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Het kan wél

DeVrijeLijst.nl

Gorteldonk en Pieperduin 
voor laatste keer samen?  

Castricum -  Traditiegetrouw 
trok zaterdag een bonte stoet 
praalwagens door Castricum en 
zondag door Limmen; een initia-
tief van de carnavalverenigingen 
De Windtrappers en De Uylen-
spieghels. Maar het heeft er al-
le schijn van dat dit voor de laat-
ste keer was. Bijna veertig jaar 
lang bouwden De Windtrap-
pers elk jaar zeven praalwagens. 
Maar de vergrijzing sloeg toe en 
de rek ging er uit. Daarom is be-
sloten dat het dit jaar de laatste 
keer was dat carnaval werd ge-
vierd. Toch was Prins Geert de 
Eerste dit weekend heel optimis-
tisch. Hij gaat ervan uit dat een 
aantal jonge leden de kar vol-
gend jaar zullen gaan trekken. 
De Uylenspieghels zijn nog wel 
springlevend. Een fotoreportage 
van Peter van Renen is te zien in 
deze krant. 

Variant afslag A9
Regio - Rijkswaterstaat wil nog 
een onderzoek doen naar een 
variant afslag A9 in Akersloot. 
Er wordt nu gevreesd dat de af-
slag Lagelaan bij Heiloo onze-
ker wordt en dat daardoor het 
bouwproject Zandzoom in Hei-
loo en Limmen in gevaar komt. 
Er gaat een bezwaarbrief naar 
minister Eurlings. 

tot ziens bij

Burgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683

FEBRUARI
SoEzEnmAAnd

Slagroom/
caramelsoes
woudvruchten/
slagroom
room/mokka-
slagroom
room/banaan

SoES vAn dE wEEk

Moorkop
                    van 1,80 voor         1,50
Sven Kramer tompoucen

www.restaurantDeUitkijk.nl 

023 – 525 11 62

Op ’t Kopje van Bloemendaal

pieter kieftstraat 20
postbus 316
1900 ah castricum

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

info@bonhoeffer.nl
www.bonhoeffer.nl

‘N BLIK OP
JE TOEKOMST!

Informatieavond ouders:
dinsdag 2 maart 2010
aanvang 20.00 uur

Open Huis:
zaterdag 6 maart 2010
van 10.00 - 13.00 uur

Zeeweg 189-191  |  1971 HB IJmuiden  |  Tel.: 0255 - 53 39 00  |  Fax: 0255 - 51 88 75
verkoop@deschoter.nl  |  www.deschoter.nl

VERBOUWINGSSPECIAL
Geachte ondernemer,

Op vrijdag 19 februari plaatsen wij onze grote 
verbouwingsspecial in de krant, waarin u uw 
specialiteit onder de aandacht kan brengen 
bij de lezers.

zwart/wit full-color
1/4 pagina 139,- 189,-
1/2 pagina 250,- 320,-
1/1 pagina 465,- 585,-

Ik neem binnenkort telefonisch of persoonlijk 
contact met u op voor een reservering. 
Indien gewenst, kunt u een redactioneel artikel 
mailen, inclusief foto.

Met vriendelijk groet,
Robert Stremming  06 - 26 24 24 24

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

Kantooradres:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
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 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men 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.
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.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, 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.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
04-02-2010: Mees Petrus Jaco-
bus zoon van  B.A. van Wonde-
ren en S.H. Kleef, geboren te Be-
verwijk. 07-02-2010: Cis, dochter 
van N. de Wildt en C. Zoon, ge-
boren te Castricum. 08-02-2010: 
Ayuub Mohamed Sheekh, zoon 
van Habibo Maalin Abdulleh, ge-
boren te Alkmaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
10-02-2010: Evertze, Niels en 
Zonneveld, Nienke J. beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
03-02-2010: Verhoeven, Antoni-
us B., oud 84 jaar, overleden te 
Castricum. 07-02-2010: van de 
Vooren, Johan G., oud 73 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 

met G.M.J. Hendriks. 07-02-
2010: Twisk, Ledwina C., oud 67 
jaar, overleden te Alkmaar. 
07-02-2010: Bot, Johanna, oud 
84 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met C. Bakker. 
09-02-2010: van Velzen, Her-
manus, oud 87 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met L. de 
Leest. 
10-02-2010: Woud, Fokelina, oud 
86 jaar, gehuwd geweest met J. 
Zuidervliet, overleden te Castri-
cum.

Wonende te Bakkum:
10-02-2010: van Loenen, Jan-
neke, oud 62 jaar, gehuwd met 
C.LL.M. IJpelaan, overleden te 
Bakkum.

Wonende te Akersloot:
09-02-2010: Schild, Marie, oud 
90 jaar, gehuwd geweest met W. 
Blokker, overleden te Akersloot.

Verhalengroep ‘de Duynkant’
Castricum - Verhalen van vroe-
ger, men heeft ze allemaal. En 
hoe ouder men wordt, hoe meer 
herinneringen men heeft ge-
kregen. Door deze herinnerin-
gen te delen met anderen, blijkt 
het ene verhaal het andere weer 
op te roepen. Dat heeft de Ver-
halengroep (een verzameling 
van Oud-Castricummers) tij-
dens haar  bijeenkomsten in de 
afgelopen jaren wel gemerkt. 
Twee keer per jaar organiseert 
de Stichting Welzijn, organisa-
tor van deze groep, een thema-
bijeenkomst waarbij ook ande-
ren kunnen aanschuiven.

Op dinsdag 23 februari staat van 
10.00–11.30 uur de geschiede-

nis van Duin en Bosch centraal. 
Er wordt een diavoorstelling ge-
toond waarbij Jan Camps uitleg 
geeft. Dick Groot omlijst een en 
ander met het gedicht ‘de idi-
oot in het bad’ van M. Vasalis. De 
presentatie vindt plaats in het 
museum van de werkgroep Oud 
Castricum, de Duynkant, hoek 
Geversweg/Duinenboschweg 
(achter het station). 

Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, Geesterduinweg 
5, tel. 0251-656562, e-mail info@
welzijncastricum.nl. De Stichting 
is geopend van 9.00–12.30 uur 
en op maandag en woensdag-
middag van 13.30–15.30 uur. 

Administratiegebouw Duin en Bosch.

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 en
vermiste dieren

Vermist:
D. Hammarskjöldlaan Castri-
cum: cyperse gecastreerde. ka-
ter, zwart bandje met magneetje 
(muizekopje), gechipt, 2 jaar, Su-
shi. Oosterweide Castricum: ge-
castreerde kater, Britse korthaar 
choclat teddy, 2 jaar, Sjakie.

Gevonden:
Heerenweg/Koningshof Bak-
kum: zwart/witte poes, circa 10 
jaar.

Grauwe Ganzen in Nederland: 
op naar de miljoenen of..?

Castricum - Op woensdag 24 
februari organiseert vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 

een dialezing onder de titel: ‘ 
Grauwe Ganzen in Nederland: 
op naar de miljoenen of…??’ De 
dialezing wordt gehouden door 
Berend Voslamber, onderzoeks-
bioloog bij SOVON, Stichting Vo-
gelonderzoek Nederland. De le-
zing vindt plaats in het PWN be-
zoekerscentrum ‘de Hoep’ aan 
de Zeeweg te Castricum en be-
gint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis.

Huiselijk geweld
Akersloot - Een 34-jarige man 
uit Akersloot werd woensdag-
avond rond 23.20 uur aange-
houden in zijn woning. De man 
kreeg ruzie met zijn vrouw, waar-
mee hij in scheiding ligt. Zij vroeg 
hem enkele papieren te onder-
tekenen waarop hij boos werd 

en glazen en kopjes naar haar 
hoofd begon te gooien. 
Eén van de kopjes kwam tegen 
haar hoofd terecht waardoor zij 
een flinke buil opliep. Hierna 
ontstond een korte worsteling 
waarvan de vrouw pijn op haar 
borst overhield. 
De politie heeft de man aange-
houden. 
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Oude rockers gezocht! 

Alles over Shadows 
bij Radio Castricum  
Castricum - Het Castricums 
Shadows muziekproject brengt 
de tweede uitzending op Radio 
Castricum 105. In de eerste uit-
zending op 16 januari is er aan-

dacht besteed aan het ontstaan 
van The Shadows en aan de mu-
ziek uit de begintijd, dus de jaren 
’60. In de uitzending van zater-
dag 20 februari is ook weer veel 

Royal Flush staat op het 
podium van De Balken
Uitgeest - Zaterdag 20 februa-
ri treedt de band Royal Flush op 
in Live Café de Balken. De band 
speelt het liefste in bruine cafés 
en op openluchtconcerten. De 
band voegt een nieuwe sound 
toe aan de verschillende rock-
stijlen die ze spelen. Zij spelen 
nummers van The Kings of Leon
The Strokes, Stones, Beat-
les, Blues Brothers, Doors, Bob 
Dylan, Fleetwood Mac, David 

Bowie, Velvet Underground en 
Led Zeppelin. Dat belooft een-
muziekfeest te worden voor jong 
en oud. 

Zaterdag 20 februari is het ook  
feest in café De Apotheker on-
der het motto ‘Jazeker, feesten 
doe je in de Apotheker!’ In Bar 
Dancing Buona Sera Uitgeest 
komt dj Arwin de boel op stel-
ten zetten.  

Iskra Monumentconcerten 
brengt Haydn naar Corso
Castricum - 1809 was de her-
denking van het 200e sterfjaar 
van een van de grootste com-
ponisten Haydn. Ter ere daarvan 
werd er een bijzonder concert 
gegeven in de prachtige histori-

sche concerthal van het Esterhá-
zy Paleis te Eisenstadt (Oosten-
rijk): het Haydn Commemorati-
on Concert met het meesterwerk 
Die Schöpfung ofwel The Crea-
tion, onder andere met basbari-

Concert Leids Barok 
Ensemble in Limmen
Limmen - Op zondag 28 febru-
ari wordt in de Protestantse kerk 
aan de Zuidkerkenlaan in Lim-
men een concert gegeven. Lim-
men Cultuur zorgt voor een pri-
meur: voor de eerste keer heeft 
men een  Barokkamerorkest ge-
engageerd. Onder aanvoering 
van concertmeester Roelof Balk 
en met solistische medewerking 
van Judith Steenbrink brengt het 
Leids Barok Ensemble een geva-
rieerd programma. Voor de pau-
ze zijn dat werken van Locatelli, 
van Wassenaer en het Vioolcon-
cert in A van Cristoph Graupner 

terwijl in het tweede deel van het 
concert een romantische com-
positie van Rameau wordt ver-
tolkt, gevolgd door een Concerto 
Grosso van G.F.Händel. Met het 
Leids Barok Ensemble haalt men 
een speciaal gezelschap naar 
Limmen. Het orkest is opge-
richt in 1988 en bestaat uit veer-
tien strijkers en een klavecinist. 
Aanvang: 15.00 uur, entreeprijs:  
10,- euro inclusief koffie of thee. 
Kaarten verkrijgbaar vanaf 14.30 
uur aan de kerk. Reserveren via 
e-mail: limmencultuur@hotmail.
com of via 072-5052235. 

ton Thomas Quasthoff. Gefilmd 
en nu als concertfilm te zien bij 
Corso Bioscoop concertfilm met 
fenomenale geluidskwaliteit. 

Twee keer: zondag 28 februari, 
11.00 uur of dinsdag 2 maart om 
14.00 uur. Ook bij Iskra zijn er dit 
voorjaar in de Dorpskerk in Cas-
tricum twee Monumentconcer-
ten met werken van Haydn. Op 
13 maart speelt EnAccord Strijk-
kwartet met celliste Maartje Ma-
ria den Herder en op 10 april met 
uit Londen het internationaal ge-
renommeerde Greenwich piano-
trio. 
Een Iskra concert naar keus en 
de Corso concertfilm kosten sa-
men 18,- euro. Uitsluitend voor-
uit te bestellen en betalen bij Is-
kra via www.iskra.nl. 

Programma 18 feb t/m 24 feb 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 15.30 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Avatar 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur 

“Valentine’s Day” 
vrijdag & zaterdag 18.15 uur 

zondag 15.30 uur 
“It’s Complicated”

zaterdag 16.00 uur 
zondag 12.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur 
“Where the wild things are” 

(Max en de Maximonsters)
zaterdag 16.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
“Zwem mee in 3D”

zaterdag 13.00 uur 
zondag 12.30 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur 
“Het regen Gehaktballen 3D”

zaterdag 13.00 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 13.00 uur 
“Alvin & the Chipmunks 2” (NL)

Het regent gehaktballen
Iin deze 3D-animatiefilm pro-
beert een wetenschapper het 
wereldvoedselprobleem op te 
lossen, maar zijn experimenten 
lopen een beetje uit de hand. 

Het Regent Gehaktballen is een 
hilarisch en heldhaftig avontuur 
in ruime porties. De film is ge-
inspireerd op het populaire kin-
derboek en draait rond een dorp 
waar het eten als regen uit de 
hemel valt! Aspirant-uitvinder 

Flint Lockwood is het sociaal 
wat onhandige genie achter een 
aantal van de meest bizarre ap-
paraten ooit. Maar hoewel al zijn 
uitvindingen, van de opspuitba-
re schoen tot een apparaat om 
de gedachten van apen te ver-
talen, spectaculaire mislukkin-
gen waren die zijn kleine dorp-
je heel wat last berokkenden, 
is Flint vastberaden iets te ont-
wikkelen dat de mensen geluk-
kig maakt. 

Where the wild things are
De innovatieve regisseur Spike 
Jonze werkt samen met de ge-
vierde auteur Maurice Sendak 
om een van de meest geliefde 
boeken allertijden op het witte 
doek te brengen in ‘Where the 
Wild Things Are’. 

De film vertelt het verhaal van 
Max, een onstuimige en gevoeli-
ge jongen die zich thuis niet be-

grepen voelt en ontsnapt aan 
het dagelijkse leven in de we-
reld waar de wilde wezens leven. 
Max belandt op een eiland waar 
hij mysterieuze en vreemde we-
zens ontmoet. Hun emoties zijn 
net zo wild en onvoorspelbaar 
als hun acties. De wilde wezens 
verlangen wanhopig naar een 
leider, net zoals Max graag ko-
ning wil worden. 

Poppentheater Dibbes met 
Joppe Konijn bij Toonbeeld

Castricum - Op woensdag 24 
februari zijn er twee kinder-
voorstellingen te zien in Gees-
terhage, om 13.30 uur en om 
15.30 uur. Te gast is poppenthe-
ater Dibbes van Trudy Kuyper 
uit Akersloot. Trudy brengt een 

muziek van The Shadows te ho-
ren en dan uit de periode 1971–
1989. Verder wordt in deze uit-
zending slaggitarist/componist 
Bruce Welch nader belicht. Nog 
steeds biedt het project mu-
zikanten, die muziek van The 
Shadows spelen of speelden, de 
mogelijkheid mee te doen met 
een te organiseren Shadows-
muziekavond. Geïnteresseerden 
kunnen contact opnemen met 
Ton Bakels via tonbakels@gmail.
com. De live-uitzending is te be-
luisteren van 17.00 tot 18.00 uur. 

voorstelling voor kinderen van-
af vier jaar met de titel: Joppe 
Konijn. Zijn moeder zal de vol-
gende dag haar verjaardag vie-
ren en papa Konijn heeft daarom 
een cadeau gekocht; een mond-
harmonica. Maar Joppe mag na-
tuurlijk niets verklappen, “want”, 
zegt papa, “het is ons geheim.” 
Maar hoe geheim is geheim? 
Kikker, het vriendje van Joppe, is 
nieuwsgierig en wil het cadeau 
wel even zien. Heel even maar. 
Maar als Joppe de mondharmo-
nica uit het papier pakt, wil Kik-
ker er ook op spelen. “Dan doe 
ik alleen maar even voor hoe het 
moet”, zegt hij schijnheilig. “Dan 
kun je een liedje voor je moeder 
spelen.” 
Kaarten zijn à 6,00 euro verkrijg-
baar bij de Readshop, Boekhan-
del Laan, Muziekhandel Borstlap 
en aan de zaal van Toonbeeld, 
Jan van Nassaustraat 6. 
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Castricum - De aanbieder kalli-
grafie van het Gilde Castricum is 
heel enthousiast over zijn hobby. 
Hij zou iedereen wel aan het kal-
ligraferen willen krijgen. Daarom 
biedt hij de mogelijkheid om, on-
der zijn deskundige leiding in een 
klein groepje van maximaal zes 
personen, met deze hobby bezig 
te zijn. De bijeenkomsten vinden 
plaats bij de aanbieder thuis op 
maandagmorgen of vrijdagmor-
gen. Zoals gebruikelijk onder-
steunt de Gilde-aanbieder men-
sen belangeloos en betaalt men 
alleen de onkosten aan de aan-
bieder, deze bedragen 3,50 eu-
ro.  Men hoeft verder niets mee 
te nemen, de aanbieder heeft al-
le materialen. Belangstellenden 
kunnen zich telefonisch aanmel-
den (656562), mailen naar in-
fo@welzijncastricum.nl of langs-
komen bij  Stichting Welzijn in 
Geesterhage, Geesterduinweg 5. 
Deze is geopend van 9.00–12.30 
en op maandag- en woensdag 
van 13.30–15.30 uur.

Kennismaken 
met kalligrafie

Leerlingen winnen Valentijns- 
boeket voor hun juf Willy
Castricum - Tijdens de open 
dagen van het Clusius Colle-
ge Castricum konden bezoekers 
uit groep 8 bij het vak bloem-
schikken een mooi versierd hart-
je in een wensboom hangen met 
daarop een wens voor hun juf 
of meester. De liefste wens zou 
worden beloond met een Valen-
tijnsboeket voor de juf of mees-
ter. Dit boeket werd gemaakt op 
het Clusius College Castricum. 
Voor juf Willy van de Johannes-

school in Akersloot waren er 
maar liefst drie kaartjes waar-
op stond dat ze nog maar lang 
en gelukkig samen mocht blijven 
met haar Erik.

Onlangs werd juf Willy dan ook 
verrast door twee docenten 
bloemschikken van het Clusius 
College Castricum die haar het 
Valentijnsboeket kwamen over-
handigen. Juf Willy was hier na-
tuurlijk erg blij mee.

Juf Willy van de Johannesschool te Akersloot ontvangt van mevrouw 
Belt van het Clusius College Castricum een Valentijnsboeket.

Buiten gebaande paden 
en op naar het water
Castricum - Op zondag 21 fe-
bruari staat de boswachter van 
PWN klaar om belangstellenden 
een kijkje te geven in de wereld 
van het drinkwater. De wande-
ling duurt ongeveer 1,5 à 2 uur 
en is geschikt voor volwassenen 
en kinderen die van een stevi-
ge wandeling houden. Deelne-
men kost 3,50 euro, tot 12 jaar 
1,50 euro. 
Aanmelden via www.pwn.nl/ac-
tiviteiten of 0900-7966288. Op 
dit moment vinden er werkzaam-

heden plaats in het infiltratie-
gebied, om ook in de toekomst 
schoon en zuiver drinkwater te 
kunnen blijven leveren. Dit biedt 
de gelegenheid een kijkje ‘ach-
ter de schermen’ te nemen in ge-
bieden die normaal zijn afgeslo-
ten voor publiek. De wandeling 
start om 11.00 uur. Om direct het 
waterwingebied in te kunnen, is 
de startplaats bij het infopaneel 
aan de Van Oldenborghweg bij 
het Hoefijzermeer, in infiltratie-
gebied Castricum. 

Castricum - Tijdens de thema-
middag ‘adressenlijst en etiket-
ten maken’ komt onder andere 
aan bod hoe men op een een-
voudige wijze een adressenlijst 
in Microsoft Word kan maken. 
En hoe men aan de hand van 
deze adressenlijst etiketten kan 
maken voor bijvoorbeeld het ver-
zenden van vakantiekaarten. 
De bijeenkomst, die wordt ge-
organiseerd door Stichting Wel-
zijn Castricum (Gilde) en de Bi-
bliotheek wordt gehouden op 1 
maart van 14.15–16.15 uur op de 
bovenverdieping van de Biblio-
theek.  
Opgave bij Stichting Welzijn, 
Geesterduinweg 5, tel. 656562. 
De kosten (5 euro) dienen bij 
aanmelding te worden betaald. 
De Stichting is geopend van 
9.00-12.30 en op maandag- en 
woensdag van 13.30 – 15.30 uur. 

Adressenlijst en 
etiketten maken

Castricum - Beeldhouwer Piet 
Vos start in maart met een nieu-
we ‘opstapcursus’ beeldhouwen 
in de ateliers van ‘Perspectief’ in 
Castricum. Aanmelden hiervoor 
is nog mogelijk.
De cursus bestaat uit 10 lessen 

Opstapcursus 
beeldhouwen

Live politiek radiodebat
Castricum - Weet men al op 
welke partij men gaat stemmen 
op 3 maart? Welke onderwerpen 
houden het publiek bezig? Waar 
ergert men zich aan en wat moet 
de politiek na 3 maart verande-
ren in de gemeente? Vragen over 
woningbouw, sportvoorzienin-
gen of over het strandbeleid; de 
vragen die het publiek bezighou-
den kan men tijdens het debat 
stellen aan de lijsttrekkers van 
de acht politieke partijen. Kort-
om, de kans om de politieke par-
tijen aan de tand te voelen. Dit 
is mogelijk op zondag 21 februa-
ri tijdens het tweede politieke ra-
diodebat in aanloop naar de ver-
kiezingen. Dit keer vindt het de-
bat plaats in Sporthal De Ente-

rij in Limmen. De live uitzending 
van Radio Castricum105, die ie-
dereen kan bijwonen, begint om 
16:00 uur en duurt tot 17:30 uur.

