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Einde slaapverbod in 
Castricumse strandhuisjes
Castricum - De gemeente-
raad van Castricum heeft einde-
lijk besloten de zelf gecreëerde 
draak te doden. Drie jaar gele-
den maakte een aanpassing van 
het bestemmingsplan het sla-
pen in strandhuisjes onmogelijk. 
Dit slaapverbod zorgde de afge-
lopen jaren voor veel ophef. On-
danks vertragingstactieken van 
enkele lokale partijen kon de ge-
meenteraad nog net voor de ver-
kiezingen dit hoofdpijndossier 
afsluiten.
Geen nachten meer met op ra-
men beukende controleurs op 
het strand van Castricum. Geen 
filmploegen meer die het gezel-
lige avondleven van de strand-
huisjesbewoners vastlegt. Geen 
onzinnige politieke argumen-
ten meer die iets verbieden waar 
niemand last van heeft. “We kun-
nen aan het volgende hoofdstuk 
beginnen,” zegt de glunderende 

boB Kuijs, woordvoerder van het 
Collectief van Strandhuisjesver-
enigingen in Castricum.
,,We zijn erg blij dat de kogel door 
de kerk is. Het heeft er best nog 
om gespand. Een paar politieke 
partijen waren er bewust op uit 
om de besluitvorming dusdanig 
te vertragen, dat er geen beslis-
sing voor de verkiezingen geno-
men kon worden. De gemeente-
raadsvergadering duurde tot na 
middernacht. Wij zijn alle raads-
leden dankbaar dat zij hebben 
ingestemd met het besteden van 
meer tijd aan dit onderwerp, zo-
dat er eindelijk een positief be-
sluit kon worden genomen,” ver-
volgt Kuijs.
Hij hoopt met de gemeente af-
spraken te kunnen maken over 
de komende zomer. Officieel 
zullen het bestemmingsplan en 
de APV nog aangepast moeten 
worden. Dit zal niet meer lukken 

voor het zomerseizoen. Er werd 
in de raad gepleit voor het vei-
liger maken van de strandhuis-
jes. Kuijs meldt daar niet tegen 
op te zien. “Veiligheid is immers 
toch in onze eigen belang? Wij 
hebben zelf de afgelopen jaren 
al veel tijd en geld aan veilig-
heid besteed. Zo zijn er brand-
blussers, rook- en CO2-melders 
geïnstalleerd. Als er meer moet 
gebeuren, horen we dat graag. 
Wij willen onze kinderen ook met 
een gerust hart laten slapen.”
Tijdens dezelfde zitting werd de 
verlenging van het strandsei-
zoen goedgekeurd. Tevens werd 
er besloten om jaarrond exploi-
tatie toe te staan. Dit zal mogelijk 
betekenen dat er vanaf de winter 
2011/12 twee strandpaviljoens 
op het Castricumse strand zullen 
blijven staan.

Lekker volleyballen
Castricum - Dankzij volleybalvereniging Croonenburg en regio Hol-
land hebben twee basisscholen een driedaagse volleybalclinic ge-
kregen. Deze werden gegeven door Jason Loosemore, van NEVO-
BO, met assistentie van trainers van Croonenburg. De jeugd was zo 
enthousiast dat veel kinderen zich aansloten bij de club.
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Laat uw kat tijdig castreren/steriliseren

Voorkom een ongewenst nestje
Castricum - Dit voorjaar en de-
ze zomer zullen alle jonge poe-
zen die in 2009 geboren zijn voor 
het eerst krols worden. Ook de 
katertjes uit dat jaar worden dan 
geslachtsrijp. Bent U niet van 
plan met uw dier te gaan fokken 
dan is het verstandig uw kat te 
laten helpen. Iedere zomer zit-
ten de dierenasiels immers weer 
bomvol met (jonge) katten. 
Daarnaast zijn er nog ande-
re voordelen te noemen van 
het (tijdig) castreren/ sterilise-
ren van uw kat. Zo zal een poes 

geen krols gedrag meer verto-
nen en verminderd de kans op 
het krijgen van melkkliertumoren 
op oudere leeftijd drastisch. Een 
kater ontwikkelt geen of minder 
sproeigedrag, een sterke urine-
lucht wordt voorkomen en de kat 
blijft huiselijker.
Dierenartsenpraktijk IJmond 
Noord aan het Raadhuisplein 7 
te Castricum biedt deze opera-
ties de komende weken tegen 
een gereduceerd tarief aan. De-
ze actie is geldig tot 15 maart 
2010.

Extra betalen voor de dienst-
verlening van tussenpersonen.
Gaat u hiermee akkoord???

Castricum/Uitgeest - Richard 
Bloedjes van Univé Noord Ken-
nemerland brengt de lezers ie-
dere maand op de hoogte van 
interessante weetjes en bruikba-
re tips op financieel en verzeke-
ringsgebied. 
Heeft u ook al een brief ont-
vangen van uw tussenpersoon 
waarin staat dat u naast de pre-
mie voor uw verzekeringen, moet 
gaan betalen voor hun advies, 
service en ondersteuning? En 
dat terwijl u al jaren klant bent? 
Misschien heeft u nog geen brief 
gehad maar gaat u deze binnen-
kort wel ontvangen. Tot mijn ver-
bazing zie ik dat steeds meer tus-
senpersonen zogenaamde ser-
viceabonnementen gaan invoe-
ren. Of kosten in rekening bren-
gen als zij voor u in actie moe-
ten komen, zoals bij een muta-
tie of schademelding. Wie niet 
(veel) extra wil betalen, moet in 
ruil daarvoor zijn hele verzeke-

ringspakket bij de tussenper-
soon onderbrengen. Een zorg-
wekkende ontwikkeling. Vooral 
als je je bedenkt dat de tussen-
persoon al een vergoeding krijgt 
van de verzekeraar: dit heet pro-
visie en is meestal niet zichtbaar 
voor de klant. Zij beweren dat 
hun dienstverlening niet meer 
betaald kan worden uit de provi-
sies die zij uit de lopende verze-
keringen ontvangen. In het ver-
leden hebben zij namelijk veel 
gewerkt met zogenaamde vol-
ledige afsluitprovisies. Bij het af-
sluiten van een verzekering heb-
ben deze tussenpersonen direct 
de volledige provisie voor de he-
le looptijd vooruit ontvangen. Dit 
kwam veel voor bij leven- en hy-
potheekproducten. Gevolg is dat 
zij nu geen of veel minder in-
komsten hebben omdat zij deze 
vooruit ontvangen provisies niet 
apart hebben gezet. U als klant 
betaalt hiervoor de rekening! 

Consumentenbond 
komt in actie
Ook de Consumentenbond heeft 
zijn zorgen uitgesproken over 
bovengenoemde handelswij-
ze en is zelfs een procedure ge-
start. De bond vindt dat tussen-
personen geen wettelijke grond 
hebben om de voorwaarden van 
dienstverlening te wijzigen door 
ineens aan bestaande klanten 
geld te gaan vragen voor hun 

dienstverlening. De bond is van 
mening dat dit alleen geïntro-
duceerd kan worden bij nieuwe 
klanten. 

Een eerlijk alternatief
Bent u het ook niet eens met de 
invoering van deze serviceabon-
nementen? En vind u het ook 
onterecht dat de vooruitbetaalde 
provisie in één keer is opgestre-
ken? Dan is Univé Noord-Ken-
nemerland als Coöperatie mis-
schien een alternatief voor u. 
Een Coöperatie is een soort ver-
eniging die werkt zonder winst-
oogmerk. Dat betekent dan wij 
geen aandeelhouders maar le-
den hebben. Het belang van on-
ze leden en verzekerden staat 
daarom centraal, in plaats van 
het maken van winst. En als wij 
winst maken, profiteert u hier-
van in de vorm van betere voor-
waarden, lagere premies en on-
dersteuning van lokale initiatie-
ven. Het zal u daarom niet ver-
bazen dat u bij Univé geen ser-
viceabonnement hoeft af te slui-
ten. U bent bij ons altijd welkom. 
Of het nu gaat om één, twee of 
meer verzekeringen. Zonder 
poespas zoeken wij naar de best 
passende oplossing. 
Univé Noord-Kennemerland is te 
vinden in Heemkerk op de Mae-
relaan 6, tel 0251-657075 en in 
Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. 072-5053581.

Fietsen vanuit Castricum
Castricum - Deze gids was eni-
ge tijd niet verkrijgbaar, maar is 
nu weer leverbaar. Voor de nieu-
we druk zijn alle routes gecon-
troleerd en waar nodig herzien. 
Het boekje biedt negen rond-
gaande fietsroutes met inkortin-
gen en verlengingen en dus tal 
van mogelijkheden om de mooie 
omgeving van Castricum te ver-
kennen. Duinen, polders en bol-
lenvelden, pittoreske plaatsjes, 
attracties als de Zaanse Schans 
en historische steden als Haar-
lem en Alkmaar: vanuit Castri-
cum is het allemaal binnen fiets-
bereik. Mooie picknickplaatsen 
en cafeetjes staan in de route-
beschrijvingen en op de kaar-
ten aangegeven. Enkele korte 
routes zijn geschikt om met het 
hele gezin te fietsen. In de inlei-
ding van het boekje wordt aan-
dacht besteed aan de geschie-
denis van het landschap in dit 
deel van Noord-Holland en de 
invloed daarvan op Castricum. 
De uitgave is full colour en geïl-
lustreerd met nieuwe foto’s. Aan 
het begin van elke route staat 
een overzichtelijk kleurenkaart-
je en een korte typering van de 

tocht met de belangrijkste be-
zienswaardigheden onderweg. 
De routebeschrijvingen zijn hel-
der en bondig. 
Het boekje is voorzien van een 
handige ringband, zodat het 
makkelijk gevouwen kan wor-
den. Fietsen vanuit Castricum, 
ISBN 978-90-77056-02-8, in 
Castricum verkrijgbaar o.a. bij 
de VVV en diverse boekhandels. 
Prijs 9,50 euro. Kijk voor meer in-
formatie over deze gids en an-
dere fietsgidsen op www.recre-
atief-fietsen.nl 

Castricum - Op maandag 15 
maart vanaf 12.00 uur wordt er 
op verzoek van de Stichting Kan-
delaar Castricum een conditie-
onderzoek gedaan naar het Kan-
delaar keramiek dat ligt opgesla-
gen bij de gemeente Castricum.  
De Kandelaar wordt voor deze 
bijzondere gelegenheid na tien 
jaar voor een paar uur van zolder 
gehaald en geplaatst in de gara-
ge van de vuilniswagens aan het 
Schulpstet.
De twee docenten, vier studen-
ten en een restaurator van de 
Faculteit Restauratie Keramiek, 
Glas en Steen van de Universiteit 
van Amsterdam doen dit onder-
zoek om niet. De gemeente Cas-
tricum verleent alle medewer-

king om dit onderzoek te laten 
uitvoeren. De uitwerkingen van 
het onderzoek zullen in de we-
ken erna in een conditierapport 
worden samengevat.
Deze Kandelaar sierde de gelijk-
namige school aan het Kleibroek 
35 jaar lang tot 2000. Veel Cas-
tricummers weten het nog wel. 
En voor wie het niet meer weet: 
Mocht de Kandelaar ooit terug-
keren dan kan iedereen weer 
genieten van de artistieke kleu-
ren en reliefen.
Belangstellenden kunnen langs-
komen om de Kandelaar na tien 
jaar weer te zien, vragen te stel-
len en foto’s te nemen.
Algemene informatie staat ook 
op: www.kandelaarcastricum.nl

Conditieonderzoek naar 
het Kandelaar keramiek

Met Peter Zwitser naar 
de Oostvaardersplassen
Regio - Op zaterdag 27 februari 
organiseert natuurfotograaf Pe-
ter Zwitser voor liefhebbers van 
natuur, vogels en zoogdieren, 
een dagexcursie naar de Oost-
vaardersplassen. 

