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“Een album om te koesteren”
Casrtricum - ‘Speaking of Love’, 
de titel van de nieuwe cd van 
het Jos van Beest Trio en zan-
geres Mariëlle Koeman, verwijst 
naar passie. Passie voor muziek, 
de liefde voor het leven en voor 
elkaar. “De titel is een vertaling 
van het Braziliaanse nummer Fa-
lando de Amor, een prachtig mu-
zikaal gedicht”, vertelt Mariëlle, 
levenspartner van Jos. 
De cd is in opdracht van het Ja-
panse jazzlabel Atelier Sawano 
tot stand gekomen. Pianist Jos 
van Beest staat sinds 1999 on-
der contract bij dit label en geeft 

Emergo verrast Hector Moreno
Castricum - Het jongste lid van Emergo, Janine de Nijs, verraste op 
29 oktober AZ-speler Hector Moreno. RTV-NH nam opnames naar 
aanleiding van een kijkersvraag die haar oom een jaar geleden had 
ingestuurd. De wens was om het Mexicaanse volksliedje ‘Cielito Lin-
do’ te laten spelen voor Hector Moreno door Janine. Dit liedje wordt 
ook voor Hector door de AZ-fans gezongen.

Mishandeling
Castricum - Een 44-jarige Belg 
werd vorige week dinsdagavond 
rond 19.00 uur aangehouden 
in Castricum voor mishande-
ling van zijn buurvrouw. De man 
verblijft regelmatig in een wo-
ning in Castricum. De 89-jarige 
buurvrouw kwam bij de man aan 
de deur vanwege geluidsover-
last. De man werd zo boos op 
de vrouw dat hij haar een harde 
duw gaf. Hierdoor viel zij en kon 
niet meer opstaan. Een bewo-
ner die op het tumult af was ge-
komen, hielp de vrouw. De ver-
dachte werd door de politie aan-
gehouden en overgebracht naar 
het politiebureau.
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het is
er weer !!

wild
zwijn

van de
veluwe

uitverkochte concerten in de be-
langrijkste concertzalen door 

heel Japan, ook samen met Ma-
riëlle. “Of we weer op tournee 
gaan in Japan is nog even af-
wachten, maar de eerste reac-
ties uit Japan zijn heel enthou-
siast”, zegt Jos. Drie dagen lang 
werden de opnames gemaakt in 
de studio van Frans Hendriks in 
Limmen. Jos: “Deze samenwer-
king verliep heel goed. Frans is 
een geweldige opnametechni-
cus.” Mariëlle vervolgt: “Je kunt 
op de cd horen dat we de num-
mers met een glimlach hebben 
opgenomen, de sfeer was zo ont-
spannen.” Naast Jos en Mariëlle, 
speelt Eric Schoonderwoerd bas, 
Nanning van der Hoop drumt 
en als gastgitarist is Walther 
de Graaff te horen. Terwijl Ate-
lier Sawano alle vrijheid geeft 
aan de muzikale invulling van de 
cd, hebben zij geen inspraak bij 
de uitvoering van de hoes. Jos: 
“Die is heel mooi geworden. We 
hebben jazzcriticus Arnold van 
Kampen bereid gevonden de li-
ner notes te schrijven. Dat deed 
hij eerder voor ondermeer Oscar 
Peterson.” Van Kampen schreef 
als slotzin: ‘Speaking of Love is 
een album om te koesteren, om 
te beluisteren tijdens de betere 
momenten van het leven.’ Het al-
bum wordt op 20 november ge-
presenteerd in Osaka in Japan. 
Op 27 december is de presen-
tatie tijdens de laatste editie van 
Jazz in Bakkum van dit jaar in 
Hotel Borst. 

De gezellige 
markt van
Castricum

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

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

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-

Gevonden en
vermiste dieren

Zondagconcert Toonbeeld op 8 
november: Fado & Guitarras
Castricum - Op zondag 8 no-
vember treedt het kwartet Fado 
& Guitarras op bij Toonbeeld. De 
fado ontstond begin 19e eeuw 
in de achterbuurten van Lissa-
bon. Zo rond 1900 raakte ze ‘sa-
lonfähig’ en is nu niet meer weg 
te denken uit het hedendaag-
se muziekrepertoire. De grote 
doorbraak op internationaal ni-
veau kwam zo’n tien jaar gele-
den en sindsdien is de belang-
stelling voor deze muziek alleen 
maar toegenomen. Een sterke 
groei van het toerisme naar Por-
tugal zal daar ook aan hebben 
bijgedragen.
Zover hoeft men echter niet te 
reizen om voor honderd procent 

originele fadomuziek te horen. 
Het kwartet Fados & Guitarras 
bestaat voor driekwart uit Por-
tugese musici. Alleen Elmar Gar-
dés, guitaar, is geboren in Am-
sterdam; de overige drie allen in 
Lissabon, waar ze reeds als kind 
in aanraking kwamen met de au-
thentieke fado.
Losse kaarten zijn verkrijgbaar bij 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6, aan de zaal of bij Boekhandel 
Laan, de Readshop en Muziek-
handel Borstlap. Kaarten kunnen 
ook via de website www.toon-
beeld.tv gereserveerd worden.
Het optreden begint om 11.30 
uur. Toegang 10,00 euro, CJP/65+ 
8,00 euro en kinderen 4,00 euro.

Najaarsconcert van muziek- 
vereniging Excelsior Limmen
Limmen – Op 7 november staan 
de deuren van Partycentrum de 
Vredeburg open voor een ieder 
die wil komen luisteren naar het 
najaarsconcert van Muziekver-
eniging Excelsior Limmen. Om 
20.00 uur bijten de leden van de 
jeugdslagwerkgroep en het op-
leidingsorkest het spits af met 
een verrassend programma dat 
in de korte tijd na de zomerstop 
is ingestudeerd. 
De ‘grote’ orkesten, dat wil zeg-

gen de Slagwerkgroep en het 
Harmonieorkest, zullen daar-
na het programma vervolgen, 
met bekende en minder beken-
de muziekstukken, die garant 
staan voor een boeiend en ge-
zellig luisterconcert. 
Het geheel staat onder leiding 
van dirigenten Floris van Tol 
(slagwerkorkesten) en Liesbeth 
Zonneveld (harmonieorkesten). 
De toegang is 2,50 euro en voor 
kinderen en donateurs gratis. 

Van boven naar beneden: Elmar Gardés (gitaar), Isabel Silva (zang), 
Manuel Fadista (zang) en Nuno Gligó (Portugese gitaar).

Tuinieren in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Zaterdag 7 novem-
ber vindt de landelijke Natuur-
werkdag plaats. Voor alweer de 
negende keer kan iedereen een 
dag meewerken aan het be-
houd en herstel van natuur en 
landschap. De Tuin van Kapitein 
Rommel doet mee en kan alle 
hulp gebruiken.
Op deze dag worden aller-
lei werkzaamheden verricht die 
nodig zijn voor dit seizoen, zo-
als maaiwerk, takkenrillen en 

het slib uit de vijver wegbagge-
ren. Voor iedereen is er wel een 
klusje dat bij ze past. De Natuur-
werkdag begint om 10.00 uur en 
duurt tot 15.30 uur. Voor drinken 
en een lunch zorgt de Tuin van 
Kapitein Rommel. Voor meer in-
formatie en aanmeldingen kan 
men terecht op www.natuur-
werkdag.nl of contact opnemen 
met de Tuin van Kapitein Rom-
mel op telefoonnummer: 0251-
672356. 

5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Vermist:
Kortenaerplantsoen Castricum: 
bruincypers poesje, wit neusje, 
kin en bef, 4 kniekousjes en zwart 
staartpuntje, 5 maanden, Zoë en. 
cypers katertje, witte wangetjes, 
mond en kin, bruin vlekje op lin-
ker wang, witte voor- en onder-
kant, 5 maanden, Tommy.
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Voorbereiding op de 
CITO-toets bij Cognovi
Castricum - In februari 2010 
wordt in het basisonderwijs de 
CITO-toets afgenomen. Leerlin-
gen van groep 8 worden dan ge-
test op hun kennis van drie do-
meinen: Taal, Rekenen en Stu-
dievaardigheden. De eindsco-
re van de leerling is een belang-
rijke voorspeller van succes op 
een vervolgopleiding. Daarom 
wordt de score, meestal samen 
met een advies van de school, 
gebruikt om te keuze voor een 
schooltype te bepalen. Wordt het 
MAVO, VMBO, HAVO of mis-
schien wel VWO?

Omdat de score zo 
(mede)bepalend is voor de toe-
komst van het kind, besteden de 
basisscholen natuurlijk aandacht 
aan het oefenen. Terecht: de CI-
TO-toets is een kennistest en oe-
fenen kan de score aantoonbaar 
verbeteren. 

Wie op zoek is naar een intensie-
vere voorbereiding voor het kind, 
kan terecht bij Cognovi. Cogno-
vi biedt een CITO-training aan, 
helemaal gericht op een goede 
voorbereiding. De CITO-training 
richt zich op de toetsen die de 
eindscore bepalen. De leerling  

krijgt per subonderdeel instruc-
ties voor de taakaanpak. Cogno-
vi gaat daarbij uit van de kracht 
van het kind! Eruit halen wat er-
in zit. Het kind gaat zo met meer 
zelfvertrouwen en kennis de CI-
TO-toets tegemoet. De training 
bestaat uit vier bijeenkomsten 
van drie uur op de zaterdag-
middag. De training is gericht 
op taakaanpak, multiple-choice 
training en bekendheid met de 
CITO-systematiek. De begelei-
ding geschiedt op persoonlijke 
wijze.

De training vindt plaats in janu-
ari 2010, dus vlak voor de CITO-
toets. Aanmelding voor 1 de-
cember met een inschrijfformu-
lier, die te vinden is op de websi-
te (www.cognovi.nl). 

Directeur Anita de Groot.

Nieuwe naam voor Autoschade 
Herstel Kleverlaan Limmen
Limmen - Sinds 1 augustus 2009 
is Kleverlaan BV Autoschadeher-
stel aangesloten bij Autoschade 
Herstel Groep Nederland en is de 
naam gewijzigd in ‘Autoschade 
Herstel Kleverlaan Limmen’. Au-
toschade Herstel Groep Neder-
land (AHGN) is een snelgroei-
ende keten van specialisten op 
het gebied van autoschadeher-
stel, uitstekend geoutilleerd en 
met vakkundig personeel. “Ach-
ter onze grote glazen showroom 
en werkplaats aan de Rijksweg 
154a wordt keihard gewerkt om 
allerhande schades ongedaan te 
maken”, aldus directeur Jan Kle-
verlaan. Autoschade Herstel Kle-

verlaan Limmen is bovendien 
een gecertificeerd FOCWA Eu-
rogarantbedrijf. Daarmee is men 
verzekerd van een kwaliteits-
kenmerk wat onder meer bete-
kent dat op alle autoschaderepa-
raties een FOCWA Garantie van 
vier jaar van toepassing is. Hier 
kan men terecht voor professio-
neel autoschadeherstel met toe-
passing van de nieuwste repara-
tietechnieken voor alle automer-
ken en directe financiële afhan-
deling met de verzekeraars. 

Kijk voor meer informatie op 
www.autoschadeherstelklever-
laanlimmen.nl.

Afscheidshuiskamer bij Lumen uitvaart 

Uitgeest - Sinds dit voorjaar is 
Uitgeest en omgeving een uit-
vaartonderneming rijker: Lumen 
uitvaart. “Lumen betekent licht”, 
vertelt Joan van de Ven. “Licht 
kan veel verschillende functies 
hebben: het kan een gids zijn, 
het kan verwarmen, het kan ver-

helderen.” Bij Lumen uitvaart 
vindt men het vooral van belang 
dat de mensen die achter blijven 
bewuste keuzes kunnen ma-
ken. Van de Ven: “Als u bewust 
kiest zal het afscheid uiteinde-
lijk passend zijn bij u èn bij de-
gene van wie afscheid wordt ge-

nomen. Het is mijn bedoeling om 
u te begeleiden naar een zo per-
soonlijk mogelijk afscheid, waar-
in de groep mensen rondom de-
gene van wie u afscheid neemt 
zich herkent en waaruit zij troost 
en kracht kunnen putten om ver-
der te gaan.” Sinds deze zomer 
biedt Lumen uitvaart de moge-
lijkheid om op te baren in de Af-
scheids-huiskamer. “Bijna al-
tijd is een thuisopbaring moge-
lijk, maar soms is het om uiteen-
lopende redenen niet wenselijk. 
In dat geval kunt u opbaren in de 
Afscheids-huiskamer, gelegen 
aan de Castricummerweg 4 in 
Uitgeest. Deze sfeervol ingerich-
te kamer staat 24 uur per dag 
tot uw beschikking. De kamer is 
volledig ingericht. Op deze ma-
nier ervaart men toch de voorde-
len van een thuisopbaring, na-
melijk ongestoorde nabijheid op 
ieder gewenst moment.” Lumen 
uitvaart is werkzaam in Uitgeest, 
Akersloot en omgeving. 

Programma 5 nov t/m 11 nov 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.30 uur 

zaterdag 18.30 & 21.30 uur 
zondag 16.30 & 20.00 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur
“Terug naar de Kust”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag & maandag 20.00 uur 

“De Storm”
donderdag 20.00 uur 

zondag 16.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Julie & Julia”
vrijdag 18.30 uur 

zaterdag 14.00 uur 
zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur 
“UP 3D” (NL)

zaterdag 14.00 uur 
zondag 12.30 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Sinterklaas en de

Verdwenen Pakjesboot”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Lover of Loser”

Julie en Julia

Passie, lef en boter 
Meryl Streep is Julia Child en Amy 
Adams is Julie Powell in schrij-
ver-regisseur Nora Ephron´s be-
werking van twee goed verkoch-
te memoires: Julie & Julia en My 
Life in France. De film is geba-

seerd op twee waargebeurde 
verhalen. Julie & Julia verbindt 
de levens van twee vrouwen die, 
hoewel gescheiden door tijd en 
plaats, beiden zoekende zijn tot-
dat zij ontdekken dat je met de 

Verfilming van het gelijknamige 
boek van Carry Slee over de 15-
jarige Eva die niet kan opschie-
ten met haar nieuwe stiefvader. 
Dan ontmoet zij Mees en Ricar-
do...

Lover of loser

Praktijk voor huid- en 
oedeemtherapie geopend
Castricum - Per 12 oktober  
heeft gediplomeerd huid- en 
oedeemtherapeut Saskia Groot 
haar praktijk geopend aan de 
Korte Cieweg 8, te Castricum. 

In de praktijk kunnen mensen 
terecht voor de behandeling van 
een zieke of beschadigde huid. 
Groot ziet binnen haar praktijk 
veel verschillende cliënten. Dat 
kan zijn voor acne of acnelitte-
kens, pigmentafwijkingen, on-
gewenst haargroei, kleine vaat-
afwijkingen, wonden die slecht 
genezen, littekens die zijn ont-
staan na medische ingreep of 
trauma, maar ook patiënten die 
na een operatie beschadiging 

hebben aan het lymfvatenstelsel 
of waarbij lymfklieren zijn verwij-
derd waardoor vochtophopingen 
(oedeem) kan ontstaan. 
Ook mensen met lipoedeem 
(vet- en vochtophopingen) kun-
nen bij Groot terecht. Groot is lid 
van de Nederlandse Vereniging 
van Huidtherapeuten (NVH) en 
geregistreerd bij Stichting Kwali-
teitsregister Paramedici (StKP). 

Wie meer wil weten zoals meer 
informatie over verwijzing, be-
handelmethodes, tarieven en 
vergoedingsmogeli jkheden, 
neemt. contact op met Saskia 
Groot op tel. 0251 293308 of kijk 
op www.saskiagroot.nl.
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Opening kunstexpositie
Castricum - Afgelopen woens-
dag is een kunstexpositie ge-
opend bij Toonbeeld. De expo-
sitie draagt de titel: ‘Het rijk van 
een tussen’. In Toonbeeld, een 
instelling voor kunsteducatie zijn 
tussenruimtes gevonden. Ruim-
tes waar schilderwerken en ke-
ramiek te bewonderen zijn tot 
en met 30 november. De kunst-
werken zijn gemaakt door kun-
stenaars met een psychiatrische 

achtergrond. De gemeente Cas-
tricum wil hiermee een impuls 
geven aan kwartiermaken. Met 
kwartiermaken bedoelt men het 
scheppen van ruimte voor men-
sen met een psychiatrische ach-
tergrond. Een deel van de exposi-
tie zal eind november doorreizen 
naar de bibliotheek Kennemer-
waard. De expositie is te zien bij 
Toonbeeld, Jan van Nassaustraat 
6. De toegang is gratis.

