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Limmen - Na een jarenlange 
strijd heeft de gemeente Cas-
tricum Frits en Trudy Zonne-
veld alsnog excuses aangebo-
den. Bovendien krijgt het echt-
paar ruim 6.270 euro vergoeding 
voor de uitgevoerde aanpassin-
gen in het huis en 539 euro voor 
immateriële schade en griffie-
kosten. De gevraagde excuses 
van de commissie beroep en be-
zwaar blijven uit. Trudy Zonne-
veld is, waarschijnlijk door post-
polio, aan een ligrolstoel gekluis-

Toch nog excuus en vergoeding  
gemeente voor familie Zonneveld 

Erwin beste playbacker
Castricum - Konijnen, prinses-
sen, clowns, een boer met een 
koe en een indiaan; de jongeren 
én ouderen met een verstandelij-
ke beperking die dit jaar genoten 
van het Sociaal Carnaval hadden 
zich nog feestelijker aangekleed 
dan voorgaande jaren. Dit jaar 
kwamen meer dan driehonderd 
feestgangers naar de feesttent 

De winnaar van de playbackshow  
Erwin Kops met Henny Huisman en 
Prins Zonnesteek. Het gehele week-
end was het feest in de feesttent op 
De Brink. (Foto Giel de Reus).

terd. Tot twee keer aan toe vocht 
het echtpaar de beslissing van 
het CIZ aan dat mevrouw geen 
aanpassingen nodig had in huis. 
De commissie bezwaarschriften 
volgde beide keren dit advies. 
Zonneveld stapte naar de rech-
ter.  “De eerste keer noemde de 
rechter ons bezwaar gegrond en 
de gemeente moest een nieuwe 
beslissing nemen. Toen die weer 
negatief uitpakte zijn we weer 
naar de rechtbank gestapt. De 
rechter oordeelde toen dat het 
tweede advies op ondeugdelijke 
medische grondslag genomen 
was. De gemeente heeft nu ex-
cuses aangeboden voor de ter-
mijnoverschrijding en de bejege-
ning in de gevoerde procedures, 
dus dat is nu klaar.” 
Excuses van de commissie be-
roep en bezwaar komen er niet. 
“Laat maar”, zegt Frits Zonneveld 
verbitterd. “Ik ben ondertussen 
helemaal klaar met ze. Mensen 
moeten niet schromen om mis-
standen te melden, maar daarna 
niet blindelings afgaan op de uit-
slag van deze commissie. Dat is 
nu toch wel duidelijk gebleken.” 

op De Brink. Hoogtepunt was 
voor velen de playbackshow on-
der leiding van Henny Huisman. 

Erwin Kops won de eerste prijs 
met zijn imitatie van André Ha-
zes, maar wie een handtekening 
wist te bemachtigen van de tv-
presentator was eigenlijk ook al 
heel erg blij.

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

WIJ GENOMINEERD
U PROFITEERT

WIJ GENOMINEERD
U PROFITEERT

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

Valentijns-tompoucen
1, 50

Valentijns-
taart

v.a. 8,75

Valentijns-
cake
4,50

Uw banketbakker is niet ‘zomaar’ een bakker. Hij behoort tot de allerbeste
banketbakkers van Nederland. Hij is namelijk genomineerd voor de titel

Banketbakker met Ster! Duimt u voor ons dat we 3 sterren gaan halen?
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Informatieavond ouders:
dinsdag 24 februari 2009
aanvang 20.00 uur

Open Huis:
zaterdag 28 februari 2009
van 10.00 - 13.00 uur

‘N BLIK OP
JE TOEKOMST!

Vanaf pagina 22
VERBOUWEN?



pagina 2 11 februari 2009

Pancratiuskerk Castricum
Za. 14 februari 18.30 uur: Woord- 
en communiedienst m.m.v. de 
cantorij. Voorganger pastor G. 
Huisman.
Zo. 15 februari 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. herenkoor. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. Elke vrijdag-
morgen van 9.30-11.30 uur is de 
kerk open voor bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 14 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. dameskoor 
Pancratius. Voorganger kape-
laan Kaleab.
Zo. 15 februari 11.00 uur: Woord- 
en communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum

Zo. 15 februari Dorpskerk 9.00 
uur: Ds. D. van Arkel, ochtend-
gebed.
10.00 uur: Ds. D. van Arkel m.m.v. 
liturgiekoor. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5m/ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Geen 
dienst.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 15 februari 10.00 uur: Martin 
Brand uit Zwolle m.m.v. pianist. 
Operatie Mobilisatie. Jeugdspre-
ker. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 
en peuters. Verschillende kin-
derdiensten voor alle groepen 
van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 15 februari: Geen dienst.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 15 februari 10.00 uur: Ds. Co-
dee.

Kerkdiensten

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 14 februari 19.00 uur: Woord- 
en communieviering met spon-
taan koor. Voorgegaan door ei-
gen woord- en communiegroep.
Zo. 15 februari 10.00 uur: Woord- 
en communieviering met ge-
mengd koor. Voorganger pastor 
J. Olling.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 14 februari 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 15 februari 10.00 uur: Eucha-

ristieviering met solisten. Voor-
ganger pastor H. Helsloot.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte Uitgeest
Vrij. 13 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem.
Za. 14 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering.
Zo. 15 februari 9.30 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. Laus Deo, 
kinderkerk en jongerengroep.
Di. 17 februari 19.00 uur: Maria-
lof.
Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Regio - Op 17 februari geeft Lia 
Vriend-Vendel voor Nivon afde-
ling Beverwijk en omstreken een 
lezing met Powerpoint-presenta-
tie van oude kaarten en illustra-
ties, over de steeds veranderen-
de landschappen in Noord-Hol-
land. 
Zij laat zien dat de provincie be-
staat uit een aantal landschap-
pen die continue van karakter 
veranderen door de verstedelij-

Nivon verkent landschap-
pen in Noord- Holland

Kindervoorstelling ‘Icar vliegt’
Castricum - Op 19 februari is er 
de kindervoorstelling ‘Icar vliegt’ 
in Geesterhage. De voorstelling, 
bestemd voor kinderen vanaf vijf 
jaar, vangt aan om 14.00 uur en 
duurt 75 minuten.
Wie droomt er als kind nu niet 
van dat hij/zij kan vliegen? Zo 
ook Icarus, zoon van de beroem-
de architect Daedalus. Hij be-
vindt zich met zijn vader op het 
eiland Kreta, waar koning Minos 
Daedalus een labyrint laat bou-
wen. Het ingewikkelde bouw-
werk dient als onderkomen voor 
de Minotaurus, een vreselijk 
monster. Als de bouw eenmaal 
voltooid is, wil koning Minos de 
knappe architect en zijn zoon 
echter niet meer laten gaan.
Icarus ontdekt pas later het ge-
heim van het doolhof en tevens 
dat hij en zijn vader in wezen ge-
vangenen van de koning zijn. De 
enige uitweg om van het eiland 
af te komen – alle havens wor-
den op bevel van de koning be-
waakt – is door de lucht. Daeda-
lus ontwerpt in het diepste ge-
heim voor hem en zijn zoon een 
vliegapparaat met vleugels van 
wel zes meter groot. Maar hoe 

hard er ook wordt geblazen, hij 
komt niet van de grond. En dan 
maakt Icar vleugels van échte 
veren. Zal het nu lukken?
In het oorspronkelijke verhaal, 
een Griekse mythe van lang voor 
onze jaartelling, vliegt Icarus te-
gen het advies van zijn vader in 
te hoog naar de zon. De bijen-
was, die de veren bijeenhoudt, 
smelt en hij stort in zee. In we-
zen de straf van de goden voor 
een vroegere moord van zijn va-
der op een rivaal. Aan dat oer-
oude, tragische verhaal geeft 
Arno Huibers een geheel eigen, 
voor kinderen spannende en be-
grijpelijke draai. Hij laat het tra-
gische element weg en legt het 
accent op de relatie en het con-
flict tussen jeugd en ouders en 
tussen fantasie en werkelijkheid. 
En hij doet dat op een heel hu-
moristische manier.
Kaarten zijn à 6,00 euro ver-
krijgbaar bij de Readshop, Mu-
ziekhandel Borstlap, Boekhan-
del Laan en aan de zaal in Gees-
terduin. Ook zijn tot 13 februa-
ri kaarten verkrijgbaar bij de ad-
ministratie van Toonbeeld aan de 
Jan van Nassaustraat 6.

king, uitbreiding van infrastruc-
tuur et cetera. 

De lezing wordt gehouden in het 
gebouw van Tropica, Constan-
tijn Huygenstraat 99  in Heems-
kerk en start om 20.00 uur. De 
toegangsprijs bedraagt 3,00 eu-
ro voor leden en 4,00 euro voor 
niet-leden. 
Voor verdere informatie zie: in-
fo@nivonbeverwijk.
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HUiSARtSEn CAStRiCUM, 
LiMMEn, AKERSLOOt En 
UitGEESt
Avond-, nacht-  
en weekenddienst
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.



pagina 4 11 februari 2009

Programma 12 feb t/m 18 feb 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

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

“Benjamin Button”
donderdag 20.00 uur 

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

“Spion van Oranje”
donderdag 20.00 uur 

“Un Secret”
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 18.30  uur 
“Oorlogswinter”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 14.00 uur 
“Kikkerdril”

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 14.00 & 18.30 uur 

zondag 14.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 14.00 uur

“BOLT (NL)”

Un Secret, vele malen 
bekroond nu in Corso 
Het verhaal begint in 1985 als 
François hoort dat zijn vader 
wordt vermist. Hij gaat op zoek 
en treft zijn oude vader verward 
aan. Die confrontatie brengt hem 
terug naar zijn jeugdjaren. Als 7-
jarig jongetje, was hij een voor-
al verlegen en ziekelijk kind. Hij 
lijkt ook weinig op zijn ouders: 
zijn vader Maxime was voor de 
oorlog een sportatleet en zijn 
moeder was een zwemkampi-
oene die nog steeds niets lie-
ver doet dan zwemmen, maar hij 
zit, bang voor het water, liever 
aan de rand van het zwembad 
en moedigt daar zijn denkbeel-
dige broertje aan. Naarmate de 
jaren verstrijken, voelt François 
steeds zwaarder de teleurstelling 
van zijn ouders op zich drukken 
en steeds vaker zoekt hij troost 

bij zijn Joodse buurvrouw Loui-
se. Als hij 15 jaar is vertelt Loui-
se hem een strikt verborgen fa-
miliegeheim uit de laatste maan-
den van de oorlog. Hij ontdekt de 
achtergrond van hun passie en 
hun schaamte en het wordt hem 
duidelijk dat het verleden van 
zijn ouders helemaal niet zo idyl-
lisch is verlopen als hij als jonge-
tje altijd had aangenomen..

De film werd in 2008 genomi-
neerd met acht Franse Césars.  
Op het Filmfestival van Montré-
al werd de film bekroond met de 
Grand Prix des Amériques 2007.
Un Secret is de adaptie van de 
gelijknamige bestseller van Phi-
lippe Grimbert, die overigens 
in de film een gastrol heeft als 
mensensmokkelaar.

Heeft Bolt superkrachten?
Bolt is een komische animatie-
film over een hondje dat mee-
speelt in een televisieserie, maar 
gelooft dat hij ook buiten de set 
echte superkrachten heeft. Voor 
super-hond Bolt is iedere dag 
gevuld met actie, spanning en 
avontuur tenminste totdat de 

camera’s stoppen met draaien. 
Want wanneer de held van de 
gelijknamige en zeer populai-
re tv-serie Bolt per ongeluk van 
de set in Hollywood midden in 
New York City terecht komt, be-
gint pas echt zijn grootste avon-
tuur ooit. 

Vaarbewijs halen in 
Alkmaar of Haarlem
Regio - Binnenkort start Top-
licht Opleidingen weer cursus-
sen Vaarbewijs in Alkmaar en 
Haarlem. In vijf lessen leren de 
deelnemers navigeren, voor-
rangsregels, meteorologie, GPS, 
lichten en veiligheid aan boord. 
Snel na de opleiding is het exa-
men op afspraak. Daarna kun-
nen de geslaagde cursisten di-
rect varen. Wie niet ̀ s avonds kan 
neemt een dag- of privé-oplei-

ding. Wie deze zomer een vaar-
bewijs aan boord wil hebben on-
derneemt nu actie. Iedereen die 
in een boot vaart die sneller kan 
dan 20 km/uur, is verplicht een 
vaarbewijs te hebben. En welke 
boot kan dat nu niet? 
De avondcursus kost 140,00 eu-
ro, inclusief slaaggarantie. Voor 
meer informatie en aanmelden: 
www.toplicht.nl of bel 0251-
239832.

Voorjaarsconcertserie met 
kamermuziekjuweeltjes
Castricum - Iskra luidt het 
voorjaar in met prachtige klas-
sieke kamermuziekjuweeltjes 
door jong talent van hoog ni-
veau. Vier afwisselende concer-
ten in de bekende serie Castri-
cum Klassieke Concerten: pia-
nosolo, strijkkwartet, gitaarsolo 
en variabele strijkers. Zaterdag 
7 maart opent de temperament-
volle pianist Serg van Gennip de 
concertserie. 
Deze jonge Nederlandse Rus 
speelt werken van Rachmaninov, 
zijn achter-achteroom, Moussor-
gsky, Schubert, Chopin en Beet-
hoven. Zaterdag 14 maart Jurri-
aan van Eerten en Johannes 
Möller, twee keer klassiek solo-
gitaar. Zaterdag 21 maart komt 
het Matangi Quartet. en zater-
dag 28 maart besluit violiste Li-
sanne Soeterbroek met haar en-

semble The Hague String Varia-
tions deze voorjaarsconcertserie. 
Dit ensemble bestaat uit violen, 
altviolen en cello’s. Zij spelen 
in diverse variaties werken van 
Mendelssohn, Richard Strauss 
en Tsjaikovsky.
Al deze jonge musici versche-
nen de afgelopen maanden bij 
VPRO’s Vrije Geluiden en in 
AVRO Radio 4 Klassiek Spiegel-
zaal en maakten zo bij velen gro-
te indruk. 
Iskra biedt vier concerten voor 
de prijs van drie bij gelijktijdi-
ge boeking en betaling vooraf. 
Kaarten zijn 10,00/8,00/6,00 eu-
ro. Alle informatie is te vinden op 
www.iskra.nl. Telefonische infor-
matie op 0251 674379. De con-
certen worden gegeven in de 
Dorpskerk, Kerkpad 1 in Castri-
cum, aanvang 20.15 uur. 

Bomen; foto-expositie 
van Peter Bruggeling
Castricum – Hij won de eer-
ste prijs tijdens de kerstexposi-
tie van Toonbeeld in de catego-
rie foto’s en dat is niet voor niets. 
Het prachtige werk van Peter 
Bruggeling is nu tot eind maart 

te zien in de hal en op de eer-
ste verdieping van zorgcentrum 
De Santmark. Bomen vormen het 
centrale thema. 
Kijk voor meer werk van Peter op 
www.peterbruggeling.nl.

Tulpenbollen van Hortus 
Bulborum voor kookboek
Limmen - Afgelopen najaar 
werd secretaris Joop Zonneveld 
van de Hortus Bulborum met een 
wat ongewone vraag benaderd. 
Of hij een specifieke soort tul-
penbollen had, de Darwin Tulp, 
type Cottage Dutch Breed of En-
glish Breed. 

