
Castricum - Maandagavond 
11 februari gaf wethouder 
Portegies voor een volle zaal 
in Geesterhage de aftrap voor 
het Masterplan Inbreidingen 
en de Lokale Woonvisie. De 
opdracht is om zestienhon-
derd woningen te bouwen 
zonder te bouwen in het bui-
tengebied. De vraag om mee 
te denken in een klankbord-
groep is gehonoreerd, tien-
tallen aanmeldingen zijn bin-
nen. 

De bouw van zestienhonderd 
woningen is voornamelijk nood-
zakelijk vanwege de vergrijzing 
in Castricum en om starters de 
mogelijkheid te geven in Cas-
tricum te blijven wonen. Maar 
ook voor de tussengroep wil de 
gemeente doorstroom mogelijk 
maken. 
Omdat er geen groen mag ver-
dwijnen is gekeken naar de mo-
gelijkheden die inbreiding biedt. 
Bij de plaatjes van plekken in de 
gemeente waar aan inbreiding 
wordt gedacht klonk uit de zaal 
instemmend gemompel. “Daar 

mag inderdaad wel eens wat 
gebeuren”. Eerst wordt geke-
ken waar inbreiding mogelijk of 
wenselijk is, daarna wordt een 
keuze gemaakt en daarna wordt 
gekeken voor welke doelgroep 
de woningen gemaakt gaan 
worden. Tijdens de avond ga-
ven toehoorders ook nog enkele 
suggesties voor mogelijke in-
breidingslocaties. Op de afbeel-
ding is te zien waar de inbrei-
dingen kunnen plaatsvinden. Zij 
zijn bruin van kleur. Paars is ge-
plande nieuwbouw en rood en 
geel bestaande bouw. Waar de 
vlakken donkergrijs zijn wordt 
nu al gebouwd. (Foto: Gemeente 
Castricum).

Informatieavond 
voor ouders

donderdag 14 februari 
om 20.00 uur

Open dag 
zaterdag 16 februari 2008 

van 10.00 tot 13.00 u
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Website: www.jpthijsse.nl
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Burgemeester Mooijstraat 29,
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☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Pakketaanbieding

15-02 t/m 21-02

1 duitse biefstuk bio

1 slavink bio

1 kalfsoester bio
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€ 3,99
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Waar kan nog gebouwd worden?

Aangehouden 
na mishandeling
Castricum - Een 40-jarige man 
zonder vaste woon- of verblijf-
plaats werd maandagmiddag 
rond 15.30 uur aangehouden 
nadat hij zijn ex-vriendin in haar 
woning een kopstoot had gege-
ven. De man was maandagoch-
tend door de vrouw uit haar huis 
gezet nadat hij zich zeer agressief 
had gedragen. Hij kwam echter ‘s 
middags terug en na een woor-
denwisseling gaf hij haar een 
kopstoot en uitte diverse bedrei-
gingen tegen de vrouw. Zij belde 
de politie die de man aan kon 
houden op een terrein in Castri-
cum. Hij werd overgebracht naar 
het politiebureau in Alkmaar. De 
vrouw deed aangifte van de mis-
handeling en bedreigingen.

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

tot ziens bij

Kijk voor meer specialiteiten op www.kuilmanbanket.nl

NIEUW
Mokka
dyonaiseslof!
bomvol mokka slagroom
afgemaakt met chocolade!
6/7 personen
van 8,25 voor € 6,95

Hazelnootblaadjes
in de smaken puur/melk of witte chocolade
de beste chocolade in combinatie met nougat 
en hazelnootpate
100 gram 2,50
250 gram € 4,95
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 16 februari 18.30 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 17 februari 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger pastoor L. 
Vergara.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemel-
opneming Bakkum
Za. 16 februari 19.00 uur: 
Woord- en gebedsdienst m.m.v. 
de cantorij. Voorganger pastor 
G. Huisman.
Zo. 17 februari 11.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. een 
jeugdkoor. Voorganger pastoor 
L. Vergara. 

Protestantse Gemeente 
Castricum
Zo. 17 februari: Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. D. van Arkel. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5m/ether 
105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Geen 
dienst.

Evangelie Gemeente 
Castricum
Zo. 17 februari 10.00 uur: Ben 
van den Berg uit Rotterdam. 
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er 
kinderopvang: crèche voor ba-
bies en peuters. Verschillende 
kinderdiensten voor alle groe-
pen van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 17 februari 10.00 uur: Geen 

dienst.

H. Cornelius Parochie 
Limmen
Za. 16 februari 19.00 uur: Pre-
sentatie Eerste H. Communie-
viering. Gezins-, woord- en 
communieviering met kinder-
koor. Voorganger pastor J. Ol-
ling.
Zo. 17 februari 10.00 uur: Eu-
charistieviering met gemengd 
koor. Voorganger pastor H. Hel-
sloot.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 17 februari 10.00 uur: Ds. 
Koelee.

R.K. St. Jacobus de 
Meerdere Akersloot
Za. 16 februari 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 17 februari 10.00 uur: Com-
munieviering met koor Inter-
mezzo. Voorganger pastor W. 
van Schie.

Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot
Zo. 17 februari. Dienst in Uit-
geest. Ds. van Aller. Thomasvie-
ring m.v.v. cantorij.

Parochie O.L. Vrouwe 
Geboorte Uitgeest
Vrij. 15 februari 19.00 uur: Kruis-
weg.
Za. 16 februari 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. de can-
torij.
Zo. 17 februari 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus 
Deo gemengd en kinderkerk en 
jongerengroep.
Di. 19 februari 19.00 uur: Ma-
rialof.

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 feestda-
gen: 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 
waarneming van 8.00-17.00 uur 
op doordeweekse dagen, bij 

afwezigheid van de eigen huis-
arts.
Afwezig: dr. Doeksen en dr. 
Tromp 22 t/m 29 februari, dr. Mo-
hammadnia 25 t/m 29 februari.
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:
01-02-2008: Brecht Anna Lolkje, 
dochter van M.C. Hooning en B. 
Hibma, geboren te Beverwijk.
02-02-2008: Bobette Olivia, doch-
ter van S. Baars en L. Apeldoorn, 
geboren te Castricum.
Wonende te Bakkum:
03-02-2008: Douwe, zoon van 
R.M. Mier en E.M. van Zwet, ge-
boren te Beverwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
01-02-2008: Bruinenberg, Fran-
ciscus M. en Goedhart, Antoinet-
te, beiden wonende te Akersloot.

Overleden:
Wonende te Castricum: 
29-01-2008 de Graaf, Simon A., 
oud 64 jaar, overleden te Alk-
maar.
29-01-2008: van Gelderen, Jo-
hannes, oud 80 jaar, gehuwd met 
J. Ammeraal, overleden te Cas-
tricum.

02-02-2008: Wiggers, Aafje, oud 
75 jaar, gehuwd met C. Tijsen, 
overleden te Alkmaar.
03-02-2008: Schermer, Theodora 
T., oud 64 jaar, gehuwd met J. 
Korsman, overleden te Castri-
cum.
05-02-2008: Eppenga, Elisabeth 
G., oud 90 jaar, gehuwd geweest 
met G.H. de Vlugt, overleden te 
Castricum.
Wonende te Limmen:
29-01-2008: Ham, Cornelia, oud 
80 jaar, gehuwd geweest met 
S.G. van de Poll, overleden te 
Alkmaar.
Wonende te Bakkum:
30-01-2008: Bruijntjes, Jacoba 
M.M., oud 90 jaar, gehuwd ge-
weest met G. Becker, overleden 
te Bakkum.
31-01-2008: van Goor, Maria E., 
oud 79 jaar, gehuwd geweest met 
J. Meij, overleden te Beverwijk.
Wonende te Heemskerk:
03-02-2008: Thole, Catharina 
E.M., oud 92 jaar, overleden te 
Limmen.

Startbijeenkomst in teken 
van paddenbescherming
Castricum - Zaterdag 16 februari is iedereen welkom bij een 
informatiebijeenkomst over de paddentrek in de Hoep in Cas-
tricum. Naast een korte presentatie over de paddentrek wordt 
een bezoek gebracht aan enkele paddentunnels. Deze middag 
is de eerste gezamenlijke start van de Noord-Hollandse pad-
den- en amfibieënwerkgroepen. 

Wie meer wil weten over de pad-
dentrek, het leuk vindt zich hier-
voor in te zetten of andere werk-
zaamheden wil doen bij één van de 
padden- en amfibieënwerkgroe-
pen kan zaterdagmiddag 16 febru-
ari terecht in Bezoekerscentrum de 
Hoep, Johannisweg 2 in Castricum. 
De bijeenkomst start om 13.00 uur 
en is rond 14.30 uur afgelopen. Er 
is een boeiende lezing over het hoe 
en waarom van de paddentrek, een 
vrijwilligersgroep geeft uitleg over 
hun inspanningen voor de padden 
en er wordt buiten gekeken naar 
de werking van een paddentunnel. 
Bovendien is er ruim de gelegen-
heid voor een nadere kennisma-
king met de werkgroepen. De 
Hoep is te vinden op de Zeeweg in 
Bakkum.

Tijdens de paddentrek lift het 
mannetje vaak mee op het vrouw-
tje. (Foto: er Tik/LNH).
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Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze 
uitgave is niet toegestaan zon-
der schriftelijke toestemming 
van de uitgever

Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer u 
de tekst naar ons e-mailt kunnen 
wij dit gemakkelijker verwerken. 
De kans dat uw artikel geplaatst 
wordt is dan groter. 

Openingstijden:
Maandag, dinsdag en woensdag 
van 9.00 tot 17.00 uur, Donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

INGEZONDEN
Kiezersbedrog of een
selectief geheugen?
Het onderwerp ‘wegentaak’ blijft ons bezig houden. Opnieuw vraagt 
CKenG-raadslid Veldt aandacht voor de rechtsongelijkheid tussen de 
kernen Akersloot en Limmen enerzijds en de overige kernen van de 
gemeente Castricum anderzijds. Hierbij gebruikt hij ook de naam van 
onze partij: PvdA. Als onze naam én die van de andere collegepartijen 
gebruikt wordt, wil ik wel dat dit in de juiste context gebeurt. Ook wij 
hebben al vanaf het aantreden in dit college uitgesproken dat wij een 
oplossing willen voor deze ongelijke situatie. 
Enige geschiedvervalsing wordt in het betoog van Veldt niet geschuwd. 
In de tijd dat Akersloot en Limmen nog als zelfstandige gemeenten 
opereerden hebben zij, in tegenstelling tot de gemeente Castricum, 
ervoor gekozen het onderhoud van de buitenwegen aan het Hoog-
heemraadschap over te dragen. Zelfs bij de fusiebesprekingen is er 
door het college van Akersloot, waar de heer Veldt politiek actief was, 
bij het Hoogheemraadschap op aangedrongen deze afspraak in stand 
te houden. Voor het wegenbeheer werd en wordt door het Hoogheem-
raadschap belasting geïnd. Er is na de CAL-fusie een college aangetre-
den, waar Veldt nota bene zelf verantwoordelijk was voor dit ‘ongelijke 
heffing’-dossier. Hij heeft toen de ongelijkheid niet ongedaan gemaakt. 
Nu zijn we een collegeperiode verder en staat hij vooraan om te beplei-
ten deze situatie op te heffen. Toen hij zelf met oplossingen kon komen 
heeft hij het niet gedaan. Nu er door dit college (in opdracht van de 
raad) achter de schermen hard aan dit dossier wordt gewerkt, doet hij 
er alles aan om de indruk bij onze inwoners te wekken dat hij (lees ook 
zijn partij) straks voor de oplossing heeft gezorgd. Kiezersbedrog of 
selectief geheugen? Mijns inziens stemmingmakerij.
Laten we op voorhand niet juichen. Het is namelijk nog helemaal niet 
gezegd dat de opheffing straks geen financiële gevolgen voor de inwo-
ners zal hebben. Het alternatief zou ook kunnen leiden tot uiteindelijk 
hogere lasten, dan het laten voortbestaan van de ‘ongelijkheid’ in het 
betalen van deze belasting in de verschillende kernen. De oproep om 
bezwaar aan te tekenen is populistisch en volstrekt voorbarig. Het col-
lege heeft al aan de gemeenteraad gemeld binnenkort met voorstel-
len te komen om de ongelijkheid op te heffen. Dit college van PvdA, 
VVD en GDB is wel daadkrachtig. En nu maar hopen dat de partij van 
de heer Veldt de uiteindelijke oplossing (opheffing ongelijkheid) zal 
steunen. Je weet het maar nooit. En aan Veldt: Stop nu eens met stem-
mingmakerij. Kom met creatieve alternatieven voor geconstateerde 
problemen. Die heeft de bevolking nauwelijks gezien van uw partij. Wel 
veel geschreeuw, weinig wol.
Petra Nordholt, fractievoorzitter PvdA.

Open brief aan de VVD
In een recent artikel op de website van de VVD gemeente Castricum, 
www.vvd-castricum.nl, schrijft deze fractie over de raadsactiviteit in-
zake ‘Bakkum aan Zee’. Zo stelt de VVD-fractie dat het aansturen van 
onze mooie gemeente vooral in de avonduren gebeurt, dat deze tijd 
schaars en daarom kostbaar is, en dat daarom alleen de belangrijkste 
onderwerpen de revue kunnen passeren. Vervolgens geeft de VVD-
fractie aan dat het soms mis gaat zoals op donderdagavond 29 no-
vember wanneer “een aantal inwoners van Bakkum tijdens de raads-
activiteit te berde heeft gebracht om de naam ‘Bakkum aan Zee’ in te 
voeren.” Wij willen erop wijzen dat de raadsactiviteit een keuze is van, 
en georganiseerd door het college van B&W, waarin de VVD een wet-
houder heeft. Een raadsactiviteit heeft verder een van te voren geagen-
deerd onderwerp waarin betrokken partijen gevraagd wordt om hun 
standpunten te presenteren. De in het artikel door de VVD genoemde  
“oude kaarten, ansichtkaarten en vage beweringen” zijn juist door dit 
zelfde college aangehaald door het verzoek in eerste instantie af te 
wijzen op basis van een VVV reclame folder uit 1925!. De Vereniging 
Dorpsraad Bakkum, of zoals de VVD fractie het noemt: “een aantal 
inwoners van Bakkum”, heeft naar aanleiding op deze afwijzing een 
gedegen onderbouwde reactie gestuurd naar het college, raadsleden 
en fracties. Het college heeft hierop het besluit heeft genomen om een 
raadsactiviteit te organiseren. Tijdens de raadsactiviteit heeft de Ver-
eniging Dorpsraad Bakkum haar pleidooi nog verder onderbouwd met 
feitelijke informatie van overheidsinstanties zoals het Centraal Bureau 
voor de Statistiek en het Kadaster. De VVD is zelf medeverantwoor-
delijk voor het besluit tot en de invulling van raadsactiviteiten zoals die 
over ‘Bakkum aan Zee’. De VVD zal in de toekomst met meer respect 
mogen spreken over betrokken burgers bij hun woonomgeving. De 
gemeente Castricum bestaat uit 5 dorpskernen en Bakkum is er daar 
een van. Elke inwoner of belangenvereniging van elke kern in onze 
gemeente mag pleiten voor zaken die voor het eigen dorp van belang 
zijn. Onjuiste en laatdunkende opmerkingen van de VVD voegen niets 
toe aan het debat en kunnen voortaan beter achterwege blijven. 
Het bestuur van de Vereniging Dorpsraad Bakkum.