Daar komt de Energiebus!
Castricum - ‘Jammer dat er nog 
geen apparaat is dat elektriciteit 
kan maken uit regen.’ De kinde-
ren van rk basisschool Cunera 
lieten zich echter niet tegenhou-
den door het slechte weer. Zij 
namen op 26 oktober nieuws-
gierig een kijkje in de Energie-

bus. De route van deze educa-
tieve bus langs basisscholen in 
de gemeente is daarmee offici-
eel gestart. 
Wethouder Christel Portegies 
opende de route van de Ener-
giebus op het speelveld van ba-
sisschool Cunera met het door-

knippen van een afzetlint. Daar-
na deelde Jan Klaver, directeur 
bedrijfsmanagement, de Rabo-
bank Energiequiz uit. Hij stelde 
de prijs in het vooruitzicht voor 
de winnaars: een blitse oplaad-
bare radio op zonne-energie. De 
leerlingen namen vervolgens een 
kijkje in de bus en kregen daar-
bij uitleg van Jan Rijkes van de 
Stichting Collusie Alkmaar. 
De Energiebus is uitgerust met 
zonnepanelen, een windmolen 
en een zonneboiler en rijdt de 
komende maanden langs diver-
se basisscholen in de gemeente. 
Leerlingen van groep 7 en 8 zien 
in de bus de praktische voorbeel-
den van wat ze in de les hebben 
geleerd over duurzame energie. 
En dan is er natuurlijk de quiz die 
iedereen wil winnen. Begin 2010 
worden de winnaars van de Ra-
bobank Energiequiz bekend ge-
maakt.
Rabobank Noord-Kennemerland 
is evenals vorig jaar sponsor van 
de Energiebus in de gemeente 
Castricum.

Digiduif op de Montessori
Castricum - De Montesso-
ri heeft het internetsysteem ‘Di-
giduif’ geïntroduceerd, als eer-
ste school in Castricum én in de 
regio. Via Digiduif kan de school 
een bericht versturen via e-mail 
of sms. Ouders kunnen zelfs via 
de mobiele telefoon een verkorte 
versie van een e-mailbericht van 
school ontvangen. 
Het voordeel is dat ouders, af-
hankelijk van de urgentie van de 
berichten, altijd optimaal wor-
den bereikt. Ook bij een noodge-

val wordt de betreffende ouder 
snel en adequaat op de hoogte 
gesteld. 
Omdat de persoonlijke gegevens 
zoals telefoonnummers en e-
mailadressen in het Digiduif-sy-
steem door de ouders zelf wor-
den bijgehouden, kan er nooit 
verwarring ontstaan over bereik-
baarheid. Niet alleen ouders en 
school zijn gebaat bij deze mak-
kelijke communicatie, het is ook 
beter voor het milieu: minder pa-
piergebruik. 

Kerkeveiling in De Burgerij
Limmen - Vrijdag 6 november 
vanaf 19.30 uur staat De Bur-
gerij weer helemaal in het teken 
van de jaarlijkse veiling ten ba-
te van kerk en jeugd. Door de in-
woners, bedrijven en instellingen 
in Limmen zijn ruim 300 kavels 
geschonken die bij opbod zullen 
worden verkocht.
Dat gaat ieder jaar met veel hi-
lariteit en gezelligheid gepaard, 
waarbij door de kopers het goe-

de doel wordt bedacht. Het in-
standhouden van een parochie-
gemeenschap, alsmede een deel 
van de opbrengst bestemmen 
voor jeugdwerk is een hele op-
gave in deze moeilijke tijden.
Toch weten veel mensen uit Lim-
men en omgeving dat het be-
langrijk is om dit alles in stand 
te houden. Het (jeugd-)vereni-
gingsleven in Limmen is spring-
levend en kan altijd een finan-

ciële ondersteuning gebruiken. 
Onderhoud aan de kerk en de 
bijgebouwen is een grote zorg 
voor de ‘krimpende’ kerkge-
meenschap. Toch worden bijna 
elk jaar records bij de opbrengst 
gebroken.
Ook dit jaar zijn er weer kavels 
te koop in een grote variatie, bij-
voorbeeld dinerbonnen, dozen 
wijn, taarten, uitjes, helikopter-
rondvluchten en dergelijke. Er 
is ook regelmatig een Rad van 
Avontuur/loterij. De toegang is 
gratis.

Politie zoekt getuigen van 
aanrijding op Geesterweg
Akersloot - Een 34-jarige au-
tomobiliste uit Akersloot raak-
te donderdagmiddag rond 12.00 
uur gewond bij een aanrijding op 
de Geesterweg. 
De vrouw wilde bij de kruising 
met de Sluisweg de weg oprij-
den, waar juist een witte glas-
wagen reed. Deze reed vanuit 

de richting van de Molenlei in de 
richting van motel Akersloot en 
raakte de auto van de vrouw in 
de flank. Hierdoor kwam de 34-
jarige vrouw bekneld te zitten in 
haar voertuig en moest door de 
brandweer hieruit worden be-
vrijd. 
Haar kindje van 13 maanden au-

to zat achterin auto. Deze man-
keerde verder niets maar werd 
ter controle overgebracht naar 
het MCA in Alkmaar. De be-
stuurster werd hier ook naartoe 
overgebracht met vermoedelijk 
rug- en hoofdletsel.
 
De politie is voor het onderzoek 
naar de toedracht van het on-
geval op zoek naar getuigen. Zij 
kunnen contact opnemen met 
de politie in Castricum via tele-
foonnummer 0900-8844. Foto 
Leo Tillmans). 

Cellist Steven Bourne in 
Klassieke Muziekweek
Castricum - De jonge cel-
list Steven Bourne was in 2008 
Young Musician of the Year en 
vertegenwoordigde Nederland 
tijdens het veeleisende interna-
tionale Eurovision concours in 
Wenen. Hij werd er finalist en so-
leerde met het Wiener Sympho-
niker. Tijdens de Klassieke Mu-
ziekweek organiseert ook Iskra 
haar Monumentconcerten. Op 
zaterdag 7 november kunnen 
muziekliefhebbers genieten van 
het spel van Steven in de Dorps-
kerk, Kerkpad 1 in Castricum; 
aanvang 20.15 uur. 
De nationale Klassieke Muzie-
kweek, met laagdrempelige en 

bijzondere concerten op vele po-
dia, vindt traditioneel plaats in 
november. Als deelnemer biedt 
Iskra concerten met talentvol-
le jonge musici van hoog niveau 
zoals cellist Steven Bourne, die 
vorig jaar derde werd op het na-
tionale celloconcours in Amster-
dam en deze zomer voor Konin-
gin Beatrix speelde op het Bevrij-
dingsconcert. 
Met zijn zus Danielle aan de pi-
ano speelt hij bij Iskra werk 
van Tsjaikovsky, Brahms en 
Shostakovitsj, maar ook cello-
solo van Bach. Kaarten bestel-
len en informatie: www.iskra.nl 
of bel 0251 674379. 
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Meiden TC Bakkum 2 kampioen 
Bakkum - De meiden van TC Bakkum 2 tot en met twaalf jaar hebben 
met hun enorme inzet en veel lol de najaarscompetitie gewonnen. Na 
een reeks onverslagen partijen en met het maximale winstpunten heb-
ben deze meiden het kampioenschap in de wacht gesleept. Op de fo-
to van links naar rechts Indy van der Drift, Ges Oosterlaar, Danae Brou-
wer, Anne-Fleur Schipper en op de onderste rij Amber Wuring en Mi-
chelle van der Drift.

Hole in one op Castricum 
Besloten Golftoernooi
Castricum - Op de 4e Castri-
cum Besloten wat op 9 oktober 
op de Heemskerkse Golfclub is 
gespeeld, is door Bert Stuive een 

hole in one geslagen op de der-
tiende hole, par 3. Hij sloeg de 
bal ondanks een stevige oosten-
wind in een keer in de hole. De 

kans dat een hole in one wordt 
geslagen is voor een amateur-
golfer een op 12.700. Deze pres-
tatie gaf het alweer voor de 4e 
maal gehouden golftoernooi een 
gouden randje en het was een 
van de hoogtepunten op deze 
zonovergoten dag. 
Ondanks deze superslag is Bert 
(handicap 12,2) geen winnaar 
geworden van het met 43 deel-
nemers goed bezette toernooi.  
Hij is op de derde plaats ge-
eindigd met 37 stablefordpun-
ten. Voor de derde maal is Hen-
nie van Schooten (handicap 9,5) 
tweede geworden, nu met 38 
stablefordpunten. 
De winnaar van editie 2009 is 
Jan den Duijn (handicap 12,4) 
ook met 38 stablefordpun-
ten maar met een hogere sco-
re op de tweede 9 holes. Hij mag 
zich dan ook een jaar lang bes-
te golfer van Castricum noemen 
en  ontving uit handen van wed-
strijdleider Nico de Boer en or-
ganisator Ab van Schooten de 
alom begeerde wisseltrofee.

Biljartvereniging WIK
Spannende partij tussen Kamp 
en v.d. Zon eindigt in remise
Castricum - Na een aarzelend 
begin van Kamp en v.d. Zon 
kwam de motor na de 10de beurt 
dan toch op gang. Jan Kamp had 
al zeven poedels op zijn naam 
staan en vier treffers, terwijl Jan 
van der Zon vijf poedels en zes 
caramboles liet zien. Maar gaan-
deweg werden beide spelers 
trefzekerder en wilden ze niet 
voor elkaar onderdoen. Het re-
sultaat was dan ook dat Jan van 
der Zon zijn 39 caramboles in de 
21ste en 22ste beurt met een se-
rie van negen en vier vol stootte. 
Jan Kamp vocht verbeten voor 
zijn 57 caramboles. Een serie van 
tweemaal negen en tweemaal 
acht getuigde van zijn vechtlust. 
Het werd beloond in de nabeurt 
met nog één carambole te gaan. 
Koelbloedig maakte Jan ook de-
ze, waarmee hij in dit spannen-
de treffen een verdiend gelijk-
spel afdwong. Voor beide spelers 
13 punten.
Peter Weijers speelde een dub-
bele partij. En zoals zo vaak het 
geval is, tegen de een lukt het 
beter dan tegen de ander. Henk 
Stengs moest tegen hem het on-
derspit delven, al wist hij toch 

met 3.85 zijn tien basispunten te 
halen. Peter was goed op dreef, 
getuige het hele mooie gemid-
delde van 3.61, een uitstekend 
resultaat voor zijn klasse, goed 
voor 14 punten. Zijn tweede par-
tij tegen Wim van Duin was met 
1.71 van duidelijk minder kali-
ber. Maar dat je tegen een laag 
geklasseerde  soms wat minder 
goede aanvangsstootjes voorge-
schoteld krijgt, moet je incalcule-
ren. Niet iedereen kan daar goed 
mee om gaan. Wim won de par-
tij met 1.21 en dat was goed voor 
tien punten. Voor Peter een be-
scheiden aantal van zes punten. 
Hein Kitsz kwam nipt een caram-
bole tekort tegen Ferry van Gen-
nip, maar voor beiden een goed 
resultaat van 12 punten. Wim 
Baltus zakte weer met zijn hui-
dige moyenne onder de vier, om-
dat Piet Liefting daar een stok-
je voor stak. Met 1.50 verdiende 
Piet toch weer een extra puntje. 
Eveneens gold dit voor Peter Vos. 
Siem Bakkum tot slot steeg van 
de 7de naar de 5de plaats door 
de overwinning met 12 punten 
op de tweede partij van Henk 
Stengs.

Debuut voor tweede 
team SV Vredeburg
Limmen - Op vrijdag 30 okto-
ber speelde het tweede team 
van Vredeburg voor de eerste 
keer een bondswedstrijd. MSC 
3 was de tegenstander. Na vlotte 
nederlagen van kopman A. Wel-
link, G. Pouw, M. Voorwalt en D. 
Aafjes leek het op een debakel 
uit te draaien. Maar door goede 
overwinningen van M. Krom en 
W. v.d. Bult kreeg de score een 
draaglijker aanzien. Met een re-
mise van B. Blekemolen, die een 

zekere overwinning in pat liet 
eindigen, en een nederlaag van 
R. Termes werd een einduitslag 
van 2,5-5,5 genoteerd.
In de interne competitie werd de 
zesde ronde afgewerkt. De 13-
jarige T. Komin moest het op-
nemen tegen de nestor J. Borst 
(76): het was de ervaren rot die 
won. C. Dinkla wist met de ver-
bonden torens over de a-lijn de 
stelling van C. Pepping te slopen. 
M. Sturk leverde een toppresta-

tie door de sterke L. Wellink te 
verslaan. De jeugdige talenten H. 
Ebels jr. en B. Hollander speelden 
een scherpe partij, waarbij Ebels 
jr. met een magnifieke paardzet 
een toren en de partij verover-
de. E. van Duin speelde voor Sin-
terklaas in zijn partij tegen S. Ve-
ter, die de cadeautjes in de vorm 
van dame en loper dankbaar in 
ontvangst nam. J. Tebbens hield 
lang stand tegen clubkampioen 
B. Stolp, maar blunderde in het 
eindspel een toren weg. De jon-
ge K. Voorwalt boekte een knap-
pe overwinning op K. Aafjes. B. 
van Diermen maakte een foutje 
en de opening en werd vervol-
gens overlopen door H. Ebels.

Stiefel wint derby tegen City
Castricum - Het debuut in de 
eredivisie van de DVK viel voor 
het team van de Stiefel niet mee. 
De eerste twee competitiewed-
strijden werden kansloos verlo-
ren en het niveauverschil bleek 
dermate groot met de 1e divi-
sie, waardoor men al gelijk wist 
dat het een zwaar seizoen wordt. 
De derde wedstrijd was de eer-
ste derby in Castricum, waar de  
Café City Darteniers op bezoek 
kwamen. Dennis Overdijk open-
de de singles tegen René de Ja-
ger en na een 0-1 achterstand 
kreeg Overdijk in de 2e en 3e leg 
pijlen op de dubbel om de span-
ning terug te brengen maar he-
laas werden die pijlen gemist 
en wist de Jager City op een 0-
1 voorsprong te zetten. Roy van 
Bilderbeek speelde een moei-
zame partij en na een 2-0 voor-

sprong kon hij, in de 3e leg, de 
partij beslissen middels een 14-
darter en zo de stand op 1-1 
brengen.
Nico Glorie speelde tegen Alex 
Tromp en die partij werd weer 
met 0-3 verloren, die daardoor 
City weer op een 1-2 voorsprong 
kon zetten. De laatste single 
werd dus heel belangrijk voor de 
Stiefel. Paul Steenbrink stuurde 
Sjaak de Graaf met een 3-0 van 
het bord, tussenstand 2-2.
In de koppels begonnen Steen-
brink en Van Bilderbeek tegen 
Visser en Tromp en na een span-
nende partij van 701 best of 5 
won de Stiefel met 3-2 en daar-
door ook een 3-2 voorsprong in 
de wedstrijd. Steenbrink en Van 
Bilderbeek mochten gelijk hun 
2e koppel gooien en die werd 
glansrijk gewonnen met 3-0 te-

gen de Jager en de Graaf. Toen 
daarna Glorie en Tom de Vries 
ook wisten te winnen werd het 
5-2 voor de Stiefel. De laatste 
koppel werd een mooie wed-
strijd want City moest wat terug 
doen en de Stiefel had geen druk 
meer maar helaas werd die partij 
met 2-3 verloren door Glorie en 
de Vries, ondanks dat in de laat-
ste leg er pijlen waren geweest 
voor de winst .
In de teamgame werd duide-
lijk gemaakt dat de Stiefel de-
ze avond toch duidelijker sterker 
was dan Café City. In een 1001 
best of 3 werd met 2-0 gewon-
nen waardoor de eerste zege in 
de eredivisie voor de Stiefel een 
feit was, 6-3. Deze overwinning 
biedt weer perspectief. 
Volgende week speelt de Stie-
fel tegen de Balken in Uitgeest 
en kan men zich gaan nestelen 
in de middenmoot van de eredi-
visie.

