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Geen rooskleurig beeld
Castricum - Het college heeft 
een aantal aanvullende maatre-
gelen moeten treffen om de be-
groting 2011 sluitend te maken. 
Want de kortingen op de Alge-
mene Uitkering door het Rijk zijn 
dusdanig dat het hanteren van 
de kaasschaafmethode onvol-
doende soelaas biedt. 
De aanvullende maatregelen die 
het college wil treffen zijn onder 
andere gevonden in het voor één 
jaar sterk terugdringen van de 

onderhoudsuitgaven voor wegen 
en groen, het verlagen van uit-
gaven voor de zwembaden, een 
verlaging van de bedrijfsvoering-
kosten en het verlagen van het 
budget investeringsimpuls bui-
tengebied. 

De begroting 2011 is, met de 
voorstellen van het college, slui-
tend. Het meerjarenperspectief 
biedt vooralsnog geen rooskleu-
rig beeld.

De woonlasten voor de bewo-
ners van Castricum veranderen 
niet opzienbarend. 

Het tarief afvalstoffenheffing 
wordt niet verhoogd en blijft ge-
lijk aan 2010. De tarieven riool-
heffing stijgen conform afspra-
ken met 4% en met 2% prijsin-
dex. De opbrengsten OZB stij-
gen met maximaal 2% prijsin-
dex, zoals in het coalitieakkoord 
is opgenomen.

Slachtoffers in hulpeloze 
toestand achtergelaten
Castricum - De politie is op 
zoek naar de veroorzaker en ge-
tuigen van een aanrijding afge-
lopen vrijdag 1 oktober om 23.00 
uur ter hoogte van het nieuwe 
fietstunneltje langs de Provinci-
aleweg te Castricum.

Het gaat om de bestuurder van 
een scooter die na een fronta-
le botsing met een bromfiets is 
weggereden en twee slachtof-
fers, een vrouw van 27 jaar uit 
Alkmaar en een man van 30 jaar 
uit Uitgeest, gewond heeft ach-
tergelaten. Ze hebben onder-
meer breuken opgelopen en zijn 
voor langere tijd uit de roulatie.
De slachtoffers reden samen op 
een bromfiets bestuurd door de 
man. Ze kwamen uit de richting 
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van Uitgeest en reden in de rich-
ting van Castricum. Vanuit de 
richting Castricum kwamen hen 
twee scooterrijders tegemoet 
waarvan er één op de verkeerde 
helft van het fietspad reed.

Een frontale botsing was het ge-
volg en het duo kwam ten val 
met hun brommer. Een man van 
één van de scooters kwam ook 
ten val maar stapte snel weer op 
en reed met zijn maat weg. Het is 
niet duidelijk of dit een bestuur-
der of een bijrijder was. 

Een ambulance is ter plaatse ge-
komen en heeft de man en de 
vrouw meegenomen naar het 
ziekenhuis. De man had een 
beenfractuur en de vrouw had 

pijn aan haar nek, elleboog, been 
en enkel. 
De doorgereden scooterrijders 
en of getuigen worden verzocht 
telefonisch contact op te nemen 
met de politie in Castricum via 
0900-8844. 

Het goede nieuws is dat het tarief afvalstofheffing niet omhoog gaat. 
De tarieven rioolheffing stijgen conform afspraken met 4% en met 2% 
prijsindex. De opbrengsten OZB stijgen met maximaal 2% prijsindex, 
zoals in het coalitieakkoord is opgenomen. 
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‘Dementie, wat doet het met je’ 
onderwerp bij Alzheimer café
Castricum - Op dinsdag 12 ok-
tober is er een Alzheimer Café in 
Castricum en het onderwerp is:  
‘Dementie, wat doet het met je?’

‘Dementie, wat doet het met 
je?’  
Gastspreker is een mantelzorger 
van iemand met dementie, die 
uit eigen ervaring vertelt wat het 
met iemand doet en waar men 
allemaal tegen aan loopt. De-
ze ervaring en verdere tips kun-
nen helpen bij de eigen beleving. 
Verder is er ruime gelegenheid 
om te vragen te stellen en door 
te praten over de ervaringen.  
Wie meer wil weten over dit on-
derwerp kan naar het Alzheimer 
Café in Serviceflat Sans Souci 
komen, Sans Souci 113 te Cas-

tricum. Op dinsdagavond 12 ok-
tober van 19.30 uur tot 21.00 uur. 
De deur is open vanaf 19.00 uur 
Aanmelding vooraf is niet nodig.

Wat kan men verwachten? 
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. 

Meer informatie? 
Werkgroep Alzheimercafé is 
overdag bereikbaar onder tele-
foonnummer 06-33631872.

Verschrikkelijke Ikke
Verschrikkelijke Ikke is de nieu-
we 3D animatiefilm van de ma-
kers van Ice Age, Horton en The 
Simpsons Movie. 
Het is het verhaal van Gru, die 
geniet van alles wat slecht is en 
dit keer heeft hij het plan om de 
maan te stelen (Ja, de maan!). Hij 
verslaat iedereen die hem in de 
weg zit met zijn wapenverzame-
ling van krimp- en vriesstralen 

en zijn gevechtsklare land- en 
luchtvoertuigen. Maar dan ont-
moet hij op een dag drie kleine 
eigenwijze weesmeisjes die naar 
hem kijken en iets in hem zien 
wat nog nooit iemand heeft ge-
zien: een mogelijke papa. ’s We-
relds grootste schurk heeft zo-
juist zijn grootste uitdaging ge-
vonden: drie kleine meisjes die 
Margo, Edith en Agnes heten.

Foeksia de 
miniheks
Als Foeksia naar de heksen-
school mag is dat het begin van 
een spannend avontuur. 
Een groot avontuur begint soms 
met een klein eitje. Dat ontdekt 
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donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 15.00 uur 
maandag, dinsdag  & woensdag 20.00 uur

“Eat Pray Love”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Tirza”
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

dinsdag 14.00 uur  
“The American”
zaterdag 13.00 uur 
zondag 12.30 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Legende van Ga´Hoole (NL) - 3D”

zaterdag 16.00 uur
zondag 15.30 uur

woensdag 16.00 uur
“Verschrikkelijke Ikke (NL) -3D”

woensdag 13.30 uur 
“Sinterklaas en 

het pakjes mysterie”
zaterdag 13.00 & 16.00 uur 
zondag 10.30 & 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
“Foeksia de Miniheks”

de tovenaar Kwark als hij in het 
Heksenbos een ei vindt, waar 
geen vogel uit komt, maar een 
klein meisje. Een bijzonder meis-
je. Een miniheksje, dat hij Foek-
sia noemt. Foeksia wil dolgraag 
net zo goed leren toveren als 
haar vader, en is dan ook dol-
blij als ze naar de Heksenschool 
mag. Deze school wordt ge-
leid door Juf Minuul, een moe-
rasheks die al meer dan vijftig 
jaar een oogje op Kwark heeft 
en die haar gevoelens niet on-
der stoelen of banken steekt. Op 
de miniheksenschool leert Foek-
sia wind maken en tovert ze met 
wolken. Maar doordat ze soms 
wat overmoedig is, gaan haar to-
verkunsten regelmatig ook goed 
fout. Vliegend op haar hand-
vegertje (ze is namelijk te klein 

voor een echte heksenbezem), 
maakt Foeksia het Heksenbos 
onveilig en bezorgt haar nieuw-
bakken vader Kwark zo nu en 
dan een hoop kopzorgen. Foek-
sia is namelijk nieuwsgierig naar 
de mensenwereld. Een wereld 
waar Kwark niets van moet heb-
ben, want: Mensen zijn gevaar-
lijk. Maar als Foeksia in het bos 
het jongetje Tommie ziet, wint 
haar nieuwsgierigheid het van 
Kwarks goedbedoelde waar-
schuwingen en ze zoekt Tommie 
op in de mensenstad. Als Foek-
sia er dan ook nog achterkomt 
dat Tommies oom Rogier het 
Heksenbos wil platgooien om er 
een snelweg aan te leggen, zit er 
nog maar één ding op. Foeksia 
zal samen met Tommie het Hek-
senbos moeten redden.

Plan voor nieuwe zorgwoningen 
en appartementen aan Walstro
Castricum - SIG, een organisa-
tie voor ondersteuning van men-
sen met een beperking, heeft 
plannen om het bestaande ge-
bouw aan de Walstro 3 in Cas-
tricum te slopen en te vervangen 
door nieuwbouw. SIG heeft hier-
voor een eerste globaal schets-
plan bij de gemeente ingediend.
Het plan bestaat uit sloop van 
het bestaande gebouw en 
nieuwbouw van 24 zorgwonin-
gen voor mensen met een be-
perking. Daarbij wil SIG twaalf 
koopappartementen bouwen, 
waarvan negen in de sociale ca-
tegorie.
Het plan gaat uit van een ge-
bouw van drie bouwlagen voor-

zien van een plat dak met een 
bouwhoogte van circa tien me-
ter. De omvang en capaciteit van 
het verzorgd wonen blijven na-
genoeg gelijk. De twaalf appar-
tementen zijn noodzakelijk voor 
de financiering van de nieuw-
bouw.
De volledige ontwikkeling vindt 
op eigen terrein plaats. Het om-
liggende park blijft dus volledig 
intact.
Het schetsplan past in het Mas-
terplan Inbreidingen dat eind vo-
rig jaar door de raad is vastge-
steld. Het bouwplan is geheel op 
eigen terrein gesitueerd, waar-
door het omliggende park niet 
wordt aangetast.

Burgemeester en wethouders 
hebben het schetsplan beoor-
deeld en tijdens hun vergade-
ring van 21 september besloten 
dat SIG het nu nog zeer globale 
schetsplan eerst verder uitwerkt 
zodat het aan omwonenden kan 
worden gepresenteerd. Het col-
lege vraagt SIG vervolgens een 
informatiebijeenkomst te organi-
seren en het plan aan omwonen-
den voor te leggen. Naar aanlei-
ding van de reacties tijdens deze 
bijeenkomst kan de grootte, situ-
ering en de vormgeving van het 
gebouw nog wijzigen. Ook het 
aantal appartementen en aan 
te leggen parkeerplaatsen staat 
nog niet vast. 

Kookcursus voor mannen van
55+ bij ‘t Mirakel van Bakkum
Castricum - Vanaf woens-
dag 13 oktober start de Stich-
ting Welzijn Castricum in samen-
werking met restaurant het Mi-
rakel in Bakkum voor de derde 
keer een kookcursus voor man-
nen van 55+.
Op vier woensdagavonden leert 
Renato, eigenaar van ’t Mirakel 
van Bakkum, de deelnemers de 
basis van de Hollandse keuken. 
Er wordt om 15.00 uur gestart 

met koffie of thee, waarna men 
de keuken ingaat. Na afloop 
kan men met elkaar genieten 
van de maaltijd. De kosten voor 
de kookworkshop zijn 100 euro. 
Hierbij inbegrepen is de maaltijd 
en een drankje. 

Voor meer informatie en aan-
melding kan men bellen met het 
Mirakel, tel. 0251-671353 of 06-
511442626.

Snuffelmarkt in Haarlem
Haarlem - Op zondag 10 okto-
ber is er een gigantische Snuf-
felmarkt in het Kennemer Sport-
center. Bijna 300 standhouders 
bieden de meest uiteenlopende 
spullen aan. Er is letterlijk van al-
les en nog wat te koop van kunst 
tot curiosa en van antiek tot mo-
dern. Je kunt het zo gek niet op-
noemen, of men kan het in het 
propvolle Sportcenter aantref-
fen: antiek, curiosa, aardewerk, 
speelgoed, poppen, kleding, leu-
ke hebbedingentjes, zeldzame 
boeken, enz. In de hoek bij de 
korfbalmanden is een speciale 
stand, waar allerlei oude Plaat-
jesalbums, waaronder alle nos-
talgische Verkadealbums van 
Jac. P. Thijsse kunnen worden 
ingekeken, geruild, gekocht, ver-

kocht en ook getaxeerd. Ieder-
een wordt aangeraden plaatjes 
van voetbal en andere verzamel-
waar mee naar deze stand te ne-
men om het materiaal te ruilen, 
te verkopen of de waarde ervan 
te vernemen. 
In de loop der tijd is deze markt 
uitgegroeid tot een van de groot-
ste en gezelligste snuffelmarkten 
in Noord-Holland met zeer veel 
tevreden deelnemers en waar 
ook veel tevreden bezoekers 
graag naar toe gaan. 

De Snuffelmarkt duurt van 09.00 
tot 16.30 uur. Entree 3,50 eu-
ro. Meer informatie: Eric van 
Aerle, tel. 0492-525483 of 06-
53848622. Zie ook www.vanaer-
lebv.nl.
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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: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
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.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
21-09-2010: Huub, zoon van O. 
van der Schaaf en N. Spaan, ge-
boren te Beverwijk. 24-09-2010: 
Phyline Tirza Nanda, dochter van 
G.R. Grendelman en T. Horjus, 
geboren te Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
23-09-2010: Dirkson, Jurgen 
B.F., wonende te Akersloot en 
Mens, Denise M., wonende te 
Heemskerk.

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
24-09-2010: van den Haak, Mar-
tijn A.H. en Nuijens, Marjoleine 
H.S., beiden wonende te Scher-
mer.

Overleden:
Wonende te Castricum:
25-09-2010: van Swaay, Hans, 
oud 82 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met M.C.M. Koel-
man.

Wonende te Zaanstad:
22-09-2010: Carrillo, Michele A., 
oud 77 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met A. Russo.

Is er nog een toekomst 
voor de Bloemendagen?
Limmen - Zoals al eerder aan-
gekondigd, zal er een avond ge-
organiseerd worden over de toe-
komst van de Bloemendagen 
Limmen. Het gaat erom dat de 
deelname aan de Bloemendagen 
ernstig is teruggelopen de laat-
ste jaren, dat geldt voor alle ca-
tegorieën; mozaïeken, straatver-
siering en bloemsierkunst.  Dat 
is jammer, heel jammer. De Bloe-
mendagen vertegenwoordigen 
immers de historische cultuur 
van Limmen. Men is daar zuinig 
op, maar dat kan men niet zon-
der de deelnemers.
Alle (oud) deelnemers ontvan-
gen binnenkort, of hebben die al 
ontvangen, een uitnodiging voor 
maandag 11 oktober. Tijdens de-
ze avond die om 20.00 uur begint 
in de Burgerij zal er worden ge-

discussieerd over hoe nu verder 
met de Bloemendagen.

Waar moet aan gedacht worden:
De Bloemendagen laten qua op-
zet zoals het is? De Bloemen-
dagen centreren in het park in 
combinatie met de Enterij? Moet 
het wedstrijdelement losgela-
ten worden? Omzetten van Bloe-
mendagen in (groene) cultuur-
dagen met allerlei activiteiten er-
bij?
Alle (oud) deelnemers die nog 
geen uitnodiging hebben ont-
vangen zijn welkom. Graag van 
tevoren doorgeven met hoe-
veel personen men komt. Dit kan 
per mail: info@bloemendagen-
limmen.nl of telefonisch: 072-
5044133. Voor koffie/thee wordt 
gezorgd.

Wasdroger in de brand
Castricum - Maandagavond omstreeks 21.20 uur kreeg de brand-
weer een melding van een binnenbrand in een woning aan de Nansen-
laan. Bij aankomst bleek op de tweede verdieping een wasdroger in de 
brand te staan. Door snel optreden kon erger voorkomen worden. Wel 
was er in de woning veel rook- en roetschade. Met een afzuiger is de 
meeste rook uit de woning verwijderd.

Nieuwe plek voor Clip Akersloot
Akersloot - Vanaf 29 september 
is het Cliënteninformatiepunt in 
de bibliotheek, Rembrandtsingel 
1, weer geopend op woensdag-
middag tussen 15.00 en 16.00 
uur. In de verbouwde bibliotheek 
heeft de Clip een rustige spreek-
kamer gekregen rechts achterin 
de bibliotheek. De Clip is het in-
formatiepunt dichtbij huis waar 
men precies weet welke voorzie-

ningen beschikbaar zijn op het 
terrein van wonen, welzijn, zorg 
en inkomen. 
Men kan zo binnenlopen, een af-
spraak maken is niet nodig. 
Buiten de openingstijden van de 
Clip Akersloot kan men voor in-
formatie bellen met Stichting 
Welzijn Castricum, tel. 0251-
656562 of mailen naar info@
welzijncastricum.nl. 
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KNLTB diplomadag bij de 
Tennis Vereniging Akersloot
Akersloot - Onder ideale weers-
omstandigheden is op woens-
dag 29 september een tennis-
circuit van start gegaan. De kin-
deren konden door het juist uit-
voeren van de in het tenniscircuit 
opgenomen slagvaardigheidoe-
feningen een slagvaardigheid-
diploma van de KNLTB behalen.
Op de banen 1 tot en met 5 en 
in de kooi werden verschillen-
de oefeningen gedaan en dit al-
les onder het toeziend oog van 
goed geïnstrueerde vrijwilligers. 
Er konden bij alle oefeningen 
punten worden behaald en deze 
werden dan ook secuur op lijs-

ten bijgehouden. Hierbij werd 
overigens wel rekening gehou-
den met de verschillende leeftij-
den en niveaus.

