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De Roset genomineerd voor ster!
Castricum - Castricum heeft 
al een tweesterrenrestaurant en 
een snackbar met een ster. Komt 
daar nu ook een banketbakkers-
zaak bij? Patisserie De Roset is 
in ieder geval genomineerd voor 
een of meer sterren! 
Gedurende het afgelopen jaar 
is zowel de locatie Burgemees-
ter Mooijstraat als Geesterduin 
meerdere malen bezocht door 
een jurylid die zich niet bekend-
maakte. Daar kwamen hoge rap-
portcijfers uit: 94,8, 93,3 en 81,1. 
Martin en Carmen Langeveld 
moeten nog wel even geduld 
hebben, want de uitreiking van 
de sterren is pas op dinsdag 21 
april. Dan vindt de derde editie 
plaats van het Nationaal Bakkerij 
Gala, een groot evenement voor 
de gehele bakkerij- en banket-
sector in Studio 21 in Hilversum. 
“De sterren zijn vergelijkbaar 
met de Michelinsterren die aan 
restaurants toegekend worden”, 
zegt Martin. “Zo’n onderschei-
ding zou ik zien als een kroon op 
ons werk.” Lees verder in deze 
editie van De Castricummer.
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

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

donderdag 14 februari 
om 20.00 uur

Open dag 
zaterdag 16 februari 2008 

van 10.00 tot 13.00 u

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

voor ouders
donderdag 14 februari 

om 20.00 uur

Open dag 

donderdag 5 februari 
om 20.00 uur

Open dag 
zaterdag 16 februari 2008 

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

pieter kieftstraat 20
postbus 316
1900 ah castricum

tel. (0251) 65 91 19
fax (0251) 65 52 43

info@bonhoeffer.nl
www.bonhoeffer.nl
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Informatieavond ouders:
dinsdag 24 februari 2009
aanvang 20.00 uur

Open Huis:
zaterdag 28 februari 2009
van 10.00 - 13.00 uur
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 7 februari 18.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger kapelaan Ka-
leab.
Zo. 8 februari 9.30 uur: Ge-
zinsviering m.m.v. De Sterre-
tjes. Voorganger kapelaan Kale-
ab. Voorstellen eerste communi-
cantjes.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. Elke vrijdag-
morgen van 9.30-11.30 uur is de 
kerk open voor bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 7 februari 19.00 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Zo. 8 februari 11.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. themakoor 
Wijk aan Zee. Voorganger kape-
laan Kaleab.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.
Protestantse Gemeente Cas-

tricum
Zo. 8 februari Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. D. M. Beitler. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5m/ether 
105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. B. 
Appers.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 8 februari 10.00 uur: Jan Smit 
uit Zeist. Tijdens de dienst is er 
kinderopvang: crèche voor ba-
bies en peuters. Verschillende 
kinderdiensten voor alle groepen 
van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 8 februari: Pastor André We-
sche.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 8 februari 10.00 uur: Ds. Bou-
ma.

H. Cornelius Parochie Lim-

Kerkdiensten

men
Vrij. 6 februari 9.30 uur: Woord- 
en communieviering in de pasto-
riezaal. Voorganger pastor J. Ol-
ling. Koffiedrinken in de Pius.
Za. 7 februari 19.00 uur: Woord- 
en communieviering met litur-
gisch koor. Voorganger pastor H. 
Hudepohl.
Zo. 8 februari 10.00 uur: Eucha-
ristieviering met gemengd koor. 
Voorganger pastor J. Veldt.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 7 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering met aquariuskoor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.
Zo. 8 februari 10.00 uur: Familie-

viering met kinderkoor. Voorgan-
ger pastor H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Do. 5 februari 19.00 uur: Sacra-
mentslof.
Vrij. 6 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 7 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering.
Zo. 8 februari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. Laus Deo.
11.00 uur: Voorstelviering van de 
kinderen voor hun eerste com-
munieviering.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Castricum - Volgende gast bij 
de 100 van Castricum is Bep Mo-
kry. De uitzending zal op donder-

Jubileumjaar Dijk en 
Duin donderend gestart
Castricum - Op een groot 
scherm steeg, met beeld én over-
donderend geluid, een space-
shuttle op waaruit de boodschap 
100 jaar Dijk en Duin kwam. Het 
jubileumjaar van Dijk en Duin is 
officieel gestart. 
Na twee korte toespraken van 
de voorzitter van de Raad van 
Bestuur, Frits Verschoor, en be-
stuurder Hans de Veen, werd het 
jubileumboek overhandigd aan 
de heer Bot, vertegenwoordiger 
van de provincie, en aan A. Em-
mens-Knol, burgemeester van 
Castricum. De provincie was een 
speciaal genodigde omdat het 
begin 1900 het huidige terrein 
Duin en Bosch heeft gekocht 
voor 52.700 gulden. Bijzonder 
was dat twee nazaten van de 

eerste geneesheer-directeur, dr. 
Jacobi, in de zaal zaten. 
Cabaretière Karin Bruers kreeg 
de lachers op haar hand met 
korte interviews waarin ze de 
speechgevers ludiek bevroeg. Zij 
was daarna ook de quizmaster 
die een groep van zo’n 40 mede-
werkers die 25 jaar of langer in 
dienst waren vragen stelde. Uit-
eindelijke winnaar werd Frank 
Jongbloed die 42 jaar in dienst 
is en ondertussen vele verschil-
lende functies heeft vervuld. Het 
hele jaar zijn er jubileumactivitei-
ten. Op 14 februari lezingen over 
de historie van Duin en Bosch 
inclusief een rondleiding over 
het terrein. Op de website www.
dijkenduin.nl staat een actueel 
overzicht. 

Concert Vredeburgers
Limmen - Het gemengd koor De 
Vredeburgers onder leiding van 
Gerard Leegwater geeft op zon-
dag 15 februari een gevarieerd 
middagconcert in de Cornelius-
kerk te Limmen. Aan dit concert 
wordt medewerking verleend 
door de sopraan Sabine Kirsten 
en de tenor Hans van Dijk. Jan-
neke Koetsier begeleidt de so-
listen en het koor aan de vleu-
gel tezamen met een instrumen-
taal ensemble. De Vredeburgers 
brengen traditiegetrouw licht 
klassieke koorwerken, toegan-
kelijk voor een breed publiek. Zij 
onderscheiden zich door het ac-

cent op operamuziek te leggen. 
Op het programma staan onder 
andere een selectie uit de opera 
l’Anima del filosofo van Joseph 
Haydn, liederen uit de opera La 
Sonnambula van Vincenzo Belli-
ni en uit het Singspiel Rosamun-
de van Franz Schubert. Ook wer-
ken van Guiseppe Verdi worden 
gezongen onder andere Het Sla-
venkoor uit de opera Nabucco.
De aanvang van het concert 
is 15.00 uur. De entreeprijs be-
draagt 10,00 euro. Kaarten be-
stellen: 072-5052087/5052235 of 
op de middag van het concert bij 
de  ingang van de kerk.  

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

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Lezing kus in de kunst
Limmen - Een lezing van cul-
tuurhistoricus Jan Melkert over 
de betekenis van de kus in de 
kunst vindt plaats op vrijdag 13 
februari in Vredeburg. De bij-
eenkomst wordt georganiseerd  
door Limmen Cultuur. 
Jan Melkert vertelt: “Liefdeskus-
sen, de kus van moeder en kind, 
mythologische kussen, devote 
kussen tussen moeder Maria en 
haar kind Jezus, wellustige kus-
sen, de Judaskus, afscheidskus-
sen en de handkus. In de kunst 
komen al deze vormen van con-
tact tussen man en vrouw, moe-
der en kind voor, van de klassie-
ke oudheid tot aan onze postmo-
derne tijd. Ook in de materialen 
en vormen zien we een grote di-
versiteit; een caleidoscoop van 
stijlen trekt voorbij in deze le-
zing. Tevens ga ik in op de ken-
merken van die periode of stro-
ming, zodat deze lezing tevens 

een korte geschiedenis is van de 
kunst.” 
Aanvang van de lezing is 20.15 
uur, de entree bedraagt 6,00 eu-
ro. Kaarten zijn te bestellen op 
tel.: 072 5052235 of per e-mail: 
limmencultuur@hotmail.

Bakkerij met reggae in café City
Castricum - Op zaterdag 7 fe-
bruari treedt Sun Fire Souls op 
voor de Bakkerij. De band speelt 
een reggaestijl met een eigen 
draai. Sun Fire Souls heeft in-
middels twee albums uitge-
bracht en uitgebreid getoerd in 

Europa, Nieuw Zeeland en Au-
stralië. Ook dj’s Wino en Dread-
win draaien reggae. De Bakke-
rij is deze avond gast in café Ci-
ty, Dorpsstraat 22A in Castricum. 
Aanvang 22.00 uur, de entree is  
gratis. 

Programma 5 feb t/m 11 feb 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Benjamin Button”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Spion van Oranje”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Un Secret”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 

“Madagascar 2”
woensdag 14.00 uur 

“Kikkerdril”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 

“Oorlogswinter”
woensdag 14.00 uur 

“BOLT (NL)”

Met Paul de Leeuw
Première Spion van Oranje
Spion van Oranje, met onder 
meer Paul de Leeuw, Nelly Frij-
da en Najib Amhali, is een actie-
komedie van Tim Oliehoek. Paul 
de Leeuw speelt couturier Fran-
çois die een terroristische aan-
val van zijn tweelingbroer Bru-
no moet verijdelen. Als Neder-
land wordt bedreigd door de ter-
roristische tweelingbroer van de 

onhandige couturier, is François 
de enige die het land kan red-
den. François moet de plaats van 
zijn broer, Bruno, innemen om 
hem te stoppen. Hij wordt in de-
ze missie bijgestaan door gehei-
magenten Mustafa en Lena. Het 
is echter nog maar de vraag of 
François zelf niet meer schade 
aanricht dan zijn broer. 

Kikkerdril
Kikkerdril is een kinderfilm van 
Simone van Dusseldorp waar-
in het jongetje Max op zoek gaat 
naar kikkerdril voor zijn broer 
Jannes, wiens amandelen wor-
den geknipt. Max gaat daarom 
een nachtje bij zijn oma logeren. 