Akersloot - Vrijdagavond 13 no-
vember uur vindt weer de jaar-
lijkse kienavond plaats bij hand-
balvereniging Meervogels ‘60. 
De kienavond begint om 20.00 

Kienavond bij Meervogels ‘60
uur en vindt plaats in de kantine 
aan de Boschweg 3. De hoofd-
prijzen zijn een  wokset, stofzui-
ger en een boodschappenwagen 
met levensmiddelen.

Daarnaast is er nog een lote-
rij met een breedbeeld lcd tv 
met ingebouwde dvd-speler als 
hoofdprijs.

De toegang is 2,00 euro en het 
eerste kopje koffie of thee is gra-
tis. Iedereen is welkom.

Jeroen v.d. Kerkhof houdt stand 
en wint weer twee partijen
Castricum - Vrijdagavond zijn er 
geen spectaculaire dingen ge-
beurd bij ‘t Stetje, ware het niet 
dat Jeroen van de Kerkhof weer 
zijn twee partijen wist te win-
nen. Hij houdt goed stand op de 
ranglijst na zijn twee overwin-
ningen en de grote sprong op 
de ranglijst vorige week, waar 
hij 40 wedstrijdpunten verover-
de. Jeroen won van Piet Castri-
cum in 16 beurten en later op 
de avond was Ronald Bijwaard 
de klos, die in 23 beurten ver-
slagen werd door Jeroen. Ronald 
had geen gelukkige avond en 

werd ook verslagen door Jan van 
de Kerkhof in 14 beurten, waar-
door Jan 17 wedstrijdpunten in 
de wacht sleepte. Jan won ook 
zijn tweede partij, Eugene Burg-
zorg werd in 21 beurten versla-
gen. Siem Groentjes was aardig 
bezig en won ook beide partij-
en. Hij versloeg eerst Piet Cas-
tricum en later op de avond was 
Henk Revers aan de beurt om te 
ondervinden dat Siem in goede 
doen was en verloor in 16 beur-
ten. Fred van Haasen won ook 
van Henk en blijft koploper bij ’t 
Stetje.
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Limmen F1 speelt bij 
Ajax F1 op De Toekomst
Limmen - Woensdagmiddag 27 oktober was Limmen F1 uitgenodigd 
om een toernooi met in totaal 48 F1 teams te spelen. Naast Ajax wa-
ren er teams als Zeeburgia, Volendam, Lisse, AFC, et cetera. Dit was 
natuurlijk een prachtige ervaring. In de poule werden er vijf wedstrijden 
gespeeld, twee keer werd er gewonnen, twee keer gelijk en een keer 
van de latere kampioen Ajax verloren. Vele bekenden liepen rond om 
van de jongens te genieten. Naast Ruud Gullit, Demy de Zeeuw, Dan-
ny Blind en Martin Jol was ook Dennis Bergkamp aanwezig met een 
boekje en pen om de talentjes op te schrijven. Graag wilde hij met de 
kanjers van F1 op de foto. 

Limmen boekt belang-
rijke zege op ZTS
Limmen - Limmen heeft zondag 
een belangrijke 4-1 zege behaald 
op naaste concurrent ZTS. Nadat 
alle supporters een droog plek-
je hadden bemachtigd op de tri-
bune begon om 14.00 uur op het 
kletsnatte veld van Limmen.
De wedstrijd was nog geen twee 
minuten oud toen Limmen al op 
1-0 kwam. Na een goede indivi-
duele actie van aanvaller Jeroen 
Veldt, schoot Jim Ruiter met zijn 
eerste balcontact de bal goed 
binnen, 1-0.
Limmen ging direct goed door 
en nog geen tien minuten later 
werd Rik Seignette licht aange-
raakt in het strafschopgebied. 
De goed leidende scheidsrech-
ter De Heus was resoluut en gaf 
Limmen een penalty. Harry Ver-
duin bleef koel en schoot onbe-
rispelijk binnen, 2-0.
Na de 2-0 gaf Limmen ZTS te-
veel ruimte om te voetballen, 
waardoor er hier en daar kansen 
voor ZTS kwamen. Door goed 
werk van doelman Jesse Piscaer 

en door het missen van de ZTS-
spitsen bleef het tot de rust 2-0 
voor Limmen.
Na rust had Limmen binnen de 
minuut de beslissing moeten 
maken, maar de aanval werd 
niet doeltreffend afgerond. Vlak 
hierna maakte ZTS de aanslui-
tingstreffer, waarna ZTS vol op 
de aanval ging. Dit leidde niet 
echt tot doelrijpe kansen, waar-
op Limmen kon counteren. Ech-
ter de laatste eindpass was vaak 
niet goed. Tot een kwartier voor 
tijd. René Hof, ingevallen voor 
Paul Zeeman, gaf een piekfijne 
voorzet en Veldt schoot de bal bij 
de eerste paal prachtig binnen, 
3-1. Dit bleek de beslissing te 
zijn. ZTS gaf het op, waarna in-
valler Tjeerd Kruidenberg na een 
voorzet van Veldt oog in oog met 
de doelman rustig bleef en de 4-
1 binnentikte.
Volgende week uit naar OFC. 
OFC staat samen met Purme-
rend en Saenden op de laatste 
plaats. 

Castricum – Op 14 november 
vindt het eerste winteravond-
toernooi van TVC plaats bij Berg 

Winteravondtoernooi van TVC

Korfballen voor vriend- 
jes en vriendinnetjes
Castricum – Ieder kind kan in 
de week van 16 november vrij-
blijvend meetrainen bij Helios. In 
die week houdt de korfbalver-
eniging de ‘vriendjes en vrien-
dinnetjes week’.
Kinderen in de leeftijd van vier 
tot en met acht 8 jaar kunnen 18 
november meetrainen van 17.00 

tot 18.00 uur. In de leeftijdscate-
gorie negen tot en met elf jaar is 
er een gratis training van 18.30 
uur tot 19.30 uur. Deze kennis-
making met korfbal vindt plaats 
in de gymzalen van het Jac. P. 
Thijsse college. Bij interesse 
graag even e-mailen naar Janine 
Schoorl: gjmschoorl@ziggo.nl.

FC Castricum triomfeert 
in een onvervalste topper
Castricum - De topscorertro-
fee zal dit seizoen waarschijnlijk 
niet naar FC Castricum gaan. Die 
gaat ongetwijfeld naar HBOK 
spits Dennis Kaars. 
Na een sterk openingskwar-
tiertje van de thuisploeg waar-
in Ralph van der Grijp op aan-
geven van Niels Popping Castri-
cum aan de leiding bracht, na-

men de bezoekers het initiatief. 
Dennis Kaars sloeg genadeloos 
toe. Eerst rondde hij een snel ge-
nomen vrije trap koelbloedig af, 
1-1, om halverwege de 1e helft 
te zorgen voor een waar hoog-
standje. Vanaf links gleed Kaars 
met een magnifieke actie voor-
bij Castricum aanvoerder Maar-
ten Jurrjens en zijn directe te-

genstander Louis Jansen. Den-
nis Kaars deed het met al zijn be-
hendigheid, ontweek twee tac-
kles en stifte de bal in het doel, 
1-2. HBOK had daarna de wed-
strijd in handen, maar Castricum 
speelde zo geconcentreerd dat 
de bezoekers geen echte kan-
sen meer kregen. Op slag van 
rust kwam de thuisploeg onver-
wachts op gelijke hoogte. Niels 
Popping, tot dan tamelijk on-
zichtbaar, liet net als Kaars aan 
de overzijde ook zien van bijzon-
dere klasse te zijn. Naar links 
uitgeweken kapte de spits bin-
nendoor bij verdediger Ramon 
Kneemeijer en schoot onberis-
pelijk raak, 2-2. 

De 2e helft was net zo boeiend 
als de 1e helft, maar verliep heel 
anders. En opnieuw sloeg Cas-
tricum onverwachts toe. Maar-
ten van Duivenvoorde, die de 
hele rechterflank bestreek zet-
te voor en via een ‘Madjerhakje’ 
van Niels Popping kwam de bal 
bij de 2e paal, waar Daan Hama-
ker simpel binnentikte, 3-2. De-
zelfde Daan Hamaker had de 4-2 
op de schoen maar via zijn rech-
terbuitenkant ging de bal rake-
lings over de lat! Zo won Castri-
cum haar vierde wedstrijd op rij 
en blijft het in het spoor van de 
favorieten. 

Jim Hes onpasseerbaar 
op keeperspromotiedag
Castricum - Jim Hes is eerste 
geworden op de keeperspro-
motiedag van Frans Hoek. In de 
leeftijdscategorie acht en negen 
jaar ging het jeugdtalent van FC 
Castricum er met de hoofdprijs 
vandoor. De promotiedag van 
de voormalige sluitpost van Vo-
lendam werd een zinderend ge-
vecht, waarbij Jim Hes in de vorm 
van zijn leven verkeerde. Hoog, 
laag, hard of met effect, er was 
geen bal veilig voor de Castri-

cummer, die grote indruk maak-
te bij Frans Hoek en zijn staf. “Jim 
heeft echt talent en is de terech-
te winnaar geworden”, verklaar-
de Hoek na afloop. “Onder de lat 
was hij niet te kloppen en daar-
om was het geen verrassing dat 
hij heeft gewonnen.” 
“Het was een onvergetelijke 
dag”, glunderde Jim Hes. “Ik ga 
bij FC Castricum nog harder trai-
nen want in mei is de landelijke 
wedstrijd voor alle winnaars en dan wil ik weer winnen.” 

en Bal. Er wordt damesdubbel en 
herendubbel gespeeld van 20.00 
tot 23.15 uur. 

Er is plaats voor zestien koppels. 

Inschrijven kan via de website of 
via het inschrijfformulier die bij 
Berg en Bal te halen is.

Dames 1 Croonenburg 
met winst naar huis
Castricum - De eerste set ging 
Croonenburg flitsend van start 
met onder meer een goede ser-
vicereeks van Ivanka van Vliet-
Heere waardoor Forza de bal 
maar moeilijk onder controle 
kreeg. Halverwege de eerste set 
kwam Forza beter in het spel en 
begon de aanval beter te lopen, 
maar desondanks werd de set 
nipt door Croonenburg met 23-
25 gewonnen.
Croonenburg wist dat het weer 
een tandje bij moest zetten in de 
tweede set, maar het lukte alle-

maal net niet. Forza ging in de-
ze fase dan ook beter spelen en 
combineren. Croonenburg ver-
loor de set uiteindelijk met rui-
me cijfers (25-17), hoewel Croo-
nenburg aan het einde van de 
set wel weer beter ging spelen 
en het enthousiame en vechtlust 
weer terugkwamen.
Dit bleek ook wel in de derde 
set. Er werd meer gevarieerd met 
tactische ballen onder meer van 
Nancy van Rooij en de werklust 
was enorm. Ook de aanval via 
invalster Meintje Siegel scoorde 

regelmatig. De servicedruk nam 
weer toe en zorgde voor pro-
blemen bij Forza dat de bal niet 
onder controle kreeg en de set 
werd met 20-25 gewonnen.
Halverwege de 4e set leek de 
scherpte er even af te zijn bij de 
dames van Croonenburg, maar 
door de variatie in het spel terug 
te brengen door tactische bal-
len af te wisselen met hard ge-
slagen ballen werd de scherpte 
snel hervonden. 
Hoewel de laatste set nipt met 
23-25 werd gewonnen en For-
za aan het eind nog goed te-
rugkwam, had Croonenburg niet 
het gevoel dat deze set verloren 
zou gaan. Volgende week speelt 
Croonenburg op Texel tegen Te-
voko.

FC Castricum heeft gescoord tegen HBOK.
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Complimenten voor burgemeester
Castricum - De vernieuwbouw 
van het gemeentehuis aan het 
Raadhuisplein is van start ge-
gaan. Het is gelukt om het stre-
ven van een start in week 44 te 
behalen. Op 29 oktober zei de 
gemeenteraad volmondig ‘ja’ te-
gen het benodigde extra kre-

diet. Bovendien meldde burge-
meester Emmens-Knol dat de 
gemeente en architect Groenen-
daal het eens zijn geworden over 
een minnelijke regeling van hun 
geschil over het gemeentehuis. 
De honorariumproblematiek is 
naar beider tevredenheid opge-

lost en daarnaast blijft de archi-
tect betrokken bij mogelijke es-
thetische vraagstukken over het 
project. Voor haar succesvolle 
aanpak kreeg burgemeester Em-
mens in de raad van alle fracties 
de nadrukkelijke waardering. De 
bouw kan nu doorgaan. 

Drama ‘Een onderwereldse glimlach’
Castricum - In november wordt 
een toneelstuk opgevoerd dat 
laat zien hoe oprechtheid geen 
weerklank vindt in een wereld 
van schijn. ‘Een onderwereldse 
glimlach’ is een aangrijpend dra-
ma dat sterk acteerwerk vergt. 
Een enorme uitdaging voor To-
neelgroep Expressie, dat zich 
reeds in september 2008 gretig 
op dit stuk wierp.
In ‘Een onderwereldse glimlach’ 
is te zien hoe Helena naar huis 
terugkeert, na drie maanden te 
hebben doorgebracht in een 
psychiatrisch kliniek. Ze bekijkt 

haar vertrouwde wereld met an-
dere ogen, stelt pijnlijke vragen 
en probeert te ontdekken wat 
echt is. Expressie speelt de voor-
stelling zes keer. De première is 
op donderdagavond 12 novem-
ber om 20.00 uur in De Nozem 
en de Non in Heemskerk, waar 
ook op vrijdag 13 en zaterdag 14 
november wordt gespeeld. Twee 
weken later is het tijd voor de uit-
voeringen bij Toonbeeld in Cas-
tricum. Op vrijdag 27 en zaterdag 
28 november speelt Expressie ’s 
avonds om 20.00 uur. Op zondag 
29 november wordt de serie af-

gesloten met een matineevoor-
stelling om 14.00 uur. Kaarten 
kosten 10,00 euro per stuk. 

KWF-onderscheiding voor 
jubilerende collectanten
Castricum - Vier collectanten 
werden afgelopen zaterdag door  
KWF Kankerbestrijding onder-
scheiden omdat zij zich 25 jaar 
of langer hebben ingezet tijdens 
de jaarlijkse landelijke huis-
aan-huis collecte. Greet Borst-
den Hartog spande de kroon. 
Zij ging dit jaar voor de dertigste 
keer op pad met de collectebus. 
Dick Onrust draagt al 27 jaar zijn 
steentje bij voor dit goede doel 
en Truus Meester en Doortje van 
der Aar doen dit nu 25 jaar. Tij-
dens een bijeenkomst in het huis 
van de plaatselijke voorzitter 
Conny Bruggeling ontvingen de 
jubilarissen uit haar handen de 
vergulde KWF-speld en een bos 

bloemen. Opmerkelijk dat van de 
140 ruim KWF-collectanten in 
Castricum/Bakkum er maar liefst 
84 zijn die al 10 jaar of langer tij-
dens de landelijke collecteweek, 
die begin september wordt ge-
houden, een avond op pad gaan 
om hun bijdrage aan de strijd te-
gen kanker te leveren. 
Deze trouwe collectanten ont-
vingen eerder dit jaar uit handen 
van hun wijkhoofden de bron-
zen KWF-speld. Wie zich nu al 
als collectant voor het komen-
de jaar wil aanmelden kan bellen 
met secretaris Tonny Hendriks, 
telefoon 650547. Meer informa-
tie staat ook op de KWF-website 
www.kwfkankerbestrijding.nl. 

De door KWF-Kankerbestrijding onderscheiden jubilarissen vlnr: Dick 
Onrust, Doortje van der Aar, Greet Borst-den Hartog en Truus Mees-
ter. 

