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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

uw insTallaTeuR VooR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

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

INSTAL
®GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683

BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Kijk voor meer specialiteiten op www.kuilmanbanket.nl

Niet te overtreffeN!

oma’s appeltaart
deze week 
van 7.95 voor € 6,95
6/8 pers.

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum  

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Pakketaanbieding

22-02 t/m 28-02

1 varkenshaas- 
   medaillon bio

1 lamsburger bio

1 rundersaucijs bio

samen

€ 3,99

Skal 20199

Openingstijden:
di. t/m vr.  10.00-17.30 uur

do.av.  19.00-21.00 uur
za.  10.00-17.00 uur

Dorpsstraat 39a - Castricum
0251-652510 www.feelitschoenen.nl

20%
extra 

kassakorting
op afgeprijsde

artikelen

Raad vergadert op school

Publieksbalie gemeente 
tijdelijk naar Limmen
Castricum - Tijdens de verbouwing en uitbreiding van het raad-
huis in Castricum kunnen inwoners van de gemeente Castri-
cum voor de publieksbalie tijdelijk terecht in het voormalige 
gemeentehuis in Limmen. 

Het college van B&W, griffie en 
de beleidsafdelingen worden tij-
delijk gehuisvest in het gebouw 
De Loet op het terrein van Dijk & 
Duin. Het Clusius College wordt 
zo lang het domein van de raad. 
De fractie- en de raadsverga-
deringen vinden plaats in het 
collegegebouw van de VMBO-
school. 

De verhuizing naar de tijdelijke 
locaties moet op 1 september 
gereed zijn. De tijdelijke huisves-
ting sluit direct aan op de nieuwe 

organisatiestructuur die de ge-
meente voor ogen heeft. De nieu-
we afdeling dienstverlening komt 
in zijn geheel in Limmen te zit-
ten. Daarmee is de publieke balie 
voor alle onderwerpen centraal 
op één plek geregeld, waar deze 
nu nog over twee plaatsen is ver-
spreid. Nu moeten de inwoners 
voor bijvoorbeeld een reisdocu-
ment naar Castricum en voor een 
advies over een bouwaanvraag 
naar Limmen. In het voormalige 
gemeentehuis moeten wel en-
kele aanpassingen, zoals extra 

balies en een noodaggregaat 
gerealiseerd worden, voordat de 
publieksbalie zijn intrede doet. In 
totaal komen er straks 73 mede-
werkers in de nieuwe publieks-
balie te werken. 
Het bestuurlijke gedeelte van 
de gemeente wordt tijdelijk ge-
vestigd op het terrein van Dijk & 
Duin. In totaal gaat het om 131 
medewerkers. 

De gemeentese-
cretaris vertrekt
Castricum - Leo ‘t Hart kan 
zich niet vinden in de reorgani-
satie van het ambtelijk apparaat 
en daarom stapt de gemeente-
secretaris op. Er is een externe 
adviseur aangetrokken om de 
reorganisatie te volbrengen. 

Te koop in Japan
Castricum - De laatste cd van 
pianist Jos van Beest ‘Exclusively 
for You’ wordt uitgebracht in Ja-
pan. Van Beest heeft al meerdere 
malen opgetreden in het land 
van de rijzende zon en is er on-
gekend populair.

Bushokjes vernield,
getuigen gezocht

Castricum - De politie zoekt 
getuigen van de vernieling van 
vijf bushokjes in Castricum in de 
nacht van donderdag op vrijdag. 
Op vrijdagmorgen werd gecon-
stateerd dat van vijf bushokjes 
aan de Oranjelaan, Kleibroek, 

Soomerwegh en de Heereweg 
de ramen waren ingegooid.
De politie is op zoek naar eventu-
ele getuigen van deze vernielin-
gen. Zij worden verzocht contact 
op te nemen met de politie in 
Castricum, tel.: 0900-8844.

Lawaaiactie
Castricum - De Vereniging 
Vrienden van de Bakkerij vindt 
het onverteerbaar dat het pop-
podium nog een half jaar had 
kunnen draaien, want het ge-
bouw is nog steeds niet afge-
broken. Donderdagavond 21 
februari verzamelen de actie-
voerders zich om 20.30 uur bij 
de Bakkerij waarna een lawaai-
tocht door het dorp volgt. Die 
tocht voert naar het gemeen-
tehuis waar een actieboekje 
wordt overhandigd.

Hart van 140 rode ballonnen
Limmen - De 24-jarige Nick Thijssen wilde zijn vriendin, de 25-jarige 
Linda de Swart met wie hij nog maar net samenwoont, eens extra ver-
rassen. Nietsvermoedend werd Linda op Valentijnsdag gewekt met een 
rode roos en vier rode ballonnen. “Ga eens mee naar buiten”, zei Nick 
vervolgens. Tot haar grote verrassing stond daar voor het raam een 
gigantisch hart, bestaande uit 140 rode ballonnen.
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 23 februari 18.30 uur: Woord- 
en gebedsdienst met samenzang. 
Voorganger pastor G. Huisman.
Zo. 24 februari 9.30 uur: Eucharis-
tieviering m.m.v. gemengd koor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 23 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. herenkoor. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 24 februari 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 24 februari: Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. D. van Arkel. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5m/ether 
105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Prof. 
dr. E. Talstra m.m.v. cantorij. Tij-
dens dienst kindernevendienst 
en crèche.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 24 februari 10.00 uur: Arjan 
van Doorn uit Heemskerk. Ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin

Zo. 24 februari 10.00 uur: Ds. Jan 

Tulp en pastor André Wesche 

(afscheidsviering ds. Jan Tulp).

H. Cornelius Parochie Limmen
Za. 23 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering m.m.v. herenkoor. 
Voorganger oud vicaris G. Geu-
kers.
Zo. 24 februari 10.00 uur: Woord- 
en communieviering met spon-
taan koor. Voorganger pastor J. 
Olling.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 24 februari 10.00 uur: Ds. 
Blaauw.

R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 23 februari 19.00 uur: Medi-
tatieve viering met solisten. Voor-
ganger pastor W. van Schie.
Zo. 24 februari 10.00 uur: Eu-
charistieviering met herenkoor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.

Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot
Zo. 24 februari. Dienst in Uit-
geest. Drs. Brunsveld uit Utrecht. 
Avonduur.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 22 februari 19.00 uur: Eucha-
ristieviering in Geesterheem
19.00 uur: Kruisweg.
Za. 23 februari 19.00 uur: Woord- 
en zangviering.
Zo. 24 februari 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
heren.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten

Doktersdiensten

Algemene Informatiei
Medische en hulpdiensten

Huisartsen Castricum, 
Akersloot en Uitgeest

Avond/nacht/weekenddienst: 
Werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur en weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen: Huisartsenpost Beverwijk 
(Rode Kruis Ziekenhuis) alleen 
volgens telefonische afspraak: 

0251-265265. Bij contact met 
de post wordt gevraagd om 
verzekeringsgegevens, zorg dat 
deze paraat zijn.

Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-
neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-

zigheid van de eigen huisarts.
Afwezig: dr. Doeksen en dr. 
Tromp 22 t/m 29 februari, dr. Mo-
hammadnia 25 t/m 29 februari. 
Dr. Remmelswaal 28 februari.

Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844

Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest, Benes-
serlaan 266. Behandeling alleen 
volgens telefonische afspraak, 
tel. 0251-313879 tussen 8.30-
12.00 uur en 13.00-16.00 uur. 

In het weekend tel. 06-53937620. 
Waarneming voor de tandartsen 
in Castricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest. Alleen voor spoed-
gevallen.

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

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

Apotheek Limmen/Heiloo

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

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

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

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

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

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

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

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

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

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

Burgerlijke Stand 
Geboren:
Wonende te Castricum:
07-02-2008: Qimo Tido Hako, 
zoon van L. van der Zwan en 
A.N.C. Holtslag, geboren te Alk-
maar.
Aangifte huwelijken en 
partnerschapsregistraties:
13-02-2008: Holleman, Adreas 
J.W. en Klaver, Alida, beiden wo-
nende te Castricum.
14-02-2008: Min, Jacobus M. en 
Kwantes, Marieke, beiden wo-
nende te Castricum.
Huwelijken en 
partnerschapsregistraties:
08-02-2008: Zonneveld, Gerar-
dus W. en Nannes, Caroline G.J., 
beiden wonende te Heerhugo-

waard.
08-02-2008: Nanne, Christiaan 
J. en Towle, Elizabeth C., beiden 
wonende te Castricum.
Overleden:
Wonende te Castricum:
05-02-2008: Spuls, Ferdinandus 
J.P.A.J., oud 80 jaar, gehuwd met 
W.C.J.A. Cox, overleden te Bever-
wijk.
09-02-2008: Kant, Greta, oud 
73 jaar, gehuwd geweest met J. 
Haga, overleden te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
10-02-2008: Rek, Gijsbertus J., 
oud 77 jaar, gehuwd geweest 
met C.W.M. Lentz, overleden te 
Akersloot.
Wonende te Bakkum:

08-02-2008: Noordanus, Jorke, 
oud 74 jaar, gehuwd met B.E.M. 
van der Meer, overleden te Bak-
kum.
08-02-2008: den Engelse, Her-
men, oud 85 jaar, gehuwd met 
D.E. Lageman, overleden te 
Heemskerk.
Wonende te Limmen:
10-02-2008: Kuijper, Josephus 
C.S., oud 78 jaar, gehuwd met A. 
Castricum, overleden te Limmen.

Het pontje vaart weer
Akersloot - Het veerpontje over het Noordhollandskanaal 
bij Akersloot is weer in gebruik genomen. Door een aan-
varing met een zandschip afgelopen donderdag bleef de 
kabel van de pont in de schroef van het schip haken en re-
paraties waren noodzakelijk. 

De scheepvaartinspectie heeft een week voor het ongeluk de ge-
meente een certificaat gestuurd met toestemming om nog een 
jaar te varen met deze pontveer in afwachting van een nieuw 
pontveer. Het uitvoeren van de benodigde reparaties ging snel-
ler dan verwacht. Vooral voor schoolgaande kinderen en overig 
fietsverkeer is overzetten via het pontje van belang.

Geen krant 
ontvangen?

Bel: 0251-674433
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Avienna
Ochtendkrantbezorger worden is een roeping. Je moet be-
lachelijk vroeg je bed uit, sjouwt met zware kranten, in het 
donker, in de kou. Maar zo’n zware taak wordt niet alleen 
financieel beloond, ook mentaal. Als krantenbezorger help 
je mee in het proces van up to date informatieversprei-
ding. Maar het is een uitstervend beroep, want tv, internet 
en gsm zijn hard op weg op naar een dominante positie. 
Het is ook veel leuker om het nieuws op tv te kijken. Voor 
kinderen is er nieuws in een hip en jeugdig jasje. Nieuws 
uit de regio kunnen we bekijken via het RTV Noord-Hol-
land journaal. Als je wilt weten hoe een oma in een klein 
dorpje het record smurfensparen heeft verbroken of hoe 
een man al jaren lang leeft van duivenvoer dan kan dat 
ook. Mensen die amusement en informatie gecombineerd 
voorgeschoteld willen krijgen kunnen tegenwoordig hun 
hart ophalen. Ik kijk nooit het journaal. Ik kijk zelfs bijna 
geen tv. Van een bijna afgestudeerde mediawetenschapper 
zou je misschien het tegenovergestelde verwachten. Maar 
mijn televisiekijkonschuld is de afgelopen jaren wegge-
ebd, zodat ik bij de meeste commerciele televisieprogram-
mas meer negatieve dan positieve dingen kan benoemen. 
Televisieverslaafde mensen raad ik dan ook aan om een 
dergelijke studie te volgen. Om niet wereldvreemd te wor-
den kijk ik wel elke morgen even het nieuwsoverzicht op 
teletekst. Op deze manier kan je namelijk zelf selecteren 
over welk nieuws je meer wilt weten. Dan kies ik voor on-
derwerpen als “Hond schiet man in been” of  “Man zet 
denkbeeldig vriendje te koop op ebay”. Want als ik net 
wakker ben hoef ik niet meteen geconfronteerd te worden 
met ernstig wereldleed. Dat heet struisvogelgedrag en ik 
raad het iedereen aan die wil genieten van z’n ontbijtje. 

Anoek

Geen sluipverkeer meer
Castricum - Maandag is ook de Dr. van Nieveltweg afgesloten voor 
autoverkeer. Dit gebeurde nadat bewoners hadden geklaagd over het 
zware verkeer dat gebruikmaakte van de omleiding sinds een deel van 
de Soomerwegh en C.F. Smeetslaan zijn afgesloten. De parkeerhavens 
zijn nog wel bereikbaar en ook het fietsverkeer heeft geen last van 
deze maatregel. (Foto: Giel de Reus).

Viering Wereldgebedsdag 
Castricum - Vrijdag 7 maart wordt de viering van Wereldge-
bedsdag gehouden. Wereldwijd wordt er 24 uur in 170 landen 
dezelfde liturgie gevierd als een gebedsring van hoop en trouw 
aan elkaar. Dit jaar is de liturgie samengesteld door vrouwen 
uit verschillende kerkelijke genootschappen uit Guyana met 
als thema ‘Wijsheid en Inzicht’.

Guyana ligt in het noordoosten 
van Zuid Amerika en is een van 
de armste landen van de regio. 
De collecteopbrengsten komen 
ten goede aan: Voorlichtingspro-
jecten over Aids en HIV in Pome-
ron, wat een afgelegen gebied 
is in het achterland van Guyana, 
alsmede aan onderwijs en medi-
sche zorg. Voedselproject in de 
hoofdstad Georgetown, alsmede 
de medische zorg voor de vele 
oudere deelnemers. Jeugdpro-
ject van Ruimveldt Children’s 

Home. Hier worden Aidswezen 
en kinderen van ouders met Aids 
opgevangen en krijgen les. Er is 
grote behoefte aan een waterzui-
veringsinstallatie en lesmateriaal. 
Zij krijgen geen enkele vorm van 
subsidie.
De Wereldgebedsdag wordt in 
Castricum gevierd op vrijdag 7 
maart om 19.30 uur in de Mara-
nathakerk.
Voor meer informatie kan men 
terecht op internet: www.wereld 
gebedsdag.nl.

Afscheid van 
Ds. Jan Tulp
Castricum - Op 28 februari 
neemt ds. Jan Tulp tijdens een 
symposium afscheid als geestelijk 
verzorger van GGZ Dijk en Duin 
na dertien jaar hier werkzaam te 
zijn geweest. Op dit symposium 
gaan cliënten, medewerkers en 
andere genodigden met elkaar 
in gesprek over de betekenis, de 
werking en de ondersteuning die 
de geestelijke verzorging aan-
biedt in de psychiatrie.

Korte teken- en schildercursussen 
voor kleuters en oudere kinderen 
Castricum - Op 20 maart start 
Toonbeeld twee korte kinder-
cursussen. Kleuters krijten en 
kwasten en Tekenen en schilde-
ren voor kinderen van negen tot 
twaalf jaar. In zes lessen  lekker 
aan de slag met krijt, verf en pa-
pier. 
Op donderdagmiddag kunnen 
eerst de kleuters aan het werk. 

Om 17.00 uur tekenen en schilde-
ren voor kinderen die meer willen 
weten over verschillende teken- 
en schildertechnieken. 

Aanmelden kan bij Toonbeeld 
aan de balie tijdens kantooruren 
of via de site www.toonbeeld.tv. 
Voor een open les telefonisch 
aanmelden op 0251-659012.

Creatief voor 55+
Castricum - Op dinsdag 26 fe-
bruari tussen 10.00 en 12.00 uur 
wordt in de Tuin van Kapitein 
Rommel de workshop ‘Schilderen 
vanuit je gevoel’ gegeven voor 
55+. Ervaring met schilderen of 
kennis van technieken is niet 
belangrijk. Op dinsdagochtend 1 
april wordt voor de tweede keer 
een workshop kleur gegeven, 
waarbij de deelnmers leren welke 
kleuren het beste bij hen passen. 
Voor opgave van deze activiteiten 
kan men terecht bij de Stichting 
Welzijn Castricum, tel.: 656562.

Leven in balans 
Castricum - De Raad van Ker-
ken Castricum nodigt belang-
stellenden uit voor een bijeen-
komst het het gezelschap ‘Wind 
van zee’. Piet Paree, verteller, en 
enkele musici vertellen een ver-
haal dat kan inspireren. Dit vindt 
plaats op donderdag 28 februari, 
aanvang 20.00 uur in de Mara-
nathakerk. De zoektocht naar 
een betere balans heeft te ma-
ken met vragen over de verde-
ling van geld en goederen, goed 
beheer of  verspilling, recht en 
onrecht; kortom - met een stijl 
van leven. De aanwezigen gaan 
die avond samen op zoek naar 
antwoorden, keuzes, mogelijke 
veranderingen. Aanmelding per 
e-mail: rvk.castricum@casema.nl 
of via 0251-656019.

Kinderpaaswork-
shop bij Mem’s 
Castricum - Woensdag 12 maart 
en zaterdag 15 maart wordt een 
paasworkshop gegeven speciaal 
voor kinderen. Deze vindt plaats 
in Mem’s atelier op De Loet 294 
in Castricum. De start is om 
14.00 uur. Aanmelden kan op tel.: 
0251-670775.

Open dag op de Rembrandtschool
Akersloot - Op dinsdag 4 maart 
houdt de openbare basisschool 
Rembrandt in Akersloot een open 
dag voor iedereen die eens een 
kijkje wil nemen hoe het er op 
school toegaat. Ouders van leer-
lingen, ouders/verzorgers die op 
zoek zijn naar een goede school 
voor hun kind en alle overige be-
langstellenden zijn welkom. Van 
9.00 tot 15.00 uur staat de deur 
voor belangstellenden open. 
De hele dag zijn de directie, de 
groepsleerkrachten, de vakleer-

kracht muziek en de leden van 
de ouderraad en de medezeg-
genschapsraad aanwezig om 
informatie te verstrekken en vra-
gen te beantwoorden. Bovendien 
is er de gelegenheid om bij de 
adjunct-directeur van de school, 
Astrid Mulder, nieuwe leerlingen 
in te schrijven. De Rembrandt-
school is gelegen aan de Mozart-
laan 65 te Akersloot, tel.: 313623. 
Het schoolgebouw is volledig ge-
renoveerd en aangepast aan de 
eisen van deze tijd.

Cursus ‘Inspelen op peuters’
Castricum - Op maandag 31 maart gaat van start de kortdu-
rende cursus ‘Inspelen op peuters’, georganiseerd door de 
Stichting Welzijn Castricum, Opbouwwerk, in samenwerking 
met het Horizon College. Er zijn geen kosten aan deze cursus 
verbonden.