Het was voor een historisch 
kookboekje. Topkok Pierre Wind 
wilde er een gerecht mee gaan 
maken. De meeste bollen zaten 

al in de grond. Maar een zakje 
van vijfentwintig Darwinbollen 
had Zonneveld nog wel. 

‘Maak het toch gezellig – His-
torische recepten van de hon-
gerwinter tot nu’ is het resul-
taat. Vreemd genoeg vermeldt 
het boek ook een waarschu-
wing van het Voedingscentrum. 
Het eten van tulpenbollen wordt 
ten strengste af te raden vanwe-
ge gezondheidsrisico’s. 

Castricum – Kleinkoor Castri-
cum geeft op zaterdag 14 fe-
bruari vanaf 20.15 uur een con-
cert in de Dorpskerk, Kerkpad 1 
in Castricum met als titel ‘Nature 
éternelle’. Het koor heeft onder 
leiding van haar dirigent Roze-
marijn Kalis de lat opnieuw wat 
hoger gelegd. De liederen wor-
den voor een deel gezongen met 
pianobegeleiding door Jan Wil-
lem Passchier. 

Koorzang en 
poëzie in kerk

Kaarten zijn verkrijgbaar via tel. 
0251-654588 of vanaf 19.45 uur 
voor aanvang van het concert.
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Alleen een dwaas blaast tegen de wind in…

Tom en Barry fietsen zes keer Alpe d’Huez op 

Castricum - “Alleen een dwaas 
blaast tegen de wind in, maar 
met zijn allen veranderen we 
zijn richting.” Tom Oosterwe-
gel, 21 jaar oud, heeft een mis-
sie. Met een flinke dosis enthou-
siasme en vastbeslotenheid, zet 
hij zich in om van de vierde edi-
tie van Alpe d’HuZes een groot 
succes te maken. Alpe d’HuZes 
is het wielerevenement waarbij 
de deelnemers individueel of in 
teamverband minimaal zes keer 
op één dag de Alpe d’Huez be-
klimmen. Niet zomaar, maar om 
geld op te halen voor het Alpe 
d’HuZes onderzoeksfonds bij 
KWF Kankerbestrijding. Op 4 ju-
ni beklimt Tom de berg zes keer 
samen met zes medestudenten, 
waaronder de Uitgeester Bar-
ry Hoogeboom. Zij vormen het 
team SM&O.
“SM&O staat voor Sport, Ma-
nagement en Ondernemen, de 
opleiding die wij volgen aan de 
Hogeschool van Amsterdam”, 

vertelt Tom. “Vorig jaar kwam ik 
in aanraking met Alpe d’HuZes 
toen ik op zoek was naar een 
stageplaats. Een docent is be-
vriend met de ambassadeur van 
de stichting. Tijdens mijn stage 
heb ik een schoolactieplan op-
gezet, compleet met handlei-
ding. De Antoniusschool organi-
seert onder andere een sponsor-
loop voor Alpe d’HuZes. Daar-
naast was ik als stagiaire aan-
wezig bij het evenement in 2008 
en dat heeft een onuitwisbare 
indruk op mij nagelaten.” Want: 
“Alle deelnemers fietsen ter na-
gedachtenis aan de mensen die 
te vroeg aan kanker zijn overle-
den en ter inspiratie van de men-
sen die aan het strijden zijn. We 
stappen op de fiets en monte-
ren in gedachte een bagagedra-
ger achterop en fietsen met een 
dierbare omhoog. Alpe d’HuZes 
is opgericht met als doel de on-
macht die door kanker ontstaat, 
om te zetten in kracht. Dit doen 

we door met zoveel mogelijk 
mensen steeds weer de gren-
zen van het mogelijke te verleg-
gen. Alpe d’HuZes is gegrond-
vest op de absolute overtuiging 
dat je de grootst mogelijke vol-
doening bereikt als je je met hart 
en ziel inzet voor een ander.” Het 
management van de opleiding 
SM&O steunt het initiatief met 
een financiële bijdrage en door 
de studenten met raad en daad 
bij te staan. Door studenten uit 
de talentgroup, waar ook Tom en 
Barry deel van uit maken, wordt 
bovendien een groot evenement 
georganiseerd om een groot be-
drag op te halen. 
Tom is op jonge leeftijd in aanra-
king gekomen met kanker. “Ruim 
tien jaar geleden werd mijn moe-
der ziek, ze had leukemie. Dank-
zij de ontwikkelingen in het on-
derzoek naar kanker, kwamen er 
nieuwe medicijnen op de markt 
en dat is haar geluk geweest. Tij-
dens de laatste controle kreeg 
zij te horen dat er geen kanker 
meer waarneembaar is. Ook is er 
een driejarig kindje in onze fa-
milie aan kanker overleden. Een 
op de drie mensen krijgt kanker. 
Steun aan Alpe d’HuZes is dus 
ook in eigen belang.” Onderzoek 
naar kanker en het introduceren 
van de resultaten is het hoogste 
doel van de stichting. Al het geld 
gaat daarom naar het eigen on-
derzoeksfonds. “Alpe d’HuZes 
hanteert een strikt anti-strijk-
stokbeleid: alle giften gaan voor 
100% naar het onderzoeksfonds. 
Bovendien bestaat het bestuur 
uit kanjers, onder andere uit het 
bedrijfsleven, die zich geheel vrij-
willig inzetten om het optimale te 
bereiken. Zij zitten er met hun 
neus bovenop zodat elk dubbel-
tje sponsorgeld goed besteed 
wordt. Afgelopen jaren werd met 
dit geld het onderzoeks- en re-
validatieprogramma A-CaRe ge-
start, waarmee kankerpatiënten 
beter en sneller kunnen herstel-
len. Een belangrijk en uniek on-
derzoek dat revalidatie voor alle 
kankerpatiënten binnen hand-
bereik moet brengen via het ba-

sispakket.” 
Naast wielrennen is Tom lid van 
Tennisclub Castricum én Tennis-
club Bakkum, hij voetbalt en hij 
hoopt na zijn studie als team-
manager te gaan werken. “Bij 
een voetbal-, schaats- of wiel-
renploeg, ik weet nog niet wel-
ke richting ik uit ga. Sport zit ge-
woon in mij.”
Op 4 juni staan 150 individuele 
deelnemers en 150 teams klaar 
aan de voet van de L’Alpe d’Huez 
in de Franse Alpen, bekend als 
finishplaats in de Ronde van 
Frankrijk met de aankomst op 
1860 meter. De beklimming be-
gint vanuit het dorp Le Bourg 
d’Oisans en telt 21 haarspeld-
bochten. De zwaarste stukken 
liggen tussen deze haarspeld-
bochten. De eerste editie van de 
actie in 2006 zorgde voor een 
opbrengst van ruim 370.000 eu-
ro. In 2007 werd meer dan een 
miljoen euro bijeen gefietst en in 
2008 werd het recordbedrag van 
ruim 3,6 miljoen euro opgehaald. 
“Het resultaat van 2008 gaan we 
verpulveren. Wij gaan dit jaar zes 
miljoen bijeenbrengen. Want elk 
resultaat dat Alpe d’HuZes be-
haalt, hoe onrealistisch het van 
tevoren misschien ook leek, mo-
tiveert de deelnemers de gren-
zen weer op te zoeken, de lat 
weer hoger te leggen. We doen 
dat niet voor onszelf maar voor 

anderen, die het zo verschrikke-
lijk hard nodig hebben. Onder 
het motto ‘Opgeven is geen op-
tie’ accepteren we geen beper-
kingen in wat we kunnen en zul-
len bereiken. Onze droom is dat 
kanker van een dodelijke naar 
een chronische ziekte evolueert. 
We willen kankerpatiënten opti-
maal ondersteunen om hun de 
mogelijkheid te geven goed, ge-
lukkig en gezond te leven met 
kanker.” Hoe verwacht Tom dat 
hij zich voelt als hij de berg zes 
keer beklommen heeft? “Heel 
blij, omdat ik het beste van mij-
zelf ingezet heb voor anderen. 
De kracht die dan vrijkomt is de 
brandstof voor het verwezenlij-
ken van de dromen die we koes-
teren.” 
Kijk eens naar het filmpje van 
het team SM&O op www.youtu-
be.com/watch?v=OJD2VRjJG_
g. Wie Tom wil helpen met zijn 
strijd tegen kanker kan dat doen 
door een mail te sturen naar to-
moosterwegel@live.nl of bel 06-
42509199. Voor meer informatie 
over Alpe d’HuZes biedt de web-
site www.opgevenisgeenoptie.nl 
uitkomst. Via http://deelnemers.
alpe-dhuzes.nl/acties/TomOos-
terwegel/Team-SM-O komt men 
direct op de site van Tom. Barry’s 
site is te vinden op dezelfde lo-
catie, maar vanzelfsprekend on-
der zijn eigen naam. 

Wie helpt Tom om van Alpe d’Huez een succes te maken?

Ook Barry Hoogeboom maakt deel uit van het team.

“Mijn passie achterna met 
Cognovi Huiswerkinstituut”
Castricum - “Wat willen onder-
wijsmensen? Werken met kinde-
ren en kennis en ervaring over-
dragen. Dat deed ik als jonge 
meid op de zondagsschool in 
Sint Pancras al en na mijn VWO 
besloot ik dan ook naar de lera-
renopleiding te gaan. Engels is 
mijn lievelingstaal, dus werd het 
Engels.” Aan het woord is Anita 
de Groot, directeur van Cogno-
vi Huiswerkinstituut. “Vele jaren 

heb ik in het middelbaar onder-
wijs gewerkt onder meer aan het 
Jac. P. Thijsse College. Het wa-
ren mooie jaren. Toch knaag-
de er iets aan mij. Hoe benader 
je 250 leerlingen en hun ouders 
volgens de hoge standaarden 
die je jezelf hebt gesteld? Toen 
ben ik me gaan verdiepen in een 
fenomeen dat ik al eerder had 
gezien: huiswerkbegeleiding. Ik 
besloot een eigen huiswerkin-

stituut te beginnen. En dan gaan 
dingen snel, er kwam een pand 
vrij, er kwamen leerlingen en al 
snel was het pand te klein. In-
middels, zo’n acht jaar later heb 
ik twee vestigingen, waar ik cir-
ca 35 leerlingen begeleid. Hier 
kan ik met onderwijs bezig zijn 
zoals ik dat graag wil: zorgvuldig, 
nauwgezet en zeer persoonlijk. 
De resultaten? Circa 90% van 
de leerlingen leert na een aantal 

maanden zelfstandig te werken 
en hoewel er geen cijfergarantie 
bestaat gaan de resultaten over 
het algemeen snel omhoog.”
Meer weten over huiswerkbege-
leiding? Surf dan naar www.cog-
novi.nl of bel voor een vrijblijven-
de afspraak: 0251-674717. 

Anita de Groot. 

Regio - Verleden week opende 
het Dialysecentrum van het Ro-
de Kruis Ziekenhuis in Bever-
wijk haar deuren. Het centrum 
is bedoeld voor de behandeling 
van mensen met een chronische 
nierziekte. Het is nieuw dat men-
sen hiervoor in Beverwijk terecht 
kunnen. Het Dialysecentrum Be-
verwijk is gevestigd op de eer-
ste etage van het Rabobankge-
bouw aan het Stationsplein 23. 
Nierpatiënten moeten drie maal 
per week voor ongeveer vier uur 
per keer aan een dialyse-appa-
raat liggen om de functie van de 
nieren te vervangen. 

Dialyse in RKZ
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Nieuw in Limmen 
Schoonheidssalon Esplen-
dida opent de deuren
Limmen - Sinds 8 februa-
ri heeft Limmen er op de Hoge-
weg 104 een schoonheidssalon 
bij die op afspraak een comple-
te verzorging aanbiedt. Schoon-
heidsspecialiste Karin Molenaar 
heeft haar nieuwe salon ‘Es-
plendida’ genoemd en dat be-
tekent niets minder dan ‘prach-
tig’. Karin is een echte allroun-
der, zij mag zich niet alleen ge-
diplomeerd schoonheidsspeci-
aliste noemen; zij is ook erkend 
visagist en Cidesco beautythera-
pist. Karin werkt vooral met na-
tuurlijke kwaliteitsproducten en 
pakt de probleemhuid aan door 
het gebruik van op het lichaam 
en huid afgestemde voedings-
supplementen. “Hiermee wordt 
de werking niet alleen van bui-
tenaf, maar wordt de huid ook 
van binnenuit gestimuleerd. De 
behandeling heeft hierdoor meer 
resultaat. Graag adviseer ik mijn 
klanten hierover.”
Natuurlijk biedt schoonheids-
salon Esplendida alle regulie-
re behandelingen aan die ver-
wacht kunnen worden in een 
goede schoonheidssalon. Karin: 
“Naast een volledig pakket op 
het gebied van uiterlijke verzor-
ging, bied ik een aantal speciale 
behandelingen aan.” Mensen die 
last hebben van acne kunnen bij 
Esplendida terecht. Hier heeft 
Karin zich in gespecialiseerd en 

zodoende kan zij een behande-
ling op maat verzorgen. Ook pin-
cementmassage kan daar een 
onderdeel van zijn. Daarnaast is 
men voor de behandeling van de 
handen en voeten, voor een ont-
spanningsmassage of harsen op 
het juiste adres bij Esplendida. 
“Binnenkort rond ik de cursus 
body-sugaring af. Dat is een 
nieuwe methode van harsen die 
minder pijnlijk is. Bij Esplendi-
da kan je bovendien terecht voor 
een goed advies over make-up, 
maar ook voor een speciale ge-
legenheid kunnen klanten zich 
prachtig op laten maken.” He-
ren zijn ook welkom bij schoon-
heidssalon Esplendida voor een 
behandeling. Voor hen is er een 
speciaal op mannen afgestemd 
programma beschikbaar. Ka-
rin: “Gezichtsbehandelingen en 
harsen zijn bij moderne mannen 
heel populair.”

Vanwege de opening van de sa-
lon, is er in de maanden febru-
ari en maart een speciale aan-
bieding. “Bij een gezichtsbe-
handeling vanaf 45 minuten is 
een handpakking ter waarde van 
10,00 euro helemaal gratis. Ie-
dereen is van harte welkom om 
op afspraak te komen kijken in 
de salon of zich te laten advise-
ren. Bel 072-5054917 voor een 
afspraak. 

Tien procent korting bij 
kapsalon Knipknapper
Castricum - Wassen, knippen 
en modeldrogen voor slechts 
17,50 euro. Menig Castricummer 
heeft kapsalon Knipknapper al 
ondekt en heeft ervaren dat voor 
dit geringe bedrag het haar uit-
stekend geknipt wordt. En dat 
alles zonder afspraak. Onlangs 
is Djavan, midden op de foto, 
aangetrokken om de kapsalon  
nog meer kwaliteit te geven. Hij 

wordt geassisteerd door Ange-
lique (links) en Mirjam (rechts). 
Allen hebben zij de kappersaca-
demie met glans doorlopen. 
Speciaal voor de wintermaanden 
krijgt iedere klant 10% korting op 
een knipbeurt, Wassen, knippen 
en modeldrogen kost dan geen 
17,50 maar slechts 15,75 euro! 
Het adres is Torenstraat 1c in 
Castricum.