Start faalangsttrainingen
Castricum - Iedereen die een prestatie moet leveren zal zich 
min of meer gespannen voelen en wel eens piekeren. Maar als 
dit heel sterk is, kan er sprake zijn van faalangst. Lichamelijke 
spanning en gepieker heeft veel invloed op presteren. Angstig 
makende gedachten kunnen leiden tot onderpresteren, maar 
ook tot het uitstellen of zelfs het uit de weg gaan van hetgeen 
de angst veroorzaakt. 

Zicht Counselling & Coaching ver-
zorgt faalangstreductie- en exa-
menvreestrainingen. De training is 
bedoeld voor jongeren en volwas-
senen die het erg moeilijk vinden 
om aan iets nieuws te beginnen, 
weinig vertrouwen in zichzelf heb-
ben en vaak denken dat ze iets 
niet kunnen. Hierbij komen ook 
lichamelijke klachten voor zoals: 
rood worden, hevig transpireren, 
trillende handen en knieën, hart-
kloppingen, gespannen spieren 
en slecht kunnen slapen. Deze 
training is tevens geschikt voor 
mensen die het moeilijk vinden om 
contact te maken of in het open-
baar te spreken.
In de training leert men in tien bij-
eenkomsten hoe mensen de span-

ning bij zichzelf kunnen herkennen 
en hoe zij met deze spanningen 
om kunnen leren gaan.
In een kleine groep van maximaal 
acht mensen worden er praktische 
oefeningen gedaan. Men besteedt  
aandacht aan onder andere: ont-
spanning- en ademhalingsoefe-
ningen, een stevige houding, het 
herkennen van signalen van het li-
chaam, strategieën om gedachten 
van spanningen en angst om te 
buigen naar helpende gedachten..

Voor meer informatie over de data, 
de tijden en de kosten van de trai-
ning, kan men terecht bij Daphne 
Hartman 06-51494071, Monique 
Krom 06-24531189 of kijken op 
www.zicht-counselling.nl.

Tweedaagse op 13 en 14 maart 
The Work van Byron Katie 
Castricum - De tweedaagse cursus The Work vindt plaats op 
13 en 14 maart in Castricum van 9.00-15.30 uur en wordt ge-
organiseerd door Reikimaster Jeanette Stengs. 

“The Work, is een proces dat het 
denken verheldert”, vertelt zij. 
“Het is een krachtige methode 
om menselijk lijden te beëindi-
gen. Het is eenvoudig, radicaal 
en het verandert je leven. Het 
kan leiden tot een leven van vrij-
heid en vreugde zoals de meeste 
van ons zich dat niet kunnen 
voorstellen. The Work is voor 
iedereen en heeft het verlangen 
om de eenvoudige waarheid over 
jezelf te herkennen. De meest 
eenvoudige definitie van The 
Work is: vier vragen en een om-
kering.”
The Work is niet gericht op le-
ren of het opdoen van nieuwe 
ervaringen. Jeanette: “The Work 
begeleidt je in het onderzoeken 
naar het waarheidsgehalte van 
de angstige verhalen waar je je 
in de loop van je leven aan bent 

gaan hechten. Wie zou je zijn 
zonder je stressvolle verhalen? 
The Work stelt je in staat een be-
gin te maken om dit te ontdek-
ken. Door het doen van The Work 
lossen relatieproblemen op, wor-
den moeilijkheden speelgoed 
om mee te spelen en werk wordt 
een gelegenheid om vrijheid en 
geluk te realiseren zonder stress. 
Net als een klein kind wat om 
aandacht vraagt, zal het denken, 
eenmaal onderzocht, verande-
ren; het hechten aan onze ang-
stige overtuigingen begint weg 
te smelten en vrijheid is het na-
tuurlijke resultaat.”

Inschrijven kan alleeen voor bei-
de dagen. Voor meer informatie: 
www.reikicastricum.nl of neem 
contact op met Jeannette Stengs 
0251-657580/06-30016054. 

Dialezing voor 55+ over 
Stelling van Amsterdam 
Castricum - Ouderen kunnen 
een dialezing van Lia Vriend 
bijwonen op donderdagmid-
dag 21 februari. De Stelling 
van Amsterdam speelt daarbij 
de hoofdrol. De organisatie 
is in handen van de samen-
werkende ouderenbonden 
van Castricum. Deze middag 

wordt vooral gekeken naar het 
Noordwestfront van de Stel-
ling. 

De themamiddag wordt gehou-
den van 14.00 tot 16.00 uur in 
dorpshuis De Kern, Overtoom 
15 in Castricum. De toegang is 
gratis.  
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Open huis bij stichting 
‘Ook Voor Jou’

Beverwijk - Op maandag 18, dinsdag 19 en donderdag 21 fe-
bruari wordt er bij de dagbesteding van stichting ‘Ook Voor 
Jou’ in de Diezestraat 18 een open huis gehouden. Vanaf 10.00 
uur tot 12.00 uur en van 14.00 uur tot 16.00 uur is iedereen van 
harte welkom en staan de koffie en de thee klaar.

Speciaal voor schoolverlaters met 
een beperking is dit een goede 
mogelijkheid om zich te oriën-
teren wat er na hun school mo-
gelijk is. Ook kan er tijdens het 
laatste schooljaar, in combinatie 
met school, vast stage gelopen 
worden om vast te wennen.
Tijdens dit ‘open huis’ kunnen de 
schoolverlaters die op zoek zijn 
naar een aangepaste werkplek 
zelf meewerken en zich laten 
informeren. Zo kunnen ze een 
goed beeld krijgen wat de stich-
ting ‘Ook Voor Jou’ te bieden 
heeft.
Er wordt post gesorteerd en be-
zorgd, zeepproducten gemaakt 
en verkocht in de eigen winkel en 
op markten en braderieën. Ook 
verzorgt de stichting mailings en 
zet cursusboeken in elkaar. Daar-
naast doet ze inpakwerk voor een 
speelgoedfabrikant. Tevens zijn 
er bij de stichting stageplekken 
voor komende schoolverlaters en 

begeleidt men mensen naar en 
op een externe werkplek. 
Daarnaast is er nog de mogelijk-
heid voor houtbewerking, kera-
miek, mozaïeken en administra-
tie. Kortom, zeer divers werk en 
voor ieder wat wils.
De dagbesteding van stichting 
‘Ook Voor Jou’ is er voor men-
sen met een verstandelijke c.q. 
lichamelijke beperking die be-
drijfsmatig zouden willen werken 
maar dit qua druk en snelheid 
niet aankunnen.
Dit doet de stichting door veel 
persoonlijke aandacht en klein-
schaligheid. ‘Ook Voor Jou’ biedt 
deze mensen een veilige werk-
plek waarin ze zich kunnen ont-
plooien en zich nuttig kunnen 
voelen in onze maatschappij.

Voor meer informatie kan men 
bellen naar nummer 0251-
208238 of naar de website www.
ookvoorjou.com.

Gastgezin gezocht
voor Braziliaanse
Castricum - Het is een langgekoesterde droom van de vijftien-
jarige Maria uit Brazilië om in Nederland te wonen en naar 
school te gaan. “Ik wil graag naar Nederland komen omdat ik 
de Nederlandse cultuur wil leren kennen en veel mensen wil 
ontmoeten”, aldus Maria.  

Samen met tientallen andere 
buitenlandse scholieren is zij af-
gelopen januari met de hulp van 
uitwisselingsorganisatie Travel 
Active naar Nederland gekomen 
om hier voor 10 maanden naar 
school te gaan. 
Maria woont momenteel in Cas-
ticum, maar kan slechts tijdelijk 
bij haar huidige gastgezin blij-
ven wonen. Daarom zoekt Travel 
Active een gastgezin  in de om-
geving van Castricum zodat ze 
naar het Bonhoeffer College kan 
blijven gaan en haar vriendinnen 
kan blijven zien. 
Maria is erg geïnteresseerd de 
Nederlandse taal en cultuur, 
maar kan haar gastfamilie ook 

veel vertellen over haar eigen 
cultuur en over haar leven in 
Brazilië. Maria zal volledig mee-
draaien met het dagelijks leven 
van het gastgezin waar zij tijdelijk 
mag gaan wonen. Overdag gaat 
zij naar de middelbare school en 
spelenderwijs heeft ze inmiddels 
al een beetje de Nederlandse 
taal geleerd. 
Naast haar hobby’s tennis en 
fitness vindt zij het leuk om met 
vriendinnen gezellig naar de film 
te gaan of te winkelen. Gezinnen 
die vrijblijvend meer informatie 
willen ontvangen, kunnen con-
tact opnemen met Travel Active 
highschoolholland@travelactive.
nl of telefonisch 0478-551900 

Binnenbrand richt
grote schade aan 
Castricum - Vrijdagmiddag om half drie werd de brandweer 
gealarmeerd voor een binnenbrand aan de Anna van Buuren-
straat. De brandweer was, ondanks het drukke verkeer, binnen 
zes minuten ter plaatse. Bij aankomst kolkte dikke rook uit het 
openstaande dakkapel en aan de achterzijde van de woning. 

Na een korte verkenning en 
contact met de eigenaresse, 
bleek het te gaan om een keu-
kenbrand. De rookontwikkeling 
was groot door veel brandende 
kunststof delen van de keuken 
en de brandende bedrading van 
de droogtrommel waar het vuur 
in is ontstaan. Omdat er sprake 
was van en open keuken, kon 
het vuur zich makkelijk uitbrei-
den richting woonkamer. Omdat 
ook de deuren naar boven heb-
ben opengestaan, was op de 
eerste en tweede verdieping de 
rook- en roetschade enorm.

In de woonkamer zijn ramen 
gesprongen en is het stuka-
doorswerk van  zowel wanden 
als plafonds naar beneden ge-
komen door de hitte. Tijdens 
het ontstaan van de brand was 
de eigenaresse boven aan het 
werk, waardoor de brand pas 
in een later tijdstip kon worden 
ontdekt en gemeld. Gelukkig 
kon de eigenaresse het pand 
snel verlaten. Het huis is voor-
lopig onbewoonbaar de scha-
de wordt door de brandweer 
geschat tussen de 75.000 en 
100.000 euro.

Spannende middagen in de 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Op woensdag- en donderdagmiddag 27 en 28 
februari van 13.30 tot 15.30 uur wordt in de Tuin van Kapi-
tein Rommel te Castricum weer een activiteit voor kinderen 
georganiseerd. Kinderen van acht tot tien jaar gaan van gips 
maskers maken van hun eigen gezicht. De kosten voor deze 
activiteit bedragen 2,50 euro.

Het beloven spannende middagen 
te worden, want het gips gaat op 
het gezicht van de kinderen. Het 
masker krijgt hierdoor de vorm van 
hun eigen gezicht. Daarna gaan de 
kinderen het masker beschilderen.
Voor wie dit toch te spannend vindt 
zijn ook andere maskers beschik-
baar, die de kinderen kunnen ver-
sieren.
Snel opgeven is wenselijk, aan-

gezien er op beide middagen een 
beperkt aantal plekken is. Opgeven 
kan men op de Tuin op maandag, 
donderdag en vrijdag tussen 9.30 
en 16.30 uur. Telefoon: 0251-
672356. Ook voor nadere informa-
tie kan men bellen met de Tuin, op 
ditzelfde telefoonnummer.
De ingang van de Tuin van Kapitein 
Rommel is schuin tegenover het 
station Castricum.

Sans Souci 
zoekt gastvrouw
Castricum - Bij Sans Souci kun-
nen ouderen die nog zelfstandig 
in hun eigen huis wonen, drie 
keer per week deelnemen aan 
de open eettafel. Die houden ze 
tussen de middag, vanaf 12.00 
uur zijn de mensen welkom en 
om 13.30 uur gaat iedereen weer 
tevreden naar huis.
Er is een groep van twaalf gast-
vrouwen die de deelnemers ont-
vangen, de tafels dekken, het 
eten uitserveren en de maaltijd 
weer uitruimen. Deze dames zijn 
een keer in de week of een keer 
per veertien dagen aanwezig. 
Wie het leuk lijkt om als gast-
vrouw mee te doen kan zich aan-
melden bij de Stichting Welzijn 
Castricum, afdeling ouderen-
werk, tel. 656562.

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:
H. Schuytstraat Castricum: witte 
gecastreerde kater met zwarte 
plek op de kop, zwarte vlekken 
op achterlijf en zwarte staart, 12 
jaar, Bob.

Gevonden:
Soomerwegh Castricum: cyperse 
ongecastreerde kater met witte 
voor- en onderkant. 

Quantum-Touch
Castricum - Donderdagavond 
21 februari geeft KinéfleX, prak-
tijk voor Energie en Balans, een 
lezing over Quantum-Touch, een 
eenvoudige manier van genezen 
met de handen met behulp van 
levenskracht energie. Dit wordt 
gecombineerd met verschillende 
soorten ademhalingstechnie-
ken. Tijdens de lezing is er een 
demonstratie en wordt oefening 
gedaan om energie in de handen 
te ervaren. Voor meer informa-
tie: Michaëla Wierdsma 0251-
670671 of kijk op de website 
www.kineflex.nl. De lezing wordt 
gehouden in dorpshuis ‘de Kern’ 
Overtoom 15. Aanvang 20.00 uur. 
Kosten 6,00 euro. 

Meditatie 
Castricum - Stressreductie door 
aandachttraining. In de tuin van 
Kapitein Rommel vindt een Mind-
fulness meditatieavond plaats op 
donderdag 14 en 28 februari van 
20.00 tot 21.15 uur. Meedoen 
kost 5,50 euro.
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14 februari 2008

Valentijnsdag

Valentijn op het
Clusius College

Castricum - Romantisch; zo kunnen een groot aantal leer-
lingen van het Clusius College met gemak genoemd worden. 