De jeugdleden hebben zich ont-
zettend goed door alle oefenin-
gen heengeslagen. Het resul-
taat was dat de hoofdtrainer aan 
het eind van de dag ongeveer 60 
KNLTB slagvaardigheiddiploma’s 
aan de jeugdleden kon uitreiken. 
Uiteindelijk gingen de kinderen 
om 17.00 uur weer op huis aan 
en kregen zij nog een geweldige 
foto van zichzelf in een fotolijst-
je als aandenken mee naar huis.

Limmen laat ZTS de 
koppositie behouden
Limmen - Limmen heeft afgelo-
pen zondag zichzelf een slechte 
dienst bewezen. Niet alleen werd 
er zeer terecht verloren met 2-1 
van koploper ZTS, waardoor het 
nu meerdere ploegen voor zich 
moet laten, maar ook het spel en 
vertrouwen van het gehele elftal 
was ondermaats. Vanaf het be-
ginsignaal was Limmen telkens 
een stap te laat, was het niet fel 
en kon het de bal met moeite in 
de ploeg houden. Dit alles was 
niet de schuld van ZTS. Op het 
slecht bespeelbare, maar eni-
ge veld van de vereniging kon 
ZTS eigenlijk alleen maar die-
pe ballen spelen op hun spits. 
Maar doordat Limmen er niet fel 

op zat, werd het meerdere keren 
gevaarlijk voor doelman Koen 
Seignette. Seignette was wel-
licht de enige die een voldoende 
haalde. Meerdere keren wist hij 
zijn doel schoon te houden.
Onder een heerlijk zonnetje be-
gon Limmen op zich niet slecht, 
maar in de 12e minuut stond het 
al tegen een achterstand aan te 
kijken. De scheidsrechter floot 
niet voor een overduidelijk bui-
tenspelmoment, waardoor de 
rechtsbuiten van ZTS het 16-me-
tergebied in kon komen. Ver-
dediger Rens Min bracht hem 
in het strafschopgebied neer, 
waarna een terecht gegeven pe-
nalty volgde. Koen Seignette was 

kansloos en ZTS leidde met 1-0. 
Limmen probeerde op zoek te 
gaan naar de gelijkmaker, maar 
bracht het zichzelf telkens onno-
dig in problemen. 
Uit een vrije trap van Rik Seig-
nette werd het toch 1-1. Seignet-
te bracht de bal in, waarna nie-
mand de bal raakte en in het net 
belandde. Kort hierna bleef het 
dankzij een schitterende redding 
van Koen Seignette nog even ge-
lijk, maar zes minuten voor rust 
was hij kansloos. Door knullig 
balverlies op het middenveld en 
vervolgens verkeerd dekken kon 
de linksbuiten alleen voor Seig-
nette opduiken en droog binnen 
te schieten, 2-1.
Na rust was het spel niet veel be-
ter dan in het eerste bedrijf. Lim-
men creëerde geen enkele uit-
gespeelde kans en het mocht 
van geluk spreken dat ZTS ook 
het net niet meer wist te vinden. 
Eindstand 2-1.

Biljartvereniging ’t Stetje

Piet Nieuwenhuizen koploper 
door weer twee overwinningen
Castricum - Piet Nieuwenhui-
zen is weer koploper bij biljart-
vereniging ‘t Stetje door vrijdag-
avond weer twee mooie over-
winningen te boeken. De eer-
ste partij ging nog wat stroef te-
gen Huib Moot, die eindigde in 
25 beurten. Maar in zijn twee-
de partij was de beer los en won 
Piet van Jeroen van de Kerk-
hof in 14 beurten wat hem maar 
liefst 17 wedstrijdpunten ople-
verde en hij deze avond totaal 27 
punten scoorde. Wie ook eens 
goed uit de verf kwam was Harm 
Regts. Na een minder begin won 
Harm nu ook zijn beide partijen 
en gaat als een komeet naar de 
bovenste regionen van de rang-
lijst. Eerst versloeg Harm in 17 
beurten Johan van Venetiën en 

later op de avond was Jaap de 
Boer de sigaar en zo had Harm 
een beste avond. Na de eer-
ste partij van Huib Moot die hij 
verloor van Piet van Nieuwen-
huizen, nam hij wraak op Siem 
Groentjes en won in 16 beurten 
zijn partij met twee mooie series 
van 18 en 19 caramboles en hij 
had maar twee poedels. Henk 
Revers handhaaft zich ook net-
jes in de kop van de ranglijst, 
hij won zijn partij tegen Jeroen 
van de Kerkhof in 24 beurten en 
verloor van Cees Brouwer in 20 
beurten. Zelf kwam hij een ca-
rambole te kort voor een remise, 
maar het leverde Henk wel plus-
punten op en verspeelde dus 
niets en staat nog steeds op de 
tweede plaats.

Vitesse pakt koppositie

Castricum – Na het verlies te-
gen Hellas Sport moest Vites-
se thuis aantreden tegen West-
friezen uit Zwaag. Op papier een 
wedstrijd die gewonnen moest 
worden, wil men de ambities in 
de tweede klasse kracht bij zet-
ten. In een sober schouwspel 
bleven de punten vrij gemakke-
lijk op de Puikman.
Vitesse begon dominant aan 

Mooi zaterdagprogramma bij CAS RC
Bakkum - De kermis in Bakkum 
wordt met een prachtig rugby-
programma ingeleid. De hele za-
terdag wordt op sportpark Wou-
terland met de ovale bal ge-
speeld, met de klassieker tussen 
CAS RC en Den Haag als hoog-
tepunt.
Om 11.00 uur al beginnen de 
cubs, om 12.00 uur gevolgd 
door de juniors. Beide jeugd-
teams ontvangen de combinatie 
’t Gooi/Bulldogs en tonen maar 
al te graag hun talenten aan ou-
ders, vrienden en familie langs 
de lijn. Om 14.00 uur treden de 
Shadows aan tegen Spakenburg. 
Dit team speelt zoals bekend al-
leen op zaterdag en vandaar dat 

de reserves deze keer ook op za-
terdag spelen, als voorwedstrijd 
van de hoofdmacht. Het twee-
de team van CAS RC kampt met 
wat blessures, maar lijkt het spel 
steeds beter op de rit te krijgen. 
De verwachting is dan ook dat er 
punten gehaald worden tegen 
Spakenburg, dat na vier wed-
strijden nog op nul staat.
Om 16.00 uur vindt de hoofd-
wedstrijd plaats tussen de eerste 
teams van CAS RC en Den Haag. 
De Castricummers wonnen dan 
wel in Amsterdam van AAC hun 
tweede wedstrijd van het sei-
zoen; de loftrompetten gingen 
nog niet op vol volume. Ook zij 
hebben te maken met blessures 

en kunnen niet de ideale 15 op-
stellen. HRC behaalde drie over-
winningen uit de vijf wedstrijden 
en kan ook nog niet helemaal 
overtuigen. Wellicht kunnen de 
Castricummers tegen een bete-
re ploeg wel weer excelleren en 
verrassende punten binnensle-
pen. De massale steun van het 
publiek zal ze daar zeker bij hel-
pen. Na afloop is er voor een 
klein bedrag ook voor de sup-
porters een overheerlijke maal-
tijd om niet met een lege maag 
naar de kermis te hoeven.
Zondag spelen de Ladies en de 
colts buitenshuis, het Driede 
ontvangt ’t Gooi om 14.30 uur op 
Wouterland.

de wedstrijd. Een hoop balbezit 
leidde echter niet tot veel gro-
te mogelijkheden. Eerste wa-
penfeit was van Kevin Klaver die 
kon aanleggen vanaf een meter 
of twintig. De Westfriezen-kee-
per tikte de bal echter over. Uit-
eindelijk was het een snel geno-
men vrije trap dat de inleiding 
was tot de openingstreffer. Mi-
lo Cremers gaf snel de bal naast 

de muur aan Shabari Visser, die 
daarna de bal op het hoofd van 
de doorgelopen Cremers legde: 
1-0. Vlak voor het rustsignaal 
was wederom Cremers dichtbij. 
Zijn vrije trap ging echter via de 
keeper tegen de paal.
De tweede helft begon erg mat. 
Vitesse leek het wel te geloven 
en durfde niet meer vrij op te 
bouwen. Westfriezen kon daar 
echter weinig tegenover stel-
len, nu de bezoekers zo onge-
veer elke bal over de achter-
lijn peerden. Ondanks het mati-
ge spel creëerde de thuisploeg 
toch nog een paar kansen. Ze 
waren echter niet besteed aan 
Klaver en Tom Spil. Uiteindelijk 
zorgde een voorzet van de inge-
vallen Robin Bakker voor de be-
vrijdende 2-0. De matig spelen-
de Lennert Beentjes kopte de bal 
met een duik binnen. Door de-
ze overwinning is Vitesse weer 
lijstaanvoerder van de Tweede 
Klasse A. Zondag zal men echter 
weer vol aan de bak moeten als 
men in Wervershoof moet aan-
treden tegen nummer twee VVW.

Klaverjasdrive voor KIKA
Akersloot - Op zondag 10 ok-
tober wordt in café De Vriend-
schap in Akersloot voor de eer-
ste keer in dit nieuwe seizoen 
een klaverjasdrive georgani-
seerd. Deze klaverjasdrives wor-
den eenmaal per maand gehou-
den. De prijzentafel kenmerkt 
deze drives, prijzen zoals Sen-
seo koffiemachines, reiskoffers, 
levensmiddelenpakketten, pa-
ling, radio‘s , het is er allemaal. 
Hoofdprijs ditmaal een dvd-spe-
ler van Aristona.
Naast het klaverjassen natuur-
lijk ook een superverloting met 

daarin dezelfde prijzen als met 
het klaverjassen. Een deel van de 
opbrengst gaat naar de Stichting 
KIKA die de belangen van kan-
kerpatiëntjes behartigt. 
Vanwege het 30-jarig jubileum 
van de familie Levering in De 
Vriendschap hebben zij besloten 
deze stichting in 2010 te gaan 
steunen. 
Men kan zich van tevoren tele-
fonisch opgeven 0251-312866 
om zeker te zijn van een plaatsje. 
De kosten van deelname bedra-
gen 5 euro. De aanvang van de-
ze drive is 15.00 uur.
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De Springplank, de speelzaal 
voor peuters én ouders,is open!
Castricum - De peuters van De Springplank willen best een handje 
helpen om ervoor te zorgen dat de speelzaal weer bereikbaar is, wan-
neer zij op zaterdag 16 oktober een open dag organiseert. Als alles 
volgens plan verloopt, kunnen alle belangstellenden het pad naar de 
enige speelzaal met ouderparticipatie goed bewandelen straks. 

Kaars veroorzaakt binnenbrand
Castricum - In de nacht van 
maandag op dinsdag 28 sep-
tember werd de brandweer ge-
alarmeerd voor een binnenbrand  
in een van de voormalige wonin-
gen van Dijk en Duin. Het bleek 
te gaan om een woning achter 
de Van Oldenbarneveldtweg.
Bij aankomst bleek het te gaan 
om een kleine binnenbrand die 
vermoedelijk was veroorzaakt 
door een brandende kaars die te 
dicht bij andere brandbare ma-

terialen was neergezet. De brand 
was snel geblust, de rookschade 
was behoorlijk. Woensdagmid-
dag werd de brandweer gealar-
meerd voor een gaslekkage aan 
de Stetweg. Bij aankomst vertel-
de de bewoonster dat zij in de 
nabijheid van de meterkast gas 
had geroken. Uit nader onder-
zoek bleek het te gaan om gas 
dat afkomstig was uit net afge-
leverde thermopane ramen die 
in het zonnetje waren neergezet. 

Sponsorloop de Augustinus groot succes

Castricum - Dinsdag 21 sep-
tember kwamen alle leerlingen 

van basisschool de Augustinus 
bijeen in het Willem de Rijke 

park voor een sponsorloop voor 
de Sport Empowerment Founda-
tion. 

De sponsorloop heeft bij elkaar 
het bedrag van 4000 euro opge-
leverd. “Helemaal geweldig na-
tuurlijk, dit hadden we echt nooit 
verwacht”, aldus organisator Bart 
Vrijburg. “We gaan dit geld heel 
goed besteden in Costa Rica. We 
willen daarom ook iedereen be-
danken die de stichting heeft ge-
holpen en dan vooral de leerlin-
gen van de Augustinusschool, 
Patisserie de Roset en de Albert 
Heijn Castricum.

Het nog altijd mogelijk om een 
sponsoring te doen voor het 
goede doel, zowel in financiële 
als materiële vorm via www.sef-
2010.nl.

Plannen voor woningbouw 
aan Oude Haarlemmerweg
Castricum - GTP Vastgoedont-
wikkeling heeft plannen om op 
de locatie van de volkstuinen 
aan de Oude Haarlemmerweg 
in Castricum woningbouw te re-
aliseren. GTP Vastgoedontwik-
keling heeft hiertoe een princi-
peverzoek ingediend. Het inge-
diende plan voorziet in 25 wo-
ningen in diverse categorieën. 
De volkstuinen worden daarbij 
verplaatst naar de zuidzijde van 
de straat Castricummerwerf. 
De locatie Oude Haarlemmer-
weg is opgenomen in het Mas-
terplan Inbreidingen dat eind vo-
rig jaar door de raad is vastge-
steld.

Burgemeester en wethouders 
hebben het principeverzoek be-
oordeeld en tijdens hun verga-
dering van 21 september be-
sloten om dit verzoek verder in 
behandeling nemen. Dat wil nu 
niet zeggen dat het college in-
stemt met de plannen. Een prin-
cipeverzoek is nog geen forme-
le bouwaanvraag; het gaat meer 
om een eerste globale toets naar 
de haalbaarheid onder meer in 
verband met het bestemmings-
plan. Verder is er een kwalitatief 
goed stedenbouwkundig plan 
nodig. Burgemeester en wethou-
ders vinden dat het huidige door 
GTP vastgoedontwikkeling inge-

diende plan niet voldoende aan-
sluit bij de omgeving en de be-
staande visie Oude Haarlemmer-
weg. Bovendien gaat het Mas-
terplan Inbreidingen uit van 10-
12 woningen op deze locatie. De 
ontwikkelaar en de gemeente 
werken in overleg met een ste-
denbouwkundige aan een nieu-
we stedenbouwkundige opzet. 
Zodra deze nieuwe stedenbouw-
kundige opzet gereed is, wordt 
een informatieavond voor om-
wonenden en belanghebbenden 
georganiseerd. Hun meningen 
tellen mee en deze kunnen ertoe 
leiden dat de stedenbouwkundi-
ge opzet wordt aangepast.

Bibliotheek Akersloot heropend
Akersloot - De bibliotheek in 
Akersloot is na een herinrichting 
van twee weken op 27 septem-
ber weer open voor het publiek. 
De bibliotheek is opnieuw inge-
richt volgens een nieuw landelijk 
retailconcept. 
Het zal voor de bezoekers even 
wennen zijn want de nieuwe in-
richting van de bibliotheek is ge-
baseerd op winkelformules die 
zorgen voor een aantrekkelijke 
en uitdagende presentatie van 
materialen. De collectie is opge-
deeld in een aantal belevingswe-
relden. De collectie sluit naad-
loos aan op de wensen van de 
bezoekers. Net als in een moder-
ne boekwinkel wordt de biblio-
theek een plek waar men in deze 
werelden wordt verrast. Een plek 
waar men wordt verleid om zo-
veel mogelijk materialen uit de 
collectie mee naar huis te ne-
men.
Nieuw is het ‘Historisch Infor-
matie Punt’ (HIP) waarin de bi-
bliotheek en de HVOA samen-

werken. Voor de bezoekers van 
de bibliotheek een informatieve 
plek waar van alles over de his-
torie van Akersloot en omgeving 
is te vinden. In het HIP wordt 
men geïnformeerd over de lokale 
geschiedenis, wordt men gehol-
pen bij het raadplegen van bron-
nen en wordt men verrast door 
wisselende presentaties.
Speciaal voor het openings-
weekend is er een unieke foto-
expositie ingericht met als thema 
‘Buurtschappen van Akersloot’, 
een must voor de liefhebbers.
Naast de bibliotheek is een nieu-
we werkruimte gemaakt voor 
de Historische Vereniging Oud-
Akersloot, HVOA. Het onder-
komen in het historische ‘Ge-
maal 1879’ was te klein gewor-
den. Er is ook een multifunctio-
nele ruimte in het gebouw. Deze 
ruimte gaat onder andere door 
schildersvereniging HUIB ge-
bruikt worden. 
Op vrijdag 15 oktober wordt de 
vestiging in Akersloot van 19.00 

tot 21.00 uur officieel heropend. 
Deze officiële opening is beslo-
ten en alleen voor genodigden. 
Op zaterdag 16 en zondag 17 
oktober houden de bibliotheek, 
de Historische Vereniging Oud 
Akersloot en Schildervereniging 
HUIB Open Huis van 11.00 tot 
17.00 uur. 
Van 16 tot en met 30 oktober 
krijgen nieuwe leden bij het af-
sluiten van een basisabonne-
ment een korting van 10 euro, bij 
een grootabonnement een kor-
ting van 15 euro en bij een klein-
abonnement een korting van 5 
euro. Het aanbod geldt voor die-
genen die de laatste zes maan-
den geen lid zijn geweest van de 
bibliotheek. 
Leden van de Historische Ver-
eniging Oud-Akersloot krijgen 
op vertoon van lidmaatschap 
bovenstaande korting tot en met 
31 december. Ook voor hen geldt 
dat zij dan de laatste zes maan-
den geen lid mogen zijn geweest 
van de bibliotheek.