Op maandagavond 1 maart zendt 
Castricum105 eveneens het gro-
te slotdebat uit in samenwer-
king met gemeente Castricum. 
Op verkiezingsdag, 3 maart, zal 
de omroep groots uitpakken met 
een marathonuitzending rond de 
verkiezingen. Castricum105 is te 
beluisteren via FM 105.0 tot ver 
in de regio, FM 104.5 op de kabel 
in Bakkum en Castricum. En FM 
98.0 op de kabel in Akersloot, 
Limmen en op De Woude.  Ook 
via de computer: www.castri-
cum105.nl.

Stichting Welzijn Castricum, Steunpunt Vrijwilligerswerk is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:
Basisschool Augustinus kan op de afdeling administratie wat as-
sistentie gebruiken. De werkzaamheden zijn divers en afwisselend:  
bijvoorbeeld  kopieerwerk, het aannemen van de telefoon en het ma-
ken van overblijflijsten. Het werk vindt plaats op een ochtend en dit 
gaat uiteraard in overleg.
De landelijke organisatie YMCA organiseert laagdrempelige jeugd-
vakantiekampen met behulp van vrijwilligers. Men zoekt jonge vrij-
willigers die het leuk vinden een vakantie of kamp te begeleiden. Sa-
men met de rest van de staf is men verantwoordelijk voor de invul-
ling en het verloop van de week, de begeleiding en coördinatie van 
de kinderen en jongeren van het gekozen kamp. Ter voorbereiding 
neemt men deel aan vergaderingen, volgt twee RKT trainingen en 
een specialisatie training (afhankelijk van het soort kamp, bijvoor-
beeld survival, zeilen, paarden). Deelnemen aan een voorbereidings-
weekend en uiteraard beschikbaar tijdens de vakantie is een voor-
waarde. Affiniteit met kinderen en jongeren is natuurlijk ook een ver-
eiste.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil doen 
kan langsgaan of een afspraak maken bij de Vrijwilligers Vacature-
bank, onderdeel van de Stichting Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5. Het telefoonnummer is 0251-656562. De vacaturebank is ook 
te vinden op www.welzijncastricum.nl.
Wie op de hoogte wil blijven van de nieuwste vacatures, abonneert  
zich op de nieuwsbrief! Een mailtje met naam en adres o.v.v. Nieuws-
brief Vrijwilligers-vacaturebank naar vcc@welzijncastricum.nl is vol-
doende.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Extra avond voor opgeven 
voor FNV belastingservice
Castricum - Het aanmelden 
voor de FNV belastingservice is 
in volle gang. Gebleken is ech-
ter dat veel mensen het eerde-
re artikel in deze krant hebben 
gemist. Daarom is besloten een 
extra avond in te lassen waarop 
FNV leden in de gemeente zich 
op kunnen geven. 

Deze belastingservice voor leden 
is gratis. 
Mensen die zich hiervoor aan 
willen melden kunnen nog bellen 
met Jacquelien Buijs, tel. 0251-
656585, op maandag 22 febru-
ari van 19.30 tot 21.00 uur. Het 
invullen is in de maand maart in 
dorpshuis De Kern.

Castricum - Zondagmorgen 
omstreeks 2.10 uur hield de po-
litie een 21-jarige man uit Cas-
tricum aan in een café aan de 
Dorpsstraat wegens mishande-
ling van een vrouw. De verdach-
te verklaarde in het café ruzie 
met iemand gekregen te heb-
ben. Deze zou hem in zijn gezicht 
hebben geslagen. Uit woede had 
de verdachte een glas gepakt en 
dit naar de man gegooid. Hij had 
de man echter gemist. Het glas 
kwam tegen het hoofd van de 
vrouw die daardoor snijwonden 
in haar gezicht opliep. De ver-
dachte is aangehouden en voor 
verhoor overgebracht naar het 
politiebureau.

Glas in gezicht

van twee uur op vrijdagmiddag 
van 13.30 tot 15.30 uur, op de 
volgende data: op 5, 12, 19, en 26 
maart, 2, 9, 16 en 23 april, 21 en 
28 mei. De kosten bedragen 160 
euro, inclusief het lidmaatschap 
van Perspectief tot eind 2010, en 
20 euro materiaalkosten, te vol-
doen aan de docent.
Informatie en/of aanmelden kan 
bij Ton Rota: tel. 0251-659005, 
martonrota@hetnet.nl.

Castricum - Op zaterdag 27 fe-
bruari komt een originele wa-
felbakker naar winkelcentrum 
Geesterduin. En niet zomaar een 
gewone wafelbakker,,, Eigenlijk 

Wafelbakker in Geesterduin
is het meer een artiest. Het win-
kelende publiek wordt getrak-
teerd op een wafel met slagroom 
én een kers. Maar daar moeten 
ze wel iets voor doen. 
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Savoy Jazzband bij de Jazz 
Session Club Vredeburg 
Limmen - Op zondag 21 febru-
ari vindt alweer de zesde ses-
sie plaats van het seizoen 2009-
2010. En dit keer met een bijzon-
der orkest, want het bestaat nog 
maar sinds september 2009.  Een 
aantal leden van het orkest kent 
iedereen, want die spelen al ja-
ren bij de Jazz Session Club Vre-

deburg. Samen met een aantal 
andere oude rotten in het vak be-
gonnen ze in september een or-
kest onder de naam Savoy Jazz-
band. Het klikte meteen tussen 
die vijf, de chemie was uitste-
kend, dus dat belooft heel wat.
De naam van het orkest is afge-
leid van een grote danszaal in 

New York met de naam Savoy 
Ballroom. In tegenstelling tot de 
Cotton Club (een andere dans-
zaal) mochten in de Savoy Ball-
room zwarte en blanke mensen 
samen dansen. Dat dit een groot 
succes was, blijkt uit het feit, dat 
tussen 1926 en 1958 deze dans-
zaal onafgebroken geopend was.  
Hierdoor gaf het ruimte aan de 
ongelooflijke ontwikkeling van 
de jazzmuziek en de jazzdance 
zoals stomping.
Uiteraard begint het orkest met 
‘Stomping at the Savoy’, dat door 
alle grote jazzorkesten gespeeld 
is, en er zijn meer nummers uit 
deze tijd.  Maar arrangeurs Ma-
rian Huiberts en Floris Schoute 
schuwen het zware werk niet en 
ze bewerken zelfs stukken van 
Sting en de Beatles, maar dan 
wel in een jazzy jasje. En Fran-
cina van Batum met haar donke-
re stem zal de zangpartijen voor 
haar rekening nemen. 
De toegang is vrij in de Vrede-
burg, Dusseldorperweg 64 in 
Limmen, maar men kan lid wor-
den voor 7,00 euro voor het ge-
hele jaar. 

Inlichtingen: Fred Timmer, tel./
fax: 072-5053414, e-mail: tim-
mer.limmen@worldonline.nl.

Kapeldag communicanten 
drie parochies groot succes
Regio - Vorige week zaterdag 
heeft er een kapeldag plaats 
gevonden voor al de communi-
canten van Castricum, Heems-
kerk, Uitgeest en hun ouders. 
Een kleine 100 kinderen en hun 
ouders hebben hieraan mee ge-
daan. Dit vond plaats in Onze lie-
ve Vrouw ter Nood in Heiloo. Na 

het verhaal van Maria in de klei-
ne kapel en een puzzeltocht over 
het terrein hebben ze met elkaar 
genoten van een broodmaaltijd. 
Hierna hebben ze gezongen en 
gebeden in de grote kapel. Een 
heel bijzonder moment was de 
afsluiting, de lichtprocessie met 
zijn allen door het bos.  

Nieuwe prikpost in Castricum

Laboratorium van het 
RKZ breidt service uit
Castricum - Het Rode Kruis Zie-
kenhuis in Beverwijk heeft het 
laboratorium van GGZ-instelling 
Dijk en Duin in Castricum over-
genomen. 
Daarnaast is op verzoek van 
huisartsen een extra prikpost 
geopend in de dorpspraktijk aan 
de Korte Cieweg in Castricum. 
Mensen kunnen hier voorlopig 
driemaal per week, op maandag, 

woensdag en vrijdag van 8.00 tot 
9.30 uur terecht.
Daarnaast blijft de bestaande 
service in Geesterhage gehand-
haafd. Naast trombosedienstpa-
tiënten van het RKZ kunnen ook 
patiënten van huisartsen en ver-
loskundigen hier vier ochtenden 
per week terecht. Prikken aan 
huis blijft overigens ook moge-
lijk, op iedere woensdag. 

Hulp aan ouderen bij het 
invullen belastingformulieren
Castricum - In plaats van 
spreekuren biedt Stichting Wel-
zijn Castricum waarnodig per-
soonlijke ondersteuning.
Het was jaren gebruikelijk dat  
de Stichting belastingspreek-
uren voor ouderen organiseerde, 
in samenwerking met de belas-
tingdienst Alkmaar. Sinds enke-
le jaren is de belastingdienst ge-
stopt met deze service. Wel kan 
men nog een afspraak maken 
met de belastingdienst Alkmaar 
(tel. 0800 – 0543) om op het be-
lastingkantoor het formulier in te 
laten vullen. 
Dit is echter niet voor iedereen 
haalbaar en als er ook geen an-
dere mensen in de omgeving zijn 
die hulp kunnen bieden, hebben 
sommige mensen een probleem.

Stichting Welzijn Castricum biedt 
hulp aan mensen die niet mo-
biel genoeg zijn om naar het be-
lastingkantoor in Alkmaar gaan. 
Dit tot een inkomensgrens van 
maximaal 25.000 euro per jaar. 
De deskundige vrijwilligers van 
het Gilde-Thuisadministratiepro-
ject zijn door het belastingkan-
toor Alkmaar geschoold.
Mensen die van deze ondersteu-
ning gebruik willen maken, kun-
nen zich telefonisch aanmelden 
(0251-656562) of mailen naar in-
fo@welzijncastricum.nl of langs-
komen bij de balie van Stichting 
Welzijn Castricum in Geesterha-
ge, Geesterduinweg 5. Deze is 
geopend van 9.00 – 12.30 en op 
maandag- en woensdagmiddag 
van 13.30 – 15.30 uur. 

Workshops ‘beeldend 
werken in de vakantie’
Castricum - Nieuwe mogelijk-
heden ontdekken om creatief 
aan de slag te gaan tijdens de 
vakantie bij éen van vier work-
shops bij ‘Perspectief’, Ateliers 
‘De Duinrand’, Van Oldenbarne-
veldtweg 37 in Castricum. 
Met eenvoudige middelen kan 

de visuele ervaring tijdens de va-
kantie, anders dan met de came-
ra, vastgelegd worden met be-
hulp van een schetsboekje, pot-
lood, kleurmateriaal, een stukje 
klei, gevonden (natuur-)materi-
alen en andere objecten.
In vier workshops wordt steeds 

Lezing ‘Hoe overleef ik…
in de internetsamenleving’
Castricum - Op donderdag 4 
maart geeft Frank Meeuwsen 
een lezing over de stortvloed 
aan informatie die men door de 
internetsamenleving over zich 
heen krijgt en hoe men zich daar 
tegen kan wapenen. De lezing 
is in de bibliotheek van Castri-
cum en begint om 20.00 uur. De 
toegang is 6,50 euro. De lezing 
wordt georganiseerd in samen-
werking met de Volksuniversiteit 
Castricum. 
Kaarten zijn te koop bij de klan-
tenservice in de bibliotheek of bij 
Boekhandel Laan. Reserveren is 
mogelijk op tel. 0251–655646 of 

via castricum@bibliotheekken-
nemerwaard.nl of via www.vu-
cas.nl.

éen van deze technieken aange-
boden. 6 maart: snelle schetsen 
op papier, 13 maart: werken op 
klein formaat, 20 maart: schets-
matig werken met klei en 27 
maart: vindsels (found objects). 
Tijden: 13.30 - 16.00 uur.
De kosten bedragen 25 euro per 
workshop. De workshops kun-
nen onafhankelijk van elkaar ge-
volgd worden.
informatie en/of aanmelden bij 
Ton Rota: 0251-659005, marton-
rota@hetnet.nl.

Knutselmiddag in De Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Op 25 februari or-
ganiseert de Tuin van Kapitein 
Rommel een knutselmiddag in 
de tuin. De knutselmiddag is van 
13.30 tot 15.30 uur en speciaal 
voor kinderen vanaf zes jaar. De 
kinderen gaan aan de slag met 
water, zeep, ballonnen en zand. 
Wat dat precies gaat worden is 

nog een verrassing. De kinderen 
mogen hun knutselwerk na af-
loop mee naar huis nemen. De 
eigen bijdrage voor deze mid-
dag is 3,00 euro en aanmelden 
kan op werkdagen van 9.30 tot 
16.30 uur via telefoonnummer: 
0251-672356. 
De kinderen zullen gaan knut-

selen in de nieuwe ontmoetings-
ruimte. De verbouwing is afge-
rond en het nieuwe gedeelte is 
gebruik genomen. In het voor-
jaar is de officiële opening, maar 
men kan nu al een kijkje nemen. 
De ingang van de Tuin van Ka-
pitein Rommel is schuin tegen-
over het station Castricum. Meer 
informatie over de Tuin is te vin-
den op www.tuinvankapitein-
rommel.nl.

Castricum - De Wereldwinkels 
Beverwijk, Heemskerk en Castri-
cum delen op 19 en 20 februa-
ri en 31 maart in het Kennemer 
Theater Beverwijk kortingskaar-
ten uit aan de bezoekers van 
de musical Amandla Mandela 
en Daughters of Africa. Klanten 
krijgen daarmee 15% korting op 
één van de producten in de We-
reldwinkel.  
De bonnen zijn te beste-
den bij Wereldwinkel Bever-
wijk Breestraat 15, Heemskerk 
Maerelaan 5 en Castricum C.F. 
Smeetslaan 4. 

Kortingsactie 
Wereldwinkels
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Dappere fietsers rijden 
PvdA puzzelfietstocht
Castricum - Op 14 februari lieten de deelnemers aan de PvdA puz-
zelfietstocht zich niet door de vrieskou afschrikken. Net als vier jaar ge-
leden werd op Valentijnsdag de fietstocht langs vele bijzondere plekjes 
als het Gemaal in Akersloot, het Oude Theehuys op Duin en Bosch en 
de Tuin van Kapitein Rommel georganiseerd. Er kon op drie verschil-
lende locaties worden gestart. Nieuw in de uitgeschreven route was 
dat de fietstocht per kern kon worden gereden. In totaal was de route 
circa 25 km. Aan de fietsroute is een puzzelvraag gekoppeld waar later 
de winnaar van bekend wordt gemaakt. Foto: Henk Hommes.

VVD-taart voor 
Forte Kinderopvang
Castricum - Op vrijdag 12 fe-
bruari kwam VVD-Provinciale 
Statenlid Noord-Holland, Jan van 
Run, samen met de VVD-Castri-
cum (raadsleden Inge Ruijm-
gaart, Fred Weda, Menno Haga, 
bestuursvoorzitter Kees Kroone 
en bestuurslid André Lamme) 
op bezoek bij de directeur van 
de Stichting Forte, Esther Hol-
lenberg.
Dit bezoek stond in het teken 
van de Taartenactie 2010 van de 
VVD-Noord-Holland. De VVD-
Noord-Holland wil organisa-
ties of personen die (op vrijwil-
lige of professionele basis) een 
speciale bijdrage leveren binnen 
een gemeente of bijzondere in-
zet tonen voor de maatschappij 
als geheel een attentie brengen 
in de vorm van een taart. VVD-
Castricum heeft Esther Hollen-
berg voorgedragen omdat zij al 
jaren een voorvechter is voor 

peuteropvang, kinderdagver-
blijven en buitenschoolse op-
vang in de gemeente. Als direc-
teur van de Stichting Forte geeft 
Esther leiding aan een organi-
satie met meer dan 160 mede-
werkers. Daarmee is de Stichting 
Forte, die in Castricum, Heiloo en 
Bergen op diverse lokaties peu-
terspeelzalen en kinderdagver-
blijven beheert, een belangrijke 
werkgever. Daarnaast biedt de 
Stichting veel stageplaatsen aan 
jonge mensen in opleiding. 
Statenlid Jan van Run stond, tij-
dens de uitreiking van de taart, 
stil bij het feit dat Esther veel 
energie en tijd besteedt aan het 
verder ontwikkelen van de bui-
tenschoolse opvang, zodat de 
wachtlijsten minder worden.  
VVD-Castricum dankte Esther 
voor haar inzet en betrokkenheid 
voor goede voorzieningen voor 
de kinderopvang.

GroenLinks verspreidt verkiezingskrant
Castricum - Komende weken 
verspreidt GroenLinks Castricum 
in een aantal wijken een specia-
le verkiezingskrant.

Waar een JA/NEE sticker op de 
bus zit zal de bezorger aanbel-
len en vragen of men belang-

stelling voor de krant heeft. De 
NEE/NEE stickers worden ge-
respecteerd. Heeft men de be-
zorger gemist of woont men in 
een wijk waar de krant niet ver-
spreid wordt? Stuur een mail-
tje naar c.hermann@hetnet.nl of 
bel tel nr. 0251-651509. Hij wordt 

JCKenG biedt meer dan 1000 hand-
tekeningen aan op Provinciehuis
Castricum - Op zaterdag 30 ja-
nuari startte JCKenG (de Jon-
gerenafdeling van Castricum 
Kern(en) Gezond) een handteke-
ningenactie voor het laten stop-
pen van de nachttrein in Castri-
cum die tussen Amsterdam en 
Alkmaar gaat rijden. De nacht-
trein moet gaan rijden via Haar-
lem en zal zoals het er nu voor-
staat, niet in Castricum stoppen. 

Maandag 8 februari vond in 
Haarlem een overleg plaats in 
het provinciehuis over de nacht-
trein. JCKenG voorzitter Wilco 
van Pel overhandigde daar in bij-
zijn van enkele jongeren van JC-
KenG en RTV-NH de 1076 hand-
tekeningen vanuit Castricum aan 
de voorzitter van Provinciale Sta-
ten. Later die middag vond het 
debat plaats over de nachttrein 

naar aanleiding van een motie, 
die ingediend werd door SP-Sta-
tenlid Bert Putters. 
Gezien de vragen die gesteld 
werden bleek het verstandiger 
om de motie aan te houden.

Binnenkort wordt verder gedis-
cussieerd in de Staten. JCKenG 
zal bij die discussies aanwezig 
zijn. 

Valentijn op bezoek
Castricum - De afgelopen vier 
dagen is het CDA Castricum in 

het kader van Valentijnsdag en 
ook de verkiezingen van 3 maart 

bij de vier grote zorginstellin-
gen van Castricum geweest. De 
bewoners van de Cameren, de 
Boogaard, de Santmark en de 
Strammerzoom waren aange-
naam verrast. 

Tijdens de ochtendkoffie in de 
zaal kwamen Marianne Zonjee- 
Zonneveld en haar medekan-
didaten langs. In het kader van 
aandacht voor elkaar met Va-
lentijn kregen de bewoners een 
groene CDA-chrysant en een 
kleine lekkernij. 

Er werden veel vragen gesteld 
over de verkiezingen en het pro-
gramma. Dit was voor beide par-
tijen een mooie gelegenheid om 
met elkaar in discussie te gaan 
en met name ideeën voor de ou-
deren in de gemeente uit te wis-
selen. 
De verkiezingsprogramma’s in 
verkorte en lange versie vonden 
gretig aftrek.

dan tijdig voor 3 maart toege-
stuurd. 
De krant ligt ook bij de gemeen-
tekantoren, de bibliotheken in 
Akersloot, Limmen en Castri-
cum en café Borst in Bakkum. 
De tekst is te lezen op www.cas-
tricum.groenlinks.nl. 

Gemeente meet de tevre-
denheid van Wmo-cliënten
Castricum - De gemeente Cas-
tricum laat bij circa 900 klanten 
die gebruikmaken van onder-
steuning in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo) de tevredenheid me-
ten. Ook de inzet van mantelzor-
gers wordt gemeten. Uiteindelijk 
wil de gemeente hierdoor haar 
dienstverlening zo goed moge-
lijk laten aansluiten op de be-
hoeften. Medio 2010 worden de 
resultaten van de enquête ver-
wacht.
De gemeente Castricum biedt 
ondersteuning aan mensen met 
(lichamelijke) beperkingen. Dat 
doet ze in het kader van de Wmo. 
De ondersteuning verschilt van 
persoon tot persoon. Sommi-

gen hebben een scootmobiel of 
rolstoel nodig om zich te kun-
nen verplaatsen. Anderen heb-
ben hulp nodig om het huishou-
den te voeren of hebben een wo-
ningaanpassing of vervoersvoor-
ziening nodig.

Vragen aan cliënten
De gemeente vindt het belang-
rijk om te weten wat mensen van 
de ondersteuning vinden en wat 
er beter kan. Daarom voert de 
gemeente dit onderzoek uit. Cir-
ca 900 willekeurig gekozen cli-
enten ontvangen de enquête 
medio februari. Zij krijgen schrif-
telijk vragen gepresenteerd over 
verschillende aspecten van de 
ondersteuning. 

Ook mantelzorgers 
De gemeente vermoedt dat veel 
Wmo-klanten ook mantelzorg 
krijgen: praktische hulp van ie-
mand die vrijwillig werkt en 
daarvoor niet betaald krijgt. 
Om zicht te krijgen op de 
mantelzorg(ers) is een enquête 
voor de mantelzorger van de cli-
ent toegevoegd.