Leerlingen konden vanwege Valentijn anoniem een kaartje 
inleveren met een tekst. Dit kaartje werd vervolgens, met 

de naam van de geheime liefde, aan een roos gehangen. In 
veel klassen werd aandacht besteed aan het schrijven van 

Valentijnsgedichten.  

Avienna
Valentijnsdag wordt door velen geboycot omdat het als 
een commerciële uitbuiting wordt ervaren. Het is slechts 
in de periode die aan Valentijnsdag vooraf gaat dat we be-
seffen dat we worden uitgebuit. Of nee, erger nog. Dat we 
ons, met plezier, láten uitbuiten. We worden doodgegooid 
met reclameblokken, advertentiefolders en spam. Uitge-
zonderd van Nee-Nee stickers, protesteert niemand hier 
tegen. Mijn zus rent altijd hard naar de brievenbus bij het 
horen van een harde bonk: Hoera! Folders! We sms’en en 
bellen fanatiek naar de televisie om bij te dragen aan de 
zang-/dans-/goochel- carrière van ons favoriete televi-
siepersonage en stimuleren zo de commerciële uitbuiting. 
Dat een maandsalaris van een hardwerkende mandenma-
ker in Afrika door de plee wordt gespoeld, daar lijkt nie-
mand bij stil te staan. Maar Valentijnsdag geeft menigeen 
plotseling het gevoel te worden uitgebuit door samenzwe-
rende instanties. De dag der liefde is een dag van inzicht. 
Al beweren geldwolven en bepaalde straatjes in grote ste-
den van wel; liefde kan geen koopwaar zijn zonder onze 
eigen goedkeuring. Daarom hoop ik dat er op 14 februari 
miljoenen knuffels en zoenen worden uitgedeeld. Dat is 
niet alleen gratis maar ook nog eens onbetaalbaar.

Anoek

Valentijnsdag wordt door velen geboycot omdat het als Valentijnsdag wordt door velen geboycot omdat het als 

Een leven zonder jou
is als leven in de kou

Want jouw liefde houdt mij warm van binnen
Ik wil jou mijn leven lang beminnen

Zonder jouw armen om mij heen
Kan ik het leven niet aan, zo alleen

Lieverd onthoudt dit goed
Je weet niet wat je met me doet

Nu je hier zo voor me staat
Weet ik hoe het verder gaat

Ik kijk diep in je blauwe ogen
Die zeggen dat je me nooit hebt voorgelogen

Jij zegt dingen die mij raken
Jouw problemen zijn mijn zaken

Ik zou zelfs dood voor je willen gaan
Ik zal altijd voor je klaarstaan

———————————————————

Nooit zal ik vergeten dat ik jou daar zag
Mijn hart was verloren door je ogen en je lach

Je keek me heel lief aan
En zal jou nooit meer laten gaan

Jij bent alles in mijn leven
Oh liefste, Ik zal je nooit meer vergeten.

———————————————————

Hé jij daar!
Ja jij met je blonde haar,

Jij bent het onderwerp uit mijn dromen
Ik hoop dat ze uit zullen komen

Met jou wil ik wandelen hand in hand
Gezellig kletsend langs het strand

Maar deze droom spat als een zeepbel uit elkaar
Als ik jou zie met die andere jongen daar.

Ik hou van je
vier woordjes die ik niet vaak genoeg

tegen je kan zeggen
Maar wat zijn die vier woordjes nou?
Wat ik voor je voel is niet uit te leggen

Niet uit te leggen met woorden of op papier
Die gevoelens zitten speciaal voor jou 

   in mijn hartje hier
Toch vertel ik het nog een keer aan jou

Schatje, jij bent degene waar ik zoveel van hou!

———————————————————

Voor altijd in mijn hart
Aan jou denk ik de hele dag

Liefste, ik hou van jou
En ik laat je nooit meer gaan

Nee, zonder jou kan ik niet leven
Tranen van geluk om jou

Ik wil dag en nacht bij je zijn
Jij bent alles dat ik ooit wou

Nooit, nee nooit meer wil ik zonder jou!

———————————————————

Leven zonder liefde
Is leven met verdriet
Leven zonder liefde

Is het leven niet
Leven zonder liefde
Is leven zonder jou
En dat kan ik niet

Omdat ik zoveel van je hou

Liefde is....
In de wolken zijn,

En stapelverliefd zijn
Fijne dagen met jou

De hele dag aan je denken
Eerlijkheid & liefde

———————————————————

Liefde is een gevoel van binnen niet van buiten
 In de liefde heb je iemand om je gevoelens te uiten

Diegene sluit je in je hart,
   zodat je diegene nooit vergat

Liefde is een gevoel van binnen niet van buiten
Als je echt van diegene houdt

   en hem dus ook echt vertrouwt
Is dit geen probleem

Al het nare wat je voelde 
   dat opeens zomaar verdween

liefde is een gevoel van binnen niet van buiten
In de liefde heb je iemand om je gevoelens te uiten

———————————————————

Aan jou denk ik de hele dag

———————————————————

Jij bent het onderwerp uit mijn dromen

———————————————————

Omdat ik zoveel van je hou

Liefde is een gevoel van binnen niet van buiten
 In de liefde heb je iemand om je gevoelens te uiten

———————————————————

Want jouw liefde houdt mij warm van binnen
Ik wil jou mijn leven lang beminnen

Ik hou van je
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Samen leren, samen werken, samen activiteiten ontplooien.

Murmellius Gymnasium, een 
grondige voorbereiding op een 
universitaire studie

Samen
Murmellius

Het overgrote deel van de leerlingen die met 
diploma het Murmellius Gymnasium ver-
laat, studeert verder in het wetenschappelijk 
onderwijs. Logisch ook, want de leerlingen 
worden daar grondig op voorbereid in het 
markante schoolgebouw in de Alkmaarse 
binnenstad. Een schoolgebouw waarvan 
zeker het oorspronkelijke deel nog de sfeer 

ademt van klassiek onderwijs. Het Murmel-
lius Gymnasium ziet het als zijn taak om de 
leerlingen kennis en inzicht op een breed 
terrein bij te brengen. Ook verlangen de do-
centen dat hun leerlingen hun studievaardig-
heden, waaronder zelfstandig werken, sterk 
ontwikkelen om goed voorbereid aan een 
academische studie te beginnen. 

“Echt leuk”
Het Murmellius Gymnasium is relatief klein. 
Het telt circa 750 leerlingen en aan wie je 
het ook vraagt, allemaal voelen ze zich er 
prettig. Docenten én leerlingen. “Echt een 
heel leuke school,” zegt Evelien van Meel. 
En ze heeft recht van spreken want ze is een 
kersverse afgestudeerde Murmelliaan.
“Het plezierige aan een zelfstandig gymna-
sium is dat alle leerlingen met hetzelfde be-
zig zijn. Dat is ook prettig voor jongerejaars 
wanneer die met vragen naar je toe komen. 
Je weet precies wat zij doormaken. De bege-
leiding van jongere leerlingen door ouderen 
is op deze school heel belangrijk.” Opvallend 
is dat het Murmellius relatief veel leerlingen 
opleidt in de pro elen natuur en techniek 
of natuur en gezondheid, de typische bèta-
pro elen. Uiteraard biedt het Murmellius 
daarnaast een brede kennismaking met de 
klassieke cultuur. Alle leerlingen krijgen tot 
en met de derde klas les in Latijn en Grieks. 
Na de derde klas kiezen zij minimaal één van 
deze twee vakken in hun examenpakket.

Model United Nations
Het Murmellius Gymnasium stimuleert de 
deelname van leerlingen aan activiteiten 
zoals toneel- en muziekuitvoeringen, sport-
activiteiten, werkweken en (buitenlandse) 
excursies. Een heel belangrijke activiteit is 
de Model United Nations (MUN), een na-
bootsing van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties. De leerlingen debat-
teren met vwo-leerlingen van andere 
scholen dagenlang in het Engels over allerlei 
belangwekkende onderwerpen. De organisa-
tie van MUN ligt geheel bij de leerlingen.

Trots
Evelien van Meel, in 2007 eindverant-
woordelijk voor Imuna, zegt daarover: “MUN 
is fantastisch om te organiseren. Je bent er 
wel enkele maanden zoet mee. Maar het is 
een ervaring die ik niet had willen missen en 
de debatten zijn heel inspirerend. Ik ben er 
ook erg trots op dat ik in de organisatie heb 
gezeten. We zijn boven het Noordzeekanaal 
de enige school die in dit initiatief meedraait. 
Dan mag je toch een beetje trots zijn.”

Leerlingen en docenten van het Murmellius Gymnasium in Alkmaar doen niet in-
gewikkeld over leren en thuisstudie. Dat hoort er gewoon bij op dit zelfstandige 
gymnasium dat al meer dan honderd jaar oud is. Nieuwe onderwijskundige inzich-
ten houden de docenten zeker niet op een afstand, maar op het Murmellius staat 
kennisvergaring en voorbereiding op een universitaire studie wel centraal.

Open dag:

zaterdag 16 februari

10.00 - 14.00 uur

Voorlichtingsavond:

donderdag 21 februari

aanvang 20.00 uur

(ADVERTORIAL)

Het Murmellius Gymnasium: Bergerhout 1 te Alkmaar, tel (072) 527 20 72

Kookdemo en wijnproeverij bij
Martens Keukens & Haarden 

Regio - Op zaterdag 16 februari organiseert Martens Keukens 
& Haarden een Miele Demodag. Een kookdemonstratie en 
wijnproeverij zorgen voor heerlijke geuren, kleuren en smaken 
in de showroom in Alkmaar. Komt u ook kijken en proeven?

Een professionele kok zorgt voor 
verschillende kookdemonstraties 
en Miele demonstreert hierbij het 
gebruik van diverse keukenap-
paratuur. Natuurlijk wordt ieder-
een uitgenodigd de gerechten te 
proeven. Mitra Slijterij uit Alk-
maar verzorgt hierbij een kleine 
wijnproeverij. Zij serveren wijnen 
die passen bij de verschillende 

smaaksensaties van de gerech-
ten. Martens Keukens & Haarden 
laat de gasten op deze dag zien 
hoe men op een sfeervolle én 
lekkere manier optimaal gebruik 
kunt maken van de keuken en de 
bijbehorende apparatuur.
Martens Keukens & Haarden 
staat sinds 1959 garant voor de 
beste kwaliteitskeukens en haar-

den. De vestiging in Uitgeest is 
uitgegroeid tot een begrip in de 
regio. In oktober 2006 is ook een 
showroom in Alkmaar geopend. 
Het persoonlijke, vrijblijvende en 
deskundige advies maken een 
bezoek aan de showrooms meer 
dan de moeite waard. 

Alle belangstellenden zijn wel-
kom op zaterdag 16 februari van 
11.00 tot 16.00 uur in de show-
room aan de Rijnstraat 117a in 
Alkmaar. Voor meer informatie:  
www.martenskeukens.nl.

Sfeervolle Winterdag in het 
Noordhollands Duinreservaat
Regio - Het is er weer allemaal: sfeer, erwtensoep, brandende 
vuurkorven, warme chocolademelk, dieren, winterbier en tal 
van activiteiten voor jong en oud op de Winterdag, zondag 17 
februari in de duinen bij Heemskerk. Volg de vlaggen en pijlen 
vanaf parkeerterrein Geversduin of parkeerterrein Kraaiennest.

De Lionsclub Castricum– Heems-
kerk en PWN organiseren voor 
de zesde keer een sfeervolle 
Winterdag in het Noordhollands 
Duinreservaat. Samen met diver-
se vrijwilligersorganisaties zijn er 
tussen 10.00 en 16.00 uur weer tal 
van activiteiten voor jong en oud. 
De toegang is gratis, voor enkele 
activiteiten wordt een kleine bij-
drage gevraagd. De opbrengst 
van de dag komt ten goede aan 
drinkwater- en sanitatieprojecten 
in Ghana.
Kindeden kunnen samen met de 
leden van de Lionsclub dieren 
maken, een boomplak zagen en 

daar een logo inbranden of hout 
kloven. Manege de Schimmel-
croft is er met een aantal pony’s 
voor een ritje. Of bak een pan-
nenkoek.
Het leuke geitenspel is er weer en 
als hartversterker schenkt Stich-
ting SNAP zijn speciale winterbier. 
PWN is zelf aanwezig met een 
stand over begrazing in het duin-
gebied en natuurlijk zijn er een 
aantal black-face schapen van 
de schaapskudde in het Heems-
kerkse duin. Bij de mensen van 
Stichting Crosshill Natuurbeheer 
kan men alles over dit boeiende 
schapenras te weten komen. 
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Kleurwedstrijd
Carnavalskrant
Castricum - De volgende kin-
deren hebben de kleurwedstijd 
van de carnavalskrant gewon-
nen: Kim Glorie, Iris Glorie, Merel 
Houweling, Susan van Amster-
dam, Minke Bouthoorn, Sander 
Bontje, Mathilde Groenland, 
Michelle Bontje, Patric Braken-
hoff, Evan Kalshoven en Jene de 
Boer. 
De gewonnen prijzen kunnen op 
gehaald worden op donderdag 
21 februari bij Annelies Poel, Pr 
Marijkestraat 21, Castricum.

Pontje Akersloot mee-
gesleurd door schip 
Akersloot - Een binnenvaartschip heeft verleden week don-
derdagmorgen het pontje van Akersloot meegesleurd over 
het NoordHollands Kanaal. Er vielen geen gewonden, want er 
waren geen passagiers op de pont. De schroef van het schip 
raakte in de kabels van het pontje verstrikt. De kabels en de 
motor van de pont zijn ernstig beschadigd waardoor de pont 
een week tot anderhalve week uit de roulatie zal zijn. Er wordt 
onderzoek verricht naar de oorzaak van het ongeval. 

Een getuige, die anoniem wenst 
te blijven, verklaart: “Ik stond 
even buiten de auto om te roken 
en op dat moment stond de pont-
bediende met de kabel omlaag 
en zijn licht uit netjes te wachten 
totdat het schip voorbij was. Het 
viel mij wel op dat het schip veel 
te dicht langs de pont voer. Door 
de zuiging van het water kwam 
de boot nog dichterbij en op dat 
moment kwam de schipper uit 
zijn stuurhut en gaf een paar fikse 
schreeuwen, maar toen was het 

al te laat. Hij ging zo dicht langs 
wal dat hij de kabel van de pont 
meenam, er volgde een enorme 
klap en alles werd van de kant af-
getrokken, inclusief de pont.” Heel 
vreemd noemt de getuige het dat 
de schipper gewoon doorvoer met 
de pontveer op sleeptouw. 
“Ik maak zelf dagelijks gebruik 
van de pontveer die erg oud is en 
volgens mij allang niet meer aan 
de veiligheidseisen voldoet. Ik ga 
in ieder geval nooit meer met dit 
pontje mee.” 