Zandzoom overspoelt 
Limmen met verkeer
De gemeente Castricum gaat in Limmen in 2011 beginnen met de bouw 
van 600 woningen in het plan ‘Limmen-Zandzoom’. In 2020 moet dit 
karwei klaar zijn. Het gaat dus om circa 65 woningen per jaar. Het wo-
ningbestand gaat hiermee in Limmen uitgebreid worden met zo’n 25%. 
Dit heeft ook grote gevolgen voor de verkeersbewegingen in Limmen. 
Volgens het verkeersonderzoek en het onderzoek naar de milieueffec-
ten zal het verkeer in 2020 op bijna alle wijkontsluitingswegen in Lim-
men fors zijn toegenomen. Op de Rijksweg rijden dan per etmaal 19.000 
motorvoertuigen tegen nu 12.500. Op de Visweg passeren dan 4.500 
motorvoertuigen waar er nu dagelijks 1600 stuks passeren. De effecten 
van de aantakking van de Rijksweg aan de A9 is bij deze berekening 
meegenomen. Ook de Hogeweg, Westerweg, Pagelaan en Kapelweg 
krijgen belangrijk meer verkeer te verwerken. Dit zijn allemaal wegen 
vrijwel zonder trottoir en fietsstroken. Ruimte om die te creëren is er niet. 
De plannenmakers en het gemeentebestuur hebben tot dusver niet een 
oplossing kunnen bedenken voor dit probleem. Volgens de verschillende 
onderzoeken is de verkeerstoename verantwoord. Nu kunnen de inwo-
ners van Limmen eerst afwachten hoe die toename van verkeer bevalt 
of zij laten de gemeenteraad weten dat ze wat anders moeten bedenken 
om de te verwachten vloedgolf aan verkeer in betere banen te leiden. 
Dit kan door vóór 14 oktober 2010 een briefje (zienswijze) te schrijven 
naar de gemeenteraad. Tot die tijd ligt het ontwerp bestemmingsplan 
‘Limmen-Zandzoom’ ter inzage. Wanneer de gemeenteraad niets hoort 
van haar burgers dan denkt die dat ze aan een goed ontwerp werken en 
zit Limmen straks met een verkeersprobleem dat dan niet meer op te 
lossen is. Peter Könst.
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Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips op finan-
cieel en verzekeringsgebied.

Voor de meesten van ons zit de 
vakantie er weer op. Dat geldt 
ook voor mij. De kinderen gaan 
weer naar school en moeten ge-
bracht worden of gaan alleen op 
pad. Lopend naar de basisschool 
of tegenwoordig met het razend 
populaire waveboard. Vaak ge-
heel verzonken in hun eigen fan-
tasiewereld steken zij nog wel 
eens zonder op of om te kijken de 
weg over. Zodra ik mijn kinderen 
heb afgezet bij school, rijd ik door 
naar mijn werk. Een groep naar 
schoolgaande jongeren in het 
voortgezet onderwijs fietst mij te-
gemoet. Vier rijen dik slingeren zij 
zich onbekommerd naar school 
toe. Automobilisten spoeden zich 
gehaast naar hun werk en kun-
nen hen vaak op het nippertje 
nog ontwijken. Helaas is ook voor 
deze kinderen een ongeluk zo 
gebeurd. Maar ook wij zelf zijn in 
het verkeer of tijdens ons werk 
niet onschendbaar. Een ongeluk 
zit voor zowel jong en oud in een 
klein hoekje.
Sterker nog, de helft van de 2,3 mil-
joen ongevallen in Nederland vindt 
plaats in, om, naar en van huis, op 
of naar het schoolplein, in het druk-
ke verkeer of tijdens het werk.

De gezondheid van u of uw kind 
is het eerste waar u aan denkt en 
niet in de eerste plaats aan uw 
financiële situatie. Toch is het be-
langrijk om daar even bij stil te 
staan. Stel dat u niet meer of 
maar beperkt kunt werken door 
een ongeval waarbij u of uw kind 
blijvend invalide raakt. De gevol-
gen op financieel gebied kunnen 
enorm zijn. Denk bijvoorbeeld 
aan de kosten voor revalidatie of 
voor aanpassing van uw huis of 
auto. Of erger: het wegvallen van 
een inkomen. Vaak worden deze 
kosten niet vergoed. Daarom is 
een ongevallenverzekering abso-
luut geen overbodige luxe!

Wat heeft een (gezins)onge
vallenverzekering u te bieden?
Met een gezinsongevallenverze-
kering zijn u en uw gezinsleden 
verzekerd tegen de financiële 
gevolgen van een ongeval. Ook 
uitwonende studerende kinde-
ren, zijn meeverzekerd.

U ontvangt een eenmalige uitke-
ring als u of een gezinslid over-
lijdt of blijvend lichamelijk letsel 
oploopt als gevolg van een onge-
val. U kunt zelf de hoogte van de 
verzekerde bedragen bepalen, 
zodat de verzekering geheel aan 
uw behoeften en omstandighe-
den voldoet. De verzekering (al 
vanaf € 2,94 per maand) heeft 
een wereldwijde dekking en geldt 
7 dagen per week, 24 uur per 

dag. Dus ook tijdens werk, op 
school, onderweg of tijdens uw 
vakantie. Een scholierenverzeke-
ring is hierdoor overbodig. Wij 
adviseren vooral gezinnen met 
kinderen of mensen die veel rei-
zen, een (gezins)ongevallen ver-
zekering af te sluiten.

Wilt u meer informatie? Bel ons of 
kom langs voor een vrijblijvend 
advies. Univé Noord-Kennemer-
land is te vinden in Heemkerk op 
de Maerelaan 6, tel. 0251 – 657 075 
en in Limmen aan De Drie Linden 
1, tel. 072 - 505 35 81.

”Dat overkomt mij toch niet?!”

Steuntje in de Rug 
Univé schenkt 3.000 euro 
aan de Dierenambulance
Regio - Stichting Dierenam-
bulance Kennemerland ontving 
zondag tijdens de open dag een 
cheque van drieduizend euro uit 
handen van Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland.  
Het ging om een ‘Steuntje in de 
Rug’; een geldbedrag dat Uni-
vé jaarlijks schenkt aan stichtin-
gen en organisaties die zich be-
langeloos inzetten voor de maat-
schappij in de regio. 
Dierenambulance Kennemer-
land werd door de leden geno-
mineerd, net zoals het Midget-
golfpark Heemskerk, waar man-
nen met een verstandelijke be-
perking een dagbesteding vin-
den, en showgroep Extreme uit 
Heemskerk. Vervolgens kon ie-
dereen die een inboedel- en/of 
opstalverzekering heeft bij Univé 
Kennemerland zijn voorkeur uit-
spreken.
Richard Bloedjes vertelt: `’Van-
wege onze maatschappelijke be-
trokkenheid hebben onze leden 
deze drie doelen gekozen. Idee 
achter deze aanmoediging is 
om zaken die anders niet uitge-
voerd hadden kunnen worden, 
alsnog mogelijk te maken.” Tij-

dens de open dag was het druk 
bij de Dierenambulance Ken-
nemerland in Heemskerk, heel 
druk. “Er was heel veel belang-
stelling”, vervolgt Richard. “Voor 
de kinderen waren er allerlei die-
ren waaronder een geit, schaap 
en kippen. Maar ook hele gro-
te slangen, echt doodeng!” Maar 
Richard werd vooral geraakt 
door de manier waarop de vrij-
willigers hun blijdschap toonden 
met de prijs. “Wij zijn bijzonder 
verheugd met de prijs van Univé 
Noord-Kennemerland. Met het 
Steuntje in de Rug willen we dol-
graag een nieuwe dierenambu-
lance aanschaffen.”
Midgetgolfpark Heemskerk ont-
vangt volgende week dinsdag op 
het kantoor van Univé 2.000 euro 
voor het plaatsen van een solide 
hek om het park. “De mannen en 
hun begeleider worden ook nog 
eens getrakteerd op een mooie 
verrassingstaart”, verklapt Ri-
chard. Showgroep Xtreme krijgt 
het ‘Steuntje in de Rug’, een be-
drag van 1000 euro, voor de aan-
schaf van nieuwe trainingspak-
ken voor de leden van de Show-
groep.

World Inspired Colours van Herôme 

79 trendy kleurlakken van 
hoogwaardige kwaliteit!
Castricum - De World Inspired 
Colours (W.I.C.) van Herôme is 
een collectie nagellakken die 
bestaat uit 79 trendy kleurlak-
ken, een lust voor het oog en een 
‘must have’ voor iedere vrouw! 
Geïnspireerd door de rijkdom 
van verschillende culturen heeft 
elk lak een naam van een we-
reldstad. 
De toegepaste Nano technolo-
gie resulteert in duurzaam ge-
lakte nagels en de brede kwast 
zorgt voor een makkelijke ap-
plicatie. Wereldse kunstenaars 
zijn gevraagd W.I.C. een gezicht 
te geven, wat de lijn een tren-
dy en artistiek concept maakt. 
W.I.C. kleurlakken biedt iedere 
vrouw van jong tot oud van klas-
siek tot trendy een passende ac-
cessoire. Het kleuren perspect 
varieert dan ook van nude, ro-
mantisch roze, klassiek rood tot 
trendy groen. De lakken zijn ver-
rijkt met silica en vitamine E die 
de nagels optimaal verzorgen en 
een briljante glans geven. Iedere
vrouw en haar behoefte aan be-
taalbare luxe vindt haar match in 
de nagellakcollectie. De collec-

tie is afgemaakt met een speci-
aal ontwikkelde W.I.C. topcoat 
en W.I.C. basecoat, die de lakken 
nog beter tot hun recht doen ko-
men. De nagellakken zijn prach-
tige kleuren en van hoogwaardi-
ge kwaliteit. W.I.C. bevat de inno-
vatieve formule op basis van Ce-
ramische Nano deeltjes (ceramic 
nano particles). Deze technolo-
gie heeft als eigenschap dat er 
verminderde kans is op bescha-
diging en de lak mooi uitvloeit. 
Daar bovenop zorgt de brede 
kwast voor een makkelijke appli-
catie. Is er weinig tijd om te lak-

ken, geen probleem W.I.C. heeft 
een snelle droogtijd.
Herôme heeft kunstenaars uit 
New York, Barcelona en ande-
re wereldsteden gevraagd zich 
te laten inspireren door W.I.C. 
Waanzinnige portretten, volle-
dig gemaakt van W.I.C. nagel-
lakken, zijn hier uit voortgeko-
men. Een van deze creaties staat 
symbool voor de W.I.C. collectie. 
World Inspired Colours zijn ver-
krijgbaar voor 7, 50 per stuk en 
12,50 per twee stuks bij drogis-
terij Etos van den Haak in win-
kelcentrum Geesterduin.  

Castricum - Een 23-jarige man 
uit Castricum is woensdag-
ochtend rond 6.00 uur aange-
houden in zijn woning. De man 
had maandagochtend rond 4.00 
uur een agente bedreigd op de 
Dorpsstraat. Zij was hier sa-
men met een collega om hulp 
te verlenen aan een man die on-
wel was geworden. De 23-jarige 
man wilde niet dat de onwel ge-
worden man mee werd genomen 
door de ambulance. De zei een 
man door het hoofd te schie-

Aanhouding voor bedreiging agente
ten als hij problemen zou ge-
ven. Daarna gaf hij aan de agen-
te ook door het hoofd te willen 
schieten. Hij werd staande ge-
houden en zijn legitimatiebewijs 
werd gevraagd. Deze had hij niet 
bij zich. Hij gaf een valse naam 
op. Hij werd aangehouden om 
op het politiebureau zijn identi-
teit uit te zoeken. De man ging er 
echter vandoor. Hij werd woens-
dagochtend alsnog aangehou-
den in zijn woning voor bedrei-
ging.

Castricum – In sportcentrum de 
Bloemen op zondag 17 oktober 
van 10.00 tot 13.00 uur de half-
jaarlijkse babyboelbeurs gehou-
den. Deze beurs is speciaal voor 

Tweedehands babyboelbeurs
mensen die op zoek zijn naar al-
lerhande babyspullen.

De entree is gratis. Voor meer in-
formatie: babybeurs@gmail.com 
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Reischeque voor Oostra
Limmen - Zaterdag 21 augus-
tus  hield stichting Dolfinn voor 
de vijfde keer op rij het bene-
fietfestival ‘Dolfinn Rocks’ voor 
het goede doel. Tijdens dit fes-
tival was er ook de gelegen-
heid om loten te kopen. Ook de-
ze opbrengst kwam geheel ten 
goede aan stichting Dolfinn.                                                                        
een van de hoofdprij-
zen was de reischeque van 
250 euro, beschikbaar ge-

steld door reisbureau Hol-
land International uit Heiloo.                                                                                                                                         
De familie Oostra uit Limmen 
mocht zich de gelukkige win-
naars noemen. Dinsdag 28 sep-
tember werd de cheque feeste-
lijk uitgereikt. aan de familie Oo-
stra. Een ander hoofdprijs werd 
gewonnen door Michiel Keet uit 
Heiloo. Hij ontving een arrange-
ment voor tien personen voor 
een thema-avond bij Bob`s. 

Vrijwilligers gevraagd 
voor rampenoefening
Castricum - De gemeente Cas-
tricum en PWN houden samen 
een oefening met nooddrink-
water. Daarbij zijn veel vrijwilli-
gers welkom. De oefening is op 
donderdagochtend 4 novem-
ber. Het scenario gaat uit van 
een ongeluk waarna het drink-
water niet meer veilig is. De ge-
meente organiseert met spoed 
een verdeelpunt waar de bewo-
ners hun noodrantsoen drVoor 
het welslagen van deze oefening 

is de gemeente opzoek naar cir-
ca 200 vrijwilligers van verschil-
lende leeftijdscategorieën. Aan-
melden kan tot uiterlijk 15 ok-
tober per email aan SanneVre-
devoort@castricum.nl. Vermeldt 
hierbij naam en het telefoon-
nummer waarop men bereikbaar 
is. Deelnemers krijgen op 20 ok-
tober meer informatie over de 
rol, de locatie en het tijdstip van 
de oefening. Meer informatie: tel. 
0251 661 303.

Kavelruil, water en paarden
Castricum - De komende bij-
eenkomst van de Overleggroep 
Buitengebied Castricum (OBC) 
biedt een gevarieerd program-
ma rond drie onderwerpen. Eerst 
komt de kavelruil aan de orde. 
Samen met enkele andere orga-
nisaties gaat de land- en tuin-
bouworganisatie LTO Noord bij 
de provincie Noord-Holland een 
voorstel indienen voor een groot 
project ‘planmatige kavelruil’ in 
Kennemerland. Waarom is zo’n 
project nodig? Wat wil LTO er 
mee bereiken en wat gaat dat 
in de gemeente Castricum be-
tekenen? Hans Ghijsels van LTO 
komt het vertellen. Vervolgens 
praat Mark Min van de gemeen-

te Castricum de OBC bij over de 
ontwikkelingen in de Kleine Pol-
der en de geplande aanleg van 
waterberging in deze polder ten 
westen van Akersloot. Het laat-
ste onderwerp is het paarden-
beleid. De gemeente besteedt 
de komende tijd extra aandacht 
aan de verschillende vormen 
van paardenhouderij in het bui-
tengebied. Dit wordt tijdens de 
OBC toegelicht door Eric Groot-
Van Eederen en Sanne Vrede-
voort van de gemeente Castri-
cum. De openbare bijeenkomst 
is op woensdag 13 oktober vanaf 
20.00 uur in De Burgerij in Lim-
men. Belangstellenden zijn wel-
kom.