Feest voor Marjon bij Weel en Mol
Castricum - Ze werd samen 
met haar man opgehaald door 
een limousine en naar het res-
taurant Anno Nu in Egmond 
gebracht, waar haar werkgever 
en alle collega’s op hen wacht-
ten. Er waren bloemen, drank-
jes, een diner en natuurlijk een 
speech. Ook het kantoor aan 
de Dorpsstraat was uitbundig 
versierd. Marjon Bosselaar-de 
Bruijn werkte op 1 februari pre-
cies 25 jaar bij assurantiekan-
toor Weel en Mol. “Daarom mag 
ik ook nog eens een week lang 
koffieleuten”, vertelt Marjon la-
chend.
Voor Marjon is er in die 25 jaar 
geen moment geweest waar-
bij ze dacht aan een verande-
ring van werk. “Misschien ben 
ik daar simpel in, maar ik ga 
nog elke dag met plezier naar 
het werk. We hebben een goed 
team. De goede sfeer hebben 
we natuurlijk ook te danken aan 
onze werkgever. Gert Jan Weel 
is een echt mensenmens.” Mar-
jons werk bestaat uit de inven-
tarisering en advisering van lo-
pende en nieuwe polissen en 

de verwerking ervan. Daarnaast 
behandelt zij schadegevallen. 

Op zoek naar een vakantiebaan-
tje kwam Marjon uit Heerhugo-
waard in Amsterdam terecht. “Ik 
had helemaal geen zin in bollen 
pellen of zo en ik solliciteerde bij 
een beursmakelaar waar ik werd 
aangenomen. Na twee jaar vroeg 
Gert Jan aan mijn vader, die twee 
kenden elkaar, of zijn dochter niet 
voor hem wilde komen werken. In 

die tijd was ook vader Weel nog 
bij het bedrijf betrokken. San-
der was toen nog niet eens ge-
boren en nu maakt hij, als derde 
generatie, onderdeel uit van het 
team.” Nog eens 25 jaar trouwe 
dienst zit er niet in, maar voorlo-
pig blijft Marjon wel voor assu-
rantiekantoor Weel en Mol wer-
ken. “Omdat ik niet met een rijke 
kerel ben getrouwd, maar voor-
al omdat ik dit werk echt leuk 
vind.” 

Egmond - De Bakkerij vindt vrij-
dag onderdak bij Joeb in Eg-
mond-Binnen. Er wordt in Joeb 
een tropisch feest georganiseerd 
dat drie dagen zal duren. Vrijdag 
staat ‘Tropical Balkan Beats’ op 
het programma. Zaterdag treedt  
Elementric op en zondag is er 
een discoshow. Aanvang 20.00 
uur.  

Bakkerij in Joeb

Castricum - Op zondag 1 maart 
treedt het Jambokoor op tijdens 
de viering in de Pancratiuskerk. 
Het koor bestaat uit tachtig per-
sonen afkomstig uit West-Fries-
land. Zij zingen Afrikaanse lie-
deren. Het koor wordt begeleid 
door een eigen combo en staat 
onder leiding van Teun Steur. De 
viering begint om 9.30 uur. 

Afrikaanse mu-
ziek tijdens dienst

Limmen - Op woensdag 18 fe-
bruari komt het echtpaar Ab-
spoel de KVG-avond verzorgen 
in de Burgerij, aanvang 20.00 
uur. Zij nemen de deelnemers  
mee op een reis door China.  

KVG naar China

‘Singersession’ in Vredeburg
Limmen - Op zondag 15 febru-
ari begint om 16.00 uur in Vrede-
burg een ‘singersession’. Tege-
lijk bestaat de Jazz Session Club 
Vredeburg dan precies tien jaar. 

De bekende formatie Jazzes be-
geleidt de vocalisten Ellen Gos-
selink en Francina van Batum. 
Verder staan er nog drie zangers 
en zangeressen op het program-
ma en kunnen zangtalntalenten 
uit het publiek optreden.  

Regio - Indigo Noord-Holland is  
gelanceerd. Indigo is een nieuwe 
manier om psychische klachten 
aan te pakken in samenwerking 
met de huisarts. 
Kijk voor meer informatie op 
www.indigo.nl.

Indigo van start

Heiloo - Een 25-jarige vrouw uit 
Heerhugowaard is maandag 2 fe-
bruari op het politiebureau aan-
gehouden voor de overval op 
een vrouw op woensdag 29 okto-
ber. De 88-jarige vrouw werd de-
ze avond overvallen in haar wo-
ning aan de Butterlaan. De poli-
tie kwam de vrouw na onderzoek 
en enkele getuigenverklaringen 
op het spoor. De vrouw meld-
de zich maandag op het politie-
bureau. De politie zet het onder-
zoek naar de medeverdachte van 
de vrouw voort.

Aangehouden



pagina 10 11 februari 2009

Archeologisch spreekuur bij 
Werkgroep Oud-Castricum
Castricum - Op 1 maart van 
11.00 – 16.00 uur kan ieder in 
het Historisch Informatie Cen-
trum de Duynkant van de Werk-
groep Oud-Castricum terecht 
voor een gratis toegankelijk ar-
cheologisch spreekuur. 
Ernst Mooij, Ron Duijndam, Men-
no de Boer, Cees van Roon en 
Gerard Graas, allen deskundig 
op het gebied van archeologie, 
zullen de meegebrachte voor-
werpen determineren. De Stich-

ting Werkgroep Oud-Castricum 
houdt zich al meer dan veertig 
jaar actief bezig met onder ande-
re archeologie. Vele interessante 
opgravingen hebben in de loop 
der jaren plaatsgevonden. 
Het meest recent zijn de op-
gravingen in de Schoolstraat en 
bij het zorgcentrum De Boog-
aert. Het onderzoek in de Oos-
terbuurt, waar het skelet van 
een vrouw met ketting met gla-
zen kralen (Hilde genoemd) is 

gevonden, was zeer bijzonder 
en uniek. De werkgroep weet 
dat vele Castricummers geïnte-
resseerd zijn in de geschiedenis 
van hun dorp en dat er ook oog 
is voor de voorwerpen in de bo-
dem. 
Soms vinden bewoners zelf ar-
cheologische voorwerpen in hun 
tuin of op andere plaatsen en 
melden dit aan ons. De werk-
groep vindt het interessant en 
leuk om met deze personen in 
contact te komen. 
Meent iemand dus een bijzonde-
re scherf, een pijpenkop, flesje, 
bot of een ander archeologisch 
voorwerp in zijn bezit te hebben 
dat in Bakkum of Castricum is 
gevonden, dan kan men dat op 1 
maart tussen 11.00 en 16.00 uur 
naar de Duynkant brengen om te 
laten onderzoeken. Van de voor-
werpen wordt zo goed mogelijk 
de ouderdom bepaald en voor 
zover bekend krijgen de vinders 
iets te horen over herkomst, ge-
bruik, functie en naam van de 
vondsten. 
De voorwerpen worden niet ge-
taxeerd, maar wel tijdelijk ten-
toongesteld met goedkeuring 
van de vinders.

Castricum - Op woensdag 18 
februari organiseert de Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land weer een lezing. Jelle Har-
der, coördinator IJsvogelwerk-
groep Gooi en Vechtstreek, laat 
een powerpointpresentatie en 
filmbeelden van de ijsvogel zien, 

Lezing in de Hoep over ijsvogels

Jarige Oratorium Vereniging 
brengt ‘Die Jahreszeiten’
Castricum - De Castricum-
se Oratorium Vereniging zet het 
vieren van haar 40-jarig jubile-
um luister bij met een feestelijke 
uitvoering van ‘Die Jahreszeiten’ 
van Joseph Haydn. Toepasselijk 
gekozen in het Haydnjaar 2009. 
‘Die Jahreszeiten’ is een van de 
meest geliefde oratoria en een 
aantrekkelijk werk voor een 
breed concertpubliek. 

Het koor zal worden begeleid 
door het Begeleidingsorkest 
voor Noord-Holland. Als solis-
ten treden op Marjorie Ginczin-
ger (sopraan), Ludwig van Gijse-

gem (tenor) en Nanco de Vries 
(bas). 
Het geheel staat onder leiding 
van dirigent Pieter Jan Olthof, 
die, net als de COV, zijn 40-jarig 
jubileum viert. 

Het concert van de COV wordt 
gehouden op vrijdag 6 maart 
in de St. Pancratiuskerk te Cas-
tricum, aanvang 19.30 uur. Be-
stelformulieren voor kaarten à 
22,00 euro zijn verkrijgbaar bij 
de koorleden, boekhandels Laan 
en Geesterduin, de VVV, de bibli-
otheek en via email (bestellen@
covklanken.nl).

en vertelt over het aanleggen 
van ijsvogelwanden. 
De lezing vindt plaats in het PWN 
bezoekerscentrum ‘de Hoep’ aan 
de Zeeweg te Castricum en be-
gint om 20.00 uur. De lezing is 
vrij toegankelijk voor iedereen. 
Foto: Albert Wester. Burgerlijke stand Castricum

Geboren:
Wonende te Castricum:
28-01-2009: Mats Christian, 
zoon van R.M.I.M. Venselaar en 
B.A.M. Wiegers, geboren te Be-
verwijk. 03-02-2009: Thijs, zoon 
van J.M. Min en M. Kwantes, ge-
boren te Castricum.
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
02-02-2009: Bruinsma, Peter A. 
en Stricker, Michel C.G., beiden 
wonende te Castricum. 02-02-
2009: Kemper, Ronald en Sik-
kema, Jeannet I., beiden wo-
nende te Akersloot. 03-02-2009: 
Maier, Eduard X., wonende te 
Castricum en Cornelisse, Man-
ja, wonende te Amsterdam. 04-
02-2009: Terpstra, Jelle F. en Ter-
louw, Michelle C., beiden wo-
nende te Castricum. 05-02-2009: 
Aldenzee, Leonard T.I.J. en Me-

lis, Sarah M.A., beiden wonende 
te Castricum.
Overleden:
Wonende te Castricum:
30-01-2009: Porsius, Cornelia, 
oud 55 jaar, overleden te Castri-
cum. 01-02-2009: Pekel, Agatha, 
oud 86 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met T. 
Druijven. 01-02-2009: Bruinsma, 
Johanna, oud 77 jaar, gehuwd 
met S. de Boer, overleden te Alk-
maar.
Wonende te Limmen:
30-01-2009: den Boer, Pieternel-
la M., oud 89 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
G.M. Wolkenfelt. 04-02-2009: 
Hansen, Aaltje, oud 91 jaar, over-
leden te Limmen.
Wonende te Bakkum:
28-01-2009: Haak, Ingrid, oud 61 
jaar, overleden te Alkmaar.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Gevonden:
Prof. v.d. Scheerlaan Bakkum: 
Langharige cyperse ‘boskat’, on-
gecastreerde kater. Tijm Castri-
cum: cyperse schildpadpoes met 
veel rode vlekjes, klein met kor-
te pluimstaart. Duinenboschweg 
Bakkum: zwart met wit poesje, 
witte bef, staartpunt en sokjes. 
Dorpsstraat Castricum: jong ka-
tertje, wit met rode vlekken (als 
koe), wit vlooienbandje.

Gevonden en
vermiste dieren

Nieuwe speelplaats voor 
de kinderen van Antonius 
Bakkum - Dolenthousiaste kin-
deren, ballonnen, een clown, co-
la en cake; het was feest bij kin-
derhuis Antonius in Bakkum. 
Eind januari werd de nieuwe 
speelplaats voor kindergroep 
de Djenkies geopend. Kinder-
huis Antonius herbergt vijf leef- 
en behandelgroepen. Alle groe-

pen hadden een eigen speel-
plaats met speeltoestellen, be-
halve de Djenkies. De realisatie 
van de speelplaats werd moge-
lijk met sponsorgelden. 

Leonie, een meisje dat geld ver-
diende op Koninginnedag en dat 
overmaakte naar Antonius, was 

Castricum - Er wordt een me-
ditatieve dansavond gehouden 
op woensdag 18 februari in de 
Maranathakerk van 20.00 tot 
22.00 uur. Er wordt gedanst op 
religieuze en Taizé-muziek. Mee-
doen kost 5,00 euro. Opgeven 
kan op 652729 of 651035. 

Meditatieve 
dansavond

Castricum - Op 19 februari is 
er van 13.30-16.30 uur bij Fruns, 
Verlegde Overtoom 9 een work-
shop mozaïeken voor kinderen 
van 7-12 jaar. Deze wordt geor-
ganiseerd door Judith Lang. De 
workshop kost, inclusief mate-
riaal, 15,00 euro. Voor aanmel-
ding en meer informatie:  06-
30372378/ judeco@casema.nl..

Mozaïekworkshop

Winterdag in duinen Heemskerk
Regio - Op zondag 15 februa-
ri van 10.00 tot 16.00 uur bren-
gen PWN en de Lions weer de 
Winterdag naar de duinen van 
Heemskerk. Omdat de sector 
Natuur & Recreatie van PWN 75 
jaar bestaat in 2009 is er deze 
keer speciale aandacht voor ge-
schiedenis. Er is bijvoorbeeld een 
demonstratie hout uitslepen met 
paarden en de Historische Kring 
Heemskerk gaat vertellen over 
de geschiedenis van de tuinders 
in het duin. Kinderen komen 
ruim aan hun trekken met pan-
nenkoeken bakken, pony rijden, 
hout knutselen, schminken in de 
tipi, het geitenspel en een water-
spel’. Vuurkorven, het shantykoor 
‘de Skulpers’, Snabs (Heems-
kerks bier) en gasterij De Kruis-
berg zorgen voor extra sfeer en 
de inwendige mens.
De opbrengst van de Winterdag 

gaat deze keer naar een pro-
ject voor waterputten in Rwan-
da. Door de genocide eind vori-
ge eeuw is in Rwanda veel van 
de infrastructuur verloren ge-
gaan. De bevolking worstelt nog 
steeds met het herstel daarvan. 
De waterputten voorzien in de 
drinkwaterbehoefte van de plat-
telandsbevolking en worden ge-
rund door vrouwen. In het ka-
der van de gezondheid mogen 
Rwandese kinderen bij deze wa-
terputten gratis komen drinken.  
Het waterspel laat Nederlandse 
kinderen kennismaken met het 
begrip waterschaarste. Ze mo-
gen zelf jerrycans volpompen 
en naar een andere plek dragen. 
Iets dat Rwandese kinderen elke 
dag moeten doen. De Winterdag 
is te bereiken via parkeerplaats 
Geversduin, gelegen aan de 
Rijksstraatweg bij Heemskerk.
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Bij Yvonne Dusseljee 
Workshops decoratieve make-
up zijn gezellig en leerzaam
Castricum - Een workshop vol-
gen met vriendinnen en alles te 
weten komen over welke make-
up precies bij je past. Bovendien 
krijgen de deelnemers een huid-
analyse, en vertelt schoonheids-
specialiste Yvonne Dusseljee 
over huidverzorging. De work-
shops vinden plaats op dinsdag 
24 februari van 9.30 tot 12.00 uur, 
dinsdag 24 februari van 19.30 tot 
22.00 uur en zaterdag 28 februa-
ri van 10.30 tot 13.00 uur. 
In de smaakvolle salon van Yvon-
ne op de Martin Luther Kinglaan 
wordt een gevarieerd program-
ma van gezichtsbehandelingen 
aangeboden, maar ook voor het 
aanbrengen van permanente 
make-up, definitief verwijderen 
van ongewenste haargroei door 
middel van lichttherapie of Epilar 
kan men hier terecht. 
Als visagiste geeft Yvonne een 
persoonlijk advies op het ge-
bied van make-up en verzorgt 
zij bruidsmake-up. Nieuw zijn de 
workshops. Yvonne: “Ik merk dat 
naast de verzorging en verbete-
ring van de huid het geheel pas 
echt af is met de juiste make-up. 
Ik leer de deelnemers niet alleen 
alle basishandelingen, ik advi-
seer ook en leer hoe je op cre-
atieve wijze tot een schitterend 
resultaat kan komen.” 
Veel succes boekt Yvonne met 
definitieve verwijdering van on-
gewenste haargroei. “Dat kan 
met het geavanceerde IPL ap-
paraat waar prachtige resulta-
ten mee geboekt zijn. Voor men-

sen die niet in aanmerking kun-
nen komen voor IPL is er het Epi-
larsysteem. Bovendien kan men 
kiezen voor harsen. 
Permanente make-up is een ma-
nier om de wenkbrauwen of eye-
liner altijd perfect op orde te 
hebben. Gemiddeld blijft de pig-
mentatie twee tot vijf jaar mooi. 
Het aanbrengen van permanente 
make-up doe ik alweer tien jaar 
en ik volg de laatste technieken. 
Ook werk ik volgens de laatste 
richtlijnen van de GGD.” 
Wie zo aan het einde van de win-
ter een goede opkikker kan ge-
bruiken, zou kunnen kiezen voor 
de Neoderma biopeeling. “De 
peeling heeft een therapeuti-
sche, vochtregulerende en ver-
jongende werking en geen van 
de huidlagen wordt aangetast. 
Neoderma is in een totaal nieuw 
jasje gestoken en de nieuwe 
crèmes worden heel enthousi-
ast ontvangen.” Nieuw voor de 
heren zijn de speciale producten 
van Dr. Grandel for men. “Tegen-
woordig verzorgen steeds meer 
mannen hun huid en geven ook 
meer om hun uiterlijk. De man-
nenhuid vergt een speciale ver-
zorging. Steeds meer mannen 
vinden de weg naar de salon. ” 
Ook Reiki-behandelingen beho-
ren tot de mogelijkheden. 