Logeerhuis vrijwilligers 
in Ghana is geopend

Castricum - Het opvanghuis 
Hannukah Children’s Home in 
Ghana, in 2006 geopend door 
Mariette Asagbo-Krouwel en 
haar Ghanese man Moses, 
wordt sinds de oprichting goed 
bezocht door ondermeer Ne-
derlandse vrijwilligers. Met de 
hulp van deze vrijwilligers kan 
de zorg voor de dertig weeskin-
deren en twintig minderbedeel-
de buurtkinderen verder wor-
den uitgebreid. Voor de opvang 
van de vrijwilligers is eind 2008 
een start gemaakt met de bouw 
van een logeerhuis op het ter-
rein van Hannukah. Het gebouw 
biedt vier kamers voor vrijwilli-
gers, alle met eigen douche en 
toilet en twee guestrooms, even-
eens met eigen sanitair. De vrij-
willigers en gasten betalen voor 
hun verblijf een vergoeding aan 
Hannukah; deze inkomsten dra-
gen bij aan het zelfstandig wor-
den van Hannukah.
Als bijdrage voor de bouw van 
het logeerhuis voor vrijwilligers 
doneerde de Stichting Castricum 
helpt Muttathara 3.000 euro uit 
de opbrengst van de jubileumac-
tie. Foto’s van het bouwproces in 
Ghana zijn te bekijken in de win-
kel van Muttathara.

Brothers-4-Tune winnen 
landelijk zangfestival

Castricum - De Castricumse 
groep Brothers-4-Tune heeft af-
gelopen zaterdag de eerste prijs 
gewonnen op het landelijke Balk 
Vocal Light Topfestival. Dit fes-
tival wordt om de twee jaar ge-
houden in het Orpheus theater 
in Apeldoorn en kent drie com-
petities voor kleine en grote vo-
cal groups en popkoren. “Bij de 
competitie van de kleine groe-
pen was de concurrentie sterk”, 
aldus Erik Warns, de muzikaal 
leider van Brothers-4-Tune. Na-
dat Brothers-4-Tune in juni het 

Totaal Vokaalfestival in Castri-
cum hadden gewonnen, wer-
den ze door Balk gevraagd om 
mee te doen aan het festival. De 
winnaars ontvingen als prijs een 
glassculptuur van glaskunste-
naar Jipp voorstellende ‘Balans’, 
iets waar de zangers tijdens hun 
hobby veel mee te maken heb-
ben.
De nieuwe uitdaging voor Bro-
thers-4-Tune wordt nu hun pro-
ductie ‘Midlife Crisis’, een avond-
vullend programma dat begin 
2011 in première moet gaan. 

Bekend acteur 
speelt solostuk
Akersloot - Op 7 november 
speelt acteur Helmert Wouden-
berg (bekend van onder ande-
re het Werktheater) het solo-
stuk ‘Jezus’. Woudenberg heeft 
deze monoloog zelf geschre-
ven. Deze speciale, eenmali-
ge voorstelling wordt georgani-
seerd door de gezamenlijke ker-
ken van Akersloot en begint om 
20.00 uur in de Jacobuskerk aan 
de Kerklaan. Toegang: 5,00 euro. 
Info: 0251-312388 of www.uit-
geest-akersloot.pkngemeente.nl.

Akersloot - Op 23 december 
1899 richtte een gezelschap van 
boeren, tuinders en notabelen 
IJsclub Akersloot op. Ondertus-
sen is IJsclub Akersloot een or-
ganisatie die kinderen op de 
kunstijsbaan schaatsen leert. 

Vanwege het 110-jarige jubileum 
komt op 20 november Jolanda 
Linschooten naar De Lelie. Zij is 
bekend van haar ijskoude avon-
tuur in Alaska. Deze avond is al-

IJsclub Aker- 
sloot 110 jaar

leen toegankelijk voor leden van 
IJsclub en Amak, aanvang 20.00 
uur. Aanmelden op dedriehoek@
quicknet.nl of 06-51751144. 
Op 23 december gaan de le-
den schaatsen. ‘s Avonds is er in 
de Lelie een korte jaarvergade-
ring, een optreden van oud-ma-
rathonkampioen Rien de Roon 
en een film over de historie van 
IJsclub Akersloot, geproduceerd 
door plaatselijk schaatsicoon 
Jan Veldt. 
Op 2 januari gaat het jeugd-
schaatsen van start voor kin-
deren van groep 5 tot en met 8. 
Aanmelden bij Tinie Woning 06-
27317548, schouw@alice.nl. 
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Kleurenorkest pilot-school 
voor nieuwe methodes 
Limmen - Op basisschool het 
Kleurenorkest worden momen-
teel nieuwe methodes toegepast 
die behulpzaam zijn bij de soci-
aal/emotionele ontwikkeling van 
kinderen en bij leer- en gedrags-
problemen. Op de eerste dag na 
de herfstvakantie werd er ken-
nisgemaakt met MatriXleren en 
later in de week is begonnen met 
De ontdekkingsreis.

Ingrid Stoop ontwikkelde de Ma-
triXmethode. Zij heeft het Kleu-
renorkest uitgekozen als pi-
lot-school en heeft daar in al-
le groepen een workshop gege-
ven. Het doel van deze methode 
is het zelf aanpakken en oplos-
sen van de problemen, door ge-

bruik te maken van eigen kracht, 
kwaliteit en potentieel. Om kin-
deren een baken van kracht in 
zichzelf te laten leren ontdek-
ken, hebben Maarten van Steen-
is en Yvonne Weeseman van Pa-
radise Kids Foundation een unie-
ke methode ontwikkeld met als 
titel ‘De ontdekkingsreis’. Deze 
zal uiteindelijk ook worden aan-
geboden aan andere basisscho-
len. Maarten en Yvonne hebben 
het Kleurenorkest uitgekozen als 
pilot-school. Op de informatie-
avond die voor de ouders werd 
verzorgd waren de reacties zeer 
positief. Eind oktober start het 
twaalf weken durende project, 
waarin elke week een bijeen-
komst met de kinderen is.

Speciaal voor de vrouwen 
Strategisch onderhandelen 
Limmen - Yvette Berkel, Mo-
nic Bührs en Elisa de Groot zijn 
vanuit In Touch women resour-
ce management actief op het 
gebied van training en coaching 
van vrouwen. Daarnaast wer-
ven en selecteren zij hoogopge-
leide vrouwen voor vaste en in-
terim-posities. De drie vrouwen 
hebben een boek geschreven: 
Strategisch onderhandelen voor 
vrouwen. 
Want: “Het is belangrijk dat vrou-
wen leren onderhandelen over 
hun positie, de randvoorwaarden 
waaronder ze een opdracht ac-

cepteren of opleidingsmogelijk-
heden. Daarmee krijgen ze een 
hogere waardering en krijgen ze 
meer kansen om zich verder te 
ontwikkelen.” Het eerste exem-
plaar werd vrijdag overhandigd 
aan Lidy Hartemink, vrouwelijk 
manager van het jaar 2007 en di-
recteur gezondheidszorg bij Uni-
vé-VGZ-IZA-Trias. 
Monic Bührs en Elisa de Groot 
zijn de auteurs van de bestsel-
ler Stratego® voor vrouwen. Dit 
boek was eerder genomineerd 
voor Managementboek van het 
jaar 2008. 

Castricum en het water
Castricum - Afgelopen donder-
dag vond bij de Stichting tot be-
houd van natuurlijke en cultuur-
historische waarden in de Alk-
maardermeeromgeving de jaar-
lijkse avond voor donateurs en 
belangstellenden plaats. Voor de 
pauze schetste Lia Vriend, drs. 
sociale geografie, de identiteit 
van het Castricumse landschap. 
Na pauze belichtte Rob Veen-
man, dagelijks bestuurder van 
het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier, wat het 
waterschap allemaal doet om 
Noord-Holland nu en in de toe-
komst van wateroverlast vrij te 
houden.
Het Castricumse landschap 
wordt aan de westkant begrensd 
door de duinen en aan de oost-
kant door het Alkmaardermeer. 
“Daartussenin ligt het unie-

ke landschap van strandwallen, 
strandvlakten en de vroegere 
binnendelta van het Oer-IJ”, al-
dus Lia Vriend. “Er zijn twee ty-
pen waterlopen te onderschei-
den. De slingerende waterlo-
pen waaraan de aanwezigheid 
van de binnendelta nu nog te 
herkennen is, zoals de Schulp-
vaart en de Dye.” De Schulpvaart 
noemde zij de slagader van de 
gemeente Castricum omdat die 
de kernen Castricum, Limmen en 
Akersloot met elkaar verbindt en 
vroeger een belangrijke vaarweg 
was voor het vrachtvervoer over 
water. De rechte waterlopen zijn 
door de mens gegraven met het 
doel het binnendeltagebied be-
ter te ontwateren voor agrarisch 
gebruik. 
Rob Veenman constateerde dat 
water in de laatste decennia te 

weinig aandacht heeft gekre-
gen in de ruimtelijke ordening. 
De nog steeds voortdurende bo-
demdaling, verandering van het 
klimaat met als gevolg stijging 
van de zeespiegel stelt de sa-
menleving voor problemen die 
voor de toekomst oplossingen 
vereisen. Het Hoogheemraad-
schap werkt aan een hoogwa-
terbeschermingsplan. Tenslotte 
vertelde Veenman dat het Hoog-
heemraadschap al ver gevorderd 
is met het waterplan Bergen, 
Heiloo en Castricum. Hij wilde 
er echter niet veel over zeggen 
omdat het plan nog aan de ge-
meenteraad gepresenteerd moet 
worden.

Aan het eind van de avond ont-
hulde de voorzitter van de ‘stich-
ting met de lange naam’ het 
nieuwe logo, een ontwerp van 
de Uitgeester Tom Verveer. Cul-
tuurhistorie, natuur, landschap 
en water zijn erin verbeeld. 

Prinsenbal luidt 44e seizoen in
Limmen - Op zaterdag 7 november is de start van het 44e seizoen van carnavalsvereniging de Uylenspieg-
hels. Bij carnaval is het getal 11 heel speciaal en daarom wordt nu bij 4 x 11 jaar groots uitgepakt. Traditie-
getrouw is de start met het Prinsenbal in De Burgerij. Dit seizoen, wat geheel in het teken staat van het ju-
bileum, heeft als motto Glitter en Glamour. Om 21.00 uur gaan de deuren open. De toegang is vrij en ieder-
een is welkom. De muziek is in handen van dj. Harold. 

Fanfareconcert Emergo 
met Arti et Religioni
Castricum - Op zondag 8 no-
vember geeft het fanfare-orkest 
van Emergo samen met fanfa-
re Arti et Religioni uit Lange-
raar een laatste try-out concert 
in voorbereiding op het con-
cours van 15 november in het 
Zaantheater te Zaandam. Het 

try-outconcert belooft een bij-
zonder boeiende muzikale ‘con-
frontatie’ te worden van twee or-
kesten in topvorm. Arti komt uit 
in de 2e divisie fanfare. Het duo-
concert wordt gegeven in het 
Jac P. Thijsse College, aanvang 
14.00 uur.

Castricum - Bij Toonbeeld be-
gint een cursus Stop-motion ani-
matie; de voorloper van alle ‘spe-
cial effects’ die films worden ge-
bruikt. 
Onder begeleiding van docent 
Susanne Slings bedenken kin-
deren samen een scenario. Uit-
eindelijk wordt met fotomateriaal 
een stop-motion animatiefilmpje 
gemaakt op de computer. 
De cursus omvat vier lessen van 
twee uur en is voor leerlingen in 
de leeftijd van elf en twaalf jaar. 
Start: zaterdag 7 november van 
10.00-12.00 uur. 

Bij Toonbeeld begint op 5 no-
vember de cursus Kennisma-
ken met tekenen en schilderen. 
De lessen zijn van 19.30 tot 22.00 
uur. Voor beide cursussen is het 
mogelijk de eerste les als proef-
les te volgen. 
Aanmelden kan op 0251-659012 
of via mailto:tnbeeld@xs4all.nl.

Animatie 
voor kinderen

Americana; muziek van 
Amerikaanse componisten
Castricum - Het Kleinkoor Cas-
tricum heeft twee concerten op 
het programma staat; op 21 no-
vember in de Dorpskerk Castri-
cum Kerkpad 1, aanvang: 20.15 
uur en op 22 november in het 
Witte Kerkje Dijk en Duin,  aan-
vang: 14.30 uur
Onder leiding van dirigent Roze-
marijn Kalis voert het Kleinkoor 
Castricum samen met de bas-
bariton Peter Scheele en pianiste 
Janneke Koetsier vocale werken 
uit van Amerikaanse componis-
ten uit de 20ste en 21ste eeuw.
Het is de eerste keer dat het koor 

een programma brengt van lou-
ter 20e en 21e eeuwse com-
ponisten. Naast de componis-
ten Barber, Ives en Copland, die 
al een behoorlijke bekendheid 
hebben verworven, wordt ook 
werk uitgevoerd van relatief on-
bekende componisten als Ho-
vhaness, Lauridsen en Thomp-
son. Alleen bij het eerste concert 
zullen de solist en pianiste aan-
wezig zijn en dat programma zal 
dan ook een pauze hebben. Het 
tweede concert is aangepast en 
verkort en alleen door het koor 
met pianiste uitgevoerd. 
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Vitesse ´22 overklast VVW
Castricum – Na de forse ne-
derlaag tegen Hellas Sport, had 
Vitesse ’22 wat goed te maken 
thuis tegen VVW. In beestachtig 
weer was het windvoordeel van 
groot belang. Met de wind in de 
rug liet de thuisploeg in de twee-
de helft geen spaan heel van de 
gasten uit Wervershoof.
Vitesse ging voortvarend van 
start. Ondanks de tegenwind 
werd er snel druk gezet op de 
tegenstander, die daardoor 
structureel balverlies leed. Al 

snel resulteerde dit in een kans 
voor Lennert Beentjes, maar hij 
schoot in de handen van de kee-
per. De aanval daarop was het 
echter wel raak. Een lange bal 
vanaf links werd door Beentjes 
klaar gelegd voor Nick Castri-
cum, die met links afrondde: 1-0. 
Even later was het Robin Bakker 
die doorbrak op de rechterflank 
en duidelijk gehaakt werd door 
de keeper in het 16 meter ge-
bied. Scheidsrechter Mauri-
ce de Hond zag er vreemd ge-

noeg geen penalty in. Het laat-
ste kwartier van de eerste helft 
werd rommelig bij de thuisploeg. 
Er werd te veel balverlies gele-
den op het middenveld, waar-
door VVW enigzins dreigend kon 
worden. Tot uitgespeelde kansen 
kwam het echter niet.

De tweede helft had Vitesse de 
wind in de rug. Grote druk op 
de helft van de gasten was dan 
ook het logische gevolg, mede 
door het feit dat trainer v.d. Meu-
len het aandurfde om de gehe-
le wedstrijd één op één te spe-
len. Al snel profiteerde Tom Spil 
van de ruimte die hem gebo-
den werd: 2-0. Uit een afgesla-
gen corner kwam de definitieve 
beslissing, toen Castricum de bal 
snoeihard in het doel pegelde: 3-
0. Met de wedstrijd op slot was 
het Vitesse dat bij vlagen ‘gallery 
play’ liet zien. Spil kon na een 
fraaie aanval voor de 4-0 aan-
tekenen. De laatste tien minu-
ten waren echter voor topscorer 
Beentjes. Met een loepzuivere 
hattrick liet hij de 7-0 eindstand 
aantekenen. Een mooie opsteker 
dus voor de blauw-zwarten, met 
de topper tegen koploper EDO 
voor de boeg. Kooyman geselecteerd

Akersloot - Jordy Kooyman van 
Meervogels is door de KNVB uit-
genodigd voor het spelen van 
een selectiewedstrijd voor het 
team van west 1 onder de 16 
jaar. De wedstrijd wordt deze 
week gespeeld op het districts-
veld KNVB West1, Sportpark Rie-

kerhaven, Overschiestraat 194 in 
Amsterdam. Meervogels wenst 
Jordy natuurlijk veel succes en 
hoopt dat hij een mooi visite-
kaartje achterlaat bij de KNVB. 
Kooyman is een van de vele ta-
lenten die bij de dorpsclub rond-
lopen.