De oostvaardersplassen vormen 
een van de grootste- en meest 
bekende moersgebieden van 
West-Europa. Het is vooral be-
kend vanwege de grote aantal-
len vogels, waaronder de zeldza-
me zeearend, waarvan  het enige 
broedpaar in Nederland  dit ge-

bied heeft uitgekozen, vanwege 
de rust en het grote voedselaan-
bod, van vooral ganzen. Verder 
komen er honderden edelherten, 
konickpaarden en heckrunderen 
voor en ook de vos wordt tijdens 
bezoeken aan het gebied, zelden 
gemist. 
Tijdens recente bezoeken de af-
gelopen twee weken werden in 
enkele uren tijd zes tot acht vos-
sen waargenomen. Kijk voor 
meer informatie op de website 
van Peter Zwitser: www.pbase.
com/peterzwitser 

Castricum - Op dinsdag 2 maart 
worden belangstellenden uitge-
nodigd voor de netwerkavond 
van vrouwennetwerk Goed Con-
tact bij Beentjes Slaapadvies. 
Spreker op deze avond is adem-
therapeut en loopbaanadviseur 
Marie-José Custers. Marie-José 
is een expert op het gebied van 
ademtechnieken om te ontstres-
sen en prestaties en gezondheid 
te verbeteren. Iedereen ademt, 
maar veel mensen hebben een 
adempatroon ontwikkeld dat 
verre van optimaal is. Dit beïn-
vloedt de emotionele en menta-
le patronen. 

Marjolein Beentjes van Beentjes 
Interieur en Slaapadvies is de 
gastvrouw deze avond, die wordt 
afgesloten met een ontspannen 
borrel waarbij er voldoende tijd 
is om te netwerken. Voor meer 
informatie en aanmelden www.
goed-contact.nl.

Ademhalen met 
Goed Contact
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QED knalt in de Balken
Uitgeest - Op 27 februari staat 
de band Q.E.D. in het muziekca-
fé van Uitgeest, De Balken. 
De uit de IJmond afkomstige 
band Q.E.D. bestaande uit vijf 
compleet uiteenlopende perso-
nen en speelt een samensmel-
ting van deze karakters qua mu-
ziek. ..Dat zie je vooral terug in 
ons eigen werk”, aldus bassist 
Martin van Zijl. ,,Maar uiteraard 
ook in de keuze voor onze co-
vers”, vult de goedlachse drum-
mer André de Blieck aan. Hij 
doelt hierbij op nummers van 
The Cult en Queen, tot AC/DC 
en The Kings of Leon. ,,Allemaal 
nummers die toch stuk voor stuk 
een beetje onze eigen draai heb-
ben gekregen zonder het uit z’n 
verband te trekken.’’
De eigen nummers die stap-
je voor stapje onstaan in de oe-
fenruimte, en onderweg naar op-

tredens toe, geven helemaal een 
duidelijk beeld van de verschil-
lende karakters in de band. Zo 
zijn de nummers ‘Come on Girl’ 
en ‘The Stalker’ nogal duister, 
een beetje een 70-ties sound. 
Terwijl onder andere ‘Caught Up’ 
veel meer een pop-sound heeft 
gekregen. Misschien wel een re-
sultaat van de leeftijds verschil-
len in de band.” Zo weet gitarist 
Steve Legs te vertellen.
“De leeftijden varieren inder-
daad nogal in de band, maar dat 
maakt het juist ontzettend leuk. 
Met een twintiger, twee derti-
gers en twee veertigers, kom je 
gewoon uit op een ander reper-
toir dan bij een band met alleen 
maar jonge honden.” Vult zanger 
Sander Nieuwenhuizen aan. 
 
Q.E.D. in de Balken zaterdag 27 
februari 2010 vanaf 22.00 uur.

(Belasting)Geld speelt 
geen rol, of toch wel?
Castricum - U heeft natuur-
lijk het nieuws gevolgd: Het rijk 
gaat de komende jaren veel 
minder geld overmaken aan de 
Nederlandse gemeenten. Voor 
Castricum zal dat om kortingen 
gaan oplopend van 0,5 tot 1,5 
miljoen euro per jaar. Daar komt 
bij dat, met uitzondering van de 
VVD, de raad heeft ingestemd 
met een te duur gemeentehuis, 
een cadeautje voor de Bakke-
rij van € 200.000,- en zo zijn er 
nog wat zaken. Kortom: de uit-
gaven stijgen en de inkomsten 
dalen! Het gat in de begroting, 
dat zo ontstaat, kun je op twee 
manieren dichten: de inkomsten 
(lees belastingen) verhogen met 
minstens zo’n 10%, oplopend tot 
30% of gewoon bezuinigen op 
je uitgaven.
Dat laatste heeft de VVD ge-
tracht te bereiken door het in-
dienen van een motie - ofwel 
opdracht aan het college - om 
bij tegenvallende inkomsten of 
uitgaven niet over te gaan tot 

lastenverhoging, maar gewoon 
te bezuinigen. Wij stonden he-
laas alleen: niet één partij heeft 
ons gesteund! Dat betekent dat 
alle partijen het er over eens 
zijn: uw lasten moeten flink om-
hoog! Het wordt overigens nog 
doller: tijdens een radiodebat 
in Akersloot meldden diezelf-
de partijen plotseling dat de las-
ten eigenlijk niet omhoog moch-
ten! Ook op een stelling van het 
Nieuwsblad over OZB gaven ál-
le partijen aan het oneens te 
zijn met de stelling dat de OZB 
omhoog moest. Maar waarom 
steunden ze ons dan niet in de 
politieke arena (de raadsverga-
dering) waar wij een motie over 
dit onderwerp indienden? Snapt 
u het nog? Zoekt u een par-
tij die wél duidelijk is en vindt 
u dat de overheid haar proble-
men niet achteloos op de burger 
mag afwentelen: stem dan op 
de VVD, zeker nu!
Christel Portegies, Fractie VVD 
Castricum

Ingezonden brief
Programma 25 feb t/m 3 maart 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

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

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
“Valentine’s Day” 

vrijdag & zaterdag 18.15 uur 
zondag 16.30 uur 

“It’s Complicated” 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Where the wild things are” 
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.00 uur

“Zwem mee in 3D”
donderdag, vrijdag & zaterdag 13.00 uur

zondag 13.30 uur 
woensdag 14.00 uur 

“Het regent Gehaktballen 3D”
donderdag, vrijdag & 

zaterdag 13.00 & 15.30 uur
zondag 11.00 & 13.30 uur 

woensdag 14.00 uur
“De Prinses en de Kikker (NL)”

zondag 11.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Haydn Commemoration Concert”

De prinses en de kikker   
Disney-film waarin de jonge Ti-
ana uit New Orleans droomt 
van haar eigen restaurant, maar 
op een dag een kikker kust en 
zelf een amfibie wordt. Tiana, is 
grappig, slim en mooi en heeft 
naast een goede dosis doorzet-
tingsvermogen ook een droom: 
haar eigen restaurant. 
Prins Naveen is een jonge, knap-
pe buitenlandse prins, die houdt 
van het goede leven, lekker eten 
en jazzmuziek en waar kan je 

dan beter zijn dan in New Orle-
ans. Eenmaal aangekomen in de 
jazz stad ontmoet Prins Naveen 
de voodoo magiër Dr. Facilier. 
Deze tovert Naveen om tot kik-
ker om zo zijn identiteit te kun-
nen stelen en zijn heerlijk leven 
te kunnen leiden. 
Naveen is als kikker ten einde 
raad en komt op een gemaskerd 
bal terecht. Daar ziet hij Tiana 
aan voor een prinses en schiet 
hem het sprookje te binnen…

Haydn in Concert
Het concert van Haydn wordt 
vertoond op zondagmorgen 28 
februari om 11.00 uur en dins-
dagmiddag 2 maart om 14.00 
uur. Dit is een week later dan 
eerder aangekondigd. De voor-
stelling draait zonder pauze. Do-
nateurs van Iskra en abonne-
menthouders van de Vucas-film 
kunnen korting krijgen. Dit con-
cert in de prachtige historische 
concerthal van het Esterházy Pa-
leis te Eisenstadt (Oostenrijk) is 
een ode aan een van ‘s werelds 

grootste muzikale genieën, Jo-
seph Haydn, ter ere van het her-
denken van zijn dood, 200 jaar 
geleden, in 1809. 

Het Austro-Hungarian Haydn 
Orchestra bestaat uit muzikan-
ten van de Wiener Philharmoni-
ker en de belangrijkste orkesten 
uit Budapest. Met beroemde so-
listen: Annette Dasch, sopraan; 
Christoph Strehl, tenor Thomas 
Quasthoff, bass-bariton en met 
het Vienna Chamber Choir. 

Limmen - Op 19 maart gaan de 
NBvP Vrouwen van Nu naar de 
operette “Die lustige Witwe” van 
Franz Lehar in theater Het Park 
in Hoorn.

Er zijn nog kaarten beschikbaar. 
Kosten 32,00 euro (inclusief bus-

NBvP Vrouwen van Nu

Castricum - Voor mensen die 
wel wat willen doen in het vrij-
willigerswerk, maar niet te veel, 
niet te vaak en niet te vast, is het 
uitzendbureau Wel-Vrij-Zijn een 
oplossing.
De monumentenraad van de ge-
meente Castricum zoekt een no-
tulist. Hoewel de vrijwilliger geen 
deel uitmaakt van de Monumen-
tenraad, is enige affiniteit met 
monumentale gebouwen en ter-
reinen een pre. De vergaderin-
gen zijn op 15 maart, 17 mei, 26 
september, 22 november 2010 en 
vinden plaats in de avonduren 
van 19.30-22.00 uur. Er staat een 
vergoeding tegenover.
Tijdens de Culturele Manifestatie 
op 20 (avond) en 21 maart (over-
dag) in sporthal de Bloemen kan 
men nog wat extra handen ge-
bruiken bijvoorbeeld bij het op-
bouwen en afbreken van het po-
dium en bij het licht en geluid. 
Ook bij het bewaken van de gar-
derobe kan men nog hulp ge-
bruiken. Geïnteresseerd in deze 
of andere korte taken, neem dan 
contact op.
Het uitzendbureau is geopend 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.00–12.00 uur, tel. 0251–
656562

Vrijwilligers 
gezocht

vervoer, garderobe, drankje in de 
pauze). 
Vertrek: 19.00 uur vanaf de Zon-
nedauw (voormalig Gemeente-
huis) te Limmen. 
Thuiskomst: rond 23.00 uur. Op-
gave per omgaande: tel. 072-
5051732.
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235 km schaatsen voor 
draagbare kunstnier
Castricum - Afgelopen zater-
dag is het schaatsevenement 
IJsstrijd gehouden. Daarmee 
heeft de Nierstichting geld in-
gezameld voor de ontwikkeling 
van een draagbare kunstnier. 
Het Castricumse team de Cnier-
tjes heeft  meegeschaatst voor 
dit goede doel.