De cursus ‘Inspelen op peuters’ 
geeft inzicht in de achtergrond 
van het gedrag van peuters en 
gaat in op deze boeiende maar 
ook eigenzinnige leeftijdsfase. 
De manier waarop men kijkt naar 
kinderen bepaalt ook de reactie. 
Men leert het eigen handelen 
afstemmen op het kind en krijgt 
handvatten voor een positieve, 
duidelijke communicatie met 
kinderen.
In de cursus wordt gewerkt met 
videofragmenten van peuters en 
wordt gebruik gemaakt van een 
overzichtelijke cursusmap. Er is 

veel ruimte voor het inbrengen 
van eigen voorbeelden en onder-
linge uitwisseling. 
De cursus wordt gegeven op 
maandag 31 maart en 7, 14 en 
21 april van 20.00 tot 22.00 uur 
in Ontmoetingscentrum Geester-
hage, Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. 

Voor informatie of opgave voor 
de cursus ‘Inspelen op peuters’ 
kan contact opgenomen worden 
met de Stichting Welzijn Castri-
cum, telefoon (0251) 656562. 
Mail: info@welzijncastricum.nl.
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Acties poppodium Bakkerij 
Het is een half jaar geleden dat ons pand de Bakkerij de deuren moest 
sluiten. De verwachting was dat het ook binnen een maand gesloten 
zou worden. Maar inmiddels staat het pand er nog steeds. Hoewel er 
nu met voorbereidingen voor sloopwerkzaamheden begonnen is, blijft 
het feit dat we als Vereniging Vrienden van de Bakkerij het poppodium 
nog een half jaar hadden kunnen laten draaien. En hier zijn wij zeer 
teleurgesteld over! Vandaar dat we nu een reeks van ludieke acties 
gestart zijn. We hebben een actieversie van ons maandelijkse krantje 
gedrukt waarin teleurgestelde burgers op de foto zijn gegaan om de 
Bakkerij te steunen. In dit boekje zijn onze gemengde gevoelens over 
het gemeentebeleid ten opzichte van de Bakkerij ook uiteengezet. Dit 
boekje wordt uitgedeeld als promoactie aan burgers van Castricum. 
En volgende week donderdag wordt een uitgebreidere versie van dit 
boekje op ludieke wijze aangeboden aan de gemeente Castricum. 
Donderdagavond 21 februari zullen vele Bakkerijers zich om 20.30 uur 
verzamelen bij de Bakkerij op het Bakkerspleintje waarna we een la-
waaitocht door het dorp zullen aanvangen om 20.45 uur. Die tocht zal 
richting gemeentehuis gaan waar we ons boekje om 21.15 uur aan de 
gemeente Castricum zullen aanbieden.
Namens actiecomité ‘We’ll Be Bak!’, Wino van Huis.

Surfavond en live benefiet

Bakkerij zet half jaar 
leegstand van zich af 
Castricum - Het zijn roerige tijden voor de Bakkerijers. Gefrus-
treerd dat de Bakkerij inmiddels al een half jaar leeg staat en 
onbegrip voor de eis dat zij het pand al in de zomer hebben 
moeten verlaten. Om hun onvrede hierover te uiten hebben 
een aantal vrijwilligers daarom een actiecomité gevormd.

Met een aantal ludieke acties 
wordt de komende tijd de onvre-
de geuit en aandacht gevraagd 
voor de huisvestingsproblema-
tiek van de Bakkerij. Om de ge-
mengde gevoelens van zich af te 
kunnen zetten is er dit weekend 
het nodige te doen voor de Bak-
kerijers in Egmond-Binnen en 
Alkmaar. 
In Joeb is de Bakkerij vrijdag van 
de partij met een ‘Tropical Surf 
Friday’, waar de Biarritz Boys, The 
Mariños en dj Spook optreden. 
Parkhof steunt de Vereniging 
Vrienden van de Bakkerij door 
de Bakkerij de mogelijkheid te 
geven om op zaterdag 23 febru-
ari een benefietfestival voor de 

vereniging te organiseren. De 
entree en een deel van de drank-
omzet van deze avond gaat naar 
de vereniging. Op deze avond 
komen representanten van de 
oude garde van de Bakkerij en 
de Noord Hollandse punkscene 
de Bakkerij steunen. Schumacher 
en Sack ‘O Woes en een surprise 
act zullen op deze avond laten 
zien en horen hoe punkrock ooit 
bedoeld was. 

De entreeprijs bedraagt op beide 
avonden 4,00 euro en de aanvang 
is 20.00 uur. Joeb is te vinden aan 
de Herenweg 69 in Egmond Bin-
nen. Parkhof in het Victoriepark 
te Alkmaar.

Hot Swing Unlimited 
bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Op 24 februari presenteert Hotel Borst weer een 
nieuwe editie van Jazz in Bakkum. Deze keer komt de Hot 
Swing Unlimited de zondagmiddag invullen met warme jazz-
tonen. Aanvang 16.00 uur, de entree is gratis.

Iskra concertserie gaat
van start met contrabas
Castricum – Iskra geeft de klassieke concertserie van maart 
een bijzonder thema. In Strijkers in Castricum Klassieke Con-
certen krijgt het publiek verdeeld over vier concerten een 
samenhangend en boeiend overzicht van kamermuziek. Het 
strijkkwartet is daarvan het meest populair. Iskra start haar 
klassieke concertserie op zaterdag 1 maart met een uniek 
concert Rond de Contrabas. 

Het is de jonge contrabassist Rick 
Stotijn die samen met bevriende 
musici een interessant concert 
verzorgt met weinig gehoord re-
pertoire. Rick Stotijn stamt uit het 
befaamde geslacht van klassieke 
musici – bij vader Peter, even-
eens contrabassist studeerde hij 
af. Hij speelt enkele solowerken 
voor contrabas en met violist 
Sietse van Gorkom brengt hij het 
Grand Duo de Concert van de 
Amerikaanse contrabassist Ed-
gar Meyer. Celliste Mariette Fre-
ijzer speelt werk van de Hongaar 
Kodaly voor cello-solo.
Het Breitner Quartet  speelt op 8 
maart strijkkwartetten van Mo-
zart, Dvorak en Borodin. Het zeer 
jeugdige Allegra Kwartet bestaat 
uit vier jonge meiden die hun eer-
ste successen boekten bij de be-
kende Fancy Fiddlers van Coosje 
Wijzenbeek. Zij spelen op zater-
dag 15 maart werken van Mozart, 
Beethoven en Shostakovitsj.  
Op zaterdag 29 maart treedt het 
Arshavir Strijktrio voor het voet-

licht. Aanvoerder is de Castri-
cumse violist Gideon Nelissen. 
Samen met altviolist Benjamin 
Hamburger en cellist Frank Rut-
gers speelt hij weinig gehoorde 
strijktrio-juweeltjes van Mozart, 
Beethoven en Reger. Het Iskra 
Jaarboekje 0708 geeft meer info.
Alle concerten zijn te beluisteren 
in de Dorpskerk aan het Kerkpad 
1 in Castricum. Kaarten kunnen 
besteld worden via www.iskra.nl 
of tel.: 0251-674379.

Hot Swing Unlimited is een drie-
manformatie bestaande uit twee 
gitaristen en een contrabassist. 
Samen brengen zij echte sfeer-
volle Hot Club de France, de 
muziekstijl uit Parijs uit de jaren 
’30 en ’40 die populair werd door 
onder andere Django Reinhardt 
en het Rosenberg Trio.
Hot Swing Unlimited  bestaat 
uit bekende muzikanten die al-
len zijn gespecialiseerd in deze 
swingende muziek en veel heb-
ben opgetreden in binnen- en 
buitenland. Zoals op het ge-

renommeerde North Sea Jazz 
Festival en het Django Reinhardt 
Festival in Samois Sur Seine in 
Frankrijk. 
Buiten het virtuoze gitaarwerk 
van Hot Swing Unlimited bestaat 
hun repertoire ook nog eens uit 
een groot aantal driestemmige 
zangpartijen met nummers ge-
inspireerd door artiesten als 
Frank Sinatra en Louis Prima. Hot 
Swing Unlimited bestaat uit John 
Ligthart sologitaar/zang, Henk de 
Geus, zang/ritmegitaar en Nick 
McGuire, contrabas/zang.
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Voorjaars-
collectie

is binnen,
maten �� t/m ��

Exclusieve,
betaalbare 
damesmode

Torenstraat 36 Castricum
Tel. 0251 654221

Twice is more
Castricum - Er valt niet over te twisten. De frisse, vriendelijke boetiek van 
Wendy Tromp is een aanwinst voor de regio. Na een spectaculair entree 
in de modebranche en bijna een jaar volop zaken doen, blijkt de zorgvul-
dig gekozen Twice formule een schot in de roos. 

Wat maakt het aanbod van Twice bij-
zonder? Het antwoord is snel gege-
ven. 
Deze winkel vertegenwoordigt twee 
sterke Deense kwaliteitsmerken: 
Soya en Fransa. Elk kledingstuk van 
deze labels heeft sowieso vier eigen-
schappen waar veel modebewuste 
dames erg blij van worden: goede 
kwaliteit, betaalbaar, draagbaar 
en wasbaar. De stijl van de kleding 
spreekt velen aan. Die is charmant, 
vastberaden, fris en vrouwelijk stoer. 
Geen wapperende tierlantijnen en 
opdringerig geglim, wel subtiele 
ruches en randen en hier en daar 
een charmant detail zoals een rijtje 
knoopjes voor de grap, of een subtiel 
glansdraadje.

Neuzen is leuk, kopen ook
De intentie van Twice is in de etalage 
al goed te zien. Er hangt niet te veel en 
niet te weinig, en alles is goed zicht-
baar. Wat de poppen dragen geeft een 
goede indruk van de collectie van het 
moment. 
De winkel is overzichtelijk en ruim 
opgezet, met brede paden, rekken 
waar ‘lucht’ in zit en schone, ruime 
paskamers. Men kan dus heel prettig 
neuzen en passen. Ook wanneer men 
man en kids heeft meegebracht. De 
heren kunnen zich met een kop koffie 
in een tijdschrift verdiepen en voor de 
kleintjes draaien er nonstop filmpjes 
in de kinderhoek.
De ervaring leert dat neuzen bij Twice 
meestal uitmondt in kopen bij Twice. 
Want kopen is hier ook leuk. Waarom? 

Vanwege de goede prijs-kwaliteitver-
houding, maar ook omdat Wendy de 
collectie exclusief houdt. Dat betekent 
in de praktijk dat de collectie breed is 
en dat er per item weinig stuks wor-
den verkocht.

De voorjaarscollectie
De kleuren die voor het komende sei-
zoen de toon zetten, noemt Wendy zelf 
frisse voorjaarskleuren. Vooral de bo-
venkleding is kleurrijk; denk aan lila, 
rood, appelgroen, lime en roze. Broe-
ken en rokken zijn vooral grijs, zwart 
en lichtbruin. 
De labels Soya en Fransa zijn allebei 
wederom goed vertegenwoordigd in 
dit kleurrijk geheel. Er zijn een paar 
belangrijke verschillen tussen beide 
merken. Soya richt zich op de spor-
tieve look en heeft een breed aanbod 
van maten, dat loopt van 36 t/m 46. 
Kleding van Fransa is wat vrouwelijker 
en verkrijgbaar in de maten 34 t/m 
44.

Accessoires
Om de puntjes op de i te zetten heeft 
Wendy ook leggings, ceintuurs en tas-
sen van Sarlini en diverse sieraden in 
de collectie opgenomen. Het aanbod 
loopt uiteen qua stijl en prijs. Er zijn 
leuke sieraden voor een leuk prijsje, 
zoals een kralenarmband voor 3,95 
euro. Maar men kan ook bij Twice 
terecht voor een serieus sieraad, ge-
maakt van zilver en edelstenen, van 
het merk Silver Seven. 
Men kan altijd vrijblijvend bij Twice 
binnenlopen. Het is een aanrader!

Familie 
Helder kan 
op vakantie
Akersloot - Uit handen van 
Rabobankmanager Oscar Ho-
ning ontving mevrouw Helder 
uit Akersloot een reischeque ter 
waarde van 450,- euro. Namens de 
Ondernemersvereniging Akersloot 
deed Rob Dekker er een mooi 
boeket bloemen bij, waarmee de 
Sinterklaasactie van de OVA werd 
afgesloten. Tijd voor vakantie dus 
en dat komt volgens de winnares 
op een goed moment. Zij runt met 
haar man een zeefdrukkerij in 
Wormerveer. “En daar gaat best 
veel tijd in zitten”, aldus mevrouw 
Helder. Bij Toerkoop Zonvaart zal 
het echtpaar zeker een prima va-
kantiebestemming vinden.

Advertentie Berliner Editie: X Week: X
Documentnaam: X Pagina:  �

Vermist:
Britse korthaar omgeving 
tankstation TankQ aan de 
Rijksstraatweg Heemskerk. 
11/2 jaar oud. Tel. 0251-
236793. Kinderen zijn zeer 
verdrietig.

Big Buk 
Buk Band 
Battle!
Heiloo - In de maanden maart 
en april organiseert Buk Buk voor 
de 17e keer de Big Buk Buk Band 
Battle. Deze oudste bandjescon-
test van de kop van Noord-Hol-
land heeft in 2008 weer tuimte 
voor aanstormend talent. Aan-
gezien Noordhollands Glorie ter 
ziele is gegaan heeft Buk Buk 
de formule weer aangepast naar 
de oorspronkelijke vorm. En zelfs 
uitgebreid naar vier voorronden, 
die in maart en april georgani-
seerd worden. In mei wordt de 
wedstrijd afgesloten met de le-
gendariche finale, waarin om 
grote prijzen wordt gestreden. 
Het meest in het oog springend is 
natuurlijk de eeuwige roem met 
de  daarbij behorende Big Buk 
Buk Band Batlle Beker, voor de 
winnaar.  Opgave via www.buk-
buk.nl , bij teveel aanmeldingen 
wordt er geselecteerd op regio.  
Telefonisch aanmelden of vragen, 
tel.: 072-5321048.  

Kinderpaaswork-
shop bij Mem’s 
Castricum - Woensdag 12 maart 
en zaterdag 15 maart wordt een 
paasworkshop gegeven speciaal 
voor kinderen. Deze vindt plaats 
in Mem’s atelier op De Loet 294 
in Castricum. 

De start is om 14.00 uur. Aanmel-
den kan op tel.: 0251-670775.
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Zingen voor 55+
Castricum - Een groep senio-
ren komt elke maandagmiddag 
bijeen in Dorpshuis De Kern om 
samen te zingen. De 55-plussers 
zingen een veelzijdig repertoire, 
met onder meer nocturnes van 
Mozart, maar ook veel Neder-
landse liederen. Wie mee wil zin-
gen vrijblijvend enige keren mee 
komen doen. Men hoeft niet voor 
te zingen en geen noten te kun-
nen lezen. De repetities starten 
om 14.30 uur en duren tot 16.00 
uur. Inlichtingen bij Henny Sloof, 
tel.: 650173.

Chris Colleye
als gastmuzikant
Heemskerk - Zaterdagavond 23 
februari speelt percussionist Chris 
Colleye mee als gastmuzikant op 
de promotie dvd-opname van de 
Danceband Collective Musical 
Efforts (CME). De opname vindt 
plaats in de Nozem & de Non 
beter bekend als het voormalige 
Donkey Shot. Chris Colleye heeft 
al diverse optredens succesvol 
begeleid van CME, dus was het 
een logisch gevolg dat Chris Col-
leye acte de présence geeft op 
de promotie dvd.
De muziek van CME is te om-
schrijven als Dance, maar dan 
met het typische live gevoel van 
een band, strakke beats van een 
dj en hitgevoelige melodieën. 
CME bestaat uit: Wil Hietbrink 
basgitaar, Ian Rijksen drums, Erik 
Bakker vocals/toetsen/samples 
en Chris Colleye elektronische en 
akoestische percussie. De zaal is 
open vanaf 21.00 uur. 

Noord-Hollands 
bier proeven?
Heiloo - Noord-Holland telt 
vijftien brouwerijen. Reden 
voor Pint, regio Noord-Hol-
land, het publiek meer be-
kend te maken met de in deze 
provincie gebrouwen bieren. 
Daarom organiseren ze op 24 
februari het tweede Noord-
Hollands Bierfestival, waarbij 
de brouwers hun bieren ko-
men presenteren. Ook Slow 
Food zal vertegenwoordigd 
zijn met diverse Noord-Hol-
landse specialiteiten. Dit fes-
tival vindt plaats tussen 13.00 
en 19.00 uur in de zaal van 
Buk Buk aan de Pastoor van 
Muijenweg 12 in Heiloo.

Ogen op steeltjes
Castricum - Op woensdagmid-
dag 27 februari gaat de bos-
wachter op pad met kinderen van 
8 tot 12 jaar en hun verrekijker. 
De excursie start om 13.30 uur 
bij bezoekerscentrum De Hoep 
in Castricum en duurt ongeveer 
1,5 uur. De boswachter gaat je 
leren wat er allemaal mee kan. 
Aanmelden via www.pwn.nl/ac-
tiviteiten of 0900-7966288.

Vrouwen van Nu volop in actie
Limmen – Vrouwen van Nu, afdeling Limmen, gaat donderdag 
28 februari op excursie naar Velsen Noord voor de expositie 
‘In het donker gezien’. Vertrek: 13.00 uur vanaf  Zonnedauw. 
Opgeven bij Ineke Tebbes, tel. 072-5051732. 

Op dinsdag 18 maart de lezing 
‘De wereld van de geuren’, die 
wordt verzorgd door Ans van 
der Hoorn uit Heiloo. Zij geeft 
uitleg over de betekenis van 
geuren voor mensen, dieren en 
planten. Bovendien wordt er een 
verzameling parfums getoond. 
Aanvang: 20.00 uur in ‘Ons Huis’. 
Donderdag 27 maart voert een 
excursie naar Hoogwoud met 
als thema ‘Van boerenzoon tot 
museumdirecteur’. Donderdag 
10 april bezoeken de vrouwen 

de ecoboerderij van Ria Berger 
Mooij. 
Woensdag 16 april is er een ge-
zamelijke avond met het K.V.G. 
Aanvang: 20.00 uur in de Burge-
rij. Vrijdag 18 april staat de ope-
rette ‘La Perichole’ op het pro-
gramma die te zien is in Hoorn. 
Vertrek vanaf Zonnedauw om 
19.00 uur. Opgeven bij Ineke Teb-
bens, tel. 072-5051732. Dinsdag 
6 mei bezoeken de vrouwen de 
Baronie in Breda; de tuinen van 
kasteel Bouvigne.

Dark Rosie te gast in  radio- 
programma Commuzika
Castricum - Wie regelmatig afstemt op Radio Castricum 105 
en het zondagmiddag radioprogramma Commuzika, heeft als 
luisteraar al regelmatig nummers van de debuut cd van Dark 
Rosie kunnen beluisteren. De debuut cd ‘Dark Rosie’ is in fe-
bruari door het programma uitgeroepen tot ‘Commuzika cd 
van de maand’.