Uitbesteed
Het onderzoek wordt in opdracht 
van de gemeente uitgevoerd 
door SGBO, een onafhankelijk 
onderzoeksbureau. 

Naar verwachting zijn deze zo-
mer de uitkomsten van het on-
derzoek bekend.
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Bakker Brakenhoff deelt 
voedsel uit aan Haïtianen
Castricum - Bakker Braken-
hoff, oftewel Michael en Jean-
nette, zijn vertrokken met Toer-
koop Zonvaart naar de Domi-
nicaanse Republiek om hulp te 
bieden aan slachtoffers in Haïti. 
De bakker heeft in een korte tijd 
veel geld opgehaald met verko-

pen van speciaal brood, bedoeld 
voor hulp in Haïti. 

Hij heeft ondertussen een super-
markt leeggekocht en het voed-
sel uitgedeeld in Puerto Prin-
ce. Toerkoop Zonvaart heeft zijn 
vliegreis volledig gesponsord. 

Tandem zoekt vrijwillige netwerkcoaches
Regio – Tandem is een organi-
satie die op een breed vlak steun 
biedt aan mantelzorgers, cliënten 
en hun familie. Door middel van 
informatiebijeenkomsten, lotge-
notencontact, hulp voor mantel-
zorgers, en buddy’s voor cliënten 
doen zij veel goeds voor mensen 
die thuis wonen en steun nodig 
hebben. Juist voor deze men-
sen zoekt Tandem vrijwillige net-
werkcoaches, om mensen te hel-
pen hun netwerk uit te breiden 
of te verstevigen. In april start in 
Driehuis een cursus voor men-
sen die graag netwerkcoach wil-
len worden. Dit vrijwilligerswerk 
vereist ongeveer een dagdeel 
vrije tijd in de week.
Fia Vieleers van Tandem zal met 
de hulpvragers gesprekken heb-
ben om te kijken wie in aanmer-
king komt voor begeleiding door 
een netwerkcoach. De steun 
van een netwerkcoach is gratis 
voor de hulpvragers en duurt zes 
maanden tot een jaar per cliënt.
De netwerkcoach praat met be-
trokkenen en kijkt in welke vorm 

hulp kan worden geboden. Een 
uurtje oppas, hulp bij de admi-
nistratie of samen met de zie-
ke of de mantelzorger iets leuks 
ondernemen kan heel belang-
rijk zijn. 
Ook kijkt de netwerkcoach naar 
externe mogelijkheden voor ex-
tra ondersteuning. Van toekom-
stige netwerkcoaches verwacht 
men dat zij zich minimaal een 
jaar aan Tandem willen verbin-
den. Een netwerkcoach kan zich 
inleven, heeft affiniteit met de 
doelgroep, kan planmatig wer-
ken en heeft een praktische in-
slag. 
Na de cursus worden de net-
werkcoaches begeleid door Jac-
queline Beentjes van Tandem 
(zie foto). Jacqueline doet ook 
de intake met mensen die zich 
willen opgeven voor de cursus. 
Netwerkcoaches ontvangen voor 
hun vrijwilligerswerk een uur- 
en reiskostenvergoeding. Uiter-
aard zijn de cursus en de bege-
leiding gratis. Vrijwilligerswerk 
wordt steeds leuker. Als vrijwil-

ligerscoach kan men op heel di-
recte wijze bijdragen aan betere 
leefomstandigheden voor men-
sen die het moeilijk hebben. Voor 
meer informatie kan men contact 
opnemen met Jacqueline Been-
tjes via 06-51017733. Tandem, 
023-8910610 of www.tandem-
zorg.nl. (Foto: René Vervloet).

Fien in uitzending Willem Wever
Castricum - Fien Reerds was 
hard aan het werk in de brugklas 
op het Jac P Thijssecollege, toen 
zij werd opgeschrikt. 

Fien vertelt: “Ik zat gewoon op 
school, zoals elke andere dag 
toen er opeens een cameraploeg 
ons klaslokaal kwam binnenstor-
men. Ik schrok toen ik de pre-
sentator zag: het was Ewout Ge-
nemans! Hij vroeg waar Fien zat 
en kwamen naar me toe. Het was 

voor het tv-programma Willem 
Wever. Een tijdje geleden had ik 
daar een screentest gedaan en 
ik wist dat ik mee mocht doen, 
maar ik wist niet dat die dag de 
opnames waren. Ik moest voor 
de klas komen en samen met 
mijn klas ging ik bedenken hoe 
mijn ideale koekje eruit moest 
zien. Mijn vraag was namelijk: 
Hoe worden koekjes ontworpen 
en gemaakt? Na het ontwerpen 
ging ik met de cameraploeg mee 

naar de Verkadefabriek. Ik mocht 
mijn eigen koekjesontwerp pre-
senteren aan de mensen van 
Verkade. In de fabriek kon ik 
zien hoe koekjes gemaakt wor-
den. Vervolgens mocht ik mijn 
zelf ontworpen koekje gaan ma-
ken. Toen we daarna thuis kwa-
men, zaten al mijn vrienden rond 
de tafel. Zij waren het testpanel. 
Zij gingen mijn koekje beoorde-
len en ze vonden hem erg lek-
ker!” 

Ons strand
Waarde heer Zuurbier, Het is jammer dat u als direct belanghebbende zo 
impulsief en negatief reageert op onze bezwaren tegen de handhavings-
voorstellen op het strand. Kennelijk zijn we nog niet duidelijk genoeg 
geweest met de cijfers. De genoemde huurprijzen voor de gemeente 
op het strand en die voor kamp Bakkum zijn uiteraard exclusief alle bij-
komende kosten als transport, opslag, toeristenbelasting et cetera. Ook 
de huurders op kamp Bakkum hebben dus nog met deze bijkomende 
kosten te maken. De huurprijzen op het strand ad 275 euro per seizoen 
staan in het raadsvoorstel .De huurprijs op kamp Bakkum van 1200 euro 
per seizoen is, na informatie bij kamp Bakkum, gebaseerd op het goed-
koopste type seizoenstandplaats. In feite subsidiëren de inwoners van 
Castricum dus de private seizoenplaatsen aan het strand. Het genoemde 
negatieve jaarsaldo van het strand (inclusief het strandplateau) van ge-
middeld 200.000 euro per jaar is een raming onzerzijds op basis van de 
beschikbare gemeentelijke bronnen als werkbegroting, raadsbesluiten 
e.d. Het negatieve jaarsaldo is dus niet op drijfzand gebaseerd zoals u 
suggereert en zal bij de huidige voorstellen alleen maar gaan toenemen. 
Wij zouden u graag willen geloven als u zegt dat alle strandexploitanten 
het toezicht op onderhuur en nachtverblijf adequaat zouden willen en 
kunnen uitvoeren. Echter de daarmee in praktijk opgedane ervaringen 
ondersteunen tot onze spijt deze bewering niet. Om ecologische rede-
nen zouden wij het toejuichen als het aantal strandhuisjes verminderde 
of geheel tot nul werd teruggebracht. Dat dit tot een groter tekort voor 
de gemeente zou leiden valt nog te bezien. Het strand wordt dan in ieder 
geval weer van iedereen !
Fractie GroenLinks, fractie Glass.

Grenspaal op nieuwe locatie
Akersloot/Uitgeest - Op don-
derdag 25 februari zullen de 
wethouders Sely van Uitgeest 
en Hes uit Castricum de monu-
mentale grenspaal onthullen op 
de officiële grens tussen Uit-

geest en Castricum. De grens-
paal staat in de oostelijke berm 
langs de Geesterweg ter hoogte 
van de op- en afrit A9. 

De grenspaal stond sinds 1767 

langs de Fielkerweg en is sinds 
1967 aangewezen als beschermd 
rijksmonument. 

Al bij de grenswijziging van Uit-
geest in 1994 is de wens geuit 
om de paal te verplaatsen naar 
de nieuwe grens, maar dat kwam 
er toen niet van.    

Grote hasjvangst op A9
Akersloot - Een 44-jarige Am-
sterdammer werd vrijdagavond 
6 februari rond 19.30 uur aange-
houden nadat hij op de A9 was 
aangehouden met enkele hon-
derden kilo’s hasj in zijn bestel-
bus. 
De bestelbus viel agenten op, 
omdat deze hen op de A9 met 
hoge snelheid passeerde. De 
verdachte nam de afslag bij 
Akersloot ook met hoge snelheid 
en reed over het viaduct naar de 
andere rijbaan van de A9. Hierbij 
reed hij over een verdrijvingvlak. 
Genoeg reden voor de agenten 

om de man een stopteken te ge-
ven. De bestuurder had een on-
duidelijk verhaal over waar hij 
vandaan kwam, van wie de bus 
was en wat hij vervoerde. Ach-
ter in de bus bleken enkele do-
zen op pallets te staan. In de do-
zen zaten blikken. Toen deze ge-
opend werden bleek er drugs in 
te zitten. De bestelbus en de la-
ding werden ter plekke in beslag 
genomen. De Amsterdammer 
werd aangehouden. Hij is in ver-
zekering gesteld en werd maan-
dag voorgeleid bij de rechter-
commissaris.
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Castricum - Voor Sport-BSO 
De Puikman in Castricum heeft 
Forte Kinderopvang sinds 2008 
een samenwerking met Ambiti-
on Sportburo en RKSV Vitesse 
’22. Drie keer in de week spor-
ten ruim 30 kinderen na school 

op het complex van Vitesse’22, 
onder begeleiding van gediplo-
meerde instructeurs. 
De kinderen spelen een groot 
aantal verschillende sporten. 
Het is dus niet zo dat er alleen 
maar gevoetbald wordt omdat de 

Vitesse’22 en Forte Kinderopvang

Bezegeling samenwerking

Sport-BSO is gevestigd op het 
complex van Vitesse’22.

Eventuele winsten van Stichting 
Forte worden geïnvesteerd in de 
verbetering van haar dienstver-
lening. Aangezien Forte Kinder-
opvang veel waarde hecht aan 
een constructieve samenwer-
king met RKSV Vitesse’22, heeft 
zij er dit jaar voor gekozen om 
een deel van het bescheiden po-
sitieve resultaat ten aanzien van 
de BSO’s met hen te delen in de 
vorm van een waardecheque. Vi-
tesse zal het bedrag besteden 
aan materialen voor de jeugd: op 
deze manier wordt een link ge-
legd met de activiteiten van For-
te Kinderopvang op het complex 
van Vitesse’22.

Bij de overhandiging van de ca-
deaucheque benadrukten bei-
de partijen nogmaals de plezie-
rige en succesvolle samenwer-
king. Voor meer informatie over 
de Sport-BSO kan men contact 
opnemen met het Centraal Bu-
reau van Forte Kinderopvang via 
telefoonnummer 0251-658058, 
of via www.fortebv.nl.

Cursussen, workshops, lezingen 
en muziek bij Plusactiviteiten
Castricum - In maart gaan bij 
Plusactiviteiten in het Bonhoef-
fercollege een groot aantal cur-
sussen van start. Er zijn boven-
dien lezingen en muzikale the-
ma-avonden. 

Belastingaangifte bijvoorbeeld 
begint op 1 maart en ook de ba-
siscursus digitale fotobewerking. 
Op woensdag 3 maart is er een 
muzikale avond die in teken staat 
van Ierland. De lezing Stabat Ma-
ter Dolorosa wordt donderdag 
25 maart gegeven. En twee les-
sen Griekse mythologie op don-
derdag 4 en 11 maart. De work-
shop Lachen is op woensdag 10 
maart. Op woensdag 3 maart 

starten drie lessen borduren. Op 
woensdag 3 maart sieraden en 
bloemen maken, op woensdag 
10 en 17 maart een muts/hoed-
je maken, op woensdag 24 maart 
een sjaal maken. Op zaterdag 20 
maart of op woensdag 24 maart 
wordt de workshop bloemdeco-
ratie-paasstuk gegeven. Op za-
terdag 13 maart is de workshop 
ontspanningsmassage. Donder-
dag 18 maart is er een workshop 
make-up en uitstraling. Zater-
dag 27 maart een workshop ket-
tingen maken. Op zaterdag 13 
maart start de tweedelige cur-
sus Eet gezond. Voor informatie 
en inschrijving 0251-671837 of 
www.plusactiviteiten.nl

Castricummer kan overste-
kende fietser niet ontwijken
Heiloo - Zaterdagavond om-
streeks 22.50 uur raakte een 71-
jarige vrouw uit Heiloo ernstig 
gewond bij een aanrijding op 
de Kennemerstraatweg in Hei-
loo. De vrouw reed op een fiets 
over het fietspad naast de Ken-
nemerstraatweg. Ter hoogte van 
de Kerkelaan wilde zij overste-

ken. Ze had een personenau-
to, bestuurd door een 41-jarige 
man uit Castricum, niet aan zien 
komen. De vrouw werd geschept 
en viel op het wegdek tegen een 
stoeprand. De vrouw werd met 
ernstig letsel overgebracht naar 
het Medisch Centrum in Alk-
maar. 

Castricum - EHBO Vereniging 
Castricum start met een cursus 
Eerste Hulp aan kinderen.
Tijdens de cursus leert men hulp 
te verlenen aan kinderen en 
krijgt men inzicht in de gevaren 
die kinderen bedreigen en hoe 
men deze kunt voorkomen.
De cursus wordt gegeven vol-
gens de eindtermen van het 
Oranje Kruis en wordt afgeslo-
ten met een toets. Als deze toets 
succesvol wordt afgerond, ont-
vangt men het officiële certifi-
caat Eerste Hulp aan kinderen.
De cursus voldoet daarmee aan 
de normen van het Ministerie 
van Onderwijs Cultuur & Weten-
schappen.

De lessen worden gegeven 
op de avonden van 4, 11 en 18 
maart van 19.00 tot 22.00 uur in 
het lesgebouw van EHBO Ver-
eniging Castricum aan de Koe-
koeksbloem 55.
De kosten van de opleiding be-
dragen 75,00 euro voor inwo-
ners van Castricum, Akersloot en 
Limmen en 95,00 euro voor in-
woners van overige gemeenten. 
Dit is inclusief lesmateriaal en 
certificaat.

Voor meer informatie of aan-
melding: telefoon 0251-651060 
(bij voorkeur tussen 19.30 uur 
en 21.00 uur) of per e-mail naar 
ehbocastricum@wanadoo.nl.

EHBO Vereniging start cursus 
eerste hulp aan kinderen

Vogels kijken met Peter Zwitser
Castricum - Op zaterdag 27 fe-
bruari neemt natuurfotograaf 
Peter Zwitser belangstellenden 
mee naar de Oostvaardersplas-
sen. Dit internationaal vermaar-
de moerasgebied op de voorma-
lige IJsselmeerbodem, bevindt 
zich tussen Almere en Lelystad.
Het gebied herbergt de groot-
ste Edelhertenconcentratie van 
Europa en ook de vos komt er 
in grote aantallen voor, even-
als Konikpaarden en Heckrun-
deren. Sinds enkele jaren broedt 
hier ook het enige zeearenden-
paar van Nederland, dat zich 
hier vanwege de gunstige voed-
selomstandigheden heeft kun-

nen vestigen. Verder verblijven 
hier in de winter duizenden gan-
zen, eenden, vele soorten roof-
vogels, grote zilverreigers, roer-
dompen, baardmannen en an-
dere soorten vogels. Het is een 
soort oerlandschap dat een idee 
geeft hoe Nederland er lang ge-
leden moet hebben uitgezien.

Deze tocht duurt de hele dag en 
voor meer informatie betreffende 
tijdstip van vertrek, kosten enzo-
voort kan men kijken op www.
pbasc.com/peterzwitser bij gal-
lery natuurexcursies. Aanmel-
den voor deze excursie is nood-
zakelijk.

Boekenweek in Bibliotheek
Castricum - Dit jaar wordt van 
10 tot 20 maart voor de 75e keer 
de Boekenweek gehouden. Bi-
bliotheek Kennemerwaard pakt 
dit jaar flink uit met een keur aan 
acties en activiteiten. In alle ves-
tigingen is er van 10 tot 20 maart 
van alles te doen. Jongens wa-
ren we, maar aardige jongens. 
Dit is de beroemde openingszin 
van Titaantjes, één van de mooi-
ste verhalen uit de Nederlandse 
literatuur. Men kent het allemaal: 
de onzekerheid, de strijd en de 
geldingsdrang die horen bij het 
opgroeien. Het is de belangrijk-
ste periode uit het leven. Daarom 
vindt iedereen ook wel iets van 
zichzelf terug in de hoofdperso-
nen uit de vele boeken die over 
dit onderwerp gaan. Eén ding 

hebben zij gemeen: de overgang 
van adolescent naar jongvolwas-
sene verloopt zelden probleem-
loos. En dat levert vaak prachti-
ge boeken op. Waarmee het the-
ma voor de Boekenweek 2010 
was gevonden: jong zijn in de li-
teratuur.
Wie nog geen lid is van de bi-
bliotheek is kan zijn of haar slag 
slaan tussen 10 en 20 maart. 
Nieuwe leden krijgen een bon 
voor het Boekenweekgeschenk 
en een boekenbon van 5 euro. 
Tevens kan men op zondag 14 
maart op vertoon van het Boe-
kenweekgeschenk ‘Duel’ van 
Joost Zwagerman de hele dag 
gratis reizen met de NS door heel 
Nederland. In de bibliotheek ligt 
een speciale Boekenweekfolder, 

die opgehaald kan worden. Een 
uitgebreid overzicht van alle ac-
ties, activiteiten, lezingen en ont-
moetingen met schrijvers staat 
ook op www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl.

Eindelijk veilig naar 
school in Castricum

Castricum - “Eindelijk!” roepen 
de scholieren die dagelijks van 
Akersloot naar Castricum fietsen. 
“Het fietspad komt er en wij kun-
nen via deze nieuwe route veili-
ger naar school.” En het is nog 
een stuk korter ook. Want straks 
kunnen zij bij de driesprong Uit-
geest/Akersloot/Limmen in de 
Limmerkoog rechtdoor richting 
Castricum. De aan te leggen 
fietstunnel onder de Provinciale 
weg door maakt het nog veiliger. 
Peter Verduin van de PvdA-frac-
tie pleit al jaren voor een veili-
ge fietsroute voor de scholieren. 
Een poging tot het tijdelijk weren 
van autoverkeer tijdens het fiets-
spitsuur is niet gelukt, maar dit 
maakt een hoop goed. Een bij-
komend voordeel is dat dit een 
welkome uitbreiding is op de be-
staande recreatieve fietsroutes. 
Het bestemmingsplan wordt 
door de gemeenteraad op 18 fe-
bruari vastgesteld en daarna de 
lang verwachte uitvoering. ”Ein-
delijk!” zegt ook een zeer blije 
Peter Verduin.

Peter Verduin heeft afgelopen vrijdag in de Limmerkoog gestaan en 
groepjes scholieren aangesproken op de plek waar het fietspad komt.  
De meesten wisten wel dat de gemeente er mee bezig was. Ze zijn 
echt heel blij te horen dat het fietspad er nu daadwerkelijk komt.
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Matte overwinning 
van Helios op Purmer
Castricum - In Purmerend heeft 
korfbalclub Helios een simpe-
le overwinning behaald op Pur-
mer. Na een moeizame eerste 
helft kwam Helios helemaal los 

en zette in een matte wedstrijd 
Purmer in de tweede helft aan 
de kant met als gevolg een eind-
stand van 9-15. De wedstrijd be-
gon in een heel laag tempo, bei-

de teams kwamen zeer moei-
zaam tot scoren. Na 15 minuten 
stond er een mager 1-2 op het 
scorebord. Er werden door He-
lios veel kansen gemist maar er 
werd ook erg hard gewerkt. De 
rust werd bereikt met een tus-
senstand van 3-5 in het voordeel 
van Helios. Na de rust kwam 
Purmer nog terug tot 5-5 maar 
daarna kwam er ritme in het spel 
van de Castricummers en via een 
tussenstand van 5-7 en 7-10 to-
verde Helios een mooie eind-
stand van 9-15 op het bord. 
Coach Michiel van Halderen had 
geen super goede wedstrijd ge-
zien maar was erg tevreden dat 
in de laatste twintig minuten 
de ene bal naar de andere er-
in vloog. “Hoewel het moeizaam 
ging bleef mijn ploeg erin gelo-
ven. Ze hebben het heel goed 
opgepakt. Beide ploegen hebben 
niets meer om voor te gaan. Het  
gevolg was  een matte wedstrijd. 
Helios was gedurende de gehe-
le wedstrijd veel beter. Ik ben blij 
dat dit uiteindelijk in de score tot 
uitdrukking kwam.” 

Zondag heeft Helios een vrij 
weekend. Op zondag 28 februari 
speelt Helios een uitwedstrijd te-
gen Oosterkwartier uit Haarlem. 
De wedstrijd begint in sporthal 
De Spaarne om 15.10 uur.

Playstation 3-FIFA 2010 toer- 
nooi in kantine FC Castricum
Castricum - In tijden dat het 
veldvoetbal weer was afgelast 
werd het door FC Interactive ge-
organiseerde toernooi voor bes-
te FIFA 2010 speler gespeeld. 
In de kantine van FC Castri-
cum stonden afgelopen vrijdag 
vijf grote beeldschermen opge-
steld waar even zoveel partijtjes 
per ronde werden gespeeld. Het 
voetbalsimulatiespel ‘FIFA 2010’ 
wordt gespeeld op Playstation 3. 