Meervogels pakt eerste periode
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels heeft door met 1-0 
van Beemster te winnen de eer-
ste periodetitel in de vierde klas-
se gepakt.
De supporters hadden allen naar 
buienradar gekeken en stonden 
zodoende in groten getale met 
hun zwart-gele paraplu’s langs 
de lijn. Vandaag stond de eerste 
periodetitel op het spel. Meervo-
gels moest zelf winnen en was 
afhankelijk van de resultaten van 
de concurrentie. 
Door schorsingen en blessu-
res kon er niet in de gebruikelij-
ke opstelling worden begonnen. 
Maar met de gemotiveerde inval-
lers (onder andere een verdien-
stelijk debuut van Erwin Krom), 
moest Beemster toch geen al te 
groot obstakel zijn. 
De wedstrijd was nog geen vijf 
minuten oud of de eerste M-side 
paraplu sneuvelde. De regen viel 
nu met bakken uit de hemel en 
dat kwam het spel niet ten goe-
de. Doordat Beemster ook beter 

voor de dag kwam dan verwacht 
en Meervogels de juiste ope-
ningen niet kon vinden zag het 
publiek een gelijkwaardig duel. 
Nul-nul met de rust en iedereen 
snel naar binnen in een bomvol-
le kantine. 

Toch stond het langs de kant 
weer aardig vol bij de start van 
de tweede helft. Op een gegeven 
moment was het zo donker dat 
door de scheidsrechter werd ge-
vraagd om het licht aan te doen. 
Meervogels werd aanvallend en-
kele keren gevaarlijk en Van de 
Brink kon uiteindelijke de bevrij-
dende 1-0 scoren. De wedstrijd 
werd rommeliger naar het einde 
toe en het bleef vooral vanwege 
de stand spannend. Na het laat-
ste fluitsignaal was de eerste pe-
riode binnen. Buiten was het nat 
en guur maar in de kantine voel-
de iedereen van Meervogels zich 
blij en trots. Het team van trainer 
Han Visser is de terechte win-
naar van de eerste periodetitel. 

Gelijkspel voor Meervogels
Akersloot - De zaterdag 1 van 
Meervogels heeft de thuiswed-
strijd tegen Dindua met 1-1 af-
gesloten. Het team speelde re-

delijk maar slaagde er niet het 
overwicht in treffers uit te druk-
ken. 
Meervogels blijft door dit resul-

ADO ’20
ADO tegen Haaglandia/ 
Sir Winston op herhaling
Na twee nederlagen moest afgelopen 
zondag voor ADO tegen Argon het 
tij gekeerd worden. Dat liep echter 
anders af dan gewenst werd. Met de 
nieuwe trainer Jan Boes op de bank 
had ADO in de eerste helft het betere 
van het spel. Maar daar waar ADO vele 
kansen om zeep hielp, was Argon heel 
effectief. Twee mogelijkheden werden 
ook twee doelpunten: een foutieve te-
rugspeelbal en een vrije trap leverde 
het optimale resultaat op bij de rust 
(0-2).
Na de pauze probeerde ADO van al-
les om dichterbij te komen, maar veel 
resultaat leverde dat niet op. Een derde 
nederlaag op rij was dus het resultaat.
Zondag a.s. gaat ADO dus wederom op 
De Vlotter op herhaling om de negatie-
ve spiraal te doorbreken. Tegenstander 
is dan het Rijswijkse Haaglandia/Sir 
Winston. Het vooraf als mogelijke kam-
pioenskandidaat aangemerkte team 

van trainer Albert van Dussen maakte 
dat tot dusver niet waar. Zo werd er af-
gelopen zondag nog met 1 – 2 verloren 
van FC Omniworld. Haaglandia stelde 
enorm teleur op eigen veld tegen FC 
Omniworld. Door de 1-2 zege wist de 
ploeg uit Almere afstand te doen van 
de laatste plaats en deed die over aan 
Chabab.
Een team dat verliest dient vooruitblik-
kend getergerd te zijn en dit zal ook 
voor ADO’20 moeten gelden dat ver-
loor van Argon. De huidige stand van 
zaken is voor Haaglandia een achtste 
plaats in de rangschikking met twee 
punten meer dan ADO.

Voor beide teams staat er a.s. zondag 
dus veel op het spel. Op de eerste 
plaats winnen en zeker niet verliezen, 
de kansen niet alleen creëren, maar 
ook benutten, want owee, het team dat 
met lege handen blijft staan. 

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

veldhuis

ADO ‘20 - hAAglAnDiA

zondag  8 november 
14.30 uur

taat in de middenmoot staan. 
Zaterdag 7 november spelen de 
Akersloters uit tegen Opperdoes 
en dat wordt een zware klus. 
Deze tegenstander staat op de 
tweede plek met een punt ach-
terstand op de koploper. 
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Snoep of een kladblok?
Meer dan dertig jaar lang heeft Henk Bosma zingende kinderen blij ge-
maakt met een kladblok. Elk jaar weer stonden met Sint-Maarten na-
melijk vele tientallen kinderen bij hem en zijn vrouw Bep aan de deur 
om de mooiste liedjes te zingen. En na afloop kregen de kinderen geen 
fruit of snoep, maar een zelfgemaakt kladblok. Omdat Henk al die jaren 
bij een drukkerij werkte, maakte hij, van het papier wat overbleef na het 
snijproces, heel mooie en kwalitatief goede kladblokken. Zo deed hij 
ook nog eens aan recycling. Maar, aan alles komt een eind. Zo ook aan 
de kladblokken van Henk. Hij is reeds een aantal jaren met pensioen en 
zijn voorraad kladblokken raakt nu toch echt op. Volgens Henk is dit het 
laatste jaar dat kinderen met Sint-Maarten op de Lijsterbeslaan 9 een 
kladblok kunnen ‘scoren’. Dus kinderen: op naar Henk en Bep om met  
Sint-Maarten jullie allermooiste liedje te zingen èn één van die laatste, 
felbegeerde kladblokken mee naar huis te nemen. Maar denk erom: op 
is dit keer toch echt op!
Gerard Vromans. Kunstvogels in de boom

Vanochtend liet ik, zoals elke ochtend, mijn hond uit in het parkje bij 
Geesterduin, toen ik opeens iets ongewoons in de boom zag. Een tiental 
vogels, gemaakt van stof, waren hoog in de boom opgehangen. Wie 
heeft dit gedaan??? 
Loena Ecrirer

Vinylavond 
met oude hits 
Bakkum - Het wordt gezellig op 
zaterdagavond 14 november als 
het allemaal om vinyl draait in de 
zaal van café Borst. Dj’s Joseph 
Sunfield en Bert de Graaf organi-
seren weer een avond die gevuld 
wordt met lekkere muziek uit de 
jaren ’60, ’70 en ’80, uitsluitend 
van de originele singles en lp’s. 
De voorgaande editie was een 
doorslaggevend succes. Vooral 
muziekliefhebbers uit Castricum 
en omgeving maakten van die 
avond een groot feest. Verzoek-
jes kunnen worden doorgemaild 
op josephsunfield@hetnet.nl of 
berts2wielers@live.nl. Aanvang 
21.00 uur, entree vijf euro. 

Sparen voor feest in 
stallen Henny Huisman
Regio - Tot en met 28 novem-
ber geeft Deka 8.000 kaarten 
weg voor een van de tien voor-
stellingen van het Deka sintfeest 
in de Surprise Stables van Henny 
Huisman in Bakkum. 
Met het sparen van ‘hoefijzer-
tjes’ maakt men kans op vier 
gratis kaartjes voor het sintfeest 
in de Surprise Stables van Henny 
Huisman. Winnaars gaan bij hem 
op bezoek en worden getrak-
teerd op optredens van onder 
meer het groot pietenshowbal-
let van Lucia Marthas, de win-

naar van het Junior Songfesti-
val en de miniplaybackshow met 
Henny Huisman. Kinderen kun-
nen zich tot en met 12 novem-
ber op de speciale website die 
via www.dekamarkt.nl bereik-
baar is, opgeven voor de mini-
playbackshow. 
Behalve aan de winnaars van de 
kleurwedstrijd en deelnemers 
aan de mini playbackshow, wor-
den ook nog kaartjes weggege-
ven aan kinderen die de mooi-
ste foto’s insturen via www.de-
kamarkt.nl. 

Wat is er aan de hand in 
gemeente Castricum?
Hoe komt het toch, dat er in de gemeente zo veel blijkt mis te gaan. Hoe 
is het mogelijk dat het gemeentehuis project zo ver uit de hand ging 
lopen? De burger krijgt via de media slechts sensationele informatie en 
verneemt nauwelijks wat er echt aan de hand is. Ik blijf met een groot 
aantal vragen zitten . Hoe is het mogelijk, dat de burgemeester die zich 
na overname van het pijndossier zich nog volledig moest inlezen?  Was 
de onderlinge samenwerking en communicatie dan zo slecht? Was het 
college geen team? Waar was het gemeentelijke ambtenarenapparaat 
om als deskundig opdrachtgever het college bij te staan? 

Hoe was de kwaliteit van de netwerkplanning en waren daarin wel vol-
doende beslismomenten ingebouwd? Hoe functioneerde de projectdi-
rectie? Hoe functioneerde de project controller? Is er een communica-
tieplan met de raad afgesproken? Is er een bouwcommissie vanuit de 
raad benoemd, die op overzichtelijke wijze het project op het gebied van 
de voortgang, de budget overschrijding, de organisatie en de kwaliteit 
van het werk kan volgen? Waarom hoort de burger daarover niets? Het 
lijkt mij nodig om een raadsenquête te houden om de vinger op de zere 
plek te krijgen. Dit ter lering om kostbaar mismanagement met grote 
consequenties in de toekomst bij zowel interne als externe projecten te 
voorkomen.
J.W. Peppelman, Limmen.

Inspraakavond? 
Jawel, het is weer zover. Een volgende aflevering in het toneelspel over 
het slaapverbod in de strandhuisjes is aanstaande: een inspraakavond 
met als thema ‘meepraten over strand’. De gemeente is, in samenwer-
king met de strandhuisjeseigenaren, in een reeks nu bij één van de laat-
ste hordes aangekomen om straks in januari het besluit te nemen het 
slaapverbod op te heffen. De hindernis is opgezet om in ieder geval 
straks de schijn op te kunnen houden dat het besluit op een ‘democrati-
sche wijze’ tot stand gebracht is, hetgeen met name door de te houden 
‘inspraakavond’ bewezen zal zijn. Maar zijn wij gek? De gemeente kan 
en zal het natuurlijk nooit toegeven of bekennen maar het moge een 
publiek geheim zijn: het besluit om het verbod teniet te doen ligt feitelijk 
al in de lade om er in januari uit gehaald te worden. Zie hoe wij als inwo-
ner ineens partij wordt gemaakt in een conflict tussen strandhuisjesei-
genaren en de gemeente. Gemeente: houd ons buiten uw persoonlijke 
conflicten! 

We merken allemaal dat het weer er met de klimaatverandering niet 
stabieler op wordt en sterker: integendeel. Tevens weten we dat de zee-
spiegel stijgt en in de aankomende jaren blijft stijgen. Grote rampen nu 
zijn veelal het gevolg van opeenvolgende, gestapelde foutieve beslis-
singen en gemeente: zal het niet een (beslissende) fout van uw zijde 
zijn om het slapen nu toe te gaan staan terwijl we in de (nabije) toe-
komst niet ook hier onverwachte, hevige en misschien zelfs genadeloze 
stormen kunnen verwachten? Hoeft het er niet maar ééntje te zijn, die 
met het zeewater ’s nachts plotseling de huisjes overvalt met mogelijk 
desastreuze gevolgen? 
P. Kuijper, Castricum. (Ingekort door de redactie).

Castricum - Woensdagavond 
was er sprake van een container-
brand aan de H. Dunantsingel. In 
de nacht van woensdag op don-
derdag werd de brandweer ge-
alarmeerd voor een brandende 
papiercontainer aan Het Nieuw-
land. De inhoud van de water-
tank van de brandweerauto circa 
1500 liter was beide keren vol-
doende om de brand te blussen. 

Containerbrand

Bakkum - Tot en met 3 januari 
2010 zijn in Het Oude Theehuys 
bij Dijk en Duin in Bakkum schil-
derijen te bewonderen van de 
Castricumse Aly van der Wou-
de. Daarnaast is er verfijnd ke-
ramisch werk te zien van Christa 
Lubbren uit Heiloo. Het keramiek 
en de schilderijen zijn te zien op 
woensdag tot en met zondag, 
van 11.00 tot 17.00 uur. 

Expositie in het 
Oude Theehuys

Kyteman’s hoornist Morris 
Kliphuis is gast bij Iskra
Castricum - Kyteman’s hiphop-
orkest van de jonge trompettist 
Colin Benders groeide dit jaar uit 
tot Nederlands hiphopjazz-feno-
meen. Ze speelden op alle grote 
popfestivals en jazzfestivals. Op-
vallende en prominente rol was 
weggelegd voor jazzhoornist/
componist Morris Kliphuis met 
swingende solo’s. Zaterdag 14 
november is Morris met zijn jazz-

trio bij Iskra Jazzclub @ Blinc-
kers, de jazzclub op het strand-
paviljoen. Morris Kliphuis Jazz-
trio met De Moraes op gitaar en 
drummer Menting spelen akoes-
tisch en in een dynamische af-
wisseling latijnsamerikaanse 
ballads en vrolijke bebop. 
Aanvang 20.30 uur. Informatie en 
kaarten bestellen via www.iskra.
nl of tel. 0251 674379.

Bakkum - Op zondag 8 novem-
ber kunnen kunstliefhebbers 
hun slag slaan in de Duinrand 
Artotheek. Tussen 11.00 en 16.00 
uur is er de gelegenheid om een 
kunstwerk tegen een schappe-
lijke prijs in huis te halen. Het 
werk kan voor een half jaar of 
een jaar geleend worden. Ook 
kan het meteen of na een leen-
periode aangekocht worden. Als 
extra is er de vitrine met klein-
kunst waar voor een klein be-
drag, tot maximaal 50 euro een 
kunstwerk aangekocht kan wor-
den. Het adres is Van Oldenbar-
neveldtweg 37 in Bakkum.  

Kunst lenen
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
22-10-2009: Mats Pieter, zoon 
van P.P.G. Woud en L.F. van der 
Borg, geboren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
29-10-2009: Anne, dochter van 
R.A.J. Schut en K. Cappendijck.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
27-10-2009: Vos, Wouter en 
Veenstra, Marjolein, beiden wo-

nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
22-10-2009: Hes, Margaretha P., 
oud 95 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met 
P.J. Borst. 25-10-2009: van den 
Bergh, Josephine G., oud 68 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met G.M. Peerenboom.
Wonende te Limmen:
27-10-2009: van der Schaaf, At-

ze, oud 91 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met C.L. 
Demaat.
Wonende te Bakkum:
21-10-2009: van der Spaan, Pe-
ter, oud 66 jaar, overleden te 
Bakkum.
Wonende op de Woude:
25-10-1009: Wezel, Cornelis, oud 
93 jaar, overleden op de Woude, 
gehuwd met W. van der Meer.

Wonende te Akersloot:
26-10-2009: Nieuwenhuizen, 
Theodora M., oud 94 jaar, over-
leden te Akersloot.

Van Amsterdam Garantiemake-
laars geeft ballonvaart weg
Castricum - Heel 2009 staat bij 
Van Amsterdam Garantiemake-
laars in het teken van het 50-ja-
rig jubileum. In september wer-
den er gouden flyers uitgedeeld 
in het centrum van Castricum. 
Tegen inlevering van deze fly-
er bij het kantoor aan de Dorps-
straat ontving een ieder een 
mooie vlieger. Tevens maakte 
men hiermee kans op een spec-
taculaire ballonvaart boven ei-
gen regio.
De ballonvaart werd op vrijdag 
30 oktober uitgereikt door Van 
Amsterdam Garantiemakelaars. 
Garantiemakelaar Dick van Am-
sterdam overhandigde de prijs 
aan de heer Kronenburg en me-
vrouw Havelaar uit Castricum. 
“We hadden nooit verwacht deze 
speciale hoofdprijs te winnen en 
ja, we willen graag onze woon-
plaats eens vanuit de lucht bekij-
ken. Best wel spannend, we zijn 
aangenaam verrast.”

“De rest van het jaar staat nog in 
het teken van ons gouden jubile-
um. Wist u bijvoorbeeld dat u bij 
ons Gouden Servicepunten kunt 
sparen?”, aldus Dick van Amster-
dam, directeur van Van Amster-
dam Garantiemakelaars. 