63ste Artiekade 8 tot en met 10 oktober 

Struinen tussen antiek, he-
dendaagse en oude kunst 
Heiloo - De Artiekade is één van 
de populairste kunst- en antiek-
beurzen in zijn genre en de ve-
le duizenden bezoekers en ver-
zamelaars zijn onverminderd en-
thousiast over het gevarieerde 
en vooral kwalitatief goede as-
sortiment. Ook deze 63ste edi-
tie komt weer met een uitgebrei-
de keuze groot- en klein antiek 
en (semi-)figuratieve, realisti-
sche hedendaagse en klassieke 
kunstobjecten. Verder informa-
tie over de restauratie en repara-
tiemogelijkheid van kunst en an-

tiek. Liefhebbers van antiek en 
hedendaagse en oude kunst, die 
op zoek zijn naar dat éne mooie 
unieke stuk, zullen weer hun 
hart kunnen ophalen om tussen 
de vele verrassende objecten en 
werken, gepresenteerd door de 
circa dertig deelnemende kunst-
handels, antiquairs en beelden-
de kunstenaars, iets van hun ga-
ding te vinden. 
Bezoekers treffen onder meer 
beelden aan, schilderijen, teke-
ningen, glaswerken, keramiek 
en aparte sieraden. Verder schit-

terend zilver, flonkerend kris-
tal, fijn porselein, prachtige ou-
de klokken, unieke barometers 
en stijlvol antiek meubilair zoals 
tafels, secretaires, sidetables et 
cetera. Iedere bezoeker ontvangt 
een gratis Palet Kunstmagazine 
zolang voorraad strekt. Zaterdag 
is er een gratis taxatie naar de 
leeftijd of waarde van het mee-
genomen kunststuk of antiek 
door een gecertificeerd register-
taxateur. Bij grote drukte limite-
ring aantal stuks voorbehouden. 
Entree 8 euro,  senioren van 65 

jaar en ouder 6 euro, jeugd tot 
16 jaar onder volwassen gelei-
de gratis. 
Openingstijden: vrijdag 8 okto-
ber van 19.00 tot 22.00 uur, za-

terdag 9 en zondag 10 oktober 
van 11.00 tot 17.00 uur. De Artie-
kade vindt plaats in Golden Tulip, 
Kennemerstraatweg 425 in Hei-
loo, parkeren is gratis. 

Aanstekelijke, energieke swing in 
Jazz Meets Klezmer bij Iskra Jazzclub
Castricum - Het aanstekelijke, 
energieke, vrolijke maar soms 
ook melancholische karakter 
van klezmer spreekt een breed 
publiek aan. Jazz sluit hier naad-
loos bij aan met veel swing en 
improvisatie. 
Als geen ander weet The Le-
on Gurvitch Project het publiek 
met deze combinatie in vervoe-
ring te brengen. Zaterdag 9 ok-
tober komt de jonge pianist Le-
on Gurvitch met zijn Project naar 
de hippe Iskra Jazzclub @ Blinc-
kers, strandopgang Bakkum 
aan Zee. Vanaf 20.30 uur geeft 
hij hier een concert in de tren-
dy Duinzaal. 
Het swingende jazzklezmer-
kwartet The Leon Gurvitch Pro-
ject mengt authentieke aanste-
kelijke klezmer met energieke 
en opwindende Amerikaanse 
swing. Niet voor niets kent deze 

jonge band een snel toenemend 
aantal enthousiaste liefhebbers. 
Boordevol talent en voortvarend 
in de uitwerking van zijn vele ini-
tiatieven en composities; zo is 
Gurvitch te karakteriseren. 

Hij studeerde klassiek- en jazz-
piano en daarnaast klezmer op 
conservatoria in Minsk (Wit-
Rusland) en in Duitsland. Ook 
studeerde hij compositie/arran-
geren waarmee hij belangrijke 
prijzen won zoals de Eerste Prijs 
Compositie van het Internationa-
le Concours ‘Golden Chanukia 
2006 in Berlijn. Hij componeer-
de en arrangeerde meer dan 300 
werken voor kamermuziek, or-
kesten, koren, film en theater. Hij 
werkte voor diverse grote the-
aterproducties en componeer-
de muziek voor de Oscar-win-
nende producent Menahem Go-

lan (Death Game 2001). Al op 
zeer jonge leeftijd, in 2000, richt-
te hij The Leon Gurvitch Project 
op. Daarmee bracht hij reeds vijf 
cd’s uit en won diverse prijzen. 
Uniek voor de klezmermuziek is 
de markante klarinet/saxofoon 
sound.

De band bestaat uit louter top-
musici die hun sporen in jazz/
klezmer ensembles hebben ver-
diend: naast Leon Gurvitch, pia-
no/compositie; Dimitris Christi-
des, drums/percussie; Vladi-
mir Karparov, saxofoons/klari-
net; Omar Rodriguez Calvo, con-
trabas. 
Entree 11 euro, Iskra donateurs 
en CJP 9 euro en kinderen t/m 
12 jaar 6 euro. Meer info en 
kaarten bestellen via www.iskra.
nl of tel. 0251 674379 en voorts 
bij VVV Castricum bij NS station. 

   

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
EEN HEERLIJKE HEFTIGE HERFSTACTIE !!

Jippie !! 3 weken lang lekker veel voordeel bij Uw Echte Bakkerij  Putter !!
Pak uw scheurkaart, en ren met de weekbonnen naar onze winkel.

Van maandag 4 oktober t/m zaterdag 9 oktober a.s.:

Een Heel Brood, Witte Bollen, 
Gev. Speculaaskoek én Boerencake !

Dat is lekker lang voordelig genieten van ambachtelijke kwaliteit !!
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Stapje voor stapje op weg naar de top

Het internationale debuut van 
Kim Thijssen met Gameboy

Limmen – Kims vader fokte dra-
vers en trainde koerspaarden. Hij 
wilde zijn dochter van de paar-
denwereld verwijderd houden. 
Zij moest een opleiding volgen. 
Kim behaalde geheel naar zijn 
wens haar MBO-diploma mode 
en detailhandel. Maar het was 
niet de kant, die zij op wilde. Op 
negenjarige leeftijd ging Kim op 
een draver oefenen. En toen was 
het hek van de dam. Van die tijd 

Kim Thijssen met Gameboy.  

ninklijke Nederlandse Hippische 
Sportbond): het allerhoogste in 
de paardensport. Er zijn in ’t to-
taal 30 Grand Prixruiters in Ne-
derland. 

De Grand Prix
Het is de man van Anky van 
Grunsven, Sjef Jansen, bonds-
coach van het Nederlandse 
team, die bepaalt of jij met jouw 
paard mag deelnemen aan inter-
nationale wedstrijden. Kim kreeg 
toestemming om met Game-
boy mee te doen aan La Gran-
de Semaine de Saumur in Frank-
rijk (haar internationale debuut). 
Van de 20 paarden uit geheel 
Europa werd zij vierde, een niet 
geringe prestatie. Zij stijgt elk 
half jaar een klasse. Kim heeft 
er alles voor over om eens mee 
te doen aan de Grand Prix. Ze 
schat, dat ze nog twee jaar no-
dig heeft om te trainen en te oe-
fenen. Kim krijgt één keer in de 
week les van haar trainster Ni-
cole Werner in haar celebritystal 
in Harskamp. Nicole is eveneens 
de trainster van Edward Gal, die 
vorige week drie keer goud won 
tijdens de Wereldruiterspelen. 
Naast Gameboy heeft Kim nog 
drie paarden, waar ze dagelijks 
per paard twee uur aan besteedt. 
Voorts heeft zij twee veulens van 
haar dekhengst Gameboy. Zij 
maakt lange dagen van 08.00 
uur tot 22.00 uur. Eén ding is 
duidelijk: wie wat wil bereiken in 
de paardensport moet zich blij-
ven ontwikkelen, over de nodige 
discipline beschikken en keihard 
werken. (Marga Wiersma)

Canicross
Loopwedstrijd met de hond

Castricum- Canicross is een 
loopwedstrijd met de hond, 
waarbij baas en hond samen 
een team vormen en (hard)lo-
pend een parcours afleggen. De 
hond is daarbij aangelijnd. Ie-
dereen, van elk niveau, kan mee 
doen, leeftijd van de baas en ras 
van hond zijn niet belangrijk. De 
hond dient wel minimaal een 
jaar te zijn.
Voor een wedstrijd moeten de 
honden eerst door een die-
renarts gecontroleerd worden. 
Heeft de hond wel de juiste con-
ditie en inentingen gekregen? 

Elk team legt op zijn eigen tem-
po een afstand af die kan vari-
eren tussen de twee en de acht 
kilometer. Daarbij moet de hond 
zelfstandig lopen, hij mag de 
baas trekken, maar mag zelf niet 
voortgetrokken worden. 
In Nederland worden op dit mo-
ment zeven wedstrijden georga-
niseerd. Deze zijn te vinden op 
www.canicrossnederland.nl. 
Regelmatig wordt er getraind 
vanaf Johanna’s Hof aan de Zee-
weg te Castricum. De training is 
gratis, wordt gegeven door Wan-
no Remijnse (deelnemer E.K. ca-
nicross Nederlands Team) met 
zijn hond Storm. Voor de juiste 
tijd kan men contact opnemen 
via nummer 06-47045626 of kijk 
op www.storm.nl.nu. 
Wanno Remijnse (45) met zijn 
mechelse herder Storm (2) gaan 
komend weekend 8-9-10 okto-
ber meedoen aan de Europees 
Kampioenschappen Canicross te 
Vielsalm in Belgie. 
Wanno is in 2010 al Nederlands 
kampioen Canicross op de lan-
ge afstand geworden en gaat sa-
men met de Nederlands Equipe 
Canicross om de Europese titel 
strijden. Hij zal daar voor Neder-
land uitkomen voor drie onder-
delen: de korte afstand de ‘Cani-
run’, de lange afstand ‘Canicross’  
en de landen-estafette. 

af wist zij het zeker: het was de 
paardenwereld, die haar fasci-
neerde.
En het was de dressuur, die haar 
boeide. De draver werd spoedig 
vervangen door een door haar 
vader aangekocht dressuur-
paard, een ruin met de naam 
Isostar. Met dit paard behaalde 
zij alle benodigde in moeilijkheid 
oplopende basisopleidingen, in 
de paardenwereld bekend als ni-
veaus B 1 en B 2; L 1 en L2; M 1 
en M 2 en Z 1 en Z 2. Later ging 
zij naar de Universiteit Laren-
stein in Velp voor een HBO-op-
leiding in de Engelse taal, waar 
zij op het bedrijfsleven gerich-
te vakken kreeg alsmede vak-
ken met betrekking tot paarden. 
Zij behaalde het ondernemers-
diploma voor de paardenhou-
derij. Na deze studie werkte zij 
een half jaar als privégroom bij 
Grand Prixruiter, de Duitser Sven 
Rotherberger.
Veelzijdig bestaan
Nadien is haar leven alleen maar 
interessanter geworden. Heden 
ten dage geeft zij drie uur per 
dag les als rij-instructrice, waar-
voor zij op haar zestiende één 
keer in de week ’s avonds bij 
ORUN studeerde. Zij fokt met 

haar favoriete rijpaard en dek-
hengst Gameboy; koopt en ver-
koopt paarden; adviseert ande-
ren bij koop; geeft paardrijles 
aan kinderen en volwassenen en 
maakt paarden van anderen za-
delmak door naar paarden te le-
ren luisteren. Met Gameboy doet 
zij geregeld mee aan dressuur-
wedstrijden en behaalde reeds 
diverse prijzen. Beiden wer-
den winnaar van de VSN Trofee 
(2004), kregen een vijfde plaats 
in de Pavo-Cup (2005), een eer-
ste plaats in de hengstencom-
petitie van de NRPS (2005), een 
vijfde plaats bij de wereldkampi-
oenschappen in Verden (2006), 
werden reservekampioen NRPS 
Z 1 (2007), kringkampioen Z2 
(2008) en winnaar bij de inter-
nationale kampioenschappen 
in Zwolle, ZZ zwaar (2009). Kim 
heeft één grote droom. Eens wil 
zij de Grand Prix rijden net als 
Anky van Grunsven. Maar dan 
moet je eerst in de subtop je 
sporen hebben verdiend en heb-
ben gereden in de lichte tour 
(Prix Sint Georges en Intermedi-
air 1). Als je voor beide catego-
rieën meer dan 60% punten hebt 
gehaald, mag je meedoen met 
de Grand Prix van de KNHS (Ko-

Zondag 10-10-10 eerste strand- 
en duinloop van dit seizoen
Castricum - Aan het getij zal 
het niet liggen om een snelle tijd 
te maken. Op zondag 10 oktober 
bij AV Castricum vindt de eer-
ste loop van het winterseizoen 
plaats. De 10,5 km en de 15,0 km 
editie van het 46e seizoen zul-
len door het prachtige duinge-
bied gaan en een flink deel over 
het strand. 

Om 10:45 uur is de start van de-
ze twee afstanden. Vanaf de start 
gaat men via de duinen richting 

het strandplateau van Bakkum 
aan Zee en vandaar de weg ver-
volgen langs zee in zuidelijke 
richting om vervolgens via het 
duingebied terug te keren naar 
de atletiekbaan. 

Bij deze loop is de afstand van 
10,5 kilometer de wedstrijdaf-
stand. De waterstand is tijdens 
deze loop gunstig, hetgeen een 
hard strand zou moeten bete-
kenen en als ook de wind zich 
van zijn luwe kant laat zien, dan 

moet het voor eenieder mogelijk 
zijn om zeer goede tijden te kun-
nen plaatsen. Ook zou het dan 
mogelijk moeten zijn dat de eer-
ste deelnemer op de 15 kilome-
ter reeds binnen het uur over de 
finishlijn snelt. 

Hoe de diverse routes precies 
over het strand en door het duin 
slingeren is te zien op de route-
kaarten op de website www.av-
castricum.nl. Alle routes gaan in 
het duingebied over zowel ver-
harde als onverharde paden.
Natuurlijk is er ook de kortere 
loop van 4 km voor volwassenen 
en zoals altijd ook de 2,3 km en 
4 km voor de jeugd. Deze routes 
lopen door de bossen van Castri-
cum. Kijk ook voor deze afstan-
den op www.avcastricum.nl

Voorinschrijven is tot 25% goed-
koper ten opzichte dan het na-
inschrijven en kan nog tot vrij-
dag 8 oktober 24:00 uur op de 
site. Bij het inschrijfgeld is toe-
gang tot het duinreservaat inbe-
grepen en na afloop krijgt elke 
deelnemer bij de finish een ver-
frissing en zijn er tijdens het eve-
nement meerdere fotografen van 
Fotogroep Bergen aanwezig om 
mooie plaatjes van de lopers ma-
ken.
De start en finish zijn bij het AV 
Castricum terrein aan de Zee-
weg, parkeren kan onder andere 
bij Camping Bakkum en bij be-
zoekerscentrum De Hoep. Foto: 
Siem Danenberg.

Akersloot - Ook in het jubile-
umjaar waarin handbalvereni-
ging Meervogels ‘60 50 jaar be-
staat, is weer de jaarlijkse kien-
avond. De kienavond is op zater-
dag 16 oktober, het kienen be-
gint om 20.00 uur en de kanti-
ne aan Boschweg 3 in Akersloot 
gaat om 19.30 uur open.

De hoofdprijzen: eerste kienron-
de een Gamma bladblazer/-zui-
ger, tweede kienronde een Prin-
cess dubbele friteuse en de der-
de kienronde een iPod Nano 8 
GB. Daarnaast is er nog een lo-
terij met een Wii spelcomputer 
inclusief spel als hoofdprijs.
De toegang is 2 euro en het eer-
ste kopje koffie of thee is gratis. 
Iedereen is welkom.

Kienavond bij 
Meervogels ‘60

Baarswedstrijd
Castricum - Zondagochtend 
10 oktober organiseert Hengel-
sportVereniging Castricum weer 
een baarswedstrijd. Vertrek om 
7.00 uur vanaf de Geesterduin-
weg.
Het inleggeld voor deze wed-
strijd is 3 euro. Vergeet uiteraard 
niet geldige visdocumenten mee 
te nemen. Voor de wedstrijd kan 
men zich tot 8 oktober opgeven 
bij Piet Veldt, tel. 0655736861 of  
pietveldt@ziggo.nl. 



Ouderenwinkel Limmen 
voorziet in grote behoefte
Limmen - “Een jaar na ope-
ning mag geconcludeerd wor-
den, dat de vorig jaar op 14 no-
vember geopende ouderenwin-
kel Limmen een groot succes 
is. Gezien het enthousiasme van 
het winkelend publiek voldoet 
ouderenwinkel Limmen duide-
lijk aan een behoefte. “Klanten 
komen uit alle windstreken bij 
ons terecht, waaruit blijkt dat er 
erg veel vraag naar onze artike-
len is”, vertelt eigenaar Bismeijer. 
“Dankzij de mond-tot-mondre-
clame weten ook steeds meer 
mensen onze winkel te vinden.” 
Ouderenwinkel Limmen is een 
winkel, gericht op actieve seni-
oren (56+), die zo aangenaam 
mogelijk ouder willen worden. 
Het motto van ouderenwinkel 
Limmen is dan ook ‘De winkel 
die ouder worden leuk maakt’.