Miranda Zuurbier (zang/accor-
deon) en Ton Hemmen (gitaar) 
van de uit Noord-Holland af-
komstige akoestische driemans 
formatie Dark Rosie zijn daarom 
zondag 2 maart te gast in het 
tussen 13.00 en 14.00 uur via Ra-
dio Castricum105 te ontvangen 
zondagmiddag radioprogramma 
Commuzika van presentator/pro-
ducent Anton van Kaam.
De akoestische driemans for-
matie Dark Rosie timmert al ge-
ruime tijd aan de weg en brengt 
op eigenzinnige wijze bekend en 
onbekend werk uit de pop, blues 
en jazz ten gehore. 
Zangeres en songwriter Miranda 
Zuurbier pakt regelmatig de ac-
cordeon en wordt begeleid door 

Arjan van den Houten (contrabas 
en basgitaar) en Ton Hemmen 
(gitaar). 
Dark Rosie treedt zondag 8 maart 
ook live op tijdens de ‘Culturele 
Manifestatie’ in sporthal de Bloe-
men in Castricum. 
Het programma Commuzika is 
elke zondagmiddag tussen 13.00 
en 14.00 uur te beluisteren bij 
Radio Castricum 105.
De programma’s van Radio Cas-
tricum 105 zijn tot ver in de re-
gio te beluisteren via de ether 
op de 105.0 FM, via de kabel in 
Akersloot, Limmen en de Woude 
op de 89.0 FM en in Bakkum en 
Castricum op de 104.5 FM en via 
het internet op www.castricum 
105.nl

Programma Discovery
Castricum - Tiener- en jongerencentrum Discovery heeft 
vrijdag 22 februari allerlei caféspelen klaarstaan tijdens het 
snackattack. Van verschillende kaartspelletjes tot dobbelen 
en biljarten. Discovery is van 16.00 uur tot 20.00 uur geopend 
en heeft rond 18.00 uur weer een voedzame snack in de aan-
bieding. 

Op zaterdag 21 februari is Dis-
covery in de middag open en 
wordt er gekookt. Vanaf 19.15 
uur kan men genieten van echte 
Hollandse pot. Voor slechts 1,50 
euro kan men aan tafel. Kookfes-
tijn start om 17.00 uur en het café 
zal om 00.00 uur sluiten. Café-
Kookfestijn is bestemd voor de 
14 t/m 20 jarigen. 
Dinsdag- en donderdagmiddag is 
er een algemene inloop voor ie-
dereen van 12 t/m 20 jaar. Darten, 
poolen, computeren, tafelvoetbal-
len en airhockey is allemaal mo-
gelijk. De inlopen starten om 14.00 
uur en eindigen om 17.00 uur.
Op de woensdag is Discovery ‘s 

middags geopend voor de jonge-
ren tussen de acht en twaalf jaar. 
Deze week kan men knutselen, 
staan alle bordspelen weer klaar 
en is ook de limonade weer gra-
tis. Woensdagavond is Discovery 
van 20.00 uur tot 23.00 uur ge-
opend met Music Night. Op deze 
avond worden er activiteiten 
aangeboden gericht op muziek. 
Deze week staat new wave band 
The Cure centraal.
Op donderdagavond is er filma-
vond van 20.00 tot 22.00 uur.
Discovery is te vinden aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum, tel: 
0251-675302, e-mail: jongeren 
werkcastricum@planet.nl.

Wat is er te doen in Conquista? 
Limmen - Jongerencentrum 
Conquista is dit weekend en vol-
gende week geopend met leuke 
activiteiten voor jong en oud. In 
het Conquista café (16+) is er 
vrijdag een caféavond. In Club 
Xtra (12 tot 16 jaar) is er vrijdag-
avond open inloop. Zaterdag-
avond wordt er in Club Xtra een 
film vertoond op groot scherm. 
In de Kidsclub(4 t/m 9 jaar) 
wordt een verrekijker of nacht-
kijker gemaakt. De Conquista 
Club (9 t/m 12 jaar) gaat woens-

dagmiddag 27 februari bowlen. 
Meedoen kost drie euro en op-
geven kan bij Janneke. Woens-
dagavond is de Club omdat het 
vakantie is ook geopend. Club 
Xtra is zowel vrijdag als zaterdag 
geopend van 19.00 tot 22.00 uur, 
het Conquista Café vrijdag van 
20.30 tot 1.00 uur, de Conquista 
Kidsclub zaterdag van 10.30 tot 
12.00 uur en de Club woensdag-
middag van 14.00 tot 17.00 uur 
en woensdagavond van 19.00 
tot 22.00 uur.

Vader-zoonweekend bij 
welpen Scouting Limmen 
Limmen - De welpen van Scoutinggroep Limmen hebben een 
onvergetelijk weekend gehad samen met hun vaders en/of 
opa. Want de nieuwe welpen en de nieuwe leiding werden ge-
installeerd waardoor zij nu officieel lid zijn geworden. Dat werd 
gevierd.

Na een middag vol buitenactivitei-
ten, na het eten van 300 pannen-
koeken en het zelf maken van een 
leren dasring werd de hulp van de 
welpen en hun vaders ingeroepen. 
Boswachter Marijke Dirkson had 
hulp nodig in het bos/duinge-
bied omdat daar vreemde dingen 
gebeurden. Na een spannende 
nachtelijke patrouille kon de bos-
wachter met hulp van de welpen 
de twee bekende drugscriminelen 
B.K. en P.J. inrekenen. Helaas voor 
de boeven bleek er geen drugs 
maar maizena in hun schatkist 
te zitten. Omdat de welpen en 
de boswachter dit wel sneu von-
den voor de boeven kwamen ze 
eraf met een lichte bekeuring en 

kregen ze nog koffie toe ook. De 
Welpen fietsten met een gerust 
hart weer terug naar het scou-
tinggebouw van Limmen  voor 
een goede nachtrust op matjes, in 
slaapzakken, naast hun vader/opa. 
De volgende morgen werden er 
levensgrote katapulten gepionierd 
en na het touwtje branden werd 
het weekend afgesloten met een 
groot kampvuur waar iedereen 
nog eens getracteerd werd op ou-
derwetse wentelteefjes. 

Bij de kleine welpen, jongens 
van 7-9 jaar, is nog plaats voor 
nieuwe leden. Bel voor meer in-
formatie Inge Commandeur tel: 
0725053185.
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Duurzame energie zorgt 
voor volle portemonnee
Regio - Bijvoet & Zn. springt in op de nieuwste trend van ver-
warmen die milieubewust, duurzaam en spaarzaam voor de 
portemonnee is; de pellethaard. Daarnaast heeft een pel-
lethaard nog vele andere voordelen waardoor deze haard in 
bijna elk huishouden toepasbaar is. De stijlvol uitgevoerde 
haarden zijn een juweel in de woning. In Duitsland, Oosten-
rijk, Italië en Zwitserland is dit fenomeen al jaren een dave-
rend succes. In Duitsland bijvoorbeeld worden nu al meer dan 
40.000 huishoudens door deze nieuwe techniek verwarmd.

geregeld en geautomatiseerde 
verbranding, waardoor een hoog 
rendement wordt gegarandeerd. 
Pellets hebben een compacte en 
gelijkmatige vorm van 6 mm door-
snede met een lengte tussen de 5 
en 30 mm, waardoor er geen extra 
opslagruimte gecreeërd hoeft te 
worden.

In Nederland zijn de gasprijzen 
over de laatste 5 jaar met 42% ge-
stegen, in 2008 zullen de gasprij-
zen weer flink stijgen. Deze stijging 
zal in de toekomst aanhouden en 
escaleren. Ondanks de goede ad-
viezen van de grote energieleve-
ranciers blijven de kosten hoog en 
de opbrengst voor de consument 
gering. De consumentenprijs van 
een pellet is echter dermate laag 
dat uw jaarlijkse stookkosten met 
41% kan dalen. 
Gezien de verwachte prijsstijging 

De pellethaard verkrijgt zijn 
warmte door het verbranden 
van een pellet. Houtpellets of-
wel houtkorrel worden vervaar-
digd uit hout in de vorm zaagsel, 
onder andere afkomstig uit de 
houtverwerkende industrie. Het 
zaagsel wordt onder hoge druk 

geperst met als eindproduct een 
pellet. Door de samenstelling 
van de pellets levert deze niet al-
leen een schone en betrouwbare 
warmtebron, maar ook minimale 
rookgasvervuiling met geringe as-
resten. Door de compactheid van 
de pellets ontstaat er een volledig 

van aardgas zal dit verschil elk 
jaar toenemen. Kijk voor meer 

informatie op www.stookgoed-
koop.nl 

Nieuw in Castricum: 
Conny, kapster aan huis!
Castricum – Conny Baart al door het dorp zien rijden in haar 
Rover 620 die voorzien is van de naam van haar bedrijf: ‘Con-
ny, uw kapster thuis’? Conny is sinds januari actief als mobiele 
kapster en haar klanten kunnen voor alle behandelingen bij 
haar terecht. Senioren krijgen tien procent korting en er is een 
gezinskorting mogelijk op de toch al lage prijzen die zij bere-
kent.

De voordelen van een kapster 
aan huis liggen voor de hand. 
Conny: “Je hoeft nooit te wach-
ten totdat je aan de beurt bent 
en je hoeft niet zelf op pad te 
gaan. Bovendien kan men altijd 
rekenen op mijn persoonlijke en 
volledige aandacht.” Conny is er-
varen in het knippen van dames, 
heren en kinderen, waardoor het 
aantrekkelijk is om het hele ge-
zin maar meteen onder het mes 
te laten gaan. Zij krijgen dan een 
leuke korting. “Daarnaast kan 
men bij mij terecht voor stylen, 
watergolven, permanent, het 
haar kleuren, het aanbrengen 
van highlights en ik kan als visa-

giste de make-up verzorgen.” Als 
amateurtoneelspeelster bij Pan-
cratius heeft zij daar in de loop 
der jaren al wat ervaring mee 
opgedaan. 

Conny werkt met topproducten 
van Kis, een nieuw onderdeel van 
de luxe haarverzorginglijn L’Anza. 
“De prijs voor deze exclusieve 
verzorgingsproducten zijn inclu-
sief. Kis organiseert met regel-
maat verschillende demonstra-
ties en die volg ik allemaal om 
zo goed mogelijk op de hoogte 
te blijven van alle ontwikkelingen 
in mijn vakgebied”, vertelt zij en-
thousiast. 

Als moeder van drie grote kin-
deren heeft Conny al heel wat 
levenservaring opgedaan. Toen 
de opvoeding dat toeliet ging 
Conny eerst werken bij zonne-
studio Club Soleil. “Ik vond het 
heerlijk om weer volop onder de 
mensen te zijn. Langzaam maar 
zeker ontstond het idee om voor 
mijzelf te beginnen in mijn eigen 
vak. Sinds januari is deze droom 
werkelijkheid geworden.” 

En dan laat Conny haar goed 
gevulde koffer op wieltjes zien 
waarin zij alle verzorgingspro-
ducten, haarcosmetica, tondeu-
ses, kappersscharen, borstels, 
kammen en de föhn in vervoert. 
“Wel bereken ik een euro voorrij-
kosten binnen de kern Castricum 
en twee euro voor adressen die 
buiten de kern Castricum liggen”, 
besluit zij. “En senioren, die heb-
ben bij mij een streepje voor. Zij 
krijgen tien procent korting op 
alle behandelingen.” 

Bel voor een afspraak naar Con-
ny: tel.: 06-20029078. 
Een mail sturen kan ook: 
uwkapsterthuis@gmail.com.

Sanidrain: het logische ver-
volg op Sanigas en Sanicool
Beverwijk - Het kon niet uitblijven. SaniDrain is een vervolgstap 
op de welbekende ondernemingen SaniGas en SaniCool. Waar 
SaniGas zich richt op installatietechniek, SaniCool gefocust is 
op airconditioning zal SaniDrain zich met ingang van 1 febru-
ari bezighouden met alle facetten van ontstoppingstechniek. 

De markt blijkt een grote behoef-
te te hebben aan een professio-
nele speler die zich bezighoudt 
met rioleringen. Een speler die 
hier een complete dienstverle-
ning in weet te leveren. 
SaniDrain te Beverwijk voldoet 
aan deze behoefte. SaniDrain zal 
zich met name richten op ont-
stoppen van rioleringen, reinigen 
van rioolbuizen, geavanceerde 
camera inspectie en rioolvervan-
ging.
Een onderneming starten is 
één ding, maar direct zorgdra-
gen voor een onderneming die 
kwaliteit en 100% service weet 

te bieden aan haar klanten, dat 
is toch net even anders. Henk 
Broekkamp en Joost Katers heb-
ben bewezen met hun onderne-
mingen SaniGas en SaniCool dit 
te kunnen en waar te maken. 
Met hun zorgvuldig samenge-
stelde team van vakbekwame 
medewerkers zullen ze ook met 
SaniDrain Ontstoppingstechniek 
alle klanten optimaal weten te 
bedienen. Gesteld kan worden 
dat met deze derde loot er een 
heuse Sani Groep ontstaat van 
gespecialiseerde bedrijven.
Informatie: 0251-223229. 
(Gooiland 2a in Beverwijk). 

Paranormale avond in De Kern

Paragnoste Paula Schirmer 
signeert haar nieuwste boek 
Castricum - Op maandag 3 maart komt de bekende paragnoste 
Paula Schimer naar Castricum. In dorpshuis De Kern aan de Ver-
legde Overtoom 15 signeert ze haar twee boek ‘Je kiest je eigen 
ouders’, doet paranormale waarnemingen en tekent portretten 
van overledenen. Reserveren voor deze avond is aanbevolen.
Paula Schirmer tekent portretten van overleden dierbaren van 
mensen uit de zaal en geeft boodschappen van gene zijde door. 

Ook presenteert zij haar tweede boek ‘Je kiest je eigen ouders’. 
Hierin legt zij uit waarom bepaalde mensen en gebeurtenissen 
worden aantrokken in het leven, hoe daar mee om te gaan en 
hoe negatieve zaken in het leven kunnen worden omgebogen 
tot iets positiefs. 

Deze bijeenkomst begint om 20.00 uur en duurt tot 22.30 uur. 
Kaarten kunnen worden gereserveerd via 0299-673249 en op de 
avond zelf vanaf 19.30 in de Kern worden afgehaald.
   

Carnavalsfoto’s 
de Uylenspieghels
Limmen - Tijdens het carnavals-
weekend zijn ’s morgens en ‘s 
middags met de kinderdag van 
de basisscholen, de foute avond, 
de optocht, de disco avond en 
het boerenkielenbal heel wat 
leuke foto’s gemaakt door hof-
fotografe Esther de Wildt. 

Deze zijn te bewonderen in de 
etalage van Bakkerij Bakker aan 
de Dusseldorperweg 60. 

Deze zijn te bestellen. Men kan 
een envelop met de bestelling in 
de bus doen op de Roelat 37 of 
Rijksweg 44. Bij de foto’s staat 
precies aangegeven hoe te be-
stellen. 

Ook zijn er foto’s op de website 
van de Uylenspiegels te bekijken. 
Zie www.uylenspieghels.nl.
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300 mensen bezochten receptie
’t Achterom sfeervol veranderd

Jetty Sander bij de schouw in het hernieuwde vierkant.   

De vloer in ’t Achterom lijkt op 
een eikenhouten vloer, maar in 
werkelijkheid zijn het plavuizen. 
Door bepaalde veranderingen, in 
overleg uitgevoerd door Dik Hout 
Decor uit Starnmeer lijkt de zaal 
van ’t Achterom veel groter, maar 
dat is optisch bedrog. De opper-
vlakte is precies hetzelfde geble-
ven. In de loop der jaren werd er 
steeds een beetje verbouwd en 
veranderd. Maar op het laatst 
was het geen mooi geheel meer. 
Jan en Jetty hadden eerst hun 
25 medewerkers gevraagd om 
in groepjes van vier eens na te 
denken over datgene, dat zij ver-
anderd wilden zien. Dat is alle-
maal op papier gezet. De routing 
achter de bar is nu verbeterd en 
de pytonleiding van ’t kelderbier 
is omgelegd en bevindt zich nu 
onder de grond. Via biertanks is 
er nu een goede verbinding voor 
het tappen van bier in de zaal op 
zolder, sinds 2003 in gebruik, in 
bar/café ’t Voorom en in de zaal ’t 
Achterom. Maar de mooiste ver-
andering is wel het vierkant van 

het 100-jarige pand, oorspronke-
lijk een boerderij. Dat vierkant in 
’t Achterom was door de donker-
bruine kleur nooit zichtbaar en 
niet functioneel verlicht. 
Jetty: “Iedereen, die nu binnen-
komt denkt, dat het vierkant gro-
ter is geworden, maar wij hebben 
het crème geschilderd en overal 
kristallampen opgehangen.” De 
nostalgische sfeer is eveneens 
bepalend. Hingen er eerst slechts 
drie oude foto’s, nu hangen er 
wel vijftig foto’s van het Akersloot 
uit vroegere jaren. Jetty: “Ze ko-
men van Ria Velzeboer en uit het 
fotoboek van mijn schoonmoe-
der Sien Sander.” Je ziet onder 
meer foto’s van het ontstaan van 
de camping en de jachthaven, 
van het schapen scheren en het 
plaatsen van woonarken.
Het Horeca- en Recreatiebedrijf 
’t Hoorntje is een veelzijdig be-
drijf. ’t Voorom heeft een bar/café 
en vervult de functie van een 
echt dorpscafé. In ’t Achterom 
kan men terecht voor bruilof-
ten en partijen. Bijzonder is wel 

de combinatie: varen, lunchen 
en/of dineren op zolder, ’t Ach-
terom of aan boord. ’t Hoorntje 
heeft twee boten: het partyschip 
Claes Horn, waar men met mini-
maal 25 en maximaal 100 gasten 
een feestje kan vieren met kof-
fie en gebak, een lunch en zelfs 
een koud en warm buffet. Men 
kan aan het gezelschap aange-
paste rondvaarten bespreken 
van twee, drie of vier uur en een 
rondvaart maken naar de Zaanse 
Schans of langs Spijkerboor. Ook 
op de salonboot De Nesch kan 
men feest vieren en dezelfde 
genoemde rondvaarten maken. 
Op deze boot kan men terecht 
voor minimaal 25 en maximaal 
50 mensen. Men kan er lunchen, 
boeken voor eveneens drankjes 
en hapjes, maar men kan er niet 
dineren. De boten varen vanaf 1 
maart tot en met eind november.
’t Hoorntje heeft een camping, 
een jachthaven en een opslag 
voor boten buiten. Voorts zijn er 
33 vaste staanplaatsen voor sta-
caravans en er liggen vijf woon-
arken. In de zaal op zolder (er is 
een lift) kan men tot maximaal 85 
gasten boeken. 

