.

Huisbezoek ouderen speelt 
in op wensen en problemen
De gemeente wil dat ouderen zolang mo-
gelijk zelfstandig blijven wonen. Het is dan 
ook van belang om een goed beeld te heb-
ben van de leefsituatie van ouderen.
Om deze reden is het project ‘Preventief 
Huisbezoek’ gestart.  Alle inwoners van 75 
jaar en ouder kunnen door middel van een 
huisbezoek geïnformeerd worden over al-
lerlei mogelijke voorzieningen voor oude-
ren in Castricum.

Brieven
Iedere zelfstandig wonende oudere van 75 
jaar of ouder in de gemeente Castricum 
ontvangt een brief van de gemeente. In die 
brief wordt gevraagd of de oudere prijs stelt 
op het bezoek thuis van een vrijwilliger. De 
oudere kan kosteloos met de bijgevoegde 
kaart reageren richting de gemeente. Wie 
reageert, krijgt kort daarna telefonisch con-
tact om een afspraak te maken voor het 
huisbezoek. De brieven gaan niet tegelijk 
de deur uit, maar verspreid over meerdere 
maanden van dit jaar 2008, en mogelijk 
ook nog begin 2009.

Seniorenvoorlichters
‘Seniorenvoorlichters’ vertellen u tijdens 
een huisbezoek waar u hulp voor uiteenlo-
pende zaken kunt aanvragen, of daarover 
informatie kunnen krijgen. 

Tot nu toe hebben de Seniorenvoorlichters, 
die opgeleid zijn door Stichting Welzijn 
Castricum, ruim 200 bezoeken gebracht. 
De reacties zijn zeer positief. Er blijkt na-
melijk een aanzienlijk aantal ouderen te zijn 
dat niet weet waar men hulp kan krijgen en 
van welke voorzieningen men gebruik kan 
maken. Ook over de nieuwe Wet maat-
schappelijke ondersteuning (Wmo) bestaan 
vaak nog vragen.

Omdat we niet iedereen op hetzelfde mo-
ment kunnen aanschrijven doen we dat in 
verschillende rondes. Begin februari 2008 
start een nieuwe bezoekronde. Hiervoor 
krijgen rond de 200 ouderen van 75 jaar en 
ouder binnenkort een brief waarin hun een 
huisbezoek aangeboden wordt. Indien u ge-
interesseerd bent kunt u de antwoordkaart 
invullen en aan de gemeente retourneren. 
Kort daarna wordt telefonisch contact met 
u opgenomen en een afspraak met u ge-
maakt voor het huisbezoek. Er zijn geen 
kosten verbonden aan het huisbezoek.

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met:
Gemeente Castricum, 
Het Zorgloket, Mw. Anneke Kuiper of mw. 
Miriam de Jong 
tel: (0251)  661 332



Agenda
Raadsplein
7 februari 2008

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

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

2008
c. Lijst van ingekomen stukken
d. Lijst ter inzage gelegde informatie
e. Lijst van toezeggingen en moties
f. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

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

Raadsvergadering
20:00- 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

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

de locatie Klimop in Castricum 

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

Agenda Raadsactiviteiten 14 februari 2008
Tijd Onderwerp
 19:30 - 20:15 Presentatie centrale inkoop
19:30 - 20:30 Technische vragen rapport rekenkamer
20:15 - 21:30 Presentatie reikwijdte zorgplicht gemeente bij bouwprojecten
21:30 - 22:15 Presentatie proces Europese Kaderrichtlijn Water

Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Contact raadsfracties
Afspraken met raadsleden, fracties of de 
griffie kunt u maken via de griffie, tel. 
(0251) 661 277, e-mail raadsgriffie@cas-
tricum.nl. De directe contactgegevens van 
de fracties staan vermeld op de website en 
in de gemeentegids. 

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:

- CROS (Commissie Regionaal Over-
leg Luchthaven Schiphol, tel. (020) 
601 5555, fax (020) 653 0164, www.
crosnet.nl. Voor klachten: http://www.
bezoekbas.nl/; tel.: (020) 6015555.