Wynzen Pauzenga, Pauline Jan-
sen, Frank Jan Borst, Paul Valk 
en Maarten Kraefft hebben een 
schaatsploeg gevormd: De Cnier-
tjes (de Castricumse niertjes). Ze 
gingen 200 km schaatsen en 

hebben iedereen gevraagd hen 
te sponsoren. “We hebben ruim 
2.900 euro ingezameld met on-
ze actie, een heel bedrag. Daar-
mee is de ontwikkeling van een 
draagbare kunstnier, die nierpa-
tiënten in staat stelt om een nor-
maal leven te leiden, weer dich-
terbij gekomen. We zijn al onze 
sponsors daarvoor erg dankbaar. 
Hun enthousiasme heeft ons ook 
geholpen nog meer kilometers 
te schaatsen dan we ons hadden 
voorgenomen!” Men kan nog 
steeds een bijdrage leveren via 
www.ijsstrijd.nl.

Regio - Op zondag 7 maart or-
ganiseert de Kennemer Toer 
Club haar eerste vrije toertocht 
van het seizoen 2010, de Polder-
tocht. Er zijn twee afstanden na-
melijk een tocht van 70 km en 
een tocht van 40 km. Het vertrek 
is vanuit het clubhuis van de IJs-
club Kees Jongert op Park As-
sumburg in Heemskerk. De lan-
ge route van 70 km gaat door de 
polders van Heemskerk en de 
Zaanstreek langs de Zaan naar 
Spijkerboor. Na de overtocht met 
het pontje een stukje door De 

Poldertocht Beemster naar de tussenstop in 
café-restaurant Het Wapen van 
Munster in De Rijp. Daar komen 
ook de deelnemers van de 40 km 
die via het pontje van Akersloot 
en polder de Schermer en Drie-
huis zijn gereden. De 70 km gaat 
dan verder door de Schermer 
naar Alkmaar. Door het polder-
landschap rond Heiloo, Egmond-
binnen en Castricum gaat de 
route terug naar Heemskerk. De 
40 km neemt de route door de 
Schermer langs West-Graftdijk. 
Via Wormerveer en Krommenie 
rijden zij zo terug naar huis. In-
schrijven tussen 10.00 en 11.00 
uur. 

CSV blijft vechten
Castricum - Zondagmiddag 
werd de handbalwedstrijd Man-
nak/HurryUp2 – CSV gespeeld 
in het Drenthse Zwartemeer. 
Voor de thuisploeg een van de 
laatste kansen om degradatie af 
te wenden, voor CSV een moge-
lijkheid om zich veilig in de mid-
denmoot van de Hoofdklasse A 
te nestelen. 

Ondanks dat de selectie van de 
Castricummers enigzins was uit-
gedund, begon CSV sterk aan de 
wedstrijd. Al vanaf de eerste mi-
nuut zette CSV HurryUp onder 
druk met snelle tegenaanvallen. 
HurryUp hanteerde een defen-
sieve 6-0 verdediging in de ope-
ningsfase. CSV had daar ech-
ter geen moeite mee en bracht 
gemakkelijk zijn opbouwers in 
stelling. Na ongeveer een kwar-
tier spelen stond CSV comforta-
bel met 6-13 voor. Na een mooie 
passeerbeweging van routinier 
Stef Koopman, viel hij uit met 
een rugblessure. Aanvallend 
kreeg CSV het ook moeilijker 
toen HurryUp een offensieve-
re 5-1 dekking inzette. HurryUp 

kwam het laatste kwartier van de 
eerste helft knap terug tot 12-14. 
CSV moest zich terug in de wed-
strijd zien te spelen in de twee-
de helft. Verdedigend ging het 
een stuk beter en er werd weer 
makkelijker gescoord door CSV. 
CSV liep langzamerhand uit en 
bleef geconcentreerd verdedi-
gen. HurryUp bleef echter mee-
doen, maar in de laatste 10 mi-
nuten onderscheidde de jeugd-
keeper Nick Zwolsman met en-
kele fraaie reddingen, waardoor 
de uitslag niet hoger uitval voor 
HurryUp. Mede daardoor kon 
CSV de verdediging van HurryUp 
overlopen met snelle tegenaan-
vallen en, bij vlagen, met goed 
combinatiespel. De eindstand 
werd 23-32. CSV kon opgelucht 
terugkeren naar Castricum met 
twee punten, waardoor de ploeg 
stijgt naar de zevende plek. 
Er volgen nu drie lastige wed-
strijden voor CSV, tegen de top 3 
van de Hoofdklasse A. De eerste 
is tegen GoConnectIT/Fortissimo 
en zal gespeeld worden op 28 fe-
bruari in Sporthal de Bloemen te 
Castricum, aanvang: 14.30 uur.

Van de Kerkhof wint 
Arno Haarmode trofee
Castricum - Afgelopen vrijdag- 
en zaterdagavond organiseer-
de biljartvereniging ’t Stetje voor 
de vierde keer het Arno Haarmo-
de Toernooi. Er werd gespeeld 
om de grote wisselbokaal, die 
werd gewonnen door Jan van 
de Kerkhof. De deelnemende 
verenigingen waren De Door-
schieters en De Bevers uit Be-
verwijk. De halve finale werd ge-
speeld met de vier tafelwinnaars: 
Theo Zentveld, Siem Castricum, 
Arno Nooij en Jan van de Kerk-

hof. Siem speelde tegen Theo en 
Arno tegen Jan. De finale tussen 
Siem en Jan was erg spannend. 
In de 24e beurt stond het twintig 
voor Jan en negentien voor Siem. 
Siem moest nog twee carambo-
les en Jan nog zeven. In de 26e 
beurt maakte Jan de partij uit 
nadat hij twee en vijf carambo-
les maakte. De Arno Haarmode 
Wisseltrofee werd door Arno zelf 
uitgereikt. Hij eindigde als derde 
en Theo moest het doen met een 
vierde plaats.

Schaakblindheid 
bij Vredeburg
Limmen - Vrijdag werd ronde 
achttien gespeeld bij schaakver-
eniging Vredeburg. De jeugdi-
ge S. Hollander boog pas in het 
eindspel voor routinier Admiraal 
en bewees hiermee haar groei-
ende kwaliteiten. 
Limmen was in een bloedvorm 
en speelde op het scherpst van 
de snede tegen Hafkamp, die te-
gen het tactische dameoffer op 
de onderste rij geen verweer had 
en terecht opgaf. D. Aafjes had 
de grootste moeite met S. Veter 
en kwam niet verder dan remise. 
Van Vliet was tevreden met de 
spannende partij tegen N. Pep-

ping en beschouwde het verlies 
als een tijdelijk dipje. A. de Vries 
speelde erg ongeconcentreerd 
en merkte dat je je dit niet te-
gen H. Ebels jr. kan veroorloven. 
Hij werd dan ook snel van het 
bord geschoven. P. v. d. Heijdt 
jr. stond een stuk voor tegen C. 
Pepping en hield al rekening met 
de winst, toen hij enkele ramp-
zalige zetten later een paar stuk-
ken achterstond en verloor. 
Ook Dinkla had in een goede 
stand plotseling last van schaak-
blindheid en gaf zomaar een to-
ren weg tegen de opgeluchte v. 
d. Bult.

Biljartvereniging WIK
Flink herstel voor 
Cees Burgmeijer 
Castricum - Cees is het nieuwe 
jaar uitstekend begonnen. Als je 
zijn wedstrijduitslagen bekijkt, 
dan is winst troef bij Cees. Hij 
heeft nog geen verliespartij hoe-
ven te incasseren sinds de start 
in het nieuwe jaar. Dat kon niet 
gezegd worden van de partij-
en in 2009. Ook afgelopen week 
zette Cees deze trend voort. Hij 
pakte tegen Cynthia Slinger met 
een prachtig gemiddelde van 
3.25 vijftien punten. Van de 17de 
plaats is Cees naar de 12de op-
geklommen. Cynthia kwam er 
met 9 punten eentje tekort.
Jan Kamp kon zijn achterstand 
op de koploper tegen Peter Vos 
niet inlopen. 9 punten was het 
maximum en hij verloor met 2 
caramboles verschil van Peter 
die er 10 scoorde. Ferry van Gen-

nip bouwde zijn koppositie met 5 
punten uit en deze bedraagt nu 
27 punten. Succesvol was Piet 
van Leur tegen Peter Ent. Pe-
ter kon zijn vorm in een dub-
bele partij geen gestalte geven. 
Piet klaarde de klus in 23 beur-
ten met 1.65 en 13 punten. Ook 
Piet Liefting kwam in 22 beurten 
tegen Jörgen Bolten met 1.77 tot 
dit aantal. Met een dubbele par-
tij van Hans Kooyman kon hij op 
de nieuwe lakens en ballen goed 
overweg. Het totaal van 22 pun-
ten kon Hans goed gebruiken, 
want hij zit met 92.94% in moy-
enne nog niet op zijn niveau. 
Maar hij is niet de enige. Nog 11 
spelers van de 24 moeten nog 
proberen er een schepje boven-
op te gooien om aan hun basis-
moyenne te komen.

Egmond - Op zondag 28 fe-
bruari starten de natuurgidsen 
Ria Thijssen en Henri Genet om 
14.00 uur vanaf De Wielenmaker 
aan de St. Adelbertusweg 38 een 
nieuwe, twee uur durende wan-
deling: ´Van Cultuur naar Wilder-
nis´. 
De wandeling loopt via de Nieu-
we Schulpweg, een voormalig 
schelpenpad waarover vroeger 
schelpenkarren vanaf het strand 
naar het Stet (het haventje) re-
den. Hier werd de vracht over-
geladen op schepen en naar de 
kalkovens in Alkmaar vervoerd. 
Dit tracé is nog altijd zichtbaar in 
de duinen. 
Links en rechts van het pad lig-
gen de nollen, de oude duinen, 
met op de achtergrond de nieu-
we duinen, gevormd van de tien-
de tot de zestiende eeuw. 
Via het Vennewater en de Ker-
kenlanden voert de wandeling 
naar de oude Westert, het hui-
dige ‘Anno Nu’. Hier waren vroe-
ger de Mientgronden: gezamen-
lijke akkers waar op commerci-
ele basis werd verbouwd en vee 
werd geweid. PWN brengt het 
gebied momenteel terug naar de 
situatie van rond 1959: duinrel-
len worden hersteld en je ziet er 
wellen. De afgraving bij Waterrijk 
laat zien hoe het waterpeil in dit 
gebied hoog wordt gehouden. 
Voor deze wandeling dient men 
zich vooraf aan te melden bij 
Henri Genet: 06-22770986. Deel-
name kost 2,00 euro, een PWN 
duinkaart is verplicht.