Het assortiment van ouderen-
winkel Limmen is erg breed en 
varieert van een grote collectie 
rollatoren, comfortabele sta-op- 
stoelen, degelijke scootmobielen 
tot diverse cadeauartikelen. Al-
le producten hebben als geme-
ne deler dat zij het comfort en 
de luxe voor de ouder worden-
de mens bevorderen. Met be-
hulp van deze producten komt 
de wens om zo lang mogelijk 
thuis te blijven wonen een stuk-
je dichterbij. “Daarin kunnen wij 
ook goed adviseren, mensen zijn 

vaak verbaasd als ze horen wat 
er allemaal mogelijk is!” 
Ook de klantgerichtheid en ser-
vice, zoals die vroeger heel nor-
maal was, wordt door de klan-
ten van ouderenwinkel Limmen 
zeer gewaardeerd. Het deskun-
dig aanmeten van een sta-op- 
stoel en het uitkiezen van de 
stof vereist bijvoorbeeld de no-
dige tijd. “Desgewenst maken 
we daar dan ook een aparte af-
spraak voor. We vinden het heel 
belangrijk dat de klant over be-
paalde artikelen goed geïnfor-
meerd wordt. Iedere klant krijgt 
van ons persoonlijke aandacht 
maar een vrijblijvend kijkje in 
de winkel is natuurlijk ook al-
tijd mogelijk. Ook de gratis be-
zorging en montage van aange-
kochte artikelen aan huis is na-
tuurlijk vanzelfsprekend.”
In het assortiment worden re-
gelmatige nieuwe artikelen op-
genomen. Eén van de nieuw-
ste producten is bijvoorbeeld 
de elektrische snorfiets. Door 
zijn ergonomische vormgeving 
en lage instap is deze snorfiets 
erg stabiel. Een prima alternatief 
voor de actieve oudere die nog 
niet toe is aan een scootmobiel, 
maar wel op zoek is naar een 
veilig en milieu vriendelijk ver-
voermiddel. Het adres van Ou-
derenwinkel Limmen is: Het Pa-
let 1, 1906 CJ, Limmen, telefoon 
072-5055055

De tuin winterklaar?
Tuinrenovatie met beperkt budget
Castricum – Wie met een be-
perkt budget een groot effect wil 
bereiken in de tuin, zou kunnen 
denken aan tuinrenovatie. Het 
team van hoveniersbedrijf Met-
zelaar kan door het toepassen 
van betrekkelijk kleine ingrepen 
een tuin met achterstallig on-
derhoud omtoveren tot een klein 
paradijsje. Ook is het mogelijk 
om op simpele wijze af te komen 
van wateroverlast in de tuin. Mo-
menteel zijn de hoveniers druk 
met het winterklaar maken van 
tuinen.

Ben Metzelaar vertelt: “Een 
mooie tuin is een verlengstuk 
van het huis en past bij de om-
geving en de bewoners van het 
huis. Wij hebben ons gespecia-

liseerd in het ontwerpen en aan-
leggen van tuinen in samen-
spraak met de klant en wij ver-
zorgen het onderhoud.” Wie niet 
over een onbeperkt budget be-
schikt en zich toch graag wil la-
ten omringen door een fraai stuk 
natuur, kan Metzelaar inscha-
kelen. “Bij tuinrenovatie moet je 
denken aan eenvoudige ingre-
pen zoals het schoonmaken van 
de bestrating en het snoeien van 
de beplanting waardoor de tuin 
er in een mum van tijd weer uit-
ziet als nieuw.” 
Het team van dit bedrijf bestaat 
uit drie deskundige hoveniers. 
Zij hebben zich toegelegd op al-
les wat maar met tuinen te ma-
ken kan hebben. De bestrating, 
tuinmuren, schuttingen, car-

ports, veranda’s, vlonders, vij-
vers, kunstgras, verlichting; ei-
genlijk is bij dit bedrijf alles mo-
gelijk op dit gebied. Ook voor bi-
ologisch tuinieren heeft dit team 
alle kennis in huis. Wie meer wil 
weten kan bellen voor een vrij-
blijvend, oriënterend gesprek. 
Het hoveniersbedrijf besteedt 
veel zorg aan offertes zodat men 
nooit voor onverwachte verras-
singen komt te staan. 

Hoveniersbedrijf Metzelaar is 
aangesloten bij de branchever-
eniging VHG. Kijk voor prachti-
ge voorbeelden van uitgevoerde 
opdrachten op www.hoveniers-
bedrijfmetzelaar.nl. Bel voor in-
formatie naar 0251-655283 (na 
18.00 uur) of  06-17910940. 

Bad & Keuken Plaza twee 
specialisten onder een dak

Uitgeest - Op de Geesterweg 
nummer 10 is iets ingrijpends 
veranderd. Smits Keukens, eer-
der te vinden op de Westerwerf, 
heeft zich gevestigd in het pand 
van Bakkum & Krook. Samen 
vormen zij voortaan Bad & Keu-
ken Plaza met 1500 m2 gepre-
senteerde keukens, badkamers 
en woonvloeren onder een dak. 
De showroom heeft bovendien 
een metamorfose ondergaan. 
“Deze samenwerking biedt ve-
le voordelen en heeft een ver-
sterkende kracht”, vertelt Re-
né Schellevis, eigenaar van 
Smits Keukens. “Wie op zoek is 
naar een nieuwe keuken, heeft 
meestal ook wand- of vloerte-
gels nodig en voor grootschali-
ge renovaties in huis kunnen on-
ze klanten nu ook terecht op een 
adres. Denk dan aan de nieuwe 
van een badkamer of het toilet.” 
De vernieuwde showroom heeft 
een oppervlakte van 2.500 m2 

en hier is de complete collectie 
keukens in verschillende prijs-
klassen te zien. Er zijn een aan-
tal bijzonder mooie nieuwe mer-
ken in het assortiment opgeno-
men, voorzien van alle noviteiten 
op keukengebied. “Deze keu-
kens hebben we ingekocht op 
de verschillende designbeurzen 
in Duitsland.” 
Sommige keukens zijn greeploos, 
anderen uitgevoerd in hoog-
glans en prachtig strak design 
wisselt een nostalgische land-
huisstijl af. René: “In de volgen-
de uitgave van VT-Wonen wordt 
een van onze keukens belicht en 
diezelfde keuken staat hier op-
gesteld. Deze keuken kun je dé 
trend van dit jaar noemen. Een 
eikenhouten blad wordt gecom-
bineerd met een strak wit front 
en opgelegde grepen die in al-
lerlei natuurlijke tinten verkrijg-
baar zijn. Deze keuken komt uit 
Duitsland en behalve de prach-

tige vormgeving is de degelijke 
uitvoering van ongekend hoge 
kwaliteit.” De collectie keukens 
kunnen onderverdeeld worden 
in drie prijsklassen; hoog, mid-
del en laag. Er zijn al spiksplin-
ternieuwe keukens te koop van-
af 3.000 euro. 
“Het zijn allemaal maatwerkkeu-
kens. Voordat een klant beslist of 
hij een keuken wil kopen, maak 
in aan de hand van de situatie 
thuis vrijblijvend een tekening in 
3D, zodat men precies kan zien 
of de nieuwe keuken harmoni-
eus aansluit bij de rest van het 
huis. Daarnaast bieden wij het 
succesvolle totaalpakket ‘Van 
slopen tot koken’ voor een actie-
prijs. Wij voeren alle werkzaam-
heden zelf uit, dus het elektra-, 
loodgieters-, timmer-, stuc- en 
tegelwerk. Het is zelfs mogelijk 
om een verbouwing of een uit-
bouw van de keuken door ons te 
laten realiseren.” Smits Keukens 
heeft zich bovendien gespeciali-
seerd in allerlei eersteklas keu-
kenaccessoires.
De filosofie van Smits Keukens 
is eenvoudig: “Met liefde en en-
thousiasme voor het vak creëren 
wij keukens die in deze tijd pas-
sen en tevens tijdloos zijn. Keu-
kens die waarden en traditie uit-
stralen en hun weerga niet ken-
nen. Wij streven voortdurend 
naar de hoogste kwaliteit.” Smits 
keukens adviseert, inspireert en 
realiseert al ruim 43 jaar op hoog 
niveau. Het bedrijf werd zelfs 
eens uitgeroepen tot de een na 
beste keukenspecialist van Ne-
derland en de allerbeste van 
Noord-Holland. Er is voldoen-
de gratis parkeergelegenheid en 
voor belangstellenden wordt een 
gratis en vers kopje koffie of thee 
ingeschonken. Kijk voor meer in-
formatie op www.smitskeukens.
nl of bel 0251-3118800. 



Bij Glashandel Johan Bakker
Nog steeds subsidie bij het 
plaatsen van isolatieglas 
Castricum - Glashandel Johan  
Bakker wil iedereen er graag op 
wijzen dat er nog steeds acht 
miljoen euro in de subsidiepot zit 
voor het laten plaatsen van iso-
latieglas. Er zijn echter wel een 
paar voorwaarden aan de subsi-
die verbonden; deze wordt alleen 
toegewezen aan de eigenaar/
bewoner van het pand, het huis 
is van voor 1995 en men gaat mi-
nimaal 5 m2 glas plaatsen in de 
woning. “Het is zonde om zo’n 
kans voorbij te laten gaan”, al-
dus Johan. “Het is echt de moei-
te waard!”
“Er zijn nog heel veel woningen 
waarvan de eerste verdieping 
nog steeds niet is voorzien van 
isolatieglas. Dit is het juiste mo-
ment om daar verandering in te 
brengen, want men krijgt 35.00 

euro per m2 terug van het Rijk. 
Wij verrekenen dit direct op de 
factuur, de klant hoeft alleen 
een waardebon aan te vragen 
bij www.meermetminder.nl. Hier 
heeft men wel een digid-num-
mer nodig en die kan ook via de 
site worden aangevraagd.” 

Het is mogelijk vrijblijvend een 
offerte aan te vragen bij Glas-
handel Johan Bakker. Johan kan 
dan direct uitrekenen om hoe-
veel m2 isolatieglas het gaat, zo-
dat alle gegevens kunnen wor-
den ingevuld op de waardebon. 
Wie geen computer heeft, wordt 
door het team geholpen! Voor 
opdrachten gefactureerd vanaf 1 
oktober geldt de 6% BTW-rege-
ling, vraag naar de voorwaarden.
De glashandel is verder gespe-

cialiseerd in hardglazen deu-
ren, wanden, regelen, kunststof 
kozijnen, hardhouten kozijnen, 
dubbele deuren, draairamen, 
aluminium schuifpuien en Velux 
dakramen. 
Zoon Rob Bakker is het adres 
voor creatief zandstralen van bij-
voorbeeld de glazen douche-
deur, isolatieglas in de voordeur 
met eventueel huisnummer of 
iets persoonlijks. Dit wordt door 
Rob Bakker verzorgd, die ook 
glas verlijmt,  allerlei creatieve 
reclameborden maakt, auto’s en 
boten belettert et cetera.
Bel voor meer informatie 0251-
657321 of kijk op www.glashan-
delbakker.nl.
Glashandel Johan Bakker is ge-
vestigd op de Castricummerwerf 
65 in Castricum. 

Oktober woonmaand

Spectaculaire najaars-
stunt bij Intra Parket!
Assendelft - Oktober woon-
maand is begonnen en dat is 
voor Intra Parket, dé erken-
de parketspeciaalzaak in As-
sendelft, voldoende reden om 
een grandioze najaarsstunt aan 
te bieden. Zolang de voorraad 
strekt kan bij het bedrijf met één 
van de grootste showrooms van 
Nederland worden geprofiteerd 
van een geweldige aanbieding.
Intra-Parket biedt een prach-
tige Eiken Systeem Planken-
vloer van 22 cm breed aan. De-
ze vloer is kant-en-klaar ge-
olied (diverse afwerkingen mo-
gelijk zoals White Wash, gerookt 
wit geolied et cetera) en met vel-
ling, rondom mes en groef. De 
vloer wordt geheel gratis gelegd, 
nu voor slechts 59,95 euro/m2. 
Deze vloer is ook geschikt voor 
vloerverwarming. De aanbieding 
geldt voor orders geplaatst in de 
oktober woonmaand, tot een jaar 
vooruit te reserveren!
Naast deze aanbieding zijn er 
vele andere redenen om een be-
zoek te brengen aan de parket-
speciaalzaak aan de Dorpsstraat 
1070 in Assendelft. Intra Parket 
is namelijk niet alleen voorde-

lig, maar levert ook uitstekende 
kwaliteit. Intra Parket beschikt 
over het CBW-vignet. Dit vignet 
geeft de consument de garantie 
dat het gekochte product aan de 
hoogste kwaliteitseisen voldoet 
en dat het geleverd wordt door 
een bedrijf dat service hoog in 
het vaandel heeft staan. Boven-
dien is net de nieuwe collectie 
laminaat binnen! Kijk voor meer 
informatie op www.intraparket.
nl. Op de zeer uitgebreide  web-
site van Intra Parket staan nog 
meer aanbiedingen.  

Intra-Parket is een CBW-erken-
de parketspeciaalzaak, die al 
meer dan tien jaar bestaat. Kwa-
liteit, eigen vakkundige parket-
teurs en service zijn kernbegrip-
pen in de dienstverlening van 
Intra Parket. Intra-Parket is het 
adres voor exclusieve planken 
vloeren en systeem vloeren, ook 
met vloerverwarming. Daarnaast 
kan men bij Intra-Parket ook te-
recht voor laminaat, schuifwand-
kasten, haarden en accessoires. 
Voor vragen of meer informatie, 
mail naar info@intraparket.nl of 
bel tel.: 075-6288899. 

Schuifwanden van BEKU 

Maatwerk voor ieder budget!

Krommenie - Meer en meer 
mensen ervaren het gemak van 
een exact op maat gemaakte 
schuifwandkast van BEKU. Lo-
gisch, want wanneer krijgt men 
nu de gelegenheid helemaal zelf 

aan te geven, hoe de kast qua in-
richting gewenst is? Het is mo-
gelijk zelf aan te geven hoeveel 
hang- en legvakken men wilt. 
Daarnaast kunnen er ladeblok-
ken worden geplaatst en om het 

geheel echt af te maken, heeft is 
er een keuze uit vele praktische 
accessoires. Van schoenenbeu-
gel, tot een elektronisch dassen-
drager, noem maar op. Door de 
jarenlange ervaring van BEKU, 
is het mogelijk de meest prak-
tische oplossing te bedenken, 
voor werkelijk ieder afmeting én 
voor ieder budget!

BEKU levert en monteert al ruim 
zestien jaar verschillende schuif-
wanden- en kastinterieurs op 
maat. Men kan kiezen uit ver-
schillende kastinterieurs in tien 
verschillende kleuren en uit 
maar liefst negen verschillende 
schuifdeursystemen in meer dan 
honderd kleuren deurvullingen 
en meer dan tien kleuren omlijs-
tingen. Stuk voor stuk met elkaar 
te combineren, dus achter ieder 
deursysteem, past een perfect 
op maat gemaakt kastinterieur.
Heel bijzonder is de eind vorig 
jaar geïntroduceerde stijldeur. 
Alle voordelen van een op maat 
gemaakte schuifwand, maar in 

een echt klassiek jasje. Verschil-
lende profileringen, maken de 
deuren erg persoonlijk en ge-
ven iedereen de gelegenheid de 
kast af te stemmen op de eigen 
smaak. 
De werkwijze van BEKU is hel-
der en overzichtelijk; wanneer de 
klant een globale afmeting mee-
neemt, kunnen de deskundigen 
van BEKU een exacte offerte op-
maken. Deze offerte bestaat uit 
meerdere tekeningen van de   
gekozen opstellingen en een to-
taalbon, waarop duidelijk is te 
zien wat de deuren kosten, waar 
het interieur op komt en wat ge-
rekend wordt voor het plaatsen 
van het systeem. Door de teke-
ningen, krijgt men een bijzonder 
duidelijk beeld van de opstelling, 
zoals deze is besproken.

Eenmaal akkoord, wordt iede-
re kast kosteloos  ingemeten 
en afgeleverd. Dit afleveren ge-
beurd natuurlijk tot in de ruim-
te waar de kast komt te staan en 
niet tot aan de voordeur. Wie er 
voor kiest om de kast door BEKU 
te laten plaatsen, kan er vanuit 
gaan dat de complete kast vier 
weken later keurig netjes geïn-
stalleerd is. Het afval wordt mee-
genomen en men kant direct be-
ginnen met inrichten! 
Vraag vrijblijvend een offerte 
aan. Een afspraak maken is niet 
noodzakelijk, maar kan wel mak-
kelijk zijn. Voor meer informatie 
kan men ook terecht op de web-
site www.schuifwandenopmaat.
nl. BEKU is te vinden op de Hei-
ligeweg 75 in Krommenie, tel.: 
075-6214432



Lijstenatelier André Weda 
exposeert kleurrijke kunst
Castricum - Van 8 tot en met 30 
oktober exposeert Lijstenatelier 
André Weda het werk van Loret-
te Gijsbers. Kleurrijk abstract en 
figuratief werk met een krachti-
ge uitstraling. Lorette schildert 
met olieverf op doek, veelal in 
opdracht. Speciaal voor deze ex-
positie heeft zij op verzoek van 
André Weda werken gemaakt. 
Dit heeft geleid tot een zeer di-
verse collectie. De expositie 
toont werken met als overeen-
komst veel kleur, maar toch ver-
telt ieder doek een eigen verhaal. 
Lorette Gijsbers, geboren in 1969 
in Den Bosch, is opgeleid als in-
dustrieel ontwerper aan de Aca-
demie voor Industriële vorm-
geving in Eindhoven. Jarenlang 
maakte zij dessins voor interi-
eur- en modestoffen. Zij zocht in 
haar werk echter meer uitdaging 
dan zij vond in het werken ach-
ter de tekentafel. Haar kunstzin-
nige aspiraties komen nu tot ui-
ting in het schilderen.  
In 2009 heeft zij deelgenomen 

aan de Biënnale in Florence, 
waarmee zij het contact met de 
kunstwereld hervond. Zij werd 
lid van de DFBA groep (Dutch 
Florence Biënnale Artist) en or-
ganiseerde met de groep een 
voorexpositie in Utrecht. Na de 
expositie bij Weda zal het werk 
van Lorette op 7 november te 
zien zijn tijdens de landelijke 
kunstdag in de Posthoornkerk te 
Amsterdam. Hiervoor is zij via de 
kunstdag Rotterdam uitgekozen.