- Platform Vlieghinder regio Castricum, 
Postbus 327, 1900 AH Castricum, 
www.vlieghinder.nl  

Cliëntenplatform
Voorzitter C. van Veen, tel. 06 5161 
9493.
Secretaris W. Weber, tel. 06 408 75235.
U wordt dan zo snel mogelijk terugge-
beld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

Meldpunt voor dierenmishandeling 
0900-2021210 (0,10 ct./per min.)

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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOp-
aanvragen, aanvragen Om een aanleg-
vergunning, aanvragen (licht)reclame
en verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
210108 Strandvlak 1 ‘bad Noord’ in Bakkum

Het plaatsen van een strandpaviljoen
220108 Kerklaan 7 in Akersloot

Het realiseren van tijdelijke woonruimte
230108 Oude Haarlemmerweg 50 in Castricum

Het plaatsen van een schuur
250108 Prinses Beatrixstraat 9 in Castricum

Het plaatsen en vergroten van dakkapellen
Vondelstraat 33 in Bakkum
Het plaatsen van een dakkapel
Dusseldorperweg 96 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuisje/berging
Sportveld de Woude in de Woude
Het realiseren van een speelterrein
Klein Dorregeest, perceel G 2246 in 
Akersloot
Het vervangen van de schuur

280108 Thalia 5 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Rooseveltlaan 71 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Wisseven 1 in Castricum

Het vergroten van de berging
Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 48 in 
Limmen
Het verwijderen van het asbesthoudende dak

290108 Duinenbosch 3 in Bakkum
Het uitbreiden van de keuken en het plaatsen 
van een tank
Het Lageland 7 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

300108 Tulpenveld 212 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Dag Hammarskjöldlaan 8 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

310108 Bogerdlaan 21a in Limmen
Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aangevraagde aanlegvergunning
Sportveld de Woude in De Woude (03-02-2008)

Het realiseren van een speelterrein.
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

AAnvrAgen
vrijsTellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 7 februari 2008 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 

Ruimtelijke Ordening
Heereweg 100 in Bakkum

Het uitbreiden van de Antoniusschool

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Oosterzijweg 25 in Limmen

Het realiseren van een schuur t.b.v. 5 paar-
denboxen

Bartokstraat 19 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

Vuurbaak 40 in Limmen
Het plaatsen van een overkapping

Boekel 21 in Akersloot
Het (ver)plaatsen van de kapberg (legalisatie)

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

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

bOuwvergunningen
250108 Rijksweg 90 in Limmen

Het uitbreiden van de woning

Hoorzitting Bezwaren Commissie
Kamer I van de Commissie Bezwaarschriften Castricum houdt een hoorzitting op donder-
dag 14 februari  2008 vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis in Castricum. Zie voor meer 
informatie www.castricum.nl

Subsidie van maximaal 750 euro per techniek

gemeente betaalt mee aan 
zonnepanelen, zonnecollec-
toren en warmtepompen 
Door de burgemeester en wethouders van 
de gemeente Castricum is op 29 januari 
2008 de ‘Stimuleringsregeling duurzame 
energie technieken ten behoeve van be-
staande woningen’ vastgesteld. Subsidie 
van maximaal 750 euro per techniek per 
huishouden bij de aanschaf van zonnepane-
len, zonnecollectoren  en/of waterpompen 

kan bij de gemeente worden aangevraagd. 
De regeling eindigt op 31 december 2008 
of wanneer het budget (10.000 euro) is 
besteed.

Voor meer informatie of aanmeldingsfor-
mulier, kijk op de website www.castricum.
nl

WWW.CASTRICUM.NL



Visweg 48a in Limmen
Het bouwen van een woning en een berging
Breedeweg 47-47a in Castricum
Het bouwen van een woning

290108 Korendijk 1 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

010208 Het korte land 2 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Theebos 5 in Limmen
Het uitbreiden van de garage en het plaatsen 
van een overkapping
Dorpsstraat 12 in Akersloot
Het wijzigen van de gevel 
Tulpenveld 12 in Castricum
Het vervangen van trespa in het metselwerk 
aan de gevels
Kerklaan 20 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel
Castricummerwerf 70 in Castricum
Het aanpassen van de gevelreclame
Hogeweg 88 in Limmen
Het uitbreiden van de woning.
Zanderijweg 9 in Castricum
Het plaatsen van een garage
Oosterweide 44 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en de verdie-
ping