“Wanneer mensen hun woning 
bij ons kantoor in de verkoop 
geven of het kantoor inschake-
len bij het kopen van een ande-
re woning, ontvangt men Gou-
den Servicepunten. Ook wan-
neer men vrienden of bekenden 
de gouden tip geeft om te kie-
zen voor Van Amsterdam Garan-
tiemakelaars, worden er Gou-
den Servicepunten uitgedeeld. 
De Gouden Servicepunten zijn 
inwisselbaar voor onder andere 
verkoopstylingadvies, een abon-
nement op een woonblad of di-
verse andere manieren om een 
woning onder de aandacht van 
potentiële kopers te brengen.”

De Toermalijn op bezoek bij 
lunchrestaurant kooKKunst
Castricum - In het kader van de 
Kinderboekenweek met het mot-
to - Aan tafel! Eten en snoepen 
in kinderboeken - zijn twee groe-
pen van basisschool de Toerma-
lijn maandagmorgen 12 oktober 
op bezoek geweest bij leerwerk-
restaurant KooKKunst. Na een 
uitgebreide rondleiding in de 
keuken kreeg iedere groep wat 

te drinken, een mini sandwich en 
een KooKKunst kleurplaat. Hier-
mee konden ze een luxe lunch 
voor henzelf en twee volwasse-
nen winnen. Volgende week zal 
in de twee groepen bekend wor-
den gemaakt wie de prijswin-
naars zijn, waarbij ook de andere 
leerlingen een KooKKunst trak-
tatie zullen krijgen.

KooKKunst heeft naam opge-
bouwd met haar bijzondere en 
betaalbare lunches en catering. 
Ondanks de wat geïsoleerde lig-
ging aan de achterzijde van acti-
viteitengebouw de Wissel is het 
restaurant elke keer goed bezet 
maar ook mensen met minder 
lunchtijd hebben hier een aan-
lokkelijk afhaal alternatief.
Op de nieuwe lunchkaart staan 
bijvoorbeeld huisgemaakte soe-
pen, salades, broodjes, verse jus 
d’orange, bijzondere broodjes 
en zelfs eigengemaakte Vlaam-
se patates frites. Naast de ge-
serveerde kwaliteit onderscheidt 
KooKKunst zich ook met haar 
werknemers: mensen met een 
arbeidshandicap vergroten hier 
onder leiding van twee leer-
meesters hun vaardigheden en 
doen er volop werkervaring op.
Door dit succes is KooKKunst 
vanaf 9 oktober nu ook op vrijdag 
geopend. Net als op de andere 
werkdagen kan er tussen 11.30 
en 13.30 uur geluncht worden 
of lunch bestellingen worden af-
gehaald (voor 11.00 uur moet de 
bestelling doorgebeld zijn).

Voor meer informatie is kooK-
Kunst altijd te bereiken op te-
lefoonnummer 06-22240191 of 
Gasstraat 3.

Met de Roset naar het 
grote Sinterklaas feest
Castricum - Banketbakkerij De 
Roset heeft al jaren een warm 
gevoel bij Sinterklaas. Daarnaast 
is iedere banketbakker Hofleve-
rancier van Sinterklaas met zijn 
gevulde speculaas, roomboter 
amandelstaven en marsepein. 
Dat de bakker een warm ge-
voel heeft bij Sinterklaas is dui-
delijk en blijkt wel uit alle Sinter-
klaaslekkernijen die juist in de-
ze periode te koop zijn in de win-
kels van de ambachtelijke ban-
ketbakkers. Speciaal in deze tijd 
haakt banketbakkerij De Roset 
daar enthousiast op in. Banket-
bakkerij De Roset heeft namelijk 
60 entreekaarten weten te be-
machtigen voor de Sinterklaas 
musical: ‘De Geheime Chocola-
deletters Van De Sint’ van Ron 
Boszhard. Deze voorstellingen 
worden gehouden op zondag 22 

november in Rai Theater te Am-
sterdam. Klanten van banket-
bakkerij De Roset maken kans 
op drie entreekaarten voor de-
ze musical ter waarde van 45,00 
euro.

Sinterklaasactie
Van 5 tot 14 november wordt er 
in de winkels een Sinterklaas-
actie gehouden. Bij besteding 
van 10,00 euro ontvangen klan-
ten een kanskaart. Deze inge-
vulde kanskaarten kunnen wor-
den ingeleverd bij banketbakke-
rij De Roset 

Uit de ingeleverde kanskaarten 
worden op 16 november de win-
naars getrokken.
Zij winnen gratis entreekaarten 
voor drie personen en gaan op 
zondag 22 november naar Rai 
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Tijd voor een Ommezwaai 
Bureau voor coaching zet deuren open

CASTRICUM – Heb je belangstelling voor loopbaanbegeleiding en 
coaching, maar nooit een stap in die richting gezet? Dan is het nu tijd voor 
De Ommezwaai! Dit professionele bureau op het gebied van loopbaan-
advies, coaching en opleiding houdt op zaterdag 14 november open huis 
in het pand aan de Van Egmondstaat 5 in Castricum. Op het programma 
staat onder meer een presentatie over het opleidingsaanbod. Ook kun je 
deelnemen aan een workshop naar keuze. De open dag is geheel gratis, 
inclusief lunch of borrel; aanmelden via www.ommezwaai.nl is het enige 
wat je hoeft te doen. 

De Ommezwaai biedt gedegen opleidingen en kwalitatief hoogwaardige 
trainingen aan, gegeven door ervaren vakmensen die hun sporen in de 
trainingswereld verdiend hebben. Zo kun je de basisopleiding Doelgericht 
Coachen volgen, maar ook trainingen op het gebied van loopbaancoa-
ching, motiverende gespreksvoering, rationele effectiviteittraining (RET) 
en coachen op timemanagement en efficiency. 

Uniek van De Ommezwaai is dat mensen met een basisopleiding in 
coaching of NLP er hun eigen vervolgopleiding kunnen samenstellen. 
Hiervoor combineer je minimaal tien dagen uit het trainingsaanbod. Zo 

ontstaat er een traject dat geheel is 
afgestemd op je eigen werksituatie 
of een eventuele carrièreswitch.

De open dag is bij uitstek geschikt 
om op een informele manier kennis 
te maken met De Ommezwaai. Op 
de website staat het volledige pro-
gramma van de open dag te lezen. 

www.ommezwaai.nl

theater te Amsterdam voor de 
Sinterklaasmusical: ‘De Geheime 
Chocoladeletters Van De Sint’ 
van Ron Boszhard. 

tot ziens bij

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683

Maak kans op 20x 3 kaarten t.w.v.  45,- 
voor de musical

De Geheime chocoladeletters Van De Sint
van Ron Boszhard



pagina 28 4 november 2009

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

KortWeg

Limmen - Op donderdag 12 no-
vember vertoont Jan Veldt de 
film ‘No pain no glory’, de voet-
tocht naar Santiago de Com-
postela.  Aanvang 20.30 uur in 
sporthal de Enterij, Middenweg 
te Limmen. Toegang vrijwilli-
ge bijdrage voor het goede doel 
Spitak-Limmen.

Filmavond 
in de Enterij

Castricum - Op zaterdag 14 no-
vember komt Sinterklaas naar 
Castricum. Om 13.30 uur begint 
het feest met de aankomst van 
een grote groep Pieten op het 
Kooiplein. Kinderkoor Musicstar 
verzorgt de muziek. Om 14.00 
uur wordt Sinterklaas verwacht. 
De optocht eindigt in de Pancra-
tiuskerk waar iedereen Sinter-
klaas een hand kan geven. Kijk 
voor meer informatie op www.
sinterklaascastricum.nl.

Sinterklaas komt 
naar Castricum

Castricum - Zaterdag 7 novem-
ber om 17.00 uur zal Maria van 
Parijs centraal staan in de twee-
de vesper van de nieuwe serie 
over profeten. Ook dit jaar weer 
vinden deze vespers plaats in de 
dorpskerk onder verantwoorde-
lijkheid van de Raad van Ker-
ken in Castricum. Yarek Kubac-
ki, voorganger van de Kritische 
Gemeente IJmond zal een korte 
overdenking doen. Bij deze ves-
per kan men meezingen met het 
liturgiekoor. Aanvang 13.30 uur, 
entree 5,00 euro. 
Aanmelden bij kerksite@jjklin-
kert.nl.

De profetes van 
de open deur

Castricum - Internationale 
Dansvereniging Igram organi-
seert op 17 november een work-
shop Braziliaans onder leiding 
van Hanna Onatli. Iedereen is 
welkom van 19.30 tot 22.00 uur 
in Stayokay Bakkum, Heereweg 
84. Leden betalen 7.50 en niet- 
leden 8.50 euro. 

Voor meer informatie: Ineke Spit-
teler, tel. 0251-653997 of e-mail: 
inekespitteler@hotmail.com.

Workshop Brazilli-
aans bij Igram

Castricum - Op 18 en 25 no-
vember geeft haptonoom Harm 
Aldershof een voor iedereen toe-
gankelijke workshop over hapto-
nomie en het omgaan met gren-
zen. Op de eerste avond krijgt 
men informatie over de hap-
tonomische benadering bij het 
hanteren van grenzen, waarbij 
de betekenis van lichaamssig-
nalen centraal staat. De twee-
de avond wordt er veel praktisch 
geoefend in het hanteren van ei-
gen en andermans grenzen. De 
workshop is van 19.30-21.30 uur 
in de fysiotherapie praktijk van 
Kees Rootjes, Dorpsstraat 109. 
Inschrijven kan via info@kees-
rootjes.nl of via tel. 0251-670371.

Workshop over 
haptonomie

Castricum - Op 8 november is 
er bij de Zondagsociëteit een 
hommage aan Jules de Cor-
te. Initiatiefnemer is Bert Tiele-
mans. De liederen en verhalen 
van Jules de Corte worden ge-
zongen door vocalisten Bert Tie-
lemans en Marieke Jacob, afwis-
selend begeleid door pianist/ac-
cordeonist Bert van den Brink en 
pianist Bram Strijbis. Tussen de 
liedjes door wordt over het le-
ven en werk van Jules de Corte 
verteld en de ontwikkelingen die 
hij tijdens zijn leven heeft door-
gemaakt De muzikale omlijs-
ting van deze middag is als van-
ouds in handen van Jan van der 
Schaaf.
De Zondagmiddagsociëteit vindt 
plaats in Ontmoetingscentrum 
Geesterhage, Geesterduinweg  
van 14.00–16.00 uur. De toe-
gang is 3,00 euro. Voor meer in-
formatie of het regelen van ver-
voer kan men bellen (tot en met 
5 november) naar Stichting Wel-
zijn, tel.: 0251- 656562.

Hommage aan 
Jules de Corte 

Limmen - Zonnebloem Limmen 
en De Limmer Plankeniers nodi-
gen ouderen en gasten van le-
den van De Zonnebloem uit op 
vrijdag 13 november in de Bur-
gerij, aanvang 14.00 uur voor de 
klucht Albert en Alfred.

Albert en Alfred

Castricum - Zaterdagmiddag 
vindt een liedmiddag plaats in de 
oude dorpskerk. Ieder die wil kan 
dan meezingen. Vanaf 13.30 uur 
oefent het Liturgiekoor met gas-
ten onder leiding van Jelle Jan 
Klinkert een vijftal liederen, die 
in het Vesper aan het eind van 
de middag, worden uitgevoerd. 
Het Vesper eindigt om half zes. 
Er wordt een bijdrage in de on-
kosten gevraagd van 5,00 euro.

Liedmiddag 
met Vesperkoor

Castricum - Op 12 november 
vindt een cursus baby- en kin-
derreanimatie plaats. Dit is een 
nieuwe cursus waarin wordt in-
gegaan op de speciale hande-
lingen voor reanimatie bij jon-
ge kinderen. Bij hen is er bij een 
hart en/of ademhalingsstilstand 
vaker sprake van oorzaken zo-
als verdrinking, verslikking, ver-
stikking, ongevallen en vergifti-
gingen. Ook dan kan reanima-
tie levensreddend zijn. De cursus 
begint om 19.30 uur in Geester-
hage, Geesterduinweg 3 in Cas-
tricum. Voor de cursus reanima-
tie (BLS) van donderdag 26 no-
vember en de cursus AED van 
maandag 14 december zijn nog 
een aantal plaatsen beschikbaar. 
Nadere inlichtingen: reanima-
tie.castricum@casema.nl of bel 
0251-655307.

Cursus baby- en 
kinderreanimatie

Castricum - Als je heel goed 
zoekt, vind je soms kleine man-
netjes in de bossen van Castri-

Kleine mannetjes in de bossen
cum. Ze zijn meestal te vinden in 
de buurt van paddestoelen. Foto: 
Allet van Dam.

Egmond aan Zee - Op 7 novem-
ber verzorgt muziekvereniging 
Lamoraal van Egmont een na-
jaarsconcert in de Lamoraalzaal 
van Hotel Zuiderduin. De aan-
vang is om 20.15 uur, toegang 

Najaarsconcert La-
moraal van Egmont

Heemskerk - Zaterdag 7 no-
vember geven de Bintangs een 
concert dat in het teken staat van 
de Blues on the Ceiling-periode. 
De Bintangs zullen dit concert 
dan weer in een deels authen-
tieke bezetting spelen. Aanvang 
concert 22.15 uur in De Nozem 
en de Non, A. Verherentstraat 1 
in Heemskerk. Entree 7,50 euro.

Bintangs in de 
Nozem en de Non

Egmond aan den Hoef - Op za-
terdag 14 november is de Slot-
kapel in Egmond aan den Hoef 
in herfstsfeer. 
Naast de verschillende bedrijven 
die tijdens de herfstfair hun pro-
ducten presenteren kan men van 
11.00 tot 20.00 uur in de sfeer-
volle Slotkapel terecht voor on-
der andere de aankoop van zelf-
gemaakte marmelades, chutneys 
en jams. Maar ook stoofperen, 
compotes en diverse sappen zijn 
al gemaakt. Natuurlijk mag alles 
geproefd worden. 
Ook is er gelegenheid om herfst-
creaties uit de bloemsierkunst te 
bekijken en aan te kopen. 

Herfstfair 
met proeverij

Beverwijk - Vrijdag 20 novem-
ber vindt er in het kader van de 
landelijke longfunctiedag in de 
thuiszorgwinkel een gratis long-
functiemeting plaats. De long-
verpleegkundige en de diëtist 
van ViVa! Zorggroep zijn aanwe-
zig voor een longfunctiemeting 
en een beoordeling van de voe-
dingstoestand. 
Iedereen die benauwd of kort-
ademig is of veel hoest krijgt in-
formatie en een longfunctietest. 
Men krijgt meteen de uitslag en 
advies. 
De longfunctiemeting vindt 
plaats aan de Bullerlaan 10. Be-
langstellenden kunnen een af-
spraak maken via het Service-
paspoort, de ledenservice van 
ViVa! Zorggroep: 023-8918440 of 
via info@servicepaspoort.nl.

Longfunctiemeting 
in Thuiszorgwinkel

Limmen - Musicalster Pia Dou-
wes zal op 13 en 14 november 
een 2-daagse zangworkshop 
verzorgen in het Trainingscen-
trum van NTI-NLP. De kosten 
voor de zingende deelnemer zijn 
300 euro, toeschouwer 150 eu-
ro, inclusief koffie/thee, fruit en 
lunch. Tijden: van 9.30 tot 17.30 
uur. Voor opgave of opvragen 
van de brochure: Klantsupport 
van NTI-NLP: tel: 072-5053501 
of info@ntinlp.nl.
Tevens zal Pia Douwes op 7 no-
vember in Theater Carré in Am-
sterdam presentatrice zijn van 
de jaarlijkse themadag van NTI-
NLP. Uiteraard zal ze daar ook 
zingen. NTI-NLP viert dan ook 
haar vijftienjarig bestaan. Wie 
hier bij wil zijn kan zich opgeven 
via www.ntinlp.nl of bellen met 
NTI-NLP: 072–5053501.