Jannus wil dat Max kikkerdril 
voor hem meeneemt naar het 
ziekenhuis, anders zal hij nooit 
meer praten. Max loopt weg en 
gaat in de natuur op zoek naar 
kikkerdril. Onderweg komt hij 
Jesse tegen die dierenverpleeg-
ster wil worden. Max vertelt haar 
over zijn zoektocht en Jesse be-
sluit met hem mee te gaan. Ze 
vallen van het ene avontuur in 
het andere: ze zien een rups die 
gek loopt, ontmoeten een wees-
jongen die hen leert koeien te 
melken, een meisje dat varkens 
aait en ze komen oog in oog te 
staan met een vos en een hert! 
Lukt het Max en Jesse ook om 
kikkerdril te vinden? 

Speelse kinderopvang
Castricum - Saskia Lammers en 
Marrit Posthumus organiseren in 
de voorjaarsvakantie twee dagen 
vakantieactiviteiten in combina-
tie met dagopvang. Dinsdag 17 
februari gaan zij met de kinde-
ren koken. Donderdag 19 febru-
ari is het thema circus. Dit bete-
kend schminken, verkleden, cir-
cuskunstjes leren en een mooie 
voorstelling maken voor alle ou-

ders. De activiteiten worden ge-
organiseerd in de kantine van 
CSV, de handbalvereniging, op 
Wouterland. De opvang is tussen 
8.30 uur en 18.00 uur. De kosten 
zijn 15,00 euro per dag. 

Opgeven kan via een inschrijf-
formulier. Voor meer info bel: 06-
44804299 of 06-45304555. Of 
mail saskialammers@casema.nl.

Veranderend gedrag bij dementie
Castricum - ‘Veranderend ge-
drag bij dementie, hoe ga je er-
mee om?’ Dat is het onderwerp 
in het Alzheimercafé dat plaats-
vindt in serviceflat Sans Souci op 

dinsdag 10 februari van 19.30 
uur tot 21.00 uur. Iedereen is 
welkom, de toegang én het eer-
ste kopje koffie zijn gratis. Aan-
melding vooraf is niet nodig.

Limmen - Basisschool Het Kleu-
renorkest is een algemeen bij-
zondere basisschool voor Na-

Kleurenorkest tuurlijk Leren. Er wordt een open 
ochtend georganiseerd voor be-
langstellenden op 11 februari 
vanaf 9.30 uur. Het adres is Oos-
terzijweg 8 in  Limmen. 

Limmen - Zaterdag 14 februari 
organiseert carnavalsvereniging 
de Uylenspieghels haar jaarlijk-
se feestavond voor de 45+ van 
Gorteldonk in de Burgerij. De-
ze avond zal in het teken staan 
van het jaarthema ‘Griezelig ge-
zellig’. Het is bovendien Valen-
tijnsdag dus de liefde speelt 
ook een rol. De deuren gaan om 
20.00 uur open. Burgemeester A. 
Emmens-Knol is ook weer aan-
wezig om Prins Tyl XIII de sleu-
tel te overhandigen, zodat hij tij-
dens de carnavalstijd in Gor-
teldonk de scepter kan zwaaien. 
De muziek is deze avond in han-
den van Patrick Bouquet & Mar-
cel en de gasten worden getrak-
teerd op verrassingsacts. Later 
op de avond is er een loterij. De 
toegang is gratis. Wie slecht ter 
been is kan gebruikmaken van 
de breng- en haalservice. Opge-
ven bij de familie de Groot 072-
5054315 en familie de Wildt 072-
5054327. 

Vrijdag 13 februari start de voor-
verkoop van de discokaarten 
vanaf 20.30 in Conquista. De dis-
co is op 22 februari. vanaf 20.30 
uur in De Burgerij met medewer-
king van dj Harold van Event4all. 

Spookachtige 
45+ Valentijn

Castricum - De politie heeft zes 
jongens in de leeftijd van 17 tot 
19 jaar uit Castricum, kunnen 
aanhouden. Een getuige bel-
de 112 en de politie was snel ter 
plaatse. De jongens waren bezig 
met het plegen van vernielingen 
op en rondom de Uitgeesterweg. 
Zij werden verhoord en krijgen 
een proces-verbaal. 

Zes vernielers 
aangehouden

Castricum - Samen een dag-
je gratis naar de Huishoudbeurs. 
Dat kunnen Emma Bussing en C. 
de Ruyter-Lute, beiden uit Cas-
tricum en Jeanette Castricum uit 
Limmen. “Lekker samen mut-
sen”, zoals een van de inzenders 
een bezoek aan de beurs noem-
de. Zij hebben allen twee vrij-
kaarten gewonnen, die worden 
thuisgestuurd. 

Winnaars naar 
huishoudbeurs

Regio - Marco Antoni uit Castri-
cum won de vorige wedstrijd. Op 
6 februari om 20.00 uur houdt de 
Egmondse Foto Amateur (DEFA) 
haar derde wedstrijdavond van 
dit seizoen. Het onderwerp voor 
deze avond is vrij. Wie ook ge-
interesseerd is in fotografie en 
eens de sfeer wil proeven bij DE-
FA kan komen kennismaken of 
een kijkje nemen op www.foto-
clubegmond.nl. Het adres is in  
Het Gebouw, Trompstraat 2 in 
Egmond aan Zee. 

Fotowedstrijd voor amateurs
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Opknapbeurt Zeeveld 
door schildersleerlingen
Bakkum - Leerlingen van Espeq 
schildersopleidingen uit Heer-
hugowaard en vrijwilligers van 
Stichting Jan XVII geven deze 
weken het interieur van Duin-
boerderij Zeeveld aan de Noor-
derstraat in Bakkum een face-
lift. In Zeeveld is monastiek cen-
trum Jan XVII gevestigd, een oe-
cumenische woon- en werkge-
meenschap die de kloosterregel 
van Benedictus met nieuw elan 
hoopt te bezielen. Gasten kun-
nen hier terecht voor stilteda-
gen. “We hebben een prachtig 
complex, en een al even mooie 
missie” zegt de directeur van 
het centrum, Thomas van Kleef. 
“Maar omdat we kerkelijk niet 
gebonden zijn, is het vrijwel on-
mogelijk om fondsen te werven 
om ons werk te ondersteunen 
en het gebouw te onderhouden. 
Ieder dubbeltje moet twee keer 
worden omgedraaid voordat het 
kan worden uitgegeven. Daarom 
zijn we erg blij dat Espeq ons te 
hulp is geschoten.”

Behalve met het aanbrengen 
van brandwerende deuren in het 

slaapverblijf zijn de leerlingen  
druk in de weer met het installe-
ren van nieuwe verlichting. Voor 
de renovatie van Zeeveld werd 
een kleurenschema ontworden 
dat recht moest doen aan zo-
wel het karakter van de boerde-
rij als aan de doelstelling van de 
stichting. Daarbij werd samen-
gewerkt met ontwerpster en illu-
stratrice Hannah Tofts. De leer-
lingen worden begeleid door Jan 
Weda van Weda Schilders. Aan-
nemer Ton Borst van A.C.Borst 
Bouw legde de contacten tussen 
Zeeveld en Espeq. Duinboerderij 
Zeeveld staat sinds vorig jaar op 
de monumentenlijst van de ge-
meente Castricum. 

Sommige werkzaamheden aan 
de boerderij komen sindsdien 
in aanmerking voor een kleine 
gemeentelijke subsidie. Voor de 
herinrichting van de tuinen van 
Zeeveld, waarmee in 2008 werd 
begonnen, werd subsidie ver-
leend door de provincie en Land-
schap Noord-Holland. Daarbij 
waren leerlingen van het Clusius 
College uit Alkmaar betrokken. 

Leerlingen voeren 
twaalf uur lang actie 
Castricum - Donderdag 5 febru-
ari klinkt in het Bonhoeffer Col-
lege het startschot voor de spon-
sorgeldinzameling voor  Edu-
kans. Alle leerlingen gaan langs 
de deuren van hun familie, vrien-
den, buren in Castricum en de 
omringende gemeentes om een 
donatie te vragen voor de acti-
viteiten op vrijdag 13 maart  om 
Edukans te ondersteunen bij hun 
werk in ontwikkelingslanden, dit 
jaar Malawi. De twaalf uur du-
rende actie op- en rond het Bon-
hoeffer College heeft een voor-
al vrolijk Afrikaans karakter. De 
brugklassers maken gezamen-
lijk een superlang schilderij van 
meer dan 150 meter lang, waar-
van de afzonderlijke delen  na de 
actiedag zullen worden verloot 
onder de gulle gevers. Ook ma-
ken zij in duo’s Afrikaanse beel-
den die via deze loterij te be-
machtigen zijn.
De tweede klassers zullen een 
bikkel-strandsponsorloop met 
sportpuzzeltocht maken tussen 

Egmond aan Zee en Castricum, 
en de leerlingen uit de derde 
klas gaan deze week aandacht 
vragen voor hun blij-maak-ac-
ties. Dit zijn zelfbedachte acties 
waarmee zij bewoners van Cas-
tricum en omgeving in het zon-
netje zetten op een ludieke ma-
nier, bijvoorbeeld met een uit-
zwaaiservice op het station, vro-
lijke oversteekhulp bij kleuter-

scholen en voor ouderen, omge-
keerd zakkenrollen (ongemerkt 
cadeautjes in iemands zak laten 
glijden) of de daklozenkrant-ver-
kopers trakteren en helpen met 
de verkoop. De oudste leerlin-
gen, uit klas 4-5-6 werken zich 
op 13 maart in het zweet om geld 
in te zamelen via 10-uurs mara-
thons met dans-, fiets-, lessen- 
en gamemarathons. 

Een van de blij-maak-acties; de uitzwaaiservice op het station.