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

apv-vergunningen (Overigen)
Beurzen in sporthal De Bloemen (01-02-2008)
Ten behoeve van een drietal beurzen in sporthal de 
Bloemen op 16 maart, 17 augustus, 7 december 2008 
is vergunning verleend aan Lotus Fairs Oosterse & Wes-
terse gezondheid te Soest.
Vergunning reclameborden (31-01-2008)
Aan de Montessorischool is vergunning verleend voor 
het plaatsen van een 15-tal reclameborden in de kern 
Castricum van 6 t/m 20 februari 2008.

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

vOOrbereidingsbesluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van het bepaalde in artikel 22 
van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, bekend dat de 
gemeenteraad heeft besloten te verklaren dat een her-
ziening van de bestemmingsplannen Buitengebied Lim-
men, Kapelweg, Handel en Nijverheid, Vinkenbaan en 
Strandwal wordt voorbereid. Het gebied waarvoor dit 
besluit geldt, is gelegen in het gebied Limmen - Zand-
zoom ten noorden van de Burgemeester Nieuwenhuij-
senstraat tussen de Westerweg en Rijksweg met uit-
zondering van het gebied gelegen tussen de Kapelweg, 
Hogeweg en Pagenlaan alsmede voor het gebied dat 
ligt ten noorden van de Nieuwelaan en ten oosten van 

de Rijksweg zoals is aangegeven op de bij het besluit 
behorende tekening.

Het voorbereidingsbesluit is genomen door de raad van 
de gemeente Castricum op 24 januari 2008 en treedt in 
werking op donderdag 7 februari 2008. Vanaf die da-
tum ligt het besluit voor een periode van zes weken met 
het daarbij behorende voorstel en tekening voor een ie-
der ter inzage in de gemeentelijke locatie, sector Ruimte, 
Zonnedauw 4 te Limmen.

Tegen bovengenoemd besluit kunnen belanghebben-
den op grond van de Algemene Wet bestuursrecht bin-
nen 6 weken na bekendmaking van dit besluit schrifte-
lijk en gemotiveerd bezwaar maken bij de raad van de 
gemeente Castricum.

aanstelling tOezichthOuder
kinderOpvang
Op basis van artikel 6.1 uit de Wet Kinderopvang heeft 
het college van de gemeente op 15 januari 2008 de vol-
gende toezichthouder kinderopvang aangewezen: 

mevrouw M. Schouten, (12 september 1978 te Wierin-
gen), werkzaam bij GGD Hollands Noorden

Zij kan op verzoek van de gemeente inspecties uitvoeren 
bij de kinderopvangcentra in de gemeente. De kinder-
opvangcentra zijn hiervan in kennis gesteld. 

Openbare inschrijving standplaatsen
Op grond van artikel 4 van de beleidsregels standplaat-
sen maken burgemeester en wethouders bekend dat de 
volgende standplaatsen zijn vrijgekomen:

- de standplaats op vrijdag op het Churchillplein te 
Akersloot

- de standplaats op zaterdag op de Vuurbaak te Lim-
men

Gegadigden, die voor een van deze standplaatsen in 
aanmerking willen komen, kunnen zich hiervoor in-
schrijven.
De aanvraag dient te vermelden:
- naam en adres, woonplaats en geboortedatum van 

de aanvrager;
- een omschrijving van de verkoopinrichting en de to-

taal benodigde        standplaatsoppervlakte ( inclusief 
klantenruimte);

- de gewenste standplaatslocatie;
- de artikelen of groep van artikelen welke de aanvra-

ger wil verhandelen;
- de dagen, uren en perioden waarvoor een vergun-

ning wordt aangevraagd.