Rob de Wit in de 
100 van Castricum
Castricum - Twee maal kreeg 
Rob de Wit (66 jaar) de ziekte 
kanker en twee maal is hij hier-
van genezen, tot verbazing van 
de betrokken artsen. Ook Rob be-
schouwt het als een wonder dat 
hij tot twee keer toe weer beter 
is geworden. Twee jaar na zijn 
laatste genezing fietste hij naar 
Santiago de Compostela. Rob de 
Wit praat over zijn ervaringen en 
zijn kijk op het leven in ‘de 100 van 
Castricum’. Het interview wordt 
live uitgezonden op donderdag 14 
februari tussen 21.00 en 22.00 uur. 
(Foto: Combi Loek Anderson).

Leerlingen Jac. P. Thijsse naar 
voorrondes Vara’s Lagerhuis 
Castricum - Leerlingen van het Jac. P. Thijssel College vertrek-
ken woensdag 13 februari naar Haarlem om mee te doen aan 
de provinciale voorrondes van de landelijke debatwedstrijd 
‘Op Weg naar het Lagerhuis’. Maar liefst 26 teams van middel-
bare scholieren strijden om de provinciale titel. Op donderdag 
14 februari vindt tevens de provinciale voorronde van het Na-
tionaal Jeugddebat plaats.  

De voorrondes van zowel VARA’s 
Op Weg naar het Lagerhuis als 
het Nationaal Jeugddebat vinden 
in januari en februari plaats in 
alle provincies van Nederland en 
zijn een samenwerkingsverband 
tussen respectievelijk de Neder-
landse provincies, de VARA en 
de Nationale Jeugdraad. Beide 
debatten hebben als doel om jon-
geren meer te betrekken bij po-
litieke thema’s. Aan beide voor-
rondes nemen in Noord-Holland 
in totaal ongeveer 400 Noord-
Hollandse jongeren deel. ‘Een 
dance festival hoort niet in een 
recreatiegebied’ en ‘de commis-
saris van de Koningin moet ge-
kozen worden door de bevolking’. 
Over deze en vele andere stellin-
gen debatteren Noord-Hollandse 
scholieren. De schoolteams strij-
den volgens de bekende Lager-
huisformule tegen elkaar via een 

“Abaraka ofwel dank 
je wel voor alle hulp!”
Castricum - Het is Anita de Rooij dan toch gelukt. Sinds zij 
een jaar geleden de Stichting Abaraka heeft opgericht, heeft 
Anita zich ingespannen om een operatie financieel mogelijk te 
maken voor een peuter in Gambia. Het meisje werd met een 
klompvoetje geboren. GasNed is de gulle sponsor. Het geld dat 
andere bedrijven tijdens de kerstperiode in relatiegeschenken 
stoppen, wordt door GasNed voor de operatie beschikbaar ge-
steld. Fatoumata is blij en zegt Abaraka, ofwel dank je wel.

Fatoumata Sawarneh, het meisje met het klompvoetje, samen met 
Anita. Fatoumata draagt een prinsessenjurk die zij kreeg van een meis-
je uit Castricum. 

Anita en haar man Bertus maken 
zich klaar om op eigen kosten 
naar Gambia te reizen om zelf te 
zien of de donatie van GasNed op 
juiste wijze wordt gebruikt. On-
dertussen is er een container met 
vijf kubieke meter hulpgoederen 
op weg naar Afrika. Anita: “Ik was 
live in een radioprogramma van 
Hans van Willigenburg bij RT-
VNH. “Daar deed ik een oproep 
om verbandmiddelen en pijnstil-
lers te doneren. De reacties wa-
ren hartverwarmend. Een van de 
luisteraars, Toon Loggers, bood 
aan om de spullen, afkomstig uit 
de hele provincie, te verzamelen 
en bij ons af te leveren. De zol-
der stond helemaal vol. Apotheek 
Geesterduin heeft voor ons ge-
keken welke medicijnen konden 
worden opgestuurd.” 
Het Kerewan Health Centre werd 
bovendien geholpen aan nieuwe 
lakens en medische apparatuur. 
Ook werd een kleuterschool ver-
rast met meubilair. Voortaan kun-
nen de leerlingen werken aan 
twintig tafeltjes en stoeltjes. Ver-
schillende voetbalteams werden 
aan kleding geholpen dankzij 
Vitesse ’22. Tijdens de vrijmarkt 
op Koninginnedag heeft Anita 
samen met de voorzitter honder-

den euro’s verdiend voor Gambia 
door de verkoop van overtollige 
spullen. Basisschool Augustinus 
spant zich in om geld te verza-
melen, waarmee de opleiding van 
kinderen in Gambia kan worden 
betaald. “En er worden in totaal 
veertien kinderen financieel ge-
holpen naar school te gaan door 
particulieren.” Stichting Abaraka 
wil op kleinschalige wijze hulp 
bieden. “Zo blijft het voor ons 
overzichtelijk en kan ik de garan-
tie geven dat de hulp op de juiste 
plaats geboden wordt.” 
Het was echtgenoot Bertus die 
GasNed tijdens een zakenbijeen-
komst als sponsor binnenhaalde. 
“Maar nu wil Anita alleen nog 
maar naar Gambia op vakantie”, 
zegt hij quasi beteuterd. Waarop 
Anita lachend besluit: “Ik voel mij 
daar zo thuis, misschien was ik in 
een vorig leven wel Gambiaan.” 

Wie Anita wil helpen in haar strijd 
tegen armoede in Gambia kan 
dat doen door een mooi bedrag 
over te maken op Postbankreke-
ningnummer 4943064 ten name 
van Stichting Abaraka. Kijk voor 
meer informatie op www.abaraka.
nl, stuur een mail naar info@aba-
raka.nl of bel tel.: 0251-822301.

knock-outsysteem. 
De winnaars gaan door naar de 
landelijke competitie, waarvan de 
uiteindelijke finale in het voorjaar 
plaatsvindt. Deze finale wordt 
ook live op televisie uitgezonden. 

Gewond door 
brand in kamer
Bakkum - In de nacht van vrijdag 
op zaterdag werd de brandweer 
gealarmeerd door de automatische 
brandmeldinstallatie van Dijk en 
Duin. Tijdens de rit naar Dijk en Duin 
kreeg de brandweer de informatie 
dat het vuur in een van de kamers 
van de bewoners reeds was geblust. 
Bij aankomst bleek dat de bewoner 
van de kamer zelf flinke brandwon-
den had opgelopen. De bewoner is 
afgevoerd naar het ziekenhuis.

Komend weekend
muziektheater het Slot!
Castricum - Het Slot is een stuk over jongeren, gespeeld door 
jongeren en bedoeld voor iedereen, van jong tot oud. 

In een uur wordt het verhaal verteld 
van Sharon, een meisje dat met ande-
re jongeren in een opvanghuis woont. 
Ze is op zoek naar haar vader...... 
Jongeren zijn al maanden met veel 
plezier bezig om er iets moois van te 
maken. Er wordt gespeeld, gezongen, 
gemusiceerd, decor gebouwd, et cetera.  

Iedereen doet zijn uiterste best om er 
iets moois van te maken. 
De voorstellingen zijn in de Maranat-
hakerk (hoek Kleibroek/Beatrixstraat 
in Castricum): Zaterdag 16 februari 
om 20.15 uur en zondag 17 februari 
om 17.00 uur. Kaartjes zijn voor 5,00 
euro bij de ingang te koop.
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Strandpaviljoen Zoomers 
is op weg naar voltooiing 
Bakkum – Het was een immens karwei, maar nu deze stap op 
weg naar een nieuw strandpaviljoen op het strand van Bak-
kum is genomen, overheerst de overtuiging dat het de moeite 
waard is geweest. Carina Bijl neemt samen met haar partner 
Arthur van den Berg de leiding op zich in Zoomers, dat de 
plaats van De Albatros inneemt. Zij hebben de blaren nog in 
de handen staan. 

Met vijf man sterk trokken zij 
naar St. Michielsgestel waar 36 
units stonden te wachten, elk 
6x3 m groot. Carina, dochter van 
eigenaar Jos Bijl, vertelt: “De 
units hebben enige tijd dienst 
gedaan als noodgebouw voor 
het gemeentebestuur van St 
Michielsgestel, maar zijn nog zo 
goed als nieuw. Om de units te 
vervoeren was het noodzakelijk 
dat alles eruit werd gesloopt.” 
Een week lang werden er lange 
dagen gewerkt. “Wij verbleven 
in een hotel in de buurt. Toen wij 
erachter kwamen dat we het in 
die ene week niet zouden red-
den, kregen wij hulp. Van de 
hoteleigenaar, zijn zoons en de 
ijzerhandelaar. 
Jos Bijl vervolgt: “Ik had een 
container besteld voor tien kuub 
afval, maar ze hadden er alleen 
een voor twintig kuub. Die ging 
vol en daarna moest ik er nog 
een bestellen.” Grote hopen da-
takabels, tl-balken, vloerbedek-
king, systeemplafonds en alle 
tussenwanden werd afgevoerd. 
“Als we het van tevoren hadden 
geweten, waren we niet zo blij 
aan het werk gegaan”, vervolgt 
Carina. “Op de laatste dag had ik 
het echt helemaal gehad.” PWN 
en Biesterbos hadden toestem-
ming gegeven om de units tot 
half maart op het parkeerterrein 
te plaatsen, maar op het laat-
ste moment stak de gemeente 
Castricum daar een stokje voor. 
“Dat was een groot probleem, 

want de hele vervoersprocedure 
was al in gang gezet. De units 
zouden maandag en dinsdag 
met vijf diepladers naar Bak-
kum worden vervoerd, een hele 
operatie. Gelukkig kwam de ge-
meente ook met een oplossing. 
We kunnen gebruikmaken van 
een braakliggend stuk land in 
de gemeente.” 
Op het landje waar de units 
staan is het ondertussen een 
drukte van jewelste. “De ko-
mende weken wordt alles ge-
bruiksklaar gemaakt. Er komen 
overal ramen die ’s zomers open 
kunnen, de keuken wordt ge-
plaatst, er komt een mooie bar 
in, een houten vloer en de wan-
den worden aangepakt.” Op 15 
maart kan het inrichten begin-
nen, als de units op het strand 
zijn geplaatst. Leren banken, 
open haardvuren en een gezelli-
ge leestafel typeren het lounge-
gedeelte dat overloopt naar het 

terras en van daaruit naar het 
strand. Het restaurantgedeelte 
ligt iets hoger. Diepbruin en ter-
ra zijn de kleuren die voor een 
warme uitstraling zullen zorgen. 
Voor een klein feestje kan een 
deel van het restaurant worden 
afgehuurd, voor grote feesten 
komt er een aparte ruimte waar 
ook vergaderd kan worden. 
Buiten komt een cateringkiosk 
met fraaie houten banken. Ca-
rina: “We werken samen met 
ontwerpbureau Mood Makers. 
Met de tekeningen in de hand 
en een goede planning zullen 
we over zes weken klaar zijn 
voor het seizoen. Juist het op-
bouwen is ontzettend leuk, dat 
geeft energie. Een stuk leuker 
dan de sloopwerkzaamheden in 
St. Michielsgestel. We hebben al 
een groot aantal boekingen bin-
nen voor feesten, waarbij een 
personeelsfeest met 950 man de 
kroon spant. En dan weten deze 
mensen nog niet eens hoe mooi 
het hier straks wordt.” 
Vanaf 14 februari is de website 
www.zoomers.nu in gebruik en 
kan men een kijkje nemen in 
het interieur. Zoomers opent de 
deuren op 21 maart, maar gaat 
officieel op 29 maart open. 

Hardlopen met 
hart en ziel
Castricum - Door gebruik te 
maken van kennis uit de oos-
terse bewegingskunst en dit 
toe te passen in de wijze van 
(hard)lopen kan men zich bewust 
worden van ingeslepen patronen 
in de manier van lopen. Dat zegt 
Judith Bosman-Draai. Judith ver-
zorgt workshops ‘anders’ hardlo-
pen in het duingebied van Cas-
tricum op zaterdagen in maart en 
april en duurt twee uur.  “De Chi, 
de kracht, je levensenergie, kun 
je wakker maken door te focus-
sen en je lichaam te ontspannen. 
Daardoor ga je ‘bewuster’ lopen. 
Niet op spierkracht maar mee 
gaan met de krachten die je te-
genkomt. Je leert bewuster te lo-
pen, te luisteren naar je lichaam 
en zo grenzen eerder te herken-
nen.” Voor meer informatie: Ju-
dith Bosman-Draai 072-5051147 
of www.denatuurlijkecoach.nl.

Postzegelbeurs  met 
jubileumaanbieding 
Castricum - De jaarlijkse postzegelbeurs van de Postzegelver-
eniging Castricum wordt gehouden op zondag 17 februari van 
10.00 tot 16.00 uur in de aula van het Clusius College, Oranjel-
aan 2a in Castricum. De toegang is gratis.

Eigen leden en verzamelaars uit 
alle delen van het land bieden 
een grote verscheidenheid en 
kwalitatief goed filatelistisch 
materiaal aan. En natuurlijk kan 
er door ieder verzamelaar ook 
volop worden geruild. De beurs 
is geopend voor iedere verza-
melaar van postzegels, post-
waardestukken et cetera. 
Het bestuur verschaft infor-
matie over het verzamelen van 
postzegels en de voordelen van 
een lidmaatschap voor niet ge-
organiseerde verzamelaars.
Op de beurs is een speciale 
informatiestand voor jonge ver-

zamelaars. Deze verzamelaars 
kunnen gratis postzegels uit-
zoeken uit een grote partij door 
de seniorleden beschikbaar ge-
stelde zegels. Ex-verzamelaars 
en erfgenamen, die een verza-
meling willen verkopen, kun-
nen zich gratis laten adviseren 
hoe dit op de beste wijze kan 
gebeuren. De postzegelver-
eniging Castricum bestaat dit 
jaar 60 jaar. Daarom is er voor 
nieuwe leden een speciale ju-
bileumaanbieding. Wie zich nu 
aanmeldt als lid is tot de zomer 
van 2010 lid voor de prijs van 
een jaar contributie!