Wordt patisserie Roset 
banketbakkerij met ster?
Castricum - Uit ruim 200 voor-
gedragen ondernemingen zijn 
maar liefst 50 ambachtelijke 
brood- en banketbakkers geno-
mineerd in de verkiezing Bak-
ker met Ster. Eén van de geno-
mineerden is Banketbakkerij de 
Roset uit Castricum Zij zullen de 
komende maanden met de 49 
andere bedrijven strijden om uit-
eindelijk 1, 2 of 3 sterren te be-
machtigen. Tijdens het Nationaal 
Bakkerij Gala op 21 april zal dui-
delijk worden of De Roset zich 
uiteindelijk een jaar lang Bakker 
met Ster mag noemen.
“Genomineerd worden is al erg 
leuk”, aldus Martin Langeveld 
van De Roset. “Maar nu we ge-
nomineerd zijn gaat de wedstrijd 
voor ons en onze medewerkers 
nóg meer leven. Zijn wij de idea-
le bakker voor Castricum en om-
geving? Ons team zal alles op al-
les zetten om de felbegeerde ster 
of sterren binnen te halen’, aldus 
Martin. De verkiezing Bakker met 
Ster wordt dit jaar voor de eerste 
keer in de nieuwe opzet door de 
Nederlandse Bakkerij georga-
niseerd met als doel het verho-
gen van het niveau van de gehe-
le bedrijfstak. De verkiezing be-
staat uit twee onderdelen. In de 
eerste ronde, die net achter de 
rug is, is De Roset bezocht door 
drie verschillende ‘mystery shop-
pers’. Zij hebben hierbij gelet op 
aspecten als klantvriendelijkheid 

van het personeel, de uitstraling 
van de winkel, de totale koopbe-
levenis en de productkwaliteit. 
In de volgende ronde zal De Ro-
set door een vakjury worden be-
oordeeld. Zij beoordelen het ge-
nomineerde bedrijf op bedrijfs-
kundige onderdelen, zoals visie, 
strategie, financieel en algemeen 
beheer, bedrijfseconomische as-
pecten, personeelsbeleid en ui-

teraard het assortiment. Tevens 
vindt een product- en hygiëne-
beoordeling plaats door het Ne-
derlands Bakkerij Centrum. Uit-
eindelijk zal een aantal brood- 
en banketbakkers de schroeven-
draaier ter hand kunnen nemen 
als ze 1, 2 of wellicht zelfs 3 ster-
ren op de gevel mogen schroe-
ven. “En hopelijk zal De Roset 
één van die bedrijven zijn!”

Fietsenstalling uitgebreid
Kort parkeren bij strand  
Bakkum - Een wens van strand-
bezoekers kan volgend jaar in 
vervulling gaan: kort parkeren en 
dichter bij het strand en de ho-
reca. De gemeenteraad behan-
delt op 12 februari het herinrich-
tingsplan strandplateau. Dit plan 
omvat ook een grote uitbreiding 
van de fietsen- en scooterpar-
keerplaatsen. 

Voor de daar geplande nieu-
we bebouwing wordt een ande-
re locatie op het strandplateau 
gezocht. De overeenkomst met 
PWN, Biesterbos Groep BV en 
de gemeente Castricum over het 
strandplateau stamt uit het jaar 
2000. In de eerste fase is de ver-
harding aangepast. Nu is aan de 
beurt een mogelijke bebouwing 
met een recreatieve invulling. 

Aan deze bebouwing worden 
strenge eisen gesteld. De loca-
tie voor kort parkeren komt ach-
ter de bestaande fietsenstalling 
waar nu oude loodsen staan. De 
bestaande fietsenstalling wordt 
uitgebreid van 1300 naar cir-
ca 4000 plekken. Dit komt over-
een met de wensen van de fiet-
sersbond. Voor deze uitbreiding 
moet een stuk duingebied ge-
bruikt worden. 

Omdat de natuurwaarden niet 
achteruit mogen gaan wordt een 
vergelijkbaar stuk van het grote 
parkeerterrein teruggeven aan 
het duingebied.  Gedeputeer-
de  Mooij heeft een subsidie van  
288.000 euro toegezegd. De uit-
voering wordt verwacht in het 
eerste kwartaal van 2010. 
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Wie maakt dit team compleet?
Castricum - Aquafit is een 
zwem- en waterpolovereniging 
waar waterpolo beoefend kan 
worden door jong en oud. Op 
het moment zijn er verschillen-
de jeugdteams en een heren-
team actief. 
Naast de jeugdteams en het he-
renteam wil ‘Aquafit’ in het vol-
gende seizoen ook weer een da-
mesteam beginnen. Hiervoor is 
men nog op zoek naar een aan-
tal enthousiaste dames vanaf de 
leeftijd van vijftien jaar. Maar ui-
teraard is er voor overige geïn-
teresseerden ook een plek bin-

nen de vereniging te vinden. Het 
wordt een beginnend team dus 
veel plaats om dingen te leren, 
maar wie ervaring heeft is na-
tuurlijk ook meer dan welkom. 
Wie het leuk vindt om eens mee 
te komen trainen of kan naar de 
trainingsavond komen. De trai-
ning is op vrijdagavond van 21.00 
tot 22.00 uur in het zwembad De 
Witte Brug te Castricum. 
Geïnteresseerden kunnen voor 
meer informatie kijken op de 
website www.aquafit-castricum.
nl of voor vragen mailen naar 
marleensinnige@hotmail.com.

Kennismaken met 
de badmintonsport
Castricum - Badmintonclub 
Castricum geeft de kans om 
kennis te maken met deze sport 
en vereniging. 
De club speelt iedere maandag-
avond van 19.30 tot 23.00 uur 
op verschillende niveaus. Ie-
dereen die interesse heeft kan 
voor 55,00 euro tot en met eind 
mei komen spelen. Rackets zijn 

eventueel op de club aanwezig. 
Men kan twee keer geheel vrij-
blijvend meedoen om de sfeer 
te proeven. Voor meer informatie 
kijk op: www.bccastricum.nl of 
bel naar de ledenadministratie: 
Dennis van Velzen: 0251-672552. 
Maar gewoon binnen lopen op 
maandagavond behoort ook tot 
de mogelijkheden.  

Bolten trefzeker 
in 21 beurten
Castricum - Vorige week dins-
dag troffen de nieuwkomers van 
biljartvereniging WIK in de club 
elkaar in de competitie, Jörgen 
Bolten tegen Cynthia Slinger. 
Jörgen is de laatste tijd goed be-
zig om zijn gemiddelde van 1.60 
waarvoor hij ingeschaald is te 
naderen. Nog maar 0.08 punt is 
Jörgen hiervan verwijderd na zijn 
uitstekende partij van 2.28 tegen 
Cynthia. Veertien punten leverde 
deze partij op. Cynthia kwam te-
gen Jörgen tot 0.66 met negen 
punten, en dat was maar 0.04 af 
van haar startmoyenne van 0.70. 
Cor Stroet, koploper in de com-
petitie, kwam tegen Cees Burg-
meijer tot tien punten. Twee pun-
ten minder dan zijn naaste con-
current Peter Ent, die tegen Piet 
Liefting er twaalf binnenhaal-
de. De voorsprong van Cor be-
draagt met nog zeven partijen 
te gaan, zeven punten. Piet van 
Leur handhaaft zich constant op 
de derde plaats. Hij verstevigde 
deze positie door twaalf punten 
te scoren tegen Jan Kamp. 
De partij tussen Peter Vos en 
Hans Kooijman werd door Peter 
beslist met elf tegen tien punten. 
Ook Peter Weijers kwam positief 
uit een dubbele partij met 2.82 
en 2.92, goed voor 21 punten. 
Henk Stengs had net iets meer 
in huis dan Gert Lute en kwam 
met tien punten uit de strijd voor 
het moyenne van 3.46.
Tot slot moest Jan Plug het deze 
keer afleggen tegen Wim Baltus 
die niet meer, maar ook niet min-
der, met 4.39 voor zijn basisaan-
tal tekende. 

Clinic Zinzan Brooke bij CAS RC
Castricum - In een nieuwe vorst-
periode waarin niet in competi-
tieverband gerugbyed kan wor-
den staat er bij de Castricumse 
Rugby Club toch een mooi eve-
nement op het programma. 
Zaterdag 7 februari zal de legen-
darische All Black Zinzan Brooke 
een vervolg geven aan zijn be-
zoek tijdens de viering van het 
40-jarig jubileum. Toen was hij 
één van de sprekers tijdens het 
galadiner voor de sponsors, maar 
deze keer zal hij voor de spelers 
op het veld verschijnen. 
Vanaf circa 14.30 uur zal hij een 
clinic geven aan de selectie van 
de Castricumse Rugby Club. Als 

voormalig captain van de natio-
nale ploeg van Nieuw Zeeland 
kan hij een vracht aan ervaring 
en technieken aanleren. Daar-
naast is hij tevens een gelauwer-
de coach van topclubs in Enge-
land. Reden genoeg om met veel 
interesse deze clinic bij te wo-
nen of vanaf de lijn toe te zien en 
de informatie toch op te nemen. 
Want dat men er veel van kan le-
ren staat vast. 

Op de foto staan Lister Kire en 
Bob Waitere (uiterst rechts) en 
de huidige trainer Des Tuiavii in 
het gezelschap van Brooke voor 
het galadiner.

Gelijkspel voor Helios
Castricum - Aan de belangrijke 
thuiswedstrijd tegen Apollo uit 
Heerhugowaard hebben de korf-
ballers van Helios één punt over-
gehouden. Ondanks het punt-
verlies blijft Helios de trotse lijst-
aanvoerder van de derde klasse 
K. De beide concurrenten in deze 
klasse: Badhoevedorp en Zaan-
dam–Zuid verloren hun wedstrij-
den zodat de geel-zwarte forma-
tie toch nog een punt uitliep. 
Helios begon de wedstrijd met 
twee invallers: junior Esmée 
Reijnierse en Niels Vermij. De 
vaste krachten Jet Beentjes en  

Rutger Hierck konden niet spe-
len, de eerst vanwege de griep, 
de tweede door een enkelbles-
sure. De eerste helft kende een 
scoreverloop dat niet echt past 
bij een korfbalwedstrijd. Beide 
teams wisten slechts twee keer 
te scoren. Er werden over en 
weer veel kansen gemist. Helios 
moest en zou winnen en dat leg-
de veel druk op het team. De ver-
dediging van Helios zag er echter 
in de hele wedstrijd weer goed 
uit. In de tweede helft liep Helios 
snel uit naar ruime voorsprong: 
6-2, waaronder een doelpunt 
van invalster Esmée Reijnierse. 

De vele toeschouwers gingen er 
vanuit dat de wedstrijd was ge-
speeld en Helios de voorsprong 
zou uitbouwen. Niets was minder 
waar. Binnen zeven minuten wist 
Apollo vijf keer te scoren. Alles 
vloog erin en de bezoekers na-
men brutaal een 6-7 voorsprong. 
Met nog vier minuten te spelen 
scoorde Loes Brakenhoff waar-
door Helios toch nog een punt 
wist binnen te slepen.
Coach Michiel Halderen was on-
danks het gelijkspel niet onte-
vreden. 
Helios ligt nog steeds op kampi-
oenskoers. De uitwedstrijd van 
zondag tegen Purmer begint om 
17.10 uur en vindt plaats in sport-
hal De Vaart in Purmerend. 