Onder het motto ‘kun je niet met 
je voeten voetballen, dan maar 
met je handen’ kwamen afgelo-
pen vrijdagavond circa 25 jon-
gens bij elkaar om voor de eer te 

strijden. De kwartfinales werden 
gewonnen door Huub, Cedric, Is-
ack en Chane. Cedric moest te-
gen Chane, maar die was duide-
lijk een maatje te groot voor Ce-
dric, uitslag 1-4. Huub moest het 
opnemen tegen Isack, die ster-
ker was dan Huub. Dus werd de 
finale uiteindelijk gestreden door 
Isack en Chane. 

De getalenteerde en ervaren 
Chane ging welvarend van slag 
en won uiteindelijk met 5-0. Hij 
mag dus de FCC -kleuren gaan 
verdedigen aan het einde van 
het voetbalseizoen op het slot-
toernooi in het AZ-stadion.

FC Castricum
Tino Klein vice-voorzitter
Castricum - Tino Klein is de 
nieuwe vice-voorzitter van FC 
Castricum. Klein volgt Louis van 
Duivenvoorde op, die zich vol-
ledig wil concentreren op zijn 
jeugdvoorzitterschap. Met Tino 
Klein heeft FC Castricum op-
nieuw een geroutineerd be-
stuurder binnengehaald. 

Tino Klein wordt op 29 maart 65. 
Hij werkte 32 jaar bij de gemeen-
te Castricum. Inmiddels is hij in 
de VUT. Tino heeft zelf gevoet-
bald bij SCC, waar hij ook drie 
jaar voorzitter was. De afgelopen 
jaren was hij van dichtbij betrok-
ken bij het eerste elftal en ook 
is hij secretaris van De Vrienden 
van Castricum. 

Tino Klein: “Ook heb ik bij Vites-
se ‘22 gevoetbald. Bij deze club 
heb ik in de jeugdcommissie ge-

SV Vredeburg wint van Bergen
Limmen - Donderdag 11 febru-
ari won Vredeburg 1 met 6-2 de 
belangrijke bondswedstrijd te-
gen Bergen. Kramer, Stolp, Ad-
miraal, Stolp, Hageman en Lim-
men wonnen en Ebels en Haf-
kamp verloren hun partij. 

Vrijdag 12 februari was ronde 
17. Blekemolen liet zich niet gek 

maken door de agressieve ope-
ning van Hafkamp en counterde 
koelbloedig met stukwinst naar 
een mooie overwinning. Limmen 
strafte het te optimistische spel 
van Rommel af en won snel. A. 
Termes paste slim zijn stap vijf 
lessen toe met een fraaie af-
trekaanval en won de dame van 
Ebels junior. M. Voorwalt bouw-

Akersloot - Zondag 21 februari 
organiseert Dartvereniging Ken-
nemerland in café De Vriend-
schap in Akersloot een koppel-
toernooi waar door iedereen aan 
meegedaan kan worden.

Het is een koppeltoernooi met 
zowel een winnaarsronde als een 

Darttoernooi Koppel-Koning
verliezersronde, zodat als men 
vrij snel uitgeschakeld wordt 
toch door kan darten in een ver-
liezersronde.
De wedstrijden met beginnen 
om 15.00 uur. Deelnemers kun-
nen zich vooraf opgeven via 
de.vriendschap@planet.nl of te-
lefonisch 0251-312866.

de zijn pionwinst tegen Van Zan-
ten bekwaam uit naar een ge-
wonnen eindspel. Tebbens ken-
de geen genade met Sturk en 
combineerde het toreneindspel 
geconcentreerd naar winst. 
Noordeloos ontweek remise door 
eeuwig schaak maar vluchtte in 
een matsituatie v.d. Heijdt junior 
wel raad mee wist. S. Hollander 
nam in een betere stand het re-
miseaanbod van M. v.d. Bult iets 
te snel aan.

Vierde veiling FC Castricum
Castricum - Op zaterdag 6 maart 
houdt FC Castricum voor de vier-
de keer een veiling. Een deel 
van de opbrengst gaat naar de 
slachtoffers van de aardbeving 
in Haïti. De voorbereidingen van 
de veilingcommissie zijn inmid-
dels in volle gang. De brief die 
huis-aan-huis is verspreid heeft 
inmiddels FCC-tjes (kavels) op-
gebracht. Wat te denken van een 
vlucht in een stuntvliegtuig, één 
uur radio Castricum, een golfcli-
nic op sportpark Noord End, een 
duinrit te paard, een broodroos-
ter, vele flessen wijn, een appel-
taart, het bijwonen van een uit-
zending van Sport 1 tijdens een 
kwartfinale wedstrijd van de 
Champions League, een contact-
grill, een theatersportles, een uur 
huiswerkbegeleiding, een pan 
snert en vele andere leuke items. 
De winkeliers en ondernemers 
uit de regio leveren net als voor-
gaande jaren een flinke bijdrage 
aan het succesvolle evenement. 
Nieuwsgierig geworden? Ieder 
weekend draait de bijgewerk-
te power-point op de beamer in 
de kantine, daar staan de meeste 

FCC-tjes al op. De kantine gaat 
open om 19.00 uur en om 20.00 
uur gaat de veiling van start. Ook 
niet FCC leden zijn welkom. De 

veilingcatalogus staat vanaf 20 
februari op de website, www.fc-
castricum.nl. De veilingmees-
ters zijn, net als vorig jaar, Nico 
Beentjes (voorzitter v.v. Limmen) 
en Kees Kroone. Illustratie: Han 
de Swart

zeten en ik ben ook enkele jaren 
voorzitter van Vitesse geweest. O 
ja, om het verhaal helemaal com-
pleet te maken: ik ben ook nog 
KNVB scheidsrechter geweest.” 
(Foto: Han de Swart)



Carnaval
Geweldig jubileumweekend 

voor Uylenspieghels
Limmen  Carnavalsvereniging de Uylenspieghels kan terugkijken 
op een geweldig geslaagd 44-jarig jubileum. Van vrijdag tot en 
met dinsdag was het een groot feest. Vrijdag begon carnaval met 
een kinderdag waar ruim 800 kinderen van hebben genoten. Za-
terdag was de optocht van Pieperduin en een carnavalsviering 
in de H. Corneliuskerk met veel verklede kinderen. In de Burge-
rij was Peter Beense, de band Back4More en 400 bezoekers. Zon-
dag de nog steeds groeiende, optocht door Gorteldonk. Er re-
den uit Limmen twintig karren mee en uit Castricum kwamen er 
ook nog zeven bij. De Leutbunker zat mutje vol met ouders met 
kinderen, opa’s en oma’s en een ieder die van leut en gezellig-

heid houdt. Tijdens de disco kwa-
men 300 jongeren naar De Burge-
rij. s een handje hielpen. Op dins-
dag werd afscheid genomen van 
prins Tyl XIII en zijn raadsleden. 
De foto’s zijn gemaakt door Peter 
van Renen uit Limmen.
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Noodzakelijke over-
winning Croonenburg
Castricum - Na de complete off 
day van vorige week voor eigen 
publiek en het groepsgesprek 
dat volgde, hadden de mannen 
van Croonenburg iets recht te 
zetten. Irene, de hekkesluiter van 
de tweede divisie, zou de gewil-
lige prooi moeten zijn. De ploeg 
uit Bilthoven, die nog kansen 
heeft om zich te handhaven, wei-
gerde zich echter naar de slacht-
bank te laten leiden, maar moest 
in de laatste set toch capitule-
ren. 
Een gespannen Croonenburg 
had in de eerste set geen vat 
op de gevarieerde services van 
de thuisploeg. De passes waren 
onnauwkeurig en de voorspel-
bare aanvallen konden eenvou-
dig worden geneutraliseerd door 
de Bilthovenaren. Coach Johan 
Veltman nam een time-out op 
de stand 10-5 en wisselde even 
later spelverdeler Rene Tigges 
voor Roy Veltman. Croonenburg 
kwam daarna beter in zijn spel 
maar kon niet voorkomen dat 
Irene de set met 25-21 won.
Om meer rust in het team te krij-

gen startte Veltman in de twee-
de set met oudgediende Jeroen 
Zonneveld in plaats van Mart de 
Koning. Met Zonneveld, die zich 
na het vorige seizoen had toege-
legd op het langeafstandlopen, 
maar na de kerst weer zijn vol-
leybaltenue had aangetrokken, 
werd de servicepass verzorgd 
door drie stoppers. Dit wierp di-
rect zijn vruchten af en omdat 
ook de eigen service dwingen-
der werd, liepen de Castricum-
mers naar een 5-10 voorsprong, 
die Irene kon inlopen tot 13-16. 
Een serie lastige sprongfloaters 
van Thomas Peters, gevolgd door  
killing blocks waren goed voor 
vier punten op een rij. Croonen-
burg kon de set vervolgens een-
voudig beslissen met 19-25.
In de belangrijke derde set wa-
ren de ploegen, die beide goed 
speelden, aan elkaar gewaagd. 
Op de stand 16-16 ging Irene 
als eerste in de fout en in de vol-
gende rally reageerde de thuis-
ploeg zeer opgewonden op een,  
in hun ogen, verkeerde arbitra-
le beslissing. Ook het volgende 

punt kon niet gemaakt worden 
door de thuisploeg. Toen een 
van de spelers ook nog een ge-
le kaart incasseerde wegens op-
merkingen op de leiding, gaf de 
thuisploeg het op en kreeg Croo-
nenburg de set met 17-25 in de 
schoot geworpen.    
Croonenburg probeerde het aan-
geslagen Irene in de vierde set 
onder druk te houden en in het 
begin van de set lukte dat aar-
dig. Irene slaagde erin om zich 
te herpakken en nam via 13-11 
zelfs een 17-12 voorsprong, me-
de dankzij de falende Castricum-
se aanvallers. Zelfs een ernstige  
blessure van een van de midden-
aanvallers van de thuisploeg kon 
Croonenburg niet aangrijpen om 
de set te doen kantelen, met als 
gevolg een 25-18 setverlies.
Met Mart de Koning voor Vin-
cent Gerbrands en Marijn van 
Gool voor Thomas Peters ging 
Croonenburg in de beslissen-
de vijfde set furieus uit de start-
blokken en nam direct een 2-6 
voorsprong. Irene probeerde met 
gevarieerde aanvallen de ach-
terstand in te lopen, maar vond 
hierbij middenblokkeerder San-
der Loef op zijn weg, die in de 
gehele wedstrijd goed was voor 
elf killing blocks. Via 3-8 en 7-12 
kon Croonenburg de set met 11-
15 beslissen.

Rob Kramer verlengt zijn 
contract met FC Castricum 
Castricum - Rob Kramer heeft 
zijn contract bij FC Castricum 
met één jaar verlengd. In het bij-
zijn van voorzitter Martin Vaal-
burg (foto links) en jeugdvoor-
zitter Louis van Duivenvoor-
de (rechts) werd Kramer, nadat 
hij zijn handtekening had gezet, 
verrast met een glas champag-
ne. “Ik heb het uitstekend naar 
mijn zin bij FC Castricum”, ver-
klaarde de nog altijd zeer be-
vlogen oefenmeester. “Met mijn 
trainersstaf hebben wij nog heel 
veel plannen. Bij deze club krijg 
je de kans om die uit te voeren. 

Ik denk dan bijvoorbeeld aan 
de schoolvoetbalclinics voor de 
Castricumse basisscholen in 
maart en het intensiveren van 
de samenwerking met het Jac. 
P. Thijsse college. Maar ook aan 
de voetbaltweedaagse in de ko-
mende voorjaarsvakantie op 
maandag 22 februari en woens-
dag 24 februari. Bij de jeugd van 
FC Castricum zie je een gewel-
dig elan. Dat vertaalt zich in de 
resultaten op het veld, die be-
ter en beter worden. Daar doen 
wij het met zijn allen voor.” (Foto: 
Han de Swart)

Wie verslaat koning 
winter in rugbyland?
Castricum - Het begint verve-
lend te worden, maar opnieuw 
moest een gehele competitie-
ronde worden afgelast vanwe-
ge de winterse omstandigheden. 
De Nederlandse Rugby Bond zat 
met de handen in het haar en 
besloot tot drastische maatrege-
len om aan het einde van het sei-
zoen toch een kampioen te kun-
nen kronen. Werd in een eer-
der stadium al verkondigd dat 
de play-offs zouden worden te-
ruggebracht van drie naar twee 
wedstrijden, nu rest slechts de 
tijd voor een enkele halve fina-
le wedstrijd. Daarbij genieten de 
nummers een en twee van de 
ranglijst dan het thuisvoordeel. 
Op deze manier komt een zon-
dag én tussenliggende woens-
dagavond vrij om de reguliere 
competitie toch volledig te kun-
nen afwikkelen. Dit betekent dat 
CAS RC op zondag 21 februa-
ri op eigen veld in actie hoopt te 
komen. Of de tegenstander dan 
Den Haag of Diok is ligt aan de 
planning van het bondsbureau. 
Woensdag 24 februari staat nog 
steeds het inhaalduel in Naarden 
tegen ’t Gooi op de kalender. Ver-
der worden nu 28 februari (AAC 
uit), 7 en 14 maart voor de afwik-
keling van het programma ge-
bruikt, met de woensdagen als 
uitwijk. Op 21 maart staat dan de 
halve finale op het programma, 

als de Castricummers zich ten-
minste weten te plaatsen bij de 
top vier. De finale om het lands-
kampioenschap wordt op zater-
dag 27 maart gespeeld in Am-
sterdam. Na het paasweekeind 
is dan alle aandacht gericht op 
Oranje, dat via twee poulewed-
strijden promotie wil afdwin-
gen. Bij winst op Malta (thuis) en 
naaste concurrent Kroatië (uit) is 
dat het geval.

Een andere maatregel is het af-
gelasten van de Regionale Be-
kercompetitie, waardoor de an-
dere klassen ook hun inhaal-
wedstrijden weer kunnen in-
plannen. De Shadows hadden 
nog ijzers in het bekervuur, maar 
die prijzenpot blijft dit seizoen 
gesloten. Jammer genoeg zak-
ten de reserves van CAS RC na 
drie verliespartijen terug naar 
de middenmoot van de twee-
de klasse Noord met overigens 
nog voldoende kans op een top 
drie notering aan het einde van 
de competitie. Hun eerste optre-
den staat al op woensdag 17 fe-
bruari gepland, om 20.30 uur te-
gen Groningen, mits de veldcon-
ditie het toelaat uiteraard. Het 
is aan te bevelen regelmatig op 
www.casrc.nl en/of www.rugby.
nl te kijken voor de laatste stand 
van het wedstrijdprogramma en 
eventuele afgelastingen.

Ongelukkig gelijkspel 
voor Schaakclub Bakkum
Bakkum - Na het gelijkspel te-
gen Caissa heeft Schaakclub 
Bakkum de strijd om het kam-
pioenschap in de tweede klasse 
niet meer in eigen hand. Coach 
Bob Bakker, geplaagd door drie 
afzeggingen, zag zich genood-
zaakt zijn team tegen de degra-
datiekandidaat uit Hoorn te wij-
zigen. De wedstrijd begon ver-
der ongelukkig voor de Bakkum-
mers. Ruud Kloek aan bord 3 
moest na ampele minuten regle-
mentair opgeven toen zijn mo-
biel afging. De gebroeders Jos 

en Lau Zonneveld speelden een 
goede partij, maar moesten uit-
eindelijk het punt aan de tegen-
stander laten en zo stond Bak-
kum na twee uur spelen op een 
0-3 achterstand. Coach Bob 
Bakker moest ditmaal ook zelf 
achter het bord plaatsnemen 
en speelde een scherpe partij, 
doch kwam niet verder dan re-
mise (0.5-3.5). Jacob Bleijen-
daal aan bord 5 kwam met zwart 
langzaamaan onder de druk uit 
en wist een krachtige en dodelij-
ke mataanval op te bouwen (1.5-

3.5). Adri Twisk aan bord 4 on-
derschreef zijn goede vorm dit 
seizoen. Zijn tegenstander bleef 
vanuit de opening met een han-
gende pion zitten, waar Twisk 
handig gebruik van maakte en 
zo pardoes de partij kon winnen 
(2.5-3.5). Arno Schlosser met 
wit aan bord 2 won in de ope-
ning eenvoudig een pion, doch 
het was lastig dit voordeel uit te 
werken. Het eindspel zag er voor 
wit nog dreigend uit, doch remi-
se was binnen de marge. Onder 
enige tijddruk offerde zwart par-
does te vroeg een paard. Schlos-
ser ruilde echter in deze bizarre 
fase verkeerd af en hield geen 
pion meer over, zodat het eind-
spel toch in remise eindigde (3-
4). Ondertussen stond Henk van 
der Eng met zwart aan bord 1 
overwegend. Na de moderne de-
fence opening, was een witte lo-
per gedegradeerd tot een trieste 
passieve aanschouwer op de da-
mevleugel van het geweld dat op 
de koningsvleugel ontstond. Van 
der Eng’s pionoffer op de ko-
ningsvleugel leidde de mataan-
val van dame en zwarte loper in. 
Wit werd in verdediging gedrukt 
en overzag daarbij het kwaliteits-
verlies van loper tegen toren. De 
zwarte dame en toren voltooi-
den met bruut geweld de onaf-
wendbare mataanval. Eindstand 
4-4. Op 9 maart speelt Bakkum 
zijn volgende wedstrijd tegen het 
sterke Oppositie in Heiloo.

Limmen - Voor 21 februari staat 

Viswedstrijd 
HSV afgelast

een winterwedstrijd gepland. 
Vanwege de aanhoudende win-
terse omstandigheden wordt de 
viswedstrijd afgelast. 
De laatste wedstrijd uit de reeks 
staat gepland voor zondag 14 
maart. Deze wedstrijd zou in het 

Stet worden gevist, dat zal van-
wege baggerwerk niet lukken. 
Men zal voor deze wedstrijd uit 
moeten wijken naar een alterna-
tief water. Hierover volgt nog be-
richt.
Meer info op www.hsvlimmen.nl.
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Clubkampioenschappen 
bij ttv de Meertreffers
Akersloot - 7 februari was het 
weer zover: er werd weer gestre-
den om hét kampioenschap van 
Akersloot bij de Meertreffers. 
Rob en Marcel hadden een pou-
le gemaakt met de groep die als 
eerste altijd traint. In deze pou-
le zaten Robin Boots, Sten Els-
worth, Anne Schoon, Rinus Ver-
duin en Theo Schoon. Met nog 
een ronde te gaan in deze pou-
le waren het broer en zus, die 
om de titel gingen ‘vechten’. Te-
gen de verwachting in (normaal 
wint hij altijd van zijn zus) won 
Anne in vier sets van Theo. 1. 
Anne Schoon, 2. Theo Schoon, 3. 
Rinus Verduin, 4. Robin Boots, 5. 
Sten Elsworth. 
De ‘oudere’ jeugd werd verdeeld 
in twee poules van vijf. De win-
naar van poule A nam het daar-
na op tegen de nummer twee 
van poule B en omgekeerd. En 
de winnaars daarvan gingen 

strijden om de titel. In poule A 
waren niet echt verrassingen te 
bespeuren en de uitslag was als 
volgt: 1. Lennard Frinking, 2. Tim 
Groot, 3. Michael Filius, 4. Ger-
ben Spruyt, 5. Justin Veruin.
In poule B was het bijzonder 
spannend aangezien er drie wa-
ren, die allemaal drie punten 
hadden. Na veel gereken kwam 
naar voren, dat Joris Verduin eer-
ste was geworden in deze poule 
des doods. 
1. Joris Verduin, 2. Martijn de 
Leur, 3. Jeroen van Harten, 4. Cas 
Obdam, 5. Jasper Koomen.
De eerste kruisfinale ging dus 
tussen Tim en Joris. 
Joris pakte verrassend de eerste 
game, maar daarna was het Tim 
die de andere drie games won, 
zodat Tim in de finale stond.
De tweede kruisfinale was een 
eerste teamonderonsje tussen 
Lennard (nog ongeslagen voor 

meer dan een jaar in de compe-
titie) en Martijn. Lennard won de 
eerste game en Martijn de twee-
de en derde. De vierde game 
was weer een prooi voor Len-
nard, zodat de vijfde game een 
beslissing moest brengen. De-
ze game werd nipt met 11-9 ge-
wonnen door Lennard.
De finale ging dus tussen Len-
nard en Tim. Lennard begon 
meteen goed en won de eer-
ste game met 11-6. De tweede 
game ging in de verlenging met 
10-12 naar Tim en de derde was 
ook een prooi voor Tim door met 
11-13 te winnen. De vierde game 
was zinderend spannend, het 
werd 10-10, 11-11, 12-12, 12-13 
en 12-14. 
De kampioenen werden gehul-
digd met een grote fles celebra-
tions en de ‘verliezers’ kregen 
een zak drop. 
De totaaluitslag was als volgt: 
1. Tim Groot, 2. Lennard Frin-
king, 3. Martijn de Leur, 4. Jo-
ris Verduin, 5. Jeroen van Har-
ten, 6. Michael Filius, 7. Cas Ob-
dam, 8. Gerben Spruyt, 9. Jasper 
Koomen en 10. Justin Verduin.

Biljartvereniging WIK
Hoog scoringsvermogen
Castricum - Het is frappant 
te kunnen constateren dat de-
ze avond heel wat spelers bo-
ven hun kunnen presteerden. Uit 
een dubbele partij van Jan Kamp 
pakte Jan de meeste punten (15 
en 11), gevolgd door Siem Bak-
kum met 13 en 11 punten. 