Bel voor meer inlichtingen of een 
afspraak: 0251-652375 of kijk op 
de website www.yvonnedussel-
jee.nl. Het adres is Martin Luther 
Kinglaan 28 in Castricum.

Feest Buona Sera Castricum 
vanwege 12,5 jarig bestaan
Castricum - Buona Sera Castri-
cum bestaat 12,5 jaar en dat is 
aanleiding voor feest die weken-
lang zal duren. Donderdagavond 
komt dj maarten naar de Dorps-
straat met zijn karaokeshow.  
Geluksdag, vrijdag de 13e, is het 
dj Toine die zorgt dat het een ge-
zellige avond wordt. Zaterdag is 

het Valentijnsdag en dan komt  
Erwin de Wit de tent flink op zijn 
kop zetten. Deze Jan Smit-imita-
tor met een stem van goud krijgt 
met zijn feestrepertoire de hele 
tent op zijn kop. Entree 2,50 eu-
ro. Voor alle House-liefhebbers 
komen zondag de dj‘s D-Hun-
ter, Reflex, Demolition, Dr Pe-

“Geef met je hart” 
Valentijn bij Wereldwinkel

Castricum - Wereldwinkel Cas-
tricum heeft weer van alles in 
huis gehaald om voor leuke ca-
deautjes te kunnen zorgen met 
Valentijnsdag. Met een cadeau 
van de Wereldwinkel worden 
ook de producenten gesteund. 

Klimop ontspant na Cito 
Castricum - Dinsdag 3 februa-
ri ging groep 8 van basisschool 
De Klimop ‘s middags naar het 
strand. ’s Ochtends was gestart 
met de Cito-toets en de kinde-
ren waren toe aan wat ontspan-
ning. Aangekomen op het strand 
werden de ballen uit de rugzak-
ken gepakt. Maar de hond van 
strandtent De Jutter beet de bal-
len meteen lek. Toch liep het 
goed af. “Toen zijn baasje dat 
merkte werden de ballen met-
een vervangen door nieuwe en 
we kregen allemaal gratis war-
me chocomelk.” 

CKenG wil onderzoek 
naar Gouden Stulp
Castricum - De fractie van 
CKenG verzoekt de gemeente-
raad een onderzoek in te stel-
len naar de gang van zaken om-
trent de nieuwbouw De Gouden 
Stulp. Naast onduidelijkheden is 
de fractie van mening dat door 
de vele inbreidingsplannen zich 
in de toekomst veel vergelijkba-

re situaties kunnen voordoen. In 
een motie vraagt de fractie aan 
de raad om een voorbereidings-
commissie in te stellen die moet 
onderzoeken of een raadsen-
quête een geschikt instrument is 
om antwoord te krijgen op vra-
gen en opmerkingen met betrek-
king tot de Gouden Stulp.

Zorgen om planschade 
Nieuw Geesterhage
XX Sinds de start van de procedu-
res rond het Geesterduingebied 
heb ik me namens de buurt, na-
mens het buurtcomité en namens 
mezelf actief beziggehouden met 
de juridische procedures voor de 
verschillende deelprojecten. Het 
project ‘Nieuw Geesterhage’ is 
inmiddels in een besluitvormende 
fase beland. In deze brief spreek 
ik mijn ernstige zorgen uit over de 
eventuele afhandeling van de
planschade, voortvloeiend uit de 
voorgenomen bouw van het ‘Kul-
tuurhuis’ met 127 appartemen-
ten op de plaats van het huidige 
Geesterhage. Naar mijn mening 
zullen door een ‘maas in de wet’ 

de omwonenden niet voldoende 
gecompenseerd worden voor de 
schade die zij van het project zul-
len ondervinden. Ik vraag de raad 
er bij het college met klem op aan 
te dringen een
actieve houding aan te nemen 
bij de informatievoorziening rond 
planschadeverzoeken en een juis-
te planschaderegeling te treffen.
In de kern Castricum zijn de afge-
lopen jaren enkele projecten ont-
wikkeld die veel commotie hebben 
veroorzaakt. De ‘Gouden Stulp’ en 
de ontwikkeling van het Bakker-
spleintje hebben beiden tot aan-
toonbare schade geleid, welke tot 
op dit moment onderwerp is van 

een gênant juridisch getouwtrek. 
Het niet-actief opstellen van het 
college in het kader van planscha-
de is niet begrijpelijk. Omdat het 
college aangeeft dat er sluitende 
afspraken over de planschade 
zijn gemaakt met de ontwikkelaar 
loopt zij, klaarblijkelijk, weinig fi-
nancieel risico in het kader van de 
planschade. Daarom lijkt het me 
dat het college een bepaalde zorg 
op zich moet nemen om de be-
trokken omwonenden te wijzen op 
hun rechten zodra dat aan de orde 
is en geen passieve houding dient 
aan te nemen. Als dat een pre-
cedent schept is dat alleen maar 
mooi meegenomen, dan worden 
alle omwonenden van grootscha-
lige projecten in het vervolg goed 
geïnformeerd. Voorkomen is beter 
dan genezen, burgers op voorhand 
wijzen op hun rechten is beter dan 
vervelende juridische procedures 
achteraf. Ik dring erop aan het 
juridisch gegoochel dat zoveel 
wrok bij ‘De Gouden Stulp’ heeft 
opgeleverd niet te herhalen. Kort 
gezegd hoop ik dat de raad zich 
een ware ezel toont. Ezels stoten 
zich namelijk géén tweemaal aan 
dezelfde steen.
M.C. Steeman. 

Zij verdienen door de aankoop 
een beter bestaan. “Dat is pas 
echt geven met je hart”, aldus 
een van de medewerksters. “Een 
romantische kaars van gestapel-
de hartjes uit Thailand kan zor-
gen voor sfeervolle verlichting 
op Valentijnsdag. Een lekker we-
relds wijntje erbij en de avond 
is compleet. Wijn genoeg in de 
winkel, want wij hebben een rui-
me keus aan wijnen uit verschil-
lende landen. Chocola blijft ook 

altijd populair.” Hartvormige ar-
tikelen ontbreken natuurlijk niet. 
Beeldjes, boekjes en samenge-
stelde cadeauboeketten zijn ook 
te koop. “Met een cadeau uit de 
Wereldwinkel geef je altijd iets 
speciaals, namelijk een bete-
re toekomst voor iemand aan de 
andere kant van de wereld.” De 
Wereldwinkel is te vinden op de 
C.F. Smeetslaan in Castricum. Er 
is ruime parkeergelegenheid aan 
de achterzijde van de winkel.   

acock, Conspirator naar Cas-
tricum. Vanaf 19.00 uur is Buo-
na Sera geopend en de toegang 
is gratis. Op vrijdag 20 februari 
wordt het feest met dj Dolphin 
en dj Paul. Zij organiseren een 
miss- en misterverkiezing, Opge-
ven kan aan de bar. Op 28 febru-
ari zal  feestzanger Brian Broer-
sen het jubileum komen vieren. 
En als klap op de vuurpijl is het 
Buona Sera gelukt Def Rhymez 
in huis te halen op zaterdag 7 
maart. Entree 5,00 euro, 

Nieuw spel
Limmen - Het spel ‘Mensen 
Wensen’ wordt op donderdag 
19 februari vanaf 14.00 uur ge-
speeld in Vredeburg. Het spel is 
speciaal ontwikkeld in samen-
werking met de KBO voor vol-
wassenen met veel levenserva-
ring en is gebaseerd op vijf pij-
lers: lichaam & geest, materië-
le situatie, sociale netwerken, 
waarden & inspiratie en tenslotte 
arbeid & presteren. Senioren uit 
Limmen en omgeving zijn wel-
kom het spel mee te spelen. 
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Voetbalclinics voor 
schooljeugd Castricum
Castricum - Meer dan 2000 
schoolkinderen laten kennisma-
ken met voetbal. Dat is het doel 
van Rob Kramer. Op initiatief van 
de bevlogen coach, die bij FC 
Castricum verantwoordelijk is 
voor de 550 jeugdleden, zijn alle 
basisscholen in Castricum uitge-
nodigd voor een voetbalclinic op 
het fraaie kunstgrasveld van FC 
Castricum. Deze clinics voor de 
kinderen uit de groepen 2 tot en 
met 8 worden in de maand maart 
tijdens de gymnastieklessen ge-
geven.    
Kramer: “Bewegen en sport staan 
tegenwoordig in het middelpunt 

van de belangstelling. Maar wat 
zie je in de praktijk? Thuis spe-
len kinderen met de Nintendo of 
hangen ze urenlang voor de tv, 
terwijl het veel gezonder is om 
samen te sporten. Daarbij leer je 
ook nog eens om samen te win-
nen, te verliezen, wat doorzet-
tingsvermogen is en hoe je met 
je tegenstander en de scheids-
rechter moet omgaan. De cli-
nics vormen tevens een mooie 
gelegenheid om te trainen voor 
het schoolvoetbaltoernooi dat 
ook dit jaar op de velden van 
FCC wordt gespeeld. De basis-
scholen reageerden zeer positief 

op mijn initiatief. Als ik naar de 
jeugd van FC Castricum kijk dan 
zie ik dit enthousiasme dagelijks. 
Bij Akersloot - Komend weekend 
spelen zowel de zaterdag als 
zondag 1 van Meervogels thuis. 
Het wordt voor beide duels het 
eerste competitieduel van 2009. 
De zaterdag 1 moet het opne-
men tegen AFC ‘34 en dat team 
heeft twee punten meer dan de 
Akersloters. Vooral aanvallend 
is deze tegenstander de laatste 
weken voor de winterstop zeer 
op dreef geweest. De zondag 1 
moet het opnemen tegen koplo-
per ZTS. En dat wordt een zwa-
re opgave maar Meervogels is 
altijd een team dat nooit voor-
spelbaar is. De mannen van trai-
ner Han Visser zullen ongetwij-
feld alles uit de kast halen om 
goed te presteren. Bij de meis-
jes bij voorbeeld is voetballen 
erg populair en dan met name 
bij de mini’s, die elke zondag-
ochtend op sportpark Noord End 
hun eigen mini-WK spelen. Daar 
doen wekelijks zo’n 75 kinderen 
aan mee. Wie buiten de school-
uren kennis wil maken met voet-
bal is op maandag (16.15 uur), 
de gehele woensdagmiddag en 
op vrijdag (16.15 uur) welkom op 
de club. . Helaas zijn er nog veel 
te veel kinderen die geen enke-
le sport beoefenen. Dat vind ik 
heel erg jammer en daarom or-
ganiseren wij deze clinics.” Voor 
meer informatie: Bert Schaap, 
pr-commissie FC Castricum: 06-
53356330.

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

ADO ‘20
tegen

DWV

zondag 15 februari
14.30 uur

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

ADO ’20
ADO-DWV, opnieuw 
afhankelijk van het weer

Vorig seizoen was heel zwaar voor DWV. Van 
de eerste tot de laatste competitiedag was 
het worstelen met het degradatiespook. De 
uiteindelijke klassering als twaalfde nood-
zaakte tot nacompetitie. Daarin kon ten-
slotte met heel veel moeite het hoofdklas-
serschap worden gehandhaafd. De allesbe-
slissende wedstrijd van die extra reeks was 
tegen Tonegido. Op het sportpark van VVSB 
bleven de teams toen steken op 0-0. In de 
verlenging vielen er vier doelpunten, eerlijk 
verdeeld over de twee strijdende partijen. 
Penalty’s beslisten in het voordeel van DWV. 
Doelman Jordy Heimens stopte een pingel 
en schoot zelf de beslissende strafschop in. 
Hij werd de held van de dag.
De formatie van trainer Pronk worstelt ook 
dit seizoen weer met het degradatiepro-
bleem. De oefenmeester, bezig aan zijn der-
de seizoen bij DWV, hoorde deze week dat 
de club na dit seizoen met hem zal breken. 
Ondanks de 2-1 winst die zijn elftal zon-
dag in de thuiswedstrijd tegen Omniworld 
boekte, al was dat een welkome opsteker. 

Mede dankzij deze zege kon de laatste 
plaats worden overgedaan aan stadgenoot 
Türkiyemspor.
Er zullen wel weer vele telefoontjes worden 
gepleegd voordat de bus uit Amsterdam-
Noord zich in beweging zal zetten op weg 
naar Heemskerk. Vorig jaar werd het duel 
op de Vlotter twee keer afgelast en kwam 
men zelfs een tweede keer voor niets toen 
de aangewezen scheidsrechter het eerder 
op de dag goedgekeurde veld niet bespeel-
baar achtte. Pronk vermoedde toen een 
complot en liet zich briesend uit over de 
gang van zaken zoals hij die zag. Misschien 
gaan we weer zo’n weekeinde tegemoet 
waarin de wedstrijd ADO-DWV op losse 
schroeven komt te staan. 

DWV is deze competitie slecht begonnen. 
Na twee gelijke spelen volgden er vier ne-
derlagen op rij, waarvan drie met grote 
cijfers. Omniworld en AFC wasten de be-
zoekers respectievelijk met 5-0 en 4-0 de 
oren. Tussendoor veegde ADO met 4-0 de 
vloer aan met zijn gastheer. Verdedigend 
stak het allemaal niet zo goed in elkaar bij 
DWV. Daar lijkt intussen het lek boven. Er 
worden tenminste niet meer zulke ontluis-
terende nederlagen geleden. ADO zal op 
zijn tellen moeten passen. Omniworld had 
er waarschijnlijk ook niet echt rekening mee 
gehouden dat een opponent die eerder met 
5-0 op de broek kreeg, het hen zo moeilijk 
zou kunnen maken. Die wraak zal zoet ge-
weest zijn. Dat mag op de Vlotter niet ge-
beuren!