Van Sikkelerus wint supercross
Akersloot - Jaimy van Sikkele-
rus uit MX Team Akersloot heeft 
zaterdag de supercross in Zwolle 
op zijn naam weten te schrijven. 

Op zijn goed geprepareerde KTM 
machine nam Jaimy een goede 
start en kwam al snel aan op een 
tweede plaats. 
Jaimy stelde alles in het werk om 
de leiding in de wedstrijd over 
te nemen maar bleef uiteindelijk 

met een achterstand van een se-
conde op de kopman steken op 
een tweede plaats.
Gemotiveerd ging Jaimy in de 
tweede manche van start. Na 
een sterk gereden wedstrijd 
sloot Jaimy de tweede manche 
winnend af. 

Met een tweede en een eerste 
plaats in de manches won Jai-
my het dagklassement in Zwolle.

Limmen zonder Rik Seignette
Limmen - De zondag 1 van VV 
Limmen heeft tijdens de winter-
stop een gevoelige aderlating 
moeten ondergaan. Middenvel-
der en basiskracht Rik Seignette 
moet tot nader order rust nemen. 
Seignette kampt al geruime tijd 
met irritatie aan een aanhech-

ting vlak onder zijn knie. Het eer-
ste doktersadvies was onthut-
send: Rik mag een jaar niet voet-
ballen!. Voorlopig zal, zoals  Siem 
Admiraal dat altijd zo treffend 
verwoordde, het vlaggenschip 
van Limmen de ‘sterkhouder’ van 
de middenlinie node missen. 

Jong VV Limmen vergeet 
het karwei af te maken
Limmen - Op een lastig be-
speelbaar veld heeft Jong VV 
Limmen in de jongseniorencom-
petitie met 1-1 gelijkgespeeld te-
gen Jong ADO’20. Met rust leid-
de Limmen nog door een treffer 
van Rens Min, en die voorsprong 
was terecht. Het enige moment 
van verslapping dat Limmen in 
de wedstrijd kende heeft ADO’20 
aangegrepen om nog iets van 
een resultaat te halen. De 1-1 
was niet de juiste afspiegeling 

van de wedstrijd, waarin Limmen 
de veel betere ploeg was. Lim-
men verzuimde het karwei af te 
maken. Er waren veel grote kan-
sen om de wedstrijd winnend af 
te sluiten. Door dit resultaat be-
houdt Limmen uitzicht op de fi-
nalewedstrijd van de competi-
tie maar moet koploper ODIN’59 
voorlopig laten gaan. De volgen-
de wedstrijd is op dinsdag 10 fe-
bruari, dan moet de ploeg tegen 
Jong AFC’34 spelen.

Akersloot - Vrijdag 13 februari 
is er weer een klaverjasdrive in 
de kantine van handbalvereni-
ging Meervogels. 
Iedereen is welkom op deze vrij-
dag de dertiende in het Boshuis. 
Om 20.15 uur begint het klaver-
jassen. Er zijn prijzen te winnen 
met het kaarten.
Voor meer inlichtingen kan men 
terecht bij: Erwin Tiebie, tel: 
0251-315717.

Klaverjassen bij 
Meervogels
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Henny Huisman presenteert playbackshow

Sociaal Carnaval barst los
Castricum - “Over het hele 
weekend gezien, praten we toch 
wel over vijftienhonderd bezoe-
kers”, zegt voormalig prins car-
naval en voorzitter van Stich-
ting Sociaal Carnaval Peter van 
Dalen, ook wel bekend als P.Q.. 
Voor de derde keer in de Cas-
tricumse historie laat de stich-
ting een grote verwarmde tent 
op de Brink plaatsen. Van vrij-
dag 6 tot en met zondag 8 febru-
ari vinden in de feesttent diverse 
activiteiten plaats met als hoog-
tepunt het grote carnavalsfeest 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking op zondag. Hen-
ny Huisman presenteert op deze 
zondag voor het tweede achter-
eenvolgende jaar de zeer popu-
laire playbackshow.
Het hele weekend wordt geor-
ganiseerd door het bestuur van 
Stichting Sociaal Carnaval Cas-
tricum dat bestaat uit vijf leden. 
Gesteund door carnavalsvereni-
ging ‘De Windtrappers’ en ve-
le vrijwilligers en sponsors heeft 
het feest zich inmiddels een vas-

te plaats verworven op de Cas-
tricummer feestagenda. “De tent 
wordt op donderdag geplaatst. 
Het was nog maar de vraag of de 
tent dit jaar wel op de Brink kon 
staan doordat de vrijdagse markt 
in verband met de renovatie van 
de Dorpsstraat tijdelijk verplaatst 
zou worden naar de Brink. Maar 
in goed overleg met de gemeen-
te is besloten dat de markt pas 
na het feestweekend verplaatst 
wordt. Het mag duidelijk zijn 
dat we blij zijn met deze beslis-
sing, de medewerking van de 
gemeente is sowieso optimaal.”  
Zaterdagmiddag houdt de Werk-
groep Oud Castricum een pre-
sentatie over de vele mooie 
plekjes van Castricum, Bakkum 
en omgeving. Deze presentatie 
wordt muzikaal omlijst door The 
Explorers. Toegang gratis.
Het feestweekend begint vrij-
dag 6 februari met Joseph Sun-
field die op zijn eigen onnavolg-
bare wijze muziek ten geho-
re brengt uit de jaren zestig, ze-
ventig en tachtig. Toegang be-

draagt 5,00 euro. Zaterdag 7 fe-
bruari wordt verder gefeest met 
het korenfestival vanaf 17.00 uur. 
De deelnemende koren zijn: Mu-
sic Train, kinderkoor Mucic Star, 
shantykoor de Skulpers, mu-
sicalgroep The Cast en tiener-
koor Pearl, kortgeleden nog te 
zien in het televisieprogramma 
Korenslag van Henny Huisman. 
Al deze koren komen uit Cas-
tricum. Uit Akersloot komen de 
Shantykoren Heerenzeventien 
en The Lake Singers. Na afloop 
van het korenfestival zorgt Jo-
seph Sunfield weer voor een ge-
zellige noot. Toegang 2,50 euro. 
De laatste dag van het feestwee-
kend staat in het teken van het 
grote carnavalsfeest voor men-
sen met een verstandelijke be-
perking. Tijdens de playback-
show zijn ook de Dutch Blues 
Brothers en de Wico’s weer van 
de partij. Een bijdrage storten? 
Dan kan dat op bankrekening-
nummer: 1086.64.635 ten name 
van Stichting Sociaal Carnaval 
Castricum.

Waterplan in startblokken
Castricum - Castricum wil nu en 
in de toekomst genieten van wa-
ter. Water dat schoon en helder 
is, water om op en langs te re-
creëren en water dat geen over-
last geeft onder huizen. Door de 
klimaatverandering vallen hevi-
ger regenbuien en om dat water 
op te vangen moet extra ruimte 
worden gecreëerd. Om dit voor 
elkaar te krijgen stelt Castricum 
een gezamenlijk Waterplan op 
met buurgemeenten Bergen en 
Heiloo. Dat gebeurt in samen-
werking met het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder-
kwartier. 
Ook in de gemeente Castricum is 
af en toe sprake van waterover-
last. Deze overlast ontstaat on-
der andere als gevolg van hoge 
grondwaterstanden en de uit-
breiding van de woongebieden 
en het bestraten van tuinen. Om 
de wateroverlast aan te pakken, 
is de gemeente bezig met diver-
se maatregelen die samenko-
men in het Waterplan. 

Water werd vaak gezien als sluit-
post en niet als belangrijk onder-
deel bij het nemen van beslissin-
gen. Een voorbeeld hiervan is de 
wijk Molendijk. Hier wordt de 
komende jaren een drainage-
systeem gelegd om de overlast 
van grondwater te verminderen. 
Door de wensen voor het water-
systeem op te nemen in een Wa-
terplan, kunnen de beleidsma-
kers in hun plannen rekening 
houden met het watersysteem. 
In het Waterplan is ook aandacht 
voor de regenwaterafvoer in lan-
delijk en stedelijk gebied. In ste-
delijk gebied vindt afvoer via de 
riolering plaats, in landelijk ge-
bied via watergangen zoals slo-

ten en vaarten. Ook wil de ge-
meente tegemoetkomen aan de 
wensen en eisen van de water-
beheerder, inwoners, agrariërs 
en belangenorganisaties. 
Vertegenwoordigers van al de-
ze groepen zijn bij het opstellen 
van het plan betrokken via een 
klankbordgroep.  

Daarnaast wil de gemeente het 
water beter zichtbaar maken. In 
Bakkum zijn bijvoorbeeld duin-
rellen, dat zijn kleine beekjes 
vanuit de duinen, aan het zicht 
onttrokken of omgeleid door ge-
asfalteerde wegen. De duinrel-
len zijn heel belangrijke afvoeren 
van schoon (regen)water. De ge-
meente wil deze duinrellen weer 
in hun oude glorie herstellen 
en zichtbaar maken. Een ander 
voorbeeld wordt toegelicht door 
Ber Hes, bestuurlijk de trekker 
van het Waterplan vanuit de ge-
meente Castricum. 

‘’In Limmen kennen we de zoge-
heten beekriolen. Dit zijn beek-
jes die al honderden jaren door 
Limmen stromen van west naar 
oost. In de vorige eeuw zijn al 
deze beekjes ’weggestopt’ door 
er stenen rioolpijpen in te leg-
gen waar het water nu door-
heen stroomt. Deze pijpen liggen 
onder de grond en lopen door 
voortuinen en langs wegen. De 
laatste jaren storten deze pijpen 
regelmatig in door ouderdom. 
Het lijkt mij prachtig om deze ri-
oolbeken op wat langere termijn 
in hun oude glorie te herstellen: 
daar waar mogelijk de pijpen 
weg – bijvoorbeeld bij nieuw-
bouw - en er weer kleine beek-
jes van maken waardoor het re-
genwater kan wegstromen!’’

Dag meester Pim!
Castricum - Pim van Leeu-
wen (56) verlaat Castricum. 
Hij was veertien jaar lang di-
recteur van openbare basis-
school De Sokkerwei en daar-
voor drie jaar van de Duin-
randschool in Bakkum. Vrij-
dag was het afscheidsfeest-
je, maandag is hij gestart als 
directeur op de Lucebert-
school in Bergen. En net zoals 
De Sokkerwei zeven jaar ge-
leden, krijgt de Lucebert een 
geheel nieuw schoolgebouw. 