Vorige week heeft men al ge-
waarschuwd dat Jan een ge-
duchte concurrent voor de kop-
loper zou kunnen worden. Niets 
is minder waar geworden, want 
door deze winst steeg Jan van 
de zesde naar de tweede plaats. 
Een gewaarschuwd man telt 

voor twee is het gezegde en het 
leek erop alsof Ferry van Gennip 
dit goed in zijn achterhoofd had 
gepland.
De strijd tegen Wim van Duin 
wist hij ruimschoots in zijn voor-
deel te beslissen. 23 beurten wa-
ren voldoende om 13 punten 
binnen te halen. Zodoende staat 
Ferry weer met een ontspannen-
der gevoel aan kop.
Hans Kooyman liet zich ook niet 
onbetuigd tegen Jan Kamp. Hij 
presteerde uitstekend door in 
19 beurten met 1.89 en 15 pun-
ten een gelijkspel af te dwingen. 
Jan van der Zon schoot uit zijn 

DOS haalt prijzen binnen bij 
vriendschappelijke wedstrijd

Castricum – Zondag 7 februa-
ri namen de turnsters van DOS 
Castricum deel aan de vriend-
schappelijke wedstrijd tussen 
DOS en GTH Heiloo. 
Er waren twee wedstrijden die 
dag. In de eerste wedstrijd kwa-
men de jongste deelneemsters 
aan bod. Rilana Baltus zat in de 
eerste groep en sleepte daar een 
zilveren medaille in de wacht. 
Daarna was het de beurt aan Isa-
belle Poel en Puk Baars. Zij heb-
ben heel erg hun best gedaan en 
dat viel te zien aan hun scores 
op balk namelijk een 12.60 voor 
Isabelle en een 13.20 voor Puk. 
Anke Ritsema, Felicia Schef-
fer, Lucia Jongkind, Tony Mole-
naar en Nienke Kortekaas waren 
daarna aan de beurt. Anke en 

Ondanks hard werken 
verlies dames Croonenburg
Castricum - Het is de dames 
van Croonenburg afgelopen za-
terdag niet gelukt de goede lijn 
van de week ervoor voort te zet-
ten. Zij waren afgereisd naar 
Amsterdam voor een wedstrijd 
tegen het lager geplaatste VCA. 
De eerste set begonnen de da-
mes met veel enthousiasme aan 
de wedstrijd. Door een goede 
pass en een sterke verdediging 
lukte het de dames uit te lopen 
van VCA, maar dat team hervond 
zich en won uiteindelijk net de 
eerste set. 
De tweede set is er gewisseld in 
de hoop dat het team zijn draai 
weer kon vinden. Meintje Sie-
gel en Marit Rijks maakten bei-
den een sterke inva beurt en met 
hun aanvallen haalden ze menig 
punt binnen. 
In de derde set zorgde een paar 
mooie drie meter aanvallen van 

Kirsten Hoogland nog voor de 
nodige punten. Tevens kwam 
Cindy Heere in het veld die zorg-
de voor een aantal perfect ge-
plaatste set ups. Maar helaas 
was dit niet voldoende om de 
setwinst binnen te halen.
De laatste set werd er door mid-
del van heel hard werken nog 
geprobeerd een punt te pakken, 
maar het was niet de dag voor de 
dames van Croonenburg. VCA 
speelde een goede wedstrijd en 
was verdedigend sterk. 
Setstanden: 26-24 25-19 25-11 
25-18.

Dinsdag komen de dames uit in 
de kwartfinale van de bekerwed-
strijden. Zij moeten dan tegen 
SVU, eveneens een team uit Am-
sterdam. Hopelijk hervinden ze 
zich dan weer en gaan ze verder 
naar de halve finale. 

Open dagen bij FC Castricum
Castricum - Kinderen uit Cas-
tricum en omstreken die niet op 
wintersport gaan kunnen gerust 
zijn. Zij hoeven zich niet te verve-
len in de krokusvakantie. Er van-
uit gaande dat het nu wel eens 

ophoudt met sneeuwen houdt 
FC Castricum op maandag 22 fe-
bruari en woensdag 24 februa-
ri open dag. Iedereen is welkom, 
lid of geen lid. De open dagen 
staan in het teken van ‘Veel be-

Felicia mochten dan ook respec-
tievelijk de eerste en derde prijs 
mee naar huis nemen. Als laatste 
groepje deden Marloes Mooij, 
Michelle Zoontjes en Ayla Cre-
tier mee. Ayla en Marloes moch-
ten namelijk de tweede en derde 
prijs in ontvangst nemen. Daar-
na begon de tweede wedstrijd 
en was het de beurt aan de oud-
ste deelnemers. Iris Castricum 
en Rosanna Klaver hebben een 
mooie balkoefening geturnd. Iris 
behaalde daar een 10.60 en Ro-
sanna een 10.90. Toen mochten 
Milou Baarsma en Quintie Stam 
aan de slag. Milou mocht de zil-
veren medaille mee naar huis 
nemen en Quintie werd vier-
de. Op de balk werden oefenin-
gen geturnd door Myrthe Nan-
ne, Amber Castricum en Roos 
Tabak aan de slag. Myrthe is op 
0.05 net buiten de prijzen geval-
len, maar Amber mocht wel het 
podium op, want zij werd twee-
de. Tussen Ayla de Waal en Yu-
na Zweet was het erg spannend. 
Zij gingen gelijk op totdat Yuna 
een steekje liet vallen op brug. 
Ayla werd eerste en Yuna mocht 
alsnog de tweede medaille mee 
naar huis nemen. De laatste mei-
den die meededen begonnen op 
vloer. Dit waren Edith Balke, Kim 
Bosman en Gaby de By. 
Zij hebben allemaal perfecte oe-
feningen geturnd en Gaby en 
Edith mochten daarom ook res-
pectievelijk de eerste en tweede 
medaille mee naar huis nemen. 

wegen’, een initiatief van FC Cas-
tricum om de Castricumse jeugd 
aan het bewegen te krijgen. De 
dagen worden gehouden op het 
eigen sportpark Noord End en 
staan onder leiding van Rob Kra-
mer, hoofdjeugdopleidingen. Het 
project wordt uitgevoerd door de 
eigen jeugdstaf, een combina-
tie van gediplomeerde trainers, 
ouders en jeugdleden. Het pro-
gramma is op beide dagen het-
zelfde. De mini’s (geboren in 
2003 en 2004) beginnen om 9.00 
uur en om 10.00 uur is het afge-
lopen. De F-pupillen (geboren in 
2001 en 2002) zijn aan de beurt 
van 10.00 tot 12.00 uur. En de E-
tjes (1999 en 2000) zijn ’s mid-
dags welkom van 13.00 tot 15.00 
uur. Het accent van de open da-
gen is gericht op afwisseling van 
spel en leren. Iedereen is wel-
kom, ook vriendjes of vriendin-
netjes. De kinderen mogen ook 
beide dagen komen. 
Wie vragen heeft of lid wil wor-
den kijkt op de website www.fc-
castricum.nl of neemt contact op 
met Fred Slagman, tel. 656407.

slof door in 18 beurten met 2.16, 
goed voor 16 punten, het hoog-
ste aantal te scoren. Dit was te-
gen Henk Stengs die net zijn ba-
sisaantal kon halen.
Ook geen onverdienstelijke partij 
van Cees Burgmeijer tegen Ge-
rard de Zeeuw. 2.82 is voor Cees 
een best gemiddelde en dat ver-
taalde zich in 13 punten. Voor 
Gerard 10 punten.

Peter Weijers haalde uit zijn dub-
bele partij samen precies zijn 
basisaantal. Tegen Jörgen Bol-
ten was hij niet opgewassen 
die weer een prima partij op ta-
fel legde van 2.04, goed voor 13 
punten. Het hoogste moyenne 
van 4.15 was voor Wim Baltus die 
11 punten kreeg. Cor Stroet sloot 
de rij met 12 punten voor zijn ge-
middelde van precies 2.00.  

Lessen techniek mountainbike
Regio – Berts2wielers organi-
seert vanaf zondag 7 maart een 
cyclus van zes technieklessen 
mountainbike in de duinen van 
Castricum en Heemskerk. Ver-
trek om 9.00 uur vanaf Hotel 

Borst in Bakkum. Het is mogelijk 
een mountainbike te huren. 

Aanmelden of meer informatie 
via berts2wielers@live.nl of bel 
06-22943408. 
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Energiezuinig wonen? Comfort 
Wonen Castricum regelt alles!
Castricum - “We beleven sinds 
lange tijd weer een strenge win-
ter. Er wordt dus extra energie 
gestookt. Wat kunt u er aan doen 
om dit te verminderen? U wilt 
toch ook een lage energiereke-
ning?” Aan het woord is Eric van 
Wijngaarden van Comfort Wo-
nen Castricum. “Wil men werke-
lijk op energie besparen, elk jaar 
weer, dan is er maar één oplos-
sing: goed isoleren.”
Daarom hebben drie gerenom-
meerde bedrijven uit de CAL-
gemeente, DIBO Installatietech-
niek, MEC Zonnepanelen en 
C.G. de Nijs Bouw, de handen in-
eengeslagen en Comfort Wonen 
Castricum opgericht.
Eric: “Heeft u ze ook al gezien, 
de reclamespotjes van Meer Met 
Minder(MMM). MMM is de na-
tionale aanpak van energiebe-
sparing. Comfort Wonen Cas-
tricum is partner van MMM en 
heeft als doel om de inwoners 
van de CAL-gemeente comfor-
tabeler te laten wonen met lage-
re energiekosten. 

Subsidies
Vraag nu subsidie aan voor zon-
nepanelen. De inschrijving is ge-
start en op is op. “In 2009 was de 
pot snel leeg, dus neem nu con-
tact met ons op en wij regelen 
alles voor u. Daarnaast verzor-
gen wij ook de subsidieaanvraag 

van 35,00 per m2 voor HR glas. 
Voor het maken van een EPA 
rapport is maximaal 950,00 euro 
subsidie beschikbaar. Dit is een 
gedetailleerd rapport waarin per 
woning wordt bekeken welke de 
energiebesparende maatregelen 
getroffen kunnen worden en wat 
dat opbrengt in euro’s.” 
Wil men werkelijk op energie be-
sparen, elk jaar weer, dan is er 
maar één oplossing: goed isole-
ren. En met goed wordt bedoeld 
vakkundig. Dat is heel iets an-
ders dan alles potdicht zetten, 
waardoor de woning niet lan-
ger voldoende ventileert. Lelijke 
en vaak zelfs gevaarlijke schim-
melvorming is daarvan het ge-
volg. Bovendien is het niet alleen 
een kwestie van kieren wegwer-
ken, maar ook van dak-, vloer-  
en muurisolatie, HR++ glas, een 
superzuinige cv-ketel en warm-
watervoorziening gekoppeld aan 
zonnepanelen. 

Deskundig advies
Een dergelijke aanpak vraagt 
om een goed advies. Boven-
dien is Comfort Wonen Castri-
cum partner van Meer Met Min-
der, dé specialist op het gebied 
van energiezuinig wonen. Doel is 
huiseigenaren, bedrijven en Ver-
enigingen van Eigenaren te hel-
pen hun energierekening blij-
vend omlaag te krijgen.

Comfort Wonen Castricum begint 
met het opstellen van een EPA 
(Energie Prestatie Advies). Daar-
bij wordt gekeken naar ener-
gielekken zoals daken, vloeren, 
muren, ramen en deuren. Ver-
der wordt gekeken naar de in-
stallaties, zoals de cv en de mo-
gelijkheden voor een zonneboi-
ler, warmtepompen en/of zonne-
panelen. 

“Uiteraard bepaalt de klant voor 
welk pakket aan maatregelen hij 
of zij kiest”, vervolgt Eric. “Daar-
na zorgt CWC voor de subsidie-
aanvraag en een perfecte uitvoe-
ring van het gekozen pakket, in-
dien gewenst tot en met de fi-
nanciering aan toe. Dat de klant 
steeds met één en dezelfde con-
tactpersoon te maken heeft en 
verzekerd kan zijn van uitgebrei-
de garanties spreekt voor zich.”

Meer informatie
Het resultaat van de investering 
is gegarandeerd een goed geïso-
leerd pand en een energiereke-
ning die beduidend lager uitvalt. 
Uiteraard vertelt CWC ook welke 
maatregelen precies voor subsi-
die in aanmerking komen en wat 
de terugverdientijd is. Wie meer 
wil weten kijkt op www.comfort-
wonencastricum.nl of belt: 0251-
653857 Mailen naar info@com-
fortwonencastricum.nl kan ook.

Vlnr.: Eric van Wijngaarden, Michiel de Nijs, Bart Dirkson, Ruud Boon en Mark Meijne.

Een wellness-oase thuis dankzij 
Ton Scholten Tegels & Sanitair 
Uitgeest - De inrichting van een 
huis weerspiegelt de persoon-
lijkheid van de bewoners. Men-
sen geven een woon- of slaap-
kamer het liefst precies die sfeer 
waarin ze zich aangenaam voe-
len. Zo willen we ook graag dat 
de badkamer een oase van rust 
is waar je helemaal tot jezelf kunt 
komen. Aan de afmeting van de 
badkamer hoeft het niet te lig-
gen. De stoomcabine is immers 
ook gewoon geschikt om heerlijk 

te douchen, met of zonder mas-
sagestralen. Dat is lekker wakker 
worden in uw eigen wellness-
center. Professionele stoomtech-
niek ligt nu binnen handbereik 
van iedereen.
Bewezen is dat een stoomcabine 
in de badkamer een ultieme ont-
spanningsruimte is. De gezond-
heid doet zijn voordeel met een 
stoombad. Het immuunsysteem 
wordt verstrekt, hart en bloedva-
ten worden efficiënt verzorgd en 

de natuurlijke waterbalans van 
de huid wordt gereguleerd. Bo-
vendien opent stoom de lucht-
wegen. Iets wat in deze tijd van 
het jaar hard nodig is.
De nieuwe generatie stoomcabi-
nes van Cleopatra zijn het neus-
je van de zalm. Unieke ontwer-
pen en biedt als enige in Neder-
land de mogelijkheid de wand- 
en vloertegels van de badkamer 
ook door te voeren in de cabi-
ne. De wanden zijn speciaal ge-

schikt gemaakt om tegelwerk op 
aan te brengen. Zo verandert de 
badkamer in een wellness-oase 
waarvan de stijl met de rest van 
de badkamer overeenkomt. 
De WellSpring is uitgevoerd in 
acryl, wat als voordeel heeft dat 
de comfortabele zitjes de warm-
te aannemen van de huid. Dat 
wordt genieten van een sensati-
onele stoomervaring. Bovendien 
is het gladde, egale oppervlak 
eenvoudig te reinigen en dus 
zeer hygiënisch. De WellSpring 
is uitgerust met een Raindan-
ce hoofddouche, een stoom- en 
douchekolom van hoogwaardi-
ge designkwaliteit, voorzien van 
geïntegreerde verstelbare body-
sprays die het lichaam een aan-

gename massage geven en een 
handmatige geurstofdosering. 
Ook is het mogelijk de Well-
Spring te voorzien van kleurlicht 
(chromotherapie), aromathera-
pie, geluidsspeakers of automa-
tische geurstofdosering. Probeer 
de stoomcabine gerust eerst uit. 
In het testcenter van Ton Schol-
ten kan men zich uitgebreid la-
ten informeren van de mogelijk-
heden en de cabines uitprobe-
ren. Nog deze winter genieten 
van een eigen wellnesscenter 
thuis? Maak dan gebruik van de 
speciale aanbieding tot en met 
31 maart! Ton Scholten Tegels & 
Sanitair, Westerwerf 2 Uitgeest, 
0251-319101, info@tonscholten.
nl, www.tonscholten.nl. 

Zilveren jubileum voor 
Timmerfabriek Molenaar 
Akersloot - Dit jaar bestaat Tim-
merfabriek Molenaar 25 jaar, een 
mooi moment om terug te blik-
ken maar vooral ook om vooruit 
te kijken!
Timmerfabriek Molenaar speci-
aliseert zich in het aparte reno-
vatiewerk. Geen massaproduc-
tie, maar eerlijk vakmanschap 
met de meest moderne machi-
nes. Kozijnen, ramen, deuren en 
trappen, alles wordt op maat ge-
maakt. Dit betekent ook dat er 
kwaliteit geleverd wordt en, niet 
onbelangrijk, een hoog service-
niveau wordt nagestreefd.
Timmerfabriek Molenaar kan 
inmiddels wel een begrip ge-
noemd worden in de regio. Toen 
Ber Molenaar zijn eigen be-
drijf 25 jaar geleden oprichtte 
achter een bouwmarkt in Lim-
men, kwamen de opdrachten al 
snel binnen. In de loop der ja-
ren heeft het bedrijf twee keer 
een nieuw onderkomen moeten 
vinden. Ber Molenaar: “De tim-
merfabriek groeide gewoon tel-
kens uit zijn voegen. Dat had ik 
ook nooit kunnen bedenken”. In 
2005 settelde de timmerfabriek 
zich voor het eerst buiten Lim-

men, in Akersloot, waar recente-
lijk alweer de nodige uitbouw is 
gepleegd. 
De meest uiteenlopende projec-
ten vliegen daar door de machi-
nes; winkelpuien (bijvoorbeeld 
Vanilia), oud-Hollands kozijn-
werk, verbouwingen van boerde-
rijen, woningen en appartemen-
ten, ronde kozijnen, togen en 
soms ook een nieuwbouw pro-
ject. Ber Molenaar: “Op een ge-
geven moment moest ik iets op-
meten op de Dam in Amsterdam, 
sta ik opeens in het paleis. Dat 
soort dingen maakt dat het werk 
nooit saai wordt.”  
De volgende generatie Molenaar 
heeft inmiddels de operatione-
le gang van zaken op zich ge-
nomen en zal binnenkort het ge-
heel overnemen. Ber Molenaar: 
“Ik heb die computergestuurde 
machines gekocht, laat de nieu-
we generatie er maar mee aan de 
slag gaan!” Timmerfabriek Mole-
naar is en blijft veelzijdig in hout, 
voor zowel professionals als par-
ticulieren. Timmerfabriek Mole-
naar, Boekel 29-30, Akersloot, 
tel.: 072- 5053467, info@timmer-
fabriekmolenaar.nl. 
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Kwaliteit en voordeel gaan hand in 
hand bij Spaan Installatietechniek
Uitgeest - Jan Spaan van Spaan 
Installatietechniek kijkt terug 
op drie succesvolle jaren sinds 
hij zijn eigen bedrijf begon. Met 
een jarenlange ervaring in de-
zelfde branche heeft hij op 1 
maart 2007 de sprong gewaagd 
om verder te gaan als zelfstan-
dig ondernemer. Spaan is een 
erkend installatiebedrijf. 
Het bedrijf voldoet aan alle nor-
men en eisen die gesteld wor-
den door Sterkin. Dit is een on-
afhankelijke stichting die de er-
kenningsregelingen voor elek-
trotechnische, gastechnische en 
waterinstallateurs beheert. En 
dat biedt zekerheid voor de par-
ticulieren en bedrijven die tot zijn 
klantenkring behoren.
Spaan heeft zich gespeciali-
seerd in het aanleggen van ver-
warming; cv, vloer- en luchtver-
warming. Daarnaast kan men dit 

bedrijf inschakelen voor aller-
lei soorten loodgieterwerk, het 
leveren en laten plaatsen van 
complete badkamers en toilet-
ten, het aanleggen en onder-
houd van ventilatiesystemen, 
gasonderhoud en dakbedek-
king. Dat maakt van Jan Spaan 
een echte allrounder. En omdat 
het hier gaat om een klein bedrijf 
is de klant geen nummer, maar 
kan iedereen rekenen op per-
soonlijke service en volledige in-
zet. Daarbij biedt Spaan Installa-
tietechniek met regelmaat actie-
prijzen voor de aan te schaffen 
installaties, waardoor kwaliteit 
en voordeel hier gewoon hand in 
hand gaan. Jan: “Een van de pro-
jecten die ik uitvoer is de uitbrei-
ding van Monkey Town, het in-
door speelparadijs voor kinderen 
in Uitgeest.” 
Bij Spaan Installatietechniek is 

het mogelijk complete badka-
mers en toiletten te bestellen en 
die te laten plaatsen. Alle voor-
komende werkzaamheden wor-
den daarbij uit handen genomen. 
Wie toe is aan een verwarming-
systeem zou kunnen overwe-
gen over te stappen naar vloer- 
of luchtverwarming. “De traditi-
onele vloerverwarming is een sy-
steem dat wordt aangesloten op 
de cv”, vertelt Jan. “Daarnaast is 
er ook de mogelijkheid om elek-
trische vloerverwarming te ne-
men.” Luchtverwarming zorgt 
voor een constante en aange-
name luchtcirculatie, behaaglijk 
warm of verfrissend koel, door 
het hele huis op basis van ver-
se en gefilterde lucht. “Je ziet het 
niet, maar merkt het wel”, ver-
volgt Jan. Door de langzaam cir-
culerende lucht is de woning snel 
op temperatuur, terwijl het hoge 

rendement van de luchtverwar-
mer de stookkosten laag houdt.” 
Spaan Installatietechniek levert 
en onderhoudt vanzelfsprekend 
ook cv-systemen. Spaan is dea-
ler van Remeha cv-ketels. Voor 
een gezond klimaat in de wo-
ning is een goed functionerend 
mechanisch ventilatiesysteem 

een belangrijke aanvulling. “Ie-
dereen die overweegt een ven-
tilatiesysteem te laten plaatsen, 
kan mij bellen voor een scher-
pe offerte. Dat geldt natuurlijk 
ook voor alle andere werkzaam-
heden die verricht.” Jan Spaan is 
te bereiken via 06-10260821 of 
spaan-install@ziggo.nl.