Zangworkshop 
met Pia Douwes

‘Informatie zoeken op het internet’
Castricum - Tijdens de bijeen-
komst van Stichting Welzijn Cas-
tricum leert men informatie te 
zoeken en te vinden via het in-
ternet. In een klein groepje van 
zeven personen gaat men direct 
aan de slag met zoekmachines, 
webadressen en startpagina’s.
De bijeenkomst, die wordt ge-
organiseerd door Stichting Wel-
zijn (Gilde) en de bibliotheek 
wordt gehouden op woensdag-

middag 11 november van 14.15–
16.15 uur op de bovenverdie-
ping van de bibliotheek. Ook zijn 
er nog enkele plaatsen vrij voor 
de workshop ‘Adressen maken 
en afdrukken op etiketten’ op 
woensdagmiddag 18 november.
Belangstelllenden kunnen zich 
opgeven bij Stichting Welzijn, 
Geesterduinweg 5, tel. 656562.  
De kosten, 5,00 euro, dienen bij 
aanmelding te worden betaald.

gratis. Op het programma staat 
de muzikale uitvoering van een 
aantal delen van het beroemde 
werk ‘De schilderijen-tentoon-
stelling’ van Moussorgsky. 

Tevens zal tijdens dit concert een 
schilderij met het portret van 
graaf Lamoraal van Egmont ont-
huld worden. 

Geen krant ontvan-
gen? Bel

 0251-674433



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
4 november 2009

Kinderbijschrijving
paspoort vanaf 
juni 2012 ongeldig
De geldigheid van bijschrijvingen van 
kinderen in het paspoort vervalt op 26 
juni 2012. Daarna moeten alle kinderen 
die willen reizen een eigen reisdocu-
ment hebben. Dit is het gevolg van een 
wijziging van de Europese verordening 
die voorschrijft waaraan reisdocumen-
ten moeten voldoen. De Europese Raad 
heeft op 27 april 2009 met deze wijzi-
ging ingestemd. 

Gratis ID-kaart 
aan veertienja-
rigen verdwijnt 
Kinderen van 14 jaar of kinderen die ui-
terlijk 25 februari 2010 14 jaar worden, 
kunnen tot en met uiterlijk 31 december 
2009 een gratis identiteitskaart aanvra-
gen. Doe het dus op tijd, en houd dan 
rekening met de openingstijden van de 
gemeente in de periode van kerst en 
oud en nieuw.

Bouw nieuwe gemeentehuis van start
De vernieuwbouw van het gemeentehuis aan het Raadhuisplein is van start gegaan. 
Door positieve inzet van velen is het gelukt om het streven van een start in week 44 te 
behalen. Afgelopen donderdag (29 oktober 2009) zei de gemeenteraad unaniem “ja” 
tegen het benodigde extra krediet. 

Bovendien meldde burgemeester Emmens-
Knol dat de gemeente en de architect het 
eens zijn geworden. De honorarium proble-
matiek is naar beider tevredenheid opge-
lost op basis van argumenten en feiten van 
beide partijen. Het auteursrecht wordt niet 
betwist door de gemeente. De gemeente 
en de architect zijn het eens geworden over 
noodzakelijke voorgestelde bezuinigingen. 
De gemeente en architect zien beiden af 
van rechtszaken jegens elkaar als gevolg 
van ontbinding. 

De voorbereidingen tot de bouw zijn af-
gerond. De bouw kan zonder problemen 
beginnen en de werkzaamheden van de 
architect zijn hiermee in de voorbereiding 
afgerond. Om de betrokkenheid van de ar-
chitect bij dit project te onderstrepen zal de 
esthetische begeleiding van de bouw door 
de architect worden uitgevoerd.

Van 2004 tot nu
De burgemeester ging tijdens de raads-
vergadering in op de ontwikkeling van de 
kosten in de afgelopen jaren. Mede omdat 
ze beseft dat hier veel vragen over leven 
bij burgers. 

In 2004 werd een eerste zeer globale ver-
kenning opgezet. Daarin ging men uit van 
een zeer eenvoudige aanbouw op het noor-
den of het zuiden. Het benodigde budget 
werd toen globaal geraamd op 4,5 miljoen 
Euro. Daarna is een programma van eisen 
opgesteld en een keuze gemaakt voor een 
architect. Toen konden de ontwerpen uit-
gewerkt worden en meer concretere be-
rekeningen worden gemaakt. In januari 
2006 werd een budget voor bouwkosten 

geraamd van ruim 8 miljoen Euro. 

In de jaren daarna (2007 en 2008) heeft 
de raad een aantal wijzigingen aangebracht 
in het programma van eisen. Door nieuwe 
ontwikkelingen binnen de gemeente, o.a. 
het opstellen van gemeentelijke eisen aan 
duurzaamheid en de discussie over onder-
gronds parkeren, zijn er een parkeergarage 
en duurzaamheidmaatregelen aan het pro-
ject toegevoegd. Door deze toevoegingen 
en de uitvoerige discussie in de raad heeft 
het project niet alleen meer aanlooptijd ge-
had maar is het ook fors duurder gewor-
den.

Het uiteindelijk onderwerp is daarmee in 
geen enkele zin meer te vergelijken met 
de eerste globale opzet. Wel is het resul-
taat een toekomstgericht en duurzaam ge-
meentehuis. Door de aanpassingen aan het 
plan werden de totale stichtingskosten +/-
13 miljoen Euro. De afgelopen maanden 
zijn er problemen opgetreden die nega-
tieve invloed op het budget hebben gehad. 
Dit heeft uiteindelijk geleid tot de extra 
kredietaanvraag die de raad de afgelopen 
vergadering heeft geaccordeerd. 

Werkzaamheden
De bouw kan nu zonder problemen door-
gaan. Tot aan de kerstvakantie is de aan-
nemer werkzaam met het inbrengen van 
damwanden en het boren van de palen 
(november) en wordt gestart met het gra-
ven van de bouwput en het inbrengen van 
de palen die onder de keldervloer moeten 
komen (december). De verwachting is dat 
het gebouw in augustus 2011 in gebruik 
kan worden genomen.

Herstraatwerk-
zaamheden Simon 
Pauwelslaan
Maandag 2 november 2009 is aannemer 
Van Egmond Wegenbouw gestart met de 
herstraat werkzaamheden aan de Simon 
Pauwelslaan te Akersloot.
De werkzaamheden zijn opgesplitst in 2 
fasen:
1) fase 1 start bij het Julianaplein en loopt 

naar verwachting tot en met huisnum-
mer 7. De uitgebroken stenen worden 
opgeslagen bij de kruising met de Heer 
Hugostraat;

2) het uitbreken van fase 2 (vanaf huis-
nummer 7 tot aan de kruising met de 
Heer Hugostraat) volgt na ca. één week. 
Tot die tijd kan er op dit deel nog wor-
den geparkeerd. Aangaande de exacte 
datum van uitbreken kunt u zich het 
beste wenden tot de stratenmakers. Op 
dit deel vindt veel transport plaats, dus is 
het van belang dat er netjes wordt ge-
parkeerd, waardoor de vrachtwagen en 
shovel er goed langs kunnen. 

De verwachting is dat het totale werk on-
geveer 4 weken zal duren, Dit is echter wel 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 
Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met de projectleider, dhr.  J. van der 
Peet,  tel. (0251) 661 114 (van maandag 
t/m donderdag).



Agenda
Raadsplein
5 november 2009

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
17:00 - 18:00 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Programmabegroting 2010-2013
a. Reactie raad 
(maximaal 7 minuten per fractie)
Volgorde sprekers wordt bij loting vastgesteld 

18:00 - 19:00 Pauze: maaltijd Hal Clusius

19:00 - 20:00 b. Reactie college

Schorsing

20:30 - 22:00 c. Reactie raad 

Schorsing

22:30 4. Besluitvorming
a. Tweede Bestuursrapportage 2009 
b. Programmabegroting 2010-2013
c. Belastingverordeningen

1: Afvalstoffenheffing inclusief tarieventabel
2: Belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten
3: Forensenbelasting
4: Hondenbelasting
5: Lijkbezorgingsrechten, inclusief tarieventabel
6: Marktgelden, inclusief tarieventabel
7: Onroerende-zaakbelasting
8: Precariobelasting, inclusief tarieventabel
9: Rioolheffing
10: Toeristenbelasting

5. Sluiting

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

Agenda Raadsactiviteiten
op 12 november 2009
Tijd	 Onderwerp Plaats
19:30 - 21:30 Platform internationale samenwerking Aula
21.30 - 22.30 Initiatief vestigen Thermenbedrijf in Castricum Aula

‘Buiten Gewoon Castricum’: 
tijd voor een update
Ligt Castricum nog op koers met de Strate-
gische Visie Buiten Gewoon Castricum uit 
2005? Vier jaar geleden werden doelen en 
ontwikkelingen voor de periode tot 2030 
vastgelegd rondom zaken als inwonertal, 
wonen, en ruimtegebruik. Dit document 
vormt de basis bij het uitwerken van plan-
nen rondom bijvoorbeeld bouwen, verkeer, 
bedrijvigheid, verkeer of toerisme.
De strategische visie is nu, na vier jaar voor 
de eerste maal geëvalueerd en geactuali-
seerd. Dit heeft geleid tot de notitie ‘Actu-
alisatie Buiten Gewoon Castricum’ die nu in 
concept gereed is. 

Sinds het vaststellen van de strategische 
visie zijn tal van plannen, beleidsstukken 
en nota’s ontwikkeld. Voorbeelden zijn de 
Kwaliteitsimpuls Economie Castricum en 
de standaardeisen Duurzaam omgeven. De 
strategische visie bevat als basis 10 kern-
doelen.
In de ‘Actualisatie Buiten Gewoon Castri-
cum’ is verwoord welke invloed het nieu-
we beleid heeft op de kerndoelen van de 

strategische visie. Ook geeft de notitie een 
eerste aanzet tot de Structuurvisie Buiten 
Gewoon Castricum 2030. De structuur-
visie is een nieuw beleidsdocument dat 
gemeenten dienen op te stellen als ruim-
telijk visie-instrument. De Structuurvisie 
Buiten Gewoon Castricum 2030 wordt de 
opvolger van de Strategische Visie Buiten 
Gewoon Castricum.

De geactualiseerde strategische visie richt 
zich op negen thema’s: 1. identiteit; 2. be-
volking en wonen; 3. landelijk gebied; 4. 
verkeer; 5. economie; 6. welzijn; 7. ont-
wikkelingsstrategie; 8. duurzaamheid en 9. 
water.
Diverse organisaties zijn uitgenodigd com-
mentaar te leveren op de geactualiseerde 
doelen in de strategische visie tijdens een 
bijeenkomst op 10 november a.s..

Het concept van de geactualiseerde stra-
tegische visie is geplaatst op de website 
www.castricum.nl. Voor meer informatie: 
mevr.  M. Smit, tel. (0251) 661 176.

Evenementen in 2010: aan-
melden vóór 1 december 2009
In 2004 heeft de burgemeester met instemming van de gemeenteraad van Castricum 
het evenementenbeleid vastgesteld. In dit evenementenbeleid is bepaald dat evene-
menten met een belastend karakter voorafgaand aan het jaar waarin het evenement 
wordt gehouden, moeten worden aangemeld. Wilt u een evenement aanmelden, dan 
moet u daarvoor het ‘Principe-aanvraagformulier Evenementen 2010’ gebruiken. Dit 
formulier is op te vragen bij de afdeling Veiligheid en Handhaving of te downloaden 
van de website van Castricum: www.castricum.nl > mijn gemeente > formulieren.

Op deze manier kan de gemeente tijdig 
een evenementenkalender opstellen en 
een indeling maken van de data waarop 
evenementen plaatsvinden. Ook is de eve-
nementenkalender van belang voor diverse 
planningen van o.a. gemeentelijke diensten 
en hulpdiensten (politie, brandweer en am-
bulance).

Wat is ‘belastend’
Onder belastende evenementen wordt ver-
staan: evenementen waarvan de gemeente 
op basis van de plannen van de organisator 
voorziet dat zij een belasting zullen vormen 
voor de leefomgeving van de evenemen-
tenlocatie. Evenementen kunnen belastend 
zijn als ze veel geluid produceren en/of 
als ze een onevenredig veel beslag leggen 
op de openbare ruimte en/of overlast qua 
openbare orde.

Voor alle duidelijkheid: uw aanmelding 
betreft alleen een melding van een eve-
nement; de definitieve aanvraag voor het 
evenement moet u nog indienen. Dat doet 
u uiterlijk acht weken voor de datum van 
het evenement.

Voor kleine evenementen geen ver-
gunning nodig
Onlangs is de nieuwe Algemene plaatselij-

ke verordening vastgesteld. In deze veror-
dening is bepaald dat kleine evenementen 
niet meer vergunningplichtig zijn. Alleen 
het doen van een melding bij de gemeente 
is dan voldoende. Er is sprake van een klein 
evenement als aan de volgende voorwaar-
den wordt voldaan:
a. het aantal aanwezigen bedraagt niet 

meer dan 50 personen;
b. het evenement vindt tussen 10:00 en 

24.00 uur plaats;
c. geen muziek ten gehore wordt gebracht 

voor 10.00 uur of na 23.00 uur;
d. het evenement vindt niet plaats op de rij-

baan, (brom)fietspad of parkeerplaats of 
anderszins een belemmering vormt voor 
het verkeer en de hulpdiensten;

e. slechts kleine objecten worden geplaatst 
met een oppervlakte van minder dan 10 
m2 per object;

f. er een organisator is;
g. de organisator binnen 7 werkdagen 

voorafgaand aan het evenement daar-
van melding heeft gedaan aan de burge-
meester.

Het principe-aanvraagformulier kan wor-
den gebruikt voor de melding.

Meer informatie: 
Afdeling Veiligheid en Handhaving van de 
gemeente Castricum, tel. (0251) 661 274.

Korte cursus ‘Inspelen op kinderen’ 
voor nieuwe Nederlanders
Op maandagavond 16 november start de 
kosteloze cursus ‘Inspelen op kinderen van
0 tot 6 jaar’. De cursus richt zich op nieuwe 
Nederlanders; er is aandacht voor de ver-
schillende talen van de deelnemers. De 
cursus geeft inzicht in de achtergronden 
van het gedrag van onder meer peuters en 

kleuters, en telt zes bijeenkomsten. 
De Stichting Welzijn Castricum organiseert 
de cursus in Castricum in samenwerking 
met het Horizon College en Vluchtelingen-
werk IJmond. Meer informatie en aanmel-
den: Stichting Welzijn, tel. (0251) 65 65 
62; e-mail: info@welzijncastricum.nl.

Commissie Bezwaarschriften
Kamer I van Commissie Bezwaarschriften Castricum vergadert op 12 november 2009 
vanaf 19.30 uur in het Clusius College in Castricum. De agenda leest u op de website; 
www.castricum.nl > actueel en agenda > bestuurlijke agenda.