Oefenmeester Ton Pronk moet 
op zoek naar een nieuwe club 

Limmen 1 zakt één plek
Limmen - Een beperkt pro-
gramma afgelopen zondag in de 
derde klasse A. Vier wedstrijden 
werden afgelast, twee gingen er 
wel door. Door de 0-1 zege van 
ZAP op Medemblik zakt Lim-
men van de vierde naar de vijfde 
plek. Maar het verschil is maar 

een punt. De KNVB gaat voort-
varend te werk bij het vaststel-
len van het inhaalprogramma. 
Limmen 1 - Vrone 1 en Limmen 
2 - VVZ 2 (wedstrijden die zon-
dag 1 februari werden afgelast) 
worden al op zondag 15 februa-
ri ingehaald.

zondag 15 februari 14.00 uur:

Limmen - Vrone
balsponsor: ZVK MetseLwerKen Jos ZoMerdiJK
              en Peter Van KesseL.

pupillen v.d. week: LoeK adMiraaL (LiMMen d3)

Driebanden bij biljartcentrum Veldt
Castricum - Vrijdag 13 februa-
ri wordt het vanaf 19.00 uur ge-
nieten bij Veldt. Heuse toppers 
van het driebanden spelen daar 
een zestal wedstrijden. Marcel 
Versluis, Jeroen Beentjes (beide 
goed voor een moyenne boven 
de 1.0) en Alex Völker van OBIS 
‘de Vishoek’ spelen een belang-

rijke competitiewedstrijd in de 
race naar het kampioenschap te-
gen Onder Ons 1 met Cees Lief-
ting, Ber Veldt en Janhans Berg. 
Het is de heren van Onder Ons 
er alles aan gelegen om de favo-
rieten van OBIS ‘de Vishoek’ een 
aantal wedstrijdpunten te ont-
futselen. 
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Speciale 40-ste editie 
ouderenmiddag Vitesse’22
Castricum - Vrijdag 20 februa-
ri wordt door de Supportersver-
eniging Blauw-Zwart van Vites-
se‘22 voor de 40e keer de jaar-
lijkse ouderenmiddag georgani-
seerd. Bijzonder is dat deze ju-
bileumeditie voor het eerst niet 
op donderdag maar op vrijdag 
plaatsvindt. De reden hiervan is 
dat de Vitesse-kantine op don-
derdagmiddag gebruikt wordt 
voor de naschoolse opvang. 

Dit jaar kunnen de ouderen van 
Castricum dus op een vrijdag-
middag onder het genot van een 
hapje en een drankje klaverjas-

sen. De aanvang is om 14.00 uur 
in de Vitesse-kantine ‘De Treffer’.  
Als aandenken aan deze jubile-
umeditie zullen alle aanwezigen 
een presentje ontvangen. Bo-
vendien zal de middag na de ge-
bruikelijke soepmaaltijd muzi-
kaal afgesloten worden door het 
duo Jan van der Schaaf (gitaar) 
en Henk Kerssens (accordeon).
Voor deze ouderenmiddag wor-
den weer maximaal 120 gra-
tis kaarten uitgegeven. De kaar-
ten zijn af te halen bij Jos Kra-
mer, Wayenburg 5 ‘s-morgens 
tot 12.00 uur of ’s-middags na 
17.00 uur. 

Castricum - Op de mooie kunst-
grasmat van Volendam heeft de 
E1 van FC Castricum een prach-
tige pot voetbal laten zien. Na 
een zinderend spektakel werd 
Monnickendam met ruime cij-
fers verslagen: 5-0. De kwartfi-
nale van de prestigieuze Deen 
Cup was daarmee bereikt. 
Iedereen speelde een puike 

E1 naar kwartfi-
nale Deen Cup

Arena’s van Vitesse’22 
zijn nu al echte bikkels 
Castricum - Vanwege de af-
gelastingen van de laatste we-
ken werden er, samen met de 
enthousiaste ouders, alternatie-
ven gevonden. Door Vitesse’22  
werd er een zaal in de sport-
hal ‘de Bloemen’ gehuurd. Ver-
volgens werd de binnenbak van 
H.H. Surprise Stables beschik-
baar gesteld, waardoor de Are-
na’s hun ‘Champions League’ 
wedstrijden toch konden spelen. 
In de pauze werden de toppers 
in spé getrakteerd op limonade 
en een versnapering, terwijl de 
aanwezige ouders voorzien wer-
den van een kopje koffie. 
De volgende training is op za-
terdag 28 februari. De trainin-
gen starten om 9.30 uur en ein-
digen om 10.30 uur. De trainin-
gen vinden plaats onder leiding 

van Marga van der Himst, samen 
met spelers van het 1ste elftal. 
Hier worden de Arena’s voorbe-
reid op de toekomst en leren zij 
de basistechnieken van het voet-
bal.

Naast deze maandelijkse trai-
ning spelen de Arena’s wekelijks 
hun wedstrijdjes in hun eigen 
‘Arena’ op Vitesse’22. Er wordt 
dan gespeeld in een Champi-
ons League competitie (inclusief 
de tenues van de Europese top-
clubs). Wie vijf of zes jaar oud is 
en ook bij Vitesse’22 wil voetbal-
len kan zich aanmelden via are-
na@vitesse22.nl of komt eens 
een keer op een zaterdag kijken 
bij de Arena’s. Iedere zaterdag 
wordt er gevoetbald op het Vi-
tesse’22-terein vanaf 9.00 uur.

Vitesse’22 laat punten 
achter in IJmuiden
Castricum - Vitesse’22 heeft af-
gelopen zondag verzuimd drie 
punten over te houden aan de 
confrontatie met Stormvogels. In 
IJmuiden werd met 2-1 verloren.
Na een blik op de ranglijst zou-
den weinig mensen hun geld op 
de IJmuidenaren zetten. Storm-
vogels bevindt zich namelijk in 
de onderste regionen, terwijl Vi-
tesse’22 in de top drie staat. Dat 
echter in deze competitie ieder-
een van iedereen kan winnen, 
werd zondag pijnlijk duidelijk.
Na een kleine vijf minuten was 
het al raak. Duur balverlies op 

randje zestien zette de Stormvo-
gels-spitsoog-in-oog met Marcel 
Koekkoek, die het antwoord op 
zijn harde schot schuldig moest 
blijven, 1-0.
Vitesse had even tijd nodig om 
over dit doelpunt heen te komen, 
maar rechtte de rug, met al re-
sultaat een aantal kansen. Zo 
kon Robert-Jan Stuifbergen, ver-
vanger van de opnieuw gebles-
seerde topscorer Lennert Been-
tjes, na een slechte breedtepass 
van IJmuidense kant, op het doel 
afrennen. Hij miste jammerlijk de 
kracht de kans om te zetten in 

een doelpunt, maar het bracht 
de hoop bij de Castricummers 
weer terug. 
Aan de hand van Robin Bak-
ker nam Vitesse het initiatief 
en zorgde voor enkele hachelij-
ke momenten voor het doel van 
Stormvogels. Een van die mo-
menten zou nog voor de rust de 
1-1 op het scorebord brengen. 
Opnieuw Robin Bakker werk-
te zich langs een aantal verde-
digers, maar verloor de bal. Dat 
hij de bal weer in zijn voeten zag 
vallen was een gelukje, de ma-
nier waarop hij binnenschoot 
toonde zijn klasse. Door deze 
1-1 leefde Vitesse’22 weer een 
beetje op en met een goed ge-
voel werd de kleedkamer opge-
zocht voor de thee. 

Na rust was het echter Stormvo-
gels die heer en meester was, en 
de meeste aanspraak maakte op 
een doelpunt. Die viel dan ook 
halverwege tweede helft. Een 
vervaarlijk afstandschot werd 
nog gekeerd door Koekkoek, 
maar de rebound zorgde voor de 
2-1. Vanuit een onmogelijke po-
sitie verraste een Stormvogels-
aanvaller vriend en vijand door 
binnen te schieten.
Deze klap kwam Vitesse’22 niet 
meer boven waardoor Stormvo-
gels na 90 minuten met de han-
den in de lucht stond, en Vites-
se’22 met gebogen hoofd de 
kleedkamer opzocht.

wedstrijd en er was veel strijd en 
mooi combinatievoetbal.
De volgende tegenstander is Vo-
lendam. Dat lijkt een lastig kar-
wei, maar met dit voetbal en de-
ze vechtlust is deze tegenstan-
der ook te kloppen. Na de wed-
strijd mochten de toppers van FC 
Castricum en de massaal mee-
gereisde supporters de wedstrijd 
Volendam-PSV bijwonen. Al met 
al een fantastische belevenis. 
Meneer Kramer was na afloop 
dan ook zeer tevreden. 

Zilver en brons voor 
Jorrick Druyven op NJK
Castricum - Tijdens de NK Ju-
nioren Korte Baan in Dordrecht 
heeft Jorrick Druyven twee me-
dailles gewonnen. Hij werd twee-
de op de 400 meter wisselslag en 
derde op de 200 meter vlinder-
slag. Vrijdags startte hij met de 
50 meter vrije slag en zwom hier-
mee een kleine pr in 26,17 se-
conde, gevolgd door de 400 me-
ter vrije slag in 4.32,88. 
Met een 2.06,26 zwom hij de 200 
meter vrije slag ruim drie secon-
den van zijn tijd af. Met 1.03,70 
eindigde hij met de 100 meter 
rugslag als zesde. De tweede 
afstand die middag was de 200 
meter wisselslag en daar steeg 
hij van de twaalfde naar de vijf-
de plek in het klassement met 
2.06,26. 

Bij de 200 meter vlinderslag be-
haalde hij met 2.22,32 de der-
de plek en daarmee zijn bron-
zen plak. 
’s Middags stond de 400 me-
ter wisselslag gepland. Vanaf de 
start met als eerste slag de vlin-
derslag lag Jorrick vierde, met de 
rugslag zwom hij naar de tweede 
positie. Met de schoolslag nam 
hij de koppositie in en dan als 
laatste de 100 meter vrije slag. 
Tot op de laatste meter bleef 
het spannend. Met zijn snelste 
tijd ooit 4.55,91 verdiende Jor-
rick de zilveren medaille, slecht 
vier tienden van een seconde te 
langzaam voor goud. 
Met twee medailles op zak kijkt 
Druyven terug op een fantas-
tisch toernooi.DOS zet mooie 

prestatie neer
Castricum - Vorige week zon-
dag werd de tweede districtwed-
strijd gehouden in Beverwijk. Yu-
na Zweet vertegenwoordigde 
turnvereniging DOS Castricum 
in de vijfde divisie. Haar eerste 
onderdeel was balk. Ondanks 
dat ze er een keer vanaf was ge-
vallen, haalde zij alsnog een 7.80. 
Het tweede onderdeel was vloer. 
Van de 23 meiden die meede-
den, haalde Yuna het hoog-
ste cijfer van allemaal, namelijk 
een 9. Voor sprong en brug haal-
de zij respectievelijk een 9.1 en 
een 8.9. Alles bij elkaar opgeteld 
kwam ze op de score van 34.80 
en behaalde daarmee de eerste 
plaats. 
Yuna mocht nog een prijs in ont-
vangst nemen, omdat zij der-
de was geworden van beide dis-
trictwedstrijden. Om deze reden 
mag ze nu doorstromen naar de 
regiokampioenschappen. Een 
prestatie, waar de vereniging erg 
trots op is.

Tips voor de 
redactie? 

Mail dit naar
 info@castri-
cummer.nl



Muzieksysteem Bang & Olufsen 
BeoSound 5; digitaal 
geluid op zijn allerbest
Regio - BeoSound 5 biedt eenvoudige toe-
gang tot alle digitale muziekbestanden die op 
de BeoMaster 5 zijn opgeslagen (500 Gb HDD). 
Maar toch is het niet ontworpen om draagbaar 
te zijn, wel om te worden afgespeeld via luid-
sprekers thuis. Het wordt vaak gezegd dat de 
kwaliteit van digitale muziek te wensen over-
laat. Maar niet in dit geval. Met de BeoSound 
5 technologie kunnen muziekliefhebbers onge-
comprimeerde muziek koesteren die een exac-
te weergave is van de originele opname. Geluid 
zonder verlies dus. Kies gewoon een album, ar-
tiest of nummer en wanneer de muziek is af-
gelopen, blijft de BeoSound 5 gewoon ‘more of 
the same’ (mots) spelen. De BeoSound 5 zal op 
het systeem andere muziek zoeken die com-
plementair is aan de muziek waar men al naar 
hebt geluisterd. Of speel muziek af uit de eigen 
favorietenlijst. Wanneer die is afgelopen, start 
‘mots’  en start het genieten van een naadlo-
ze geluidservaring. Niet alleen brengt hij enor-
me hoeveelheden digitale muziekinhoud bin-
nen handbereik, hij maakt bladeren in de mu-
ziekcollectie aangenaam eenvoudig. Dank-
zij het aluminium wiel kan men snel door de 
tracks balderen terwijl een 10,4 inch LCD met 
een resolutie van 1024  x 768 loepzuivere af-
beeldingen en albumhoezen weergeeft. De be-
zitter van dit systeem krijgt het gevoel dat de 
volledige digitale muziekcollectie, plus duizen-

den radiozenders op het internet binnen hand-
bereik zijn. De Beosound 5 kan bediend wor-
den  vanaf de andere kant van de kamer door 
middel van de Beo 5 afstandsbediening. Mon-
teer hem tegen de muur, combineer een muur-
beugel met een stand zodat het mogelijk is om 
te kantelen of te draaien, of plaats hem gewoon 
op een voetstuk, waar hij thuishoort. Voor wie 
het teveel werk vindt om alle cd’s op de harde 
schijf te zetten, verzorgt Boon Kijken en Luiste-
ren in Stijl dat voor de klant. Belangstellenden 
zijn welkom voor een demonstratie in de show-
room. Boon  Kijken En Luisteren In Stijl is te vin-
den op de Heiligeweg 183 in Krommenie. Voor 
meer informatie biedt de website www.boon-
krommenie.nl uitkomst. Klanten kunnen gratis 
parkeren naast de winkel.
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Uitgeest - Meubelstoffeerderij Dijkstra heeft 
alle kennis in huis om het gehele huis op vak-
kundige wijze te stofferen. Trappen, woonka-
mers, slaapkamers én meubelen. In de show-
room worden relaxfauteuils en sta-op-stoelen 
voor mindervalide mensen verkocht. Daar zijn 
ook de sfeerhaarden zonder rookkanaal te be-
wonderen. Die zorgen voor een gezellige sfeer 
in huis en omdat er geen rookkanaal bij hoeft, 
zijn deze haarden overal in de kamer te plaat-
sen. Voor meer informatie over de sta-op-stoe-
len en sfeerhaarden zijn alle belangstellenden 
welkom op het Hoorne 8a in Uitgeest.