De trap wordt een pronkstuk 
met Multistairs overzettreden 

Beverwijk - Elke trap kan een 
pronkstuk worden met Mul-
tiStairs® overzettreden. Met de 
knowhow van vele houtsoorten 
en de jarenlange ervaring in de 
verwerking van hout en hout-
producten heeft MultiStairs® 
een traprenovatiesysteem ont-
wikkeld voor zowel dichte als 
open trappen. Het gepaten-
teerde MultiStairs® systeem 
voor traprenovatie/vernieuwing 
is uniek en heeft bewezen een 
succesvol en eerlijk product te 
zijn. In dit product worden alleen 
hoogwaardige en milieuvriende-
lijke materialen verwerkt. 

Eiken trap favoriet
Overzettreden worden steeds 
vaker gekozen als trapbekle-
ding en traprenovatie. Koudwa-
tervrees voor het product is he-
lemaal overwonnen en het over-
grote publiek gaat massaal voor 
de overzettreden. Ondanks de 
keuze uit vele kleuren en ver-
schillende soorten hout blijft de 

De Steigerzolder
Aparte houten meubels 
en aparte accessoires
Akersloot - Het timmerbedrijf 
van Hans van der Eng kent een 
lange geschiedenis. Gespeciali-
seerd in het vervangen van ra-
men, deuren en kozijnen en het 
plaatsen van keukens, open-
de Hans drie jaar geleden de 
Steigerzolder. De Steigerzolder 
biedt een ruime collectie meu-
belen, allen gemaakt van stei-
gerhout. Hans maakt in zijn tim-
merfabriek bovendien meubels 
in opdracht. Tafels en bijzetta-
feltjes, kasten, wastafels, com-
plete babykamers, ledikanten, 
nachtkastjes, spiegels, tuinstoe-
len banken; zonder uitzondering 
zijn de meubels op creatieve wij-
ze vormgegeven. “Jammer ge-
noeg denken veel mensen dat 
de meubels alleen geschikt zijn 
om buiten te plaatsen, maar ook 
binnen doen ze het erg goed.” 
De meubels van steigerhout 
zijn stoer en robuust en ze kun-
nen tegen een stootje. De meu-
bels zijn te zien in de showroom 
die onder de werkplaats is ge-
vestigd. “Toen ik 26 jaar geleden 
van start ging, deed ik dat van-
uit de garage bij ons huis mid-
den in het dorp”, vervolgt Hans. 
“Nu heb ik de beschikking over 

twee keer 75 m2 en dat werkt 
natuurlijk een stuk beter.” Hans 
is een allround timmerman, hij is 
in het bezit van alle vakdiploma’s 
en heeft meer dan een kwart 
eeuw ervaring. Voor alle soorten 
timmerwerk, van kozijn tot dak-
kapel, kunnen mensen bij hem 
terecht. Belangstellenden kun-
nen geheel vrijblijvend een op 
maat gesneden offerte opvra-
gen. Bel voor meer informatie 
0251-310143 of 06-53229143 of 
kijk op www.desteigerzolder.nl 
voor voorbeelden van wat Hans 
allemaal met steigerhout kan 
doen. De showroom is geopend 
op donderdag, vrijdag en zater-
dag van 10.00 tot 17.00 uur of op 
afspraak. Het adres is Molenlei 
18b in Akersloot. 

eiken trap toch de  favoriet. De 
toepassing van verschillende oli-
en in trendy kleuren geven de 
trap een geheel eigen karakter, 
van modern tot klassiek. Veilig-
heid is een aspect dat telt en dat 
weet MultiStairs® ook. Zij ma-
ken het product naast eigentijds 
ook veilig, gebruiksvriendelijk en 
vooral betaalbaar!
 
Veiligheid
Met de keuze voor de antislip-
strip kiest MultiStairs® voor vei-
ligheid. Dit veiligheidsaspect 
wordt vaak onderschat. Het is 
een voorname reden om een trap 
te bekleden met een overzettre-
de die de trap niet alleen veiliger, 
maar ook mooier maakt. 
In de meeste nieuwe huur,- of 
koopwoningen is de trap stan-
daard van vurenhout en door-
gaans voorzien van een witte 
grondverf. Klaar dus om bekleed 
worden met prachtige Mul-
tiStairs® overzettreden, dus ide-
aal voor een nieuwbouwwoning! 

Zeil of vloerbedekking is over 
het algemeen geen oplossing 
die voor jarenlang plezier staat. 
De keuze voor MultiStairs® is 
dé keuze voor een schitterende 
trap  en jarenlang plezier. Mul-
tiStairs® is een goede investe-
ring, en behoeft nooit meer op-
nieuw te worden bekleed. Dit is 
met vloerbedekking of welke an-
dere oplossing dan ook een heel 
ander verhaal.
Een mooie trap is dé nieuwe ma-
nier om het interieur te verfraai-
en. De trap als pronkstuk is een 
investering die net zolang mee-
gaat als het huis zelf. Bakker 
kan met stalen geheel vrijblij-
vend bij de mensen thuis ko-
men, ook s’avonds of zaterdags, 
om de mogelijkheden van Mul-
tiStairs® overzettreden en de 

verschillende materialen te la-
ten zien. Met MultiStairs® heeft 
men niet alleen kwaliteit in huis, 
maar ook een trapbekleding die 
zijn weerga niet kent. Bel geheel 
vrijblijvend voor meer informa-
tie het maken van een afspraak 
of neem een kijkje in de prach-
tige showrooms. Bakker de Deu-
renspecialist is te vinden op de 
Leeghwaterweg 35, Industrieter-
rein Noordwijkermeer Beverwijk, 
Velsen-Noord, tel; 0251-229652 
www.bakkerdedeurenspecialist.
nl. 
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Bij Martens Keukens & Haarden 
Uitgeest - Een keuken of haard 
uitkiezen is persoonlijk waarbij 
men niet over één nacht ijs gaat. 
En dat doen ze bij martens Keu-
kens & Haarden ook niet. Ad-
viseur Coen vertelt: “Wij den-
ken graag aan zaken waar u niet 
aan wilt denken. Of uw droom-
keuken de juiste afmetingen 
heeft en in uw huis past bijvoor-
beeld. En of u thuis wel de ge-
schikte aansluiting heeft voor uw 
droomhaard. Wij verzorgen alle 
werkzaamheden. Van sloop tot 
aanbouw.” Martens Keukens & 
Haarden staat sinds 1959 garant 
voor de beste kwaliteitskeukens 
en haarden en is een begrip in 
Noord-Holland.

De keuken mag gezien worden. 
Jarenlang had de keuken een 
louter praktische functie. Tegen-
woordig is de keuken een cen-
trale ontmoetingsplek in huis 
en dus een essentieel onder-
deel geworden van de huiska-
mer. Een open keuken waar ge-
lachen, gepraat, gekookt en ge-
geten kan worden met familie en 
vrienden. 
Martens Keukens & Haarden 
heeft prachtig vormgegeven de-
sign, moderne en klassieke keu-
kens. De keukens kunnen in elk 
gewenst ontwerp, materiaal en 

formaat geleverd worden. Van 
stijlvol, nostalgisch en design tot 
hoogglans, roestvrijstaal of na-
tuursteen. Zowel verkrijgbaar als 
inbouwmodel en als moduulkeu-
ken. Een keuken met verschillen-
de blokken die kunnen dienen 
als kookeiland of spoelunit. Mar-
tens Keukens & Haarden heeft 
ook verschillende outdoor kit-
chens. Professionele buitenkeu-
kens waarop men de lekkerste 
hapjes kunt bereiden. Een sfeer-
volle buitenhaard erbij en  er kan 
nóg langer genoten worden van 
de zomer. Bij Martens Keukens 
& Haarden kan men ook terecht 
voor stijlvolle keukenaccessoires 
en bijpassende kasten voor keu-
ken, kamer en garage.
Wie een haard koopt, koopt  
sfeer. Denk aan klassieke karak-
teristieke schouwen, een knusse 
open haard, een handgemaakte 
RVS buitenhaard of een moder-
ne roestvrijstalen kachel waar de 
bovenkant kan dienen als kook-
plaat. Elke thuissituatie is anders 
en daar speelt Martens Keukens 
& Haarden vakkundig op in. Er 
zijn verschillende houtkachels, 
buitenhaarden, inbouwhaarden, 
haarden voor hout of gas, open 
gashaarden of gesloten gas-
haarden. Voor maximaal stook-
plezier!

“Van Martens Keukens & Haar-
den kunt u altijd een perfect ont-
werp, strakke planning, bouw-
kundig advies en deskundi-
ge montage door onze installa-
teurs en monteurs verwachten”, 
vervolgt Coen. “Het is noodzake-
lijk dat een bouwkundig adviseur 
kijkt naar de afmetingen en mo-
gelijkheden bij u thuis wat be-
treft brandveiligheid, ventilatie 
en rookkanalen. Een deskundige 
monteur of installateur plaatst 
vervolgens uw keuken of haard 
met de grootst mogelijke zorg en 
liefde voor het vak. Met onder 
andere de planning houden wij u 
altijd direct op de hoogte. Geen 
zorgen en een perfect eindresul-
taat voor jarenlang plezier!”
Martens Keukens & Haarden le-
veren keukens van het eigen 
merk en van topleveranciers als 
Q-linea, Boretti en Eggersmann. 
“We leveren haarden van het ei-
gen merk, M-Design en Helex. 
Wij zijn lid van Uw KeukenSpeci-
aalzaak: voor deskundig advies, 
persoonlijke aandacht en kwali-
teit. Zowel vooraf, tijdens en na 
de aankoop.” 
Het adres is Hoorne 18 in Uit-
geest, tel.: 0251-312106 en Rijn-
straat 117a in Alkmaar, tel.: 072-
520 22 84. Kijk ook eens op www.
martenskeukens.nl.

Sens Verwarming - Sanitair 
biedt persoonlijke service
Uitgeest - Sens Verwarming - 
Sanitair is leverancier van al-
le soorten en merken sanitair, 
kranen, douchebakken, goten, 
wandclosets et cetera. Ook alle 
benodigde installatiematerialen 
voor installatie worden door dit 
bedrijf geleverd.
De producten worden indien ge-
wenst deskundig gemonteerd. 
“Ons assortiment is enorm en 
bevat meer dan 60.000 artike-
len”, vertelt eigenaar Sander. 
“Wij leveren diverse merken 
CV-ketels zoals Remeha, Nefit, 
Bosch, Atag en diverse merken 
radiatoren zoals Thermrad, Hen-
rad, Vasco, Jaga én alle benodig-
de installatiematerialen.” 
Sens Verwarming - Sanitair is 
een modern installatiebedrijf 
dat is ingesprongen op de ont-
wikkeling dat steeds meer men-
sen hun aankopen doen via in-
ternet. Sander: ‘Wij combineren 
het gemak van digitaal winke-
len met een klantvriendelijk en 
persoonlijk contact. Onze klan-
ten kunnen onze showroom be-
zoeken en rekenen op een vak-
kundig advies of ons telefonisch 
benaderen met alle vragen. Wie 
daar geen behoefte aan heeft 
doet een bestelling vanuit de 
luie stoel of stelt de vragen via 
email.” 
Vriendelijkheid, duidelijkheid en 
service zijn de belangrijkste as-
pecten binnen het bedrijf. “Wij 
zijn geen internetwinkel voor de 
grote aantallen. Sens is juist een 
kleinschalig bedrijf. Wie advies 
nodig heeft of een offerte wil 
aanvragen kan rekenen op een 

persoonlijke aanpak waarbij re-
kening wordt gehouden met alle 
aspecten die van belang zijn bij 
een aankoop.” Het bedrijf heeft 
zich bovendien gespecialiseerd 
in dak-, lood- en zinkwerkzaam-
heden. 
Momenteel heeft Sens cv-ke-
tels in de aanbieding, waaron-
der de Calenta 40C CW5. De 
prijs is inclusief montage een 
uitgebreid installatiepakket en 
de klant krijgt twee jaar garan-
tie. Omdat het toch om een rela-
tief groot bedrag gaat, is het mo-
gelijk de aankoopprijs in tweeën 
te betalen. 
 
Sens Verwarming - Sanitair is ge-
vestigd op de Burgemeester van 
Roosmalenstraat 19 in Uitgeest, 
tel.: 0251-821523. Het adres van 
de webwinkel is www.sens-sani-
tair.nl. 

Subsidie op isolatieglas bij 
Glashandel Johan Bakker
Castricum - De overheid wil ei-
genaar-bewoners stimuleren om 
energiebesparende maatregelen 
te nemen in de eigen woning. 
Specifiek voor het laten plaatsen 
van isolatieglas heeft het minis-
terie voor Wonen, Wijken en In-
tegratie een budget van 45 mil-
joen eurobeschikbaar gesteld. 
Hoe gaat dat nou in zijn werk” 
Johan Bakker vertelt: “De sub-
sidieregeling voor isolatieglas 
werkt met een waardebonnen-
systeem. Eigenaar-bewoners 
en Verenigingen van Eigenaren 
kunnen via www.meermetmin-
der.nl een waardebon aanvragen 
voor een korting van 35 euro per 
m² isolatieglas, tot een maximum 
van 1.100 euro per woning.” De 
waardebon kan worden ingele-
verd bij Glashandel Johan Bak-
ker, die vervolgens de korting 
verstrekt. De bon is in totaal 
maximaal acht maanden geldig. 
Dat betekent dat na verstrekking 
van de bon het glas binnen vier 

maanden geplaatst moet zijn en 
vervolgens binnen vier maanden 
gedeclareerd door de glaszetter.
Informatie over de voorwaarden 
van de regeling en het aanvra-
gen van de waardebon is te vin-
den op www.meermetminder.nl.
Men kan een waardebon aan-
vragen tot en met 31 december 
2010. Johan: “Hierbij geldt dat 
als het budget op is het ook niet 
meer mogelijk is om een waar-
debon aan te vragen. Door het 
plaatsen van isolatieglas krijgt 
men lagere energielasten, meer 
wooncomfort in zowel de zomer 
en de winter, het heeft ook een 
positief effect op de waarde van 
de woning. Tenslotte is energie-
besparing een belangrijk wapen 
in de strijd tegen klimaatveran-
dering.” 

Glashandel Johan Bakker is te 
vinden op de Castricummer-
werf 65 in Castricum, tel.: 0251-
657321. 

Beverwijk - Van der Veen’s 
Houthandel aan de Kees Delfs-
weg is sinds 1931 het vertrouw-
de adres voor al uw hout. Maar 
er is meer. 

Schuifwandkasten
Er worden ook prachtige schuif-
wandkasten verkocht. 
Het mooie van schuifdeuren 
is dat je niet veel ruimte nodig 
hebt. De deuren hoeven immers  
niet de ruimte in om geopend te 
worden. 
Bodemrollend
Het systeem is al tientallen jaren 
bekend, maar sinds een jaar of 
15 is er heel veel verbeterd aan 
deze ruimtebesparende oplos-
sing.
Vroeger waren er schuifdeuren 
die aan het plafond hingen. Pie-
ter van der Veen: ,,Voor die tijd 
was dat goed, maar tegenwoor-
dig zijn de deuren bodemrollend 
op de grond. Het werkt mooi-
er met wielen. Bovendien zijn er 
meer toepassingen mogelijk met 
spiegel- of glasdeuren. Dat zou 
met het hangende systeem te 
zwaar zijn’’. 
Stanley
Van der Veen’s Houthandel voert 
het kwaliteitsmerk Stanley, ook 
bekend van het gereedschap. 
Stanley wordt in veel landen, 
waaronder de Verenigde Staten 
en Canada, op grote schaal toe-
gepast. Het is in dit segment be-
slist kwalitatief het beste merk. 

Stanley schuifdeurkasten op maat bij 
Van der Veen’s Houthandel in Beverwijk

Natuurlijk blijft het altijd  een uit-
gave, maar dan heb je ook wat. 
Er zijn zeer zelden problemen 
met de producten van Stanley.
Stijldeuren
Schuifdeuren kunnen vele sfe-
ren benadrukken. De Stanley 
stijldeuren (zie foto) onderschei-
den zich door een patroon in de 
deur. Zes verschillende patronen 
in zes kleuren geven extra ca-
chet aan een schuifwand. 
De stijldeuren zijn ook prima te 
combineren met binnendeuren. 
De handvatten kunnen bijpas-
send worden gekozen. Het is 
echt maatwerk.
Op maat geleverd
De klant meet alles thuis op en 
kan bij Van der Veen’s Houthan-
del de vele mogelijkheden ko-
men bekijken. Door stalen krijgt 
de klant een goed overzicht van 
de collectie. Het wordt online be-
steld en dat betekent dat de le-
vertijd slechts drie weken is. De 
deuren en rails worden op maat 
geleverd. De klant hoeft het al-
leen uit te pakken en te plaatsen. 
Een klusje dat eenvoudig zelf uit 

te voeren is. 
Smaak
Het kiezen van kleur en patroon 
van schuifdeuren blijft een kwes-
tie van smaak. 
,,Soms vragen mensen mij om 
advies. Ik wijs ze op de vele mo-
gelijkheden. Mensen hebben er 
vaak een beeld bij van hoe ze 
een systeem bedoelen. Het blijft 
smaakafhankelijk, maar soms 
kan een simpel wit met alumini-
um de beste keuze voor iemand 
zijn. Wij hebben een lange erva-
ring met het systeem van Stan-
ley. Het is ons enige modische 
product. 
Ideale oplossing
Ook aannemers weten de weg 
naar de Stanley-schuifdeu-
ren van Van der Veen te vinden.  
,,Vooral in nieuwbouw wordt 
soms weinig rekening gehouden 
met kastruimte, of een kast zit op 
een onlogische plek. Een schuif-
deurkast is dan een ideale oplos-
sing’’, aldus Pieter van der Veen. 
Van der Veen’s Houthandel is ge-
vestigd aan de Kees Delfsweg 4 
in Beverwijk, tel. 0251-223862.



VERBOUWEN?
Hou kou buiten en warmte binnen!
Regio - Tijdens een koude win-
ter komt iedereen er achter hoe 
belangrijk het is om goed te iso-
leren. Door de woning te voor-
zien van kunststof kozijnen en 
HR++ glas van Select Windows 
Van der Vlugt, is men verzekerd 
van goed geïsoleerde ramen en 
deuren. 
Select Windows Van der Vlugt 
biedt kunststof kozijnen op maat 
en in maar liefst 42 kleuren. Of 
het nu gaat om een jaren ’30 wo-
ning woont, een boerderij of een 
huis van de afgelopen decennia, 
Van der Vlugt kan altijd een ko-
zijn leveren dat past in de stijl 
van de woning. Ook afwijken-
de afmetingen zijn geen enkel 
probleem, omdat alles op maat 
te maken is. Hiervoor hebben zij 
een eigen hypermoderne fabriek 
en gebruiken zij alleen de beste 
profielen van Schüco. 
De kunststof kozijnen van tegen-
woordig zijn nauwelijks te onder-
scheiden van houten kozijnen. 

Jaren geleden kon men alleen 
vlakke witte kunststof kozijnen 
maken, maar door innovatie en 
nieuwe technieken is het nu mo-
gelijk om verdiept liggende ko-
zijnen te maken. Bovendien kun-
nen de kozijnen worden voor-
zien van een houtnerfstructuur. 
Al met al levert dat een prachtig 
product op, dat lijkt op een kozijn 
van hout maar dat alle voorde-
len heeft van een kunststof ko-
zijn. Enkele van deze voordelen 
zijn: zeer goed isolerend, onder-
houdsarm, duurzaam, eenvoudig 
schoon te houden, optimaal be-
veiligd, deskundig geplaatst en 
snel leverbaar. 

Wie de woning beter wil isoleren, 
doet er goed aan om voor kunst-
stof kozijnen te kiezen. Door de 
hoge isolatiewaarde bespaart 
men direct op de energiekosten.
Wanneer men HR++ glas in de 
kunststof kozijnen laat plaat-
sen, behaalt men een nog hoge-

re isolatiewaarde. En een hoge-
re isolatiewaarde betekent een 
lagere energierekening en meer 
euro’s besparing! 
Wie kiest voor kunststof kozijnen 
van Select Windows bespaart  
zelfs nog meer op uw kosten. 
Select Windows betaalt name-
lijk 35,00 euro terug op elk ko-
zijn dat bij Van der Vlugt wordt 
gekocht. Deze actie geldt tot en 
met 30 april dit jaar. Ook de over-
heid biedt financiële steun als 
men nu de woning beter isoleert. 
Sinds oktober vorig jaar is name-
lijk de subsidieregeling ‘isolatie-
glas’ van kracht en deze loopt tot 
en met december 2010. Via de-
ze regeling kan mentot 20% van 
de gemaakte onkosten op isola-
tieglas, terug krijgen. Select Win-
dows heeft het juiste glas in het 
assortiment, dus ook daarvoor 
moet men bij hen zijn.
Van de speciale Select Windows 
actie en van de subsidierege-
ling ‘isolatieglas’ is Select Win-

dows Van der Vlugt volledig op 
de hoogte. Bezoek daarom de  
uitgebreide showroom om zich 
te laten informeren over de mo-
gelijkheden, voordelen en voor-
waarden. Het huis is ’t bezoek 
meer dan waard! Select Win-

dows / Van der Vlugt, Vondelweg 
540 in Haarlem, 023-5382277/
www.vandervlugt.nl. Openings-
tijden showroom: maandag tot 
en met vrijdag 8.00 tot 17.30 uur, 
donderdagavond 19.00 tot 21.00 
uur, zaterdag 10.00 tot 16.00 uur. 