“Ik mag weer een nieuwe school 
gaan bouwen”, vertelt hij en-
thousiast. “Bovendien ga ik nu 
werken in mijn woonplaats. Op 

de fiets naar school lijkt mij heel 
duurzaam en plezierig. Natuur-
lijk is De Sokkerwei de mooi-
ste school van Nederland en ik 
ben er trots op dat ik heb mee-
gewerkt aan de realisatie van de 
eerste duurzame school van Ne-
derland.” Van Leeuwen blijft wel 
de ict verzorgen van de ISOB (in-
tergemeentelijke stichting voor 
openbaar basisonderwijs), waar 
beide scholen onder vallen.

‘Gyn ander speult soo goot’; dat 
is de naam van de toneelwerk-
groep van de Sokkerwei die be-
staat ouders en leerkrachten. 
“Ieder jaar hadden we weer een 
spectaculaire uitvoering, een ge-

Pim van Leeuwen bij de kunstkoe, gemaakt door leerlingen naar het 
logo van de school, een ontwerp van de directeur.  

weldige ervaring. Speelde ik een 
maanmannetje, dan bleven de 
leerlingen mij nog maanden zo 
noemen.” 
De Sokkerwei opende in 2002 
haar deuren als eerste duurzame 
school van Nederland. Initiatief-
nemer was dr. Hans van Weenen. 
Bij de bouw van de school is al-
leen gebruikgemaakt van duur-
zame en milieuvriendelijke ma-
terialen. In het ontwerp kregen 
energiebesparing en een ge-
zond binnenklimaat prioriteit: de 
school plaatste een windmolen, 
zonnepanelen op het dak en een 
geavanceerd luchtverversingssy-
steem. 
Van Leeuwen: “De Sokkerwei 
heeft nog steeds een voorbeeld-
functie en wordt regelmatig be-
zocht door delegaties van ande-
re scholen die kijken hoe duur-
zaamheid in een school werkt. 
Ook is de school erg in trek bij 
ouders. Omdat in de buurt veel 
jonge gezinnen zijn komen wo-
nen, breidt het aantal leerlingen 
zich nog steeds uit. Natuurlijk 
hebben we deze populariteit ook 
te danken aan het team uitste-
kende leerkrachten; dat is echt 
een hele goede club.” 

Wie de nieuwe directeur wordt is 
nog niet bekend. De gesprekken 
met de sollicitanten vinden mo-
menteel plaats. 

Castricum - In de nacht van 
zaterdag op zondag heeft de 
brandweer een afvalbrandje ge-
blust bij het NS station. Loze 
meldingen kwamen deze week 
van Dijk en Duin, de Hoge Aert 
en De Santmark.

Brandje station
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Nu investeren, straks profiteren
Verhuizen of blijven, maar 
dan wel met alle comfort?
Castricum - In deze onzekere 
tijd van financiële malaise, zullen 
de meeste mensen die van plan 
waren te verhuizen dit nog wel 
even nalaten. Dit betekent echter 
niet dat het nodig is om in zak en 
as te gaan zitten. “In plaats daar-
van is het zaak om, met even-
tuele overwaarde, de eigen wo-
ning uitermate goed te verzor-
gen.” Dat zegt Rob van de Loos, 
eigenaar van dé timmerfabriek 
uit de regio. 

Een betrouwbaar adres voor alle 
houten kozijnen, ramen en deu-
ren; dat is Rob van Loos Kozij-
nen. Als sinds elf jaar vormt het 
bedrijf een vertrouwd gezicht in 
de Castricummerwerf in Cas-
tricum. De 800 m2 grote werk-
plaats is voorzien van de aller-
nieuwste CNC-machines, waar-
door alle kozijnen precies op 
maat geleverd worden, voorzien 
van politiekeurmerk hang- en 
sluitwerk. Ook het glas kan bij-
geleverd worden.
“Het tij gaat keren”, vervolgt Rob. 
“En als de verhuiswens er na de 
financiële crisis nog steeds is, 
kun je er maar beter klaar voor 
zijn. Het huis moet dan meer 
waard zijn dan dat van de buren, 
die er niets aan hebben gedaan. 

Het nu de juiste tijd om kozijnen, 
ramen en deuren te vernieuwen. 
Denk ook aan schilderwerk, de 
badkamer aanpakken, de keu-
ken vernieuwen, de goten nakij-
ken en enkel glas laten vervan-
gen door dubbel glas. Niet alleen 
verhoog je door deze maatrege-
len het comfort van de woning, 
ook de waarde van het huis stijgt 
aanzienlijk.” En het is niet on-
denkbaar dat na deze vernieu-
wingen het huis weer voldoet 
aan alle eisen zodat de wens om 
te verhuizen verdwijnt. 
“Het plaatsen van de kozijnen 
kan door een aannemer gebeu-
ren en wie handig is doet het zelf. 
En wie nog niet precies weet kan 
altijd langskomen in ons bedrijf. 
Wij kunnen verschillende kozijn-
aanzichttekeningen maken, zo-
dat het mogelijk is thuis rustig te 
kijken wat het beste bij de wo-
ning past. Deze service maakt 
onderdeel uit van onze vrijblij-
vende prijsopgave. Iedereen die 
meer wil weten of eens een kijk-
je in onze werkplaats wil nemen 
is welkom!” 
Bellen voor een afspraak kan 
natuurlijk ook: tel.: 0251-672126. 
Het adres van Rob van der Loos 
Kozijnen is Castricummerwerf 77 
in Castricum. 

Bij ‘t Mirakel van Bakkum

Zingende serveersters en karaoke 
Bakkum - Na de eerdere suc-
cesvolle thema-avonden presen-
teert ’t Mirakel van Bakkum  op 
zaterdag 7 februari De Zingende 
Serveersters met daarop aanslui-
tend karaoke. Twee vrolijke zan-
geressen zorgen ervoor dat de 
gasten de hele avond  entertain-
ment voorgeschoteld krijgen. 

De gerechten en hapjes van het 
warm en koud buffet worden mu-
zikaal geserveerd. Daarna kun-
nen ook de gasten hun muzikale 
kwaliteiten testen met een spet-
terende karaoke. Daaraan wordt 
een klein wedstrijdelement toe-
gevoegd waarbij de winnaar een 
waardebon kan winnen, aange-
boden door ’t Mirakel van Bak-
kum. Gastheer Renato en gast-
vrouw Tiny hebben er zin in. Het 
spektakel begint om 17..30 uur. 
Kaarten á 17.50 euro zijn ver-

krijgbaar in de voorverkoop in 
het restaurant of reserveer via 
0251-671353. Meer informatie 
over dit huiselijke restaurant aan 

de Heereweg 36  is te vinden op 
www.mirakelvanbakkum.nl. Er is 
ruime parkeergelegenheid aan-
wezig.

Bakker Paul Bruggeling 
bakt ze wel écht bruin!

Castricum/Uitgeest - De 21-
jarige bakker Paul Bruggeling 
uit Castricum is nu al allround 
brood- en banketbakker, dat 
staat vast. Vorige week wist de-
ze jonge enthousiaste bakker 
de eerste prijs te behalen bij de 
jeugdvakwedstrijden in Leusden. 
Maar liefst negentig medestrij-
ders streefde hij vakkundig voor-
bij. De opdracht was het berei-
den van drie gevulde grootbro-

Eerste Twike in provincie
Limmen - Frank Kramer heeft 
de primeur. Als eerste in Noord-
Holland en als slechts vijftien-
de van heel Nederland, heeft hij 
een Twike Active, het modernste 
elektromobiel van Europa, aan-
geschaft.  De Twike is een drie-
wielig lichtgewicht voertuig voor 
twee personen dat een maxima-
le snelheid kan bereiken van 85 
km/h. Door de elektrische aan-
drijving is de Twike stil en stoot 
deze geen CO2 uit. De energie 

die een Twike nodig heeft om 
100 km af te leggen kost slechts 
1 euro. Daarnaast hoeft voor de 
Twike geen wegenbelasting be-
taald te worden en is deze vrij-
gesteld van APK. Kramer is zeer 
content met zijn nieuwe aan-
schaf. “Als homeopathisch arts 
bezoek ik met de Twike mijn pa-
tiënten en het voertuig wordt in-
gezet als EHBO-auto tijdens 
tours van de Fietstourclub van 
Limmen.” Univé Limmen heeft 

de eer gekregen om dit bijzon-
dere voertuig te verzekeren. On-
langs hebben zij Groenrijden ge-
introduceerd. Vestigingmana-
ger Bloedjes: “Autorijders beta-
len hun brandstof met de Uni-
vé ClimaCount Visa Card. Op 
basis van betalingen wordt de 
CO2-uitstoot berekend. Vervol-
gens compenseren wij dit via het 
wereldwijde milieuprogramma 
ClimaCount dat onder meer de 
aanplant van bomen verzorgt.” 

Castricum - Op de Voorweide is 
zaterdag om 2.00 uur een 42-ja-
rige man aangehouden op ver-
denking van het rijden onder in-
vloed. Uit de ademanalyse bleek 
dat de man ruim 2,5 keer teveel 
had gedronken. Tegen de man 
wordt proces-verbaal opgemaakt  
en hij kreeg een rijverbod

Slok teveel op

Fietsenstalling uitgebreid
Kort parkeren bij strand  
Bakkum - Een wens van strand-
bezoekers kan volgend jaar in 
vervulling gaan: kort parkeren en 
dichter bij het strand en de hore-
ca. De gemeenteraad behandelt 
op 12 februari het herinrichtings-
plan strandplateau. Dit plan om-
vat ook een grote uitbreiding van 
de fietsen- en scooterparkeer-
plaatsen. Voor de daar geplan-
de nieuwe bebouwing wordt een 
andere locatie op het strandpla-
teau gezocht. De overeenkomst 
met PWN, Biesterbos Groep BV 
en de gemeente Castricum over 
het strandplateau stamt uit het 
jaar 2000. In de eerste fase is de 
verharding aangepast. Nu is aan 
de beurt een mogelijke bebou-
wing met een recreatieve invul-
ling. Aan deze bebouwing wor-
den strenge eisen gesteld. De 

locatie voor kort parkeren komt 
achter de bestaande fietsenstal-
ling waar nu oude loodsen staan. 
De bestaande fietsenstalling 
wordt uitgebreid van 1300 naar 
circa 4000 plekken. Dit komt 
overeen met de wensen van de 
fietsersbond. Voor deze uitbrei-
ding moet een stuk duingebied 
gebruikt worden. 