Akersloot - Zondag 28 februa-
ri wordt in café De Vriendschap 
in Akersloot weer een klaverjas-
drive georganiseerd. Deze kla-
verjasdrives worden eenmaal per 
maand gehouden. De prijzenta-
fel kenmerkt deze drives, prijzen 
zoals Senseo koffiemachines, 
reiskoffers, levensmiddelen pak-
ketten, paling, radio‘s etc. Hoofd-
prijs is ditmaal een dvd-speler.
Naast het klaverjassen is er ook 
een superverloting met daarin 
dezelfde prijzen als met het kla-
verjassen. Een deel van de op-
brengst gaat naar de Stichting 
KIKA die de belangen van kan-
kerpatiëntjes behartigt. Vanwege 
het 30-jarig jubileum van de fa-
milie Levering in De Vriendschap 
hebben zij besloten deze stich-
ting in 2010 te gaan steunen. 
Men kan zich van tevoren telefo-
nisch opgeven, tel. 0251-312866 
om zeker te zijn van een plaatsje. 
De kosten van deelname bedra-
gen 4,50 euro. De aanvang van 
deze drive is 15.00 uur. 
De opbrengst van de vorige drive 
bedroeg 198,00. Dit bedrag is in-
middels overgemaakt naar Stich-
ting KIKA.

Klaverjasdrive 
voor KIKA

Wielenmaker 
start natuur-
wandeling
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Muziekmiddag Zonnebloem 
Limmen - De Zonnebloem Lim-
men nodigt ouderen en gasten 
van de Zonnebloem uit voor een 
muziekmiddag door het Muziek-
theatergezelschap Nieuw Danza 
uit Alkmaar. Het optreden vindt 
plaats op zaterdag 13 maart in 
De Burgerij, aanvang 14.00 uur. 
Het muziekgezelschap brengt 
een gevarieerd programma met 

melodieën uit operette, musical, 
revue en cabaret, waaronder een 
selectie uit de operette Die lus-
tige Witwe en de musical The 
Sound of Music en bekende Ne-
derlandse liedjes. 

Wie problemen heeft met ver-
voer kan bellen naar J. de Ruiter: 
072-5051861. 

Castricum - De cursus inner-
lijke macht is een laagdrempeli-
ge cursus waarin men leert door 
eenvoudige oefeningen te erva-
ren hoe het lichaam werkt. Het 
zorgt voor verhoging van het be-
wustzijn en het onderbewuste en 
voor positieve energie en plezier. 
Deze cursus start vanaf 5 maart 
op de vrijdag van 9.45-10.45, 
11.00-1200, 13.00-14.00 uur. De 
basiscursus hypnose begint op 4 
maart  van 10.00-11.00 en 19.00-
20.00 uur. Beiden vinden plaats 
in het Yogacentrum Castricum. 
Voor meer informatie: dennisk-
man@hotmail.com. 

Cursus Innerlijke 
macht en hypnose

Bespaar 40 euro
Open huis bij Fit4Lady
Limmen – Zomaar binnenlopen 
wanneer het jou uitkomt en in 
korte tijd zowel je conditie ver-
beteren als een strakker lichaam 
krijgen, dat is wat veel vrouwen 
graag willen. Fit4Lady is inmid-
dels een bekende fitnessclub 
voor veel vrouwen uit de omge-
ving. 
Naast het feit dat de Fit4Lady 
training zeer effectief is voor 
vrouwen en slechts een halfuur 
per keer duurt, is Fit4Lady door 
de ontspannen sfeer en de per-
soonlijke aandacht en begelei-
ding van de trainsters, een unie-
ke formule. Wil je naast een be-
tere conditie en een strakker li-
chaam vooral in een gezellige 
persoonlijke omgeving trainen? 
Dan is Fit4lady echt iets voor jou. 
Fit4lady houdt op 7 en 8 maart 
voor alle dames in de omgeving 
een open huis. Fit4Lady biedt een 
complete work-out op muziek in 
30 minuten. Je traint je hart, lon-

gen en alle spiergroepen: van je 
benen, armen en billen tot buik. 
Er zijn geen wachttijden of vas-
te uren, je kunt trainen zo vaak 
als je wilt en wanneer jou dat uit-
komt.  Sporten in kleine groep-
jes met alleen vrouwen in een 
ontspannen sfeer. Persoonlijke 
begeleiding. Voor wie wil afval-
len is er persoonlijke ondersteu-
ning. Gegarandeerd resultaat na 
één maand.
Ook zin om te gaan trainen? 
Loop eens binnen of kom langs, 
je kunt meteen starten. Fit4lady 
in Limmen houdt een gezellig 
open huis op zondag 7 maart 
van elf tot vier uur en op maan-
dag 8 maart van 9.00 tot 20.30 
uur. Bij aanmelding op een van 
deze dagen betalen de nieu-
we leden geen inschrijfgeld, ter 
waarde van 40 euro. 
Fit4Lady Limmen, De Drie Linden 
3, telefoonnummer 072-5054605 
of zie www.fit4lady.nl.

Castricum - Een aantal leer-
lingen van het Bonhoeffercol-
lege heeft weer de eerste prijs 
gewonnen in een landelijke be-
leggingswedstrijd voor scholie-
ren. Ook dit jaar werd deze wed-
strijd georganiseerd door NY-
SE Euronext. De leerlingen kre-
gen online een fictief bedrag en 
mochten hiermee beleggen in de 
aex genoteerde fondsen. Na een 
maand werd de balans opge-
maakt. Het rendement dat door 
hen werd behaald was ruim 12 
%, ver boven het gemiddelde van 
de ‘echte beleggers’, mede dank-
zij intensief volgen van het beur-

snieuws en slimme tactieken. 
Ook in de categorie risicorende-
ment vielen Tom Hopman, Glenn 
Taylor, Julian Steen, Erik Parigger 
en Jorrit Welling in de prijzen. De 
leerlingen waren zo enthousiast 
dat het Bonhoeffercollege over-
weegt om ook volgend jaar, zelfs 
als de economie weer aantrekt, 
weer een gooi te doen naar de 
eerste plek. 
Als prijs kregen de mannen een 
VIP-behandeling op Beursplein 
5 te Amsterdam. Op donderdag 
11 februari om 17.30 uur moch-
ten zij op de gong slaan om de 
beursdag af te sluiten.

Jonge beleggers scoren 
uitstekend, zelfs in crisis 

Castricum - Auticafés zijn bij-
eenkomsten voor ouders en di-
rect betrokkenen van kinderen 
met een stoornis in het autistisch 
spectrum (ASS)1. Elke avond 
staat een thema centraal. Op 3 
maart is dat de impact op het 
gezin, als je een kind met autis-
me hebt. De bijeenkomst is van 
20.00 tot 22.30 uur in de Juliana 
van Stolbergschool, Juliana van 
Stolbergstraat 3, Castricum. Toe-
gang gratis. Bij voorkeur vooraf 
aanmelden bij Hansje Veen: tel 
0251-679333 of
auticafecastricum@hotmail.com.

Auticafé

In Brasserie Waterrijck:
Alzheimer café over 
dementie en vakanties  
Heemskerk - Op dinsdag 2 
maart is er een Alzheimer Café 
in Heemskerk en het onderwerp 
is deze keer: ‘Dementie, vrije tijd 
en vakanties.’ 
Samen met je dementerende 
partner op vakantie, kan dat wel? 
‘Toch Uit’ is een vakantieproject 
van Alzheimer Nederland dat va-
kanties organiseert voor mantel-
zorgers en hun dementerende 
partners. Een vakantie met ‘Toch 
Uit’ is uniek, omdat ontspanning 
wordt gecombineerd met infor-
matie, tips en persoonlijke ad-
viezen. Een week in een hotel in 
een mooie omgeving, waar een 
coördinator en deskundige vrij-
willigers klaarstaan om de man-
telzorger en de dementerende 
partner een onvergetelijke week 
te bezorgen. Er worden dit jaar 
acht vakantieweken georgani-
seerd in samenwerking met on-
der andere het Vakantiebureau 
en Albatrosreizen.
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga naar het Alzheimercafé in 
Brasserie Waterrijck in Heems-
kerk aan de Lessestraat 4 op 

dinsdagavond 2 maart van 20.00 
tot 21.30 uur. De deur is open 
vanaf 19.30 uur. Dit is de twee-
de keer dat er een Alzheimer 
Café is voor Beverwijk/Heems-
kerk; hopelijk is het winterweer 
nu geen spelbreker en komen er 
méér mensen opdagen dan in 
januari.
Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Wie 
er nog nooit eerder is geweest, 
moet beslist komen kennisma-
ken. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig.
 De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door de vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. 
Werkgroep Alzheimercafé is 
overdag bereikbaar onder tele-
foonnummer 06-33631872.

Lezing Groene Passie
Regio - Groei & Bloei regio Mid-
den Kennemerland geeft woens-
dag 3 maart de première lezing 
Groene Passie in Partycentrum 
de Burgerij, Dusseldorperweg 
103 in Limmen (tegenover de 
R.K. kerk). Aanvang 20.00 uur, 
zaal open vanaf 19.30 uur. De 
toegang is gratis.

De eigen lezing Groene Passie 
zal dan haar première beleven. 
Met deze première maakt de af-
deling een begin om op een an-
dere manier de activiteiten on-
der de aandacht te brengen en 
om anderen te laten delen in de-
ze passie. De dialezing laat de 
toeschouwers genieten van de 
schoonheid van de natuur, par-
ken, landgoederen en tuinen, 
maar ook in detail van bloemen 
en creaties.
Na de première is het Groe-

ne Passie-team klaar om bij in-
stellingen en verenigingen een 
presentatie te verzorgen tegen 
een bescheiden vergoeding. Het 
Groene Passie-team bestaat uit 
Bart Korf, bioloog en voorma-
lig voorzitter van de afdeling; Ni-
co Brantjes, voormalig hoofd ge-
meentelijk groen en Sandy Ur-
sem, tuinontwerpster en de af-
gelopen vier jaar secretaris van 
onze afdeling. De coördinatie 
van de activiteiten van het Groe-
ne Passie-team is in handen 
van Mercedes Docter, docente 
bloemschikken en bestuurslid. 
Mercedes verzorgt de publiciteit, 
telefoonnummer 072-5336827, e-
mail: benzdocter@hotmail.com.
De afdeling Midden-Kennemer-
land omvat de volgende kernen 
Akersloot, Beverwijk, Castricum, 
Heemskerk, Heiloo, Limmen, Uit-
geest en Velsen-Noord.  