Naast het stofferen binnenshuis levert Dijkstra 
ook uitstekende buitenstoffen. Het bedrijf is al-
weer druk bezig met het maken van kussens 
voor de watersportklanten. Voor de stof voor allerlei kus-
sens die op boten te vinden zijn, is men dus ook aan het 
juiste adres bij stoffeerderij Dijkstra. Er zijn prachtige stof-
fen op dit gebied en uiteraard zijn ze bestand tegen buiten-
invloeden. 
Deze stoffen zijn waterafstotend, sommige zelfs waterdicht, 
en schimmelbestendig. Overigens zijn de stoffen ook zeer 

geschikt om lounge-
kussens van te maken 
of tuinstoelen mee te 
bekleden. De kleuren 
blijven goed, UV-stra-
ling en weerinvloeden 
krijgen er geen vat op. 
De stoffen zijn tevens 
vuil-, vet- en olieafsto-
tend. Kijk ook op de 
website: www.meubel-
stoffeerderijdijkstra.nl 
of bel: 0251-317270. 

Castricum - Rorije Elektrotechniek VOF 
heeft een geschiedenis met een lange aan-
loop. In 1973 startte de Friese Uke Rorije zijn 
carrière in de elektrotechnische wereld. Na 
veel ervaringen te hebben opgedaan, in bn-
nen- en buitenland tot zelfs in Oekraïne, wil-
de deze nuchtere Fries een eigen onderne-
ming beginnen. Maar de tijd was nog niet 
rijp en hij moest zijn plannen uitstellen. In 
1982 werd Rob Rorije geboren. Al vroeg was 
het te zien dat deze jongen in de voetspo-
ren van zijn vader zou treden. In de school-
vakantie ging hij graag met zijn vader mee 
werken en in het weekend was hij altijd aan 
het klussen. In 2006 ging Rob als zelfstandi-
ge van start onder de naam Rorije Elektro-
techniek. In 2008 kreeg hij zijn vader zover 
om met hem mee te doen. Nu mogen vader 
en zoon zich de gezamenlijke eigenaren van 
Rorije Elektrotechniek VOF noemen.
Waar staat Rorije Elektrotechniek voor? Rob 
vertelt enthousiast: “Het aanleggen en on-
derhouden van elektrotechnische instal-
laties in de ruimste zin van het woord. Wie 
een verbouwing of aanbouw gepland heeft 
staan en de volledige elektrische installatie 
wil vervangen of nieuw laten aanleggen kan 
bij Rorije Elektrotechniek terecht. Maar ook 
als er een extra stopcontact nodig is of een 
aparte groep voor de wasmachine kan Rorije 
Elektrotechniek in schakelen. Geen klus is te 
klein of te groot voor Rorije Elektrotechniek!” 
Rob en Uke werken in heel Noord-Holland. 
Bel voor meer informatie 06-53239468 of  
06-10956499. Voor meer informatie biedt 
www.rorije-elektrotechniek.nl uitkomst.

Geen klus te groot of 
te klein voor Rorije 
Elektrotechniek

Stoffering voor binnen en buiten
Meubelstoffeerderij Dijkstra is van alle markten thuis

Verbouwen met 
een architect
Niet iedereen denkt er bij het verbouwen van een woning of 
een bedrijfspand direct aan om een architectenbureau in te 
schakelen. Toch kunnen de diensten van een architect iedereen 
voor onverwachte problemen behoeden.
Het kan bijvoorbeeld bij ogenschijnlijk kleine, niet ingrijpende 
verbouwingen toch nodig zijn dat men een bouwvergunning 
nodig hebt.
En wie de verbouwing door een aannemer laat uitvoeren, weet 
vaak niet hoe dan de juiste afspraken gemaakt moeten wor-
den, zodat alle noodzakelijke werkzaamheden ook in de prijs 
inbegrepen zijn? Een architect verzorgt niet alleen het ontwerp, 
maar begeleidt de klant ook tijdens ambtelijke procedures, bij 
de gesprekken met een aannemer en zorgt er uiteindelijk voor 
dat er gebouwd wordt wat men in eerste instantie voor ogen 
had.
Dankzij zijn ruime ervaring weet de architect welke zaken op 
welk moment aandacht nodig hebben en kan hij adviseren, 
zodat men de juiste stappen kunt nemen. Van het plaatsen 
van een dakkapel of een uitbouw tot het restaureren van een 
monument of het geheel nieuw bouwen van een woning, de 
ondersteunende werkzaamheden van de architect blijken vaak 
onmisbaar.
ADD Architecten BV heeft met vestigingen in Limmen en Den 
Helder de kennis in huis waarvan iedereen kan profiteren. Ga 
gerust eens geheel vrijblijvend langs om kennis te maken met 
de werkwijze.

DE 
VERBOUW-

SPECIALISTEN!
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Castricum - Zondag 15 februa-
ri is er de vierde en tevens laat-
ste bosloop van AVC van het sei-
zoen. Deze loop is ook onderdeel 
van het Corus Cross Circuit.
Deelnemers kunnen zich tot 13 

Bosloop AVC

Castricum - Maandag 16 febru-
ari is er een stiltewandeling in 
het teken van Valentijnsdag.
Rob de Wit en Marianne Duijn: 
“Wij organiseren deze wandeling 
om in stilte bewust van je zelf in 
het nu, voor vrede en liefde in en 
om je heen, als mooi Valentijns-
geschenk.” De wandeling is on-
geveer vijf km en duurt, inclu-
sief een pauze circirca anderhalf 

Wandelen in stilte

Akersloot - Zondag 15 februari 
organiseert Dart Vereniging Ken-
nemerland in café De Vriend-
schap een darttoernooi voor 
koppels. Vanaf 15.00 uur  strij-
den de koppels tegen elkaar en 
naast de traditionele winnaars-
ronde zal er ook een verliezers-
ronde worden gespeeld.

Dart toernooi Koppel-Koning

uur. Verzamelen om 9.30 uur op 
de parkeerplaats bij de Hoep aan 
de Zeeweg te Bakkum.
Aan deze wandeling zijn geen 
kosten verbonden, na afloop is 
er gelegenheid om, voor eigen 
rekening, een kop koffie of thee 
te drinken bij Johanna’s Hof en 
na te praten. Denk wel aan een 
geldige duinkaart. Voor informa-
tie tel: 06-30773907 (Rob).

Bij zowel de winnaars als bij de 
verliezersronde zijn er prijzen te 
verdienen.
Voor dit koppeltoernooi hoeft 
men geen lid van de bond of 
dartvereniging te zijn. Inschrij-
ving kan via de.vriendschap@
planet.nl of telefonisch 0251-
312866.

februari voorinschrijven via www.
inschrijven.nl. Men bespaart 
daarmee 25% in de kosten. Bij 
het inschrijfgeld is de toegang 
tot het duingebied inbegrepen. 
De starttijden zijn als volgt: 10:15 
uur: 2,3 km en 4,0 km, 10:45 uur: 
7,7 km, 10,7 km en 16,1 km.

Tafeltennis
Castricum 1 wint eerste wed-
strijd van voorjaarscompetitie
Castricum - In tafeltennisland 
is de voorjaarscompetitie van 
start gegaan waarin het team 
van Castricum op sterkere te-
genstanders kan rekenen na de 
promotie naar de 2e klasse. In de 
eerste wedstrijd moest Castri-
cum 1 het opnemen tegen TSTZ 
Haarlem 3, de andere promoven-
dus in deze poule. Na veel span-
nende wedstrijden won Castri-
cum met 6-4.
Victor Tchernov heeft tijdens de 
winterstop gekozen voor een 
nieuw tafeltennisbatje. Dit le-
vert hem meer controle in de ral-
ly’s op, maar zijn aanvalsslagen 
zijn hierdoor wel iets minder ge-
worden. Dit kwam tot uiting in 

zijn eerste twee partijen die bei-
de verloren gingen. In zijn laat-
ste partij tegen Haarlemmer Le-
on van der Horst ging hij steeds 
beter spelen en bleek na een 1-1 
tussenstand de 3e game beslis-
send te zijn. Tchernov wist een 
grote achterstand om te buigen 
tot winst om vervolgens de partij 
in vier games te winnen.
Paul Walbeek had een groot 
aandeel in de winst van Castri-
cum, want hij won al zijn partij-
en, hoewel dat bepaald niet ge-
makkelijk ging. De meeste moei-
te had hij met het gevarieerde 
spel van Dennis Boonstra, die 
met zijn forehandaanval heer en 
meester leek in de partij, maar 

Tweede team Schaakvereniging 
Castricum stuurloos bezig
Castricum - Wat is er aan de 
hand met de schakers van team 
2 in de bondscompetitie? Deze 
vraag werd herhaaldelijk gesteld 
door de spelers en toeschouwers 
na afloop van de met 7-1 (!) jam-
merlijk verloren thuiswedstrijd 
tegen MSC uit Den Helder. Bo-
vendien is dit de tweede nega-
tieve zevenklapper dit seizoen.
Qua speelsterkte had de club uit 
Den Helder de gelijke van Castri-
cum moeten zijn maar het spel-
niveau was van een bedroevend 
laag niveau. Zes spelers, waar-

onder Mark Min, Gerard van 
Pinxteren, Piet van Wonderen, 
Rob Dekker, Egbert Kooiman en 
Willem Pool verloren. 
Slechts Hans Schagen en Robert 
van der Wal redden de eer door 
remise te spelen.

Het retourkaartje voor degrada-
tie naar de tweede klasse is af-
gestempeld en de Castricum-
mers gaan zich beraden hoe zij 
de komende twee ronden nog 
wat kleur aan hun optreden kun-
nen geven.

Atleten AV Castricum 
op herhaling in Schoorl
Castricum - Michel Butter is 
winnaar geworden van de 10 ki-
lometer van de Groet uit Schoorl 
Run. Bij de vrouwen zegevierde 
Hilda Kibet. Beide atleten van AV 
Castricum prolongeerden daar-
mee hun winst op deze afstand 
van het afgelopen jaar. Ook bij de 
op Camping Bakkum gehouden 
crosscompetitie voor junioren en 
pupillen en een indoorwedstrijd 
in Utrecht waren er aanspreken-
de Castricumse prestaties.
Butter was in Schoorl al vrij snel 
gedwongen er een solorace van 
te maken. Op het soms modde-

rige parcours bereikte de man 
van Team Distance Runners de 
meet na 28.55, slechts zeven se-
conden boven zijn beste tijd ooit. 
In 29.52 behaalde Hugo van den 
Broek de zevende plaats. Bij de 
vrouwen kende Hilda Kibet geen 
tegenstand van betekenis. De 
Europese crosskampioene liep 
naar een eindtijd van 32.37 en 
bleef daarmee de nummer twee, 
de Belgische Veerle van Linden, 
meer dan twee minuten voor. 
Leontine Coelen liep in 43.11 in 
haar categorie naar de tweede 
plaats. 

Lisanne Schoonebeek wint de cross bij de B-pupillen (foto: Anton 
Schermer).

Op de ook op het programma 
staande halve marathon zette Pe-
ter Burger een sterke 1.15.56 op 
de klokken, waarmee de AVC’er 
in zijn categorie de eerste plaats 
voor zich opeiste. In 1.19.59 werd 
Peter ter Sluis tweede. Bij de da-
mes mocht Esther Schipper met 
haar 1.28.17 de derde plek op het 
podium beklimmen. 
Bij de derde wedstrijd voor de 
crosscompetitie voor pupillen en 
junioren hebben maar liefst ze-
ven atleten van AVC het podi-
um bereikt. Op de op Camping 
Bakkum uitgezette pittige par-
coursen behaalden Ryan Clark, 
Ludo van Kruistum en Lisanne 
Schoonebeek in hun categorie 
de eerste plaats. Faas Wijn be-
reikte een tweede stek, terwijl 
Krijn Schagen, Carlijn van Esch 
en Paulien Verhaar in hun ca-
tegorie de derde plek voor zich 
opeisten. Op Camping Bakkum 
streden zo’n 500 jeugdatleten 
voor hun laatste kans om een 
plaats in de finale te bemach-
tigen die op 14 maart in Soest 
wordt gehouden. 
Lentine Klaassen, C-juniore van 
AV Castricum, heeft bij indoor-
wedstrijden in Utrecht maar 
liefst drie clubrecords verbe-
terd. Bij het kogelstoten stootte 
ze de drie kilo zware kogel naar 
een afstand van 9.41. Op de 60 
meter was de 8.88 seconde ook 
goed voor een aanscherping van 
het clubrecord. Bij het versprin-
gen behaalde zij met een sprong 
van 5.12 niet alleen de winst, 
maar vestigde ze ook haar derde 
clubrecord van de dag.

het met zijn verdedigende back-
hand moest afleggen tegen Wal-
beek. Dit leverde een zeer span-
nende partij op die pas in de vijf-
de game beslist werd.
Tim Visser won zijn eerste wed-
strijd van Boonstra en verloor 
vervolgens na een 2-0 voor-
sprong van Van der Horst, door-
dat hij geen grip kreeg op diens 
listige service. Zijn laatste partij 
tegen Paul van Beers wist Visser 
met een zinderende derde game 
overtuigend met 3-0 naar zich 
toe te trekken.
In het dubbel kwamen de Cas-
tricummers Walbeek en Visser 
telkens achter te staan. Keer op 
keer maakten ze die achterstand 
goed, maar zodra ze twee punten 
voor stonden lukte het maar niet 
om de voorsprong vast te hou-
den of uit te bouwen. Zij moes-
ten na vier spannende games in 
Van der Horst en Boonstra hun 
meerdere erkennen.

Nina door naar regiofinale
Castricum - Op zondag 1 febru-
ari vond de halve finale van de 
Koninklijke Nederlandse Gym-
nastiek Unie plaats in Amster-
dam. 
Vios deed mee met vijf meisjes, 
die zich via voorronden hadden 
geplaatst. 
Bij de pupillen 1 scoorde Nina 
Koene zeer goed op brug (8.80). 
Ook op de andere toestellen be-

haalde zij een mooi resultaat. 
Met een totaal van 32.00 pun-
ten mag Nina deelnemen aan 
de regiofinale op 15 maart. Haar 
clubgenootje Eva Kalhoven ver-
liet - vroegtijdig - de balk en be-
haalde 29.60 punten. Bij de seni-
oren scoorde Marlous de Bruij-
ne goed bij sprong (halve draai 
in - halve draai uit), waarmee ze 
8.30 punten kreeg. Ze verloor 
de voorsprong door een val van 
de balk. Op de foto Nina op de 
evenwichtsbalk.

Tweede plaats voor Iris Dekker 
bij het trampolinespringen

Castricum - Afgelopen zaterdag 
was de start van de individuele 
competitie regio West trampoli-
nespringen in Heerhugowaard. 
Voor DOS kwamen vijf springers 
uit. In de categorie junior/seni-
or gemengd D haalde Iris Dek-
ker de zilveren medaille met een 
puntentotaal van 70.40. Ayla van 

der Zaken werd in dezelfde ca-
tegorie 15e. 
In de categorie jeugd gemengd E 
sprong Thomas Noordeloos. Hij 
behaalde de 7e plaats met een 
puntentotaal van 67.30. Philip El-
ders sprong in deze klasse 64.70 
punten bij elkaar en werd daar-
mee negende. 
In de categorie senior dames C 
sprong Judith Welp. Zij haalde 
de 7e plaats met een puntento-
taal van 69.20 

Voor meer informatie over tram-
polinespringen en alle punten-
totalen van deze wedstrijden zie 
www.doscastricum.nl.