Omdat de natuurwaarden niet 
achteruit mogen gaan wordt een 
vergelijkbaar stuk van het grote 
parkeerterrein teruggeven aan 
het duingebied.  Gedeputeer-
de  Mooij heeft een subsidie van  
288.000 euro toegezegd. De uit-
voering wordt verwacht in het 
eerste kwartaal van 2010. 

Deelneemsters gezocht voor 
fitheid- en afslankonderzoek
Castricum - Wetenschappelijk 
onderzoek heeft aangetoond dat 
slechts zes maanden met regel-
maat trainen het negatieve ef-
fect van tien jaar inactiviteit te-
niet kan doen. Het is dus nooit te 
laat om in actie te komen.
Hypoxi & Lady’s Fitness Castri-
cum gaat de komende maan-
den onderzoek doen naar de fit-
heid van dames uit Castricum 
en omgeving. In een programma 
van vier tot twaalf weken wordt 
er gekeken hoe snel en hoeveel 
de fysieke gesteldheid van de 
dames kan verbeteren. Dames 
die hierbij willen afvallen wor-

den van uitgebreide voedings-
adviezen en recepten voorzien. 
Tijdens de onderzoeken worden 
de volgende factoren gemeten 
en bijgehouden: gewicht, vet-
percentage, vochtpercentage en 
BMI. Geïnteresseerd? Ga eens 
langs of neem contact op met 
Hypoxi & Lady’s Fitness Castri-
cum, Dorpsstraat 31-33 in Cas-
tricum, tel.; 0251-676516, info@
hypoxistudiocastricum.nl of kijk 
op www.hypoxistudiocastricum.
nl. Openingstijden:  maandag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 13.00 
en van 17.00 tot 21.00 uur, zater-
dag van 9.00 tot 12.00 uur. 

den en negen rolkapselgebakjes. 
Paul maakte bovendien noten-
brood met sinaasappel en spijs 
en een Maracua marsepeinge-
bakje. 
De producten wonnen met 
glans. Paul is in het dagelijks le-
ven werkzaam bij Bakkerij Putter, 
met zaken in Uitgeest, Limmen 
en Krommenie, waar de prijswin-
nende producten natuurlijk ver-
krijgbaar zijn. 
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Strijd tegen borstkanker 
dendert lekker door
Castricum - Als een olievlek 
verspreidt het zich; het initiatief 
van Lia Kooijman om een siera-
denlijn op de markt te brengen 
kreeg al heel wat aandacht in de 
vaderlandse pers en de bestel-
lingen komen uit het hele land. 
De opbrengst gaat direct naar 
de door haar opgerichte stich-
ting ‘Hart voor Borstkanker’. Om 
een en ander financieel mogelijk 
te maken, maakten zij met pas-
telkrijt een serie naakten die de 
sieraden dragen. 
“Ik ben zo blij dat mijn moeder 
nog meemaakt dat dit initiatief 
een groot succes is”, vertelt zij 
in haar huis aan de Dorpsstraat 
in Castricum. “Zij heeft ernstige 
uitzaaiingen van borstkanker op 
haar botten en ik draag het Lia-
symbool aan haar op.”
 
Betere opsporingsmethoden 
naar borstkanker, dat is wat Lia 
wil. Daarom steunt zij het project 
‘Computer als hulp bij vroegtij-
dig opsporen van borstkanker’ 
van KWF Kankerbestrijding met 
de opbrengst van haar sieraden. 
“De beoordeling van mammo-
grammen door radiologen blijkt 

in het bevolkingsonderzoek naar 
borstkanker de zwakste schakel 
te zijn. Het doel van het project is 
de ontwikkeling van een systeem 
waarmee de beoordeling van af-
wijkingen verbeterd kan wor-
den.” Lia heeft aan den lijve on-
dervonden dat het opsporings-
systeem faalt. “En ik ben echt 
niet de enige die dat meemaakt. 
Omdat de ziekte in onze familie 
voorkomt liet ik uit voorzorg re-
gelmatig mijn borsten controle-
ren. Maar ruim twee jaar gele-
den vond ik, drie maanden na 
mijn laatste mammografie, zelf 
een knobbel in mijn borst. Bij na-
der inzien bleek de borstkanker 
op de foto te staan, maar dit was 
over het hoofd gezien.” Lia be-
sloot haar boosheid om te zetten 
in iets positiefs. Zij ontwikkel-
de een sieradenlijn die bestaat 
uit een ketting, armband en oor-
bellen die voorzien zijn van een 
omgekeerd zilver hartje, het Lia-
symbool, en echte roze zoetwa-
terparels. “Lia staat voor Lie-
ver In Aktie en het omgekeerde 
hartje voor ‘ik hou van mijn bor-
sten’. De parels zijn eigenlijk een 
foutje van de natuur, indringers 

in een oester worden omkapseld 
en zo ontstaat een parel. Roze is 
de kleur van borstkanker. Nu ik 
het allemaal in gang heb gezet, 
dendert het treintje lekker door. 
Ik ontvang per e-mails bestellin-
gen uit het hele land, soms voor-
zien van hartverscheurende ver-
halen.” Lia waakt ervoor angst 
te zaaien onder vrouwen. “Ik wil 
vrouwen er alleen maar op wij-
zen alert te zijn en hun borsten 
regelmatig te controleren. Als ik 
dat niet gedaan had, was ik nu 
niet meer geweest.”
Lia was met haar man op vakan-
tie in Tsjechië toen zij de knob-
bel in haar borst ontdekte. “We 
zijn direct naar een Academisch 
ziekenhuis gegaan en zijn daar 
goed geholpen. Tot mijn gro-
te vreugde heeft de borstkan-
kervereniging in Praag  interes-
se om het sieraad daar op de 
markt te brengen, zodat ik in de 
toekomst misschien ook het on-
derzoek naar borstkanker in dat 
land kan ondersteunen.” 
 
Door een het ontwerpen van 
nieuwe sieraden met een strak-
kere vormgeving hoop ik dat ik 
nog meer vrouwen bereik.” On-
dertussen zijn er besprekingen 
gaande met een lingerieketen 
waar de sieraden wellicht kun-
nen worden verkocht, er ver-
schijnt een artikel in tijdschriften 
van de KWF met een totale opla-
ge van bijna een miljoen en ze is 
van de partij op de 50+Beurs die 
in het najaar wordt gehouden. 
“Maar eerst zijn er verschillende 
exposities van de naakten, on-
der meer in de Grote Kerk in Den 
Haag. Met de opbrengst daarvan 
kan ik weer verder.”
Het armbandje is leverbaar in 
twee maten: 19 cm kost 19,95 
euro en 
21 cm 20,95 euro. De ketting 
39,95 en is op maat verstelbaar. 
De oorbellen zijn op korte ter-
mijn leverbaar. De sieraden zijn 
fraai verpakt. De sieraden zijn te 
bestellen via lia@hartvoorborst-
kanker.org. Maak het bedrag, 
plus 1,50 euro verzendkosten 
over op girorekening 3772227 
t.n.v. Stichting Hart voor Borst-
kanker o.v.v. naam, adres en het 
gewenste sieraad. Bel voor meer 
informatie tel.: 0251-656469/06-
53744793. Kijk voor afbeeldin-
gen van de sieraden en schilde-
rijen op http://hartvoorborstkan-
ker.hyves.nl/fotos.

Verloskundigen delen werk 
om goede zorg te garanderen  
Castricum - Sinds een maand 
heeft de Verloskundigen Praktijk 
Castricum er een nieuwe ver-
loskundige bij. Laura de Ruijter-
de Graaf, 28 jaar oud, is de vas-
te maat geworden van Machteld 
van ’t Hof. Laura is een geboren 
en getogen Castricumse en viel 
al regelmatig in bij grote druk-
te. ‘De praktijk in Castricum is 
kleiner dan dat ik gewend ben 
en dat past beter bij mij”, vertelt 
Laura. “Er meer ruimte voor per-
soonlijke aandacht. Voor mij is 
iedere zwangerschap en beval-
ling weer een wonder en daar 
wil ik mijn volledige aandacht 
aan schenken.” 

Tegelijk met de komst van Lau-
ra voeren verloskundigen in het 
land actie. “Wij zijn solidair en 
steunen de actie”, aldus Mach-
teld. “Onder de zwangere vrou-
wen die de praktijk bezoeken 
wordt een brief uitgedeeld met 
de vraag of zij het geboortekaart-
je willen sturen naar de Nationa-
le Zorgautoriteit. Hiermee hopen 
wij dat er einde komt aan de te 
hoge werkdruk waar veel verlos-
kundigen mee kampen. Een ver-
loskundige die fulltime werkt is, 
inclusief bereikbaarheidsdien-
sten, zo’n 68 uur aan de praktijk 
verbonden.” Machteld en Laura 
hebben ervoor gekozen om het 
werk te delen waardoor zij goede 
zorg kunnen garanderen. “Daar 
staat tegenover dat er minder in-
komen is, maar dat is een be-
wuste keuze. We zouden zelf on-
gelukkig worden als we de zorg 
zouden moeten afraffelen. Dat 
past niet bij ons.” Laura is in april 
2007 afgestudeerd aan de Ver-
loskunde Academie Amsterdam. 
“Omdat ik graag snel aan de slag 
wilde, ben ik begonnen in Hel-
levoetsluis waar ik veel geleerd 
heb en daarna kon ik in Heems-
kerk aan de slag. Daarnaast 

Vrijwilligers redden elk 
jaar duizenden padden
Castricum - Van februari tot 
eind april, afhankelijk van de 
temperatuur, ontwaken de pad-
den uit hun winterslaap. Zij trek-
ken van hun droge winterslaap-
plaats naar een nat zomerver-
blijf om zich daar voort te plan-
ten. Tijdens deze tocht worden 
nog steeds duizenden padden 
doodgereden. Gelukkig zijn er 
veel initiatieven om de padden te 

beschermen. Wie meer wil we-
ten over de paddentrek, het leuk 
vindt zich hiervoor in te zetten of 
andere werkzaamheden wil doen 
bij één van de padden- en amfi-
bieënwerkgroepen is op zondag 
8 februari van 10.00 tot 17.00 uur 
welkom in Bezoekerscentrum de 
Hoep in Bakkum. Die dag zijn al-
le paddenwerkgroepen aanwe-
zig op de amfibieëndag. 