Van 2005 tot en met 2008 woon-
de Gijsbers in Castricum. Zij zal 
donderdagavond zelf aanwezig 
zijn bij de opening van de ex-
positie. De expositie van Lorette 
Gijsbers is te bezoeken bij Lijste-
natelier André Weda aan de To-
renstraat in Castricum. 
De lijstenmakerij is geopend van 
woensdag tot en met zaterdag 
van 10.00 tot 17.30 en op donder-
dagavond. Zie voor meer infor-
matie over de winkel ook www.
andreweda.nl 

Casafix Totale Woningafwerking 
bij Van Zandwijk Schilderwerken
Castricum - Van Zandwijk 
Schilderwerken is ruim zes jaar 
actief in deze regio en breidt 
haar werkzaamheden uit met 
een nieuwe uitdaging: Casafix 
Totale Woningafwerking. Casa-
fix is een onderdeel van Van 
Zandwijk Schilderwerken en 
biedt een totaalaanbod. De af-
werking is meer dan alleen 
schilderen; dit werk wordt ge-
combineerd met onder ande-
re stukadoren,stofferen en klein 
timmerwerk. Daarnaast ver-
zorgt Van Zandwijk voor meu-
bels op maat, zoals kasten. De 
klant heeft maar één aanspreek-
punt en dat scheelt een hoop re-
gelwerk en tijd! Denk daarbij aan 
mensen die een andere woning 
gekocht hebben of de bestaan-
de woning flink willen opknap-
pen, maar daar eigenlijk geen 
tijd of plan van aanpak voor 
hebben. “Wij dragen zorg voor 
een goede planning en uitvoe-
ring van de diverse werkzaam-
heden en voorzien de klant van 
advies. Of het gaat om de zolder, 
een woonkamer of de gehele 
woning; door de samenwerking 
met andere vakmensen kunnen 
wij elk werk aan.” Casafix is een 

Toe aan een nieuwe badkamer?
Betaalbare kwaliteit bij De Graaf Tegels en Sanitair
Castricum - Plannen om de 
badkamer te vernieuwen, een 
lekkage die verholpen moet wor-
den of toe aan een nieuwe vloer, 
tegels met vloerverwarming bij-
voorbeeld? Of heeft de cv zijn 
beste tijd gehad? Ga eens kij-
ken bij De Graaf Tegels en Sa-
nitair aan de Dorpsstraat 36 in 
Castricum. 

Al bijna twintig jaar kan men in 
steeds wisselende badkamerop-

stellingen, compleet met bete-
gelde vloer en wanden, zien wat 
er mogelijk is. De nieuwste te-
gels, het sanitair en de badmeu-
bels, aparte kranen en modieu-
ze badkameraccessoires worden 
aantrekkelijk gepresenteerd. 

Bij De Graaf vindt men een col-
lectie tegels in diverse stijlen, 
maten en kleuren voor het he-
le huis. “Onze grote kracht zit in 
het leveren van een totaalpro-

te en het budget kan De Graaf 
Tegels en Sanitair een deskundig 
advies geven in de vele moge-
lijkheden. Want: “Goede kwaliteit 
is er voor ieder budget. Ook klei-
ne bouwkundige aanpassingen, 
zoals bijvoorbeeld het vergroten 
van de badkamer, inclusief even-
tuele aanvraag van vergunning 
kan De Graaf verzorgen. 

Alle voorkomende werkzaamhe-
den worden uitgevoerd door ei-

idee dat is ontstaan in de prak-
tijk van alledag. “Het komt veel-
vuldig voor dat bepaalde werk-
zaamheden niet op elkaar aan-
sluiten en deze veel meer tijd in 
beslag nemen dan gepland, dit 
tot ergernis van de klant. ‘Dat 
kan anders!’, dachten wij. Wij ne-
men graag de zorgen uit handen, 
werken snel en efficiënt en de 
klant heeft het gemak van een 
aanspreekpunt. Door de regie in 
eigen hand te houden kunnen 
wij op het gebied van afwerking 
alles strak en overzichtelijk plan-

nen én kwaliteit leveren. Een wo-
ning op maat als resultaat.” Door 
de invoering van de 6% BTW re-
geling (voorheen 19%), vanaf 1 
oktober op arbeidsloon, is het nu 
nog aantrekkelijker de woning 
op te knappen. Daarbij geeft 
Van Zandwijk van november tot 
maart een aantrekkelijke intro-
ductiekorting. 

Informeer naar de mogelijkhe-
den op tel.: 0251-658614/06-
53242562 of stuur een e-mail 
naar info@vzschilderwerken.nl.

duct. Dus het meten, het ontwer-
pen, het samen met de klant uit-
zoeken van de gewenste mate-
rialen, en het professioneel uit-
voeren van het project. Wij ne-
men alle problemen uit handen 
en op efficiënte wijze zorgen wij 
ervoor dat er snel en met wei-
nig rommel in huis genoten kan 
worden van de nieuwe badka-
mer, het toilet of de woonkamer-
vloer!”
Met de afmetingen van de ruim-

gen vakkundig personeel.” Tot 
het einde van het jaar heeft De 
Graaf Tegels en Sanitair een bij-
zondere aanbieding; het 6% 
BTW-tarief wordt toegepast op 
arbeidsloon maar ook op alle 
materialen. Dat is dus een kor-
ting van 13%! 

Voor meer informatie kan men  
terecht op de websites www.de-
graaftegelsensanitair.nl of www.
vloertegelspecialist.nl. 



Vrijdag 8 en zaterdag 9 oktober designdagen!

Bij Martens Keukens & Haarden…

Comfort Wonen Castricum: alles voor 
een energiezuinig huis onder een dak
Castricum - Mevrouw De Groot 
uit Castricum heeft een ongeïso-
leerde woning uit 1960. Zij kreeg 
het afgelopen winter niet warm 
in haar woning en wil ook graag 
de energiekosten verlagen. Zij 
schakelde Comfort Wonen Cas-
tricum (CWC) in voor een ad-
vies. CWC begint met het opstel-
len van een energiescan. Deze 
scan geeft een inzicht hoe ener-
giezuinig de woning is en wordt 
kosteloos gemaakt. Uit de scan 
blijkt dat mevrouw De Groot flink 
kan besparen. Er  wordt een EPA 
rapport gemaakt. Dit maatwer-
kadvies geeft een gedetailleer-
de beschrijving van de installa-
tietechnische en bouwkundige 

aspecten, het binnenklimaat en 
het comfort van de woning. Er is 
momenteel 200 euro subsidie te 
krijgen voor degene die een rap-
port laat opstellen.

Uit het EPA rapport komt naar 
voren dat vloer en spouwmuur-
isolatie binnen vijf jaar wordt 
terug verdiend met een lage-
re energierekening. Daarnaast 
krijgt mevrouw De Groot een 
subsidie van 750 euro omdat 
haar huis veel energiezuiniger 
wordt. Dit alles wordt door Com-
fort Wonen Castricum geregeld. 
Mevrouw De Groot is vooral te 
spreken over het deskundige en 
vriendelijk personeel van CWC.

Comfort Wonen Castricum heeft 
installateurs in dienst die op 
de hoogte zijn van de nieuw-
ste techniek op het gebied van 
zonneboilers, zonnepanelen en 
warmtepompen. Er zijn momen-
teel subsidies mogelijk waar-
door installatie van deze appa-
ratuur nog aantrekkelijker wordt. 
Voor HR++ glas is er 35 euro per 
m2 subsidie mogelijk. Er geldt tot 
1-6-2011 een verlaging van 13% 
op het btw-tarief op de arbeid. 
Dus alle werkzaamheden wor-
den nog voordeliger aangebo-
den. Reageer snel en maak een 
afspraak met Comfort Wonen 
Castricum. 0251-653857. www.
comfortwonencastricum.nl

Uitgeest – Bij Martens Keukens 
& Haarden Uitgeest ontstaan 
op vrijdag 8 en zaterdag 9 okto-
ber de allermooiste keukenidee-
en. Tijdens deze dagen staan de 
professionele adviseurs klaar om 
met iedereen ideeën, wensen en 
voorkeuren op het gebied van 
keukens, functionaliteit, design 
en kleur te bespreken. Zij cre-
eren een beeld van een ideale 
keukenopstelling en dat beeld 
wordt vertaald naar een perfect 
keukenontwerp. De adviseurs 
doen dit kosteloos, geheel vrij-
blijvend en met heel veel plezier!
De hedendaagse keuken mag 
gezien worden. Het is een van 
de belangrijkste ruimtes in huis 
geworden en dat verdient een 
persoonlijke, gezellige invul-
ling. Maar het blijft natuurlijk 
wel een werkplek, dus moet er 
ook aan een praktische en ergo-
nomische invulling worden ge-
dacht. De specialisten van Mar-
tens Keukens & Haarden hel-
pen hun klanten daarbij en zet-
ten alle voor- en nadelen op een 
rij. Desgewenst komt een van de 

adviseurs op huisbezoek voor 
een persoonlijk advies op maat. 
“Wij denken vaak aan zaken 
waar onze klanten nog niet aan 
gedacht hebben. Of een droom-
keuken wel goed in de beschik-
bare ruimte past of er wel een 
geschikte aansluiting is voor 
een droomhaard. Onze klanten 
gaan niet over een nacht ijs bij 
zo’n belangrijke aankoop, maar 
dat doen wij ook zeker niet!” Bij 
Martens Keukens & Haarden 
kan men terecht voor keukens 
van diverse merken en topleve-
ranciers zoals Eggersmann, Se-
lectiv en Brockmann. Inclusief 
de gewenste inbouwapparatuur. 
Daarnaast vindt men in de show-
rooms haarden van diverse mer-
ken, zoals M-Design en Helex. 
In de showrooms in Uitgeest en 
Alkmaar staan de mooiste keu-
kens en haarden opgesteld; van 
strak en modern tot gezellig nos-
talgisch. Een uitgebreid assor-
timent keukenapparatuur en 
werkbladen completeren het ge-
heel. De showroom in Alkmaar 
is vier weken dicht geweest om 

een complete metamorfose te 
ondergaan. Het resultaat mag 
er zijn; de presentatie is sfeer-
vol, huiselijk en tegelijk zeer pro-
fessioneel. Het jonge team is so-
wieso voortdurend op zoek naar 
innovaties in hun vakgebied. Zo 
hebben zij onlangs de vakbeurs 
Mow in Duitsland bezocht om 
nieuwe ideeën op te doen. Dit 
heeft tot gevolg dat er weer flink 
is ingekocht en dat een aantal 
showroomkeukens tegen een 
sterk verlaagde prijs wordt aan-
geboden. Kwaliteit kent zijn prijs, 
maar bij Martens Keukens & 
Haarden kan men dus ook heel 
goed terecht met een minder 
groot budget! Wie een levens-
echte indruk van de nieuwe keu-
ken wil krijgen, gaat aan de slag 
met het KeukenOntwerp in 3D. 
Martens Keukens & Haarden 
verzorgt desgewenst alle bij-
komende werkzaamheden en 
biedt dus een totaalpakket voor 
optimaal gemak. Hierbij kan 
men denken aan het demonte-
ren van de huidige keuken het 
verzorgen van het installatie-

werk en bijvoorbeeld het tegel-
werk. Daarnaast is het moge-
lijk een bestaande keuken op te 
laten knappen. Denkt dan aan 
een nieuw werkblad, het aan-
passen van de fronten van de 
keukenkastjes, vervanging van 
de inbouwapparatuur of nieu-
we greepjes. Deze veranderin-
gen geven de keuken een nieuw 
en fris uiterlijk. Ook een bijpas-
sende eettafel van Asco op maat 
kan geleverd worden uitgevoerd 
in diverse soorten hout. Wie op 
zoek is naar een badkamermeu-
bel, een manier om de wasma-
chine of droger weg te werken 
of een slaapkamerkast kan hier 

ook terecht. Martens Keukens 
& Haarden staat sinds 1959 ga-
rant voor de beste kwaliteitskeu-
kens en -haarden en is een be-
grip in heel Noord-Holland. Het 
bedrijf is lid van Uw Keuken-
Speciaalzaak en dat staat voor 
de garantie voor deskundig ad-
vies, kwaliteit en service. Zowel 
voor, tijdens als na de aankoop! 
Kijk op www.martenskeukens.nl 
voor uitgebreide informatie. Het 
adres in Uitgeest is Hoorne 18, 
tel.: 0251-312106, de vernieuwde 
showroom in Alkmaar is te vin-
den op de Rijnstraat 117a, tel.: 
072-5202284. 

Van Ingen hifi video 
lanceert 3D televisie
Heemskerk - Van Ingen hifi vi-
deo heeft het nieuwste van het 
nieuwste in huis met de 3D tv’s. 
Een fantastische ontwikkeling 
waarmee je echt ‘ruimtelijk’ kunt 
kijken. Er is de laatste jaren veel 
gebeurd op het gebied van te-
levisie. Alles gaat in stroomver-
snelling. Het digitale kijken is 
aardig ingeburgerd en de platte 
schermen ook. De LED tv kwam 
er bij en nu is er dan de volstrekt 
nieuwe 3D tv. Het is een normale 
tv waar aan de buitenkant niets 
bijzonders aan te zien is. De 3D 
tv heeft als extra mogelijkheid 
om met speciale software en een 
voorzetbrilletje op, 3D tv te kij-
ken. Sommige films in de bios-
coop worden op deze manier ge-
toond en nu kan dat ook in de ei-
gen huiskamer. Er worden steeds 
meer films in 3D gemaakt. 
Bij Van Ingen adviseert men de 

klanten graag of een nieuwe 
ontwikkeling iets voor hen is. 
Niet iedereen vindt een veran-
dering ook een verbetering, het 
gaat er om wat bij iemand past. 
Men kan vrijblijvend in de winkel 
gaan ervaren hoe het 3D kijken 
in zijn werk gaat. 
Van Ingen hifi video heeft na 25 
jaar in Heemskerk nog steeds de 
vertrouwde manier van werken: 
persoonlijke aandacht en atten-
tie met een hoge mate van ser-
vice. Alle apparatuur kan indien 
gewenst vakkundig thuis wor-
den geïnstalleerd. 

Van Ingen hifi video is te vinden 
aan de Deutzstraat 2 in Heems-
kerk, tel. 0251-242 919. Geopend: 
dinsdag tot en met vrijdag van 
09.30 tot 18.00 uur, zaterdag van 
09.30 tot 17.00 uur, donderdag 
koopavond van 19.00 tot 21.00 uur. 



In de ruime en overzichtelijke 
showroom van De Woonzaken 
treft u vrijwel alles aan voor de 
aankleding van uw woning. Van 
zonwering voor binnen en bui-
ten tot houten vloeren, laminaat, 
tapijt en vinyl, het is er allemaal. 
Door groter of samen met part-
ners in de branche in te kopen 
slaagt het team van De Woonza-
ken erin om al deze artikelen te-
gen zeer scherpe prijzen aan te 
bieden, zonder daarbij de kwali-
teit uit het oog te verliezen. Ver-
koper Alex de Ruijter: ,,We heb-
ben bovendien regelmatig spe-
ciale actieprijzen met nog meer 
voordeel voor de klant. Wie bij-
voorbeeld een vloer of buiten-
zonwering koopt, krijgt van ons 
een waardecertificaat waarmee 

men recht heeft op 20% korting 
bij aankoop van gordijnen of ta-
pijt.’’ Het bedrijf koopt het beste 
uit de markt in, veelal direct bij 
de producent. De inkoop omvat 
bovendien meerdere winkels en 
een aantal producten wordt zelfs 
in eigen beheer geproduceerd.
Vanzelfsprekend kunt u bij De 
Woonzaken altijd terecht voor de 
nieuwste trends op het gebied 
van woningstoffering. In nauwe 
samenspraak met leveranciers 
en producenten wordt bepaald 
welke artikelen aan de collectie 
worden toegevoegd. Door regel-
matig grote vakbeurzen te be-
zoeken weten de inkopers van 
De Woonzaken zich altijd verze-
kerd van voldoende kennis met 
betrekking tot noviteiten in de 

Heemskerk - Het nieuwe concept dat vorig jaar door De Woonzaken aan de Lijnbaan 43 werd 
geïntroduceerd blijkt een gouden greep te zijn geweest. Door het assortiment minder breed te 
maken en voor de klant al bij de inkoop een voorselectie te maken van alleen de beste produc-
ten uit elk segment slaagt het bedrijf, dat de winkels Sunlite, ‘t Plankenhuis en Hometrend on-
der één naam heeft gebracht, erin om de klanten optimaal te laten profiteren van extra voor-
deel. De stijgende omzet mag uitzonderlijk worden genoemd in de branche en bewijst dat de 
nieuwe koers een schot in de roos is geweest.