Geen krant ontvangen? 
Bel 0251-674433
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Korfballers Helios zetten flinke 
stap richting kampioenschap

Castricum - In sporthal ‘De 
Vaart ‘in Purmerend heeft Heli-
os een belangrijke overwinning 
behaald op weg naar het kam-
pioenschap. 
De eerste helft verliep zoals va-
ker in de afgelopen wedstrijden 
behoorlijk stroef. Er werd weer 
weinig gescoord en de ploegen 

Castricum - Afgelopen zon-
dag was de derde ronde van de 
LAC (lange afstand circuit). Deze 
werd gezwommen in zwembad 
de Slag in Zaandam. Deze dag 
werden de 800, 1500 en 2000 
vrij gezwommen. Bij de meis-
jes minioren 5/junioren 1 (98/97) 
zwom Serena Stel (98) de 800 
vrij. Dit was de eerste keer dat 
ze deze afstand zwom. De 10-ja-
rige Serena legde de afstand af 
in 11.09.23. Deze tijd was goed 
voor een clubrecord van Oeza, 
1,5 minuut sneller dan het ou-
de record. Tevens zwom Serena 
in deze 800 vrij een persoonlijk 
record op de 400 vrij in een tijd 
van 5.35.92.  

Serena Stel snel 
op de 800 vrij

Noa Prijs regiokampioen 
Noord- Holland L2 dressuur
Castricum - De net achtjari-
ge Noa Prijs uit Castricum is op 
de afgelopen weekend gereden 
regiokampioenschappen van 
Noord-Holland regiokampioen 
geworden in de klasse L2 . Noa 
en haar pony Pancho waren in de 
klasse oppermachtig en lieten de 
concurrentie ver achter zich. Noa 
moest het tegen 11- en 12-jari-
gen opnemen maar dat was voor 
de gedreven en fanatieke combi-
natie geen obstakel. Zowel in de 
1e als de 2e proef waren Noa en 
Pancho 1e. De jury was zeer lo-
vend over de combinatie en vond 
dat ze voor haar (net 1 maand) 8 
jaar ongelofelijk goed kon rijden. 
Hiermee is Noa tevens de jong-
ste combinatie die Noord-Hol-
land afvaardigt naar de NK.
Op 28 februari mogen Noa en 

Pancho Noord-Holland gaan 
vertegenwoordigen op de Ne-
derlandse Kampioenschappen 
te Wanroy. Ook hier zal zij tot de 
jongsten behoren. Op de NK zul-
len samen met Noa en Pancho 
elf andere combinaties, die van 
andere regio’s zijn afgevaardigd  
gaan strijden om het Nederlands 
Kampioenschap.

Echt vreemd is het niet dit suc-
ces van deze combinatie, want 
grote zus Chiara Prijs heeft met 
haar pas 13 jaar al een hele dres-
suur sport carriere achter zich en 
zit ondermeer in het A kader van 
Italie en B kader van Nederland. 
Chiara is tevens de trainster van 
haar kleine zus en traint de com-
binatie dagelijks naast haar ei-
gen drukke trainingsschema.

Castricum - Tijdens de Nederlandse kampioenschappen indooratle-
tiek heeft Diana Spaargaren op de 800 meter de nationale titel ver-
overd. In het gloednieuwe Omnisportcentrum in Apeldoorn was de A-
juniore van AV Castricum duidelijk te sterk voor de concurrentie. Al in 
de voorafgaande series bleek dat Spaargaren haar rol van favoriete 
goed aankon. Ook in de finale over de vier ronden van 200 meter was 
zij superieur. Na een vrij tactische race passeerde zij met ruime voor-
sprong op Jill Holterman van AV Zaanland na 2.22.54 de meet. Met de-
ze prestatie prolongeerde Diana Spaargaren haar nationale titel die zij 
vorig jaar in Groningen veroverde. Foto: Kees Nouws. 

Nationale titel voor Diana Spaargaren

hielden elkaar constant in even-
wicht. De thuisploeg, Purmer, 
wist de rust te halen met een 4-
3 voorsprong. De marges waren 
in deze helft nooit groter dan één 
punt.
Tot halverwege de tweede helft 
was het scoreverloop identiek 
aan de eerste helft. Het break-
punt in de wedstrijd was het mo-
ment waarop Caroline Admi-
raal de stand op 7-9 bracht. De-
ze  voorsprong werd door Heli-
os niet meer uit handen gegeven 
en de wedstrijd eindigde tenslot-
te in 11-13. Aanvoerder Dennie 
Pelgrim was na afloop zeer te-
vreden. 
De coach was blijverrast dat de 
grote concurrent Badhoeve-
dorp verloor van Apollo, zodat 
de voorsprong werd uitgebouwd 
naar drie punten. Zondag speelt 
Helios tegen Aurora uit Haarlem.
Iedereen is welkom om deze 
zeer belangrijke wedstrijd mee 
te maken. Het spektakel be-
gint om 16.15 uur in sporthal de 
Bloemen. 

B.V.O. clubkam-
pioenschap 2009
Castricum - In de bridge- en 
biljartaccommodatie aan de 
Stetweg 41 werd 29 januari ge-
streden om het persoonlijk club-
kampioenschap van de Biljartlub 
voor Ouderen 2009.
Dankzij een uitstekende orga-
nisatie dit jaar hadden zowel de 
voorwedstrijden als de finales 
een vlot verloop.
Na de voorwedstrijden bleven 
er vier titelkandidaten over, res-
pectievelijk Cor Hoebe, Cor Kuys, 
Gerke Steensma en Peter Gran-
diek. Laatstgenoemde werd uit-
eindelijk de kampioen in een 
uitstekende partij tegen  Gerke 
Steensma.
Onder belangstelling van vele 
clubleden kon voorzitter  Andy 
van Ollefen de kampioenstrofee 
aan Peter overhandigen.
Wie ouder is dan 55 jaar en in-
teresse heeft om mee te spelen 
bij BVO kan inlichtingen verkrij-
genhet secretariaat, tel. 0251-
652968. 

Castricum - Op woensdagmid-
dag 7 januari werd er in zwem-
bad ‘de Witte Brug’ voor diplo-
ma C afgezwommen. Juan van 
Hoogdalem, Lisanne Moole-
naar, Maurice Ooms, Bart Rijn-
bout, Tim Veldhuizen, Fleur Ver-
donkschot en Bonifiya Visuva-
sam hadden het hele zwembad 
voor zichzelf en konden goed al-
le vaardigheden aan hun fans la-
ten zien.
Op 14 januari vond de introduc-
tieles voor de kinderen, die bin-
nenkort met de zwemlessen voor 
diploma A gaan starten plaats.
De week daarna, op 21 januari, 
was het een grote groep kandi-
daten, die voor het diploma A af-
zwommen. Maar liefst 28 kandi-
daten hebben met goed gevolg 
de eisen voor het eerste zwemdi-
ploma afgelegd. Dit waren: Mo-
nique Aardenberg, Thomas Aar-
denberg, Aisha Abduljabar, Floor 
van Berkum, Folmer Boersen, 

Afzwemmers van januari
Sander Bontje, Jochem Boot, Isa-
bel van der Eng, Maud van der 
Graaf, Luca Havelaar, Per Hof, Li-
sanne van Huisstede, Dora van 
Kruistum, Annelies van der Lin-
den, Ellen Mooij, Marilene Ooms, 
Jahna Ritsema, Lisanne Ronde, 
Lars Tijsma, Jippe Veldt, Lotte 
Verdonkschot, Femke Visser,Tess 
de Vries, Anna Waag, Milan Wal-
raven, Anne Wierenga, \luna van 
Wonderen en Kelly Zijp.
Op 28 januari werd er door 20 
kandidaten afgezwommen voor 
het B-diploma. De geslaag-
de kandidaten zijn: Seyma Aler, 
Marte Bouma, Emma la Croix, 
Noud van Dam, Zoë Derwig, Jef-
frey Giling, Ivar van de Kamp, 
Thijs Koek, Niels Kotten, Yara ter 
Laare, Milly Latumaerissa, Maai-
ke Leonards, Sanne Leijen, Colin 
van der Linden, Denise Schou-
ten, Florian Sneekes, Anouk 
Veldmans, Iris Vervoort, Senne 
de Winter en Lorain Zonneveld.

Castricum - Op de mooie kunst-
grasmat van Volendam heeft de 
E1 van FC Castricum een prach-
tige pot voetbal laten zien. Na 
een zinderend spektakel werd 
Monnickendam met ruime cij-
fers verslagen: 5-0. De kwartfi-
nale van de prestigieuze Deen 
Cup was daarmee bereikt. 
Iedereen speelde een puike 
wedstrijd en er was veel strijd en 
mooi combinatievoetbal.
De volgende tegenstander is Vo-
lendam. Dat lijkt een lastig kar-
wei, maar met dit voetbal en de-
ze vechtlust is deze tegenstan-
der ook te kloppen. 
Na de wedstrijd mochten de top-
pers van FC Castricum en de 
massaal meegereisde suppor-
ters de wedstrijd Volendam-PSV 
bijwonen. Al met al een fantas-
tische belevenis. Meneer Kramer 
was na afloop dan ook zeer te-
vreden. 

E1 naar kwartfi-
nale Deen Cup



De nieuwe strooiwagens van de gemeente 
Castricum strooien met nat zout. Deze  
methode heeft als voordeel dat er minder 
zout wordt verbruikt, wat beter is voor 
het grond- en oppervlaktewater. Het nat-
te zout verwaait minder dan droog zout, 
waardoor ook het groen langs de wegen 
minder heeft te lijden. 
Een verbeterd weersinformatiesysteem 
zorgt er voor dat de strooiwagens nu in 
actie komen vóórdat het al glad begint te 
worden. Door de betere voorspelling kan 
er al ‘s avonds laat vóór de ochtendspits 
gestrooid worden. 
De nieuwe methode is  veiliger (minder ver-
keershinder door strooiwagens in de spits 
en minder gladheid), milieuvriendelijker 
(minder zout en minder verwaaiing naar 
groen) en efficiënter (geen personeelste-
kort overdag).

Toch kan het voorkomen dat er nog cura-
tief gestrooid moet worden. Voor meldin-
gen over gladheid, belt u de meldkamer 
van de politie: 0900-8844. De politie geeft 
de meldingen door aan de gladheidcoördi-
nator.

Voor meer informatie over de nieuwe me-
thode van gladheidbestrijding en het Uit-
voeringsplan van de gemeentelijke glad-

heidbestrijding kunt u contact opnemen 
met het team Onderhoud en Reiniging, 
dhr. H. Baauw (0251)  66 12  97.
Ook ligt het plan voor een ieder ter inzage 
bij de receptie in de locatie Limmen. In dit 
plan krijgt u informatie over methode, pro-
cedure en routes.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Commissie Be-
zwaarschriften
Castricum
Kamer 1 van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt hoorzitting 
op donderdag 26 februari vanaf 19.30 
uur in het Clusius College aan de Oran-
jelaan in Castricum. Zie voor meer in-
formatie: www.castricum.nl>actueel en 
nieuws>kalender.

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

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
21:30 - 22:15 Vervolg nieuwe Algemeen Plaatselijke Verordening* 38
21:30 - 22:15 Vervolg gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Castricum Noord, 
Oost, West* Aula
21:30 - 22:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 40

a. Herhaald nemen voorbereidingsbesluit Dorpsstraat/Schoolstraat 
te Castricum

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

Raadsvergadering
22:30 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

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

b. Herhaald nemen voorbereidingsbesluit Dorpsstraat /
Schoolstraat te Castricum (o.v.b. uikomsten carrousel)

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

Agenda Raadsactiviteiten 19 februari 2009
Tijd	 Onderwerp Plaats
19:30 - 22:30 Veiligheidsavond Aula

WWW.CASTRICUM.NL

Nieuwe methode en Uitvoe-
ringsplan gladheidbestrijding
Vorig jaar is een nieuwe methode van gladheidbestrijding ingezet. Ook is een nieuw 
Uitvoeringsplan vastgesteld. 

Rolcontainers
in de luwte
Wanneer Koning Winter ons nog even 
blijft plagen, adviseren wij u de groene en 
grijze rolcontainers te stallen in de schuur, 
garage of op een andere beschutte plaats. 
Dit om te voorkomen dat de inhoud van de 
rolcontainers vast gaat vriezen en dan niet 
geleegd kunnen worden.

Dienstregeling Con-
nexxion lijn 163
Meer informatie over de lijn 163 (Uit-
geest - Heiloo) kunt u vinden op de web-
site www.castricum.nl.nieuwsberichten.



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
190109	 Ontheffing: Dorpsstraat 114 in Castricum

Het omzetten van de bestemming
300109	 Sloopmelding: Johan Willem Frisostraat 22 in

Castricum
Het verwijderen van asbestplaten

030209	 Händelstraat 11 in Akersloot
Het plaatsen van een carport

040209	 Jan Valkeringstraat 22 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuisje

050209	 Brakersweg 4 in Castricum
Het plaatsen van een berging

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 12 februari 2009 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Hemweg 2 in Akersloot

Het gedeeltelijk vergroten en renoveren van 
de woning, het kantoor en de berging

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Kogerpolder 1 in de Woude

Het renoveren en uitbreiden van de woning

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 12 februari 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening ontheffingen
Kerkweg 7 in Limmen

Het uitbreiden van de garage/berging
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 12 februari 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 2 weken ter inzage liggen.

Tijdelijke ontheffingen op grond van artikel 3.22 van de 
Wet ruimtelijke ordening
Duinenbosch 3 in Bakkum

Het tijdelijk realiseren van een onderwijsfunctie

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 12 februari 2009 de volgende 

aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Hoocamp 9 in Akersloot

Het uitbreiden van de woning en de berging
Hogeweg 18 in Limmen

Het plaatsen van een carport

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

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

bOuwvergunningen
040209	 Dusseldorperweg 17 in Limmen

Het wijzigen van de gevel
	 Tulpenveld 194 in Castricum

Het wijzigen van de gevels
	 Zuidlaan 6 in de Woude

Het bouwen van een woning met schuur
	 Limmerweg 4 in Bakkum

Het renoveren van de woonboerderij
050209	 Den Burglaan 18 in Limmen

Het uitbreiden van de woning

slOOpvergunningen
040209	 Melding: Johan Willem Frisostraat 22 in Cas-

tricum
Het verwijderen van asbestplaten

kapvergunning
050209	 Buwitsacker ter hoogte van nr. 1 in Castri-

cum
Het kappen van 1 pinus

	 Molenweide in Castricum
Het kappen van 10 sierkersen, 6 essen en 9 
wilgenbomen

	 Van der Mijleweg ter hoogte van nr. 7 in Bak-
kum
Het kappen van 5 iepen

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
dienstverlening, team bouwen, Wonen en Bedrijven, 
Zonnedauw 4 in Limmen.

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

inspraak vOOrnemen Oude schulpweg
4 te castricum
Bij het college van burgemeester en wethouders is een 
verzoek ingediend door het PWN om het Jachthuis nabij 
de Oude Schulpweg 4 (Duingebied) te mogen gebrui-
ken als dagopvang voor mensen met een beperking. 
Om dit mogelijk te maken is het doorlopen van een be-
stemmingsplanprocedure noodzakelijk. Alvorens deze 
procedure te starten is het gewenst om belanghebben-
den en anderen over dit verzoek te informeren en de 
gelegenheid te geven voor inspraak.