‘Wanneer en hoe leren 
de kinderen eigenlijk?’
Limmen - Op woensdag 20 fe-
bruari verzorgt onderwijsadviseur 
Ruud Musman van Onderwijsbe-
geleidingsdienst Noordwest een 
avond met als titel: Leren doe je 
‘natuurlijk’ overal. Basisschool 
het Kleurenorkest uit Limmen 
organiseert deze avond voor 
iedereen die geïnteresseerd is 
in hoe kinderen leren. Ouders, 
leerkrachten en andere belang-
stellenden zijn welkom. De toe-

gang is gratis en opgave vooraf 
is niet nodig. Aanvang 19.30 uur, 
einde rond 21.30 uur. Locatie: 
Trainingscentrum NTI-NLP, Oos-
terzijweg 8 in Limmen. 
Er is ook gelegenheid om het 
schoolgebouw van het Kleuren-
orkest aan het eind van de voor-
dracht te bezoeken. 
Kijk voor meer informatie op 
www.kleurenorkest.nl en/of bel 
naar de school: 072–5054606.

Lindyfit 50+ van Fruns live 
bij Radio Noord-Holland
Castricum - Op maandagochtend 18 februari gaat Radio 
Noord-Holland, onderdeel van RTVNH, voor de tweede maal 
binnen een maand live uitzenden vanuit de Dansstudio van 
Fruns aan de Verlegde Overtoom 9 in Castricum. 

Op dinsdag 29 januari stond de 
cursus ‘Swingen met Peuters’ onder 
de aandacht. Toen Radio Noord-
Holland hoorde van het door Fruns 
ontwikkelde concept ‘Lindyfit 50+’ 
wilde de journalist ok daar een 
uitzending aan wijden. Fruns, alias 
Wynzen Pauzenga, is fysiothera-
peut en heeft een concept bedacht 
waarbij de dansvorm lindyhop 
wordt gecobineerd met oefeningen 
waarbij kracht, mobiliteit, evenwicht 

en conditie de aandacht krijgen. De 
doelgroep is 50 jaar en ouder en 
voor iedereen geschikt. Er wordt 
gedanst op de oude jazzmuziek van 
onder ander Ella Fitzgerald, Louis 
Armstrong  en Glenn Miller. Wyn-
zen nodigt iedereen uit om op 18 
februari langs te komen om sfeer te 
proeven en op proef mee te dansen. 
Aanvang 9.30 uur.
Voor meer informatie bel met Wyn-
zen: 06-51046044
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Hockeymeiden kopen dak-
pannen voor Het Kronendak

Nico Bijman is namelijk, samen 
met zijn vrouw Dorina van Beek, 
de initiatiefnemer van ‘Het Kro-
nendak’, een gezinshuis voor 
kinderen met een verstandelijke 
beperking. Als zelfstandige zor-
gondernemers willen ze in hun 
gezin – dat bestaat uit drie eigen 
kinderen – opvang bieden aan 
zes kinderen, met vier perma-
nente en twee logeerplaatsen.

Op dit moment wordt er hard 
gewerkt aan het pand aan de 
Alkmaarderstraatweg in Castri-
cum. Om het project financieel 
te ondersteunen loopt de actie 
‘breng Het Kronendak onder de 
pannen’. Sympathisanten kunnen 
voor 10 euro een dakpan kopen 
en krijgen een plattegrond van 
het dak met daarop aangegeven 
waar de pan ligt. 

De opbrengst van de actie wordt 
onder meer besteed aan spelma-
terialen en inrichting van de tuin.

Na zwaarbevochten overwinning
CAS RC knokt zich terug in strijd
Castricum - De verliespartij bij ’t Gooi was flink aangekomen. 
Ondanks het feit dat het een geweldige wedstrijd was, werd 
het schamele verliezersbonuspunt niet van harte ontvangen. 
Gedurende de week werd de pijn echter verzacht door het 
knullige verlies van de Dukes bij Diok. Daarmee werd een 
plaats bij de play-offs voor de Castricummers een zekerheid 
en telt de thuiswedstrijd op 9 maart tegen AAC alleen nog voor 
het eventuele thuisvoordeel. 

Gastheren ASUB maakten het CAS 
RC zeker niet gemakkelijk. Niet al-
leen door gedegen spel, maar ook 
door een veld waar geen enkele 
grasspriet op te vinden was. De 
grootste winst van de Castricum-
mers was het goed kunnen om-
gaan met de omstandigheden en 
het bewaren van de discipline. Na 
een verbeten strijd op een modde-
rige zandvlakte smaakte de 10 – 18 
overwinning uiteindelijk zoet.
De bezoekers begonnen sterk, 
maar ASUB kon de aanval onder-
scheppen en via Fred Ronge een 
5 – 0 voorsprong aantekenen. Na 
een kwartier spelen kon uit een 
snel genomen penalty Peter van der 
Geest de gelijkmaker scoren. Onder 
toejuiching van het legioen (ook 
deze keer weer in de meerderheid) 
nam CAS RC al na vijf minuten in 
het tweede bedrijf de leiding. Storm 
Carroll benutte een zeldzame toe-
gekende strafschop. Daarna verviel 

de ploeg weer in dezelfde fout als 
voor de onderbreking. Domme pas-
ses brachten het balbezit terug bij 
de Belgen en die wisten snel daarna 
de voorsprong over te nemen. Een 
goede drive uit een line-out bracht 
de voorwaartsen met Julian Kanto 
over de trylijn. Nu was CAS RC 
echt wakker geschrokken en einde-
lijk werd de bal in de driekwartlijn 
doorgespeeld. Rob van der Velden 
profiteerde direct en met de verzil-
verde conversie van Carroll was de 
ban gebroken. Het zou een gewon-
nen wedstrijd worden, maar meer 
dan nog een strafschop van Carroll 
zat er niet in. Uit alle macht werd 
nog geprobeerd om er een bonus-
punt uit te spelen, maar de omstan-
digheden werkten verder niet meer 
mee. Door de 10 – 18 zege blijft CAS 
RC nog steeds in de race om weer 
een finaleplaats in de ING Cup. 
Opnieuw is ’t Gooi hier de grootste 
concurrent, zij behaalden wel een 

bonuspunt tegen ASUB. Zaterdag 
speelt CAS RC om 15.00 uur thuis 
tegen Bosvoorde, een week later 
wordt de uitwedstrijd tegen Ottig-
nies ingehaald. Voorafgaand aan 
het ING Cup duel op Wouterland 
komt de jeugd in actie. Eerst om 
11.00 en 12.00 uur op Wouterland 
met wedstrijden tegen de cubs en 
juniors van Tilburg en vervolgens bij 
Deen Supermarkt voor de sponsor-
actie. Zondag spelen alleen de colts 
thuis tegen Diok en de Ladies uit te-
gen Greate Trien. De andere teams 
zijn vrij, ook de Shadows, die afgelo-
pen zondag in Amsterdam knap van 
AAC wisten te winnen.

Heren 1 The Sea Devils geeft 
Hoofddorp 2 basketball-les!
Castricum -Heren 1 van basketballvereniging The Sea Devils 
zijn wel met een ‘opmerkelijk’ seizoen bezig. Het vlaggeschip, 
een mix van wat oudere spelers en jong talent presteert dit 
seizoen gewoonweg fantastisch en wordt voor steeds meer te-
genstanders een Berlijnse muur die moeilijk te slechten is. 

Het Castricums collectief trok 
met het ouwe soepie en topkok 
Bob ten strijde tegen ‘angstgeg-
ner’ Hoofddorp 2. Sea Devils 
speelt nou al een jaar of zes in 
de poule met deze mannen en 
meestal staat Heren 1 aan het 
kortere endje te trekken in dit 
soort evenementen. Ook nu wa-
ren ze er verre van gerust op. 

Sea Devils stond al heel snel op 
een 0-4 achterstand maar ging 
snel in een hogere versnelling 
en binnen een minuut stond 
het weer 12-4  waaronder twee 
scores via het famueuze out-of-
bound vanuit de achterlijn. Dit 
was aanleiding voor de mannen 
van Hoofddorp vanaf de eerste 
minuut met elkaar en de scheid-
sen van dienst te gaan praten, 

om dat vol te houden tot en met 
het douchen.
Daarmee is het verhaal van deze 
pot eigenlijk verteld: 83-57. Der-
ros wilde na zijn vijfde fout het 
veld verlaten maar niet zonder de 
scheids te bedanken. Hij heeft de 
eerst verbijsterde en daarna ont-
roerde man zo’n vijf keer de hand 
geschud die avond. 
Wie wel bij de les was was Bob. 
Met een gezicht trok hij vast-
gelopen aanvallen vlot en werd 
topscorer. 

Al met al toch een makkelijke 
zege. Sea Devils staat nu op 
veertien winstpartijen en slechts 
eenmaal verlies en gaat dus voor 
de hoofdprijs. Het kampioen-
schap lonkt. Zal het na meer dan 
20 jaar weer eens lukken? 

Klaverjasdrive 
Akersloot - Zaterdag 15 februari 
kunnen de klaverjasliefhebbers 
weer terecht op de maandelijkse 
drive die in café De Vriendschap 
wordt gehouden. Een drive met 
een prijzentafel met onder an-
dere een Senseo, dvd-spelers, 

paling, levensmiddelenpakket-
ten et cetera. Wie niet zo geluk-
kig is met het klaverjassen kan 
zijn geluk altijd proberen bij de 
grote verloting. De aanvang van 
de drive is 20.00 uur en kosten 
bedragen 4.00 euro. Opgeven via 
tel.: 0251-312866 of ‘s avonds in 
het café.

Castricum – Hoe is het om een 
echte honkbal bal zo ver mogelijk 
weg te slaan, een hoge bal in één 
keer te vangen of door de hele 
zaal naar een maatje te gooien? 
Sporthal De Bloemen wordt 
zondag 17 februari omgetoverd 
in een indoor honkbalzaal. Dan 
kunnen jongens en meisjes van 
acht tot vijftien jaar kennis ma-
ken met de Amerikaanse sport, 
die ook in Nederland steeds 
meer wordt beoefend.

De honkbaltak van Red Stars be-
staat dit jaar 25 jaar en ziet in dit 

jubileumjaar een mooie gelegen-
heid om extra aandacht te beste-
den aan de jeugd. Samen met de 
huidige leden kunnen de geïn-
teresseerde jongens en meisjes 
onder sportieve begeleiding alle 
spelelementen en facetten zelf 
ervaren.

Geïnteresseerd? Aanmelden met 
naam en leeftijd via redstars@ 
vitesse22.nl met als onderwerp 
Jeugdinstuif Red Stars Honkbal. 
Zondag 17 februari, van 11.00 tot 
14.00 uur in sporthal De Bloe-
men.

Red Stars organiseert een 
jeugdinstuif in de Bloemen

De meiden van C3 hebben als 
team zes dakpannen gekocht en 
hebben hun coach beloofd dat 
ze ook nog een zaterdag komen 
klussen. “Fantastisch’’, reageerde 
Nico Bijman. “Wij kunnen alle 
hulp gebruiken, want er is nog 
veel werk te verzetten.’’ Het is de 

bedoeling dat het pand deze zo-
mer wordt betrokken.
Men kan nog steeds een bijdrage 
leveren aan Het Kronendak. 

Maak 10 euro (of een veelvoud 
daarvan) over op Postbank-
rekening 310 5880 ten name 
van ‘stichting vrienden van Het 
Kronendak’ onder vermelding 
van ‘Onder de pannen’. Vergeet 
vooral niet naam en adres te ver-
melden, voor de plattegrond die 
wordt thuisgestuurd.

Castricum - De coach van meisjes C3 van de Castricumse 
hockeyclub MHCC, Nico Bijman, was afgelopen zaterdag blij 
met de 3-0 overwinning van ‘zijn meiden’. Maar na de wed-
strijd op het Wouterland hadden de meiden nog een verrassing 
voor hun coach in petto. 

Basketballers Tom en Emil 
van Sea Devils geselecteerd!
Castricum - Twee jonge Castricumse basketballers, Tom Oreel en Emil Rijcken, staan op de lijst van de 
voorlopige Nederlandse U18 Heren selectie 2008. Tom speelt bij Sea Devils en ook Emil is bij Sea Devils 
begonnen. 

Momenteel zit Emil in de Verenigde Staten op HighSchool, en neemt met het schoolteam deel aan de 
competitie. Het Nederlandse team zal deze zomer in Hongarije gaan deelnemen aan de Europese Kam-
pioenschappen. Ofschoon het nog niet zeker is of beide jongens in de definitieve selectie zullen komen, 
is het toch al bijzonder. Want de meeste voorgeselecteerde spelers komen van de grote clubs in de grote 
steden  die in basketballand ‘de bolwerken’ worden genoemd. 
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Danspaar Philipoom-van 
Londen dubbel finalisten 
Castricum - Afgelopen weekend vond het jaarlijks terugke-
rende danstoernooi ‘De Gooiland Trophy’ in Hilversum op het 
programma voor de wedstrijddansers van de Castricumse 
dansschool Griffioen.

Op de zaterdagavond 9 februari 
stonden aan de start van de gro-
te open 21 plusklasse ballroom, 
het danspaar Maurice Philipoom 
en Marieke van Londen. 

Nadat zij een goede voorronde 
wisten te dansen, stonden zij 
uiteindelijk in de grote finale van 

deze klasse, en werden verdiend 
kampioen. Op zondag 10 febru-
ari stonden Maurice en Marieke 
weer aan de start van de ball-
roomdiscipline, alleen nu in de 
A-klasse, de op één na hoogste 
klasse van Nederland. Maurice 
en Marieke behaalden een wel-
verdiende tweede plaats.  

Werkzaamheden plan 
Bakkerspleintje gestart
Castricum - Woensdag is een begin gemaakt met de werk-
zaamheden om het langverwachte hart van Castricum vorm te 
gaan geven. Om te beginnen zal een deel van het parkeerter-
rein aan het Bakkerspleintje verwijderd worden en zullen er 

bomen gerooid gaan worden. 
Aansluitend zullen er damwan-
den aangebracht worden ten be-
hoeve van de nieuwe parkeerkel-
der. Ondertussen zal er ook een 
aanvang worden gemaakt met 
de sloop van de panden aan de 
Dorpsstraat en De Bakkerij.
Ontwikkelaar Symbion is ver-
heugd dat het project thans in 
de uitvoeringsfase komt. Het 
totale plan voorziet in een ruime 
(gratis) parkeergarage, winkels, 
diverse soorten appartemen-
ten en een verblijfsplein aan de 
Dorpsstraat. De totale ontwikke-
ling zal een belangrijke impuls 
aan het centrum van Castricum 
geven. Volgens de makelaars is 

inmiddels het merendeel  van de 
appartementen verkocht. “Als de 
werkzaamheden straks starten, 
verwacht ik dat er voor de ove-
rige woningen zich snel kandi-
daten zullen melden”, stelt Malou 
Nota van Kuijs Reinder Kakes. 
“Men wil wel eens daden zien. 
Nou, het is zo ver!” 