Sunlite: “Zonwering juist nu 
bestellen en op tijd genieten”
Heemskerk - Traditioneel wordt 
zonwering gekocht op het mo-
ment dat men daaraan gaat den-
ken. Sommigen doen dat in het 
voorjaar, anderen in de zomer 
wanneer de zon volop schijnt.

Fabrieken kunnen die vraag niet 
aan en in het voorjaar loopt de 
levertijd al gauw op naar vier tot 
zes weken. En na de vrije da-
gen met Koninginnedag, He-
melvaart en Pinksteren loopt de 
levertijd in mei op tot acht we-
ken. Met meten en monteren 
mee kan een bestelling van eind 
mei wel twee maanden duren en 
niet eens vóór de zomervakan-

tie worden geplaatst. Dat geldt 
in het bijzonder voor zonwe-
ring die op maat wordt gefabri-
ceerd, bijvoorbeeld houten mar-
kiezen waar veel arbeidsintensi-
viteit bij komt kijken. Dus eigen-
lijk vreemd dat er in de winter 
weinig tot geen aandacht wordt 
gegeven aan de aanschaf van 
zonwering. De klant krijgt name-
lijk alle aandacht en service door 
veel overcapaciteit bij fabrikan-
ten, maar ook bij de winkels en 
van de montagedienst. En niet in 
de laatste plaats profiteert men 
van aantrekkelijke kortingen die 
de winkeliers en fabrikanten in 
de winter aanbieden.

Bij Sunlite aan de Lijnbaan 43 
in Heemskerk bent u van harte 
welkom in de geheel vernieuw-
de showroom waar men graag 
adviseert over verschillende mo-
gelijkheden in binnen- en bui-
tenzonwering. Bijvoorbeeld over 
nieuwe windvaste screens tot 
wel 4.00 meter breed of nieuwe 
serrezonwering en de nieuwste 
innovaties bij terrasschermen. 
Ook op het gebied van de bin-
nenzonwering zult u zich ver-
bazen over de innovaties en de 
unieke presentatie in de schitte-
rende showroom. Zie ook de ad-
vertentie in deze krant of www.
dewoonzaken.nl.

Bouwkundige werkzaamheden in en om het huis

Timmerman Hans Marcker 
is van alle markten thuis
Castricum - Het timmerbedrijf 
van Hans Marcker is in 2003 van 
start gegaan. Toen werkte hij al 
ruim 25 jaar als timmerman, één 
die van meerdere markten thuis 
is. 
De meeste werkervaring werd 
opgedaan in de nieuwbouw, 
maar ook aan renovatie en klei-
nere projecten heeft hij mede-
werking verleend. 
Als zelfstandig ondernemer 
plaatste hij al meerdere dakka-
pellen, zette nieuwe kozijnen en 
deuren in de pui of bracht nieu-
we gevelbetimmering aan. Maar 
ook het plaatsen van een keuken 
is hem niet vreemd, evenals het 
daarbij behorende tegelwerk. 

Het handelsmerk van Marcker, 
secuur, snel én netjes alles af-
leveren, komt hem daarbij goed 
van pas. 
Meten is weten is één van zijn 
credo’s en van half werk houdt 
hij niet. Meedenken met de 
klant is nog zo’n goede kwali-
teit, want met zijn breed opgeda-
ne ervaring komen dikwijls bete-
re oplossingen te voorschijn, dan 
eerst was ingetekend. 

Zo was hij inventief bij de bouw 
van de kwadrantwoningen in Al-
bert’s Hoeve en had een belang-
rijk aandeel in het uitwerken van 
de vormgeving van het ovale dak 
van de luxe appartementen Tui-

nen van Bergen aan de Loudels-
weg. De beste manier om de 
hand van de meester te zien is 
in het clubgebouw van de Cas-
tricumse Rugby Club op sport-
park Wouterland, waar hij met de 
bouw en onderhoud vanaf 1986 
zeer nauw betrokken is. 

En onlangs leidde een klein privé 
project tot enkele zeer aantrek-
kelijke meubelstukken van rest-
hout gemaakt om nog maar eens 
aan te geven hoe veelzijdig deze 
vakman is.
Bel voor een vrijblijvend bezoek 
en offerte naar Hans Marcker 
Timmerman, tel: 0251-658086 of 
06-10925757.

Nico Castricum Schilders 
voor eersteklas kwaliteit
Castricum - Nico Castricum 
Schilders is een AF-erkend 
schildersbedrijf. Dit geeft de op-
drachtgever belangrijke zeker-
heden. “Als u als particulier of 
als zakelijke opdrachtgever een 
schilders-, behangers- of glas-
zettersbedrijf zoekt, wilt u niet al-
leen vakbekwame mensen, maar 
ook de zekerheid dat het geko-
zen bedrijf zijn afspraken na-
komt. Denk bijvoorbeeld aan een 
goed onderbouwde offerte zon-
der onaangename verrassingen, 
aan een planning die klopt en 
aan de afgesproken kwaliteit en 
garanties op materialen en ar-
beid. Kortom: u wilt zekerheid.” 
Aan het woord is Nico Castri-
cum. “Wij gaan uit van een per-
fecte kwaliteit met strakke lijnen, 
zowel op kozijnen, deuren als 
wanden. In prachtige hoogglans 
of gedempt zijdeglans. Hier-
bij denken wij met de klant mee 
in kleuradvies, stijlen en wand-

afwerking. Ook het stucadoren, 
zoals klein raapwerk, spachtel-
putz en decoratieve afwerking, 
valt binnen ons dienstenpakket.”
Voor kleuradvies kan desge-
wenst een binnenhuisarchitect-
worden ingezet. 
“Onze kracht in buitenschilder-
werk is het leveren van een to-
taalpakket zoals het saneren van 
kozijnen, lekke isolatieruiten en 
kleuradvies”, vervolgt Nico. “In 
combinatie met het huisschilder-
plan kunnen wij het gehele on-
derhoud door middel van een 
meerjarenafspraak voor de klant 
uit handen nemen.”
Door gebruik te maken van de 
materialen van Sigma, Sikkens 
en de milieuvriendelijke verf 
Aquamarijn wordt een garan-
tie gegeven waar de AF-erkende 
schilder achter staat. Het adres 
is Stetweg 43 in Castricum, tel.: 
0251-659412/info@nicocastri-
cum.nl.
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Schakers Castricum 1 winnen
Castricum - In de vijfde ron-
de externe competitie voor club-
teams uit Noord-Holland heeft 
Castricum 1 eindelijk het eer-
ste wedstrijdpunt te pakken in 
de klasse 1A. Een uiterst welkom 
punt in de strijd tegen degrada-
tie, waar vorig jaar de Castricum-
mers nog de koppositie in deze 
klasse bezaten.
Aan bord een kon Heleen van 
Arkel-de Greef met wit geen 
vuist maken tegen het 1…Pc6 
systeem van Nimzowitsch. Ster-
ker nog, haar tegenstander had 
lange tijd een iets betere stelling. 
Uiteindelijk was remise een lo-
gisch resultaat. Sander Mossing 
Holsteijn aan bord twee maakte 
er met zwart weer een gecompli-
ceerde partij van. Na een pionof-
fer in het middenspel werd een 
loper van Sander erg sterk en na 
een misstap van zijn tegenstan-
der, kon Sander een vol punt in-
casseren. Aan bord 3 was Piet 
van Wonderen al heel snel klaar 
na een massale stukkenruil met 
als resultaat een ongelijk loper 
eindspel dat remise was.
Ook Eric pakte op bord vier met 
een in elkaar geschoven stelling 
een remise. Hans Leeuwerik ver-
loor op bord vijf met wit van een 
tegenstander die de Scandinavi-
sche opening speelde. Hans won 
een pion in de opening, durfde 
een tweede pion niet te nemen 
en kwam daarna in een verlo-
ren eindspel terecht, dat zijn op-
ponent knap tot winst bracht. 
Han Kemperink deed het aan 
bord zes weer prima tegen een 
speler die na acht zetten al niet 
meer wist hoe het verder moest. 
Han draaide wat duimschroe-

Danspaar kampioen 
op de Valentijnscup

Castricum - In Hilversum 
bij Danssportcentrum Alber-
to werd afgelopen zondag door 
de N.D.O. de Valentijnscup ge-
organiseerd onder het toeziend 

Comeback Nova bij de 3e 
selectiewedstrijd KNSB-Cup
Castricum - Afgelopen weekend heeft de Castricumse Nova Schee-
lings (8) zich weer op de kaart gezet. Wat ze de vorige keer liet lig-
gen aan punten in haar kür knalde ze er nu uit en scoorde hoge pun-
ten hiermee. Ze eindigde op een welverdiende tiende plaats. Zij kwam 
van de 30ste plaats in de categorie Proms tot en met twaalf jaar waar 
38 meisjes strijden. Nova behaalde hier gelijk haar persoonlijke record 
29.25 punten. 

zondag 21 februari 14.00 uur:

Limmen 1 - FC Purmerend 1

balsponsor: autosChadesPeCiaList P. ZonneveLd BC

pupil v.d. week: steF en tom de WiLdt (Limmen d2)

oog van een jury, allen bestaan-
de uit oud kampioenen. Aan de 
start van de hoofdklasse ball-
room verschenen Maurice Phili-
poom en Marieke van Londen. In 
de halve finale hebben Maurice 
en Marieke sterk dansen laten 
zien en wisten in alle voorrondes 
en zelfs al in de halve finale al de 
jury ervan te overtuigen dat zij de 
kampioenstitel verdienden. Mau-
rice en Marieke waren in de fina-
le de overtuigende kampioenen 
en wisten alle dansen te winnen. 
De eerstvolgende wedstrijd die 
Maurice en Marieke zullen dan-
sen is die in maart bij dans-
school Ponne in Badhoevedorp. 
Ook daar verschijnen zij weder-
om aan de start in de hoofdklas-
se ballroom.

ven aan en won terecht de par-
tij. Piet Kuijs aan bord zeven re-
kende soeverein af met een te-
genstander die een doorgescho-
ven pion op g3 niet kon handha-
ven. Piet won de pion en klaarde 
de klus op routine.
Gerard van Pinxteren speelde 
weer zijn vertrouwde Sicliaan-
se opening aan bord acht. Ge-

rard bereikte een toreneindspel 
met betere uitzichten en wist het 
voordeel netjes tot winst te vo-
ren door eerder dan zijn tegen-
stander te promoveren, waarna 
direct opgave volgde.
In de interne competitie blijft 
Thomas Broek na de 19e ronde  
aan de leiding, door een over-
winning op Egbert Kooiman.

Veiling van de toe-
komst op 27 maart!
Castricum - Dit jaar organiseert 
Vitesse’22 Red Star voor de tien-
de maal een veiling. De afgelo-
pen jaren waren een succes en 
daar hoopt de sponsorcommis-
sie van Vitessse’22 dit jaar ook 

weer op. Ook is de organisa-
tie verheugd om te melden dat 
de verbouwing van het sport-
complex De Puikman dan einde-
lijk kan gaan beginnen deze zo-
mer. Zo kan dus op korte termijn 

resultaat worden gezien van de 
veilingopbrengst. 
Ook dit jaar zullen mooie kavels 
worden aangeboden, zoals het 
zeer succesvolle Puikman Open 
en een nog nader te bepalen 
thema-avond met alles erop en 
eraan. De veiling is op 27 maart 
in ‘de Treffer’ waarbij het start-
schot om 20.00 uur wordt gege-
ven. Iedereen wordt uitgenodigd 
bij Vitesse’22 om dit spektakel bij 
te wonen.

Van den Broek wint 
halve marathon Schoorl
Castricum - De halve marathon 
van Schoorl is met overmacht 
gewonnen door Hugo van den 
Broek. De atleet van AV Castri-
cum kwalificeerde zich met zijn 
prestatie voor deelname aan de 
Europese kampioenschappen op 
de marathon deze zomer in Bar-
celona. 
De kou en het besneeuwde 
duinlandschap konden de veel-
vuldig in Kenia trainende Van 
den Broek niet weerhouden van 
een uitstekende prestatie. Met 

zijn eindtijd van 1.03.42 bleef hij 
de concurrentie ver voor. Deze 
tijd was ook ruim voldoende om 
te voldoen aan de eis van de At-
letiekunie om vormbehoud te to-
nen om bij de Europese kampi-
oenschappen marathon in Bar-
celona aan de start te mogen 
verschijnen. Daarvoor moest de 
Castricummer een tijd sneller 
dan 1.05.30 op de klokken zet-
ten. De eindtijd betekende voor 
de AVC’er ook een verbetering 
van zijn al acht jaar oude clubre-

cord. Een andere opvallende 
prestatie op de halve marathon 
was er voor Tjade van Wittmar-
schen die bij de senioren met 
zijn eindtijd van 1.15.43 een zeer 
sterke zevende plaats behaalde. 
Peter Burger bereikte het podi-
um. Met 1.17.47 werd hij tweede 
in zijn categorie. 
Op de sterk bezette 10 kilometer 
liep Michel Butter naar de derde 
plaats. Na een doorkomst halver-
wege in 14.37 zette hij een eind-
tijd van 29.13 op de klokken, zo’n 
20 seconden na winnaar Koen 
Raymaekers. Ria Stam kwam 
met succes uit op de 30 kilome-
ter. De Limmense realiseerde op 
deze afstand een tijd van 2.28.08 
en was daarmee de snelste in 
haar klasse.

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - FlamIngo’S
PUPIL VAN DE WEEK: IVAr VAN DE KAmP

ZONDAG 21 februAri
AANVANG 14.00 uur



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
17 februari 2010

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

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

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:
- CROS (Commissie Regionaal Over-

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

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

Cliëntenplatform
Contactpersoon, W. Weber, tel. 06 408 
75235. U wordt dan zo snel mogelijk te-
ruggebeld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Wmo
Uw vragen over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning in Castricum kunt u mai-
len aan: Wmoraad@castricum.nl

Alle meldingen betreffende plaagdieren 
via het KAD
0317 - 41 96 60 / info@kad.nl
Postbus 350, 6700 AJ  Wageningen

Abonnement digitale Nieuwsbrief:
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

Gemeenteraad verkiezingen
3 maart:

neem altijd stempas en
legitimatie mee! 

Gemeente meet tevreden-
heid Wmo-cliënten
Binnenkort start een onderzoek naar de te-
vredenheid van inwoners die gebruikmaken 
van individuele ondersteuning in het kader 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo). De gemeente is verplicht om 
jaarlijks de tevredenheid te meten van vra-
gers van maatschappelijke steun over de 
uitvoering van de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning (Wmo),
Zo’n 900 inwoners krijgen een enquête toe-
gezonden. Ook de ondersteuning die hun 
mantelzorgers ontvangen en hun behoefte 

aan ondersteuning worden onderzocht.
Uiteindelijk wil de gemeente hierdoor haar 
dienstverlening zo goed mogelijk laten 
aansluiten op de behoeften. Daarvoor is 
het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen 
die de enquête krijgen, die invullen en te-
rugsturen. Medio 2010 worden de resulta-
ten van de enquête verwacht.

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
Lian Doodeman, tel. (0251) 661 304, e-
mail: liandoodeman@castricum.nl .

Populieren gekapt 
bij Toermalijn
Op en rondom het schoolplein van de 
Toermalijn worden zeven populieren ver-
wijderd. Dat is nodig vanwege hun ver-
slechterde conditie. Nu bestaat bij storm 
het gevaar dat takken afbreken.
Het werk gaat donderdag 25 februari van 
start en duurt maximaal 2 dagen. Tijdens 
de werkzaamheden worden de Waling-
stuin, Het Korteland en het Braveld ter 
hoogte van de Toermalijn tussen 7.00 en 
16.00 uur afgesloten. 
Wie vragen heeft, kan contact opnemen 
met dhr. Talsma, tel. (0251) 661 317 of 06 
1942 9691.

Gemeentelijke
Locatie Limmen
De gemeentelijke locatie in Limmen 
sluit op woensdag 24 februari een half 
uur eerder dan gebruikelijk. U kunt die 
middag tot 15:30 uur voor vragen en 
diensten bij de gemeente terecht.

Ontheffing voor 
landbouwvoer-
tuigen op Maer- 
of Korendijk
De reconstructie van een deel van de 
Maer- of Korendijk wordt op dit moment 
uitgevoerd. Daar het wenselijk is na de 
reconstructie zoveel mogelijk gemotori-
seerd verkeer te weren, is besloten om de 
Korendijk, gelegen tussen de Malleweg en 
de Heemstederweg, als verplicht rijwielpad 
aan te wijzen. De dijk zal dan na de recon-
structie alleen nog toegankelijk zijn voor 
fietsers, voetgangers, paarden/ruiters en 
landbouwverkeer (bestemmingsverkeer).
Wie een perceel grond heeft met een ont-
sluiting aan deze weg, kan in aanmerking 
komen voor een ontheffing voor land-
bouwvoertuigen. Daarmee kan dan over 
het rijwielpad  gereden worden. 
Het aanvraagformulier is te vinden op de 
website van de gemeente Castricum www.
castricum.nl. Voor meer informatie kunt u 
contact opnemen met dhr. Q. Koks, tel. 
(0251) 661 106.

WWW.CASTRICUM.NL



Agenda
Raadsplein
18 februari 2010

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21:00 Voortzetting bespreking voorstellen strand*:

- jaarrondexploitatie strandpaviljoens;
- overnachten in strandhuisjes en verlenging voorseizoen
- toezicht en handhaving strandgebied

19:30 - 20:30 Bespreken amendementen en moties bij actualisatie strategische
visie Buiten Gewoon Castricum*

20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen/Raadsvoorstellen*:
A Benoemen commissie voor onderzoek geloofsbrieven
B Bekrachtiging geheimhouding tav besloten gedeelte integrale 

projectrapportage Geesterduin
C Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 4 februari 2010
D Lijst van ingekomen stukken
E Lijst ter inzage gelegde informatie
F Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
21:30 - 22:30 Diverse voorstellen:

A Bestemmingsplan doorgaande fietsverbinding Castricum - 
Akersloot

B Partiële herziening bestemmingsplan Vinkenbaan, Rijksweg 31 
Limmen

C Motie De VrijeLijst: behoud stalen pontveer Akersloot
D Motie GroenLinks/Fractie Glass: wijziging legesverordening 

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
22:30 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

A Jaarrondexploitatie strandpaviljoens (ovb uitkomsten carrousel)
B Overnachten in strandhuisjes en verlenging voorseizoen

(ovb uitkomsten carrousel)
C Toezicht en handhaving strandgebied (ovb uitkomsten carrou-

sel)
D Actualisatie Strategische Visie Buiten Gewoon Castricum (incl 

amendementen en moties)
E Bekrachtigen geheimhouding tav besloten gedeelte integrale 

projectrapportage Geesterduin
F Benoemen commissie voor onderzoek geloofsbrieven (ovb uit-

komsten carrousel)
G Rapport onderzoek bouwproject De Gouden Stulp (ovb uit-

komsten raadsbrede carrousel 15 februari 2010)
H Bestemmingsplan doorgaande fietsverbinding Castricum - 

Akersloot (ovb uitkomsten carrousel)
I Partiele herziening bestemmingsplan Vinkenbaan, Rijksweg 31 

Limmen (ovb uitkomsten carrousel)
J Motie De VrijeLijst: behoud stalen pontveer Akersloot (ovb uit-

komsten carrousel)
K Motie GroenLinks/Fractie Glass: wijziging legesverordening 

(ovb uitkomsten 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  L. van Heezik ( 0251) 661 370. 
E-mail; verahornstra@castricum.nl , liesbethvanheezikr@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 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2010
Eind februari 2010 worden de aanslagen 
gemeentelijke belastingen verzonden. Op 
de aanslag staat - als u eigenaar bent van 
een woning of bedrijf - ook de WOZ-waar-
de vermeld.

Nieuwe WOZ-waarde per 2010
Jaarlijks worden de WOZ-waarden vastge-
steld. De WOZ-waarde die op het aanslag-
/beschikkingsbiljet staat vermeld, geldt 
daarom alleen voor het jaar 2010.
De WOZ-waarde van uw woning of bedrijf 
is bepaald naar waardepeildatum 1 januari 
2009.

De eventuele invloed van de financi-
ele crisis op de WOZ-waarde?
Voor de waardebepaling naar waardepeil-
datum 1 januari 2009 is vooral de waar-
deontwikkeling ten opzichte van 1 janu-
ari 2008 van belang. Alle verkoopcijfers uit 
2008 en de eerste helft van 2009 zijn ge-
bruikt om een zo goed mogelijke inschat-
ting te maken van de waardeontwikkeling 
tussen deze twee waardepeildata. De ge-
volgen van de kredietcrisis op de woning-
markt zijn hierdoor verwerkt in de WOZ-
waarde van uw woning.

Belastingtarieven 2010
Tarief Belastingplichtige

Onroerende-zaakbelastingen
Onroerende-zaakbelastingen 0,0840% eigenaar woning
Onroerende-zaakbelastingen 0,1698% eigenaar niet-woning
Onroerende-zaakbelastingen 0,1513% gebruiker niet-woning

Afvalstoffenheffing
-eenpersoonshuishouden 222,12 gebruiker woning
-tweepersoonshuishouden 246,48 gebruiker woning
-meerpersoonshuishouden 293,04 gebruiker woning

Rioolheffing
- vast bedrag per perceel 157,20 gebruiker woning/niet-woning
- hemel en/of grondwater 39,30 gebruiker garagebox/loods

Hondenbelasting* houder van een hond
-eerste hond 40,80
-per kennel 157,92

* De belasting bedraagt voor de tweede hond  40,80 +  10,20 =  51,00. Vervolgens 
voor elke hond telkens  10,20 meer dan voor de daaraan voorafgaande is geheven. 
Dit betekent voor de derde hond  51,00 + 10,20 = 61,20 etc.
Digitale dienstverlening ‘WOZ-loket’
Op de website van de gemeente Castricum kunt u via WOZ-loket digitaal het taxa-
tieverslag inzien en eventueel printen. 