WWW.CASTRICUM.NL



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
261009	 Griegstraat 10 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
	 Pinksterbloempad 10 in Akersloot

Het uitbreiden van de woning
271009	 Lijsterbeslaan 30 in Castricum

Het verwijderen van een asbestgevelplaat
	 De Hofstee 5 in Limmen

Het plaatsen van een carport
281009	 Breedeweg 55 in Castricum

Het vernieuwen van het bijgebouw

RECTIFICATIE
In de publicatie van 28 oktober 2009 stond:
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:

211009	 Dusseldorperweg 96 in Limmen
Het bouwen van een woning

Dit moet zijn:
211009	 Dusseldorperweg 86 in Limmen

Het bouwen van een woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 5 november 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Nabij Schipperslaan 4 in Limmen

Het plaatsen van een telefoonmast

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

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

bOuwvergunningen met Ontheffing
221009
Brakenburgstraat 15 in Castricum
1901 AL
Het plaatsen van dakkapellen en het plaatsen van een 

schuur

Brakenburgstraat 13 in Castricum
1901 AL
Het plaatsen van dakkapellen

Prinses Margrietstraat 31 in Castricum
1901 DD
Het uitbreiden van de woning en het vernieuwen van 

de carport

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

verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan 
bij de Rechtbank in Alkmaar. Het adres is:
Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 
1800 BG Alkmaar.
Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na 
indiening van het beroepschrift ontvangt u een accept-
giro van de Griffie van de Rechtbank.

bOuwvergunningen
271009	 Wagnerlaan 6 in Akersloot

Het plaatsen van dakkapellen

slOOpvergunningen
231009	 Boekel 23 in Akersloot

Het slopen van de woning

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

apv-vergunningen (Overigen)
Vergunning plaatsen reclameborden Toneelgroep Ex-
pressie (27-10-2009)
Aan Toneelgroep Expressie Castricum is voor de periode 
van 2 t/m 16 november 2009 vergunning verleend voor 
het plaatsen van 21 reclameborden in de kern Castri-
cum (15 borden) en in de kern Akersloot (6 borden) ter 
promotie van de toneelvoorstelling ‘Een onderwereldse 
glimlach’.
Vergunning plaatsen reclameborden Stichting Fietsen
voor Burkina (27-10-2009)
Aan de heer Min is t.b.v. de Stichting Fietsen voor Bur-
kina voor de aankondiging van een benefietweekend 
vergunning verleend voor het plaatsen van 31 reclame-
borden in de kernen Castricum (15 borden), Akersloot 
(6 borden), Limmen (6 borden) en Bakkum (4 borden).
Vergunning plaatsen reclameborden CBM Printing (02-
11-2009)
Aan CBM Printing is voor de periode van 21 t/m 30 
januari 2010 vergunning verleend voor het plaatsen van 
15 reclameborden in de kern Castricum voor de aankon-
diging van een open dag van het Clusius College.
Ontheffing sluitingsuur sporthal De Lelie (02-11-
2009)
Aan sporthal De Lelie is voor de nacht van zaterdag 21 
op zondag 22 november 2009 ontheffing van het slui-
tingsuur verleend voor de kantine tot 02.00 uur.
Ontheffing sluitingsuur Korfbalvereniging Helios (02-
11-2009)
Aan het bestuur van korfbalvereniging Helios is onthef-
fing van het sluitingsuur verleend voor de nacht van 12 
op 13 december 2009 voor de kantine van de sport-
vereniging gevestigd op sportpark Noord End te Cas-
tricum.

evenementenvergunning (apv)
Vergunning tentoonstelling vogelvereniging ‘De Geve-
derde Vrienden’ (27-10-2009)
Aan het bestuur van vogelvereniging ‘De Gevederde 
Vrienden’ is vergunning verleend voor het houden van 
een tentoonstelling op 14 en 15 november 2009 in de 
kantine van korfbalvereniging Helios op het sportcom-
plex Noord-End te Castricum.

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

bekendmaking raadsbesluit tOepas-
sing gemeentelijke cOördinatierege-
ling vOOr prOject nieuw geesterhage
(kultuurhuis)
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
hierbij bekend dat de raad op 29 oktober 2009 besloten 
heeft de gemeentelijke coördinatieregeling toe te pas-
sen voor project Nieuw Geesterhage (Kultuurhuis). Deze 
gemeentelijke coördinatieregeling is geregeld in para-

graaf 3.6.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro). Het 
plangebied van het project Nieuw Geesterhage wordt 
begrensd door de Molenweide, Henri Dunantsingel, Al-
bert Schweitzerlaan, Dag Hammarskjöldlaan en Gees-
terduinweg te Castricum.

Tegen dit raadsbesluit kunnen geen rechtsmiddelen 
worden aangewend (geen mogelijkheid voor bezwaar 
en beroep).

De gemeentelijke coördinatieregeling maakt het mo-
gelijk om gecoördineerd over het bestemmingsplan, 
de bouwvergunning en de kapvergunning (verder: de 
besluiten) die betrekking hebben op het project Nieuw 
Geesterhage, te besluiten. Dit betekent dat de ontwerp-
besluiten en later ook de genomen besluiten gelijktijdig 
ter inzage worden gelegd. Tegen de verlening/vaststel-
ling van de besluiten kan in één keer beroep bij de Raad 
van State worden ingesteld.

Voor meer informatie over deze bekendmaking kunt 
u contact opnemen met de afdeling Projecten: ing. 
M.N.H. Levering, tel. (0251) 661177. 

vOOraankOndiging ex artikel 1.3.1 
brO vOOrnemen vOOrbereiding bestem-
mingsplan
Burgemeester en wethouders van Castricum geven 
overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) kennis van het voornemen om het vol-
gende bestemmingsplan voor te bereiden:
Bestemmingsplan Kultuurhuis Castricum.
Het plangebied wordt begrensd door de Molenweide, 
Henri Dunantsingel, Albert Schweitzerlaan, Dag Ham-
marskjöldlaan en Geesterduinweg. In het plangebied 
bevinden zich in de huidige situatie het culturele ont-
moetingscentrum Geesterhage, de Openbare biblio-
theek, de basisschool Antonius-/Molenweidschool, par-
keervoorzieningen en groenvoorzieningen.

Het bestemmingsplan beoogt onder andere parkeren, 
wonen, maatschappelijke, culturele, en sociale functies 
mogelijk te maken. 

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld 
dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen gelegen-
heid wordt geboden 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. Dit komt later in de proce-
dure nog aan de orde.

Het voorontwerpbestemmingsplan zal op een nader te 
bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage worden 
gelegd en is dan tevens te bekijken op de gemeentelijke 
internetsite. De termijn van de ter inzage legging van 
het voorontwerpbestemmingsplan wordt vooraf gepu-
bliceerd in het Nieuwsblad voor Castricum en op de ge-
meentelijke internetsite.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt 
u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, 
team bouwen wonen en bedrijven: mw. mr. N.A.E. van 
Offeren, tel: (0251) 661122. 

bekendmaking verlenging werkings-
duur wvg
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum maken bekend dat zij op 3 november 2009 hebben 
besloten de raad van de gemeente Castricum voor te 
stellen de werkingsduur van de aanwijzing van de gron-
den, begrepen in de structuurvisie Zandzoom, waarop 
artikel 10 t/m 24, 26 en 27 van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten van toepassing is, te verlengen met één jaar 
op grond van artikel 9.4.1. Invoeringswet Wet ruimtelij-
ke ordening (IWro). De gronden waarop dit van toepas-
sing is, zijn aangegeven op de bij dit besluit behorende 
kadastrale kaart en perceelslijst, houdende de kadastrale 
aanduiding van de in de aanwijzing betrokken percelen 
en perceelsgedeelten, hun grootte alsmede de namen 
van de eigenaren en rechthebbenden van de daarop ge-
vestigde beperkte rechten. 

Het besluit ligt tezamen met het conceptraadsvoorstel 
en conceptraadsbesluit en verder bijbehorende stukken 



met ingang van 4 november 2009 ter inzage op de ge-
meentelijke locatie Zonnedauw 4 te Limmen. 

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken, ingaande 
de dag na toezending van de mededeling waarin de 
terinzagelegging van ons besluit met de bijbehorende 
stukken is bekend gemaakt, bezwaar maken tegen ons 
besluit. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en 
ten minste te bevatten de naam en het adres van de 
bezwaarmaker, een dagtekening, een omschrijving van 
het besluit waartegen het bezwaar is gericht en tenslotte 
de gronden van het bezwaar. Het bezwaarschrift dient 
te worden gericht aan burgemeester en wethouders van 
de gemeente Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Cas-
tricum. Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend 
kan tevens een verzoek om een voorlopige voorziening 
te treffen indienen bij de President van de Arrondisse-
mentsrechtbank te Alkmaar, sector bestuursrecht, post-
bus 251, 1800 BG te Alkmaar.

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het 
door de raad van de gemeente Castricum te nemen be-
sluit zoals verwoord in het ter inzage liggende concep-
traadsvoorstel en conceptraadsbesluit kunnen belang-
hebbenden zes weken, ingaande de dag na toezending 
van de mededeling naar belanghebbenden, mondeling 
of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen. Zienswij-
zen kunnen worden gericht aan: gemeente Castricum, 
t.a.v. het college van Burgemeester en Wethouders, 
postbus 1301, 1900 BH te Castricum. Voor meer infor-

matie kan contact worden opgenomen met de afdeling 
Projecten van de gemeente Castricum. 

WET MILIEUBEHEER

Definitieve beschikking

Vanaf 5 november 2009 liggen ter inzage de aanvraag 
revisievergunning en definitieve 
beschikking van:

C. Kuijs, Heemstederweg 5 te Castricum. 

De definitieve beschikking is niet gewijzigd ten opzichte 
van de ontwerpbeschikking.
Beroep
Beroep wordt alleen nog toegekend aan belangheb-
benden in de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuurs-
recht (Awb): degene wiens belang rechtstreeks bij een 
beschikking betrokken is. Tegen deze beschikking kan 
beroep worden ingesteld door de aanvrager, betrokken 
adviseurs, degenen die eerder in de procedure tegen 
de ontwerpbeschikking zienswijzen hebben ingebracht, 
degenen die zienswijzen hebben ingebracht tegen de 
eventueel aangebrachte wijziging in de beschikking ten 
opzichte van het ontwerp ervan en belanghebbenden 
aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen 
zienswijzen te hebben ingebracht tegen de beschikking. 
Gedurende zes weken kan beroep/voorlopige voorzie-

ning worden ingesteld tegen deze beschikking bij de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 AE  Den Haag. 
Zij die beroep instellen kunnen bij een spoedeisend be-
lang een verzoek doen om schorsing van de beschikking 
dan wel tot het treffen van een voorlopige voorziening. 
Dit verzoek moet binnen bovengenoemde termijn wor-
den gericht aan de Voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, wil het besluit niet na 
de terinzagelegging van kracht worden. De beschikking 
wordt pas van kracht nadat op voornoemd verzoek door 
de Raad van State is beslist. Aan het griffierecht, zowel 
voor een beroep als voor een verzoek tot het treffen van 
een voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Inzage
De stukken behorende bij de aanvraag liggen geduren-
de zes weken, van 5 november tot en met 17 december 
2009 ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, team 
bouwen, wonen en bedrijven, Zonnedauw 4,1906 HA 
te Limmen, elke werkdag van 9.00 tot 12.30 uur, uit-
sluitend op afspraak 
tel.( 0251)  661 222.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de 
Milieudienst Regio Alkmaar, dhr.
J. Hes tel. (072) 548 84 47.

Castricum, 4 november 2009

Interessante spreekbeurt 
bij Boesenkool Krantendruk

Castricum - Roy Visser had zijn 
spreekbeurt gehouden over ‘de 
krant’. Zo werd de hele groep 8 
van de Toermalijn uitgenodigd om 
bij Boesenkool Krantendruk in 
Castricum een rondleiding te krij-
gen, gegeven door Hans Koomen. 
Iedereen dus op de fiets richting 
de Castricummerwerf. 
Hans gaf een goede uitleg over 
hoe een krant is ontstaan en wan-
neer de eerste krant uit is geko-
men. Ook vertelde hij over alle 
verschillende kranten die ze alle-
maal drukken. Hierna gingen al-
le kinderen naar de drukpers om 
te kijken hoe een krant wordt ge-
drukt.
‘Vet cool, gaaf en interessant’ 
vonden de kinderen het. ‘En ook 
eng, want stel dat je sjaal tussen 
de pers komt’. 
Samen met meester Aram en 
de moeder van Roy, die bij de-
ze kranten werkt, gingen ze weer 
schoolwaarts.

Geen winterstop Klussenbank 
Castricum - De klussers blijven 
actief voor de laatste tuinklus-
sen en hebben nu ook weer alle 
tijd voor de binnenklussen.  Ge-
lukkig kan de Klussenbank reke-
nen op een grote groep enthou-
siaste en deskundige vrijwilligers 
die, tegen een kleine vergoeding, 
graag de handen uit de mou-
wen willen steken om alle bron-
nen van ergernis bij ouderen in 

Akersloot, Castricum of Limmen 
te verhelpen.
Bij Stichting Welzijn Castricum 
wordt bepaald of een klus wel 
of niet aangenomen kan wor-
den, tel.: 656562. Mensen uit 
Akersloot kunnen ook terecht 
bij het Cliënteninformatiepunt 
in de Bibliotheek van Akersloot 
op woensdagmiddag van 14.30 – 
16.30 uur, tel 06-572559.

TTV Castricum overklast 
door Nieuw Vennep
Castricum - Afgelopen week 
werden de tafeltennissers van 
Castricum weggespeeld door 
de aanstaande kampioen Nieuw 
Vennep, een team dat halverwe-
ge de competitie al een voor-
sprong van 8 punten heeft opge-
bouwd op zijn directe concurrent 
voor het kampioenschap.
Victor Tchernov sloeg de ene na 
de andere mooie spinbal, maar 
zijn tegenstanders kwamen ie-
dere keer sterk terug en wisten 
steeds de winst in de game te 
pakken. Na twee verloren par-
tijen putte Tchernov moed uit de 
hoop zijn laatste tegenstander, 
de nog ongeslagen Ka Chun Lai 
van zijn 100% af te helpen. He-
laas voor Tchernov dacht zijn te-
genstander daar heel anders 

over en wist deze de Castricum-
mer op beslissende momenten 
tactisch te verschalken.
Paul Walbeek verraste en niet 
alleen door tegen Ka Chun Lai 
een game te pakken, de enige 
die deze speler deze avond ver-
loor. In zijn tweede partij tegen 
Jos van Haeringen haalden bei-
de spelers het beste in elkaar 
naar boven en dit leverde voor 
het publiek mooie rally’s op met 
fantastisch geplaatste spinballen 
en dito reddingen. Daarbij trok 
Walbeek in drie games steeds 
aan het langste eind. In zijn laat-
ste wedstrijd wist hij na een aan-
vankelijke 0-2 achterstand met 
verrassende tactisch goed ge-
plaatste spinballen en smashes 
terug te komen tot 2-2. In de be-

slissende vijfde game deed zijn 
Nieuw-Vennepse tegenstander 
het bekende schepje erbovenop 
en won toch nog. 
Invaller Jelle van der Meu-
len was in al zijn partijen kans-
loos. In zijn eerste partij tegen 
Sjors Alderlieste schudde hij na 
een wat aarzelend begin en het 
verlies van de eerste game alle 
schroom van zich af. Hij wist vol-
uit spelend zijn eigen spel op te 
leggen aan zijn tegenstander en 
pakte zowaar de tweede game. 
Daar bleef het bij, want hij ver-
loor de partij, evenals zijn twee 
andere partijen. 

Aangezien Tchernov en Walbeek 
ook het dubbel verloren bleef 
Castricum steken op 1 puntje. 
Elk puntje is echter meegeno-
men, want hoewel het team on-
deraan staat, is het nog niet hele-
maal kansloos. De afstand tot de 
twee andere degradatiekandida-
ten is niet eens zo heel groot.

Tinus Veldt winnaar baarsdag
Limmen - De baarsdag in de ei-
gen wateren was er een van ge-
mengde gevoelens. Het water 
was overal kraakhelder en de 
vissen waren dan ook moeilijk 
te pakken te krijgen. In de Fiel-
ker in Akersloot was een loting 
bij het gemaal bepalend voor 
een goede vangst. Zo wist Tinus 
Veldt op een plek maar liefst 52 
baarzen te pakken en buurman 
Jan Kaandorp toch nog 42 stuks. 
Op een volgende stek in de Dog-
sloot in Uitgeest gold dit ook. 
Hier was het Piet Pepping die er 
49 pakte. De naast hem zittende 
Ton Bolten profiteerde mee met 
33 baarzen.
In totaal werden er acht stekken 
bevist, verdeeld over drie wate-
ren. Winnaar werd Tinus Veldt 
met een totaal van 115 baarzen. 

Tweede werd Rob Jak. Hij loot-
te nergens een superstek, maar 
wist bij elkaar toch 96 baarzen 
boven te halen. Op de derde 
plaats eindigden Piet Pepping en 
Jan Kaandorp met 76 baarzen.
In het tussenklassement heeft 
Jak de leiding overgenomen van 
Gerrit Tuin, die opschoof naar de 
tweede plaats. Jak is  niet meer 
in te halen, maar voor de twee 
overige eremetalen zijn nog ne-
gen gegadigden in de race.
Zondag 7 november wordt de 
jaarlijkse snertwedstrijd gevist. 
Na de wedstrijd kunnen de hen-
gelaars zich tegoed doen aan 
roggebrood met spek, snert en 
zullen de bitters ook gretig af-
trek vinden. Verzamelen voor de-
ze wedstrijd is om 8.30 uur aan 
de Vuurbaak.