Directeur Gert Jan Haandrikman 
van Symbion is trots op deze 
nieuwe fase van het project: “Hier 
hebben we met veel mensen heel 
hard naar toegewerkt. We hopen 
de bouwoverlast zoveel mogelijk 
te beperken en verwachten nog 
in 2009 het nieuwe hart van Cas-
tricum op te kunnen leveren”.

Bijdrage bij aankoop zonnepanelen, 
zonnecollectoren en warmtepompen 
Castricum - Door de burgemeester en wethouders van de ge-
meente Castricum is op 29 januari de ‘Stimuleringsregeling 
duurzame energietechnieken ten behoeve van bestaande wo-
ningen’ vastgesteld. 

Subsidie van maximaal 750 euro 
per techniek per huishouden bij de 
aanschaf van zonnepanelen, zon-
necollectoren en/of waterpompen 
kan bij de gemeente worden aan-
gevraagd. De regeling eindigt op 
31 december 2008 of wanneer het 
budget (10.000 euro) is besteed. 
De stimuleringsbijdrage is be-
doeld voor bestaande woningen 
van particuliere eigenaren in de 
gemeente Castricum. Voorwaarde 
voor de bijdrage is dat de technie-
ken zijn gekocht in de periode dat 
de regeling van kracht is. 
De Stimuleringsregeling is van 
toepassing voor PV-systemen (op 
basis van zonnepanelen / photo-
voltaïsche cellen voor de opwek-
king van elektriciteit), voor zon-

neboilersystemen (op basis van 
zonnecollectoren ter bereiding 
van warm tapwater en/of verwar-
ming) en voor warmtepompen. 
Met deze regeling wil de gemeen-
te Castricum inwoners stimuleren 
om duurzame energietechnieken 
in de eigen woning aan te schaf-
fen. Het is financieel aantrekkelijk 
vanwege een lagere energiereke-
ning, daarnaast is een verminderd 
gebruik van fossiele brandstoffen 
en een vermindering in CO2-uit-
stoot milieuvriendelijk. De regeling 
sluit aan op het werkprogramma 
‘Schoon en Zuinig: Nieuwe ener-
gie voor het klimaat’ van de Rijks-
overheid. Dit werkprogramma 
beschrijft de manier waarop Ne-
derland in 2020 over één van de 

meest efficiënte en schone ener-
gievoorzieningen van Europa kan 
beschikken. 
De gemeente Castricum geeft 
subsidie voor de aanschaf van 
zonnepanelen, zonnecollectoren 
en/of warmtepompen, daarnaast 
start de rijksoverheid naar ver-
wachting vanaf 1 april 2008 een 
subsidieregeling (Stimuleringsre-
geling Duurzame Energie) waarbij 
eigenaren van zonnepanelen een 
teruglever-vergoeding kunnen 
krijgen van 33 cent per kWh. Voor-
waarde hierbij is dat het systeem 
een vermogen tussen de 600 en 
3000 Wp heeft. 
Men kan een aanvraagformu-
lier downloaden via de website  
www.castricum.nl. Op maandag, 
dinsdag en vrijdag is het moge-
lijk contact op te nemen met dhr. 
Schuijt, team Milieu, gemeente 
Castricum, tel.:(0251) 661 124 / e-
mail: schuijt@castricum.nl.

‑	 Tand	prothetische	praktijk	

 stet
Gediplomeerd	tand	protheticus	lid	O.N.T.
DE sPECIALIsT VOOR UW KUNsTGEBIT

✒	 VOLLEDIGE	‑	GEDEELTELIJKE
				 KUNSTGEBITTEN

✒	 AANPASSINGEN,	REPARATIES,
				 REBASINGEN

✒		 LOSZITTEND	ONDERGEBIT?
				 KIES	VOOR	EEN	KLIKVASTE
				 OPLOSSING

telefoon 0251-653653

VOOR GEHEEL VRIJBLIJVEND ADVIES

Van	Egmondstraat	7,	Castricum
www.fredstet.nl

Depressie in 
de familie?
Castricum - Om naasten van 
iemand met een depressie te 
ondersteunen, organiseert GGZ 
Dijk en Duin een cursus die op 
9 februari start, eens in de twee 
weken van 19.00-21.00 uur. De 
cursus wordt gehouden in De 
Kern. Kosten: 30,00 euro voor 
een cursusmap en een boek 
‘gids voor familieleden’. Voor 
meer informatie of aanmelden 
kan men bellen met de afdeling 
Preventie van GGZ Dijk en Duin: 
0251-276458 of stuur een mail: 
preventiemk@dijkenduin.nl.

Geen krant 
ontvangen?

Bel: 
0251-674433
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Vitesse blijft in het 
spoor van de koploper
Castricum – Vitesse’22 heeft zondagmiddag in eigen huis een 
regelmatige 2-0 zege geboekt op Hellas Sport. De Castricum-
mers blijven hierdoor enigszins in het spoor van koploper De 
Kennemers.

In de eerste helft bleken de Zaan-
kanters aan Vitesse gewaagd, 
met kansen en kansjes over en 
weer. Toch had Vitesse de iets 
grotere mogelijkheden en zette 
dat ook om in een voorsprong, 
dankzij een bekeken goal van 
Robin Bakker.
“In de tweede helft wilden we 
meer druk vooruit zetten”, aldus 
trainer Dick Jan Ente. Een ideale 
situatie daarvoor deed zich voor 
toen een Hellas Sport-speler met 
rood van het veld werd gestuurd. 
Hij kreeg direct achter elkaar 
twee keer geel wegens com-
mentaar op de leiding. Ondanks 
het numerieke en het spelover-
wicht van Vitesse, wist Hellas 
Sport tweemaal de lat te raken. 

Uiteindelijk was het Robin Bak-
ker die met een individuele actie 
op rechts de wedstrijd in het slot 
gooide. Hij bediende Tanno van 
den Berghe die de 2-0 binnen-
prikte.
“Een gelijkwaardige ploeg”, oor-
deelde Ente over de opponent. 
“Wij hebben alleen iets meer 
kwaliteit en dat zag je aan de 
individuele acties.” Vitesse, dat 
momenteel tweede staat met ne-
gen punten achterstand op De 
Kennemers, blijft omhoog kijken. 
“Qua resultaat springt De Ken-
nemers er bovenuit, qua voetbal 
niet. We blijven ze achtervolgen”, 
sprak Ente hoopvol.
Vitesse speelt zondag 17 februari 
weer, uit bij Purmersteijn.

VV Limmen blijft winnen
Limmen - De vrouwen 1 van VV Limmen blijven het uitstste-
kend doen in de competitie. De uitwedstrijd tegen de Valken 
werd met 0-2 gewonnen.

Afgelopen zondag stond opnieuw 
de uitwedstrijd tegen de Valken 
op het programma, en dit komt 
door een wat wonderlijke compe-
titie indeling (twee teams trokken 
zich voortijdig terug en daardoor 
moeten de overgebleven teams 
nu meer tegen elkaar spelen). 
Vorige week werd er tegen deze 
tegenstander met 3-0 gewonnen.
Limmen moest het doen zonder 
twee vaste krachten die met win-
tersportvakantie waren. En Laura 
Koot was nog niet hersteld van 
een blessure. Daar stond tegen-
over dat twee andere vakantie-
gangers terug waren in de basis. 
Limmen begon matig. Speelster 
Nathalie Hollenberg: “Ondanks 
het feit dat we met elkaar had-
den afgesproken om fel te begin-
nen, lieten we ons in het begin 
te vaak aftroeven en speelden 
we gewoon te slap. Er werd veel 
te veel balverlies geleden en er 
werd zelfs een beetje gemopperd 
op elkaar.” Wel kreeg het team de 
eerste helft nog drie goede kan-
sen om de score te openen, maar 
iedere keer was de afwerking niet 
scherp genoeg om te scoren. 
Zo begon de tweede helft met 
nog steeds 0-0 op het bord. Ge-
lukkig voor de meegereisde fans 
begon Limmen dit keer scherper 
en werden de duels wel gewon-
nen. Hierdoor werden de dames 
van de Valken onder druk gezet 
en hadden zij zeer veel moeite om 
er nog uit te komen. Na ongeveer 
een kwartier spelen was het Hol-
lenberg die voor de 0-1 zorgde. 
Judith Bos brak goed door op 
rechts en bezorgde de bal bij Hol-
lenberg, die met een van richting 
veranderd schot de openingstref-
fer aan liet tekenen. Daarna kreeg 
Limmen meer zelfvertrouwen en 

drong het de thuisploeg nog meer 
terug. Na een corner van Marije 
Min die door Wendy Kaandorp 
knap werd verlengd bij de eerste 
paal, was het Bos die met een 
kopbal voor de 0-2 zorgde. 
Hierna gaf de ploeg verdedigend 
niets meer weg en keepster Mo-
nique Castricum had de tweede 
helft bijna niets meer te doen. Na 
een goed opgezette aanval werd 
het 0-3 en was de wedstrijd be-
slist. Vervolgens kon Limmen de 
wedstrijd gemakkelijk uitspelen, 
ook omdat men conditioneel veel 
beter was dan de dames van de 
Valken. Limmen was blij met de 
punten. Hollenberg: “Al met al 
hebben we niet ons beste voetbal 
laten zien, maar door een prima 
inzet in de tweede helft hebben 
we toch nog vrij makkelijk kun-
nen winnen. Volgende week zijn 
we vrij, die week daarna staat de 
topper tegen nummer drie Duin-
rand S op het programma. Dan 
moeten we laten zien waarom wij 
nu bovenaan staan.”

Ouderenmiddag Blauw-Zwart
Castricum - De Supporters-
vereniging Blauw-Zwart van 
Vitesse‘22 houdt donderdag 21 
februari voor de 39e keer de 
jaarlijkse ouderenmiddag.  On-
der het genot van een hapje en 
een drankje kunnen die middag 
de ouderen van Castricum, al 
dan niet met een Vitesseverle-
den, klaverjassen. Ook zijn er 
vele prijzen beschikbaar voor alle 
categorieën: zij die hoog of laag 
scoren, maar ook de middenmo-
ters maken door loting kans op 
een van de vele prijzen. Traditie-

getrouw wordt deze middag niet 
alleen druk bezocht, maar ook 
hoog gewaardeerd.

De aanvang is om 14.00 uur in de 
Vitesse-kantine De Treffer. Voor 
deze ouderenmiddag worden 
weer maximaal honderdtwintig 
gratis kaarten uitgegeven. De 
kaarten zijn af te halen bij Jos 
Kramer, Wayenburg 5 ( tot 12.00 
uur of na 17.00 uur).
Op de website van Blauw-Zwart 
www.suppver-blauw-zwart.nl 
staat alle informatie.

Ente naar hoofd- 
klasser ADO’20
Castricum – Dick Jan Ente ver-
laat Vitesse’22. De 41-jarige trai-
ner, sinds 2002 hoofdcoach in 
Castricum, gaat in de hoofdklasse 
aan de slag bij het Heemskerkse 
ADO’20.  Ente promoveerde in 
2006 met Vitesse’22 en miste af-
gelopen seizoen op een haar na 
promotie naar de eerste klasse. 
De voormalige voorstopper van 
AZ, nu woonachtig in Hoofd-
dorp, trainde eerder de jeugd van 
ADO’20, FC Lisse, Uitgeest en FC 
Castricum.  Technische commis-
sie en bestuur van Vitesse’22 zijn 
op zoek naar een nieuwe trainer.

FC Castricum in een dip
Castricum - Het zaterdagteam van FC Castricum heeft ook de 
derde competitiewedstrijd in het nieuwe jaar niet in winst we-
ten om te zetten. Dat was de ontnuchterende conclusie na 90 
minuten voetbal op sportpark Noordend. Twee fouten van de 
geplaagde doelman Marc de Nijs beslisten de wedstrijd in het 
voordeel van de bezoekers. 

Opperdoes won met 2- 0 en op 
basis van het vertoonde spel 
was dat gewoon verdiend. Di-
verse selectieleden gingen na 
de wedstrijd direct naar huis. 
Zo langzamerhand is sprake 
van een kleine crises op Noord 
End. Vlak voor rust kreeg Opper-
does de openingstreffer op een 
presenteerblaadje. Marc de Nijs 
plaatste de bal zomaar in de voe-
ten van Hans Kieviet, die met een 
fraaie boogbal Opperdoes aan 
de leiding bracht, 0- 1. En met-
een al in de eerste minuut van 
de tweede helft ging het weer 

mis voor Castricum. Marc de Nijs 
kreeg een vrije trap van Opper-
does niet onder controle waarna 
de toegesnelde Gertjan Klopper 
dankbaar profiteerde van de fout 
van de Castricum doelman, 0- 2. 
De tegenslag van formaat had 
een opmerkelijke uitwerking op 
FC Castricum. Gertjan Nieuwen-
huizen reageerde zijn frustraties 
af op Opperdoes verdediger 
Peter Smit en mocht van geluk 
spreken dat hij geen rood kreeg 
van Van Dijk. Trainer Rob de Kip 
wisselde direct zijn spits om er-
ger te voorkomen. 

Derby eindigt onbeslist
Castricum - FC Castricum heeft afgelopen zondag slechts een 
punt overgehouden uit de ontmoeting met Beverwijk. In een 
leuke wedstrijd lukt het de Castricummers niet op het veld-
overwicht in doelpunten uit te drukken. Na 90 minuten stond 
er 1-1 op het scorebord. 

De vorige wedstrijd was een 7-2 
overwinning geworden voor de 
Castricummmers. Dit maal was 
het een hele andere wedstrijd. 
Beverwijk speelde de eerste helft 
best aardig, ondanks een aantal 
schorsingen en blessures. Het 
was dan ook Beverwijk dat na 35 
minuten de score opende. Met 
een fraaie kopbal werd keeper 
van Galen gepasseerd. Daarmee 
bleef de ruststand 1-0. In de 65e 

minuut kwam dan toch de ver-
diende gelijkmaker, na een bril-
jante voorzet van uitblinker Jort 
Boot controleerde Daan Brugge-
ling de bal en met een schitte-
rend volley werd de doelman van 
Beverwijk gepasseerd (1-1). Na 
het eindsignaal teleurstellende 
gezichten bij FC Castricum. Vol-
gende week heeft het eerste vrij, 
daarna speelt het thuis tegen Il-
pendam. 

Meervogels 
blijft koploper
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels blijft na de fraaie 
2-1 winst op Hellas Sport aan 
kop staan in de vierde klasse. 
De ploeg speelde in de eerste 
helft sterk en kwam door Broerse 
op voorsprong. Hellas kon voor 
rust toch nog gelijk komen via 
Van Veen.  Na de pauze werkte 
de thuisploeg hard om de winst 
te pakken. De verdiende treffer 
werd gemaakt door Kuhlmann. 
Het zaterdagteam moet komend 
weekend tegen middenmoter 
KFC spelen. Er moet gewonnen 
worden want de voorsprong op 
concurrent Volendam is slechts 
drie punten.