Anja Dekker 
gast bij 100 
van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Anja Dekker uit Castri-
cum te gast. 
De uitzending zal op donderdag 
25 februari zijn van 21.00 uur tot 
22.00 uur. Herhaling van het pro-
gramma zal zijn op zondag 28 
februari van 12.00 uur tot 13.00 
uur.
Anja Dekker is een professio-
nal organiser. Dit houdt in dat 
zij over het algemeen in één dag 
een huis of een werkplek kan re-
organiseren, zodat alles weer 
overzichtelijk is. Ervaring heeft 
ze onder andere opgedaan bij de 
Albert Heijn: “In 18 jaar tijd heb 
ik in negen filialen de medewer-
kers gecoacht.” 

(foto: Combi Loek Anderson)
Tijdens de uitzending zal Anja 
Dekker vertellen over haar werk 
en hoe ze tot deze functie is ge-
komen. Ook zal ze natuurlijk wat 
vertellen over zichzelf. 
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College stelt Kadernota 
Buitengebied vast
Castricum - Hoe ziet het buiten-
gebied van de gemeente Castri-
cum er in de toekomst uit? Blijft 
het een aantrekkelijk open en 
groen gebied of komt er ruimte 
voor allerhande ontwikkelingen? 
Om op deze vragen antwoord te 
bieden heeft de gemeente Cas-
tricum een Kadernota Buitenge-
bied opgesteld. De kadernota is 
nu vastgesteld door het College 
van B&W en wordt in april voor-
gelegd aan de nieuwe gemeen-
teraad.
Aan de kadernota voor het bui-
tengebied is bijna twee jaar ge-
werkt. De gemeente heeft tij-
dens het opstellen van de nota 
zoveel mogelijk gebruik gemaakt 
van de uitgebreide kennis en in-
zichten bij maatschappelijke or-

ganisaties en individuen in het 
gebied. Bij het afronden van de 
kadernota heeft bovendien nog 
een uitgebreide consultatieron-
de plaatsgevonden, waarbij de 
gemeente allerlei groepringen 
aan tafel heeft genodigd. De ka-
dernota is met name bedoeld als 
voorbereiding op een nieuwe 
bestemmingsplan voor het bui-
tengebied van de hele gemeen-
te. Een nieuw bestemmingsplan 
is hard nodig, want de huidige 
bestemmingsplannen voor het 
buitengebied dateren voor een 
groot deel nog van ver voor de 
fusie van Castricum, Akersloot 
en Limmen. De verwachting is 
dat het nieuwe bestemmings-
plan vervolgens ongeveer1,5 jaar 
later kan worden vastgesteld.

Hoe sterk maakt politiek zich voor 
behoud natuur en cultuur?  
Castricum - Hoe sterk maken 
de Castricumse politieke partij-
en zich voor het behoud en de 
versterking van natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden? 
Het complete antwoord op deze 
vraag is te vinden op www.alk-
maardermeeromgeving.nl. 

De Stichting tot behoud van na-
tuurlijke en cultuurhistorische 
waarden in de Alkmaardermeer-
omgeving heeft alle acht ver-
kiezingsprogramma’s bestu-
deerd en daarbij bekeken wel-
ke standpunten versterkend en 

welke bedreigend zijn voor de 
waarden waar de stichting voor 
staat. Leidraad bij dit onderzoek 
is de handreiking die de stich-
ting ‘met de lange naam’ in juni 
van het vorige jaar naar alle poli-
tieke groeperingen heeft gezon-
den. Deze handreiking kon door 
de partijen gebruikt worden bij 
het opstellen van hun verkie-
zingsprogramma’s. In dit stuk 
wordt aandacht gevraagd voor 
zaken als: de bijzondere kwali-
teiten van het landschap, de ver-
sterking van het karakter van het 
landschap en de vijf dorpen en 

de specifieke waarden ervan en 
ook het verantwoord medege-
bruik van de groene ruimte. De 
stichting heeft alleen onderzocht 
wat er in de programma’s staat 
over de onderwerpen die voor 
haar van belang zijn. Andere za-
ken zijn buiten beschouwing ge-
laten. Het overzicht bevat geen 
stemadvies, maar de inwoners 
van de gemeente kunnen hem 
raadplegen en er misschien een 
motivatie in vinden om bij de ge-
meenteraadsverkiezingen van 3 
maart op een bepaalde partij te 
stemmen.

Kunst in Oude Theehuys
Bakkum - Om de twee maan-
den zijn er in Het Oude Thee-
huys in Bakkum nieuwe exposi-
ties te zien. In de komende pe-
riode exposeert Willem van de 
Poll foto’s van het moderne Ber-
lijn en Josine van Os keramiek. 
Willem van de Poll uit Heerhugo-
waard fotografeert al sinds zijn 
jeugd. Vanaf het moment dat hij 
zijn analoge spiegelreflexcamera 
inruilde voor een digitale came-
ra ging hij zich veel meer rich-
ten op het thema architectuur. 
De vele bouwactiviteiten in het 
zich vernieuwende Berlijn heb-

ben hem in de afgelopen jaren 
geïntrigeerd.  Josine van Os is 
een veelzijdig kunstenares: ze 
maakt tekeningen, schilderijen, 
beelden in steen, brons en kera-
miek. In Het Oude Theehuys ex-
poseert ze keramische objecten. 
Behalve haar bekende ‘gedach-
tenissen’, bedoeld als herinne-
ringskastje voor nabestaanden, 
maakt zij ook gestileerde figu-
ren waarin emotie een belangrij-
ke rol speelt. De expositie is te 
zien tot 12 april april. Openings-
tijden: woensdag tot en met zon-
dag, van 11.00 tot 17.00 uur. 

Castricum - Donderdag 25 fe-
bruari is er weer een jamsessie 
in café Basta. Na een geslaagde 
avond met zanger Jaques Kloes 
zijn het nu Vincent Hiemstra (gi-
taar/zang), en Werner Cornand 
(bas/zang) de gasten van de-
ze avond. Deze mannen hebben 
hun sporen reeds verdiend in 
bands als: Shoreline, Oscar Ben-
ton Bluesband en bij Henk West-
broek. Backline is aanwezig, ie-
dereen die mee wil spelen, hoeft 
alleen zijn instrument mee te ne-
men en zich op de avond aan te 
melden bij Jan Stobbe of Bert 
Baars. 

Lekker jammen

Visexcursies 
Landschap 
Noord-Holland
Castricum - Landschap Noord-
Holland is samen met vrijwilli-
gers en Stichting Ravon in 2009 
gestart met het maken van een 
nieuwe verspreidingsatlas van 
de Noord-Hollandse vissen. Dit 
project loopt door tot 2012. Ook 
dit jaar wordt gezocht naar vrij-
willigers die meehelpen met het 
inventariseren van vissen. 
Zaterdag 13 maart is de aftrap 
voor 2010 in het Ilperveld. Met in 
de ochtend een cursus herken-
nen en inventariseren van vis-
sen en in de middag een excur-
sie in Varkensland. Iedereen die 
een bijdrage aan de atlas wil le-
veren door vissen te gaan inven-
tariseren is welkom. De moge-
lijkheid bestaat om aan te sluiten 
bij een groep die in uw regio ac-
tief is voor dit project. In de loop 
van 2010 worden er diverse vis-
excursies georganiseerd, op ver-
schillende locaties in de provin-
cie, om mensen op te leiden. 
Opgeven kan bij Landschap 
Noord-Holland, Jeanine Hamers 
of Kees Dekker, 088-0064441, 
k.dekker@landschapnoordhol-
land.nl. 

T-shirts doen het 
goed dienst in Haïti
Castricum - Jeannette Blokdijk 
is net terug uit Haïti. Zij heeft een 
inzamelingsactie gehouden die 
1200 euro heeft opgeleverd.

Jeannette is zelf naar Haïti ge-
gaan om met dit geld levensmid-
delen te kopen en vervolgens uit 
te delen. Toerkoop Zonvaart heeft 
het ticket gesponsord. Jeanet-
te: “ArkeFly heeft geen overba-
gage in rekening gebracht voor 
de meegenomen uitdeelkleding 

en het speelgoed. De Toerkoop 
T-shirts deden goed werk, want 
op de terugweg lieten ze ons zo 
door bij de grens. Zij dachten dat 
de T-shirts voorzien waren van 
het logo van onze foundation, 
wisten zij veel wat de tekst be-
tekent. We hadden twee kinde-
ren mee om naar familie in San-
to Domingo te brengen, maar ze 
hadden allebei geen papieren bij 
zich. Het is goed gegaan dankzij 
de T-shirts!”

Regio - Europa Kinderhulp zoekt 
vakantieouders die in de zomer-
vakantie vakantiekind een on-
vergetelijke vakantie wil geven. 
Het gaat om kinderen die wei-
nig zekerheid kennen in hun be-
staan en moeten opgroeien in 
erbarmelijke situaties. De kinde-

Europa Kinderhulp 
zoekt vakantie-adressen

ren zijn afkomstig uit Duitsland, 
Frankrijk, Nederland en Oos-
tenrijk. Kijk voor meer informa-
tie op www.europakinderhulp.
nl  of bel Ellen Koek tel: 0251-
212500, Elly Dantuma tel: 0251- 
238407, Jolanda Langedijk tel: 
072-5039231.

Retourtje volle maan voor 
de watjes en wijsneuzen
Castricum - Op zaterdag 27 fe-
bruari is er een spannend avon-
tuur te beleven. Het avontuur is 
van 18.30 tot 20.00 uur. De ex-
cursie is alleen voor kinderen 
vanaf zeven jaar. Ouders mogen 
niet meedoen. De kosten bedra-
gen 3,50 euro.
Tijdens het retourtje volle maan 
vertelt een sterrenkundige wat 
sterren zijn en wat er nou zo 
leuk is aan sterren kijken. Deel-
nemers mogen per e-mail twee 
vragen opsturen naar de ster-
renkundige, die hij die avond zo 
goed mogelijk zal beantwoor-
den. Na het beantwoorden van 

de vragen gaat men gezamen-
lijk naar een geheime plek in 
het bos waar de sterrenkoepel 
staat. Daar kan men met een te-
lescoopkijker de sterren bekij-
ken. Er is ook nog iets met val-
lende sterren, vuurdrakendrank, 
horoscoop lezen en sterretjes af-
steken. Maar dat is nog geheim. 
Om 20.00 uur is men terug bij de 
Hoep aan de Zeeweg in Castri-
cum en kunnen de ouders de 
kinderen weer ophalen.
Het maximale aantal deelnemers 
is 15 personen. Boeken via www.
pwn.nl/activiteiten of via tele-
foonnummer 0900-7966288.



pagina 20 24 februari 2010

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand
Geboren
Wonende te Castricum:
15-02-2010: Guusje Hanna, 
dochter van A.R. de Jong en M. 
Fleury, geboren te Beverwijk.
16-02-2010: Bruno, zoon van J. 
Stein en F. Llama, geboren te Be-
verwijk.
Wonende te Bakkum:
08-02-2010: Nelly, dochter van T. 
Kahraman en A. Ablimit, gebo-
ren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
11-02-2010: Milo Jacobus Cor-
nelis, zoon van C.G. Hopman en 
S.C. Berkhout, geboren te Alk-
maar.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapregistraties:
12-02-2010: de Winter, Rensly D. 
en Aartsen, Kim, beiden wonen-
de te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschap-
registraties:
12-02-2010: Megens, Patrick en 
Teunen, Jolanda, beiden wonen-
de te Castricum
17-02-2010: van Borre, Adam 
H.J. en Zeegers, Caroliene, bei-
den wonende te Castricum.
18-02-2010: Zonneveld, Leonar-

dus J. en van der Fange, Moni-
que C.M., beiden wonende te 
Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum: 
10-02-2010: Rabe, Anna, oud 93 
jaar, overleden te Heemskerk, 
Gehuwd geweest met R. Visser.
11-02-2010: Dobbinga, Johan-
nes C.C., oud 69 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met C.M. 
Schoordijk.
11-02-2010: Lute, Cornelis, oud 
93 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met P.W.F. Wil-
lenborg.
12-02-2010: van der Aar, Catha-
rina, oud 70 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
H. de Water.
12-02-2010: Kromkamp, Geer-
truida M., oud 72 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd met B. 
Mews.
15-02-2010: Cornelisse, Maria E., 
oud 78 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met L.J. 
de Kock.
Wonende te Bakkum:
11-02-2010: Spoor, Franciscus J., 
oud 76 jaar, overleden te Bever-
wijk. 