In ‘t Achterom kan men uiteraard 
ook eten en feest vieren zonder 
rondvaart. Boekingen kunnen 
hier gaan tot 100, maximaal 200 
personen. Alle boekingen gaan 

Akersloot - Het Horeca- en Recreatiebedrijf ’t Hoorntje bestaat 
dertig jaar. De zaal ’t Achterom is gerenoveerd en heeft een 
totaal ander aanzien gekregen. Om het dertigjarig bestaan te 
vieren en tevens alle belangstellenden het hernieuwde ’t Ach-
terom te kunnen laten zien, hadden de eigenaars van ’t Hoorn-
tje, Jan en Jetty Sander een receptie georganiseerd. Het was 
burgemeester A. Emmens-Knol, die vrijdag bij de voordeur van 
’t Achterom een lint doorknipte.

vanaf 25 personen minimaal. Het 
moge duidelijk zijn. ’t Hoorntje is 
een veelzijdig bedrijf, waar het 

met name als het seizoen weer 
begint een drukte van belang is. 
(Marga Wiersma) 

Showroom en zee van ruimte 
voor glashandel Johan Bakker

“Van 12.00 tot 19.00 uur zijn alle 
belangstellenden welkom om 
een kijkje te komen nemen”, 
vertelt Ida Bakker die een lijsten-
makerij heeft op de Dorpsstraat 
102 waar het 25 jaar geleden al-
lemaal begon. “Voor de receptie 
hebben we wat activiteiten geor-
ganiseerd. Er zijn demonstraties 
glas in lood maken die worden 
verzorgd door het atelier waar 
wij mee samenwerken, beeldend 
kunstenaar Ineke Ligtermoet 
komt en zij maakt aquarel por-
tretten en karikaturen. Bovendien 
zijn er demonstraties Clearshield; 
dat is behandeling die glazen op-
pervlakten, zoals douchedeuren, 
waterafstotend maken waardoor 
voorkomen wordt dat er vuil of 
kalk aanhecht.” De klanten van 
de Lijstenmakerij van Ida wordt 
gevraagd hun kassabon voorzien 
van naam en telefoonnummer in 
te leveren. Tijdens de receptie 
worden tien bonnen getrokken 

en de winnaar ontvangen een 
fraaie prijs. “Een schildersezel 
van Talens bijvoorbeeld of een 
professionele artbag.”  

Ondertussen is Johan er bijgeko-
men en hij laat de nieuwe ruimte 
zien dat nog steeds op de Castri-
cummerwerf gevestigd is, maar 
dan een straat verderop, tegen-
over transportbedrijf Aad de Wit. 
“Bezoekers die wat inlichtingen 
willen, kunnen we nu ontvangen 
in de ruim opgezette showroom 
op de eerste verdieping”, vertelt 
Johan. “Hier vinden zij alle infor-
matie over de diensten die wij 
leveren.” Want naast alle soorten 
glas levert dit bedrijf ook deuren, 
ramen, kozijnen, draai-kiepra-
men, schuifpuien, serres, ven-
tilatieroosters, lichtkoepels, rol-
luiken en hang- en sluitwerk. Op 
dezelfde verdieping is een mooi 
ingerichte kantine te vinden met 
toegang tot een overdekt én open 

terras. Verder is een deel van het 
magazijn op de eerste verdieping 
gerealiseerd. Een vrolijk ingericht 

Castricum – Op vrijdag 29 december is het dubbel feest op de 
Castricummerwerf 65. Glashandel Johan Bakker viert die dag 
niet alleen het 25-jarig bestaan van het bedrijf; met het be-
trekken van een ander pand heeft de onderneming twee keer 
zoveel ruimte tot zijn beschikking gekregen. Er is onder meer 
een showroom gerealiseerd waardoor alle mogelijkheden op 
een aantrekkelijke wijze kunnen worden gepresenteerd. 

kantoor bevindt zich op de bega-
ne grond, in het hart van de zaak. 
Hiernaast is de ruime werkplaats 
een royale ruimte waarbij goed 
is nagedacht over praktische 
zaken. “De glaswagens kunnen 
voortaan gewoon naar binnen 
rijden en dat maakt de aanvoer 
een stuk makkelijker.” 
Glashandel Johan Bakker is te 

vinden op de Castricummerwerf 
65 in Castricum. Bel voor meer 
informatie: 0251-657321 of 06-
27000012. De openingstijden 
zijn van maandag tot en met 
woensdag van 9.00 tot 16.30 uur, 
donderdag en vrijdag van 13.00 
tot 16.30 uur en zaterdag op af-
spraak. Kijk ook eens op www.
glashandelbakker.nl. 
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Te koop:
prachtig R/C elektrisch mo-
deljacht. Bijna nieuw 199 euro. 
Voor informatie: Mark Visser, 
tel. 0251-652887
Te koop:
hanglamp brons met 3 witte 
glazen kappen z.g.a.n. vr.pr. 
65 euro, tel. 0251-655253
* Te huur:
3-kamerapp. te Dorpsstraat 
Castricum. Huur 850 euro incl. 
Inlichtingen mevr. Portegies, 
tel. 0251-673077

Stijlvol nieuw interieur
bij Suus Bloembinderij 
Limmen - Bij Suus Bloembinderij vind je niet alleen bloemen, 
die altijd in een mooie compositie met op elkaar afgestemde 
kleuren bij elkaar zijn gezet, maar ook een groot aanbod aan 
potten. Suus: “ Mijn man John en ik vonden, dat we voor al 
die mooie eigentijdse potten te weinig ruimte hadden om al-
les mooi te presenteren. Vandaar, dat we de winkel hebben 
gerestyled.”

Suus Post in haar gerestylde bloemenzaak.

Als je de winkel binnenkomt staat 
daar meteen de toonbank/werk-
bank. Suus: “Daar kan worden 
afgerekend en worden ingepakt, 
maar wij zijn er ook de hele dag 
bezig met het maken van boeket-
ten. Het voordeel is, dat we nu 
meteen de klanten zien binnen-
komen en hen kunnen begroe-
ten.” De nieuwe inrichting is mooi 
strak met genoemde werkbank, 
witte stellingen en witte tafels met 
prachtige werkbladen van zwart 
graniet. Het systeemplafond is 
vernieuwd, heeft inbouwspots, 
maar ook moderne spiegel-TL 
verlichting, waardoor de potten in 
de stellingen optimaal zijn belicht. 
De muren zijn wit gestuct, de te-
gelvloer is lichtgrijs. Het gehele 
interieur is in overleg uitgevoerd 
door Intri uit Akersloot. Alle meu-
bels zijn qua maat aangepast aan 
de beschikbare ruimte: 65 m2.

John Post gaat drie keer in de 
week naar de veiling in Rijnsburg 
en koopt bloemen in via de klok. 
John en Suus kopen samen de 
planten in in Aalsmeer en Vleu-
ten. Het is Suus, die de potten 
inkoopt. Sinds de start van de 
zaak nu bijna negen jaar geleden 
is het aanbod aan potten steeds 
groter geworden. Je ziet er prach-
tige aardewerkpotten van de Ecri 
pottenbakkers in onder meer 
zwart, zilver en platina en ook 
in die mooie nieuwe kleur olive 
gold. Aparte cadeauartikelen zijn 
er van It’s about RoMi, zoals on-
der meer superkikkers (kaarsen) 
voor op de tuintafel. De potten 
bij Suus Bloembinderij zijn vaak 
heel hoog (1.20 meter), zoals de 
glazen antracietkleurige potten 
van Fidrio of  de aluminium pot-
ten van Bob design. Voorts zijn er 
onder meer zwarte hoge vazen en 

Vaarbewijs deze zomer
Regio - Het vaarseizoen staat voor de deur. Op het drukker 
wordende vaarwater is het belangrijk dat men de voorrangsre-
gels kent. Aanvaringen tussen beroeps- en recreatievaart ko-
men regelmatig voor. De politie controleert steeds intensiever 
op Vaarbewijs, reddingsmiddelen en drankgebruik. Bovendien 
betekent varen met inzicht veilig varen met plezier. 

De cursussen Vaarbewijs starten 
in maart te Alkmaar en Haarlem. 
In deze opleiding leert men on-
der andere over de veiligheid aan 
boord, meteorologie, vaarregels, 
lichten, geluidsseinen, betonning 
en waterkaarten. 
Verder wordt de navigatie aan-
geleerd bij wind en stroom en bij 
bruggen en sluizen.
Wie nu start heeft deze zomer 
zijn vaarbewijs. Het vaarbewijs 

is verplicht voor motorboten die 
sneller kunnen dan 20 km/uur. 
Dus ook voor opblaasboten, wa-
terskiën en jetskiën. Voor kleine 
binnenwateren is er het VB1, 
voor IJsselmeer en Waddenzee 
het VB2. Velen halen hun vaar-
bewijs vrijwillig. 

Voor meer informatie en aan-
melden www.toplicht.nl of 0251-
239832.

Inschrijving Timmerdorp
Castricum - Aan het einde van komende zomervakantie wordt 
er voor de 35e keer een Timmerdorp in Castricum georgani-
seerd. Wat is Timmerdorp? Op basis van vier palen kunnen 
kinderen tussen zes en zestien jaar van maandag 4 tot en met 
vrijdag 8 augustus een houten hut bouwen. Voor foto’s en ver-
dere informatie kan men terecht op de website. 

Op zaterdag 8 maart kunnen 
maximaal 200 kinderen van 9:30 
tot 11:00 uur worden ingeschre-
ven voor deelname. Deelnemers 
kunnen alleen door volwasse-
nen worden ingeschreven. De 
inschrijving zal plaatsvinden in 
de Visser ‘t Hooftschool, gelegen 
aan de Kemphaan 17.
Deelname kost 20,00 euro per 
persoon en per gezin dient een 
volwassene twee stempels te 
halen. Een stempel kan verkre-
gen worden door een aantal uur 

een bijdrage te leveren aan de 
totstandkoming van het timmer-
dorp. 
Denk hierbij aan het helpen uit-
delen van spijkers, het boren van 
gaten met een motorboor, het 
uit elkaar halen van pallets en 
dergelijke. Men kiest de activi-
teiten voor het verkrijgen van de 
stempels tijdens het inschrijven. 
Neem agenda mee.
Voor vragen of opmerkingen kan 
men mailen naar info@timmer 
dorpcastricum. 

mooie schalen van platina voor op 
de eetkamertafel. Suus: “Wij heb-
ben ook zijden rozen van Sia. Op 
het gebied van zijden bloemen is 

dat het beste merk, dat er is. In 
de zaak wordt het steeds druk-
ker. Melinda Luten, die fulltime bij 
ons werkt, is onze rechterhand. 

Maar daarnaast zoeken wij nóg 
een fulltime of eventueel parttime 
bloembindster.”
 (Marga Wiersma)  

Kindervoorstelling 
De lakei en de prinses
Castricum - De theatervoorstelling De Lakei en de Prinses sluit aan 
op die fantasiewereld. Het stuk wordt gebracht als een vrolijke, lieve 
maar ook spannende muzikale voorstelling. De voorstelling is te zien 
op donderdag 28 februari, in de krokusvakantie. Dan komt Dolf Moed 
met zijn Theaterfiets op uitnodiging van Toonbeeld naar Geesterhage in 
Castricum. Aanvang voorstelling 14.00 uur voor kinderen vanaf 4 jaar. 
Kaarten zijn à 6,00 euro verkrijgbaar bij de Readshop (Geesterduin), 
Muziekhandel Borstlap (Bakkum) en aan de zaal. 

Serie lezingen 
over het geloof
Regio - De samenwerkende 
katholieke kerken in Heiloo, 
Akersloot, Limmen en de Eg-
monden presenteren het Oe-
cumenisch Leerhuis Rond de 
Waterput. Deze verzorgt door 
het jaar heen tal van lezingen, 
cursussen en andere activiteiten. 
In maart staan ontmoetingen 
met vrouwen uit drie godsdien-
sten op het programma. Deze 
vrouwen vertellen over hun erva-
ringen, vanuit hun eigen traditie 
in de praktijk van het dagelijkse 
leven. Er is gelegenheid voor ge-
sprek en verdieping. De avonden 
worden gehouden op 5, 19, en 
26 maart, aanvang 20.00 uur in 
het Willibrordushuis, Westerweg 
267, Heiloo. Aanmelden kan via  
secretariaat@willibrorduskerk-
heiloo.nl.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433
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Debbie (14) naar Oeganda  

Elke leerling vertegenwoordigt 
een school die actie voert voor 
beter onderwijs in Oeganda. De 
jonge verslaggevers verdiepen 
zich in het leven van hun Oe-
gandese leeftijdgenoten en be-
zoeken projecten van Edukans, 
de ontwikkelingsorganisatie 
voor onderwijs. Bij terugkomst 
doet Debbie, 14 jaar wonend in 
Castricum, op school uitgebreid 
verslag van de onuitwisbare reis-
ervaringen. Debbie: “Ik wil graag 
met de jongeren in Oeganda in 
contact komen, om zo de echt te 
zien wat zij meemaken.” En het 

Jac. P. Thijsse College vindt het 
belangrijk om deel te nemen aan 
een project als Going Global om-
dat het de betrokkenheid van de 
leerlingen bij de problemen in de 
derde wereld sterk vergroot. 
Tijdens de voorbereiding heeft 
Debby via internet kennisge-
maakt met de Oegandese leer-
ling Suzan Ingwai. In Oeganda 
zullen zij elkaar ook persoonlijk 
ontmoeten. Zo is er een goede 
basis voor verdere verdieping in 
elkaars leefwereld. 
Debbie gaat een drukke week 
tegemoet. Elke dag bezoekt de 

groep een onderwijsproject van 
een Oegandese partnerorgani-
satie van Edukans. Op het pro-
gramma staat bijvoorbeeld een 
ontmoeting met ex-kindsoldaten 
en een bezoek aan een beroeps-
opleiding waar hun leeftijdgeno-
ten voor kleermaker leren. Het 
totale reisprogramma en de reis-
verslagen is te vinden op www.
edukans.nl.
Het Jac. P. Thijsse College heeft 
in december 2007 een grote 
actie georganiseerd waarbij 
7500,- euro is opgehaald. Deze 
opbrengst is bestemd voor on-
derwijsprojecten in Oeganda. 
De deelnemende Nederlandse 
scholen brengen samen naar 
verwachting ruim 500.000,- euro 
bijeen.  

Castricum - Op woensdag 20 februari vertrekt Debbie Tervoort 
van het Jac. P. Thijsse College als Going Global-verslagge-
ver naar Oeganda. Debbie gaat samen met 53 leerlingen van 
scholen uit heel Nederland tot en met 28 februari op reis. 

Win kaarten voor show 
Ernst, Bobbie en de rest!
Castricum - Zaterdag 23 februari maken luisteraars bij Rooie 
Oortjes Radio kans op entreekaarten voor Ernst, Bobbie en de 
rest. Sander en Robert geven tussen twaalf en drie uur twee 
maal drie kaarten weg voor de Grote Ernst en Bobbie show op 
27 februari. 

In sporthal De Bloemen treden zij 
twee keer op in deze show met 
de titel ‘Een bruid voor de bos-
wachter’. In de uitzending wordt 
een vraag gesteld en degene die 
als eerste de vraag goed weet te 
beantwoorden wint de kaarten. 
Het telefoonnummer van de stu-
dio is 0251-65 55 65. Meer infor-
matie is te vinden op de website 
www.ernstbobbie.tv.
Ook is er in deze uitzending rond 

de klok van kwart voor 1 aandacht 
voor de twee winnaars van de 
voorleeswedstrijd die eerder deze 
maand werd gehouden. Verslag-
geefster Ellen Eerhart sprak met 
Ayla en Margriet, de winnaars in 
Heerhugowaard. Castricum105 
is te beluisteren in de ether op 
105.0FM, op de kabel in Bak-
kum & Castricum op 104.5FM en 
89.0FM voor Akersloot, Limmen 
en De Woude.

Piet Blom niet langer voor-
zitter van Oud-Castricum
Castricum - Bij de Werkgroep Oud-Castricum heeft onlangs 
een bestuurswisseling plaatsgevonden. In de laatste ledenver-
gadering trad voorzitter Piet Blom na een zittingsperiode van 
bijna vijf jaar af. Frans Duffhues is tot zijn opvolger benoemd.

Piet Blom (rechts) overhandigt de voorzittershamer aan Frans Duff-
hues. 

Blom heeft vanaf 2003 de werk-
groep geleid en een grote in-
breng 
gehad in de totstandkoming 
van een aantal zaken. Hij was 
onder andere de stimulator van 
enige samenwerkingsverbanden, 
waaronder de oprichting van de 
werkgroep Oer-IJ. 

De passie voor boerderijen van 
de scheidende voorzitter kwam 
tot uiting in een reeks artikelen 
van hem in de jaarboeken van 
Oud-Castricum over de stolp-
boerderijen in het dorp. Ook 
zette Blom zich in voor diverse 
activiteiten rondom de monu-
mentale boerderij Cronenburg 

en de organisatie van de grote 
jublieumtentoonstelling van de 
werkgroep, die vorig jaar oktober 
in de oude dorpskerk werd ge-
houden.bruari werd de voorzit-
tershamer aan Frans Duffhues 
overgedragen. Duffhues, die 
een jaar lid is van de werkgroep, 
was lange tijd conrector op het 
Bonhoeffer College. Hij heeft als 
voorzitter van de vereniging voor 
Belangstellenden in het Spoor- 
en Tramwezen de nodige erva-
ring opgedaan in het behoud van 
een groot stuk nationaal erfgoed. 
Piet Blom blijft voorlopig de kers-
verse voorzitter coachen en als 
werkend lid bij Oud-Castricum 
betrokken.

Onderzoek Rekenkamer wijst uit: 

Leges overwegend laag, 
maar niet kostendekkend
Castricum - De Rekenkamer Castricum/Langedijk heeft de 
hoogte en de kostendekkendheid van bouwleges en overige 
leges in de gemeente Castricum onderzocht. Er wordt gecon-
cludeerd dat in Castricum de bouwleges voor lichte bouwver-
gunningen lager zijn dan gemiddeld. 

Maar naarmate de bouwsom 
toeneemt, worden de leges rela-
tief duurder. Voor een reguliere 
bouwvergunning zijn de leges 
van Castricum relatief laag tot 
gemiddeld. De overige leges zijn 

in het algemeen goedkoper dan 
gemiddeld, met uitzondering 
van de leges voor burgerzaken 
en reisdocumenten. 
De Rekenkamer stelt vast dat 
voor de bouwleges geen kost-

prijsberekening bestaat; de te 
betalen percentages van de 
bouwsom zijn historisch be-
paald. Voor de overige leges 
heeft Castricum een gedetail-
leerde kostprijsberekening 
waarin kosten zitten die formeel 
niet mogen worden meegeno-
men. 
Tot slot blijkt uit het onderzoek 
dat voor zowel de bouwleges als 
de overige leges geen nacalcu-
laties plaatsvinden en dat ach-
teraf geen controle plaatsvindt 
op de gewenste 100% kosten-
dekkendheid.De Rekenkamer 
adviseert om jaarlijks ook een 
transparante onderbouwing 
van de kosten voor bouwleges 
op te stellen, waardoor de ge-
plande - aan de dienstverlening 
gerelateerde - uren achteraf 
kunnen worden vergeleken met 
de werkelijke inzet. Daarnaast 
wordt aangeraden om deze on-
derbouwing te gebruiken voor 
het opstellen van een jaarlijkse 
nacalculatie van de bouwleges 
en leges voor burgerzaken en 
hiermee het percentage van 
kostendekkendheid te bepalen. 