Meervogels 
pakt volle 
winst
Akersloot - Het zondagteam van 
Meervogels is tegen PSCK goed 
voor de dag gekomen en kon met 
1-2 terug naar huis gaan. Het team 
blijft door dit resultaat op de twee-
de plek van de ranglijst staan. 
Zondag 17 februari moet er tegen 
koploper Volendam worden ge-
speeld. De achterstand, tien pun-
ten, is fors maar wie weet kan de 
ploeg voor een stunt zorgen. Van-
wege het bijzondere karakter van 
deze wedstrijd heeft de M-side 
voor de spelers en begeleiders van 
Meervogels 1 en een aantal M-
side leden een bus georganiseerd 
naar Volendam.  Een vrijwilliger 
van de M-side: “Aansluitend zullen 
wij samen met de selectie gebruik-
maken van het buffet bij Hotel van 
der Valk. Dit is een totaal M-side 
arrangement, dus degenen die met 
de bus mee willen, moeten ook ge-
bruik maken van het buffet. Samen 
uit, samen thuis. All-in prijs voor 
bus en buffet (inclusief eten en 
drinken) 35,00 euro. Voor alle dui-
delijkheid: de consumpties in de 
Volendamkantine zijn niet inbegre-
pen.” Tijdig aanmelden in verband 
met beperkte ruimte via een mail 
naar mside@meervogels.nl of sms 
naar 06-53246213. Alleen voor M-
side leden. Vertrek om 12.00 uur 
vanaf Cloppenburgh.
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AVC-ers Butter en Kibet 
winnen de nationale titel
Castricum - Bij het Nederlands kampioenschap 10 kilometer 
op de weg in Schoorl hebben Michel Butter en Hilda Kibet met 
overmacht de eerste plaats behaald. Ook Monique Arkenbout 
wist bij deze nationale titelstrijd in haar categorie het podium 
te halen. 

Hilda Kibet ging als absolute 
favoriete voor de titel van start. 
De Castricumse maakte dit in 
de race ook meer dan waar. Met 
maar liefst 2.30 voorsprong op 
de als tweede aankomende Mi-
randa Boonstra pakte de onlangs 
Nederlandse geworden Kibet 
haar eerste nationale titel. Zij 
deed dit in een schitterende tijd 
van 31.01 min, waarbij zij slechts 
2 seconden verwijderd bleef van 
het nationale record op deze af-
stand dat in handen is van de 
Nederlandse wereldkampioene 
Lornah Kiplagat. Ook Monique 
Arkenbout bewees andermaal in 
haar categorie zeer sterk te zijn. 
In de tijd van 37.57 behaalde de 
Limmense in haar categorie de 
tweede plaats.
Bij de mannen senioren ging 
Michel Butter als titelverdediger 
van start. Na zo’n 7 kilometer 
had de AV Castricum atleet nog 
twee achtervolgers in zijn spoor, 
waarmee in het laatste deel van 
de wedstrijd duidelijk afrekende. 
Op de meet was zijn voorsprong 

op nummer twee Patrick Stitzin-
ger 11 seconden. Butter prolon-
geerde daarmee zijn titel in een 
tijd van 28.48 seconden. Ook an-
dere AV Castricum atleten liepen 
bij deze nationale titelstrijd een 
goede wedstrijd. Tom Wiggers 
beëindigde zijn 10 kilometer als 
6e in de tijd van 29.59. Hugo van 
den Broek werd 16e in 30.58, op 
28 seconden gevolgd door Peter 
Res die daarmee op de meet een 
tijd van 31.26 liet noteren. Be-
halve de nationale strijd op de 
10 kilometer stonden in Schoorl 
ook een 21,1 en een 30 kilome-
ter op het programma. Ook hier 
liepen een aantal AVC atleten 
zich in de prijzen. Op de halve 
marathon behaalden zowel Pe-
ter Burger als Peter ter Sluis in 
hun categorie de 1e plaats. Peter 
Burger voltooide zijn wedstrijd 
in 1.18.06, terwijl Peter ter Sluis 
zijn halve marathon in 1.19.56 
afsloot. Op de 30 kilometer be-
haalde Ria Stam bij de vrouwen 
50 in 2.22.27 de hoogste trede 
van het podium. 

Butter en Lauret samen 
op podium NK 10km 
Regio - Het Nederlands Kampioenschap 10 km op de weg werd 
dit jaar voor de vierde en laatste keer gehouden in Schoorl. 
Van TDR stonden twintig atleten aan de start van de tien kilo-
meter. Negen van de startende atleten waren de dag voor de 
wedstrijd teruggekomen uit het Zuid-Afrikaanse Dullstroom, 
de anderen hadden zich voorbereid in Nederland. 

Junioren Wesley Pauel en Mar-
griet Berkhout grepen respec-
tievelijk het zilver (jongens) en 
goud (meisjes) bij de junioren. 
Michel Butter en Martin Lauret, 
die mee waren op trainingsstage 
naar Zuid-Afrika, zorgden voor 
spektakel door beiden op het 
podium te eindigen bij de man-
nen senioren. Hiermee deed TDR 
wat er van haar verwacht werd: 
pieken op de belangrijke mo-

menten. De Nederlandse titel bij 
de dames ging naar Hilda Kibet 
in een fenomenale tijd van 31.01 
minuten. Michel Butter pakte de 
Nederlandse titel in een nieuw pr 
van 28.48. Het TDR-feest werd 
gecompleteerd door kersverse 
TDR-atleet Martin Lauret, die de 
bronzen plak voor zich opeiste. 
De zesde plek op het NK werd 
verrassend bezet door TDR’er 
Tom Wiggers.  

Verrassende WK voor mini’s
Castricum - De voetbalmini’s van FC Castricum voetbalden zich zondag 
op het WK weer behoorlijk in het zweet. Ook en in deze derde ronde wa-
ren er weer verrassende uitslagen te noteren, verlies en winst, het hoorde 
er allemaal bij. Nadat de spelers onder luid applaus van de het in grote ge-
talen opgekomen publiek het hoofdveld van FC Castricum hadden betre-
den, kon de vijfde wedstrijd in de derde ronde eindelijk beginnen. Onder 
deskundige leiding van 5 D-junioren waren de wedstijden een genot om 
naar te kijken, en het ene doelpunt was nog mooier dan het andere.  

Foto: Michel Butter prolongeert nationale titel (foto: Karel Delvoye)

Goud voor 
AVC-ers Jack 
Dekker en 
Marc van Vliet
Castricum - Bij de Nederlandse 
Indoorkampioenschappen atle-
tiek in het Limburgse Sittard heb-
ben de AVC-atleten Jack Dekker 
en Marc van Vliet de nationale 
titel veroverd.

Jack Dekker was sterk op dreef 
bij het kogelstoten. De Heems-
kerker wist met een fraaie stoot 
van 12.02 m  de concurrentie 
20 cm. voor te blijven. Met deze 
prestatie pakte hij de titel bij de 
masters 55-59. Bij het polsstok-
hoogspringen hield Marc van 
Vliet in dezelfde categorie ook 
de concurrentie op afstand. In 
de mooie indoorhal bedwong de 
AVC’er de hoogte van 3.30 meter, 
ruim voor de nummer twee. Hier-
mee voegde hij weer een gouden 
plak aan zijn al imposante col-
lectie toe.  

Jeugdtrainers Croonenburg 
in ‘t nieuw gestoken
Castricum - Marcel Kok, zelf actief volleyballer bij Croonenburg, is erg 
te spreken over wat er de afegelopen periode voor de jeugd gebeurt en 
nog gaat gebeuren. Hij is al sponsor van de shirts van alle jeugdleden, 
maar vond dit nog niet genoeg. Hij wilde ook iets doen voor de trainers. 
Alle jeugdtrainers van Croonenburg zijn sinds vandaag herkenbaar aan 
de paarse polo met het logo van Kok Assurantieen en Hypotheken. 

Bosloop en Kennemer 
Cross bij AV Castricum
Castricum - De laatste AVC Bosloop van het seizoen staat 17 
februari op het programma. Traditiegetrouw is deze bosloop on-
derdeel van het Kennemer Cross circuit, dat door verschillende 
atletiekverenigingen uit de regio wordt georganiseerd. De wed-
strijdafstanden zijn 7,7 km voor vrouwen en 10,7 km voor man-
nen, en voor de jeugd en neo-senioren 2,3 km en 4,0 km. 

Daarnaast is er voor de liefhebbers 
ook een parcours van 16,1 km uit-
gezet. Alle afstanden zijn daarnaast 
toegankelijk voor iedereen die hem 
graag wil lopen. Het prachtige par-
cours voert vanaf de atletiekbaan 
het bos- en duingebied van PWN 
in en staat garant voor een pittige 
cross, met soms een stuk verhard 
fietspad. Alle afstanden zijn nauw-
keurig uitgezet en op de wedstrijd-
afstanden staan kilometerbordjes. 
Op de afstanden die deel uitma-
ken van het Kennemer Cross klas-
sement zijn voor de verschillende 
categorieën kadobonnen te winnen. 
Voor de jeugd t/m de junioren C/D 
worden er bekers uitgereikt. De 
pupillen en junioren C/D kunnen 
bij deelname aan de 2,3 km resp. 
4,0 km de laatste punten verdienen 
voor de jeugdklassementen van 
de AVC Boslopen. Inschrijven kan 
het best vooraf via de website van 
AVC www.avcastricum.nl tot en met 
15 februari. Na-inschrijven is ook 
mogelijk op de ochtend zelf op het 
atletiekpark tegen een iets hoger 
inschrijfgeld. Bij het inschrijfgeld is 
een blikje sportdrank en de toegang 
tot het duingebied inbegrepen. De 
jeugd betaalt 2,50 euro en krijgt 
daarvoor ook een herinnering. Het 
inschrijfgeld voor de volwassenen 
is 3,00 euro voor de 4,0 km en 4,00 
euro voor de 7,7 km, 10,7 km en 16,1 

km. Een herinnering aan de loop is 
te bestellen voor 1,50 euro.
De starttijden zijn 10.15 uur voor de 
2,3 km en 4.0 km en 10.45 uur voor 
de drie langere  afstanden. Start en 
finish zijn voor alle afstanden op de 
atletiekbaan aan de Zeeweg.

Strandloop 
voor weeshuis
Egmond aan Zee - Op vrijdag 18 
april wordt in Egmond aan Zee 
een strandloop gehouden waar-
van de gehele opbrengst ten 
goede komt aan weeshuis Atjeh. 
De organisatie is in handen van 
For Children. Start en finish is 
bij strandpaviljoen de Uitkijk en 
er kan gekozen worden uit 5 of 
10km. De start is om 19.20 uur. 
Er zijn ereprijzen voor eerste drie 
dames en heren. Voorinschrijven: 
jan.forchildren@home.nl en kost 
vijf euro. Ter plekke betaalt men 
zeven euro. Deelnemers krijgen 
een T-shirt als herinnering. Dou-
chen kan in het zwembad de Wa-
tertoren. Meedoen aan de jeugd-
loop van 500-1000 meter kost 
drie euro, inclusief herinnering. 



Vereniging drukt kosten
Wethouder Portegies is enthousiast over 
dit project. “Fantastisch! Twintig starters 
kopen een huis van 110.000 tot 155.000 
euro en dat doen ze als vereniging. Dit 
noemen we collectief particulier opdracht-
geverschap. De starters hebben genoeg 
eigen inbreng om hun huis zoveel mogelijk 
naar hun wens te laten bouwen en omdat 
ze het als vereniging doen worden er heel 
wat kosten bespaard. Wat wil je nog meer? 
Dit wordt een prachtig project in Akersloot. 
Ik ben er trots op!” Ook de aanwezige me-
vrouw S. Baggerman, gedeputeerde van 
de provincie Noord-Holland, is een warm 
voorstander van collectief particulier op-
drachtgeverschap (CPO).

Partners
Woningcorporatie De Wonerij verstrekt 
de groep jongeren een lening, dekt enkele 
afzet- en afbreukrisico’s af en past een te-
rugkoopconstructie toe om de woningen 
ook op termijn voor volgende generaties 
starters betaalbaar te houden. De Regie BV 
uit Amsterdam werkte de aanpak uit voor 
de realisatie van het project en begeleidt de 
groep jongeren tot en met de oplevering 
van hun woningen. Voor het ontwerp van 
de woningen heeft kopersvereniging De 
Vrijegeest het Alkmaarse architectenbureau 
Kerssens en De Ruiter in de arm genomen. 

Meer informatie
Meer informatie over dit bouwproject staat 
op de website van kopersvereniging De 
Vrijegeest: www.deregie.nl/vrijegeest

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
13 februari 2008

Pontveer Het 
Schouw (Kern 
Akersloot)
uit de vaart
Een binnenvaartschip heeft donderdag-
ochtend 7 februari de kabels van het 
pontveer bij Akersloot stukgetrokken. 
Hierdoor is schade ontstaan aan het 
pontveer en de aan- en afmeerplaatsen. 
Het is op dit moment niet bekend wan-
neer de pont weer in de vaart wordt 
genomen.

Ontwikkelingsovereenkomst is getekend
‘Collectief particulier opdracht-
geverschap’ geeft starters ruimte
Woensdag 6 februari tekenden de gemeente, de kopersvereniging en De Wonerij een 
ontwikkelingsovereenkomst in de nieuwe Johannesschool in Akersloot. Hiermee is het 
startsein gegeven voor een uniek woningbouwproject waarbij jongeren zelfstandig hun 
eigen nieuwbouwwoningen ontwikkelen en realiseren. Ook zijn de bouwplannen aan 
omwonenden gepresenteerd. De plannen zijn in het algemeen zeer positief ontvan-
gen.

Tien starters en architecten van Kerssens en De Ruiter voor de oude Johannesschool die 
plaats gaat maken voor de nieuwe woningen.

(V.l.n.r.) Tijdens de feestelijke bijeenkomst tekenden Peter Meijne (secretaris De Vrije-
geest), D. Tromp (directeur De Wonerij), Siem Meijne (voorzitter De Vrijegeest), Christel 
Portegies (wethouder gemeente Castricum) en Jan Veldt (penningmeester De Vrijegeest) 
de ontwikkelingsovereenkomst.