Duo bij Zondagsociëteit Castricum -  Op zondagmiddag 
8 februari vindt in Geesterha-
ge een muzikaal optreden plaats 
van het zangduo Hoed en de 
Rand. Het duo bestaat uit Peter 
van der Steen zang/gitaar en Jel-
le van der Meulen zang/accor-
deon. Zij zingen Nederlandsta-
lige poëzie en luister- en drink-
liedjes. 
De muzikale omlijsting van deze 
middag is in handen van Jan van 
der Schaaf. 
De Zondagmiddagsociëteit 55+ 
wordt gehouden van 14.00 tot 
16.00 uur. De toegang is 3,- eu-
ro. Voor meer informatie of het 
regelen van vervoer tel.:  0251- 
656562.

sprong ik bij in de praktijk van 
Machteld en kwam er snel ach-
ter dat Castricum dé plek voor 
mij is. Mijn man Jeroen en ik wo-
nen in Castricum en hij werkt als 
docent op het Jac. P. Thijsse Col-
lege. Ik begeleid nu al een oud-
leerling van hem die zwanger 
is en de baby’s die nu geboren 
worden, komen misschien later 
bij hem in de klas.” De wens om 
verloskundige te worden zat er al 
vroeg in. “Toen ik jong was zag ik 
een film waarin een verloskundi-
ge aan het werk was tijdens een 
bevalling. Dat wil ik ook, dacht ik 
meteen. Ik vind het heerlijk om 
met mensen te werken en vrou-
wen te begeleiden tijdens deze 
bijzondere periode in hun leven.” 

Terwijl de een spreekuur houdt, 
is de ander op pad. En bij af-
wezigheid door vakantie of stu-
die kan er altijd een beroep ge-
daan worden op de vaste waar-
neemster Fenna Puyt. Laura: “Ik 
vind het heerlijk als ik opgeroe-
pen wordt voor bevalling. Elke 
bevalling is weer heel speciaal.” 
Dat geldt ook voor Machteld. 
“Na veertien jaar ervaring is er 
natuurlijk routine en het vertrou-
wen dat je het goed doet. Maar 
zonder gevoel zou je dit werk 
niet kunnen doen.” 

Laura de Ruijter-de Graaf.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
4 februari 2009

Commissie Be-
zwaarschriften
Castricum
Kamer I van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum  houdt hoorzit-
ting op donderdag 12 februari vanaf 
19.30 uur in de gemeentelijke locatie 
in het Clusius College aan de Oranjel-
aan in Castricum. Voor meer infor-
matie:www.castricum.nl>actueel en 
nieuws>kalender.

Woningbouw in Castricum: inspraak 
over Masterplan Inbreidingen
Alleen al om de bevolking op peil te hou-
den zijn de komende twintig jaar zo’n 1800 
nieuwe woningen nodig. Maar waar deze 
te bouwen? Uitgangspunt is om bij nieuw-
bouw het buitengebied te ontzien en dus is 
de gemeente op zoek naar mogelijkheden 
binnen reeds bebouwd gebied, de zogehe-
ten inbreidingslocaties. Daartoe zijn twee 
documenten gemaakt: de Lokale Woonvi-
sie en het Masterplan Inbreidingen. Deze 
documenten geven de gemeente de mo-
gelijkheden om zelf de regie in handen te 
hebben bij ruimtelijke ontwikkelingen. 
In de Lokale Woonvisie worden onder meer 
de huidige en toekomstige woningbehoefte 
van de gemeente in kaart gebracht en dat 
is de basis voor het verdere woonbeleid. 
Het Masterplan Inbreidingen brengt de 
mogelijke locaties voor (woning)bouw, al 
dan niet na sloop van bestaande bebou-
wing, in beeld. Het geeft daarnaast ook 
randvoorwaarden voor de (her-)ontwikke-
ling van locaties ten aanzien van kwaliteit 
en (bouw)programma’s, bijvoorbeeld over 
het soort en aantal woningen. 
Bij dit artikel staan de locaties in het Mas-
terplan die zijn benoemd als kansrijke in-
breidingslocatie. Het is niet de bedoeling 
van de gemeente actief aan te sturen op 
nieuwbouw of zelf initiatieven te nemen op 
gronden van anderen. Dat wordt gelaten 
aan de eigenaren. Het gaat hier overigens 
om ‘nieuwe’ locaties; op diverse bestaande 
locaties wordt al gebouwd of zijn er reeds 
plannen voor gemaakt, denk aan Bakkers-
pleintje, Duin en Bosch, de Zandzoom en 
de Vrijegeest.

INSPRAAK
De Lokale Woonvisie en het Masterplan 

Inbreidingen zijn in te zien via de gemeen-
telijke website, bij de gemeentelijke locatie 
in Limmen en in de bibliotheken. Iedereen 
heeft tot en met 11 maart de mogelijkheid 
om een schriftelijke inspraakreactie in te 
dienen. Dat kan bij het college van bur-
gemeester en wethouders van Castricum, 
postbus 1301, 1900 BH te Castricum. 
Na afloop van de inspraakperiode worden 
de ingediende inspraakreacties verwerkt 
in wat heet een reactienota; daarin is te 
vinden welke reacties zijn ingediend en of 

en waarom deze reacties wel of geen aan-
leiding hebben gegeven tot het bijstellen 
van het ‘Masterplan Inbreidingen/Lokale 
Woonvisie’. Na instemming van het college 
wordt de al dan niet aangepaste visie, sa-
men met de reactienota, ter besluitvorming 
aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is 
gepland voor de maand mei van dit jaar. 
Vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij de heer Boog-
aard van de afdeling Projecten, tel. (0251) 
66 11 04. Zie ook www.castricum.nl.

Locatielijst Masterplan Inbreidingen

Mogelijke locaties kern Castricum
* Oranjelaan/Heliosterrein
* Toonbeeld Juliana van Stolbergenlaan
* De Santmark
* Bizetstraat
* Kooiplein
* Willem de Zwijgerlaan
* Hoogevoort
* Torenstraat
* Prinses Margrietstraat
* Stationsomgeving
* Kerk Dorpsstraat e.o.
* Omgeving De Boogaert
* Ginhovenstraat en Oude Weg
* Meester Nijsenstraat
* Jacobus Rensdorpstraat en Rollerus-

straat
* Willem de Rijkeplantsoen
* Benzinestation Soomerwegh
* SIG de Walstro
* Visser ‘t Hooftschool
* Koekoeksbloem en Asserlaan
* Smeetslaan zuid

Mogelijke locaties kern Bakkum
* Centrum Bakkum
* Binnenterrein Van Renesselaan
* Cuneraschool
* Bedrijventerrein Stetweg
* Duinrandschool

Mogelijke locaties kern Limmen
* Dusseldorperweg
* Rijksweg West en Oost
* Hogeweg Rijksweg/Absalon
* Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat
* Lage Weide Bloemenhof

Mogelijke locaties kern Akersloot
* Churchillplein
* Heer Derckplantsoen
* Terrein Ruigwaard
* Voorzieningenzone - Churchillplein/

Heer Derckplantsoen en omgeving
* Dorpskern - Raadhuisweg en omgeving
* St. Jacobusschool
* Geesterweg Noord en Zuid

Verzekeringen voor Vrijwilligers
De gemeente Castricum heeft met ingang 
van 1 februari 2009 alle vrijwilligers verze-
kerd. Er zijn twee verzekeringspakketten 
afgesloten voor alle vrijwilligers en vrijwil-
ligersorganisaties met een vestiging in de 
gemeente Castricum. De gemeente betaalt 
de kosten van deze verzekeringen.
De basis vormt de VNG Vrijwilligers Ba-
sisPolis. Daarin is een complete dekking 
geregeld voor de vrijwilliger. Daarnaast is 
er een extra pakket afgesloten: de VNG 
Vrijwilligers PlusPolis, met onder andere 
rechtsbijstanddekking, dekking voor werk-
gevers-aansprakelijkheid en een goede ba-
sisdekking voor de vrijwilligersorganisatie.
De kosten van de verzekeringen komen 
voor rekening van de gemeente Castricum. 

Bij schade zal de verzekeraar Centraal Be-
heer Achmea rechtstreeks met de vrijwil-
ligersorganisatie of de vrijwilliger de claim 
afwikkelen.
Voor de verzekeringen is geen registratie 
van deelnemers/vrijwilligers nodig.
Binnenkort ontvangen alle vrijwilligersorga-
nisaties met een vestiging in de gemeente 
Castricum een brief waarin de polisvoor-
waarden vermeld staan en op welke wijze 
een beroep kan worden gedaan op de ver-
zekeringen.
Voor nadere informatie kunt u contact op-
nemen met mevrouw T. van der Weide-Be-
nedick, telefonisch bereikbaar op dinsdag, 
donderdag en vrijdag via (0215) 661282 of 
per e-mail trudyvanderweide@castricum.nl.

WWW.CASTRICUM.NL



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, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
220109 Rooinap 8 in Limmen

Het uitbreiden van de woning
230109 Thalia 27 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
260109 Volkstuinencomplex ‘Breedeweg’ in Castri-

cum
Het plaatsen van een hobbykasje
Oosterzijweg 19 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuisje

270109 Hogeweg 104 in Limmen
Het realiseren van een schoonheidssalon

280109 Pijlkruid 2 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel
Henri Schuytstraat 17a in Castricum
Het uitbreiden van de woning

slOOpaanvraag
270109 Hoofdweg/Willemsweg (NH duinreservaat) 

in Bakkum
Het verwijderen van asbest uit de wegverhar-
ding

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 5 februari 2009 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
Duinpad 2a in Bakkum

Het bouwen van een woning

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 5 februari 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 2 weken ter inzage liggen.