Nieuw concept De Woonzaken blijkt schot in de roos

Specialisten in woninginrichting maken luxe betaalbaar

branche. Veelal is een samen-
werking met een leverancier ge-
baseerd op een jarenlange rela-
tie. ,,Wij zijn doorgaans onze le-
veranciers trouw, daardoor kun-
nen we een goede prijs bedin-
gen’’, aldus Alex de Ruijter. Hij 
vervolgt: ,,Dezelfde trouw zien 
we ook bij onze klanten. Wan-
neer mensen hier eenmaal iets 
gekocht hebben komen ze later 
vaak terug om ook andere zaken 
hier aan te schaffen. We bieden 
deze mensen vooral herkenbaar-
heid, zowel in de constante kwa-
liteit van onze collectie als in ac-
ties die regelmatig terugkeren.’’
In de showroom van De Woon-
zaken nemen vloeren een be-
langrijke plaats in. Ook hierin 
zijn trends waarneembaar: ,,De 

laatste tijd zien we dat steeds 
meer mensen weer kiezen voor 
een karpet op de vloer. Daar-
om hebben we nu een nieuwe 
actie. Iedereen die een vloer bij 
ons koopt, mag voor 10% van de 
waarde van die vloer een karpet 
uitzoeken!’’ In de winkel krijgt 

het team van De Woonzaken 
veel complimenten over de nieu-
we formule. ,,Je merkt dat men 
echt het verschil ziet met vroe-
ger. Regelmatig zeggen mensen 
dat we veel keus hebben, terwijl 
we vorig jaar juist de helft uit het 
assortiment hebben gehaald.” 

”In één woord uitstekend!”

Schuurman Keukens biedt 
kwaliteit tot in het detail
Castricum - Schuurman Keu-
kens bestaat sinds 1968 in Alk-
maar. Vanaf 2008 is de presti-
gieuze SieMatic-showroom te 
vinden aan de Fluorietweg 29 
in de Boekelermeer. Daar vindt 
men een breed scala aan mo-
gelijkheden, kleuren, materia-
len en vormgeving. Met als be-
langrijkste kenmerk de liefde 
voor het detail. Schuurman Keu-
kens biedt de inspiratie om uw 
ideeën en wensen waar te ma-
ken. Van CompactDesign, Mo-
dernCollection en ClassicCollec-
tion tot Design Puur en de ultie-
me SieMatic S1. Een persoonlijk 

keukenontwerp op basis van al-
le wensen en de plattegrond van 
de woning. Ruim 80% van de be-
woners van het Bakkersplein-
tje in Castricum weten inmiddels 
wat Schuurman Keukens daar-
mee bedoelt.
Het Bakkerspleintje is een pro-
ject van Symbion Planontwikke-
ling en Bouwbedrijf M.J. de Nijs. 
Beide partijen kozen voor de af-
werking en inrichting van 59 
appartementen voor kwaliteit. 
Naast Villeroy & Boch sanitair en 
Grohe kranen werden de Duitse 
kwaliteitskeukens van SieMatic 
geplaatst. Dit laatste geschied-

de volgens het uniek ontzorg-
concept van Schuurman Keu-
kens. Zij bieden de juiste infor-
matie, doordacht advies en per-
fectie in montage. Van eerste ori-
entatie en visualisatie in 3D tot 
aanschaf en plaatsing, Schuur-
man Keukens neemt alle romp-
slomp uit handen. De enthousi-
aste reacties van de nieuwe be-
woners van het Bakkerspleintje 
leveren het bewijs! 

“De adviezen en service van 
Schuurman Keukens in één 
woord: uitstekend!”, aldus me-
vrouw A.C.M Gagliardi-Venneker

De Schouw in Egmond aan den Hoef

De specialist in sfeer
Egmond - Steeds meer men-
sen verrijken hun woning met 
een gezellige haard. Niet zo gek, 
want haarden zijn ‘hot’ als sfee-
robject en als warmtebron. In de 
showroom van De Schouw in 
Egmond aan den Hoef vindt men 
een uitgebreide collectie haar-
den, schouwen, kachels en meu-
bels. Unieke items voor uw inte-
rieur. Van trendy tot tijdloos.

Van offerte tot onderhoud
Haardenspecialist De Schouw 
is een begrip in de regio en ver 
daarbuiten. Een erkend bedrijf 
dat al 25 jaar gespecialiseerd is 
in haarden en dealer is van alle 
bekende merken. Het familiebe-
drijf is aangesloten bij het Sfeer-
verwarmingsgilde en heeft ken-
nis, kwaliteit en klantvriendelijk-
heid hoog in het vaandel staan. 
Door de aanwezige ervaring en 
expertise is men er dan ook ze-
ker van dat er tot in lengte der 
jaren genoten kan worden van 
de investering. Want De Schouw 
biedt niet alleen een unieke col-
lectie, maar ook een unieke ser-
vice. Bovendien zijn alle mede-
werkers niet alleen verbonden 
met het bedrijf, maar ook met 
de familie. Zo blijft alles in eigen 
hand. Veilig en vertrouwd. Niet 
voor niets luidt het gezegde: ‘Ei-
gen haard is goud waard.’

Van klassiek tot modern
Wie de showroom van 500 vier-
kante meter instapt, kijkt werke-
lijk zijn ogen uit. Hier vindt men 
een breed aanbod aan haarden, 
schouwen, kachels en meubels 
in alle soorten en stijlen. Van 

sfeervolle romantiek tot strak 
design. Hoewel houtgestook-
te en gasgestookte haarden po-
pulair blijven, is er ook steeds 
meer vraag naar haarden die 
werken op elektriciteit, bio-etha-
nol of gel. Een absolute aanrader 
voor wie geen rookkanaal heeft 
of opziet tegen een verbouwing. 
De mogelijkheden zijn legio. Vast 
of flexibel inzetbaar. Het ver-
koopteam in de showroom ver-
telt belangstellenden graag alles 
over de voor- en eventuele na-
delen van de diverse mogelijk-
heden. Voor iedere woonsitua-
tie en woonwens is er een pas-
send product.

Meubels op maat
Een sierlijke schouw om de 
haard is prachtig. De Schouw 
heeft een uitgebreide collectie 
schouwen in diverse materialen. 
Van natuursteen, graniet, mar-
mer en kalksteen tot MDF en 
alle houtsoorten. Maar het kan 
nog mooier. Een haard geïnte-
greerd in een boekenwand? Of 
een eettafel van hetzelfde mate-
riaal? Origineel en onderschei-
dend! In het eigen meubelate-
lier worden schouwen, kasten en 
meubels op maat gemaakt. Men 
kan bijvoorbeeld de audio en tv 
mooi weg laten werken en ge-
nieten van soepel lopende la-
des en geïntegreerde verlichting. 
Win vrijblijvend meer informatie 
in of leg eigen ideeën op tafel. 
Samen met deze specialisten is 
men verzekerd van een optimaal 
ontwerp met een unieke uitstra-
ling. www.deschouwhaarden.nl.
Het adres is Lamoraalweg 69. 
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Schijnoptimalisatie!
Dat de gemeente Castricum besloten heeft om per 1-4-11 het huisvuil 
met zijladers te gaan ophalen, deed mijn nekharen overeind komen. Het 
is een relatief klein onderwerp, maar de beslissing is veel te snel en on-
doordacht genomen. Het plan riekt naar schijnoptimalisatie. Het lijkt een 
goed plan, maar bij nadere beschouwing zijn de voordelen minimaal en 
wegen m.i. niet op tegen de nadelen. De door de gemeente genoemde 
voordelen ‘sneller, goedkoper, hygiënischer’ zijn alle drie discutabel. En 
over de nadelen (initiële kosten, meer overlast, meer ruimtebeslag, ten 
koste van groen) wordt zelfs niets gezegd. 
Laatst zag ik in het Heemskerkerduin zo’n zijlader in de weer: een heel 
gemanoeuvreer om twee kliko’s automatisch te legen. Vlakbij mijn wo-
ning is een vuilnisophaalplek. Dat gaat met mensenhanden toch echt 
zichtbaar sneller. Uit welk rapport blijkt dat zijladers sneller zijn? Theo-
retisch misschien. Zijn er wel praktijkmetingen gedaan om de bewering 
sneller te staven? Hygiënischer vind ik een een argument dat er met de 
haren bijgesleept is. Vroeger, toen huisvuil in zakken en dozen aan de 
straat stonden, kon het soms een bende zijn en moest je soms oppas-
sen niet in iets scherps of viezigheid te grijpen. Maar nu: met kliko’s is 
een paar handschoenen voldoende. Maar meningen kunnen verschillen. 
Daarom stel ik voor: vraag het aan de betrokken vuilophalers of de be-
wering ‘hygiënischer’ van zijladers ook als een belangrijk winstpunt zien 
– of niet? Goedkoper? De enige bezuiniging, die ik lees, is een werkplek 
minder. Het ombouwen tot zijladers kost een paar ton, maar over de 
kosten van het creëren van ophaalplekken lees ik niets. Dit zou weleens 
erg tegen kunnen vallen. Hoe groot is dan de terugverdientijd nog? Laat 
dat eerst eens berekenen. En is het wegbezuinigen van een werkplek nu 
wel een voordeel, zelfs als je het puur zakelijk bekijkt? Automatisch is 
namelijk niet altijd beter. Met mensenhanden verlopen dingen nu een-
maal soepeler. De kliko’s staan in de praktijk nu eenmaal niet 100% in 
het gelid. Nadelen, daar wordt niets over gezegd, maar ze zijn er wel. 
De nieuwe methode zal meer ruimte in beslag nemen. Ophaalplekken 
moeten gecreëerd worden. Maar in veel situaties is dit niet eens moge-
lijk. Bijvoorbeeld: ik woon aan de Mient: aan beide zijden een fietspad 
en ook een smalle stoep. Voor het plantsoen zou je steeds de straat over 
moeten en je houdt weinig groen over. De zijstraten van de Mient zijn 
erg smal en al overvol met geparkeerde auto’s. Hoe denkt men in deze 
buurt opaalplekken te realiseren? En als het al lukt: tegen welke kosten, 
tegen hoeveel overlast en hoeveel Openbaar Groen gaat eraan verloren? 
En wegen de vermeende voordelen dan nog wel op tegen de nadelen. 
Ik wil aan de wethouder vragen pas op de plaats te maken. Eerst de 
voor- en nadelen eens goed op een rij te zetten en deze aan de Raad 
voor te leggen. Mijn mening als bewoner blijft: onzalig plan. Er is geen 
businesscase voor. Niet doen dus.
Rob Ceelen, Castricum.

Verschil tussen Limmen 
en Castricum
Een aantal jaar geleden werd het bejaardentehuis in Limmen afgebroken, 
waarna er nieuwe appartementencomplexen werden gebouwd. Vele be-
woners van de Vredeburglaan waren hierop tegen, maar de gemeente 
Castricum verzekerde iedereen dat alles mooier werd. Ook de rijbaan 
van de Vredeburglaan zou helemaal aangepast worden. Inmiddels is al-
les afgebouwd en de Vredeburglaan is enigszins aangepast. Maar de 
rijbaan zelf ziet er nog steeds niet uit. De kuilen en scheuren in de weg 
werden alleen maar erger. Afgelopen augustus ontvingen wij een brief 
van de gemeente Castricum waarin stond dat er onderhoudswerkzaam-
heden aan de Vredeburglaan zouden komen. Joepie, dachten wij eerst. 
Een paar dagen later stonden de verkeersborden al in de grond en wij 
dachten dat de rijbaan eindelijk geheel vernieuwd zou worden. Maar wat 
schetste onze verbazing, binnen één ochtendje was alles weer weg. Niet 
de gehele rijbaan, maar slechts aan een paar plekjes was onderhoud 
verricht. Nu ziet de weg er uit als een fietsband die op meerdere plekken 
geplakt is. Terwijl een nieuwe asfaltlaag niet meer dan normaal had ge-
weest. Maar goed, het is natuurlijk wél belangrijk dat Castricum er netjes 
en goed uitziet. De Dorpsstraat is wél in zijn geheel vernieuwd en het 
gemeentehuis moet natuurlijk ook geheel opnieuw gebouwd worden 
ín Castricum. Terwijl er in Limmen een prachtig gemeentehuis staat die 
volgens ons ook het gemeentehuis van de gemeente had kunnen zijn.
Toch jammer, een samenvoeging tot CAL. De gemeente Castricum 
zal Castricum toch altijd op de eerste plaats houden en Limmen en 
Akersloot zijn toch lang niet zo belangrijk…
Familie Koot, Vredeburglaan Limmen.

Appartementen senioren 
komt het er nog eens van?
Zo’n drie jaar zijn wij in gesprek met wethouder Portegies, de wo-
ningcorporatie Kennemer Wonen, Biesterbos en enkele fracties van 
de politieke partijen in Castricum om geschikte en betaalbare huurap-
partementen voor senioren van de grond te krijgen. Wij hoopten dat 
het project Nieuw Geesterhage mogelijkheden zou bieden een aantal 
van deze woningen te realiseren. Lettend op wat in ons land in allerlei 
plaatsen mogelijk is, was en is onze insteek appartementen van 90 
à 100m² voor een maximale huur van 1000 euro per maand. Uit de 
gesprekken met name met Biesterbos gloorde enige hoop dat ver-
wezenlijking van onze wens mogelijk was. Echter, uit de informatieve 
bijeenkomst op maandag 20 september, georganiseerd door het ge-
meentebestuur, Kennemer Wonen en Biesterbos,  bleek dat deze hoop 
ijdel was: wat gebouwd gaat worden komt bij lange na niet overeen 
met het doel dat ons voor ogen staat, niet wat de oppervlakte betreft 
noch de huurprijs.
Alle betrokkenen zijn het er wel over eens dat voor deze groep ade-
quaat gebouwd moet worden, maar steeds vernemen wij dat realise-
ring van dergelijke projecten heel moeilijk is. Wij zijn de overtuiging 
toegedaan dat niet of nauwelijks bouwen voor deze grote groep een 
enorm probleem veroorzaakt, namelijk geen doorstroming, senioren 
die noodgedwongen in hun eengezinswoningen blijven zitten en al-
lerlei aanpassingen moeten aanbrengen, of uit Castricum ‘verjaagd’ 
worden! Uit gegevens die ons door de gemeente zijn verstrekt, blijkt 
dat zo’n 6.000 inwoners van de locatie Castricum boven de 60 jaar zijn. 
Daarvan moeten er vele honderden zijn die ons in onze opzet steunen. 
Wij hebben in die drie jaar talrijke positieve reacties ontvangen van in-
woners die een dergelijk appartement graag zouden willen betrekken, 
maar tot nog toe zijn onze gegevens hierover onnauwkeurig. Om het 
gemeentebestuur en andere betrokkenen er mede van te overtuigen 
hoe groot de nood nu is en in de toekomst alleen maar zal groeien, als 
er geen passende actie wordt ondernomen, roepen wij alle senioren 
op te reageren als zij in de nabije toekomst belangstelling hebben voor 
een huurappartement zoals door ons hiervoor is aangegeven. Men kan 
reageren via een e-mail naar jan.buijsman@live.nl of telefonisch onder  
nr. 0251650137, uiterlijk tot zaterdag 24 oktober. 
Leo van der Linden, Jan Buijsman. 

Concert op zondag: 
Turkse tango bij Toonbeeld
Castricum - Op 17 oktober 
wordt de Toonbeeld concertserie 
‘Concert op zondag’ vervolgt met 
een optreden van het ensem-
ble Tombaz. Dit ensemble, be-
staande uit zes musici, schenkt 
met name aandacht aan de Turk-
se tango, maar zal ook enke-
le Griekse, Japanse, Engelse en 
Arabische nummers ten geho-
re brengen. Begeleiding van de 
zang zal plaatsvinden door pia-
no, contrabas, viool, klarinet en 
accordeon. Het concert wordt 
gehouden in de aula van Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6. 
Aanvangstijd van het concert 
11.30 uur. Kaarten zijn verkrijg-

Castricum - Komt er een te-
kort aan fossiele brandstoffen of 
is er een overvloed, die het kli-
maat kan ontregelen? Wat zijn 
de mogelijkheden van duurza-
me energie en die van kolen en 
kernenergie, waar momenteel de 
aandacht naar uitgaat? Door-
gaan met windmolenparken en 
zonne-energie? Evert Sjoertsma 
(ECN) presenteert op prikkelen-
de wijze en met onconventionele 
gezichtspunten de mogelijkhe-
den voor een duurzame energie-
toekomst. Deze actuele cursus in 
vier bijeenkomsten op dinsdag 
vanaf 19.30 uur, start op 2 no-
vember bij de VUcas. Inschrijven 
via www.vucas.nl of op het Kooi-
plein 24a, tel. 670048.

Cursus energie

Castricum - Het Vucas-cou-
vert heeft dit keer als thema ‘De 
kunst van het genieten’. Op don-
derdag 21 oktober en 2 decem-
ber is er een speciaal arrange-
ment op topniveau bij restaurant 
Apicius. Eten en (praten over) 
genieten. Opgave via www.vu-
cas.nl of tel. 0251-670048.