Agenda
Raadsplein
14 februari 2008

Raadscarrousel
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

21 februari 2008
Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 20:30 Deelname aan Regionaal Bureau Inkoop en Aanbestedingen
19:30 - 20:30 Rapport rekenkamer ‘onderzoek leges’
20:30 - 21:00 Initiatiefvoorstel PvdA energiebox
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 7 februari 2008
b. Lijst van ingekomen stukken
c. Lijst ter inzage gelegde informatie
d. Lijst van toezeggingen en moties
e. Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

Nota bene: de raadsvergadering van het Raadsplein komt te vervallen wegens het 
ontbreken van vergaderpunten.

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.

Dokter van Nieveltweg afgesloten (Kern 
Castricum) 18 februari tot 15 juni 2008
Door werkzaamheden aan de Soomerwegh 
en de C.F. Smeetslaan, ter hoogte van het 
gemeentehuis, ontstaat ten gevolge van de 
werkzaamheden sluipverkeer op de Dokter 
van Nieveltweg. 
Dit veroorzaakt onveilige situaties en over-
matig overlast voor de bewoners van de 
woonwijk grenzend aan de Dokter van Nie-
veltweg. Klachten van bewoners hebben de 
gemeente doen besluiten om de Dokter van 
Nieveltweg de komende vier maanden voor 
het doorgaand rijverkeer af te sluiten.
De woningen aan de C.F. Smeetslaan, 
Wayenburgh, Arentsburg en Dokter van 
Nieveltweg zijn vanaf maandag 18 febru-

ari uitsluitend te bereiken via de Dokter 
de Jonghweg. Het doorgaand fietsverkeer 
heeft geen hinder van deze afsluiting.
De afsluiting wordt nabij de hoek van de 
flat van de C.F. Smeetslaan, aan de zijde 
van de Dorpsstaat geplaatst. De parkeer-
havens van de Dokter van Nieveltweg, tus-
sen de Dorpsstraat en de flat, blijven via de 
Dorpsstraat bereikbaar.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 
contact opnemen met dhr. E. Koers, tele-
fonisch bereikbaar op nummer (0251) 661 
141. Bij afwezigheid van dhr. Koers kunt u 
informatie inwinnen bij dhr. A. Rodenburg, 
(0251) 661 144.

Vernieuwen deel hoofdwaterleiding 
in de Uitgeesterweg in Limmen
N.V. PWN Waterleidingbedrijf Noord Hol-
land is voornemens een deel van de hoofd-
leiding in de Uitgeesterweg in Limmen te 
vernieuwen. Het gaat om een lengte van 
+/- 120 meter op het deel dat achter het 
bezinestation van Texaco ligt. De werk-
zaamheden starten op maandag 18 febru-
ari en worden uitgevoerd door Aannemers-
bedrijf VBK uit Hoorn.
Tijdens de werkzaamheden wordt de rij-
baan aan de zijde van het benzinestation 
afgezet. Het verkeer moet tijdens de werk-

zaamheden rekening houden met enige 
hinder.
Verwacht wordt dat de werkzaamheden 
voor half maart zijn afgerond. Dit is echter 
wel afhankelijk van de weersomstandighe-
den, waardoor bij slecht weer de planning 
in tijd kan uitlopen. 
Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met het PWN,  dhr. G. Verhoef  
(0251) 264326. De direct betrokken bewo-
ners zullen worden voorzien van drinkwa-
ter door middel van een noodleiding.

BRANDWEEROEFENING MINDER REDZAMEN
De gemeente probeert op verschillende 
manieren zichzelf en burgers voor te be-
reiden op hoe te handelen bij calamiteiten 
als mensen minder zelfredzaam zijn en zelf-
standig wonen. Dat gebeurt door voorlich-
ting over wat te doen bij een calamiteit. Er 
wordt daarbij ook een actieve bijdrage ge-
vraagd van mensen die minder zelfredzaam 
zijn, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat 
de buren geïnformeerd zijn en dat er een 
telefoon bij de hand is.

Daarnaast leidt de gemeente hulpverleners 
op door hen in de praktijk te laten ervaren 
tegen welke problemen minder zelfredza-
men aan (kunnen) lopen bij calamiteiten. 
Het bedrijf Sjenzo organiseert momenteel 
twee brandweeroefeningen voor vrijwil-
ligers van brandweer Castricum. Dat ge-
beurt in het kader van Taskforce Handicap 
en Samenleving. 

De training bestaat uit een affiniteittraining 
en een groepsdiscussie. Tijdens de training 
worden de brandweerlieden in 3 groepen 
verdeeld en rouleren gedurende de avond. 
Twee groepen oefenen met het besturen 
van een rolstoel (en met het bestuurd wor-
den in een rolstoel) en worden getraind 
in het omgaan met dagelijkse obstakels 
als drempels en dergelijke. Zo ervaren de 
brandweerlieden hoe het is om minder 
zelfredzame mensen te helpen, maar kun-
nen ook zelf ervaren hoe het is om minder 
zelfredzaam te zijn. De derde groep bekijkt 
een video die de hulpverleners inzicht geeft 
in de diversiteit aan handicaps en hoe daar-
mee om  te gaan. 
De eerste praktijkoefening is gehouden op 
dinsdagavond 5 februari; de tweede oefe-
ning werd gehouden op maandagavond 
11 februari in het gemeentehuis van Cas-
tricum.

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:
300108 Middenweg 36 in Limmen

Het slopen van de woning
Duinweg 3 in Bakkum
Het slopen van asbesthoudende dakplaten

040208 Molenweide 26 in Castricum
Het plaatsen van een tuinhuisje

050208 Volkstuinencomplex “Breedeweg” in Castri-
cum
Het plaatsen van een hobbykasje
Oosterweide 6 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Beverwijkerstraatweg 146 in Castricum
Het wijzigen van de schuur`
Verlengde Roemersdijk 6 in Akersloot
Het aanleggen van een verharding

060208 Willem de Zwijgerlaan 92b in Castricum
Het plaatsen van een schutting
Brakersweg 45 in Castricum
Het wijzigen van de gevels
Prinses Margrietstraat 31 in Castricum
Het plaatsen van een schuur

Rectificatie:
In de publicatie van 6 februari 2008 stond:
280108 Thalia 5 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel

Dit moet zijn:
280108 Thalia 25 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aangevraagde aanlegvergunning
Verlengde Roemersdijk 6 in Akersloot (ingekomen 05-

02-2008) (10-02-2008)
Het aanleggen van verharding.

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

apv-vergunningen (Overigen)
Inzameling artikelen Albert Heijn te Limmen (11-02-2008)
Aan de Stichting Vrienden van Sighet is vergunning 
verleend voor het inzamelen van artikelen bij de Albert 
Heijn te Limmen op 8 maart 2008.
Inzameling statiegeldflessen tbv handbalvereniging 
Meervogels ‘60 (11-02-2008)
Aan handbalvereniging Meervogels ‘60 is vergunning 
verleend voor het inzamelen van statiegeldflessen in 
Akersloot op 15 mei 2008.
Ontheffing sluitingsuur VV Limmen (11-02-2008)
Aan het bestuur van VV Limmen is ontheffing van het 
sluitingsuur verleend voor de nacht van 21 op 22 maart 
2008 tot 02.00 uur.

Gemeente Castricum voldoet al gro-
tendeels aan de Kaderrichtlijn Water
De Europese Kaderrichtlijn Water is het 
nieuwe wettelijke kader voor schoner wa-
ter. 
Afgelopen jaar heeft de gemeente Cas-
tricum samen met een tiental gemeen-
ten in Noord-Kennemerland en met het 
hoogheemraadschap een lijst van nut-
tige maatregelen opgesteld die het water 
schoner maken. Ook diverse maatschap-
pelijke organisaties en belangengroepen 
zijn hierbij betrokken. In het Gebiedsplan 
Samen Werken Aan Schoon Water wordt 
aangegeven wat er de komende jaren moet 
gebeuren en wie dat moet betalen. Geble-
ken is dat de meeste maatregelen door het 
hoogheemraadschap moeten worden uit-
gevoerd, zoals bijvoorbeeld de aanleg van 
natuurvriendelijke oevers in het buitenge-
bied. Gemeenten blijken bij de uitvoering 

van hun gemeentelijke taken in feite al 
heel veel bij te dragen aan schoner water. 
Zo heeft de gemeenteraad van Castricum 
onlangs haar nieuwe rioleringsbeleid vast-
gesteld waarbij zij de volle verantwoorde-
lijkheid neemt voor haar zorgtaken. Het 
relatief schone regenwater wordt afgekop-
peld en structurele grondwaterproblemen 
zullen in de komende tien jaren worden 
aangepakt. Ook legt de gemeente natuur-
vriendelijke oevers aan en de gemeente is 
overgestapt op een milieuvriendelijker wij-
ze van onkruidbestrijding en gladheidbe-
strijding. Hierdoor spoelt minder vervuiling 
in de sloten. Schoner water is goed voor de 
ecologie, de waterplanten en de vissen en 
leidt tot een duurzamer leefmilieu met een 
grotere belevingswaarde en meer ruimte 
voor recreatie.



Ontheffing sluitingsuur Storeyclub (11-02-2008)
Aan het bestuur van de Storeyclub te Akersloot is ont-
heffing van het sluitingsuur verleend voor de nacht van 
29 op 30 maart 2008 tot 02.00 uur. Tevens is door de 
Storeyclub voor deze nacht een melding van het geluid 
ingediend.
Ventvergunning Granton Marketing (11-02-2008)
Aan Granton Marketing is vergunning verleend voor het 
houden van een promotiecampagne voor de Nuon van 
4 februari tot en met 15 maart 2008.
Ventvergunning Handbalvereniging Meervogels ‘60 
(11-02-2008)
Aan het bestuur van Handbalvereniging Meervogels ‘60 
is een ventvergunning verleend voor de verkoop van 
potjes met bloembollen op 19 maart 2008.
Vergunning reclameborden Stichting Culturele Mani-
festaties Castricum (11-02-2008)
Aan de Stichting Culturele Manifestaties Castricum is 
vergunning verleend voor het plaatsen van aankondi-
gingborden van 22 februari tot en met 9 maart 2008.

VERLEENDE
VERGUNNINGEN
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
040208 De Bloemen 71 in Castricum

Het uitbreiden van het onderkomen van de 
onderhoudsdienst van de sportvelden op 
Noord-End
Schelgeest 45 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Laan van Albert’s Hoeve 155 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

050208 Tulpenveld 2 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel en het intern 
wijzigen van de zolderverdieping

060208 Mr. Ludwigstraat 12 in Castricum
Het plaatsen van een pannendak op de 
schuur
Mr. Ludwigstraat 14 in Castricum
Het plaatsen van een pannendak op de 
schuur
Thalia 25 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
Burg. Nieuwenhuijsenstraat 48 in Limmen
Het verwijderen van het asbesthoudende dak
De Omloop 2 in Limmen
Het wijzigen en verplaatsen van een veranda
Koningin Julianastraat 16 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Charlotte Ruyslaan 1 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Boschweg 5 + 5a in Akersloot
Het bouwen van twee woningen met bijge-
bouwen

slOOpvergunningen
060208 Schulpstet 26 in Castricum

Het slopen van de loods

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. 

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

inspraak vOOrOntwerp bestemmings-
plan buitengebied limmen achterweg
15-17
Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend dat met ingang van 14 februari 2008 gedurende 6 
weken ter inzage ligt het voorontwerp bestemmingsplan 
“Buitengebied Limmen Achterweg 15-17”. Tijdens ge-
noemde periode ligt het voorontwerp-bestemmingsplan 
ter inzage bij de gemeentelijke locatie, sector Ruimte 
aan de Zonnedauw 4 te Limmen. De sector Ruimte is 
geopend van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 
12.30 uur. Inzage buiten kantooruren is mogelijk na af-
spraak met de heer B. Visser (0251) 661153.

Het bestemmingsplan betreft een verbetering van de 
ruimtelijke omgeving op de percelen Achterweg 15 -17 
te Limmen door het oprichten van een vrijstaand woon-
huis en het verwijderen van overbodige agrarische be-
drijfsopstallen en bijbehorende verharding.

Gedurende bovenstaande periode kan iedereen een, bij 
voorkeur schriftelijke, reactie indienen bij het college 
van burgemeester en wethouders van Castricum, Post-
bus 1301, 1900 BH te Castricum. Voor een mondelinge 
reactie dient u contact op te nemen met dhr. B. Visser 
(0251) 661153.

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 
bestemmingsplan wordt voorbereid. Het gebied waar-
voor dit besluit geldt, is gelegen aan de Hoogegeest 43a 
te Akersloot en kadastraal bekend Akersloot, sectie A, 
nummer 2451.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op donder-
dag 14 februari 2008 en ligt vanaf die datum met de 
daarbij behorende voorstellen en tekeningen voor een 
ieder ter inzage bij de 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.

OnherrOepelijk bestemmingsplan
bOekel 7en 8 akerslOOt (artikel 31 
wrO)
Het besluit van 5 december 2007, kenmerk 2007-
71773, van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, 
inzake de goedkeuring van het bestemmingsplan Boekel 
7 en 8 Akersloot is onherroepelijk geworden. Het plan 
betreft het oprichten van 3 vrijstaande woningen aan de 
Boekel 7 en 8 te Akersloot. 

Het bestemmingsplan ligt permanent gedurende ope-
ningstijden van maandag t/m vrijdag van 09.00 t/m 
12.30 uur ter inzage bij de sector Ruimte aan de Zon-
nedauw 4 te Limmen.

Castricum, 13 februari 2008

Aanleg rotonde N513/Soomerwegh
Van 4 februari tot en met 31 mei 2008 
werkt de provincie Noord-Holland aan 
de aanleg van de nieuwe rotonde op het 
kruispunt van de Soomerwegh met de pro-
vinciale weg N513. Van 11 februari tot 1 
april 2008 moeten alle auto’s en fietsers 
gebruik maken van een omleidingroute. 
De omleiding van al het verkeer loopt via 
de Oranjelaan.

Planning en bereikbaarheid:
• Fase 1
Begin februari 2008 vonden de voorbe-
reidende werkzaamheden plaats en werd 
de rijstrook voor tijdelijke omleidingroute 
aangelegd.

• Fase 2
11 februari 2008 - 1 april 2008:

Aanleg nieuwe rotonde en aansluiting 
met de Zeeweg. In deze periode moet het 
verkeer gebruik maken van de omleiding-
route. Vanaf 1 april is de N513 weer open 
voor verkeer.

• Fase 3
1 april 2008 - 31 mei 2008:
Aanleg definitieve aansluiting rotonde met 

Soomerwegh.

De omleidingroutes worden met borden 
aangegeven.

Informatie:
Voor meer informatie kunt u een e-mail 
sturen aan de heer Meijer: 
meijerj@noord-holland.nl
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