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

Prinses Margrietstraat 12 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

Prinses Margrietstraat 14 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

Prinses Margrietstraat 16 in Castrcium
Het plaatsen van dakkapellen

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 5 februari 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Cieweg 43 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Hogeweg 104 in Limmen

Het realiseren van een schoonheidssalon

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

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

Agenda
Raadsplein
5 februari 2009
Raadscarrousel
Tijd Onderwerp Kamer
19:30 - 21:00 Nota integrale handhaving 38
19:30 - 21:00 Herinrichting strandplateau Aula
19:30 - 21:00 Vervolg Kadernota Duincampings* 40

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
21:30 - 22:15 Vervolg nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening* 38
21:30 - 22:15 Vervolg gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Castricum

Noord, Oost, West* Aula
21:30 - 22:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 40

a. Herhaald nemen voorbereidingsbesluit Dorpsstraat/
Schoolstraat te Castricum

b. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 29 januari 2009
c. Lijst van ingekomen stukken
d. Lijst ter inzage gelegde informatie
e. Lijst van toezeggingen en moties
f. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

Raadsvergadering
22:30 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Castricum Noord, Oost, 
West (o.v.b. uikomsten carrousel)

b. Herhaald nemen voorbereidingsbesluit Dorpsstraat / School-
straat te Castricum (o.v.b. uikomsten carrousel)

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

Programmaraad iJmond-
noord zoekt nieuw lid
Meedenken en meebeslissen over de programma’s die door de kabelexploitanten op ra-
dio en televisie worden aangeboden, dat is wat de programmaraad IJmond-Noord doet. 
De programmaraad zoekt een enthousiast lid om Castricum te vertegenwoordigen. De 
raad bestaande uit 10 personen afkomstig uit de gemeenten Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk, Uitgeest en Zandvoort. 

Taken van de programmaraadleden
De programmaraad IJmond-Noord in een 
onafhankelijk adviesorgaan dat adviseert 
over het zenderpakket in de kernen Castri-
cum en Bakkum. De programmaraad geeft 
een bindend advies voor 15 televisie- en 
25 radiozenders die in het standaardpakket 
opgenomen moeten worden. Daarnaast 
geeft de programmaraad advies over de 
samenstelling van de overige zenders in 
het standaardpakket. Wilt u de wensen en 
voorkeuren van Castricum inbrengen? Om 
u te kunnen aanmelden dient u inwoner 
te zijn van de kern Castricum of Bakkum 
en bereid zijn om 3 tot 4 keer per jaar een 
vergadering van de programmaraad bij te 

wonen (vergoeding van € 59,30 per bijeen-
komst). U wordt benoemd voor een peri-
ode van 4 jaar.

Aanmeldingstermijn
Geïnteresseerden kunnen zich schriftelijk 
aanmelden vóór 15 februari 2009. Uw re-
actie kunt u richten aan Burgemeester en 
wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH, Castricum, ge-
meentebestuur@castricum.nl.

Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met mevrouw L. Doodeman  (0251) 
661304 (ma t/m do) of liandoodeman@
castricum.nl.



Verleende
Vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen
270109	 Castricummer Werf 90 in Castricum

Het wijzigen van de gevel
280109	 Prins Hendrikstraat 23 in Castricum

Het plaatsen van een tochtportaal
	 Duinweg 3a in Bakkum

Het wijzigen van de schuur in een woonruimte 
ten behoeve van seizoensarbeiders

	 Woude 23b in de Woude
Het tijdelijk plaatsen van een loods en een sta-
caravan

	 Beatrixlaan 1d in Akersloot
Het uitbreiden van de woning

	 Neeltje Groentjesstraat 36 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

	 Dorpsstraat 77 in Castricum
Het plaatsen van lichtreclame

	 Molenpad 9 in Akersloot
Het plaatsen van dakkapellen

	 Henri Dunantsingel 20 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

Kapvergunning
270109	 Beverwijkerstraatweg in Castricum

Het kappen van 1 esdoorn

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, 
Zonnedauw 4 in limmen.

apv-vergunningen (overigen)
Vergunning straatgolf (02-02-2009)
Aan Promes BV is vergunning verleend voor het orga-

niseren van straatgolf in 2009 op de openbare weg te 
Akersloot.

StandplaatSvergunning (apv)
Standplaatsen graveren autoruiten (02-02-2009)
Aan een drietal bedrijven is voor eenmaal per maand dit 
jaar een standplaatsvergunning verleend voor het gra-
veren van kentekens in autoruiten op het parkeerterrein 
nabij winkelcentrum Geesterduin. 
Standplaatsvergunning Kaandorp (02-02-2009)
Aan VOF C&B Kaandorp is een standplaatsvergunning 
verleend voor het verkopen van bloemen en planten 
nabij de uitgang van het Winkelcentrum Geesterduin bij 
Albert Heijn.

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

wet MilieuBeheer
Vanaf 5 februari 2009 ligt ter inzage het definitieve be-
sluit van het maatwerkvoorschrift voor:

Autoschadeherstelbedrijf Molenaar, Dusseldorperweg 
63 te Limmen.

Voor de inrichting is op 28 oktober 1998 een vergun-
ning op grond van de Wet milieubeheer afgegeven.
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (verder: het Besluit) en de 
bijbehorende Regeling algemene regels inrichtingen mi-
lieubeheer (verder: de Regeling) van kracht geworden. 
In het kader van het Besluit is de inrichting aan te mer-
ken als een type B inrichting.

Dit betekent dat vanaf 1 januari 2008 moet worden 
voldaan aan het Besluit en de Regeling. Ingevolge het 

geldende overgangsrecht blijft het voorschrift F.5 uit de 
milieuvergunning tot 1 januari 2011 van kracht. In dit 
voorschrift is bepaald welke technische voorzieningen 
in de inrichting moeten worden aangebracht en welke 
gedragsregels in acht moeten worden genomen om ge-
luidsoverlast te voorkomen. 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum (verder: het Bevoegd Gezag) leggen het maatwerk-
voorschrift op om ervoor te zorgen dat ook na 1 januari 
2011 aan de geldende geluidsnormen wordt voldaan. 

Indienen bezwaar en verzoek voorlopige voor-
ziening
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit bezwaar 
aantekenen bij het bevoegd gezag binnen zes weken. 
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het Dage-
lijks Bestuur van de Milieudienst Regio Alkmaar, Postbus 
53, 1800 BC  Alkmaar. Wie tegen het besluit bezwaar 
heeft ingediend, kan bij de voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA ‘s-Gravenhage, een verzoek doen tot 
het treffen van een voorlopige voorziening. Voor be-
handeling van een dergelijk verzoek wordt griffierecht 
in rekening gebracht.

Inzage
De stukken behorende bij het definitieve besluit van het 
maatwerkvoorschrift liggen gedurende zes weken, van 
5 februari tot en met 19 maart 2009 ter inzage bij de 
afdeling Dienstverlening, Team Bouwen, Wonen en Be-
drijven, Zonnedauw 4 te Limmen, uitsluitend te bezoe-
ken op afspraak,  tel. (0251) 661122.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. 
A. Rijvordt van de Milieudienst Regio Alkmaar, tel. (072) 
548 84 67.

Castricum, 4 februari 2009

Voor meer informatie: www.pcc.nu

      Hé! 
Ontdek vwo-Xtra
      van het PCC

vwo-Xtra is écht iets voor jou!
Vwo-Xtra wordt aangeboden op de Blekerskade in 
Alkmaar, de toelatingseisen zijn te vinden in onze 
Schoolgids en op onze website.

•  OPEN AVOND voor VWO-Xtra: 
vrijdag 6 februari van 19.00 tot 21.00 uur 

•  DOEMIDDAG: 
woensdag 11 februari om 13.30 uur 

•  INFORMATIEAVOND voor ouders/verzorgers: 
woensdag 11 februari om 19.30 uur.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Akersloot:
24-01-2009: Yuna, dochter van R. Both en 
L. Ramos Diaz, geboren te Beverwijk
Wonende te Castricum: 19-01-2009: Pe-
ma Corrie, dochter van T. Sherpa en M. 
Kok, geboren te Beverwijk. 20-01-2009: 
Robin, dochter van J.T. Zentveld en B. Hol-
landers, geboren te Alkmaar. 23-01-2009: 
Stijn Franciscus, zoon van F.C.G. van Hooff 
en K.C.M. Groot, geboren te Castricum. 
26-01-2009: Chris Anne Jacob, zoon van 
O.W. Zewald en H.C. van Ollefen, geboren 
te Castricum.

Aangifte huwelijken en partnerschaps-
registraties:
23-01-2009: van Hove, Joeri en van Riet, 
Evelien, beiden wonende te Castricum.

Overleden:

Wonende te Castricum:
22-01-2009: Muizelaar, Gerrit, oud 81 jaar, 
overleden te Beverwijk, gehuwd geweest 
met D. Bilstra. 23-01-2009: van Buren, 
Paulus J., oud 90 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met F.G. Scharp. 
24-01-2009: Kruidenberg, Gerardus J., 
oud 93 jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met J.S. Lange. 27-01-
2009: van der Baan, Helena J., oud 85 jaar, 
gehuwd geweest met H. Bakker, overle-
den te Castricum.

Wonende te Bakkum:
25-01-2009: Overweg, Susanna M., oud 
77 jaar, overleden te Bakkum, gehuwd 
met A. Mizee.

Wonende te Akersloot:
27-01-2009: Stuifbergen, Lourentius, oud 
85 jaar, overleden te Alkmaar, gehuwd 

Castricum - In de nacht van donderdag 
22 op vrijdag 23 januari zijn er in de wijken 
De Bloemen en Albertshoeve in totaal uit 
twaalf auto’s airbags gestolen. In de mees-
te gevallen werd het slot van de auto gefor-
ceerd of werd er een gaatje geboord onder 
het slot. De diefstallen moeten gepleegd 
zijn tussen 24.00 en 7.00 uur die nacht. 
De politie is voor haar onderzoek op zoek 
naar getuigen. Wie heeft in de nacht van 

donderdag 22 op vrijdag 23 januari iets 
verdachts gezien of gehoord in of rond één 
van de bovengenoemde wijken? Neem dan 
contact op met de politie in Castricum via 
telefoonnummer 0900-8844 (lokaal tarief). 
Ook wanneer men zelf slachtoffer is gewor-
den van deze diefstal en hiervan nog geen 
aangifte heeft gedaan, wordt men verzocht 
contact op te nemen met de politie.

Getuigenoproep diefstal airbags

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdie-
rencentrum: 072-5090234. 
Inspectie: 0900-2021210. 
Vogelasiel: 075-6213737. 
Dierenambulance: 0251-
215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerf-
dier: 072-5612482. 

Vermist:
Lindenlaan Castricum: cy-
pers schildpadpoesje, wit 
bij de snoet, rode vlekjes in 
de vacht, 3 jaar, Jack.
Gevonden:
Langharige cyperse ‘bos-
kat’, ongecastreerd, Prof. 
v.d. Scheerlaan Bakkum.

Gevonden en
vermiste dieren

Geen
krant

ontvangen?
Bel

0251
67 44 33