De kunst van 
het genieten

Digitale gevaren
Regio - Forte Kinderopvang or-
ganiseert op woensdag 13 ok-
tober vanaf 20.00 uur de gra-
tis lezing ‘Digitale gevaren anno 
2010’. De lezing wordt gehouden  
op Boekenstein 43a in Heiloo. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
tot 7 oktober opgeven via www.
fortebv.nl, via info@fortebv.nl of 
via tel.: 0251–658058. 

baar aan de zaal en via e-mail: 
toonbeeld.concertopzondag@
gmail.com. 

MEGA VLOOIENMARKT
KENNEMERHAL HAARLEM
ZON. 10 OKTObER

300 STANDS 
VANAERLEbV.NL



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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
6 oktober 2010

Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkijken 
op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4.

AAngevrAAgde vergunningen en 
ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verzoe-
ken ontvangen. Deze kennisgeving betekent niet dat mede-
werking wordt verleend.
230910 Heereweg 89 in Bakkum
 Het bouwen van een woning met bijgebouw
240910 Hyacintenveld 29 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Geelvinckstraat 43 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
270910 Oude Haarlemmerweg t.o. nr. 77 
 (kad. H, 286) in Castricum
 Het plaatsen van een showroom
 Breedeweg 55 in Castricum
 Het plaatsen van een schuur (legalisatie)
 Breedeweg 55 in Castricum
 Het plaatsen van een bijgebouw met kelder
 Breedeweg 55 in Castricum
 Het gedeeltelijk slopen van de paardenstal
280910 Prins Frederik Hendrikstraat 19 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Schoutenbosch 77 in Castricum
 Het plaatsen van een carport
290910 Breedeweg 61 in Castricum
 Het vernieuwen van de veestal en 2 bergingen
 Breedeweg 61 in Castricum
 Het slopen van de veestal en 2 bergingen
 Bogerdlaan 13 in Limmen
 Het plaatsen van een erker
 Middenweg 69 in Limmen
 Het bouwen van een woning
 Willem de Rijkelaan 24 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Visweg 50 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning

300910 Witte de Withstraat 1 in Castricum
 Het plaatsen van een carport
 Laanacker 8 in Castricum
 Het plaatsen van een pannendak op de luifel
 Laanacker 10 in Castricum
 Het plaatsen van een pannendak op de luifel
300910 Achterweg 15 in Limmen
 Het bouwen van een woning met berging

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met in-
gang van donderdag 7 oktober 2010 de volgende aanvra-
gen om ontheffing van het bestemmingsplan gedurende 6 
weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 van de 
Wet ruimtelijke ordening
 Raadhuisplein 3 in Castricum
 1902 CA
 Het realiseren van een fitnesscentrum voor 
 maximaal 5 jaar

Gedurende de inzagentermijn van 6 weken kan een belang-
hebbende mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen 
bij de gemeente. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met team BWB, be-
reikbaar via (0251) 66 1122.

verleende vergunningen  
Burgemeester en wethouders hebben de volgende beslui-
ten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing 
220910 Dorpsstraat 148 in Castricum
 Het bouwen van een woning
290910 Sportlaan 12 in Limmen
 Het plaatsen van een overkapping
 Boschweg 6 in Akersloot
 Het uitbreiden van de woning (legalisatie)
 Mient 1 in Castricum
 Het vernieuwen van de berging

Agenda
Raadsplein
7 oktober 2010
Raadscaroussel
19:30-21:00 uur: Vervolg bespreking bestemmingsplan 
 kampeerterreinen Bakkum en Geversduin;
19:30-21:00 uur: Garantstelling voor nieuwbouw clubhuis 
 Mixed Hockey Club Castricum (MHCC).
21:15-22:00 uur: Bespreken amendement(en) structuurvisie 
 Buiten Gewoon Castricum.

Raadsvergadering 
22.15 uur:  Besluitvorming  
 Structuurvisie Buiten Gewoon Castricum; 
 Initiatiefvoorstel VVD inzake wijziging 
 Winkeltijdenverordening.

De gehele agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien via 
www.castricum.nl. 

WWW.CASTRICUM.NL

In Limmen start binnenkort 
een proef waarmee het plastic 
afval beter kan worden inge-
zameld. Speciale kroonringen 
worden aan lantaarnpalen en 
andere palen in de straat aan-
gebracht. De ringen zijn voor-
zien van haakjes waaraan de 
plastic zakken kunnen worden 
opgehangen. Dat voorkomt 

dat de zakken wegwaaien en 
ook dieren kunnen ze moeilij-
ker stukmaken.
De proef wordt vanaf half ok-
tober gehouden in de straten 
Hogeweg, Achtkant, Molen-
weg en De Wieken. Bewoners 
wordt om medewerking ge-
vraagd. Bij een goed resultaat 
wordt het systeem uitgebreid.

Na een succesvolle campag-
ne in het voorjaar van 2010 
wordt vanaf 11 oktober in alle 
gemeenten in de provincie 
Noord-Holland de gratis Tip-
krant van Positief Opvoeden, 
Triple P verspreid. De titel - 
Zorg goed voor jezelf! - is een 
van de vijf belangrijke bood-
schappen van Positief Opvoe-
den. De campagne is mede 
mogelijk gemaakt door bijdra-

gen van de Provincie Noord-
Holland en de gemeenten. De 
krant wordt gratis verspreid bij 
onder andere kinderopvang, 
peuterspeelzalen, scholen, 
Centra voor Jeugd en Gezin, 
consultatiebureaus, bibliothe-
ken, huisartsen en verloskun-
digen. 

De krant is ook te downloaden 
via www.positiefopvoeden.nl. 

Proef bij inzameling plastic

Zorg Goed voor Jezelf 
tipkrant Positief opvoeden



Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de 
dag van bekendmaking van het besluit een beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank Alkmaar, Sector Be-
stuursrecht (Postbus 251, 1800 BG Alkmaar). Voor 
de behandeling van een beroepschrift is griffierecht 
verschuldigd.
In het beroepschrift moeten tenminste zijn vermeld:
naam, adres en handtekening van de indiener;
datum aanduiding;
omschrijving van het besluit waartegen het beroep-
schrift is gericht (bv. door vermelding van het ken-
merk van het besluit of door bijvoeging van een ko-
pie ervan);
gronden van het beroep (de reden(en) waarom de 
indiener het met het besluit oneens is).

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van 
een beroepschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, 
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken 
belangen vereist, een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht 
(Postbus 251, 1800 BG Alkmaar); voorwaarde is dat 
tevens een beroepschrift is ingediend. Voor de be-
handeling van zo’n verzoek is griffierecht verschul-
digd.  

Bouwvergunningen	
270910 Prins Hendrikstraat 7 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
290910 Breedeweg 50 in Castricum
 Het wijzigen van de voorgevel
300910 Witte de Withstraat 1 in Castricum
 Het plaatsen van een carport
 Laanacker 8 in Castricum
 Het plaatsen van een pannendak op de luifel
 Laanacker 10 in Castricum
 Het plaatsen van een pannendak op de luifel
 Jan Valkeringlaan 12 in Limmen
 Het plaatsen van dakkapellen
 Van Haerlemlaan 31 in Bakkum
 Het bouwen van een clubhuis (MHCC)
 Rembrandtsingel 1 in Akersloot
 Het vernieuwen van de gevelreclame

Sloopvergunningen
230910 Dorpsstraat 148 in Castricum
 Het slopen van de woning met garage
290910 Mient 1 in Castricum
 Het slopen van de berging/ opslagruimte

APV-vergunning	(overigen)
Kermis Bakkum: aan Hotel café restaurant Borst is 
vergunning verleend voor het plaatsen van een over-
kapping e.d. ten behoeve van de kermis te Bakkum 
van 9 t/m 10 oktober 2010.
Plaatsen kerstboom: aan Vereniging Dorpsraad Bak-
kum is vergunning verleend voor het plaatsen van 
een kerstboom op het plein aan de Van der Mijleweg 
te Bakkum van 11 december 2010 tot 9 januari 2011. 
Ontheffing sluitingsuur: Aan Snackbar De Klomp, 
Van der Mijleweg 29, is ontheffing verleend van het 
sluitingsuur van 9 op 10 oktober en van 10 op 11 
oktober 2010 tot 03.00 uur.
Ontheffing sluitingsuur: Aan S.V. de Vrijheid Cas-
tricum is ontheffing verleend van de openingstijden 
voor de kantine aan de Korte Brakersweg 1 te Cas-
tricum op 2 oktober 2010 van 17.00 tot 24.00 uur.

Evenementenvergunning
Kerstsamenzang: aan Vereniging Dorpsraad Bakkum 
is vergunning verleend voor het organiseren van een 
kerstsamenzang op 24 december 2010 van 18.00 tot 
21.00 uur op de Van der Mijleweg te Bakkum.

Drank-	en	horecavergunning
Ontheffing	art.	35	Drank-	en	Horecawet
Aan de heer R. Holshuysen  van ‘t Mirakel van Bak-
kum is ontheffing van art. 35 van de Drank - en Ho-
recawet verleend tbv het benefietfestival op 8 okto-
ber 2010 op de gemeentewerf te Bakkum.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de da-
tum van bekendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen bij de gemeente (Postbus 1301, 1900 
BH Castricum).

Heroverweging	 verleende	 bouwvergunning	 en	 ont-
heffing	te	verlenen	als	bedoeld	in	artikel	3.6	van	de	
Wet	ruimtelijke	ordening;
240910 Zonnedauw 21 in Limmen, 1906 HB
 Het plaatsen van een veranda

Beroep 
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag 
van verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep 
gaan bij de Arrondissementsrechtbank in Alkmaar. 
Degene die beroep instelt kan eveneens de voor-
zieningenrechter van de rechtbank Alkmaar, sector 
bestuursrecht verzoeken om voorlopige voorziening 
te treffen. Het adres is: Arrondissementsrecht bank 
Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 1800 BG  
Alkmaar.
Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd.  
Na indiening van het beroepschrift ontvangt u een 
acceptgiro van de Griffie van de Rechtbank.

Bestemmingsplannen
Vooraankondiging ex artikel 1.3.1. Bro voornemen 
voorbereiding bestemmingsplan Paulusschool Cas-
tricum
Burgemeester en wethouders van Castricum geven 
overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruim-
telijke ordening (Bro) kennis van het voornemen om 
het volgende bestemmingsplan voor te bereiden:
Bestemmingsplan Paulusschool Castricum
Het plangebied betreft het terrein van de huidige 
Paulusschool aan de Eerste Groenelaan in Castricum. 
De plangrens wordt gevormd door de Oranjelaan 
(noordzijde), Willem de Zwijgerlaan (oostzijde), de 
Eerste Groenelaan (zuidzijde) en het Heliosterrein 
(westzijde). 
Het voor te bereiden bestemmingsplan bevat de 
sloop van de huidige bebouwing. Deze wordt ver-
vangen door een negenklassige basisschool met 
daarop maximaal 15 bovenwoningen. 
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier ge-
meld dat er geen stukken betreffende het voornemen 
ter inzage liggen, er geen gelegenheid wordt gebo-
den zienswijzen omtrent dit voornemen naar voren te 
brengen en dat er geen onafhankelijke instantie in de 
gelegenheid wordt gesteld advies uit te brengen over 
dit voornemen.
Het voorontwerpbestemmingsplan zal op een nader 
te bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage 
gelegd worden en is dan tevens te bekijken op de 
gemeentelijke internetsite. De termijn van de ter in-
zage legging van het voorontwerp wordt eveneens 
gepubliceerd in het Nieuwsblad voor Castricum en op 
de gemeentelijke internetsite.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging 
kunt u contact opnemen met de afdeling Dienstver-
lening, Team Bouwen, Wonen en Bedrijven; mw. H. 
Goverde-Bruins, via tel. (0251) 661 122.

Wet milieuBeheer
Maatwerkvoorschriften
Ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften
Café My Way, Dorpsstraat 87 Castricum
Op de inrichting is het Besluit	algemene	regels	voor	
inrichtingen	milieubeheer (verder: het Besluit) en de 
bijbehorende Regeling	algemene	regels	 inrichtingen	
milieubeheer (verder: de Regeling) van toepassing. 
Horecabedrijven kunnen gezien hun aard overlast in 
de directe woonomgeving veroorzaken, te denken 
valt aan muziekgeluid. Op grond van artikel 2.20 lid 
5 van het Activiteitenbesluit en artikel 4:82 van de Al-
gemene wet bestuursrecht kan het college bij maat-
werkvoorschriften bepalen welke technische voorzie-
ningen in de inrichting moeten worden aangebracht 
en welke gedragsregels in acht moeten worden ge-
nomen om aan de geldende geluidsnormen te vol-
doen. Het college legt maatwerkvoorschriften op om 
ervoor te zorgen dat ook na 1 januari 2011 aan de 
geldende geluidsnormen wordt voldaan. 
Zie verder onderstaande ‘Zienswijze’. 

Ontwerpbeschikking maatwerkvoorschriften Klever-
laan Beheer BV. Rijksweg 154 A Limmen
Voor de inrichting is op 19 mei 1998, no.LO597, een 
oprichtingsvergunning op grond van de Wet milieu-
beheer afgegeven. Op 1 januari 2008 is het Besluit	
algemene	 regels	 voor	 inrichtingen	 milieubeheer 
(verder: het Activiteitenbesluit) en de bijbehorende 

Regeling	algemene	regels	inrichtingen	milieubeheer	
(verder: de Regeling) van kracht geworden. In het 
kader van het Besluit is de inrichting aan te merken 
als een type B inrichting. Dit betekent dat vanaf 1 
januari 2008 moet worden voldaan aan het Besluit 
en de Regeling. Ingevolge het geldende overgangs-
recht blijven de voorschriften F.1 t/m F9 uit de mi-
lieuvergunning tot 1 januari 2011 van kracht. In deze 
voorschriften is bepaald welke technische voorzienin-
gen in de inrichting moeten worden aangebracht en 
welke gedragsregels in acht moeten worden geno-
men om geluidsoverlast te voorkomen. Het college 
legt maatwerkvoorschriften op om ervoor te zorgen 
dat ook na 1 januari 2011 aan de geldende geluids-
normen wordt voldaan.

Zienswijze
Beide bovengenoemde ontwerpbeschikkingen over 
maatwerkvoorschriften liggen (inclusief bijbehorende 
stukken) gedurende twee weken, van 7 oktober tot 
en met 21 oktober 2010 ter inzage bij de afdeling 
Dienstverlening, team Bouwen, Wonen en Bedrij-
ven, Zonnedauw 4 te Limmen van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, en ‘s middags 
uitsluitend op afspraak: tel. (0251) 661 122. Uw 
schriftelijke zienswijze kunt u gedurende twee weken 
indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Milieudienst 
Regio Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC  Alkmaar. In uw 
zienswijze kunt u vermelden of al dan niet uw per-
soonlijke gegevens bekend mogen worden gemaakt. 
Een hoorzitting over de ontwerpbeschikking van de 
maatwerkvoorschriften kan voor het einde van de 
inzagetermijn telefonisch worden aangevraagd. Wij 
verzoeken u dit voor 21 oktober 2010 te doen bij 
de Milieudienst Regio Alkmaar, mw. M. Tromp, tele-
foonnummer (072) 548 85 19. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met G. de Pijper, Milieu-
dienst Regio Alkmaar, tel. (072) 548 84 66.

Verordening
Wijzigingsverordening op de beheersverordening 
begraafplaatsen Castricum 2010
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 
23 september 2010 de wijzigingsverordening op de 
beheersverordening begraafplaatsen Castricum 2010
heeft vastgesteld. 
In de deze wijzigingsverordening zijn 7 wijzigingen 
op de beheersverordening Begraafplaatsen Castri-
cum 2010 omschreven.
Deze gewijzigde verordening treedt in werking met 
ingang van de eerste dag na bekendmaking.
De verordening ligt vanaf vandaag 12 weken voor 
een ieder ter inzage bij de informatiebalie van het ge-
meentehuis van Castricum en in de locatie Limmen. 
Inlichtingen over de verordening kunt u krijgen bij de 
heer Markowski, tel 0251-661147.

Algemene plaatselijke verordening
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeente-
wet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 23 september 2010 de Algemene plaatselijke 
verordening heeft vastgesteld. 
Deze verordening treedt in werking met ingang van 
de eerste dag na bekendmaking.
De verordening ligt vanaf vandaag 12 weken voor 
een ieder ter inzage bij de informatiebalie van het ge-
meentehuis van Castricum en in de locatie Limmen. 
Inlichtingen over de verordening kunt u krijgen bij 
mevrouw M. Jager tel: 0251 661399.

toepassing artikel 3:18, 
lid 4 aWB
Burgemeester en wethouders brengen overeenkom-
stig artikel 3:18, lid 4 van de Algemene wet bestuurs-
recht (AWB)  ter algemene kennis dat geen zienswij-
zen naar voren zijn gebracht over het ontwerpbesluit 
voor:
Het wijzigen van het voormalige ziekenpaviljoen voor 
vrouwen “Breehorn”, Duinenbosch 3 te Castricum 
(rijksmonument).

Castricum, 6 oktober 2010