Paddentrek begint, 
vrijwilligers gezocht
Castricum - Binnenkort begint 
de trek van de padden en an-
dere amfibieën weer. In Noord-
Holland starten dan verschillen-
de  vrijwilligersgroepen met hun 
werk padden te helpen overle-
ven. Zij zoeken dringend vrijwil-
ligers die mee willen helpen met 
het redden van de dieren. 

Als het winterse weer verdwijnt 
dan komen de amfibieën uit hun 
winterslaap en trekken met z’n 
allen naar hun voortplantingsge-
bied. Om bij dit water te komen 
moeten ze vaak een weg over-
steken en de kans is groot dat ze 
dat niet overleven. Vrijwilligers 
brengen gaas aan en graven 
emmers in waar trekkende amfi-

bieën invallen voordat ze de weg 
op kunnen. Elke ochtend wor-
den de emmers aan de overkant 
van de weg geleegd. Ook wor-
den er wegen die bekend staan 
als trekroute en waar geen gaas 
kan worden gezet ‘s avonds met 
lampen afgezocht. 

De padden en kikkers worden 
van de weg gehaald en aan de 
overkant van de weg gezet. 

Nieuwe vrijwilligers melden zich 
voor werkzaamheden in Bakkum 
bij Thea Spruijt, 0251-670167, 
theaspruijt@hetnet.nl voor werk-
zaamheden in Castricum bij Ma-
jella van der Wel, 0251-650950. 
Foto: Jelger Herder.

Koorprojecten bij de Castri- 
cumse Oratorium Vereniging
Castricum - De Castricumse 
Oratorium Vereniging biedt be-
langstellenden de mogelijkheid 
om zich voor een korte perio-
de aan te sluiten bij het koor, in 
de vorm van twee zogenaamde 
koorprojecten. 
Het eerste project, ‘Elias’ van 
Mendelssohn start op 1 april. Het 
project is op donderdagavonden 
van 20.00-22.00 uur in de Dorps-
kerk en eindigt met een generale 
repetitie op 14 oktober om 19.30 
uur. Het concert met medewer-
king van het Begeleidingsorkest 
voor Noord-Holland is op vrijdag 
15 oktober 20.00 uur, beide in de 
Pancratiuskerk te Castricum.
Het tweede project is een com-
binatie van ‘Elias’ van Mendels-
sohn en de ‘Johannes-Passion’ 
van J.S. Bach. De start van de re-
petities is eveneens op 1 april. 
De generale repetitie en de uit-

voering van de Elias vallen bin-
nen dit project, waarna het door-
gaat met de Johannes-Passi-
on. De generale repetitie hiervan 
vindt plaats op donderdag 7 april 
2011 om 19.30 uur in de Pancra-
tiuskerk. Het concert, eveneens 
met medewerking van het Bege-
leidingsorkest voor Noord-Hol-
land, is op vrijdag 8 april 2011 
om 20.00 uur in de Pancratius-
kerk.
Kennismaking met het koor, 
stemtest en toewijzing van een 
plaats (stemsoort) in het koor 
zullen plaatsvinden op donder-
dag 11 en donderdag 18 maart. 
Voor beide projecten wordt ver-
wacht dat men in principe alle 
repetities bijwoont.
Meer informatie: www.covklan-
ken.nl. Informatie en aanmel-
ding: Mevrouw Vonie Hin, tel. 
075–6285521.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Wie kiest u op 
3 maart 2010?
Heeft u nog geen idee op wie u moet 
stemmen tijdens de gemeenteraadsver-
kiezing op 3 maart? Heeft u wel een 
voorkeur, maar wilt u deze nog eens 
toetsen? Twijfelt u nog over uw keuze? 
Dan kan het Kieskompas uitkomst bie-
den. Via de button ‘Verkiezingen’ op 
www.castricum.nl of direct via http://
castricum.kieskompas.nl komt u op het 
Kieskompas voor de Castricumse ge-
meenteraadsverkiezingen van 3 maart.

Als u het kieskompas opent, dan krijgt 
u dertig stellingen gepresenteerd. De 
stellingen hebben een relatie met de 
programma’s van de politieke partijen in 
de gemeente Castricum. U kunt aange-
ven of u het er mee eens of juist mee 
oneens bent. Na het invullen van het 
Kieskompas krijgt u direct een stem-
advies. U krijgt een overzicht welke 
partij het dichtst bij uw opvatting staat 
en welke zeker niet. Probeer het nu op 
www.castricum.nl of  http://castricum.
kieskompas.nl!

Stempas kwijt? U kunt tot dinsdag 2 
maart 16.00 uur bij de gemeente een 
vervangende pas laten maken.

WWW.CASTRICUM.NL

Taart van Toeristisch Platform voor college:
Gemeente en TPC vieren samenwerking

Vlnr Wethouder Hes, Vincent Meurs, Wethouder Beens, Hilbrand Klijnstra, wethouder 
Portegies en de gemeentesecretaris Karin Peters.

Op 16 februari kregen burgemeester en 
wethouders uit handen van het Toeristisch 
Platform Castricum een grote taart. De actie 
onderstreepte en symboliseerde de recente 
samenwerking tussen de ondernemers en 
de gemeente, met als doel een positieve 
impuls te geven aan de lokale economie. 
Het Toeristisch Platform richt zich daarbij 

primair op de toeristische en recreatieve 
belangen.
Christel Portegies, als wethouder verant-
woordelijk voor onder andere economische 
zaken,  ziet in dat door de samenwerking 
een belangrijk onderdeel van de ‘Kwali-
teitsimpuls Economie Castricum’ inhoud 
krijgt.

Eerste ondergrondse containers geplaatst
De gemeente is van start gegaan met het plaatsen van ondergrondse containers. Er 
komen in totaal 135 containers voor glas, papier en kleding in de gehele gemeente, 
verdeeld over 75 locaties. De containers zijn te vinden bij hoogbouw. 

De inzameling van afval via ondergrondse 
containers betekenen een verbetering voor 
het straatbeeld en maken de inzameling ef-
ficiënter. 
Aan deze manier van inzamelen gaat een 
voorgeschiedenis vooraf. De gemeenteraad 

besloot in juli 2007 tot het plaatsen van 
ondergrondse containers. Er zijn inloopbij-
eenkomsten geweest en een inspraakpro-
cedure, waarin Castricummers konden rea-
geren op de voorgenomen locaties. Na het 
definitieve besluit hierover is de Europese 

aanbesteding gedaan voor het leveren en 
plaatsen van de containers. De firma DVL 
kreeg deze opdracht gegund. 
Vanwege het winterse weer is iets later 
begonnen met het plaatsen van de con-
tainers dan de bedoeling was. De eerste 
zijn inmiddels geplaatst bij de Santmark in 
Castricum.
Alle locaties zijn te vinden op de web-
site van de gemeente: www.castricum.
nl>afval>ondergrondse locaties bij u in de 
buurt.
De bewoners van flats of gestapelde bouw 
worden per brief geïnformeerd over de 
aanleg en het gebruik van de containers.
Meer informatie is verkrijgbaar bij dhr. H. 
Baauw van de afdeling Wijkbeheer en Rea-
lisatie, tel. (0251) 661297.



C.G. De Nijs Bouw BV is meest 
duurzame bouwer in Castricum
De prijs voor ‘Meest duurzame bouwer’ in 
Castricum is woensdag 17 februari door 
wethouder C. Portegies uitgereikt aan C.G. 
De Nijs Bouw BV.
Het is de eerste keer dat gemeente Castri-
cum deze prijs uitreikte; de bedoeling is er 
een jaarlijkse traditie van te maken. Doel 
van de prijs is om het bouwbedrijfsleven te 
stimuleren meer aandacht te besteden aan 
duurzaam bouwen. De prijs, een cheque 
van € 5.000,-, is een beloning voor bijzon-
dere prestaties op het gebied van energie-
besparing, duurzame energie, duurzaam 
materiaalgebruik, waterbesparing, kwaliteit 
van het binnenmilieu of duurzame inrich-
ting van een kavel.
De Nijs heeft een zeer energiezuinige uit-
breiding gebouwd bij basisschool Cunera. 
Er kwamen systemen waardoor geen 

brandstof meer nodig is voor verwarming. 
Al het gebruikte materiaal van het gebouw 
kan worden hergebruikt.
De jury was onder de indruk van de kwa-
liteit van de inzendingen. Uiteindelijk viel 
de keus op De Nijs. Doorslaggevend hierbij 
was de rol die het bedrijf heeft gespeeld, 
zowel bij de voorbereidingen als bij de uit-
voering van het project. De Nijs nam zelf 
het initiatief en wist de opdrachtgever te 
overtuigen om een hoge mate van duur-
zaamheid toe te passen. Een voorbeeld-
functie voor andere bouwers in de regio, 
meent de jury.
De Nijs heeft al een bestemming voor de 
prijs: hij koopt er zonnepanelen voor en 
schenkt deze aan de Cuneraschool.
Meer informatie: www.castricum.
nl>persberichten.

Wethouder Portegies (links) en Michiel de Nijs, directeur van C.G. De Nijs Bouw BV.

Zelf aanvraag doen voor ontheffing of tijdelijk gedogen

Wonen in recreatiewoningen 
mag onder voorwaarden
Het actuele beleid in Castricum rond wo-
nen in recreatiewoningen maakt het soms 
mogelijk de illegale situatie te legaliseren. 
Voor anderen geldt dat de bewoning nog 
voor beperkte tijd wordt toegestaan. In alle 
gevallen moet wel een aanvraag worden 
ingediend bij de gemeente.