Het is vereist dat de aanvrager een handelingsbekwaam 
natuurlijk persoon is. Tevens dient de aanvrager, om in 
aanmerking te komen voor een standplaats, aan te to-
nen dat hij:
- ingeschreven staat als ambulant handelaar bij het 

centraal registratiekantoor detailhandel en ambacht 
van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel en Ambacht 
te ‘s- Gravenhage;

- ingeschreven staat als ambulant handelaar in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel;

- voor de gehele periode waarvoor standplaats wordt 
gevraagd een bedrijfs WA-verzekering afgesloten 
heeft;

- van het bedrijven van ambulante handel zijn hoofd-
beroep maakt.

Inschrijving voor een standplaats is mogelijk tot en met 
20 februari 2008.
Indien er meerdere kandidaten inschrijven wordt in het 
openbaar geloot. Als een loting plaatsvindt, ontvangt 
iedere betrokkene die zich heeft ingeschreven, een uit-
nodiging voor deze loting.

Uw aanvraag kunt u sturen aan:
Gemeente Castricum
t.a.v. de afdeling BMO
Postbus 1301
1900 BH Castricum

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met 
de afdeling BMO, tel (0251) 661303.

verkeersbesluit
Betreft: het parkeren op de gehandicaptenparkeerplaat-
sen op het strandplateau in het zomer- en wintersei-
zoen.

Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van 
het BABW hebben burgemeester en wethouders beslo-
ten:

in het winterseizoen in de periode tussen 1 november 
en 15 maart:
door middel van verwijdering van zeven verkeersborden 
E6 op de parkeerplaats op het strandplateau in Castri-
cum.
Voorts door middel van het plaatsen van onderborden 
op de overige zeven verkeersborden E6 met de tekst: 
geldt alleen tussen 06.00 uur en 18.00 uur. Buiten deze 
tijden mag op de parkeerplaatsen ook zonder gehandi-
captenparkeerkaart worden geparkeerd.

in het zomerseizoen in de periode tussen 15 maart en 
1 november:
door middel van plaatsing van zeven verkeersborden E6 
op de parkeerplaats op het strandplateau in Castricum, 
zodat alle veertien parkeerplaatsen weer zijn ingericht 
als gehandicaptenparkeerplaatsen. 
Tevens door middel van het verwijderen van de onder-
borden op de overige zeven verkeersborden E6.

Bovenstaande maatregelen zijn aangegeven op de bij dit 
besluit behorende kaart.

Tegen dit besluit kan binnen 6 weken na de dag van pu-
blicatie schriftelijk en gemotiveerd bezwaar worden ge-
maakt bij het college van burgemeester en wethouders.

Castricum, 6 februari 2008

Bij Abdijkaarsen in Egmond

Expositie moderne,  
Roemeense iconen
Egmond - Na de recente en succesvolle tentoonstelling van 
door Russische kinderen geschilderde iconen, brengt Ab-
dijkaarsen - onderdeel van de Benedictijner abdij in Egmond 
- een nieuwe iconenexpositie. 

Dit keer staat werk centraal van 
twee hedendaagse Roemeense 
kunstenaars, Cristinel Covrig en 
Cristinel Pâslaru. De tentoonstel-
ling loopt tot en met 29 maart en 
voert de bezoeker als het ware 

mee op de weg naar Pasen. De 
tentoonstelling is toegankelijk 
van maandag tot en met zater-
dag, van 10.30 tot 16.30 uur. Het 
adres: Abdijkaarsen, Vennewa-
tersweg 27, Egmond-Binnen.

Expositie bodemschatten 
van de Abdij van Egmond
Egmond - Op donderdag 31 januari opende gedeputeerde 
Sascha Baggerman de tentoonstelling ‘ Bodemschatten van 
de Abdij van Egmond’ aan de Vennewatersweg 27 in Egmond-
Binnen.

De tentoonstelling geeft aan 
de hand van bodemvondsten 
op het abdijterrein, foto’s en 
tekeningen een beeld van de 
geschiedenis van de oude abdij 
van Egmond vanaf haar ont-
staan in de 10e eeuw tot aan 
de verwoesting in 1573. Deze 

tentoonstelling is de eerste ma-
nifestatie in Noord-Holland in 
het kader van het Jaar van het 
Religieus Erfgoed. 

De tentoonstelling is te bezoeken 
van maandag tot en met zaterdag 
van 10.30 uur tot 16.30 uur.