Door aanpassing van de uren-
registratie kunnen uren voor 
legesproducten worden onder-
scheiden van andere uren. Zo 
is een kostprijsberekening op 
basis van werkelijke uren mo-
gelijk. De Rekenkamer beveelt 
bovendien aan om de tarieven 
jaarlijks aan te passen op basis 
van de uitkomst van de jaar-
lijkse nacalculatie. Voor wat 
betreft de bouwleges zou het 
tarief voor komend jaar moe-
ten worden afgestemd op de 
te verwachten aantallen bouw-
vergunningen, de inzet in uren 
en een kostendekkendheid van 
100%. Bij structurele schomme-
lingen kan een egalisatiefonds 
worden ingesteld. Ten slotte 
beveelt de Rekenkamer aan om 
de gemeenteraad te informeren 
over de voor- en nacalculatie. 
Die kan dan de tarieven zo-
danig sturen dat de gewenste 
100% kostendekkendheid be-
reikt wordt. Burgemeester en 
wethouders hebben deze aan-
bevelingen overgenomen. 
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Vucas-lezing Bulgarije en 
Roemenië in bibliotheek
Castricum – De Volksuniversiteit Castricum organiseert in 
samenwerking met de Openbare Bibliotheek op donderdag 
6 maart de lezing ‘Bulgarije en Roemenië - onbekende maar 
boeiende nieuwe EU-leden.’ De spreker is drs. Hellen Kooij-
man, auteur van onder meer ‘In Bulgarije, een vertwijfelde na-
tie op weg naar Europa’.

Hoewel Bulgarije en Roemenië 
hemelsbreed niet verder liggen 
dan Spanje, zijn deze voormalige 
Oostbloklanden bij de meeste 
Nederlanders onbekend. In haar 
lezing over deze boeiende Bal-
kanlanden vertelt drs. Hellen 
Kooijman over de geschiedenis, 
de Osmaanse overheersing en de 
communistische tijd, en wat deze 
betekenen voor het Bulgarije en 
Roemenië van nu. Ook komen de 
politieke en sociaaleconomische 
ontwikkelingen van deze landen 
na de val van het communisme 
aan de orde en schenkt zij aan-
dacht aan de verschillende min-
derheden in deze landen: de 
Roma, de Hongaren in Roemenië 
en de Turken in Bulgarije. Verder 
zal ze aangeven wat de verschil-
len zijn tussen Bulgarije en Roe-
menië.  
Hellen Kooijman, die al 15 jaar in 
Bulgarije komt en de taal spreekt, 
is afgestudeerd aan het Oost-

Europa Instituut in Amsterdam 
met dit land als specialisatie. Als 
journalist schreef ze artikelen en 
maakte radiodocumentaires over 
Bulgarije. Verder was ze jaren-
lang redacteur bij ‘Prospekt’ en 
‘Ablak’, uitgaven van de Universi-
teit van Amsterdam over de voor-
malige landen van de Sovjet-Unie 
en Centraal- en Oost-Europa. 
De Vucas-lezing, die op donder-
dag 6 maart wordt gehouden in 
de bibliotheek, Geesterduinweg 
2, Castricum, begint om 20.00 
uur.  Toegangskaarten à 6,00 
euro (inclusief koffie/thee) zijn 
verkrijgbaar aan de zaal en in 
de voorverkoop bij de CAL-Bi-
bliotheken en Boekhandel Laan. 
Ook is het mogelijk kaarten te re-
serveren via info@vucas.nl. Deze 
dienen een half uur van te voren 
te worden opgehaald bij de in-
gang van de zaal. Boekhandel 
Laan zal aanwezig zijn met een 
boekentafel over dit onderwerp.

Fotoexpositie in De Hoep
Vogels van het Noord-
hollands Duinreservaat
Bakkum - Tot 31 maart exposeert fotograaf én boswachter 
Fred van den Bosch in bezoekerscentrum De Hoep zijn vogel-

foto’s. 
In zijn vrije tijd ligt Fred menig 
uurtje op de loer om nu net dat 
ene plaatje te schieten. Fred: 
“Het leuke van het fotografe-
ren van vogels en dieren is de 
voorbereiding en het observeren 
vooraf om tot goede resultaten te 
komen. Op het moment suprême 

is het vooral de vreugde als het 
juiste plaatje geschoten wordt. 
Voordeel van het digitale tijd-
perk is dat tegenwoordig foto’s 
via het internet gedeeld kunnen 
worden.” 
Dat doet Fred zelf ook. Kijk voor 
meer onderwerpen op zijn web-
site www.pbase.com/fredvd-

Cursussen 
Plusactiviteiten
Castricum - Maandag 3 maart 
start Gezondheid en schoonheid, 
vijf lessen van 19.00 tot 21.00 uur. 
In deze cursus leert men onder 
andere wat gezondheid is, op 
een gezonde manier slank en 
fit te worden, de huid gezond te 
houden, wat natuurlijke cosmeti-
ca is en waar men dit kan kopen, 
een natuurlijke deodorant en een 
parfum zelf te maken. 
Woensdag 5 maart start de ba-
siscursus digitale fotobewerking, 
vijf lessen van 19.30 tot 22.00 uur. 
Deze cursus geeft een globaal 
inzicht hoe men digitale foto’s 
kan corrigeren, verbeteren en 
manipuleren met behulp van de 
computer. Men moet goed met 
de computer overweg kunnen en 
kennis van Windows hebben. 
Woensdag 5 maart start Vogels 
maken, twee lessen van 19.00 
tot 22.00 uur. Met eenvoudige 
materialen gaat men bijzonder 
natuurgetrouwe vogels maken. 
Materialen en gereedschappen 
zijn aanwezig, zelf verf en kwas-
ten meenemen en een afbeel-
ding van een vogeltje. Woensdag 
12 maart start Matthaüs Passion, 
twee lessen van 19.00 tot 21.00 
uur. De eerste les wordt er een 
beeld gegeven van het dagelijks 
leven van Bach als Thomascan-
tor in Leipzig en behandelt men 
de ontstaansgeschiedenis van 
de Matthäus-Passion. De tweede 
les bespreekt men het werk zelf, 
inclusief tekstboekje.
Voor meer informatie: tel. 0251-
671837.

Workshop Een- 
voudig Israëlisch
Bakkum - Donderdag 6 maart 
van 20.00 tot 22.00 uur organiseert 
Internationale dansvereniging Ig-
ram een workshop Eenvoudig Is-
raëlisch . In de zaal van café Borst 
leert Mariette van Gelder stap voor 
stap de passen aan. Er is een rus-
tige opbouw van gemakkelijk naar 
iets moeilijker, zodat iedereen mee 
kan doen. De workshop wordt 
mede mogelijk gemaakt door het 
Project Internationale Dans N-H 
(PID).  De kosten bedragen 7,50 
euro voor niet-leden en 6,50 euro 
voor leden.

Cursus Fondsenwerving
Castricum - Vrijwilligersorganisaties en verenigingen zijn vaak 
op zoek naar extra geldbronnen om hun activiteiten en projec-
ten uit te kunnen voeren.

Op maandag 10 en 17 maart 
wordt een cursus Fondsenwer-
ving verzorgd door de Stichting 
Welzijn Castricum, sector Op-
bouwwerk, in samenwerking met 
het Horizon College. 
De cursus wordt gegeven van 
19.30 tot 22.00 uur in Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage. Do-
cent is Piet Steltman. Voor vrijwil-
lige medewerkers verbonden aan 
een vrijwilligersorganisatie uit 
Castricum, Bakkum, Akersloot, 
Limmen en De Woude is de cur-
sus kosteloos.   
Verenigingen en vrijwilligersor-
ganisaties hebben doorgaans 
weinig financiële middelen be-
schikbaar om bijvoorbeeld te be-
kostigen: bijzondere projecten, 
een activiteitenprogramma, een 

speeltoestel, de inrichting of be-
nodigde apparatuur.
In de cursus komen de volgende 
onderwerpen aan de orde: hoe 
kan het geefgedrag van mensen/
organisaties positief beïnvloed 
worden, welke informatie wenst 
een potentiële gever/sponsor te 
ontvangen en communiceren 
met en rapporteren aan de ge-
vers en de sponsors. Daarnaast 
wordt aandacht besteed aan het 
aanboren van subsidiegelden. 
De cursus wordt gegeven in Ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 5 in Castricum. 
Aanmelding: Stichting Welzijn 
Castricum, Opbouwwerk, Gees-
terduinweg 5 in Castricum. Tele-
foon (0251) 656562. Mail: info@
welzijncastricum.nl.

Zangers gezocht voor 
koorproject kamerkoor
Regio - Op de nieuwe projectmatige opzet van het Noordhol-
lands Kamerkoor is in de afgelopen maand boven verwachting 
gereageerd. Er hebben zich inmiddels 21 zangers aangemeld 
die aan het eerste project met koorwerken van Badings en 
Josquin mee willen zingen. 

De verhouding tussen de stem-
groepen is echter nog niet op-
timaal. Daarom is er bij tenoren 
en bassen nog ruimte voor ieder 
twee zangers.
Met de projectmatige aanpak 

richt het Noordhollands Kamer-
koor zich op de moderne koor-
zanger die in de drukte van het 
dagelijks bestaan zich niet het 
hele jaar wil binden aan een ver-
eniging. Per jaar worden twee 

koorprojecten georganiseerd 
waar ervaren koorzangers op in 
kunnen tekenen. De mogelijk-
heid om mee te zingen in bij-
zonder kamerkoorrepertoire is 
daarmee een stuk interessanter 
gemaakt. De uitdaging duurt 
steeds twaalf weken. 

Het eerste project start op don-
derdag 28 februari. In 12 weke-
lijkse repetities wordt gewerkt 
aan muziek van Badings en 
Josquin des Prez. 

Zangers die mee willen zingen, 
kunnen zich aanmelden via www.
noordhollandskamerkoor.nl:

Dierenbescherming
Inlichtingen: 
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencentrum: 
072-5090234. 
Inspectie: 0900-2021210. Vogel-
asiel: 075-6213737. Dierenambu-
lance: 0251-215454. Dierenasiel: 
072-5114861. Stichting Zwerf-
dier: 072-5612482.

Vermist:
Rijksweg Limmen: rode gecas-
treerde kater, wit neusje, bef 
en sokjes, rood/wit gestreepte 
staart, 2 jr. Tijgertje.

Gevonden:
Soomerwegh Castricum: cyperse 
ongecastreerde kater met witte 
voor- en onderkant. 
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Meervogels klopt Volendam
Akersloot - Het zondagteam van voetbalvereniging Meervogels 
heeft voor een denderende verrassing gezorgd door koploper 
Volendam thuis met 1-2 te verslaan. Het team kreeg dit keer 
extra steun van de fans. Er was uit Akersloot een uitgelaten 
bus vertrokken. Onderweg werd er uit volle borst gezongen. 

Uiteindelijk waren er meer dan 
100 fans van Meervogels aanwe-
zig op het complex van Volendam. 
En dat gaf de spelers in het veld 
af vanaf de eerste minuut enorm 
veel vertrouwen. Volendam kwam 
er vanaf minuut één niet aan te 
pas kwam. Meervogels voetbalde 
als een hecht team en de vroege 
goal van Geert Koeleman gaf het 
nodige vertrouwen. Helaas voor 
de fans kon de voorsprong niet 
worden vergroot ondanks talloze 
kansen en dan zie je zomaar na 
de rust de 1-1 vallen door een 
penalty. 

Naarmate de tweede helft vorder-
de pakte Meervogels het eigen 
spel weer op en kwam de druk 
weer voor het doel van Volendam 
te liggen. Dit resulteerde in een 
prachtige treffer van Daniel. 
De Akersloters kregen niet veel 
later een strafschop maar die 
werd gemist. Na afloop vierde 
spelers en fans een groot feest. 
Na deze fraaie overwinning op 
de nummer één liepen de spelers 
door een applaudisserende haag 
van supporters naar de kleed-
kamer. Het was een middag ge-
weest om niet snel te vergeten. 

Afsluiting midwinterperiode 
Castricum - De E- en de F-spelers van Mixed Hockey Club Castricum 
hebben verleden  week woensdag de midwinterperiode op feestelijk 
wijze afgesloten. Het is ondertussen een  traditie geworden om het 
tenue aan te passen aan de kleur van de poule-indeling. En er werd 
keihard gewerkt voor elke punt. 

Biljartvereniging WIK
Vos en Groenendal super-
goed op nieuw materiaal
Castricum - Voor veel spelers is het dikwijls even wennen met 
het geven van het juiste effect, als de biljarts en stootbanden 
opnieuw van nieuwe stof zijn voorzien. Ook de nieuwe ballen 
reageren anders. Peter Vos en Peter Groenendal hadden er te-
gen elkaar niet de minste moeite mee. 

Zij caramboleerden er lustig op 
los, met als resultaat dat Vos 
met zijn hoogste gemiddelde in 
deze competitie van 2.11 in 17 
beurten 17 punten kon incasse-
ren. Ook Groenendal leefde zich 
bijzonder uit, want met 3.58 zat 
Peter ruim een punt boven zijn 
kunnen. Voor hem eveneens een 
knappe verdienste van 14 pun-
ten.
Dit waren de twee grote uitschie-
ters van de avond. Wim Baltus 
kon ook goed met het nieuwe 
materiaal overweg, gezien zijn 
moyenne van 4.84. De serie van 
26 en 27 droegen zeker bij voor 
een extra punt voor Wim. Tegen-
stander Cees Burgmeijer hield 
zich prima staande met 2.34 en 
tekende voor 10 punten. Jan van 
der Zon gaf het heft uit handen 
tegen Gerard de Zeeuw die be-
ter met het gereviseerde biljart 
omging dan Jan. Met 1.44, goed 
voor 11 punten, mag Gerard 
even aan de kop staan. Dit zal 

echter niet voor lang zijn, want 
Gerard heeft met 18 partijen 
er een of voor sommigen twee 
meer gespeeld. De concurrentie 
zit ook niet stil, want het verschil 
bedraagt maar enkele punten.
Hein Kitsz bleef Jan Kamp de 
baas en scoorde met 1.59 elf 
punten, terwijl Jan met precies 
2.00 een puntje moest inleveren.
Vier spelers kwamen vervolgens 
met de 10 basispunten over de 
streep. Dit was o.m. Gert Lute 
met een degelijke partij van 3.41 
tegen Siem Bakkum. Siem moet 
ook nog even wennen aan al dat 
nieuws en strandde op 9 punten. 
Gert bezet de vierde plaats. Wim 
van Duin was met 1.44 de betere 
tegen Piet Liefting.
Ferry van Gennip was ook goed 
voor het basisaantal, staat op de 
6e plaats, maar met twee minder 
gespeelde partijen blijft Ferry 
ook nog titelkandidaat. De laat-
ste met 10 punten ging tot slot 
met 1.62 naar Anton Steij.

Drie medailles voor TDR 
Castricum - De Nederlandse 
Kampioenschappen indoorat-
letiek werden, zoals de afgelo-
pen jaren, traditioneel gehou-
den in het Belgische Gent. In 
de Flanders Sport Arena werd 
in het begin van de middag 
gestreden om de titels bij de 
B-junioren en vervolgens was 
het aan het einde van de mid-
dag en begin van de avond tijd 
voor het spektakelstuk bij de 
senioren. Aan het einde van 
de dag ging TDR terug naar 

Noord-Holland met twee me-
dailles bij de junioren. Goud 
was voor Leon Koch op de 
3000m en zilver voor Lisanne 
de Witte op de 400m. En een 
zilveren medaille bij de senio-
ren voor Bouke Onstenk op de 
1500 meter. 

Coach Baltus na afloop over 
de prestaties van zijn atleten: 
“Over het geheel ben ik te-
leurgesteld. Gelukkig waren 
de 1500 meter van Bouke en 
de knappe wedstrijd van Paul 

Schakers Castricum winnen 
Castricum - Afgelopen vrijdag vond in de eerste klasse van de 
Noord-Hollandse Schaakbond de wedstrijd tussen het eerste 
team van de Schaakvereniging Castricum en het eerste team 
van Schaakvereniging Excelsior uit Heemskerk plaats. Cas-
tricum won en de schakers uit Castricum handhaven zich in 
de eerste klasse. De Heemskerkers gaan weer terug naar de 
tweede klasse.

Het zag er lange tijd niet naar 
uit dat de overwinning naar de 
Castricummers zou gaan. Bijna 
alle borden stonden er voor de 
tegenstanders beter voor. In de 
loop van de avond kantelde het 
voordeel echter richting Castri-
cum. Robert van der Wal won vrij 
gedecideerd van Servee de Jong, 
terwijl ook de tegenstander van 
Heleen van Arkel–de Greef, Ruud 
Eisenberger, geen heil meer zag 
in de stelling, die de aanblik 
bood van een vrijpion die onder 
begeleiding van een dame dreig-
de te promoveren. Tussendoor 
won Paul Lieverst aan Heems-
kerkse zijde knap van Wim Pool 
jr. In een zeer tactisch duel dolf 
Wim het onderspit. Evert Schmit 
speelde remise tegen de gevaar-
lijke Machiel Nouris.  Sander 
Mossing Holsteijn won weer met 
zijn Blackmar Diemer gambiet 
tegen Marcel Duin, die zeer goed 
partij gaf.
Hans Leeuwerik won het to-
reneindspel van Martin Win-
ters, nadat hij een groot deel 
van de partij minder stond. Eric 
van der Klooster verloor tegen 
Arend Zwemstra een pion en 

zag deze niet meer terug, waar-
door de winst naar Arend ging. 
Wouter Beerse was als laatste 
nog aan het spelen tegen Thijs 
Waanders. Wouter stond lange 
tijd slecht en had veel minder 
tijd dan zijn tegenstander. In de 
slotfase gebeurde het ongeloof-
lijke: Thijs ging op zijn beurt lang 
nadenken en ging aan het eind 
door zijn vlag terwijl Wouter nog 
negen seconden overhad. Ook 
het tweede team van Castricum 
speelde een thuiswedstrijd tegen 
Krommenie 1 . Het werd een 4-4 
gelijkspel en in de tweede klasse 
hebben de Castricummers kan-
sen om te promoveren als zij in 
de laatste ronde koploper Nieuw 
Vennep weten te verslaan. In de 
interne competitie loopt Sander 
Mossing Holsteijn verder uit door 
zijn overwinning 
Aanstaande vrijdag wordt het 
snelschaakkampioenschap van 
Castricum gespeeld en zijn ook 
alle mensen welkom die geen 
lid zijn, maar graag een partijtje 
snelschaak willen spelen. In de 
hoofdgroep is het tempo 5 minu-
ten per persoon per partij en in 
de tweede groep 7 minuten.   