Ter inzage legging
Vanaf donderdag 12 februari 2009 ligt het voornemen 
gedurende zes weken ter inzage  bij de afdeling Dienst-
verlening aan de Zonnedauw 4 te Limmen. De afdeling 
dienstverlening, team Bouwen, Wonen en Bedrijven en 
alleen na telefonische afspraak te bezoeken.  Gedurende 
bovenstaande periode kan iedereen een, bij voorkeur 
schriftelijke, reactie indienen bij het college van burge-
meester en wethouders van Castricum, Postbus 1301, 
1900 BH te Castricum.

Vervolgtraject
Eventuele ingediende inspraakreacties worden na afloop 
van de termijn van de ter inzage legging voorgelegd aan 
het college. Vervolgens zal het college de inspraakreac-
ties afwegen en een besluit nemen omtrent het al dan 
niet opstarten van de bestemmingsplanprocedure.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over dit voornemen of de 
verdere procedure, dan kunt u contact opnemen met de 
heer R. van den Haak van de afdeling Dienstverlening.

hOgere grenswaarde
Verzoek hogere grenswaarde Wet geluidhinder voor het 
renoveren en het uitbreiden van de woning op het per-
ceel Kogerpolder 1 te de Woude. 

Er is een aanvraag om bouwvergunning ingediend voor 
het renoveren en het uitbreiden van de woning op de 
Kogerpolder 1 te de Woude.

Alle wegen met uitzondering van de 30 km/uur wegen 
hebben wettelijke geluidszones. Nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen, zoals woningen die binnen de zone van 
een weg liggen, moeten in principe op zodanige afstand 
van de weg liggen dat de geluidsbelasting niet te hoog 
wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ die de 
Wet geluidhinder stelt). Uit onderzoek blijkt dat als ge-
volg van het wegverkeer een hogere geluidsbelasting 
dan de voorkeursgrenswaarde optreedt. 

Het college van burgemeester en wethouders is van 
plan om voor bovengenoemde bouwmogelijkheid op 
grond van art. 83 van de Wet geluidhinder een hogere 
grenswaarde vast te stellen. De stukken van dit ont-
werpbesluit liggen vanaf 12 februari 2009 gedurende 
zes weken ter inzage in de gemeentelijke locatie, Zon-
nedauw 4 te Limmen. 
Gedurende de periode dat het ontwerpverzoek ter in-
zage ligt, kunt u uw bedenkingen schriftelijk indienen 
bij de gemeente Castricum, team Bouwen, Wonen en 
Bedrijven, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

inspraak vOOrOntwerp bestemmings-

13 februari: Warme Truiendag, 
Castricum trekt het zich aan! 
De verwarming één graad lager zetten, bekent 7% minder energieverbruik en dus 7%
minder CO2-uitstoot. Een kleine moeite met een groot effect. Dat vindt ook gemeente
Castricum, die op 13 februari de verwarming lager zet en haar medewerkers vraagt in
hun favoriete dikke trui naar het werk te komen.

De Warme Truiendag is een initiatief van 
Het Klimaatverbond en wordt jaarlijks 
op of rond 16 februari gehouden; de 
dag waarop in 2005 de Kyoto-verdrag in 
werking trad. Het doel van dit verdrag is 
om de uitstoot van broeikasgassen, die 
leiden tot klimaatverandering, wereldwijd 

te verminderen. De dag herinnert aan 
de afspraken die gemaakt zijn: ook 
in Nederland moet de uitstoot van 
broeikasgassen teruggebracht worden.

Ook de gemeente Castricum draagt hier 
met haar actieve klimaatbeleid aan bij. Zo 

wedstrijd of een wollen-truien-modeshow. 
Uiteraard kunnen ook inwoners, bedrijven 
en instellingen uit de gemeente deelnemen 
aan de Warme Truiendag. Vorig jaar deden 
in Nederland al 1 miljoen mensen mee aan 
de Warme Truiendag en werd in totaal 33 
ton CO2 bespaard (= 1,1 miljoen euro). 

Voor meer informatie, tips en ideeën kijkt u 
op de website www.warmetruiendag.nl of 
op de Hyves pagina: www.warmetruiendag.
hyves.nl.

De Warme Truiendag, Castricum trekt het
zich aan! U ook?

gebruikt de gemeente sinds 1 januari 2008 
volledig groene stroom voor o.a. verlichting, 
gemeentegebouwen, gemalen en 
evenementen. Duurzame initiatieven zoals 
de Warme Truiendag wordt een warm hart 
toegedragen. Op de locatie gemeentelijke 
locaties gaat de verwarming een graad 
lager. Daarnaast worden de medewerkers 
van de gemeente aangemoedigd ook thuis 
de verwarming lager te zetten. 

Naast de gemeentelijke medewerkers is 
ook de scholen gevraagd mee te doen aan 
deze energiezuinige dag. Niet alleen door 
de verwarming lager te zetten, maar ook 
met lessen over klimaat, of ludieke acties 
als een wie-heeft-de-meeste-lagen-aan-



plan DoorgaanDe fietsverbinDing
CastriCum - akersloot
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
bekend dat met ingang van 12 februari 2009 gedu-
rende zes weken ter inzage ligt het voorontwerp be-
stemmingsplan ‘Doorgaande fietsverbinding Castricum 
- Akersloot’. Tijdens genoemde periode ligt het voor-
ontwerp-bestemmingsplan ter inzage , na telefonische 
afspraak, bij de afdeling Dienstverlening aan de Zonne-
dauw 4 te Limmen. De documenten zijn ook in te zien 
via www.castricum.nl, onder het kopje ‘Bouwen en ver-
bouwen’ > bestemmingsplannen. 
Het bestemmingsplan wordt gemaakt om de aanleg van 
een fietsverbinding tussen de Uitgeesterweg (nabij de 
kruising met de Startingerweg) en het Buitendijkspad 
planologisch mogelijk te maken. Met de aanleg van dit 
fietspad wordt een veiliger en kortere fietsverbinding 
gerealiseerd tussen Akersloot en Castricum. 
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. R. van den 
Haak telefoonnummer (0251) 661122

ontwerp 1e wijzigingsplan De stie-
rop 2 in De wouDe
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
bekend dat zienswijzen kunnen worden ingediend op 
het ontwerp-1e wijzigingsplan De Stierop 2, de Woude, 
bestemmingsplan ‘de Woude’, goedgekeurd in januari 
2007.
Het ontwerpwijzigingsplan heeft betrekking op het deels 
verschuiven en vergroten van het bouwvlak als gevolg 
van de wenselijke herbouw van een bestaande stal/
schuur en het oprichten van een tweede stal/schuur.  
In het goedgekeurde bestemmingsplan ‘de Woude’ uit 
2007, is hiervoor een wijzigingsbevoegdheid opgeno-
men. Met dit ontwerpwijzigingsplan wordt gebleven 
binnen de mogelijkheden die het bestemmingsplan ‘de 
Woude’, biedt.

De mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen wordt 
verleend aan alle ingezetenen en aan niet-ingezetenen, 
die belanghebbende zijn. 

Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van don-
derdag 12 februari aanstaande gedurende 6 weken ter 
inzage.
Gedurende deze termijn ligt het ontwerpwijzigingsplan 
ter inzage bij de afdeling Dienstverlening aan de Zonne-
dauw 4 te Limmen. De afdeling Dienstverlening, team 
Bouwen Wonen en Bedrijven is uitsluitend te bezoeken 
na telefonische afspraak of na afspraak via de receptie 
in de locatie Limmen. Hiervoor kunt u bellen met het 
algemeen nummer van het team: (0251) 661153.
Hiernaast ligt het ontwerpwijzigingsplan, gedurende 
deze termijn eveneens op de gebruikelijke openingstij-
den van de Bibliotheek in Limmen ter inzage.

Vanaf 12 februari 2009 kunt u het ontwerpwijzigings-
plan ook vinden op de gemeentelijke website van de 
gemeente Castricum: www.gemeentecastricum.nl.
De zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden 
ingediend en moeten worden gericht aan het College 
van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum. Wij 
verzoeken u bovenaan de brief te vermelden ‘Ziens-
wijze op het ontwerp-1e wijzigingsplan De Stierop 2, 
de Woude’.
Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is moge-
lijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week 
voor het einde van de terinzagelegging, een telefonische 
afspraak te worden gemaakt.  Voor een mondelinge re-
actie dient u contact op te nemen met mevrouw G. van 
Zon, tel. (0251) 661153.
Na afloop van de termijn van het indienen van zienswij-
zen zullen de ingekomen zienswijzen worden betrokken 
bij de opstelling van het uiteindelijke wijzigingsplan. Na 
behandeling van het wijzigingsplan in het College van 
burgemeester en wethouders zal de procedure vervol-
gens volgens de bepalingen van de Wet ruimtelijke or-
dening worden gestart. 

voortgang bestemmingsplan ‘Hoge-

weg-pagenlaan’
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Hogeweg-Pagen-
laan’ heeft vanaf 18 september 2008 ter inzage ge-
legen. Tegen het plan zijn een aantal inspraakreacties 
ingediend. Deze inspraakreacties hebben geleid tot een 
aanvullend onderzoek. Omdat het onderzoek extra tijd 
in beslag neemt en de uitkomsten in de beantwoording 
van de inspraakreacties moeten worden verwerkt, zal 
de beantwoording van de inspraakreacties nog even op 
zich laten wachten. Het een en ander is afhankelijk van 
de tijd die het onafhankelijk bureau nodig heeft.

inspraak voorontwerp bestemmings-
plan ‘uitgeesterweg 8 en 10 limmen’/ 
kennisgeving artikel 1.3.1 bro
Burgemeester en wethouders van Castricum maken be-
kend dat zij voornemens zijn een bestemmingsplan in 
procedure te brengen voor het perceel ‘Uitgeesterweg 
8 en 10 Limmen’.

Vooruitlopend wordt derhalve een voorontwerpbestem-
mingsplan met ingang van 12 februari 2009 gedurende 
6 weken ter inzage gelegd. Het voorontwerpbestem-
mingsplan ligt in het gemeentehuis, afdeling Dienst-
verlening aan de Zonnedauw 4 te Limmen. De afdeling 
dienstverlening, team Bouwen Wonen en Bedrijven is 
te bezoeken na telefonische afspraak met dhr. B. Visser 
(0251) 661153 of zijn plaatsvervanger.  

Het bestemmingsplan betreft: het oprichten van een 
nieuwe woning met aanbouw en de sloop van twee 
woningen en bijbehorende opstallen op het perceel Uit-
geesterweg 8 en 10 te Limmen.

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 
tel.  (0251) 661153 of zijn plaatsvervanger.

monumentenproCeDure
De burgemeester van Castricum maakt ingevolge het 
bepaalde in artikel 11 van de ‘Monumentenverorde-
ning gemeente Castricum 2003’ bekend dat een aan-
vraag om monumentenvergunning is ontvangen voor 
het wijzigen van de begraafplaats bij Dielofslaantje 4 te 
Akersloot (gemeentelijk monument). De voorgestelde 
wijziging betreft het bijplaatsen van  2 urnenzuilen in 
het westnoordwestelijk gedeelte van de begraafplaats 
(plantsoen). Ook is vergunning gevraagd voor het bij-
plaatsen van een watertappunt. 
De aanvraag om monumentenvergunning ligt vanaf 
maandag, 16 februari 2009 gedurende veertien dagen 
voor een ieder in de gemeentelijke locatie Limmen (re-
ceptie) ter inzage. Gedurende bovenstaande termijn 
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of 
haar zienswijze met betrekking tot deze aanvraag om 
monumentenvergunning naar voren te brengen bij bur-
gemeester en wethouders.

wet milieubeHeer
Vanaf 12 februari 2008 ligt ter inzage het ontwerpbe-
sluit van de maatwerkvoorschriften voor:

IOT DOSCO, Boekel 36-40 te Akersloot.

Voor de inrichting is op 24 januari 2005 een vergunning 
op grond van de Wet milieubeheer afgegeven.
Op 1 januari 2008 is het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (verder: het Besluit) en de 
bijbehorende Regeling algemene regels inrichtingen mi-
lieubeheer (verder: de Regeling) van kracht geworden. 
In het kader van het Besluit is de inrichting aan te mer-
ken als een type B inrichting.

Dit betekent dat vanaf 1 januari 2008 moet worden 
voldaan aan het Besluit en de Regeling. Ingevolge het 
geldende overgangsrecht blijven de voorschriften 63, 64 
en 65 uit de milieuvergunning tot 1 januari 2011 van 
kracht. In deze voorschriften is bepaald welke techni-
sche voorzieningen in de inrichting moeten worden aan-
gebracht en welke gedragsregels in acht moeten worden 
genomen om geluidsoverlast te voorkomen. 

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

Zienswijze
Uw schriftelijke zienswijze kan gedurende twee we-
ken worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van 
de Milieudienst Regio Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC  
Alkmaar. In uw zienswijze kunt u vermelden of al dan 
niet uw persoonlijke gegevens bekend mogen worden 
gemaakt. Een hoorzitting over het ontwerpbesluit van 
de maatwerkvoorschriften kan voor het einde van de 
inzagetermijn telefonisch worden aangevraagd. 
Wij verzoeken u dit voor 19 februari 2009 te doen bij de 
Milieudienst Regio Alkmaar, mevrouw M. Tromp, tele-
foonnummer (072) 548 85 19. 
De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld bij de 
hoorzitting aanwezig te zijn.
Een ieder kan wel zienswijzen indienen maar beroep 
wordt alleen nog toegekend aan belanghebbenden in 
de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): 
degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is be-
trokken.

Inzage
De stukken behorende bij de aanvraag liggen gedurende 
twee weken, van 12  tot en met 26 februari ter inzage 
bij de afdeling Dienstverlening, team Bouwen, Wonen 
en Bedrijven, Zonnedauw 4,1906 HA te Limmen, uitslui-
tend op afspraak tel. (0251)  661222.

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

ontwerpvergunning
Vanaf 12 februari 2009 liggen ter inzage de aanvraag 
revisievergunning en ontwerpbeschikking van:

Natucos BV, Castricummer Werf 132 te Castricum. 

Burgemeester en wethouders zijn van plan deze revi-
sievergunning (een nieuwe, de gehele inrichting omvat-
tende vergunning) voor het in werking hebben van een 
inrichting voor het produceren en verhandelen van cos-
metische en aanverwante preparaten.

Zienswijze
Uw schriftelijke zienswijze kan gedurende zes weken 
worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van de Mi-
lieudienst Regio Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC  Alkmaar. 
In uw zienswijze kunt u vermelden of al dan niet uw 
persoonlijke gegevens bekend mogen worden gemaakt. 
Een gedachtewisseling over de ontwerpbeschikking kan 
voor het einde van de inzagentermijn telefonisch wor-
den aangevraagd. Wij verzoeken u dit vóór 27 maart 
2009 te doen bij de Milieudienst Regio Alkmaar, me-
vrouw M. Tromp, telefoonnummer (072) 548 85 19. 
De aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld bij de ge-
dachtewisseling aanwezig te zijn.
Een ieder kan wel zienswijzen indienen maar beroep 
wordt alleen nog toegekend aan belanghebbenden in 
de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): 
degene wiens belang rechtstreeks bij een beschikking is 
betrokken.

Inzage
De stukken behorende bij de aanvraag liggen gedu-
rende zes weken, van 12 februari tot en met 26 maart 
2009 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, team 
Bouwen, Wonen en Bedrijven, Zonnedauw 4,1906 HA 
te Limmen,  uitsluitend op afspraak 
tel. (0251) 661222.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Milieudienst Regio Alkmaar, dhr.
G. de Pijper tel. (072) 548 84 66.

Castricum, 11 februari 2009