Het permanent wonen in een recreatiewo-
ning is niet toegestaan. Toch gebeurt het in 
de praktijk wel. Tot dusver werd dit veelal 
gedoogd. Castricum heeft intussen wel 
beleid opgesteld en dit vorig jaar geactu-
aliseerd. Inzet is dat alle recreatiewoningen 
vroeg of laat weer hun functie als recreatie-
woning terugkrijgen, maar dat voor dege-
nen die er al langer permanent wonen ont-
heffing mogelijk is of dat de situatie tijdelijk 
wordt gedoogd. In het beleid is beschreven 
op welke manier permanente bewoning 
van recreatiewoningen op termijn eindigt. 

• Wie kan aantonen al vóór 31 oktober 
2003 in de recreatiewoning te wonen, 
komt in aanmerking voor een onthef-
fing van het bestemmingsplan. Deze 
personen krijgen toestemming om in de 
woning te blijven wonen. De ontheffing 
geldt voor de bewoners zelf, en alleen 
voor de betreffende woning: na verhui-
zing of overlijden geldt de ontheffing 
niet meer.

• Wie na de peildatum van 31 oktober 
2003 en voor 1 september 2009 perma-
nent de woning heeft bewoond, komt 
in aanmerking voor een gedoogbe-
schikking: de situatie blijft illegaal, maar 
wordt door de gemeente nog voor een 
bepaalde tijd gedoogd. De lengte hangt 
af van de duur van de bewoning en is 
maximaal vijf jaar. Na het verstrijken van 

de gedoogtermijn mag de recreatiewo-
ning niet meer permanent worden be-
woond. Ook deze gedoogbeschikking 
is persoonsgebonden en vervalt na het 
verstrijken van de termijn of eerder bij 
verhuizing of overlijden.

• Wie na 1 september 2009 de recreatie-
woning heeft betrokken kan in inciden-
tele gevallen in aanmerking komen voor 
een tijdelijke gedoogbeschikking voor 
de duur van één jaar. Voorwaarden zijn 
onder meer een economische of maat-
schappelijke binding met Castricum of 
uitzicht op een huur- of koop woning 
binnen een jaar.

Alle meerderjarige bewoners moeten een 
aanvraag indienen. Bij het verlenen van 
ontheffing of beschikking beoordeelt de 
gemeente ook de recreatiewoning zelf, on-
der meer op veiligheid. Wanneer de recre-
atiewoning zonder ontheffing of beschik-
king wordt bewoond, gaat de gemeente 
hiertegen optreden.

Alle eigenaren / huurders (die ook bewo-
ner kunnen zijn), ontvangen een brief met 
uitleg en een aanvraagformulier. Anderen 
kunnen deze opvragen bij de afdeling Vei-
ligheid en Handhaving, mevr. M. Jager, 
tel. (0251) 661399 of via www.castricum.
nl. Zij is te bereiken tijdens de telefonische 
spreekuren op dinsdag, woensdag en don-
derdag van 8.30  tot 12:30 uur.

De beleidsnotitie ‘onrechtmatige perma-
nente bewoning van recreatiewoningen’ 
is in te zien in de gemeentelijke locatie te 
Limmen en via de website. Daar is ook 
meer informatie beschikbaar evenals het 
aanvraagformulier.

Website www.degeesterduinen.nl online
De wethouders C. Portegies en R. Beens 
zijn de eerste bezoekers van de nieuwe 
website www.degeesterduinen.nl. Na hun 
druk op de knop op dinsdag 23 februari is 
de site nu officieel online.
De website biedt alle over de verschillende 
deelprojecten in het Geesterduingebied: 
Winkelcentrum Geesterduin, Nieuw Gees-
terhage, gemeentehuis en wegen/verkeer. 
De betrokken partijen - Geesterduin Ont-
wikkeling B.V. (een samenwerking tussen 
WPM Pro en Rotteveel M4), De Combi-
natie (BPO en Kennemer Wonen) en ge-
meente Castricum - trekken samen op om 
over de verschillende ontwikkelingen in het 
gebied te berichten.
De afzonderlijke ontwikkelingen bevinden 

zich in een verschillend stadium. De ver-
schillende initiatiefnemers zoeken elkaar 
op om afstemming en samenhang van het 
hele gebied te bereiken en de uiteindelijke 
eindresultaten als één geheel te kunnen 
benoemen: De Geesterduinen, gebied in 
ontwikkeling.
De Geesterduinen staat voor een gebied 
waar wonen, winkelen, cultuur, educatie, 
welzijn, horeca, zorg- en overheidsvoorzie-
ningen te vinden zijn. 
De site fungeert als voorportaal met infor-
matie over de verschillende deelprojecten. 
Www.de geesterduinen.nl bundelt alle in-
formatie en verwijst ook door naar de ver-
schillende partijen voor extra informatie en 
contact.

Centraal in radio-uitzending op 25 februari:

Wat gebeurt er met mijn 
aanvraag voor Wmo-hulp?
Inwoners die bij de gemeente aankloppen 
voor hulp in het kader van de Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning (Wmo) vragen 
zich vaak af wie wanneer de aanvraag voor 
hulp(middel) behandelt. In het Wmo-Jour-
naal van Radio Castricum 105 leggen twee 
Wmo-consulenten van de gemeente, Anita 
de Kleijn en Eric de Vries, uit hoe dat in zijn 
werk gaat. U hoort achtergrondinformatie 
over de huisbezoeken die de consulenten 
bij de aanvragers afleggen, over hun rol om 
zorg in te kopen, over hun contacten met 
leveranciers van hulpmiddelen, en over de 
automatische herinnering als de looptijd 
van een zorgovereenkomst afloopt. 
Bovendien komt IJmte van Gosliga, voor-
zitter van de Wmo-raad, in de uitzending 
kort aan het woord over het belang van 

het stemmen voor de gemeenteraad op 3 
maart: ‘Tenslotte is de samenstelling van de 
raad straks ook van belang voor de manier 
waarop de Wmo in de komende jaren in 
onze gemeente is geregeld.’ 

De interviews worden uitgezonden op Ra-
dio Castricum 105 op 25 februari tussen 
19:00 en 20:00 uur. De uitzending wordt 
herhaald op zondag 28 februari en 7, 14 
en 21 maart van 8:00 tot 9:00 uur, en 
op woensdag 3, 10, 17 en 24 maart van 
18:00 tot 19:00 uur. Radio Castricum is via 
de ether te beluisteren op 105 FM, via de 
kabel 104.5 FM (Castricum en Bakkum) 
en 89.0 (Limmen en de Woude). U kunt 
de uitzending ook live volgen via internet: 
www.castricum105.nl > button ‘Live’.

Zorgloket eerder gesloten
Het Zorgloket in de gemeentelijke locatie in Limmen is op woensdag 10 maart om 
14.30 uur gesloten.

WWW.CASTRICUM.NL



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

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
110210 Kloosterlaantje 2 in Akersloot

Het plaatsen van een schutting
150210 J.H. van Kinsbergenstraat 2 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Hoocamp 2 in Akersloot
Het plaatsen van een tuinhuis

180210 Dusseldorperweg 7 in Limmen
Het wijzigen van de gevel
Keizerskroon 9 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 25 februari 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening ontheffingen
Burgemeester Lommerstraat 4 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Geesterweg 10 in Akersloot

Het plaatsen van een luifel
Schoolweg 11 in Limmen

Het realiseren van een Bed & Breakfast
Boschweg 6 in Akersloot

Het realiseren van een Bed & Breakfast

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

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

Bouwvergunningen
120210 Pontweg Noord 11 in Akersloot

Het uitbreiden van een tuinhuisje met een ve-
randa

170210 Castricummerwerf kadastraal H 331/332 in 
Castricum

Het plaatsen van een clubgebouw
Oosterweide 121 in Castricum
Het uitbreiden van de verdieping

190210 Dusseldorperweg 7 in Limmen
Het wijzigen van de zijgevel
Keizerskroon 9 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

Sloopvergunningen
120210 Henri Schuytstraat 8 in Castricum

Het verwijderen van asbesthoudend zeil

Aanlegvergunningen
170210 Castricummerwerf kadastraal H 331/332 in 

Castricum
Het gebruik van de gronden als volkstuinen-
complex

Kapvergunning
160210 Vinkenbaan in Castricum

Het kappen van 27 populieren

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, de 
gemeentelijke locatie in Limmen.

*APV-vergunningen
Speelautomatenvergunningen  (16-02-2010)
Vergunning is verleend voor het plaatsen van 2 behen-
digheidsautomaten tot 31 januari 2011 aan:
Kart & Laserworld aan de Rijksweg 162a te Limmen 
Hotel Akersloot aan de Geestweg 1a te Akersloot 
Vergunning is verleend voor het plaatsen van 1 behen-
digheidsautomaat   tot 31 juli 2011 aan:
Snackbar De Eetsaloon, Dorpsstraat 35 te Castricum
Sportcafé De Lelie aan de Rembrandtsingel 3 te 
Akersloot
Vergunning voor het plaatsen van 2 kansspelautomaten 
tot 31 januari 2011 is verleend aan:
Café De Buona, Dorpsstraat 20 te Castricum 
Feestcafé BoesBoes, Dorpsstraat 22 te Castricum 
Café Scala aan de Dorpsstraat 18 te Castricum 
Café De Buona, Dorpsstraat 20 te Castricum 
Café ‘t Pontje, Schouw 1 te Akersloot 
Café ‘t Hoorntje, Kerklaan 20 te Akersloot 
Speelautomatenvergunningen (18-02-2010)
Vergunning voor het plaatsen van een behendigheids-
automaat is verleend aan Snackbar Panda, Dorpsstraat 
39 te Castricum is vergunning verleend tot 31 januari 
2011.
Vergunning is verleend voor het plaatsen van twee 
kansspelautomaten tot 31 januari 2011 aan:
Café My Way, Dorpsstraat 87 te Castricum 
Café Me Tante, Dorpsstraat 30 te Castricum 
Café De Balustrade, Dorpsstraat 35a te Castricum 
City, Dorpsstraat 22b te Castricum 
Bar/disco Basta, Dorpsstraat 22a te Castricum 
Tapperij De Stiefel, Dorpsstraat 4B 
Timmerdorp (18-02-2010)
Aan het bestuur van Stichting Ontmoetingscentrum 
Conquista is vergunning verleend voor het organiseren 
van het timmerdorp op het Koekoeksveld van 16 t/m 
20 augustus 2010.
Vergunning aankondigingsborden (18-02-2010)
Aan Stichting Culturele manifestaties is vergunning ver-

leend voor het plaatsen van aankondigingsborden van 
11 t/m 21 maart 2010.
Standplaatsvergunning verkoop kaas en noten (18-02-
2010)
Aan Andrea Kaas Noten bv is vergunning verleend voor 
het innemen van een standplaats op de donderdag in 
de kern Akersloot en op de Vuurbaak te Limmen tot 31 
december 2010.
Loterijvergunning Handbal Vereniging Meervogels 
(19-02-2010)
In verband met het 50-jarig bestaan is aan het bestuur 
van Handbalvereniging Meervogels een loterijvergun-
ning verleend.
Vergunning stoepbord (19-02-2010)
Aan Fair Play centers BV is vergunning verleend voor 
het plaatsen van een stoepbord voor het perceel Burge-
meester Mooijstraat 4a te Castricum tot 31 december 
2010.
Ontheffing sluitingsuur FC Castricum (19-02-2010)
Aan het bestuur van FC Castricum is een ontheffing van 
het sluitingsuur verleend om de kantine in de nacht van 
6 op 7 maart 2010 tot 02.00 uur geopend te houden.
Ontheffing sluitingsuur VV Limmen (19-02-2010)
Aan het bestuur van VV Limmen is een ontheffing van 
het sluitingsuur verleend om de kantine geopend te 
houden tot 02.00 uur in de nacht van 26 op 27 maart 
2010.
Ontheffing sluitingsuur Schietvereniging De Vrijheid 
(19-02-2010)
Aan het besuur van Schietsportvereniging De Vrijheid 
is, in het kader van het organiseren van wedstrijden, 
ontheffing van het sluitingsuur verleend voor 20 en 27 
februari en 6 maart 2010 van 08.00 tot 20.00 uur.
Collectevergunning Oogfonds (19-02-2010)
Aan Stichting Oogfonds te Utrecht is een collectever-
gunning verleend voor de periode van 29 november tot 
en met 3 december 2010.