Limietwedstrijd voor Aquafit
Castricum - Afgelopen zondag 
was er in zwembad de Slag te 
Zaandam een Limietwedstrijd. 
Hieraan deden dertien vereni-
gingen mee. Bij deze wedstrijd 
worden vooral 100 meters ge-
zwommen. 
Bij de minioren 5 en later (1997 
en later) zwommen Serena Stel 
en David van der Veen naar een 
eerste plaats op de 100 vrij. Sere-
na en David deden dit in dezelfde 

tijd van 1.20.37, een mooi pr. 
Iris de Vries, Jonna Noort, Rens-
ke Weeda, Bernd Rozemeijer en 
Tessa van Gelder zwommen op 
deze 100 vrij een goed pr. Sere-
na, David en Renske zwommen 
ook nog een goede 50 vlinder en 
de andere een 100 school.  
Bij de meisjes jeugd 3/4 (90/91) 
zwom Lisette Wester een pr op 
de 100 rug in 1.13.14 ze werd 
hiermee tweede. Derde werd ze 

op de 100 vrij. 
Bij de junioren 1 en eerder (96/
eerder) werden er pr’s gezwom-
men door Marlotte Wester, Le-
anne Rozemeijer, Daphne Laan, 
Rianne Bouma, Eline van Riet, Li-
san Dekker, Soraya Tak en Sama-
ra Leijen evenals door de jongens 
Sammie Leijen, Arno Garstman, 
Danny Borst en Cornee Rozeme-
ijer. Deze pr’s werden gezwom-
men op de 100 vrij, 100 school, 
100 vlinder en de 100 rug. 
Er werden in totaal 28 pr’s ge-
zwommen door 25 zwemmers. 

Winterwedstrijd 
HSV Limmen
Limmen - Zondag 24 februari zal 
de vierde winterwedstrijd wor-
den gevist. Ditmaal in Heiloo, de 
grote vijver in plan oost. Het wa-
ter is behoorlijk diep, na een kort 
talud is het ruim drie meter diep. 
De visstand bestaat hoofdzakelijk 
uit kleine witvis, wat brasem en 
een verdwaalde karper. Ook is er 
baars te vangen.
Opgeven bij Peter van der Heijdt, 
072-5051056, tot zaterdag 19.00 
uur. Inleg is 2,50 euro. Verzamelen 
bij de vijver om 8.30 uur. Er wordt 
twee uur gevist. De wedstrijden 
zijn toegankelijk voor leden van 
HSV Limmen, HVCastricum, De 
Sander en DVW.
De derde wedstrijd werd gevist in 
de grachten van Alkmaar, alwaar 
er goed werd gevangen. Winnaar 
werd met ruim vier kilo voorns, 
Peter van der Heijdt. Hij ving 52 
vissen, die hij met de matchhengel 
wist te verleiden. Alle andere vis-
sers kozen voor de vaste hengel. 
Vanwege de harde wind was het 
moeilijk een rustige presentatie 
te realiseren. Tweede, met 53 vis-
sen, maar minder gewicht, werd 
George van der Linden uit Heiloo. 
Co Duinmeijer was derde met drie 
kilo vis, 56 stuks. 
Peter van der Heijdt gaat in de tus-
senstand aan de leiding, met drie 
wedstrijdpunten. Hij kan in deze 
wedstrijd de titel veilig stellen.

Klaverjasdrive 
in Café Scala
Castricum - Maandag 10 maart is 
de eerste datum van de serie van 
zes maandagen van de klaverjas-
drive in Café Scala aan de Dorps-
straat 18 te Castricum. Deze kla-
verjasavond is voor alle leeftijden 
en inschrijving is geheel gratis.
Voor de winnaars een leuke prijs 
en de eeuwige roem van beste 
klaverjasspeler van Castricum. 
Inschrijven kan via basbuona 
castricum@hotmail.com of tel. of 
0251-657077.
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Bosvoorde dempt de
ING aspiraties CAS RC
Castricum - Op een ijskoude zaterdagmiddag hebben de Bel-
gen op Wouterland toegeslagen. CAS RC, houder van de ING 
Cup, zag de aspiraties om de titel in 2008 opnieuw binnen te 
halen danig verstoord. In de eerste helft hielden de Castricum-
mers nog stand, maar in het tweede bedrijf zakte het kaarten-
huis in. 

De thuisploeg moest te vaak aan 
de noodrem trekken en de Britse 
referee Martyn Lewis kende dan 
ook de nodige penalty’s toe. Peter 
Duchau bevestigde zijn reputatie 
als kicker en velde met drie straf-
schoppen in het laatste kwartier 
het vonnis over CAS RC. Aan de 
11 - 22 zege voor de Belgen valt 
niets af te dingen, de uitslag was 
volkomen terecht.
Het begon allemaal nog roos-
kleurig voor het Castricumse vijf-
tiental. Er was op het harde veld 
veel balbezit en de driekwarten 
renden er op los. Na een kwar-
tier werd dan toch de overmacht 
van CAS RC bekrachtigd met een 
score. 
Een mooie driekwarten aanval 
werd afgerond door Daniël Zwij-
nenberg. De conversie van Car-
roll raakte de paal. De Franstali-
ge Belgen haalden hun geheime 
wapen uit de kast en begonnen 
hard op de Castricumse verde-
digingslinie te kloppen. Halver-
wege de eerste helft werd één 
van hun machtige driving mauls 
foutief afgestopt en fly-half Arno 
Bruyaire schoot van dichtbij de 
strafschop raak. 
Zo voortvarend als de thuisploeg 

startte, zo haperend werd het 
rustsignaal bereikt. 
Joe Hutana en Lammert Ruiter 
waren weer terug van respec-
tievelijk huwelijksreis en bui-
tenlandse opdracht, maar Ruiter 
moest nog voor de onderbreking 
al vervangen worden. Ook Wal-
ter van Keulen en Jeroen van der 
Loos moest al geblesseerd uitval-
len. De blessurezorgen voor spe-
ler/coach Gavin Roberts blijven 
zich opstapelen met nog enkele 
uiterst belangrijke wedstrijden 
voor de boeg. Toch begon CAS 
RC met een aangenaam gevoel 
aan de tweede helft, want Car-
roll verzilverde in de blessuretijd 
nog een strafschop voor de 8 – 3 
voorsprong.
De peptalk was bij de ploeg uit 
Brussel waarschijnlijk beter aan-
gekomen dan in het Castricumse 
kamp. Zeer gedreven werd de 
aanval geopend en met scherp-
rechter Duchau inmiddels in de 
gelederen konden de gastheren 
zich geen fouten meer veroorlo-
ven. Al snel gebeurde dat echter 
wel en werd het 8 – 6. De span-
ning steeg en de Belgen roken 
hun kans. Hun maul kwam net 
ver genoeg over de trylijn en werd 

als score beoordeeld. De vijfpun-
ter kwam op naam van Philip 
Tollet en ook nu weer schoot Du-
chau raak. Met nog een half uur 
te spelen moesten de Castricum-
mers nu zien een 8 – 13 achter-
stand alsnog om te buigen in een 
voorsprong. In ondertal, Roberts 
kreeg geel voor een te harde tac-
kel, hield de geel zwarte brigade 
nog stand en bracht Carroll alle 
hoop op een goed einde weer te-
rug (11 – 13). Met nog een kwar-
tier te spelen ging het echter he-
lemaal mis. Alhoewel CAS RC het 
mooiste rugby speelde wilde het 
de aanvallen te mooi afronden en 
juist daar stokte het. Het slordige 
balverlies werd door Boitfort, zo-
als de Walen het liefst genoemd 
worden, genadeloos afgestraft. 
Uit drie overtredingen wist Du-
chau de maximale negen punten 
te behalen en een overwinning 
voor de Belgen zeker te stellen. 
De teleurstelling bij CAS RC was 
groot. De ploeg is nu afhankelijk 
van een overwinning komende 
zaterdag bij Ottignies én verlies 
van ’t Gooi thuis tegen Bosvoor-
de om nog aanspraak op de ING 
finale in Brussel te maken. Zon-
dag kan men wel weer terecht 
voor rugby op Wouterland. Dan 
spelen het Driede (12.30 uur te-
gen Amstelveen) en de Shadows 
(14.30 uur tegen Haarlem) weer 
thuiswedstrijden. De Ladies ma-
ken een flinke reis naar Gronin-
gen.

Dansparen Griffioen weer suc-
cesvol op kampioenschappen
Castricum - Afgelopen weekend stonden er voor de danspa-
ren van de Castricumse dansschool Griffioen weer twee grote 
evenementen op het programma, een grote landelijke NADB 
wedstrijd in Kerkdriel en een grote NDO wedstrijd in Hilversum 
voor de deur.
In Kerkdriel werd zaterdag en 
zondag gestreden om de Ad de 
Bruijn-Bonel Trophy 2008, in sa-
menwerking met de NADB. Aan 
de start zaterdag van de open 
klasse 21 plus Ballroom stond het 
danspaar Maurice Philipoom en 
Marieke van Londen. Nadat dit 
paar zich prima staande wist te 
houden tussen alle top danspa-
ren, wisten zij door te dringen tot 
de grote finale en behaalden het 
goud. Zij konden dus de kampi-
oensbeker mee naar huis nemen.
Zondag stonden Maurice en Ma-
rieke wederom aan de start in 
Kerkdriel, nu in de A-klasse Ball-
room. Ook in deze klasse wisten 
zij zich prima te presenteren en 
uiteindelijk de finale te behalen. 
Zij behaalden verdiend de zesde 
plaats.
In Hilversum werd gestreden 

om de NDO Throphy Gooiland 
2008. Aan de start van de eer-
ste klasse Latin American stond 
het danspaar Rinaldo Carillho 
en Marloes Willems. Nadat dit 
paar goede dansen wist te tonen 
aan de jury, wisten Rinaldo en 
Marloes uiteindelijk ook de finale 
te behalen en werden zij kampi-
oen.
Een prima resultaat voor trainers 
Luut Griffioen en Mariska Tauber, 
die samen onafhankelijk waren 
afgereisd om de paren een hart 
onder de riem te steken.
De eerst volgende wedstrijd die 
weer zal worden gedanst, is de 
grote prijs van Noord-Brabant, 
georganiseerd door Danssport-
vereniging Voetisch te ‘s Her-
togenbosch. Ook hier zullen de 
paren van Griffioen weer aan 
deelnemen.

Maurice en Marieke tijdens de finale in Kerkdriel tijdens de Ballroom.

Start kindergroep
internationaal dansen
Limmen - Vanaf 6 maart start Ig-
ram een kindergroep internatio-
naal dansen voor kinderen vanaf 
groep 5. 
Tot en met eind mei worden on-
der de enthousiaste leiding van 
Maartje Ligthart dansen uit de 
hele wereld gedanst. Begin juni 
wordt dit afgesloten met een 
voorstelling in de Vest, samen 

met andere kinder- en jeugd-
groepen uit Noord-Holland. 
Ervaring is niet nodig, wel plezier 
in bewegen en muziek.
Er wordt gedanst in de aula van 
Toonbeeld op donderdagmiddag 
van 16.00 tot 17.00 uur. De kosten 
bedragen 25,00 euro. Voor meer 
informatie: Carine van der Geest, 
tel. 0251-655148.

Knappe zege voor de Stiefel 
Castricum - Na de nederlaag 
van verleden week moest er nu 
gewonnen worden door de Stiefel 
om in ieder geval de vierde plaats 
op de ranglijst te kunnen behou-
den. Tegenstander Lucky Darters 
uit Haarlem was de tegenstan-
der en van die ploeg werd thuis 
met 2-7 verloren, dus een zware 
avond lag in het verschiet.
In de singles opende Tom de 
Vries de wedstrijd en opnieuw 
kon De Vries, op de beslissende 
momenten, de dubbel niet vin-
den en verloor met 2-0 zijn partij 
maar gelukkig wist Roy van Bil-
derbeek wel met 0-2 te winnen 
waardoor het dus 1-1 werd. Paul 
Steenbrink speelde een ongeluk-
kige single waardoor hij met 2-0 
verloor en was het aan Dennis 
Overdijk de beurt om, in ieder 
geval, met een 2-2 tussenstand 
aan de koppels te kunnen be-
ginnen. Gelukkig voor de Stiefel 
wist Overdijk met 0-2 zijn partij te 
winnen en was er weer van alles 
mogelijk.
Thuis had men alle koppels ver-
loren, dus ze wisten dat ze goed 
geconcentreerd aan deze par-
tijen moesten beginnen. De Vries 
en Van Bilderbeek openden de 
koppels en die werd ook gelijk 

gewonnen met 0-2 waardoor de 
Stiefel voor het eerst op voor-
sprong kwam in de wedstrijd, 
2-3.
De tweede partij werd, tegen hun 
sterkste koppel, ook gewonnen 
met 1-2, waardoor de revanche 
voor de thuisnederlaag in zicht 
kwam. Overdijk en Steenbrink 
moesten hun eerste koppel ook 
gelijk spelen tegen hun sterkste 
koppel en na een 1-0 achter-
stand wisten ze toch, zeer knap, 
uiteindelijk ook die partij met 1-2 
te winnen, waardoor het dus 2-5 
werd.
De laatste koppelpartij werd 
daarna ook door Overdijk en 
Steenbrink, onverwachts vrij ge-
makkelijk, gewonnen en met de 
teamgame nog voor de boeg 
konden ze de thuisnederlaag dus 
helemaal recht trekken en de 
Stiefel ging er dan ook goed voor 
staan, wat dan ook resulteerde 
in winst, waardoor de eindstand 
dus 2-7 werd in het voordeel van 
de Stiefel.
Donderdagavond komt de koplo-
per, de Vriendschap uit Akersloot, 
op bezoek en kan de Stiefel, bij 
winst, misschien nog de span-
ning terugbrengen, al is de ach-
terstand op die ploeg groot.

Toppers winnen 
bij SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag 15 februari 
speelde SV Vredeburg ronde 19. 
De drie koplopers Kramer, B. 
Stolp en Admiraal blijven afstand 
houden op de subtop door over-
winningen op Hafkamp, Ebels en 
Blekemolen. 
V.d. Storm wist exact hoe hij de 
gevaarlijke torenaanval van D. 
Aafjes moest pareren. Aafjes 
bleef het proberen en kwam 
daardoor slechter te staan zodat 
V.d. Storm het eindspel zelfs kon 
winnen. 
L. Wellink is hard aan het stude-
ren en oogstte succes door via 
een mooie combinatie Sturk te 
verslaan. Ook C. Pepping gaat 
dankzij huiswerk vooruit en won 
een stuk tegen T. Voorwalt. 
Pouw merkte de kracht van de 
routinier Borst, die een gewel-
dige toren-dame aanval rus-
tig maar zeker uitbouwde naar 
schaakmat. Dinkla valt diep als 
gevolg van een ernstige vormcri-
sis, nu fungeerde H. levering als 
schaakbeul, die geen spaan heel 
liet van de stelling van Dinkla en 
gemakkelijk won. 
In groep B won Sander Veter van 
koploper Allard de Vries via een 
eenvoudig herdersmat. 
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Volleybal
Drie meisjes van Croonen-
burg winnen regiotoernooi
Castricum - Afglopen zondag was een mooie dag voor Lisan 
Kok, Demi Zwerver en Jasmin Luijckx, drie meiden van Croo-
nenburg. Zij wonnen samen met hun team het afsluitend re-
giotoernooi van de regio Holland.

De drie meiden van volleybalclub 
Croonenburg waren afgelopen 
september geselecteerd voor 
de regioselectie van twaalf- en 
dertienjarigen van ‘Holland Mid-
den’. Dit weekend was het eind-
toernooi waarin ze het moesten 
opnemen tegen andere selectie-
teams uit verschillende regio‘s. 
Het was een zware gelijkop-
gaande strijd waarbij geen een 
keer werd verloren. Het team 
van regio ‘Holland Midden’ had 

uiteindelijk voldoende aan drie 
gelijke spelen en een winstpartij 
om een gedeelde eerste plaats 
te halen.
De speelsters waren erg tevre-
den met hun spel. Het was te 
zien dat hun spel sinds septem-
ber enorm vooruit is gegaan. Het 
is dan ook niet verwonderlijk dat 
zij ook met hun clubteam bo-
venaan in de competitie staan. 
Croonenburg is bezig een grote 
inhaalslag te maken. Nog niet 

zolang geleden was Croonen-
burg een volleybalbolwerk in de 
regio. Voorzitter Pauzenga ziet 
dat weer gebeuren: ”In de jaren 
‘90 hebben zowel onze dames 
als heren eredivisie gespeeld. 
Dat zal nu niet direct weer ge-
beuren maar we kunnen wel een 
belangrijke rol in deze regio gaan 
spelen. We willen dat doen door 
vooral aandacht aan de jeugd te 
besteden.”   
Dat Croonenburg daar goed 
mee bezig is getuigt van het feit 
dat maar liefst negen kinderen 
van Croonenburg meedoen met 
de komende selectiewedstrijden 
voor jeugd onder de twaalf jaar.

Staand: Ineke Schouw, Lisan Kok (Croonenburg), Iris Vessies, Kelly de Roo, Lisette Goede en Demi Zwer-
ver (Croonenburg). Zittend: Lotte Bouwman (dochter van Ineke), Anouk van Geenen en Jasmin Luijckx 
(Croonenburg).

Veiling van 
Toekomst met Ton 
Ojers bij Vitesse’22
Castricum - Vitesse’22 houdt 
zaterdag 12 april voor de achtste 
keer de ‘Veiling van de Toekomst’. 
Op deze avond worden per opbod 
kavels, die op allerlei manieren ter 
beschikking zijn gesteld, verkocht. 
Een van de ruim tweehonderd ka-
vels is een uur lang training van de 
markante voetbalanalyticus Ton 
Ojers, voorheen bekend van zijn 
commentaar bij TV Noord-Hol-
land en FC NH. Vitesse’22 daagt 
vooral de spelers van het eerste 
uit op deze bijzondere kavel te 
bieden.

Limmen 1 is koploper!
Limmen - Na vijftien competitiewedstrijden staat de zondag 1 
van voetbalvereniging Limmen aan kop in de vierde klasse A. 
De ploeg van trainer Sem Wokke bereikte die positie via een 
afgetekende 1-5 overwinning op het taaie Zeevogels. Na een 
1-1 ruststand sloeg Limmen in de tweede helft hard toe. Ge-
vierde man aan Limmen-zijde was Rik Seignette. 

De negentienjarige middenvelder 
nam met drie treffers de helft van 
de zes doelpunten op sportpark 
Hogendijk voor zijn rekening.
Zonder Bas Admiraal, John Cas-
tricum en Ron van Stralen (allen 
op wintersport) en zonder Sjoerd 
l’Abée en Jeroen Veldt (beiden 
net terug van wintersport) moest 
Limmen aan het karwei begin-
nen. Vanaf het eerste fluitsignaal 
van de goed en rustig leidende 
scheidsrechter Blank uit Wierin-
gerwaard zette Limmen de toon. 
In de twintigste minuut werd de 
score geopend toen Seignette 
besloot eens hard uit te halen met 
zijn linkerwreef. De bal schampte 
licht de rug van een tegenstan-
der, waardoor de bal precies de 
juiste curve mee kreeg om de 
doelman van Zeevogels te pas-
seren: 0-1. Daarna hadden Koen 
Nijman (bal op de lat na vrije 
doortocht) en Edwin Kerssens 
(goed verdedigend werk Zeevo-
gels) nog mogelijkheden om de 
score verder op te voeren. Na een 
fout achterin kon de thuisploeg 
op gelijke hoogte komen. In de 
tweede helft sloeg Limmen snel 
toe. Het team had al een riante 
kans gehad toen scheidsrechter 
Blank er een minuut later met zijn 
neus bovenop stond toen René 
Hof in de 48e minuut werd ge-
torpedeerd. De leidsman wachtte 
eerst het voordeel af, maar kende 

Limmen een strafschop toe nadat 
het balbezit niets opleverde. Harry 
Verduin stuitte in eerste instantie 
op de goed reagerende doelman 
van Zeevogels, maar wist in de re-
bound wel te scoren: 1-2. Twaalf 
minuten later pikte Seignette zijn 
tweede doelpunt van de mid-
dag mee toen hij geklungel in 
de Egmondse achterhoede goed 
afstrafte. Elf minuten voor het 
eindsignaal scoorde Seignette na 
een uitstekende dieptepass van 
Gido Meijer en twee minuten la-
ter soleerde Jeroen Veldt naar de 
achterlijn om een prima voorzet 
op de goed spelende Robin Koot 
af te leveren. Ook Koot smaakte 
het genoegen van een doelpunt: 
1-5. Door puntverlies van Vios 
stootte Limmen door naar de eer-
ste plaats. Met nog zeven com-
petitiewedstrijden te gaan is dat 
een mooi uitgangspunt voor een 
denderend slot van de competi-
tie. Door de zege deed Limmen 
uitstekende zaken voor de tweede 
periodetitel, die over zeven duels 
is uitgesmeerd. Met vijftien pun-
ten uit vijf wedstrijden blijft er voor 
Limmen nog slechts één concur-
rent over. Hollandia T heeft drie 
punten minder en mocht Limmen 
de directe confrontatie - komende 
zondag in Tuitjenhorn! - winnend 
afsluiten dan kan Limmen het 
eerste bescheiden feestje van het 
seizoen 2007-2008 vieren. 

Jong Limmen wint zwaar duel
Limmen - Jong Limmen heeft indruk gemaakt tegen de ama-
teurtak van voetbalvereniging Stormvogels/Telstar. Na een 
prima wedstrijd werd er met  1-0 gewonnen. Het duel werd 
gespeeld in de Jong Senioren competitie en juist daar kunnen 
jonge talenten van Limmen zich prima ontwikkelen. Limmen 
moest nog knokken voor lijfsbehoud. 

Limmen opende sterk. Telstar kon 
het doelman Jeff Veldt en zijn ster-
ke defensie amper moeilijk maken. 
Telstar had achterin vooral moeite 
met de snelle Rens Min en Daan 
Pepping. Op het middenveld wist 
Limmen de bal vaak te heroveren 
en een hoofdrol  daarin speelde 
Rik Seignette. Ondanks het goede 
spel van de thuisploeg stond het 
met rust nog 0-0. In het tweede 

bedrijf zag de opstelling van  Lim-
men er anders uit. Door Edwin 
Kerssens werd het 1-0. Hij knalde 
na een corner de bal snoeihard 
achter de doelman. 
Telstar kon daarna absoluut niet 
meer terugkomen en mocht blij 
zijn dat de achterstand niet groter  
werd. Pas in de slotfase werd doel-
man Veldt op de proef gesteld en 
hij  wist de bal perfect te keren.  

Castricum - Op een ontspannen, 
niet belastende en afwisselende 
manier bewegen en dat het liefst 
buiten? De natuurlijke coach laat 
zich inspireren door oosterse be-
wegingsvormen als Tai chi en qi-
gong en yoga. Langzame en vloei-
ende oefeningen en bewegingen 
die rust en concentratie vergen 
waardoor men meer tijd heeft om 
te voelen wat men doet en kan 
ontspannen. Op de dinsdag wordt 
tevens op een niet prestatiege-
richte wijze aandacht besteed aan 
het hardlopen. Sportieve ervaring 

is niet vereist. Op dinsdag en vrij-
dag van 9.00 uur tot 10.30 uur en 
vanaf 2 april van 19.30 tot 20.30 
uur in de duinen en op het strand 
van Castricum. Van april tot en 
met september ook op zaterdag 
en zondag van 9.00 tot 10.00 uur 
op de camping Bakkum. De les-
sen van anderhalf uur kosten 9,00 
euro. De lessen van een uur 6,50. 
Men kan ook vrijblijvend een 
proefles volgen. Voor meer infor-
matie kan men terecht bij Judith 
Bosman-Draai 072-5051147, www.
denatuurlijkecoach.nl. 

Bewegen in de natuur
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FCC werkt aan eerherstel
Castricum - Het gaat te ver om te spreken van een euforische 
stemming, zaterdag op sportpark Noordend, maar de opluch-
ting was wel degelijk van het gezicht van Rob de Kip en zijn 
spelers af te lezen na de 2- 0 overwinning op Nieuwendam. De 
Castricum trainer zag zijn team eindelijk weer eens winnen. 

Rob de Kip: “En dat werd wel 
weer eens tijd.” De drie punten 
waren ook hard nodig om in de 
race te blijven voor een plaats 
in de nacompetitie. Met de drie 
punten deed Castricum en pas-
sant goede zaken, omdat de 
concurrenten Purmersteijn en 
Blauw Wit (W) niet tot winst 
kwamen. 
De overwinning was als een 
pleister op de wond van vorige 
week, toen Castricum een ge-
voelige nederlaag leed tegen 
Opperdoes. Trainer Rob de Kip 
was na die wedstrijd zo boos dat 
hij net als een aantal anderen 
direct na de wedstrijd naar huis 
was gegaan. Rob de Kip: “We 
hebben van de week de koppen 
bij elkaar gestoken en tegen el-
kaar gezegd: Wat willen we nog 
bereiken dit seizoen? Iedereen 
was het er over eens, we gaan 
er alles aan doen om de tweede 
plaats te behalen om zodoende 
een plaats in de nacompetitie 
veilig te stellen. Daar gaan we 

dus voor.” Vanaf het beginsig-
naal van scheidsrechter Amelo 
liet Castricum zien dat het iets 
had goed te maken. Een korte 
corner van Martijn van Duiven-
voorde verraste de verdediging 
van Nieuwendam, waarna de in-
zet van Duco de Koning via een 
verdediger in het doel belandde, 
1- 0. In de tweede helft werd de 
wedstrijd een kwartier voor tijd 
beslist en daarbij was een op-
merkelijke rol weggelegd voor 
Duco de Koning. De jonge aan-
valler lag aan de basis van de 2- 
0 kort nadat hij ongenadig tegen 
de zoden was geschopt door een 
tegenstander. Rob de Kip: “Dat 
vond ik wel klasse van Duco.” 

Het staaltje van doorzettingsver-
mogen leverde de jonge speler 
behalve de felicitaties van zijn 
medespelers ook nog de uitver-
kiezing tot ‘man of the match’. 
Daarmee zette Castricum een 
streep onder de smalende ne-
derlaag van vorige week. 

Bikkels FCC lak aan vorst
Castricum - De mini’s bij FC Castricum laten zich niet uit het 
veld slaan door een beetje vorst. En dat alle andere wedstrij-
den waren afgelast maakte voor de mini’s ook niets uit. 

Onder het genot van een voor-
jaarszonnetje, speelden de voet-
ballertjes de sterren van de hemel. 
Gewapend met handschoenen, 
maillots en hier en daar een muts 
trotseerden ze de harde, nog wit-
te grasmat om te doen wat ze op 
zondagochtend het liefste doen: 
een potje voetballen! 

En dat plezier straalde er dan ook 
zeker af. Het was goed te zien dat 
ze al wat verder in het seizoen 
zijn want het niveau stijgt met 
de week. Waren ze in het begin 
nog een beetje voorzichtig, nu 
lijkt iedereen te weten waar het 
om gaat en wordt er hard gestre-
den om de punten. De limo-break 

was uiteraard weer een welkome 
onderbreking om zo fris en vol 
energie te starten met de vol-
gende pot. 
De grote winnaar van dit week-
end was Argentinië, waar Jesse 
na een operatie weer terugkeerde 
op het veld. De mini’s mogen nu 
twee weken uitrusten in verband 
met de voorjaarsvakantie, op 9 
maart zullen ze beginnen aan de 
laatste ronde van het WK voor dit 
seizoen.

Castricum - FCCastricum bestaat 6 jaar en evenzoveel jaren is 
Rob Kramer bij deze club verantwoordelijk geweest voor het 
gehele voetbaltechnische beleid van de jeugdafdeling. Ook 
het komende seizoen 2008-2009 zal Kramer hoofdjeugdop-
leidingen zijn bij FCC. Samen met de jeugdhoofdtrainers heeft 
Castricum de jeugdorganisatie voor alle pupillen en junioren 
groepen voor het komende jaar weer zo goed als rond.

De Castricumse oefenmeester 
kent het klappen van de zweep. 
Zo was Kramer hoofdtrainer bij 
ondermeer Vitesse’22 en ZAP en 

werkte hij bij AZ en de KNVB met 
de jeugd. Hij is vele jaren docent 
bij de KNVB geweest alwaar hij 
jeugdtrainers opleidt. Ook bij Cas-

tricum is dit een van zijn belang-
rijkste taken. De noodzaak om ie-
der jeugdteam van een trainer te 
voorzien vraagt om het continue 
opleiden van nieuw kader. In ok-
tober is een nieuwe groep cursis-
ten gestart die afgelopen vrijdag 
de laatste cursus dag beleefde. 
Hierdoor heeft Castricum er weer 
veertien nieuwe jeugdtrainers bij 
die allen worden ingezet om de 
jeugd van Castricum te trainen. 

Rob Kramer blijft FCC trouw

Biljartvereniging ’t Stetje
Groentjes speelt wereldpartij!
Castricum - Vrijdagavond was voor Siem Groentjes een uit-
stekende avond. Hij won niet beide partijen, maar zijn eerste 
partij tegen Jan van de Kerkhof was er een van uitzonderlijke 
klasse, die hij won in vijftien beurten. 

Siem startte met een serie van 
twaalf caramboles en herhaal-
de dat nog een keer in de elfde 
beurt. Dit betekent dat Siem 
veel punten vergaarde voor de 
stand. In de tweede partij won 
Siem weer, nu van Louis Groe-
newoud, dit gebeurde in 26 
beurten, Louis maakte nog wel 
een serie van tien caramboles, 
maar dat mocht niet baten. 
Wie ook aardig in de weer was, 
was Cor Sprenkeling die won 
ook zijn twee partijen en beide 
in 22 beurten, wat een goede 
prestatie was. Eerst ging Johan 
van Venetiën de bietenbrug op 
en later op de avond Stephan 
Castricum. Cor maakte hoog-
ste series van respectievelijk 
van negen en dertien caram-
boles. 
Ook Huib Moot deed vrijdag-
avond mee en won ook zijn 
beide partijen. De eerste te-
gen Kees Rörik in 23 beurten 
en hier maakte Huib series van 
vijftien en twee van veertien 
caramboles. In de tweede par-
tij van Huib werd Harm Regts 
verslagen, nu in 25 beurten 
en hier maakte Huib zelfs een 
hoogste serie van 27 caram-
boles. 
Ook Piet Castricum deed het 
goed. De eerste tegenstander, 
Cees Brouwer, had een punt 
te kort voor een remise na 21 
beurten. In de tweede van Piet 

verloor Fred van Haasen in 26 
beurten. Ook Verner Oussoren 
won zijn beide partijen, Cees 
Rörik was de eerste die tekort 
kwam tegen Verner in 25 beur-
ten. De volgende was Jan van 
de Kerkhof die het ook niet 
redde tegen Verner. Deze partij 
duurde 24 beurten. 
Jos Hes won eerst van Stephan 
Punt in 24 beurten, en maakte 
een hoogste serie van zes ca-
ramboles. De volgende die met 
een nederlaag tegen Jos naar 
huis ging was Jeroen van de 
Kerkhof en dit gebeurde in 
27 beurten. Johan van Vene-
tiën ging als een speer tegen 
de laatste tijd goed spelende 
Henk Revers en won in zeven-
tien beurten. Daar is weinig te-
gen in te brengen, een mooie 
overwinning. 

Stephan Castricum won in te 
veel beurten van Harm Regts. 
Louis Groenwoud won zijn par-
tij tegen Jeroen van de Kerkhof 
in 24 beurten en maakte een 
geweldige serie van vijftien ca-
ramboles. 

Fred van Haasen won ook in 
24 beurten van Stephan Punt. 
En tot slot deden ook Henk 
Revers en Cees Brouwer 24 
beurten over hun partij die 
werd gewonnen door Cees 
Brouwer.



Hans Rook en Martin Kleverlaan van de 
stichting ‘Castricum helpt Muttathara’ 
reisden in januari van dit jaar af naar India. 
Daar controleerden zij, gedurende ruim drie 
weken, of de investeringen van de stichting 
op juiste wijze zijn gebruikt. Daarnaast 
werden er gesprekken gevoerd met enkele 
stafleden van de projectgroep. Ook hebben 
de vrijwilligers bezoeken gebracht aan ver-
schillende opvangcentra en dorpjes. 

Indrukwekkend
“Het is een heel erg vermoeiende reis ge-
weest, het was echter vooral zeer indruk-
wekkend” aldus een gepassioneerde Hans 
Rook die samen met zijn kompaan het zui-
den van India doorkruiste. “Soms moesten 
we 16 uur reizen en even later weer 16 uur 
terugreizen. Dat is zwaar, maar het is het 
absoluut waard.” Rook stelt verder dat er 
eens in de 3, 4 of 5 jaar een dergelijke reis 
gepland wordt: “Je moet natuurlijk niet te 
vaak een reis plannen, aangezien dat niet 
hoognodig is. Het geld dat je dan zou ste-
ken in een reis, zou je beter kunnen inves-
teren in één van de projecten.” 

Dit schooltje wordt door ‘Castricum helpt 
Muttathara’ gesponsord. De kinderen zien 
er netjes uit, maar leven in armoede. Voor 
een leslokaal is vooralsnog geen geld. 

Kinderen eerst
‘Castricum helpt Muttathara’ helpt voor-
namelijk kinderen en jonge moeders. Rook: 
“Als je een kind niet helpt, dan is de kans 
groot dat hij of zij later in de criminaliteit 
of prostitutie belandt. Die kinderen hebben 

namelijk helemaal niets. In India is de vrou-
wenemancipatie lang niet zo ver als bij ons 
in West-Europa. Wij helpen kinderen en 
jonge moeders door ze een kans op scho-
ling te bieden”.

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

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum

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

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

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
20 februari 2008

Rolcontainer niet 
te lang op straat
Regelmatig ontvangen wij meldingen 
van het langdurig laten staan van lege 
rolcontainers langs de openbare weg. 
De groene en grijze containers dienen 
ervoor om huisvuil af te voeren. Het la-
ten staan van de rolcontainers heeft een 
ontsierende werking op de openbare 
weg en kan in bepaalde gevallen hinder 
en gevaar opleveren. Tevens is het op 
grond van de afvalstoffenverordening 
een overtreding.

Het is verboden huishoudelijke afval-
stoffen in individuele rolemmers op an-
dere dagen aan te bieden dan volgens 
de jaarlijks vastgestelde ophaalkalender 
is aangegeven. Het is verboden de rol-
emmers anders dan tussen 22.00 uur 
van de dag voorafgaand aan de inza-
meldag en 07.45 uur op de aangegeven 
inzameldag aan te bieden. De rolem-
mers moeten uiterlijk om 22.00 uur op 
de aangegeven inzameldag op eigen 
perceel teruggeplaatst te zijn.

Wij vragen u mee te werken aan een 
schoon en opgeruimd Castricum

Castricum schenkt Indiërs toekomst

Ouderen willen zo lang moge-
lijk zelfstandig blijven wonen
In de gemeente Castricum zijn veel voor-
zieningen voor zelfstandig wonende oude-
ren beschikbaar, zoals alarmering, vervoer, 
maaltijdvoorziening, individuele voorzie-
ningen (zoals de OV taxi, een woonvoor-
ziening of huishoudelijke hulp) en derge-
lijke. Uit onderzoek is gebleken dat veel 
ouderen onvoldoende op de hoogte zijn 
van de vele mogelijkheden op het gebied 
van hulp- en dienstverlening in Castricum. 
Hier wordt dan ook weinig of geen gebruik 
van gemaakt. Ook over de individuele 
voorzieningen en de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (WMO) zijn nog veel 
vragen.De gemeente vindt het belangrijk 
dat ouderen goed geïnformeerd zijn over 
het aanbod van voorzieningen en diensten 
in de gemeente en hoe er gebruik van kan 
worden gemaakt.
U kunt geïnformeerd worden op de vol-
gende manieren:

1. Digitale informatie. 
Op www.wmowebwinkel.nl leest u in-
formatie over de verschillende individuele 
voorzieningen en de verschillende doel-
groepen, waarbij per gemeente kan wor-
den gekeken naar de voorzieningen en 
organisaties. Komende maanden wordt 

nog gewerkt aan het verbeteren van de 
website.

2. Het Zorgloket
Bij het Zorgloket in het gemeentehuis in de 
kern Castricum kunt u terecht met al uw 
vragen over voorzieningen op het gebied 
van wonen, welzijn, zorg en inkomen. De 
medewerkers geven u informatie en ad-
vies. Daarnaast kunt u hier een aanvraag 
voor een individuele WMO-voorziening 
indienen, zoals hulp bij het huishouden, 
een woningaanpassing, een rolstoel of 
een vervoersvoorziening. Ook kunt u hier 
terecht voor vragen over maaltijdvoorzie-
ningen, alarmering, diensten geleverd door 
vrijwilligers, senioren- of aanleunwoningen 
en dergelijke. 
Het Zorgloket is geopend op maandag tot 
en met donderdag van 9.00 tot 16.00 uur 
en op vrijdag van 9.00  tot 12.30 uur. U 
kunt tijdens de openingstijden langskomen 
bij de balie, bellen met het Zorgloket naar 
(0251) 66 13  32 of mailen naar WIZ@cas-
tricum.nl

3. CLIPs (Cliënten Informatie Punten)
Ook dichtbij huis, bij de CLIPs, kunt u in-

vervolg op pagina 2



Agenda
Raadsplein
21 februari 2008

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

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

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

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

Agenda raadsactiviteiten 28 februari 2008
19:45 - 21:00 Presentatie stakeholdersmethode Dorpsstraat
21:15 - 22:30 Tussenrapportage masterplan inbreidingen, lokale woonvisie

Vooraankondiging:
inloopavond Kultuurhuis 4 maart  

Wat vliegt daar boven 
het struikgewas?

formatie en advies krijgen over de voorzie-
ningen
op het gebied van wonen, welzijn, zorg en 
inkomen. De Stichting Welzijn Castricum 
heeft vrijwilligers opgeleid die u informatie 
en advies kunnen geven bij de CLIPs. Zij 
kunnen u in contact brengen met organi-
saties en instellingen en eventueel helpen 
met het invullen van aanvraagformulieren. 
Ook kunnen zij voor u ondersteuning in-
schakelen zoals een boodschappenhulp of 
de klussendienst. Het centrale telefoon-
nummer voor alle CLIPs is (0251) 656562.
De CLIPs zijn gevestigd op de volgende 
punten:
   

Castricum
Geesterduin (bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum), Geesterduinweg 5, Castricum.
Openingstijden: maandag t/m donder-
dag 9.00-12.30 uur en 13.30-15.30 
uur en vrijdag 9.00-13.30 uur; telefoon: 
(0251) 65 65 62. 
Limmen
De Cameren, Lage Weide 3, Limmen; 
geopend: donderdag 9.30-11.30 uur; 
tel. (alleen tijdens spreekuren): (072) 
505 1744.
Akersloot
‘t Kruispunt, Mozartlaan 1a, Akersloot; 
geopend: dinsdag 9.30-11.30 uur; tel. 
(alleen tijdens spreekuren): (0251) 320 
047.

4. Huisbezoek aan inwoners van 75 
jaar en ouder
De gemeente heeft de Stichting Welzijn 
Castricum gevraagd om bij zelfstandig wo-
nende ouderen van 75 jaar en ouder op 

huisbezoek te gaan. De Stichting Welzijn 
Castricum heeft  een aantal vrijwilligers op-
geleid tot Seniorenvoorlichters. Zij bezoe-
ken de ouderen thuis. Ouderen van 75 jaar 
en ouder die dat wensen krijgen informa-
tie over het aanbod van voorzieningen en 
diensten in de gemeente en hoe er gebruik 
van kan worden gemaakt.
Iedere zelfstandig wonende oudere van 75 
jaar of ouder wordt de gemeente aange-
schreven. Een deel van hen is de afgelopen 
twee jaar al ingeschreven. Bij de overigen 
gebeurt dat de komende maanden. Via een 
brief wordt gevraagd of de oudere prijs stelt 
op het bezoek thuis van een vrijwilliger. 
De Seniorenvoorlichters vertellen tijdens 
het huisbezoek waar u hulp voor uiteenlo-
pende zaken kunt aanvragen, of daarover 
informatie kunt krijgen. Tot nu toe hebben 
zij ruim 200 bezoeken gebracht. De reac-
ties zijn zeer positief. 
Begin februari 2008 start een nieuwe be-
zoekronde. Hiervoor krijgen ongeveer 200 
ouderen van 75 jaar en ouder een huisbe-
zoek aangeboden. Indien u geïnteresseerd 
bent kunt u de antwoordkaart invullen en 
aan de gemeente retourneren. Vervolgens 
wordt er telefonisch contact met u opgeno-
men door een Seniorenvoorlichter en wordt 
een afspraak met u gemaakt voor het huis-
bezoek. Er zijn geen kosten verbonden aan 
het huisbezoek.

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met:
Gemeente Castricum, Het Zorgloket
mw. Anneke Kuiper of mw. Miriam de 
Jong
tel: (0251) 661 332 of ( 0251)  661 382

Altijd melden
Sinds Schiphol de polderbaan opende in 
2001 om Amsterdam en omstreken te ont-
lasten, is er meer en lager vliegverkeer over 
het noordelijk deel van Castricum, Bakkum, 
Limmen en Akersloot. Komen vliegtuigen 
bij u laag over? Hebt u klachten of vragen 
met betrekking tot vliegverkeer? Laat uw 
stem gelden en meld geluidsoverlast altijd 

op de internetsite van het Bewoners Aan-
spreekpunt Schiphol (BAS).
Tel.: (020) 6015555  of via het klachtenfor-
mulier op de website van BAS:

Bewonersvertegenwoordiger Hans van 
Schoor is door de gemeente Castricum af-
gevaardigd naar de CROS (Commissie Re-
gionaal Overleg luchthaven Schiphol).

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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOp-
aanvragen, aanvragen Om een aanleg-
vergunning, aanvragen (licht)reclame
en verzOeken Om vrijstellingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
060208 Oranjelaan 7 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
Westerweg 60 in Limmen
Het realiseren van een aan huisgebonden be-
drijf

070208 Rijksweg 102 in Limmen
Het uitbreiden van het kantoor

080208 Kapelweg 30c in Limmen
Het uitbreiden van de woning

110208 Geesterweg 1a in Akersloot
Het uitbreiden van het Hotel-Restaurant
Buurtweg 45 in Akersloot
Het plaatsen van een carport

120208 Offenbachstraat 16 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Prins Mauritsstraat 32 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Dusseldorperweg 167 in Limmen
Het plaatsen van een tuinhuisje
De Kwekerij 14 in Akersloot

Het uitbreiden van de garage/berging
130208 P.C. Hooftstraat 8 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 21 februari 2008 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Middenweg 44 in Limmen

Het plaatsen van een carport/pergola
Dorpsstraat 35b in Castricum

Het uitbreiden van de keuken en het toilet
Westerweg 60 in Limmen

Het realiseren van een aan huisgebonden be-
drijf

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Duinenboschweg 3 in Castricum

Het bouwen van een woning en berging
Visweg 48 in Limmen

Het bouwen van een woning

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 

het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, 
bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van 
de mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

VeRleende
VeRgunnIngen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

bOuwvergunningen
140208 Bakkummerstraat 101 in Bakkum

Het plaatsen van een afvoerpijp (legalisatie)
Alkmaarderstraatweg 67 in Castricum
Het plaatsen van een tuinhuisje
Koningsdam 21 in Limmen
Het uitbreiden van de woning
Oosterzijweg 6 in Limmen
Het plaatsen van een hobbykasje

kapvergunning
150208 Anna van Burenstraat in Castricum

Het kappen van 1 populier

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

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde beslui-

Op dinsdag 4 maart wordt een inloop-
avond over de plannen voor het nieuwe 
Kultuurhuis georganiseerd. De inloopavond 
in Geesterhage begint om 17.00 en eindigt 

om 20.30 uur.
Op de Infopagina van de gemeente van 
27 februari vindt u nadere informatie over 
deze inloopavond.



De gecombineerde aanslag ‘’gemeentelijke 
belastingen 2008’ ontvangt u 29 februari 
2008. 

Nieuwe WOZ-waarde per 2008
Sinds 2007 moet de WOZ-waarde per jaar 
opnieuw bepaald worden. De nieuwe WOZ-
waarde die op het aanslag-/beschikkingsbil-
jet staat, geldt daarom alleen voor het jaar 
2008.

Op grond van de Wet waardering onroeren-
de zaken (Wet WOZ) taxeert de gemeente 
alle onroerende zaken naar de waardepeilda-
tum 1 januari 2007. De WOZ-waarde wordt 
gebruikt voor verschillende belastingen zoals 
de onroerende-zaakbelastingen (OZB), be-
lasting op roerende ruimten, het eigenwo-
ningforfait in de inkomstenbelasting en de 
waterschapsheffing ‘omslag gebouwd’. 

Om te beoordelen of de waarde juist is vast-
gesteld kunt u de waarde vergelijken met 
verkoopprijzen van vergelijkbare objecten 
rond de peildatum van 1 januari 2007. Op 
het taxatieverslag staan de vergelijkbare ob-
jecten vermeld. 

Belangrijk
U hebt de WOZ-waarde van uw woning no-
dig voor de aangifte inkomstenbelasting. Be-
waar daarom het aanslag-/waardebeschik-
kingsbiljet voor volgend jaar, deze wordt 
maar één keer verstrekt.

Digitale dienstverlening ‘WOZ-loket’
Op de gemeentelijke website, www.castri-
cum.nl, kunt u vanaf 29 februari 2008 via 
het WOZ-loket het taxatieverslag van uw 
onroerende zaak raadplegen en afdrukken. 
U kunt er inloggen met uw DigiD. 

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;
- uw aanslag-/beschikkingsbiljet .

Wanneer u geen DigiD heeft of taxatiever-
slagen van niet-woningen wilt aanvragen 
dan kunt u het taxatieverslag als volgt op-
vragen: 
- per e-mail: 
- schriftelijk: Gemeente Castricum, Sectie 

Belastingen, Postbus 1301, 1900 BH Cas-
tricum, tel. (0251) 661388.

Welke belastingen staan op het aan-
slag/-beschikkingsbiljet?
De onroerende-zaakbelastingen:
Als u eigenaar en/of gebruiker bent van een 
onroerende zaak bent, ontvangt u hierover 

een aanslag onroerende zaakbelastingen.

Met ingang van 1 januari 2006 is de OZB 
voor gebruikers van woningen afgeschaft. 
Hierdoor is het gebruikersgedeelte voor wo-
ningen van de OZB vervallen. Sinds diezelfde 
datum is het ‘woondeel van niet-woningen’ 
vrijgesteld. Dit is bijvoorbeeld een woonge-
deelte van een boerderij of een ‘bedrijfspand 
met woondeel’. 
Beide delen (woning en niet-woning) zijn 
afzonderlijk gewaardeerd en uitsluitend het 
niet-woongedeelte is aangeslagen voor het 
OZB-gebruik. 

De tarieven 2008 voor de onroerende zaak-
belastingen bedraagt per volle € 2.500,00 
van de WOZ-waarde:
* voor woningen

- voor eigenaren € 2,03
* voor niet-woningen

- voor eigenaren € 4,14
- voor gebruikers € 3,31

Voor de heffing van de onroerende zaak-
belastingen is de situatie op 1 januari van 
een belastingjaar bepalend. Een verkoop of 
verhuizing in de loop van het jaar verandert 
niets aan de aanslag onroerende zaakbelas-
tingen.

Het rioolrecht:
Het tarief rioolrecht voor 2008 bedraagt:
Per gebruik van een eigendom van waaruit 
afvalwater direct of indirect op de gemeen-
telijke riolering wordt afgevoerd € 142,20
Voor meerverbruik boven de 300 m3 voor 
elke volle 100m3 € 42,76

De afvalstoffenheffing:
De afvalstoffenheffing bedraagt per jaar 
voor een: ·
éénpersoonshuishouden € 213,24
tweepersoonshuishouden € 235,92
meerpersoonshuishouden € 281,40

De afvalstoffenheffing wordt geheven van 
elk perceel in de gemeente Castricum, waar 
huishoudelijk afval kan ontstaan en waar de 
vuilniswagen langs komt. Of er wel of niet 
huishoudelijk afval wordt aangeboden is niet 
van belang voor de afvalstoffenheffing. 
De aanslag afvalstoffenheffing wordt op-
gelegd voor de periodieke inzameling van 
huishoudelijk afval door de gemeente, dat 
moet worden verzameld en gereedgezet op 
de door burgemeester en wethouders vast-
gestelde wijze, plaatsen en tijden. In Cas-
tricum zijn rolemmers in gebruik: een grijze 
voor het huisvuil en een groene voor het 
GFT-afval (groente-, fruit- en tuinafval). Het 
tarief van de afvalstoffenheffing is gediffe-
rentieerd, daarbij wordt rekening gehouden 
met de samenstelling van een huishouden, 

omdat er een zeker verband bestaat tussen 
het aantal personen en de hoeveelheid af te 
voeren huisvuil.

Hondenbelasting: 
De houders van een hond zijn verplicht aan-
gifte te doen.
De tarieven voor het houden van (een) 
hond(en) bedragen in 2008: 
de eerste hond  € 39,36
de tweede hond  € 49,20
de derde hond  € 59,04
de vierde hond  € 68,88
de vijfde hond  € 78,72
een kennel  € 152,64
De gemeente voert regelmatig controle uit 
met betrekking tot hondenbelasting.

Automatische incasso 
Als u een machtiging voor automatische 
incasso heeft afgegeven wordt de aanslag 
automatisch in acht termijnen afgeschreven 
van uw (post)bankrekening . De eerste ter-
mijn vervalt op 31 maart en de laatste op 
31 oktober 2008. Mocht u nog niet auto-
matisch betalen maar u wilt dit met ingang 
van ingang van 2008 gaan doen, dan dient u 
de groene machtigingskaart bij uw aanslag-
/beschikkingsbiljet terug te sturen vóór 14 
maart 2008.
Betaling in twee termijnen
Maakt u geen gebruik van automatische 
incasso, dan betaalt u de aanslag in twee 
termijnen. De eerste betalingstermijn vervalt 
31 maart 2008, de tweede termijn vervalt 31 
mei 2008. Voor de betaling kunt u gebruik 
maken van de acceptgiro’s die u bij uw aan-
slag ontvangt. Staat er op de acceptgirokaart 
een verkeerd rekeningnummer, dan kunt u 
deze acceptgiro niet gebruiken. Betaalt u 
dan met een eigen overschrijvingsformulier 
of via telebankieren onder vermelding van 
het aanslagnummer. 
Betaling via telebankieren:
Het is van belang dat u bij telebankieren het 
16-cijferig codenummer ingeeft, dat rechts 
van het bedrag op de acceptgiro staat ver-
meld. (bijv. 4000 3000 2000 1000). 
Vermindering:
U krijgt automatisch vermindering: 
- voor de afvalstoffenheffing en rioolrecht, 

bij vertrek naar een andere gemeente;
- voor de afvalstoffenheffing bij verminde-

ring van het aantal personen 
in het huishouden, naar één of twee per-
sonen;

- voor de hondenbelasting, als u geen hond 
of minder honden heeft;
(dit moet schriftelijk met bewijsstukken 
worden overgelegd).

Kwijtschelding
Als u denkt de aanslag niet te kunnen be-
talen, kunt u bij de gemeente een formulier 
aanvragen, waarmee u een verzoek kunt 
doen om kwijtschelding van de belasting. 
Als u al een kwijtscheldingsformulier heeft 
ingediend bij het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier te Alkmaar, hoeft u 

dit niet nogmaals bij de gemeente te doen 
(en omgekeerd).

Bezwaar en beroep 
Als u van mening bent dat één of meer aan-
slagen onjuist zijn opgelegd of dat de WOZ-
waarde van uw object te hoog is vastgesteld 
dan kunt u bezwaar maken bij: 
Hoofd afdeling Financiën, 
Postbus 1301, 1900 BH Castricum.
U moet dit bezwaar binnen zes weken na 
dagtekening van het aanslag- 
beschikkingsbiljet indienen, dit volgens arti-
kel 6:7 van de Algemene wet
bestuursrecht. Tegen de uitspraak op dit be-
zwaarschrift kunt u binnen 
zes weken in beroep bij de rechtbank te Alk-
maar.

Let op!
Met ingang van 2005 geldt dat als u bezwaar 
maakt tegen de WOZ-waarde deze waarde 
alleen door de gemeente wordt verlaagd als 
uit onderzoek blijkt dat de waardeverlaging 
een wettelijke marge overschrijdt. 

WOZ-waarde van uw object: 
Waardeverlaging moet meer
bedragen dan:

Lager dan € 200.000
5% van de WOZ-waarde

Van € 200.000 tot € 500.000
4% van de WOZ-waarde, met een mi-
nimum van € 10.000

 Van € 500.000 tot € 1.000.000
3% van de WOZ-waarde, met een mi-
nimum van € 20.000

Vanaf € 1.000.000
2% van de WOZ-waarde, met een mi-
nimum van € 30.000 en een maximum 
van € 100.000

Het heeft alleen zin om bezwaar tegen de 
waarde in te dienen, als de waardeverlaging 
volgens u minimaal het in de tweede kolom 
genoemde bedrag is. Aan de hand van het 
volgende voorbeeld wordt de werking van 
de marge uitgelegd. 

Stel dat de WOZ-waarde van uw woning € 
210.000 bedraagt. U bent van mening dat 
de WOZ-waarde met € 5.000 verlaagd zou 
moeten worden naar € 205.000. De ge-
meente zal op grond van de wettelijke be-
palingen het bezwaarschrift echter afwijzen, 
omdat de waardeverlaging van € 5.000 de 
marge niet overschrijdt. In het voorbeeld 
is die marge namelijk € 10.000 (4% van € 
210.000 = € 8.400). Het minimum drempel-
bedrag is echter € 10.000.

Inlichtingen:
Voor meer informatie over de gemeentelijke 
belastingen kunt u terecht bij de publieksba-
lie van het gemeentehuis. 

Telefonisch te bereiken op telefoonnummer 
0251 - 66 13 88.

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

inspraak vOOrnemen realisatie fiets-
verbinding tussen de uitgeesterweg
en de Zeeweg/prOvinciale weg n 203 
in limmen
Initiatief
De gemeente Castricum heeft het voornemen om een 
fietspad aan te leggen tussen de Uitgeesterweg en de 
Provinciale weg N203 tegenover het Hazelaantje in 
Limmen. Het plan is in strijd met het geldende bestem-
mingsplan. Om deze reden is dan ook een vrijstelling 

van het bestemmingsplan vereist.

Alvorens te beoordelen of uitvoering kan worden ge-
geven aan dit plan door middel van een  vrijstelling als 
bedoeld in artikel 19 lid 1 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening is het gewenst om belanghebbenden en ande-
ren over dit verzoek te informeren en de gelegenheid te 
geven voor inspraak conform de inspraakverordening.
Ter inzage legging
Vanaf 7 februari 2008 ligt het schetsplan ter inzage bij 
de sector Ruimte in Limmen voor een periode van 6 
weken. Het plan is vanaf de genoemde datum ook via 
onze website in te zien (www.castricum.nl). Gedurende 
de periode van 6 weken kan gereageerd worden op de 
voorstellen. Reacties kunt u sturen naar het college van 
burgemeester en wethouders, postbus 1301, 1900 BH 

te Castricum.

Vervolgtraject
De ingediende inspraakreacties en het schetsplan wordt 
na afloop van de termijn van de ter inzage legging voor-
gelegd aan het college. Vervolgens zal bepaald worden 
of het plan, al dan niet aangepast, doorgang kan vin-
den.

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over het schetsplan of de 
verdere procedure dan kunt u contact opnemen met de 
heer D. Bruin van de afdeling VROM, telefoonnummer 
(0251)661105.

Castricum, 20 februari 2008

Aanslag gemeentelijke belastin-
gen binnenkort op uw deurmat