U logt in op dit WOZ-loket met uw DigiD
U kunt alleen inloggen als het aanslag-/be-
schikkingsbiljet op uw naam staat.

Via het WOZ-loket krijgt u ook toegang 
tot
- algemene informatie over de Wet WOZ;
- antwoord op de meest gestelde vragen 

over de WOZ;
- indienen van een bezwaarschrift tegen 

de WOZ-waarde.

Geen DigiD?
Als u nog geen DigiD inlogcode heeft kunt 
u deze via WOZ-loket aanvragen.

Wanneer u geen DigiD heeft dan kunt u 
het taxatieverslag als volgt opvragen: 
* per e-mail: BelastingenWoz@Castricum.nl 

* via het reactieformulier bij aanslag-/be-
schikkingsbiljet;
Gemeente Castricum
t.a.v. afdeling Dienstverlening, Team 
Burgers
Postbus 1301
1900 BH Castricum

* telefonisch (0251) 661388

Inlichtingen
Voor meer informatie over de gemeente-
lijke belastingen kunt u terecht bij de ge-
meente, locatie Zonnedauw 4 te Limmen. 

Maandag t/m donderdag van 9.00 tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00  tot 12.30 uur.
U kunt ook telefonisch contact opnemen 
met het team Burgers, tel.nummer (0251) 
661388.

Gerbrandsven (fietspad) 
gedeeltelijk afgesloten
Maandag 22 februari start Baggerbedrijf 
Jonk BV in opdracht van de gemeente Cas-
tricum met baggerwerkzaamheden aan de 
vijver langs de Gerbrandsven. In verband 
met de afvoer van baggerslib wordt een 
deel van de Gerbrandsven, aan de kant van 
De Bloemen, afgesloten. Fietsers worden 

omgeleid via de Wederik en kunnen over 
de brug in het park, de provinciale weg 
bereiken.
De werkzaamheden zijn naar verwachting 
woensdag 24 februari weer afgerond. Dit 
is echter wel afhankelijk van de weersom-
standigheden.

Openbare verlichting:
een ‘heldere’ zaak
Openbare verlichting is vooral belangrijk 
als de nacht zijn intrede doet. De straatlan-
taarns moeten daarvoor wel goed functi-
oneren. De gemeente controleert dat met 
regelmaat. Toch hopen wij dat ook u de-
fecten aan ons wilt melden. Als u ziet dat 
ergens één of meerdere straatlantaarns niet 
branden, meldt dit dan bij de gemeente. 
Hierdoor kan snel actie worden onderno-
men om de defecte lampen en /of mast(en) 
zo spoedig mogelijk te herstellen. 

U kunt de storingen melden via onze 
website, www.castricum.nl, button Klach-
ten en meldingen (rechts bovenaan), 
of telefonisch bij de receptie van de ge-
meentelijke locatie in Limmen (0251) 661 
122. Vermeldt u s.v.p. ook het nummer 
dat op de lichtmast staat of de plaats waar 
de mast staat (bijv. straatnaam en huis-
nummer). 
Zo kunnen we er samen voor zorgen dat 
het in Castricum ‘helder’ blijft.

WWW.CASTRICUM.NL



AAngevrAAgde vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u 
inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zon-
nedauw 4.

Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen
Vogelmelk 5 in Limmen (11-02-2010) 

Het plaatsen van dakkapellen.
Achterweg 21 in Limmen (08-02-2010) 

Het bouwen van een woning.
Schoutenbosch 23 in Castricum (11-02-2010)

Het plaatsen/vergroten van een schuur.
Hoocamp 4 in Akersloot ( 11-02-2010) 

Het plaatsen van dakkapellen.
Jan Evertsenlaan 7 in Castricum ( 11-02-2010) 

Het plaatsen van een overkapping.
Hoocamp 4 in Akersloot ( 12-02-2010)

Het plaatsen van een tuinhuis.
Achterweg 21 in Limmen ( 08-02-2010) 

Het slopen van de woning.

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

AAnvrAgen OnTHeFFingen
Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 18 februari 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 2 weken ter inzage liggen.

Henri Schuytstraat 17 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een dakkapel.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 18 februari 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

De Loet 102-180 in Castricum 
Het vergroten van de entreeluifel.

Hoogegeest 11 in Akersloot 
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een schuur.

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
*Kapvergunningen
Paulingstraat t.h.v. nr. 23 in Castricum (verzonden 09-

02-2010)
Het kappen van 1 kastanje.

Hendersonstraat in Castricum (verzonden 09-02-2010)
Het kappen van 5 dennen.

Dag Hammarskjöldlaan (bij diverse hofjes) in Castri-
cum (verzonden 05-02-2010) 
Het kappen van 13 bomen.

*Bouwvergunning zonder ontheffing 
Oosterweide 42 in Castricum (verzonden 08-02-2010) 

Het uitbreiden van de verdieping.
Hoogevoort 33 in Castricum (verzonden 08-02-2010)

Het plaatsen van een veranda/overkapping.
Schoutenbosch 23 in Castricum (verzonden 11-02-

2010)
Het plaatsen/vergroten van een schuur.

Zuster Meyboomstraat 5 in Castricum (verzonden 08-
02-2010)
het uitbreiden van de schuur/berging.

Oosterweide 40 in Castricum (verzonden 08-02-2010) 

Het uitbreiden van de verdieping.
Van Duurenlaan 2 in Bakkum (verzonden 09-02-2010) 

Het uitbreiden van de woning.
Pieter Kieftstraat 1 in Castricum (verzonden 09-02-

2010)
Het plaatsen van een dakkapel.

Boccherinistraat 2 in Castricum (verzonden 09-02-
2010)
Het uitbreiden van de woning.

Eerste Groenelaan 93 in Castricum (verzonden 09-02-
2010)
Het uitbreiden van de woning.

Helmar 9 in Limmen (verzonden 09-02-2010) 
Het uitbreiden van de woning. 

Prinses Irenestraat 24 in Castricum (verzonden 09-02-
2010)
Het plaatsen van dakkapellen.

Leeuwerik 1 in Castricum (verzonden 05-02-2010) 
Het wijzigen van de gevels.

Wisseven 3 in Castricum (verzonden 10-02-2010) 
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van dakkapellen.

Anna Reynvaansingel 1 in Castricum (verzonden 05-
02-2010)
Het plaatsen van een dakkapel.

*Sloopvergunningen
Breedeweg 50 in Castricum (verzonden 09-02-2010) 

Het verwijderen van asbestplaten.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte 
van het betreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd 
te worden ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH in 
Castricum. Inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de 
afdeling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Be-
drijven, de gemeentelijke locatie in Limmen.

*Bouwvergunningen met ontheffing
Kanaalweg in Akersloot (verzonden 08-02-2010) 

Het plaatsen van een reclamebord (legalisa-
tie).

Geelvinckstraat 68 in Castricum (verzonden 08-02-
2010)
Het uitbreiden van de woning.

Hoocamp 4 in Akersloot (verzonden 11-02-2010) 
Het plaatsen van dakkapellen.

Buurtweg 43 in Akersloot (verzonden 09-02-2010) 
Het bouwen van een schuur (legalisatie).

*APV-vergunningen (overigen)
Ontheffing sluitingsuur VV Limmen (08-02-2010)
Aan het bestuur van VV Limmen is een ontheffing van 
het sluitingsuur verleend voor de nacht van 27 op 28 
februari 2010 tot 02.00 uur.
Vergunning reclameborden Montessorischool (08-02-
2010)
Aan de Montessorischool te Castricum is vergunning 
verleend voor het plaatsen van reclameborden van 25 
februari tot 10 maart in de kern Castricum en van 25 fe-
bruari tot 7 maart 2010 in de kernen Limmen, Akersloot 
en Bakkum.
Collectevergunning Vrienden van Sighet (08-02-2010)
Aan de Stichting De Vrienden van Sighet is een collec-
tevergunning verleend om op 10 april 2010 levensmid-
delen en schoonmaakmiddelen in te zamelen bij de su-
permarkt aan de Vuurbaak 1 te Limmen.
Collectevergunning Terre des Hommes (08-02-2010)
Aan Terre des Hommes is een collectevergunning ver-
leend voor de periode van 17 t/m 23 oktober 2010.

*Evenementenvergunning (APV)
Hardloopwedstrijd Jan Knippenberg memorial (08-02-
2010)
Aan het Ministerie van Defensie is vergunning verleend 
voor het houden van (deel van) een hardloopwedstrijd 
op het strand op 3 april 2010.
Straatgolf (08-02-2010)
Aan Promes BV te Akersloot is vergunning verleend 
voor het organiseren van straatgolf in Akersloot voor dit 
kalenderjaar.

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van 

verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan 
bij de Rechtbank in Alkmaar. Het adres is:
Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 
1800 BG Alkmaar.

Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na 
indiening van het beroepschrift ontvangt u een accept-
giro van de Griffie van de Rechtbank.

BesTemmingspLAnnen
*Vastgesteld bestemmingsplan “Schulpstet 32, 
Bakkum”
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als 
gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend dat, bij besluit van 4 februari 
2010, het bestemmingsplan “Schulpstet 32, Bakkum” 
door de gemeenteraad is vastgesteld.

Het bestemmingsplan betreft een correctieve herziening 
die het onderdeel herstelt waaraan de provincie goed-
keuring heeft onthouden en geeft derhalve uitvoering 
aan het besluit van Gedeputeerde Staten. Voor een 
compleet overzicht van wijzigingen, de inhoud van het 
bestemmingsplan en overige relevante stukken, verwij-
zen wij u naar de website www.castricum.nl. 
De gemeenteraad heeft besloten om geen exploitatie-
plan vast te stellen voor het bestemmingsplan.
De stukken liggen met ingang vanaf woensdag 17 fe-
bruari 2010, gedurende zes weken ter inzage in de ge-
meentelijke locatie, afdeling Dienstverlening, team BWB 
aan de Zonnedauw 4 te Limmen. 
U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
mevr. P. Drenth-Reus, tel. (0251)-661122. 

Vanaf de dag na ter inzage legging, kan gedurende de 
zes weken (dus vanaf donderdag 18 februari 2010 tot en 
met woensdag 31 maart 2010), door belanghebbenden 
beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Binnen de beroepstermijn 
kan een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Beroepschriften, 
respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening, 
dienen te worden gericht aan de voorzitter van de afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

* Ontwerpbestemmingsplan ‘Visweg 1 Limmen’
Burgemeester en wethouders van Castricum hebben in-
gestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Visweg 1 
te Limmen’. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter 
vaststelling wordt aangeboden aan de raad, wordt een 
ieder in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van 
het ontwerpbestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan betreft het oprichten van een 
nieuwe woning op het adres Visweg 1 te Limmen.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van don-
derdag 18 februari 2010 gedurende 6 weken ter inzage 
bij het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening aan de 
Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende de openingstij-
den.
Tevens staat het plan op de website van de gemeente 
Castricum:  en op www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder een 
zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen dienen bij 
voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moeten 
worden gericht aan de gemeenteraad van de gemeente 
Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum. Wij 
verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze 
op het ontwerpbestemmingsplan ‘Visweg 1 Limmen’.

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 meer informatie kunt 
u contact opnemen met mw. mr. N.A.E. van Offeren, 
tel. (0251)661122. 

verkeersBesLuiT
Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2 
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)  en met inacht-
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Willen de politieke partijen meewerken 
met lokale energiecoöperatie CALorie? 
Castricum - Vorige week heeft 
CALorie een mail aan alle frac-
ties van de politieke partijen ge-
stuurd om de energievisie uiteen 
te zetten en te peilen hoe de par-
tijen daar tegenover staan. CA-
Lorie wil een eigen lokale ener-
giecoöperatie oprichten. Vrije-
Lijst, CKenG en GroenLinks wil-
len meewerken aan de plan-
nen van CAlorie. GDB, VVD en 
D66 hebben de mail niet beant-
woord.
Jurgen van der Heijden en Re-
né Moerman zijn de initiatief-
nemers. “We hebben de partijen 
gevraagd wat ze na de verkie-
zingen concreet willen doen als 
ze aan de coalitiebesprekingen 
kunnen meedoen”, aldus Jurgen. 
“CALorie heeft zelf vijftien con-
crete punten aangedragen om 
hen op weg te helpen.” Een colle-
ge- en raadsbesluit om doortas-
tend te komen tot een duurzaam 
en CO2-neutraal CAL, te berei-
ken uiterlijk in 2030, met daar-
in concrete meetbare stappen 
om te komen tot energieneutra-
liteit van de gemeenten; dat is 

wat CALorie wil. En het ontwik-
kelen van een bijbehorend uit-
gewerkte energievisie met een 
uitvoeringsplan. Maar ook inzet 
van capaciteit en middelen. “Dus 
gelden vrijmaken om alle secto-
ren van het ambtelijk apparaat te 
doordringen van het belang van 
energiebewust plannen en han-
delen.”
CALorie wil in 2010 de realisa-
tie van enige voorbeeldprojec-
ten in de openbare ruimte ver-
wezenlijken met goed zichtbare 
presentatie van de gerealiseerde 
besparing. René vervolgt: “In de 
gemeentelijke publicaties willen 
we wekelijks aandacht aan reeds 
behaalde resultaten en aan ge-
starte actuele plannen ter reali-
sering van de doelstelling. Ge-
meentelijke gebouwen kunnen 
bovendien een voorbeeldfunctie 
geven door het zo veel mogelijk 
toepassen van de milieuvrien-
delijke maatregelen.” Verder wil 
CALorie samen met de gemeen-
te een website ontwikkelen met 
alle informatie over duurzaam-
heidsmaatregelen die burgers en 

bedrijven kunnen treffen, de be-
sparingen die ze opleveren en de 
mogelijk daarbij te benutten sub-
sidiekanalen. “En we willen pres-
tatieafspraken maken met wo-
ningcorporaties om in hun on-
derhoudsplanning maatregelen 
mee te nemen die de woning-
voorraad de komende tien jaar 
50% energiezuiniger zullen ma-
ken”, vervolgt René. “Alle nieuw-
bouwprojecten kunnen worden 
getoetst op ontwerpcriteria ge-
richt op energiebesparing en ac-
tieve toepassingsmogelijkheden 
van duurzame energie.” 
Ook het stimuleren bij nieuw-
bouw en renovatie van warmte-
pompen op duurzaam opgewek-
te elektrische energie in plaats 
van gasgestookte verwarmings-
ketels behoort tot de wensen. 
“Het is zinvol een kader te schep-
pen voor toepassing van kleine 
windturbines op plaatsen waar 
deze zonder grote hinder toege-
past kunnen worden. We willen 
dat er uitvoeringsplannen ont-
wikkeld worden om de huidige 
openbare verlichting door ver-

neming van de artikelen 3 en 12 van het BABW heb-
ben burgemeester en wethouders d.d. 25 januari 2010 
besloten:
1. door middel van plaatsing van verkeersbord E6 als be-

doeld in bijlage 1 van het Re-glement Verkeersregels 
en Verkeerstekens (RVV) een gehandicaptenparkeer-
plaats zo dicht mogelijk bij de woning Huibert van 
Ginhovenstraat 21, kern Castricum, te reserveren, 
voor een motorvoertuig met een onderbord waarop 
kenteken van betrokkene staat vermeld, zoals aange-
geven op de bij dit besluit behorende tekening.

Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang 
wordt getroffen, kan hiertegen binnen zes weken na de 
datum van bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van 
Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

Verkiezing
gemeenteraad 2010
STEMMEN BIJ VOLMACHT
De burgemeester van Castricum maakt bekend dat het 
bij de aanstaande verkiezing van de leden van de raad 
van de gemeente Castricum op woensdag 3 maart 2010 
een kiezer is toegestaan bij volmacht te stemmen. Daar-
bij gelden de volgende bepalingen.

MACHTIGING DOOR OVERDRACHT VAN DE 
STEMPAS
1. De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde ge-

meente als kiezer is geregistreerd, machtigen om voor 
hem/haar te stemmen.

2. De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt 
op de stempas en laat de kaart door de gemachtigde 
medeondertekenen.

3. De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs om-

gezette, stempas aan de gemachtigde over.
4. Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig iden-

tificatiebewijs aan de gemachtigde meegeven. Dit 
kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het 
stembureau laten zien.

5. Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette 
stempas, kan tot en met de dag van de stemming.

6. Een volmacht die is verleend door overdracht van de 
stempas kan, tot het uitbrengen van een stem door 
de gemachtigde, door de volmachtgever worden in-
getrokken.

Een kiezer mag niet meer dan 2 (twee) volmachten aan-
nemen.
De volmachtstem dient tegelijk met de eigen stem te 
worden uitgebracht.

Nadere inlichtingen worden verstrekt door Team Bur-
gers, Zonnedauw 4.

lichting uit duurzame bronnen 
te vervangen. Het zou bovendien 
mooi zijn als er middelen vrijge-
maakt worden om lesmateriaal 
over duurzaamheid te ontwik-
kelen of in te kopen voor basis-
scholen en middelbare scholen 
in de CAL.”
“Helaas is er geen enkele par-
tij die concrete uitspraken heeft 
gedaan met betrekking tot deze 
punten”, vervolgt Jurgen.. “Wel 
hebben we gelukkig andere 
hoopvolle reacties gehad.” 
GroenLinks onderschrijft volle-
dig de doelstellingen van CALo-
rie, voor 2030 volledig zelfvoor-
zienend in de eigen lokaal op-
gewekte duurzame energie. En 
ze geven aan de vijftien punten 
de komende raadsperiode te ge-
bruiken in hun raadswerk.
CK&G geeft aan de vijftien pun-
ten te willen onderzoeken naar 
de haalbaarheid. Deze partij 
komt ook met een aanvulling: 
oplaadpunten voor elektrische 
auto´s.
De VrijeLijst geeft aan CALorie te 
ondersteunen. Dus volledig zelf-

voorzienend te worden en het 
liefst zo snel mogelijk en zeker 
sneller dan wat nu landelijk is af-
gesproken. Ze willen zich hier-
voor beleidsmatig volledig inzet-
ten om te komen tot een ener-
gievisie.
In de PvdA wordt wel gesproken 
over het streven naar het op ter-
mijn energieneutraal zijn, maar 
er worden geen concrete hand-
vaten aangegeven. Wel willen ze 
toewerken naar een klimaatneu-
trale gemeente in 2025. 
CDA geeft aan dat Castricum een 
CO2 neutrale gemeente moet 
worden en dat in 2020 hiervan 
25% gerealiseerd moet zijn. 
Jurgen: “De conclusie is wel 
duidelijk. De lokale partijen en 
GroenLinks nemen de meest 
vergaande positie in en bieden 
ons daarmee de kans om ze aan 
te spreken op hun woorden tij-
dens en na de verkiezingen. De 
komende jaren zal blijken wat 
hun daden zullen zijn.” Wie op 
de hoogte willen blijven van wat 
CALorie doet, stuurt  een mail 
naar calorie2010@gmail.com. 

Win jaar lang honderd 
staatsloten bij Primera
Castricum - Iedere maand kans 
maken op miljoenen? Bij aan-
koop van twee staatsloten voor 
de trekking van 10 maart óf 10 
april maken klanten bij Primera 
Geesterduin kans op het winnen 
van een jaar lang honderd keer 
meespelen met staatsloten per 
trekking! Bij aankoop van twee 
hele staatsloten  of een straat-
je 1/5 staatsloten ontvangt men 
een deelnamekaartje. Na het in-
vullen van de lotnummers op dit 
kaartje maken klanten kans op 
deze prijs. Dit houdt in dat één 
jaar lang met honderd staatslo-
ten per trekking meegespeeld 

kan worden. Concreet zijn dit 
honderd hele staatsloten inclu-
sief Jackpot ter waarde van 15,00 
euro voor de twaalf maandelijk-
se reguliere trekkingen, 100 hele 
staatsloten inclusief Jackpot ter 
waarde van 15,00 euro voor de 
Koninginnedagtrekking en hon-
derd halve staatsloten inclusief 
Jackpot ter waarde van 15,00 
euro voor de Oudejaarstrekking.  
De in totaal 1400 loten hebben 
gezamenlijk een aankoopwaar-
de van 21.000,- euro.  Met al de-
ze loten wordt er zeker duizen-
den euro’s aan prijzengeld ge-
wonnen!

Meewandelen rondom Castricum?
Castricum - Groepen van 20 tot 
25 mensen nemen deel aan de 
korte én lange, begeleide toch-
ten van de Stichting Welzijn Cas-
tricum. Een 15 kilometertocht 
wordt op 24 februari georgani-

seerd. Het vertrekpunt voor de-
ze tocht is om 10.00 uur bij de 
kaartjesautomaten voor het sta-
tion in Castricum. 
De 6/7 kilometerwandeling ver-
trekt op 3 maart om 10.00 uur 

vanaf De Hoep in Bakkum. Bei-
de kosteloze tochten worden op 
woensdagen eens in de 14 da-
gen gelopen vanaf de bovenge-
noemde vertrekpunten. Vooraf is 
geen opgave nodig. 