*Evenementenvergunning (APV)
Vergunning avondvierdaagse Uitgeest (18-02-2010)
Aan het bestuur van Speeltuinvereniging Kindervreugd 
te Uitgeest is vergunning verleend voor het houden van 
een deel van de avondvierdaagse Uitgeest in Akersloot 
op 22 april 2010.
Blokart (19-02-2010)
Aan blokartclub Nederland is vergunning verleend voor 
het houden van een toertocht van Hoek van Holland tot 
Den Helder, op het strand te Castricum op 20 februari 
en 20 maart 2010.

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

gewijzigde vAststelling Be-
stemmingsplAn ‘doorgAAnde
fietsverBinding CAstriCum - 
Akersloot’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als 
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ontwikkelaar bekend
voor rijksweg 59-61

opnieuw subsidie op zonne-
panelen en isolatiematerialen
Vanaf 3 maart kunnen particuliere wo-
ningeigenaren in Castricum weer subsidie 
aanvragen voor diverse energiebesparende 
maatregelen zoals zonnepanelen en isola-
tiematerialen.
Inwoners kunnen tot een maximum van 
€ 1.650,- per woning gebruikmaken van 
deze subsidieregeling. Het gaat dan om 
technieken zoals vermeld in de DE-lijst  

(Duurzame Energie-lijst) die zijn gekocht en 
geplaatst in de periode dat de regeling van 
kracht is. Lees de subsidieregeling voor een 
toelichting op reikwijdte en criteria. Deze is 
te vinden op de website www.castricum.nl 
> Duurzaamheid en milieu. Ook het aan-
vraagformulier is daar te downloaden. 
De regeling eindigt op 31 december 2010 
of eerder wanneer het budget op is.

Het voormalige bedrijventerrein Rijksweg 
59-61 wordt door de gemeente ingericht 
als woonhof. Projectontwikkelaar Schouten 
De Jong projectontwikkeling uit Voorburg 
gaat samen met de gemeente de plannen 
uitwerken. Het college van burgemeester 
en wethouders heeft op 12 januari 2010 
besloten om het stedenbouwkundig plan 
Rijksweg 59-61 in Limmen te gunnen aan 
deze ontwikkelaar. 
Op het voormalig bedrijventerrein komen 
in totaal 27 nieuwbouwwoningen in een 

“hofje”. Het plan voorziet in 4 twee-on-
der-één-kapwoningen, 12 eengezinswo-
ningen en 11 appartementen, waarvan 2 
appartementen in het goedkope segment. 
Het bestemmingsplan wordt medio 2010 in 
procedure gebracht.

Via de website is meer informatie verkrijg-
baar: www.castricum.nl > projecten en 
plannen > Limmen Rijksweg 59-61. Wie 
vragen heeft, kan contact opnemen met 
dhr. W. Voerman, tel. (0251) 661 113.



gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan ‘Door-
gaande fietsverbinding Castricum - Akersloot’ gewijzigd 
is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 18 
februari 2010.

Het bestemmingsplan is opgesteld om de aanleg van 
een fietsverbinding tussen de Uitgeesterweg (nabij de 
kruising met de Startingerweg) en het Buitendijkspad 
planologisch mogelijk te maken. Met de aanleg van dit 
fietspad wordt een veiliger en kortere fietsverbinding 
gerealiseerd tussen Akersloot en Castricum. De wijzigin-
gen ten opzichte van het ontwerp betreffen het herstel 
van een tweetal omissies, namelijk het opnemen van de 
bestaande nationale leidingenstrook en het opnemen 
van een bestaande waterleiding.

Het bestemmingsplan, evenals het besluit tot vaststel-
ling, ligt met ingang van 25 februari 2010 gedurende 
zes weken voor een ieder ter inzage bij de gemeente-
lijke locatie aan de Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende 
openingstijden van maandag tot en met woensdag van 
09.00  tot 16.00 uur, op donderdag van 9.00 tot 20.00 
uur en op vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur. Tevens 
staat het plan op de website van de gemeente Castri-
cum, www.castricum.nl.

Gedurende de hierboven genoemde termijn kan beroep 
ingediend worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 
Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die beroep 
hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Beroepschriften, respectievelijk verzoeken om voor-
lopige voorziening, dienen te worden gericht aan de 
afdeling, respectievelijk de voorzitter van de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan, of voor 
het maken van een afspraak, kunt u telefonisch contact 
opnemen met het team Bouwen, Wonen en Bedrijven 
(tel. (0251) 661152, dhr. R. van den Haak).

Geactualiseerde beleidsnoti-
tie ‘onrechtmatiGe permanen-
te bewoninG van recreatiever-
blijven’ ter inzaGe
Ingevolge artikel 4:81 van de Algemene wet bestuurs-

recht (Awb) kan een bestuursorgaan (waaronder het 
college van burgemeester en wethouders) beleidsregels 
vaststellen met betrekking tot een hem toekomende be-
voegdheid.

Permanente bewoning van een recreatiewoning is niet 
toegestaan. Niettemin komt het voor en soms al gerui-
me tijd. Het rijk heeft gemeenten gevraagd om beleid 
en regels te maken en zo de permanente bewoning van 
recreatiewoningen te reguleren.
Op 2 juni 2009 heeft het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum het beleid over permanente 
bewoning van recreatiewoningen geactualiseerd vast-
gesteld.

Als burgers op dit moment permanent in een recreatie-
woning wonen en de bewoningssituatie aan alle voor-
waarden beschreven in het geactualiseerde beleid vol-
doet, kunnen zij, voor onbepaalde of bepaalde tijd in de 
recreatiewoning blijven wonen. 

De notitie ligt ter inzage bij de balie van de gemeente-
lijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4. De balie is maan-
dag tot donderdag geopend van 9.00 tot 16.00 uur en 
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur.

bekendmakinG inzake vast-
stellinG en inwerkinGtredinG
van de welstandsnota 2010
Op grond van artikel 12a van de Woningwet heeft de 
gemeenteraad op 04 februari 2010 de “Welstandsnota 
2010” vastgesteld. De nota is gewijzigd vastgesteld ten 
opzichte van de conceptnota oktober 2009 waarover de 
inspraakprocedure is gehouden.
De wijziging heeft betrekking op enkele textueel tech-
nische onderdelen en op de randen van de kernen. De 
raad heeft voor deze randen het toetsingsniveau aange-
past, waardoor een betere overgang tussen welstands-
vrije gebieden en het buitengebied wordt verkregen. 

In de Welstandsnota liggen de beleidsregels vast die 
worden gehanteerd bij de beoordeling van bouwplan-
nen. Door het opstellen van een welstandsbeleid kan de 
gemeente een effectief, controleerbaar en klantvrien-
delijk welstandstoezicht inrichten en opdrachtgevers en 
ontwerpers in een vroeg stadium informeren over de 
criteria die bij de welstandsbeoordeling een rol spelen.

De Welstandsnota treedt in werking de dag na publica-
tie en ligt voor een ieder ter inzage in de gemeentelijke 
locatie te Limmen. De nota is ook via de website van de 

gemeente te raadplegen.

vaststellen alGemene plaat-
selijke verordeninG 2010
Lex Silencio Positivo (Vergunning van rechtswege)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 
4 februari 2010 de Algemene plaatselijke verordening 
(Apv) heeft vastgesteld. 

Ten opzichte van de oude Apv is in de nieuwe Apv bij 
de Algemene bepalingen opgenomen dat bij een aantal 
vergunningenstelsels de Lex Silencio Positivo niet van 
toepassing is verklaard. Dit betekent dat bij de volgende 
vergunningen niet automatisch een vergunning wordt 
geacht te zijn verleend bij het uitblijven van een ant-
woord binnen de daarvoor gestelde termijn. Deze ver-
gunningstelsels zijn:
- artikel  2:15 Evenement
- artikel  2:18 Exploitatievergunning horecabedrijf
- artikel  2:29 Speelgelegenheden
- artikel  2:31 Speelautomatenhallen
- artikel  3:4 Seksinrichtingen
- artikel  4:23 Recreatief nachtverblijf buiten een 

kampeerterrein

Deze verordening treedt in werking op 4 maart 2010.
De verordening ligt voor een ieder ter inzage bij de in-
formatiebalie  in het gemeentelijke locatie aan de Zon-
nedauw te Limmen. Daarnaast staat de nieuwe Apv ook 
op de site van de gemeente.
Inlichtingen over de Apv kunt u krijgen bij dhr. Rood 
van de Afdeling Veiligheid en Handhaving of mevr. Van 
Brederode van de afdeling Dienstverlening.

verkiezinG Gemeenteraad 2010
ZITTING CENTRAAL STEMBUREAU BEKENDMAKING 
UITSLAG VERKIEZING

De voorzitter van het centraal stembureau voor de op 
woensdag 3 maart 2010 te houden verkiezing van de 
leden van de raad van de gemeente maakt bekend, dat 
op vrijdag 5 maart 2010 om 10.00 uur ‘s ochtends, een 
openbare zitting van het centraal stembureau plaats-
vindt in locatie De Loet te Dijk en Duin, waarin de uit-
slag van de verkiezing wordt bekendgemaakt.

Castricum, 24 februari 2010

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  bEnnEbroEk  bEvErwijk  bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  
dE kwAkEl  dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  hAArlEm-zuid  hEEmskErk  hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  
mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  spAArnwoudE  
uitgEEst  uithoorn  vElsEn-noord  vElsEn-zuid  vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:


