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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Feest rond de opening 
van nieuwe Dorpsstraat
Castricum - Vrijdag 12 novem-
ber wordt fi etsstraat de Dorps-
straat heel feestelijk in gebruik 
genomen. Van 12.00 tot 17.00 uur 
is er van alles te beleven in de 
straat die opnieuw is ingericht. 
Directeur van de fi etsersbond H. 
van der Steenhoven neemt om 
14.00 uur plaats in de bekende 
Indonesische fi etstaxi: de beçak. 
Samen met wethouder Porte-
gies maakt hij vanaf het NS-sta-
tion de rit naar de feesttent. On-
derweg stopt de beçak bij fi ets-
handel Profi le Oosting. Daar ko-
men ook de leerlingen van de 
Augustinusschool met hun ver-
sierde fi ets. Gezamenlijk gaan ze 
naar de feesttent ter hoogte van 

de Cieweg voor een spectaculai-
re opening met een eerste stunt 
van het biketrialteam Patrick en 
Niels.
Op het programma staan verder 
een stiletto run met prijs van-
af 16.00 uur, muziek van Blue-
Six en het koor De Straatklin-
ker, een wijnproeverij, expositie 
in en over het Oude Raadhuis, 
een speciaal fi lmprogramma in 
Corso, schminken, demonstratie 
schilderen en pigmenten, acties 
en aanbiedingen van winkeliers 
en horeca. Er is soep van Corry 
en de markt blijft deze dag extra 
lang staan. Kijk voor alle infor-
matie in deze editie van De Cas-
tricummer. 

Eerste paal zorgcentrum De Boogaert
Castricum - Woensdagmiddag  
is door Kennemer Wonen en Vi-
Va! Zorggroep, op symbolische 
wijze het offi ciële startsein ge-
geven voor de nieuwbouw van 
woonzorgcentrum De Boogaert. 
Wethouder Christel Portegies-
heeft samen met zeven ande-
re direct betrokkenen de fees-
telijke handeling verricht. Hierbij 
speelden ook de bewoners van 
het huidige woonzorgcentrum 
en omwonenden een actieve rol. 
Het huidige woonzorgcentrum 
De Boogaert wordt afgebroken. 

In het nieuwe woonzorgcentrum 
komen wooneenheden en alge-
mene zorgvoorzieningen, zoals 
een restaurant en een activitei-
tencentrum. Daarnaast komen 
er nog zelfstandige huurappar-

Castricum - Op de altijd zo rus-
tige Lida Tulpsingel in Castri-
cum is het sinds vorige week 
een drukte van belang. Mensen 
gewapend met een verrekijker 
en/of fototoestel, kunnen maar 
liefst zeven prachtige ransuilen 
van dichtbij bewonderen. De ui-
len zitten in de bomen langs de 
singel. De oorpluimen bovenop 
hun koppie zijn overigens niet 
hun echte oren, die zitten aan de 
zijkant onder hun veren verscho-
len. Foto: Yvonne Geldman. 

Zeven ransuilen 
Lida Tulpsingel’t Zijdebos op het Spilplein 

Castricum - Woensdag 3 no-
vember was het feest op de Au-
gustinusschool. Nietsvermoe-
dend kwamen meester Jan Spil 
en juf Trudy Zijdenbos naar 
school gefi etst. Daar hingen de 
vlaggen uit, want meester Spil 
werkt al 35 jaar op de Augusti-
nus en juf Trudy 30 jaar. 
Zij kreeg van elk kind een bloem 
en meester Jan een bloembol. 
Daarna onthulden beiden nog 
een cadeau op het schoolplein: 
een boom met de naam ’t Zij-
denbos en de naam ’t Spilplein. 

tementen voor de reguliere ver-
huur. In totaal worden er de ko-
mende jaren 141 wooneenheden 
gerealiseerd. 
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 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: cliëntenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
25-10-2010: Beau Catharina Ali-
da, dochter van J. Schilder en 
S.S.A. Dekker, geboren te Alk-
maar. 27-10-2010: Mees Wie-
be, zoon van B.W.M. Kamhoot 
en M.S. Dijkstra, geboren te Be-
verwijk. 28-10-2010: Vijay.Johan-
nes Petrus, zoon van D.J.M. Min 
en K.G.M. Bos, geboren te Lim-
men. 29-10-2010: Indi Johanna 
Wilhelmina, dochter van B. Bou-
wens en I.J.W. Leenders, gebo-
ren te Beverwijk.
Wonende te Castricum:
26-10-2010: Chris Theodor, zoon 
van H.J. Horrocks en I.C. Rin-
kel, geboren te Beverwijk. 02-11-
2010: Sil, zoon van S. van Unen 
en M. Vijzelaar, geboren te Cas-
tricum.

Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
29-10-2010: Bais, Marco A. en 
Wong, Kam Ying, beiden wo-
nende te Castricum. 29-10-2010: 
Stuifbergen, Petrus F., wonen-
de te Castricum en Romero Cãr-
denas, Gloria A.

Huwelijken en partnerschaps-
registratie:

02-11-2010: Kaandorp, Wilhel-
mus A.C. en Elzinga, Nienke, bei-
den wonende te Castricum. 03-
11-2010: Van den Berghe, Tan-
no wonende te Castricum en de 
Graaf, Tamara Maria, wonende te 
Bakkum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
28-10-2010: Waardenburg, Wil-
lem H., oud 81 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met A.J. Abra-
ham. 28-10-2010: van Veen, 
Magdalena, oud 90 jaar, over-
leden te Beverwijk, gehuwd ge-
weest met C.C. van Asselt. 29-
10-2010: Maters, Jantine C., oud 
86 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met T.J. War-
nier. 
30-10-2010: Boonstoppel, Pie-
ter M., oud 89 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met H. Klein. 
30-10-2010: Groot, Jan P., oud 
78 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met G. Grapendaal. 01-
11-2010: Muts, Leendert, oud 90 
jaar, gehuwd geweest met M.M. 
Zandbergen, overleden te Cas-
tricum. 02-11-2010: Domenie, 
Geertruida M., oud 90 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met C.J. Bon.

Cabaret bij de handbal-
vereniging Meervogels
Akersloot - Als een vereniging 
50 jaar bestaat is er over die hal-
ve eeuw genoeg te bedenken, 
dat je in een avondvullend pro-
gramma kunt verwerken. 
Dat was de gedachte achter het 
idee om voor alle leden en oud-
leden, maar ook Akersloters, die 
de handbal een warm hart toe-
dragen, een voorstelling te ma-
ken, waarbij situaties en per-
sonen, die in de loop der jaren 
de revue gepasseerd zijn, op de 
korrel worden genomen. 
Zes leden van handbalvereni-
ging Meervogels zijn al ruim een 

half jaar bezig om deze voorstel-
ling gestalte te geven. Er werden 
teksten geschreven en liedjes 
gecomponeerd en ook de hui-
dige multimediale hulpmiddelen 
werden niet geschuwd. Vrijdag 
12 en zaterdag 13 november is 
het dan zover, dan kan iedereen 
het resultaat in het Boshuis ko-
men bewonderen. De voorstel-
lingen beginnen om 20.15 uur en 
de toegang is 5 euro. 
Kaarten zijn verkrijgbaar aan de 
deur van de handbalkantine op 
de avond zelf of bestellen via 
edenmiek.krom@quicknet.nl. 

Brug over ‘t Stet gesloten
Limmen - De brug over ’t Stet, 
tussen de Brugstraat en de 
Vaartkant in Limmen, is afge-
sloten voor alle verkeer. Een on-
derzoek door Ingenieursbureau 
Westenberg wees uit dat de con-
structie niet stabiel genoeg is en 
daarom onvoldoende veilig.
Een en ander kwam aan het 
licht bij een inspectie naar de 
onderhoudstoestand van de 
bruggen in de gemeente Cas-
tricum. Tijdens deze inspectie 
bleek dat de onderhoudstoe-
stand van twee bruggen nader 
bekeken moesten worden. Het 
gaat om de bruggen tussen de 
Henri Dunantsingel en de Koe-
koeksbloem in Castricum en de 
brug tussen de Brugstraat en de 
Vaartkant te Limmen. 
De brug bij de Henri Dunantsin-
gel nadert het eind van zijn le-
vensduur. Met enige tijdelijke 
maatregelen is de vervanging 

nog wel even uit te stellen. Deze 
maatregelen worden nog dit jaar 
uitgevoerd.
Bij de brug bij de Brugstraat in 
Limmen bleek de constructie on-
voldoende stabiel. Uit een sterk-
teberekening bleek dat de brug 
te licht is uitgevoerd. Bekeken 
wordt nu of de constructie van 
de brug wordt aangepast of dat 
hij in zijn geheel moet worden 
vervangen. 
Voor het verkeer dat gebruik 
maakt van de brug betekent dit 
omrijden of omlopen via Ko-
ningsdam en Achterweg. Een 
vervelende bijkomstigheid is 
dat de brug doorgaans flink be-
zet is tijdens de intocht van Sin-
terklaas. Het publiek zal ook za-
terdag 14 november, tijdens de-
ze intocht, geen gebruik kunnen 
maken van de brug.
De gemeente werkt hard aan 
een duurzame oplossing. 

Opbrengst van 
Sam’s kledingactie
Castricum - Op 25 oktober 
heeft Sam’s Kledingactie voor 

Mensen in Nood een kledingin-
zameling gehouden. In totaal 
werd er 2100 kg kleding inge-
zameld. De opbrengst gaat naar 
de projecten van Cordaid Men-
sen in Nood. 



pagina 4 10 november 2010

Ray’s Initiative Bigband 
en Arti Shock in Vredeburg 
Limmen - Op zondag 14 no-
vember is er vanaf 16.00 uur 
weer jazz te beluisteren in de 
Vredeburg. Twee orkesten ver-
zorgen een gastoptreden. Ray’s 
Initiative Bigband is in 2009 een 
nieuw avontuur aangegaan. De 
roots van dit orkest dateert uit 
de jaren negentig, toen de band 
nog Triple E heette. Op initiatief 
van René Zaal is er een herstart 
gekomen met veel oudgedien-
den, maar ook met een nieuwe 
generatie muzikanten. Het or-
kest speelt van swing tot funk en 

jazzrock, waarbij er veel ruimte 
wordt gegeven aan solisten.  Het 
geheel staat onder leiding van 
René Breetveld. 
Arti Shock is een combo van vier 
saxen. Zij spelen zeer prettig in 
het gehoor liggende jazzmuziek 
onder andere uit het Great Ame-
rican Songbook. De toegang is 
vrij, maar men kan de jazzsessie 
steunen door lid te worden voor   
7 euro voor het gehele jaar. In-
lichtingen bij Fred Timmer: 072-
5053414, e-mail: timmer.lim-
men@worldonline.nl. 

Programma 11 nov t/m 17 nov 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag  00.01 & 16.00 & 20.00 uur
“Harry Potter 7 deel 1”

zondag 11.00 uur maandag  20.00 uur 
“El Secreto de Sus Ojos”

vrijdag 15.00 uur 
zaterdag 15.30 uur zondag 16.00 uur

“The Lord of the Rings (1)
vrijdag 15.00 uur  

zaterdag 12.00 uur zondag 16.00 uur
“Once Upon a Time in the West”

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur  
“Haar naam was Sarah”
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

“Tirza”
donderdag 20.00 uur  

vrijdag & zaterdag 21.00 uur  
zondag & dinsdag 20.00 uur 

“Eat Pray Love”
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

“Briefgeheim”
zaterdag 14.30 uur  zondag 13.30 uur 

woensdag 16.00 uur  
“Foeksia de Miniheks”

zaterdag 12.00 uur  
zondag & woensdag 13.30 uur  

“Sinterklaas en het pakjes mysterie”
zaterdag 17.00 uur  

zondag 11.00 uur woensdag 13.30 uur 
“Verschrikkelijke Ikke (NL) 3D”

Nachtelijke première 
Harry Potter in Corso
Als een van de eerste Harry Pot-
ter and the Deathly Hallows deel 
1 zien kan bij Corso Bioscoop. 
Dinsdag 16 op woensdag 17 no-
vember om 00.01 gaat Harry Pot-
ter hier in première. ‘s Nachts te 
laat? De voorverkoop voor de 
voorstellingen van woensdag 17 

november tot en met zondag 21 
november is ook gestart. Harry 
Potter and the Deathly Hallows, 
het zevende en laatste avontuur 
uit de Harry Potter-filmreeks, is 
een langverwacht filmavontuur, 
dat in twee delen in de biosco-
pen komt.

Vanwege de opening van de 
Dorpsstraat heeft de Corso Bios-
coop twee topklassiekers in huis 
gehaald: Once upon a time in the 
West en The Lord of the Rings, 

Lord of the Rings en Once 
upon a time in the West 

The Fellowship of the Ring. Al-
leen te zien op 12,13 en 14 no-
vember. Kaartjes kosten 7 euro 
inclusief een kop koffie of thee 
voor de film. 

Schilderijen van Giorgi 
Shengelia in galerie Sopit
Castricum - Giorgi Shengelia,  
afkomstig uit Georgië, exposeert 
zijn schilderijen bij galerie Sopit 
van 14 november tot 3 januari. 
Zijn stijl is expressief. 
Giorgi volgde in de Georgische 
stad Tbilisi het Kunst College en 
een studie Master of Fine Arts 
aan de kunstacademie die hij in 
2001 succesvol afrondde. Aan-
vullende opleidingen zoals film 
en fotografie, edelsmid en glas-
design, waaronder glas in lood, 
zorgde ervoor dat Giorgi zich 
ontwikkelde in verschillende dis-
ciplines. De zwarte lijn van glas 
in lood is vaak terug te vinden in 
zijn schilderijen. Als thema ko-
men, door de jarenlange klassie-
ke modelstudies, de vormen van 
het vrouwelijk lichaam terug. 
Giorgi exposeerde in vele lan-
den; onder andere in Nederland, 
Duitsland, Zwitserland, Spanje, 
Rusland en Amerika. 
Zijn nieuwste werk is nu bij ga-
lerie en grafisch atelier Sopit te 
zien, elke zondag van 13.00 tot 
17.00 uur. Het adres is Anna Pau-
lownastraat 22 in Castricum. 

Ruud van der Rol schrijft 
strip over Nederlands-Indië
Castricum - De Terugkeer is 
een stripboek van auteur Ruud 
van der Rol uit Castricum en te-
kenaar Eric Heuvel. Het boek is 
gemaakt in opdracht van het 
Indisch Herinneringscentrum 
Bronbeek en ontwikkeld om als 
lesmateriaal te gebruiken. Het 
is als Nationaal Geschenk 2010 
aangeboden aan alle derde klas-
sen in het voortgezet onderwijs. 
Er is ook een luxe uitvoering te 
koop in de boekhandel voor vol-
wassenen. 
Bas (81) keert terug naar Indo-
nesië, het land waar hij is gebo-
ren en opgegroeid. Het land dat 
destijds een kolonie van Neder-
land was en Nederlands Indië 
heette. Tijdens de vliegreis ver-
telt hij aan zijn nichtje Maureen 
(24) zijn levensverhaal. Hij vertelt 
over zijn gelukkige kinderjaren, 
de Japanse bezetting en de In-
donesische onafhankelijkheids-
strijd. En over Soerati, het meisje 
waar hij smoorverliefd op werd, 
toen hij als  jongeman meevocht 
in het Nederlands leger tegen de 
Indonesische nationalisten. Bas 
beseft heel goed dat de kans 
haar terug te vinden miniem is 

heid verworven op het gebied 
van het educatieve, historische 
beeldverhaal met hun strips over 
de Jodenvervolging en de Twee-
de Wereldoorlog: De Ontdek-
king en De Zoektocht. De edu-
catieve strip bevat een extra ka-
tern met historisch bronnenma-
teriaal, relevante sites, een we-
reldkaart en een kaart van Indo-
nesië. De boekhandelseditie van 
De Terugkeer bevat geen educa-
tief katern en is verkrijgbaar in 
de boekhandel (17,95 euro, Uit-
geverij Luitingh). 

in een land met 200 miljoen in-
woners. In Indonesië komt hij tot 
een schokkende ontdekking…  
De strip gaat over de jaren voor-
afgaand aan de Tweede Wereld-
oorlog, de gebeurtenissen tij-
dens WO II, de onafhankelijk-
heidsstrijd, de repatriëring en de 
verschillende manieren waar-
op de gebeurtenissen van toen 
nog altijd doorwerken in de hui-
dige tijd. Het Indisch Herinne-
ringscentrum wil met de strip 
jongeren informeren over de-
ze geschiedenis en de gevolgen 
daarvan voor onze samenleving. 
Door dit verhaal in de vorm van 
een strip te gieten kunnen zij op 
een luchtige en ongedwongen 
manier kennis nemen van de ge-
schiedenis. 
Ruud van der Rol tijdens de pre-
sentatie van het boek in het In-
disch Herinneringscentrum 
Bronbeek in Arnhem: “Ik wilde 
een spannend en boeiend ver-
haal vertellen waarvan je na af-
loop ongemerkt veel hebt ge-
leerd.” 

Van der Rol en Heuvel hebben 
eerder internationale bekend-

Kerststerretjes gezocht
Castricum - Kinderkoor De 
Sterretjes zoekt jongens en 
meisjes van circa zeven tot vijf-
tien jaar voor het gelegenheids-
koor. De repetities zijn op de 
donderdagmiddagen vanaf 18 

november van 16.00-17.00 uur 
in de Pancratiuskerk. Op 24 de-
cember treedt het koor op om 
18.00 uur in de kerk in Bak-
kum. Opgave tel. 0251-244898 
of d.m.vanrooij@versatel.nl. 
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”Lekker ontbijtje!”
Castricum/Limmen - Afgelo-
pen week was het de week van 
het Nationaal Schoolontbijt. Op 
2.500 scholen hebben kinderen 
op school ontbeten. Wethou-
der Meijer at vrijdag een brood-
je mee op de Pax Christie in Lim-
men.
In Castricum was het Vessem & 
Le Patichou die voor een lekker 
ontbijtje zorgde, in Limmen bak-
ker Bakker. Naast lekker eten 
waren er informatieve lessen 
over goede voeding en de rol die 
brood daarin speelt. Het Natio-
naal Schoolontbijt heeft een do-
natie van 125.000,00 euro aan 
Right to Play en Bake for Life ge-
daan. 

Lucas uit groep vier van de Pau-
lusschool zit te genieten. 

Bakker Bakker zorgde in Limmen voor het ontbijt. Achter hem wet-
houder Meijer. 

Soefisme en vrijmetselarij 
Castricum - Ter gelegenheid  
van het 35-jarig bestaan van de 
vrijmetselaarsloge Branding en 
in het kader van de maand van 
de spiritualiteit wordt, in samen-

werking met de vereniging Soe-
fi-Contact Alkmaar, voor belang-
stellenden een lezing  gegeven 
over ‘De Soefi-boodschap en de 
Vrijmetselarij’. De lezing wordt 

Benefietgala Kleurenorkest 
brengt ruim 20.000 euro op
Castricum - Op maandagavond 
1 november werd in Bob’s Par-
ty Palace in Uitgeest een bene-
fietgala gehouden. Musicalster-
ren Joke de Kruijf en Pia Douwes 
hadden collega’s gevraagd om 
zich samen met hen in te zetten 
voor een benefietavond waarvan 
de opbrengsten bestemd zijn 
voor basisschool het Kleurenor-
kest in Limmen. De avond heeft 
twintigduizend euro opgebracht.
Naast de jonge talenten van de 
MusicAll Foundation, de 18-ja-
rige Lisanne, de 12-jarige Isau-
ra, de 10-jarige pianovirtuoos 
Jan Prins en Popstars-winnaar 

Déon Leon, lieten Pia en Joke en 
Ben Cramer horen en zien dat zij 
hun sporen al lang en breed ver-
diend hebben in hun vakgebied. 
Er werd ook aandacht besteed 
aan onderwijs. Onderwijskundi-
ge Miriam Schreurs (van ‘In het 
onderwijs kan het wel’) liet met 
filmmateriaal en interacties met 
het publiek het belang zien en 
voelen van de ontwikkelingen in 
het onderwijs.  Aan het eind van 
de avond werden er een aantal 
veilingstukken per opbod ver-
kocht en ook was er een loterij 
met prijzen die beschikbaar wa-
ren gesteld door de leveranciers 

van NTI-NLP. Bestuursvoorzitter 
Dorien Groot: “Een woord van 
dank is nogmaals op zijn plaats 
aan een ieder die aan dit eve-
nement zijn bijdrage heeft ge-
leverd, en dat zijn er echt heel 
veel.” Basisschool het Kleurenor-
kest in Limmen ontvangt met in-
gang van 1 augustus 2011 over-
heidsbekostiging. 

Dit schooljaar moet nog finan-
cieel ovebrugd worden. Op zon-
dag 14 november zal Emile Ra-
telband belangeloos een mid-
dag verzorgen in Bob’s van 12.00 
tot 18.00 uur. Kaarten (125 euro) 
zijn verkrijgbaar via: www.ntinlp.
nl of 072 – 505 3501. Op 5 febru-
ari vindt er een dag plaats met 
trainers op gebied van commu-
nicatie en sport, waaronder Mar-
co van Basten. 

Fidan brengt mix van jazz 
met Turkse touch bij Iskra

Castricum - Met Iskra Jazzclub 
@ Blinckers brengt Iskra steeds 
jonge, verrassende en veelzij-
dige jazzmusici op het podium. 
Jonge jazzmusici die ook al op-
gemerkt zijn door prestigieu-
ze Nederlandse en internationa-
le jazzpodia en lovend beschre-
ven door de pers. Zo ook jazzvo-
caliste Esra Dalfidan die met pi-

anist Franz von Chossy in haar 
jazzkwintet Fidan op zaterdag 20 
november om 20.30 uur optreedt 
in Iskra Jazzclub in de Duinzaal 
van restaurant Blinckers aan de 
strandopgang van Bakkum. Een 
financieel laagdrempelig avond-
je-uit op hoog niveau. 
Esra Dalfidan studeert in 2005 
af aan het Conservatorium van 

Amsterdam met ‘bachelor de-
gree of music’ en in 2007 Cum 
Laude met een ‘master degree 
of music’. Wat vooral opvalt is 
de bijzondere klankkleur van Es-
ra’s stem. Met haar roots uit Tur-
kije en haar liefde voor de jazz 
klinkt haar stem warm en dra-
gend. Dan weer liefdevol, dan 
swingend, maar altijd uniek, een 
ware jazzvocaliste. Het opmer-
kelijke karakter van Esra Dalfi-
dan’s Fidan wordt niet alleen ge-
voed door de frontvrouw van het 
jazzkwintet. De groep bestaat uit 
topmusici uit verschillende lan-
den die elkaar hebben ‘gevon-
den’ in Amsterdam. De overi-
ge bandleden zijn Tobias Klein – 
basklarinet, Sean Fasciani – con-
trabas en Uli Genenger – drums
Entree 11 euro, Iskra donateurs 
en CJP 9 euro en kinderen t/m 
12 jaar 6 euro. Meer informatie 
en kaarten bestellen via www.
iskra.nl of tel. 0251 674379 en 
voorts bij VVV Castricum bij NS- 
station. 

Regio - In 2011 gaan de pre-
mies voor de zorgverzekeringen 
flink omhoog. ViVa! Zorggroep 
heeft al een aantal jaren afspra-
ken met Zilveren Kruis (ZK) ten 
behoeve van de leden van haar 
ledenservice SenZ. Zo bespaart 
een gezin al gauw een paar hon-
derd euro per jaar op de zorgver-

zekering. Met een minimaal be-
drag voor het SenZ-gezinslid-
maatschap van 17,50 euro per 
jaar, kan men met het hele ge-
zin profiteren van de collectivi-
teitskorting. Kinderen tot 18 jaar 
zijn gratis meeverzekerd, maar 
inwonende volwassen kinderen 
kunnen ook gebruikmaken van 

Betaal niet teveel voor 
een zorgverzekering!

de kortingsregeling. Wie zich wil 
aansluiten bij het SenZ-collectief 
van Zilveren Kruis dan moet de 
huidige zorgverzekering vóór 31 
december worden opgezegd. Dit 
kan heel gemakkelijk: bel met 
SenZ en houd het polisnummer 
bij de hand. Zij regelen het. Ove-
rigens, als men al verzekerd is bij 
ZK, dan kan op elk gewenst mo-
ment overgestapt worden naar 
het SenZ-collectief. Voor meer 
informatie kan men bellen met 
SenZ, de ledenservice van ViVa! 
Zorggroep, tel.: 088-995 8822. 

gehouden op donderdag 18 no-
vember, in De Eenhoorn, Twee-
de Groenelaan 5 in Bakkum, de 
aanvang is 20.00 uur. 

Informatie en aanmelding via 
www.vrijmetselaarsloge-bran-
ding.nl. De toegang is gratis.

Inschrijven Talens Palet 
teken- en schilderprijs
Castricum - De Talens Palet te-
ken- en schilderprijs staat in te-
ken van een fragment uit Cae-
sarion van Tommy Wieringa. Een 
scène in zee, waarin de hoofd-
persoon dobberend wegdrijft, 
met Space Oddity van David Bo-
wie in gedachten. Elk beeld dat 
naar aanleiding van het the-
ma ontstaat, voldoet aan de op-
zet van de wedstrijd en ieder in-
gezonden werk wordt geëxpo-
seerd. 
Het Talens Palet is een landelijke 
wedstrijd voor amateurschilders 
en -tekenaars en vindt eens in de 
drie jaar plaats. Iedereen van 12 
jaar of ouder, die schildert of te-
kent in zijn vrije tijd, is hierbij uit-

genodigd een kunstwerk te ma-
ken, gebaseerd op het fragment 
uit Caesarion. Toonbeeld organi-
seert de voorronde in deze regio. 
Inschrijven kan via de website 
www.talenspalet.nl. Daar is ook 
het fragment te lezen. (Foto Vi-
viane Sassen).

Hiphop en jamsessie 
Castricum - Komend weekend 
is het weer tijd voor hiphop in de 
Bakkerij. 

Dj Midnight van Bumrush Radio 
presenteert zaterdag 13 novem-
ber acts van internationale allu-
re: Pseudo Slang uit Buffalow, 
New York en rapper Joe Kickass. 
De dj’s zijn van het Amsterdam-

se hiphopduo Benjamin Diggins. 
Aanvang 21.00 uur in de Bakke-
rij aan de Dorpsstraat 30, entree 
4,00/3,00 euro. 

Op zondag is er vanaf 21.00 uur 
weer een open jamsessie. Ieder-
een is welkom om mee te doen.  
Voor meer info zie www.vrien-
denvandebakkerij.nl. 
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Toonbeeld en Fotoclub op 
zoek naar kunstenaars
Castricum - Zoals al vele jaren 
traditie is, organiseren de Foto-
club Castricum en Toonbeeld de 
‘Kersttentoonstelling voor ama-
teurkunstenaars’ in het gebouw 
van Toonbeeld.
Dit jaar wordt wederom op een 
groot aantal deelnemers en gro-
te verscheidenheid in het werk 
gerekend. Ook de jeugd wordt 
uitgenodigd om deel te nemen. 
Deelnemers kunnen zich in-
schrijven met schilderijen, beel-
den, kalligrafie, foto’s, keramiek 
en edelsmeden. Dit jaar is geko-
zen voor het thema ‘Chaos’. 
Ook muzikanten en dichters 
worden uitgenodigd om zich aan 
te melden voor een optreden of 
presentatie tijdens de tentoon-
stelling. Aanmeldingsformulie-

ren hiervoor zijn bij Toonbeeld 
of via www.toonbeeld.tv verkrijg-
baar. Een muzikale omlijsting 
draagt altijd veel bij aan een ge-
zellige sfeer.  
De Kersttentoonstelling vindt 
plaats op zaterdag 25 en zon-
dag 26 december en op zaterdag 
1 januari.

Amateur-kunstenaars, zowel de 
jeugdige als de volwassene, die 
willen deelnemen kunnen zich 
melden tijdens kantooruren bij 
Toonbeeld. Daar ligt verdere in-
formatie en een inschrijfformu-
lier klaar. Ook via de website 
kan men een inschrijfformulier 
downloaden: www.toonbeeld.tv.
Inschrijvingen moeten uiterlijk 
vrijdag 3 december binnen zijn.

Kerkenveiling Akersloot 
heeft circa 370 kavels!
Akersloot - De kerkenveiling 
van Akersloot, die in samenwer-
king met de Scouting wordt ge-
organiseerd heeft een catalogus 
opgeleverd van circa 370 kavels.
De veiling bestaat onder ande-
re uit eet- en drinkwaren, speel-
goed, gereedschap, bloemen, 
planten en dagjes en avondjes 
uit.
De veiling wordt gehouden in 
zaal de Vriendschap op vrijdag-
avond 19 november, aanvang 
20.00 uur precies.

Bezoekers die vóór 20.00 uur 
binnen zijn ontvangen naast een 
kopje koffie, een gratis lot voor 
de loterij welke aan het eind 
van de veiling wordt gehouden. 
Hoofdprijs een dinerbon te be-
steden bij restaurant de Flying 
Dragon te Akersloot.
Iedereen is welkom op de vei-
ling, en als men alvast een kijkje 
in de catalogus wil hebben dan 
kan men die vanaf 10 november 
downloaden van www.sintjaco-
busmajor.nl.

Castricum - Met de compu-
ter zijn eenvoudig de prachtig-
ste fotoboeken te maken. Tijdens 
deze bijeenkomst voor 50+’ers, 
krijgt men in een rustig tempo 
en in een klein groepje informa-
tie over het downloaden van de 
albumsoftware. Vervolgens leert 
men de foto’s in het programma 
te selecteren en pagina’s samen 
te stellen en zullen de Gilde-vrij-
willigers de creatieve bewer-
kingsmogelijkheden laten zien, 
zoals kaders, achtergronden en 
tekst, waardoor het boek nog 
fraaier wordt. Om het gemaak-
te werk op te slaan is het han-
dig een usb-stick met foto’s mee 
te nemen.
De bijeenkomst wordt gehouden 
op woensdagmiddag 17 novem-
ber van 14.15 tot 16.15 uur op de 
bovenverdieping van de biblio-
theek.  
De kosten, 5 euro, dienen bij 
aanmelding te worden betaald 
bij Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5.

Een digitaal fo-
toboek maken

Stichting Welzijn Castricum, Steunpunt Vrijwilligerswerk, is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:

Het doel van het Cliëntenplatform Castricum is cliënten invloed te 
geven op het lokale beleid op het terrein van sociale zaken, het ar-
moedebeleid en de uitvoering van de bijstandswet (Wet werk en bij-
stand) en de Wet werk investering jongeren. De gemeente vraagt het 
Cliëntenplatform om advies. Ook is het Platform gerechtigd uit eigen 
beweging advies uit te brengen aan het college.
Het Cliëntenplatform zoekt nieuwe leden. Wie zich betrokken voelt 
bij de gemeente en haar bijstands- en minimabeleid kan meepraten 
en meedenken over bijstand en werk. Het Cliëntenplatform verga-
dert ongeveer éénmaal per maand.
Voorwaarde voor het lidmaatschap is dat men een uitkering ontvangt 
van de gemeente óf affiniteit heeft met mensen die een minima-uit-
kering ontvangen. De enige beperking is dat men geen lid mag zijn 
van de gemeenteraad.

Wie interesse heeft in deze vacature of ander werk wil doen, kan 
langsgaan of een afspraak maken bij de Vrijwilligers Vacaturebank, 
onderdeel van Stichting Welzijn Castricum, Geesterduinweg 5 in 
Castricum, tel. 0251-656562. De vacaturebank is ook te vinden op 
www.welzijncastricum.nl. 

Wie op de hoogte wil blijven van de nieuwste vacatures, kan zich 
abonneeren op de nieuwsbrief. Een mailtje met naam en adres o.v.v. 
‘Vacaturebank Nieuws’ naar vcc@welzijncastricum.nl is voldoende.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Jan Camps volgende gast 
bij de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast Jan Camps uit 
Castricum. 
Presentator Peter van Raalte zal 
het met Castricummer Camps 
(70) vooral hebben over de ge-
schiedenis van de psychiatrie. 
Jan Camps is als verpleegkun-
dige jarenlang verbonden ge-
weest aan psychiatrisch zieken-

huis Duin en Bosch. Hij houdt 
regelmatig lezingen over de ge-
schiedenis van dit ruim 100-ja-
rige psychiatrisch centrum. Te-
vens stond hij aan de wieg van 
de oprichting van psychiatrisch 
museum het Dolhuis in Haarlem. 
Daarnaast werkt hij als vrijwilli-
ger in de begeleiding van ouders 
van een vermoord kind. Kortom, 
wederom een fascinerend por-
tret van een markante inwoner 
van Castricum op de lokale om-
roep.
De uitzending is op donder-
dag 11 november van 21.00 uur 
tot 22.00 uur. Op zondag 14 no-
vember wordt de uitzending her-
haald van 12.00 uur tot 13.00 uur. 
De uitzending is in stereo tot ver 
in de regio te beluisteren via de 
etherfrequentie 105.0 FM en op 
twee kabelfrequenties namelijk 
104.5 FM voor Bakkum & Castri-
cum en 89.0 FM voor Akersloot, 
Limmen & De Woude. 
Wie een leuke tip heeft over een 
leuk, bijzonder of opvallend per-
soon uit de gemeente kan dit 
mailen naar 100@castricum105.
nl. Foto: Combi Loek Anderson.

Vierende men- 
sen portretteren
Egmond aan Zee - Voor jon-
geren tussen de 12 en 16 jaar 
heeft Provider-HALE een ac-
tie bedacht. Men gaat op be-
zoek in een verzorgingshuis en 
ontmoet daar mensen, die sa-
men een kerkdienst vieren. Men 
maakt de viering mee en na af-
loop houdt men met enkelen 
van hen een interview en maakt 
men een portret. Deze actie vindt 
plaats op vrijdag 19 november 
om 15.00 uur in de Prins Hendrik 
Stichting in Egmond aan Zee in 
het kader van de nationale Dia-
conAction, waarin jongeren ac-
tief bezig zijn voor anderen. Als 
herinnering houden de jongeren 
er een DiaconAction T-shirt aan 
over. Ter voorbereiding op deze 
middag komt men een keer bij 
elkaar. Voor aanmelding info@
providerhale.nl. Voor inlichtingen 
072-5330906.

Muzikale theaterpro-
ductie ‘Moordmeiden’
Castricum - Voor het derde op-
eenvolgende jaar staat een mu-
zikale theaterproductie op het 
programma van het Bonhoeffer-
college. In de twee voorafgaan-
de jaren werden respectievelijk 
‘The Commitments’ en ‘Phileine 
zegt alles’ met groot succes op-
gevoerd. 

Waar voor deze producties ge-
bruik gemaakt kon worden van 
een bestaand script en een boek, 
hadden de scriptschrijvers nu al-
leen de film ‘Moordwijven’” als 
bron. Deze bron is zodanig be-
werkt dat er een heel nieuw ver-
haal is ontstaan met spannende 
dialogen en een verrassend plot; 
een uitspatting van een creatie-
ve groep leerlingen en docenten. 

Ook is er gekozen voor een nieu-
we titel: ‘Moordmeiden’. 
De audities voor de rollen heb-

ben al plaatsgevonden en er is 
een boeiende cast uit ontstaan 
van talentvolle leerlingen aan-
gevuld met docenten met gevoel 
voor dramatiek. Het acteerge-
deelte staat onder de bezielende 
leiding van docent wiskunde en 
drama Ellen Philips.

Zangers en muzikanten heb-
ben ook auditie moeten doen, 
want ook voor het orkest hebben 
zich veel meer leerlingen aan-
gemeld dan er nodig zijn. Klaas 
Sabel (muziekdocent) heeft sa-
men met het schrijversteam tek-
sten en muziek uitgezocht en hij 
gaat leiding geven aan dit muzi-
kale onderdeel. 

In april zijn de drie uitvoeringen 
gepland en tot die tijd zullen de 
acteurs en muzikanten wekelijks 
repeteren in de nieuwe kopruim-
tes van de school. 

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 072-5332879. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencen-
trum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Dorpsstraat Castricum: Zwarte 
kater, witte bef, buik en voetjes,  
gecastreerd, 3 jaar, Murr.
Gevonden:
Schoutenbosch Castricum: Effen 
grijze kat, klein wit plekje onder 
kin, wit puntje aan staart.
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Kerstmenu 2010  e54,50 p.p. 
Prosecco met een amuse

~~~~~~~~~~~~~
Voorgerecht
Driemaal Wild

 Huisgemaakte terrine van eend & eendenlever, 
ham van wild zwijn & een gekonfijt kwartelboutje 

met rode uien compote 
Of

 Coquilles gewikkeld in serranoham op een kleine salade 
met balsamicodressing

~~~~~~~~~~~~~~
Tussengerecht

Oxtail clair bouillon met een glaasje Madeira
~~~~~~~~~~~~~~

Spoom
Van stoofpeertjes
~~~~~~~~~~~~~~
Hoofdgerecht

Duo van hert & hazenrugfilet met een wild jus  
& een duxelle van verschillende paddenstoelen  

Of
Kort gebakken zalm met een risotto van spinazie, 

witte wijnsaus en Hollandse garnaaltjes
~~~~~~~~~~~~~~

Dessert
Chocolade dessert 

Huisgemaakte chocolade-pistache-ijs 
met een witte chocoladeparfait

~~~~~~~~~~~~~~
Koffie of thee

Geserveerd met huisgemaakte lekkernijen

Kinderkerstmenu  e18,50 p.p. 
Voorgerecht

Kippensoep
Of

Tomatensoep met balletjes
~~~~~~~~~~~~~
Hoofdgerecht

Biefstuk met gebakken krieltjes, appelmoes en verse groentes
Of 

Kipfilet met gebakken krieltjes, appelmoes en verse groentes
~~~~~~~~~~~~~~~

Dessert
Kinder Dame Blanche

Meet the Expert
Netwerkavond Goed Contact
Castricum - Op dinsdagavond 2 no-
vember bezochten zo’n 35 onderne-
mende vrouwen de netwerkbijeenkomst 
‘Meet the Expert’ van Goed Contact. 
Op uitnodiging van gastvrouw Anita de 
Groot vond de avond plaats bij Cognovi, 
Instituut voor Huiswerkbegeleiding. En-
thousiaste experts van ABN AMRO, De 
Hooge Waerder en Smal, Otte, Klemann 
Advocaten verzorgden drie korte work-
shops op het gebied van verzekeringen, 
juridische en fiscale zaken, onderwerpen 
waarmee iedere ondernemer in meer of 
mindere mate te maken krijgt. Veel on-

dernemers waren blij met de praktische 
tips. Het werd dan ook een interessan-
te en leerzame avond die eindigde met 
een gezellige netwerkborrel, waarin 
de nieuw verworven kennis met elkaar 
werd gedeeld. Op donderdag 27 janua-
ri organiseert Goed Contact een netwer-
kavond in het innovatieve bedrijfspand 
van Tromp Medical. Geïnteresseerde on-
dernemende vrouwen (leden gratis en 
niet-leden 10 euro) zijn welkom. Meer 
informatie over Goed Contact en de net-
werkbijeenkomsten is te vinden op www.
goed-contact.nl.

Volleybalvereniging Croonenburg 

Nieuwe sponsor voor Heren 1
Castricum - Het eerste herenteam van volleybalvereniging Croonenburg heeft voor 
de komende drie jaar een nieuwe shirtsponsor: Groenland. Groenland is producent van 
schoonmaakartikelen die in het supermarktkanaal te verkrijgen zijn. Het eerste heren-
team komt dit jaar uit in de derde divisie. Bij zowel de dames als de heren heeft Croo-
nenburg de ambitie om terug te keren op tweede en uiteindelijk eerste divisie niveau. 
Mede door deze sponsoring is er een gezonde financiële basis voor de komende jaren 
om dit beleid uit te kunnen voeren. Afgelopen week werden de nieuwe tenues over-
handigd aan de mannen. Het is voor het eerst sinds de fusie tussen Dynamo en het 
roemruchte Bosta/The Smash in 1999, dat het eerste herenteam weer een sponsor-
naam op de shirts heeft staan. Op de foto ontbreekt Rick Spil.

Veiling FCC voor facelift tribune 
Castricum - Grote gebeurtenissen wer-
pen hun schaduw vooruit. Op 5 maart 
organiseert de veilingcommissie voor 
de vijfde keer de bijna traditionele vei-
ling van FC Castricum. De opbrengst van 
deze feestavond zal grotendeels worden 
besteed aan een rigoureuze opknap-
beurt van de tribune. Ingrid Hubers van 
de veilingcommissie: “De banken zullen 

worden vervangen door 200 blauw-witte 
kuipstoeltjes. Voor de oudere leden gaan 
wij ook langs ons hoofdveld een aantal 
zitbanken neerzetten. Een gesigneerde 
biografie van Louis van Gaal is de eerste 
kavel die aan ons is aangeboden. Inmid-
dels hebben wij enkele tientallen kavels 
ontvangen.” Wie een kavel wil aanbie-
denkan mailen: veiling@fccastricum.nl. 
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Sint Nicolaas komt dit jaar per boot 
met een brandkast naar Limmen!

Limmen - Hij komt, die goede 
Sint met vele pieten op zondag 
14 november naar Limmen. Van-
af 14.00 uur zullen de pieten in 
de haven van Limmen aankomen 
en de kinderen vermaken met 
spektakel en muziek. Hier zal Pe-
ter Dekker samen met de burge-
meester mevrouw Emmens-Knol 
de Sint binnenhalen en toespre-
ken. Daarna zal de optocht door 
het dorp starten, voorafgegaan 
door de drumband en harmonie, 
die weer voor vrolijke muziek 
en Sinterklaasliedjes zorgen. De 
Sint hoopt dat er veel mensen in 
de stoet meelopen of onderweg 
aansluiten.
De route zal zijn: vanaf het Stet, 
Achterweg, Dampegheestlaan, 
Dusseldorperweg, Enterij, Mid-

denweg (noordelijke richting), 
Nachtorchis, Rietorchis, Zonne-
dauw, Dusseldorperweg. Het zou 
ook extra feestelijk zijn wanneer 
de mensen langs deze route de 
vlag uithangen ter ere van de 
Sint. In het park de Enterij gaat 
nog een leuk kinderspektakel 
plaatsvinden. Na zijn rondrit zal 
de Sint met zijn pieten om circa 
15.40 uur bij de kerk aankomen, 
alwaar de Sint en zijn pieten of-
ficieel welkom geheten worden.
De kerk zal om 15.30 uur pre-
cies open gaan. Voor een veilig 
binnenkomen van de kinderen 
wordt er vooral gevraagd niet te 
dringen bij het naar binnen gaan. 
De ouders worden vriendelijk 
verzocht in de zijbeuken plaats 
te nemen, zodat alleen kinde-

ren gaan zitten in de banken van 
het ‘Kinderland’. In de kerk zal 
dit jaar de sinterklaasmuziek en 
het meezingen centraal staan. 
Een echte ‘live pepernoten band’ 
gaat de muziek verzorgen en laat 
de pieten swingen. Rond 16.15 
uur besluiten Sint en de pieten 
hun bezoek. 
De intocht wordt mede moge-
lijk gemaakt door een financiële 
bijdrage van de Limmen Onder-
nemers Vereniging (LOV), SKJL 
(Kerkeveiling) en de Ontwikke-
lings Groep Limmen (OGL). 
Dit jaar is er wel iets speciaals. 
Omdat Sinterklaas per boot in 
Limmen aankomt, wil hij zijn Sin-
terklaasboek extra veilig opber-
gen. Daarom heeft hij een speci-
ale brandkast laten bouwen om 
‘het grote boek’ veilig mee te ne-
men, want hier mag natuurlijk 
niets mee gebeuren. De brand-
kast past precies op zijn aange-
paste Limmer-stoomboot maar 
de boot zal hierdoor waarschijn-
lijk wel wat dieper in het water 
liggen.
Hoe de brandkast mee moet 
naar de wal is nog een raad-
sel. De kluis is enorm zwaar en 
het belooft nog een spektakel 
te worden hoe deze aan land te 
krijgen.
Bovendien is de sleutelpiet druk 
bezig met het maken van sleu-
tels, want het schijnt dat het slot 
op de kluis nog niet gesmeerd 
loopt.

Piet op het dak
Sinterklaasfeest in de 
Burgerij op 28 november
Limmen - ‘s Nachts sluipen de 
pieten over de daken om ca-
deautjes rond te brengen bij kin-
deren die een echte schoorsteen 
hebben. Het is al bijna licht als 
twee kinderen uit het dorp een 
piet op het dak zien zitten. Wat 
zou hij daar doen? Zit hij daar 
voor zijn plezier? Zit ie vast? Of 
doet hij aan schoorsteenzitten? 
De politie, de brandweer, de ra-
dio en de tv, iedereen komt kij-
ken. Niemand weet het en dat 
is maar goed ook. Zwarte piet is 
namelijk vast blijven zitten in de 
schoorsteen omdat hij te dik is. 
Hij heeft veel te veel gegeten. Hij 
jammert wat af daar boven. Ge-
lukkig krijgt hij al gauw gezel-
schap van een oma die hem van-
uit haar dakraam ziet zitten. De 
andere pieten komen kijken en 
proberen te helpen. Misschien is 
het een oplossing om zeep in de 
schoorsteen te smeren? Of mis-

schien wel een terug in de tijd-
drankje? Niets help!. Kleindoch-
ter Annabel komt een kijkje ne-
men en probeert tegelijkertijd 
de pieten zover te krijgen dat zij 
meedoen aan haar sponsorloop. 
Hilariteit op het dak. Maar zwar-
te pieten komen altijd met oplos-
singen en oma draagt ook haar 
steentje bij.
Deze ludieke sinterklaasvoor-
stelling wordt gespeeld door 
Pancratius en Forento. Twee to-
neelverenigingen uit Castricum. 
Samen maken zij al jaren een 
sinterklaasproduktie die zij in 
de hele omgeving op het podi-
um brengen. Eigengemaakte de-
cors, kleding van Greet Verkleedt 
en spelers die er ongelooflijk 
veel plezier in hebben. Dat zijn 
de ingrediënten voor een heerlijk 
middagje zwarte pieten theater. 
Aanvang 14.00 uur, entree 3 eu-
ro.

Sint Nicolaas en zwarte piet 
stomen op naar Akersloot
Akersloot – Een dag na de lan-
delijke aankomst van Sint Nico-
laas zal hij een bezoek brengen 
aan Akersloot. Zondag 14 no-
vember zal Sint Nicolaas samen 
met zijn pieten om ongeveer 
12.00 uur jachthaven A.R.Z.V. 
binnenvaren. De Ondernemers 
Vereniging Akersloot (OVA) 
prijst zich weer gelukkig met de 
komst van de Sint. Het jaarlijks 
terugkerende evenement is het 
paradepaardje van de OVA.  
Na aankomst in de haven van 
de ARZV, verwelkomt de Brazi-
liaanse percussiegroep ‘Bateria 
Unidos d’Alcmaria’ dit jaar voor 
het eerst de Sint met hun op-
zwepende sambamuziek en zal 
een warm welkom zeker lukken. 
Na de binnenkomst aan de ha-
ven zal Sint Nicolaas een korte 
rijtoer houden door Akersloot in 
een open koets. 
Hierna begeeft hij zich naar de 
rk kerk van Akersloot. In de kerk 
wordt de toegestroomde me-
nigte alvast vermaakt door de 

speciaal samengestelde Sinter-
klaasband en het kinderkoor de 
Meerzangertjes. Na een kwartier 
de stemmen te hebben losge-
maakt, zal Sint Nicolaas zijn in-
trede maken in de kerk, alwaar 
hij de toegestroomde kinderen 
en hun ouders zal toespreken. 
Burgemeester Emmens-Knol en 
pastor Henk Hudepohl zullen 
ook de Sint komen begroeten.  
Alle kinderen die een tekening 
of ander werkstukje voor de Sint 
gemaakt hebben, kunnen de-
ze aan de pieten overhandigen 
tijdens de intocht. Voorzie de-
ze wel van naam en adres, want 
misschien wint men wel een 
prijs voor de mooiste tekening. 
De voorbereidingen voor de in-
tocht zijn al weer weken in volle 
gang en naast heel veel vrije tijd 
die het kost om de Sint binnen te 
halen, kost dit ook heel veel geld. 
Gelukkig zijn er heel wat bedrij-
ven geweest om de OVA te on-
dersteunen met de financiële 
kant van de intocht. 

Sinterklaas bezoekactie voor Cluj
Castricum - Gedurende vele ja-
ren wordt er op en rond 5 de-
cember vanuit de Protestantse 
Gemeente Castricum een Sin-
terklaasactie georganiseerd. On-
der de noemer ‘Sinterklaas bij u 
thuis’. Een grote groep vrijwilli-
gers zet zich in om deze actie tot 
een groot succes te maken. 
“We doen dat niet zomaar. We 
maken op die manier vele kin-
derzieltjes gelukkig (en ouders 
en grootouders toch ook)? Maar 
wat nog belangrijker is: we steu-
nen daarmee het Medisch Kin-
derdagverblijf Bethania, in Cluj 
(Roemenië). Vorig jaar heeft de 
actie een bedrag van ruim 1000 
euro opgebracht. En daar willen 
we dit jaar weer voor gaan. Zo 

kunnen de kinderen in Bethania 
ook meegenieten van ons Sinter-
klaasfeest.”
Er zijn weer jongelui bereid ge-
vonden om voor belangstellen-
den een bezoekje te regelen. Zij 
regelen een gezellig onthaal van 
ongeveer 20 minuten door de 
Sint en enkele van zijn pieten.
Men kan kiezen voor zaterdag 4 
december of voor zondag 5 de-
cember vanaf ongeveer 15.00 
uur. Voor een bezoekje van de 
Sint en zijn pieten betaalt men 
40 euro. 

Men kan zich, het liefst vóór 30 
november, opgeven bij Marianne 
Beitler, Helmkade 16, tel. 0251 
652370, mbeitler@wanadoo.nl.

Castricum - Op zaterdag 13 no-
vember komt Sinterklaas naar 
Castricum. Hij gaat samen met 
zijn pieten naar het Kooiplein. 
Kinderen die daar om 13.15 uur 
zijn kunnen alvast meezingen 
met het Musicstar koor. 
Sinterklaas komt om 13.45 uur 
met de muziek voorop en de ma-
jorettes naar het Kooiplein. Vanaf 
het Kooiplein gaat men dan met 
z’n allen naar de Pancratiuskerk 
om daar een groot feest te vie-
ren. De route is als volgt: Start 
Kooiplein, Oranjelaan oversteken 
en weg vervolgen via de Willem 
de Zwijgerlaan, Beatrixstraat, 
Torenstraat, Pernéstraat, Geel-
vinckstraat, Burg. Mooijstraat, 
Dorpsstraat met eindpunt de 
Pancratiuskerk.

Sinterklaas in-
tocht Castricum
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Gratis workshops en in-
formatie rond scheiden
Castricum - Partner- en kin-
deralimentatie, hoe zit dat pre-
cies? Scheiden is een zakelijk af-
wikkeling; echtparen moeten fi-
nancieel worden ontvlecht. Dat 
roept veel vragen op. Hoe ver-
der te gaan als onduidelijk is 
wat er besteed kan worden of 
wat het budget zal zijn om te 
wonen? Partner- en/of kinder-
alimentatie speelt daar een be-
langrijke rol in tijdens, maar ook 
na de echtscheidingsprocedure. 
Inzicht in werking en berekening 
van partner- en kinderalimenta-
tie, maakt veel duidelijk. Daarom 
geeft Prettig Scheiden een the-
ma-avond over dit onderwerp. 

Mr. Dr. Eric Ebben verschaft de-
ze avond informatie over de ver-
schillende mogelijkheden van 
alimentatie en de wijze waarop 
een alimentatieberekening ge-
maakt wordt. De thema-avond 
is op 17 november vanaf 19.30 
uur. De informatieavond rond 
het thema ‘Scheiden en woning’ 
vindt plaats op 8 december. 
Prettig Scheiden organiseert bo-
vendien workshops rond het 
thema scheiden. ‘Hoe ga je om 
met je ex?’ is een workshop die 
plaatsvindt op 30 november. En 
‘Beleveniswereld van een kind in 
de echtscheiding’ op 15 decem-
ber. 

Beschikbaarheid en beloftes nakomen belangrijk voor consument

Univé is klantvriendelijkste verzekeraar
Regio - Een panel van 2.500 
willekeurige klanten heeft Uni-
vé - net als in 2009 - verkozen 
tot klantvriendelijkste verzeke-
raar. Dat blijkt uit een recent on-
derzoek van MarketResponse. 
Vooral de beschikbaarheid voor 
de klant en het nakomen van af-
spraken sprongen er positief uit. 

Landal GreenParks werd eerste 
met een score van 8,55. Univé 
eindigde met een score van 8,24 
als zesde. Daarmee is ze de eni-
ge financiële dienstverlener in 
de top10 van meest klantvrien-
delijke bedrijven. Richard Bloed-
jes van Univé Noord-Kennemer-
land: “We zijn er trots op dat we 
andermaal tot klantvriendelijk-
ste financiële dienstverlener van 
Nederland benoemd zijn. Vooral 
omdat de klant dit vindt. Ik denk 
inderdaad dat bereikbaarheid, 
betrouwbare producten met een 
betaalbare premie en het nako-

men van afspraken belangrijk 
zijn. Dat in combinatie met her-
kenning door onze sponsoracti-
viteiten en lokale betrokkenheid 
versterkt het goede gevoel van 
mensen bij Univé.”

Midden in de samenleving
De verkiezing richt zich op posi-
tieve klantervaringen. De vijf be-
langrijkste factoren die klant-
vriendelijkheid – ook in het on-
derzoek – bepalen, zijn volgens 
de consument het tijdig oplos-
sen van fouten, een goede be-
reikbaarheid, het nakomen van 
beloftes, flexibiliteit en het ont-
vangen van relevante informa-
tie. “Dat we als financiële in-
stelling zo hoog geëindigd zijn, 
is ook bijzonder”, vindt Richard 
Bloedjes. “De beleving van klan-
ten is immers bij vakantieparken 
en supermarkten heel anders 
dan bij verzekeraars. Juist daar-
om hebben we het heel goed ge-

daan. We staan dus echt midden 
in de samenleving.”

Wie vragen heeft over verzeke-
ringen, kan contact opnemen 
op met Univé Noord-Kennemer-
land, tel. 072-5053581, De Drie 
Linden 1 in Limmen of Maerel-
aan 6 in Heemskerk. 

Zingen in de Dorpskerk
Castricum - Op 13 novem-
ber is iedereen die van zingen 
houdt welkom in de oude Dorps-
kerk van Castricum. Om 13.30 
uur begint daar de repetitie van 
het projectkoor, het liturgiekoor 
met gasten, van liederen die uit-
gevoerd worden in het vesper 
om 17.00 uur. Tijdens de vesper 
staat Johannes van Patmos cen-
traal. Het thema is: ’Visoen van 
hoop’. Voorganger is pastor Ge-
rard Huisman. Dit is het tweede 

vesper in de serie ‘Dichters en 
Zieners’. 

De repetitie duurt van half twee 
tot drie en van half vier tot half 
vijf. De leiding heeft Jelle Jan 
Klinkert en de begeleiding wordt 
op de piano verzorgd door Aritia 
van Oven. Er wordt een bijdra-
ge in de kosten van 5 euro ge-
vraagd. Koffie, thee en koek zijn 
gratis. Opgave bij jellejan@jjklin-
kert.nl.

Gemeente in gesprek 
over alcohol en jeugd
Castricum - Op 17 november 
gaan burgemeester Emmens-
Knol en wethouder Meijer op 
sportpark Noord-End in gesprek 
met de lokale paracommerciële 
instellingen over het terugdrin-
gen van alcoholgebruik onder 
jongeren. Eerder ging de burge-
meester al in gesprek met Hore-
cagelegenheden uit Noord-Ken-
nemerland. 

Voorkomen schade
Bij het project ‘Naar een Nuchter 
Noord-Kennemerland’ staan het 
voorkomen van schadelijke ge-
volgen voor de ontwikkelingen 
van kinderen en het voorkomen 
van overlast voorop. Met activi-

teiten gericht op bewustwording, 
via programma’s op het basis en 
voortgezet onderwijs, verwach-
ten de gemeenten uit Noord-
Kennemerland gunstige resul-
taten te boeken. Daarnaast gaan 
de gemeenten met alle partijen 
in gesprek die aan alcoholmati-
ging onder jongeren een belang-
rijke bijdrage kunnen leveren. 
Daar  vallen bijvoorbeeld de ho-
reca, de paracommercie en ook 
de ouders onder. De gemeente 
wil de aanpak van het project en 
de beweegredenen toelichten, 
de gemeenschappelijk gedragen 
uitgangspunten vaststellen en 
de mogelijkheden voor een sa-
menwerking verkennen. 

VVD Castricum en de 
nieuwe minister-president
Castricum - De bestuurderver-
eniging van VVD, waar alle poli-
tiek actieve VVD-ers bij zijn aan-
gesloten, hield afgelopen week-
end haar jaarlijkse congres. Na-
mens de VVD Castricum waren 
raadslid Inge Ruijmgaart en wet-
houder Christel Portegies aan-
wezig.
Christel Portegies: “Altijd goed 
om je collega’s uit het land te 
spreken en kennis te maken met 
de nieuwe VVD Tweede-Kamer-
leden en de leden van het nieu-

we kabinet. Dit jaar deed ik mee 
met de workshop ‘debatteren’. 
Goed om stil te staan bij de op-
zet van een goed debat. Ik heb  
praktische tips gekregen, waar 
ik mee aan de slag kan.” In-
ge Ruijmgaart: “En natuurlijk 
heel leuk om de hand te schud-
den van Mark Rutte. Ik vind hem 
een kanjer en hoop dat hij in de-
ze nieuwe rol net zo toegankelijk 
blijft als hij de afgelopen jaren 
als fractievoorzitter van de Twee-
de-Kamerfractie was!” 

Castricums raadslid Inge Ruijmgaart (links) en wethouder Christel Por-
tegies (rechts) met in hun midden Minister President Mark Rutte.

Bij Prettig Scheiden krijgen kin-
deren sowieso prioriteit. Kinde-
ren in een scheidingsituatie kun-
nen terecht in de KISS-groep 
Hier kunnen zij ervaringen de-
len, van elkaar leren, maar voor-
al op een leuke manier meer 
grip krijgen op de eigen situatie. 
In vijf bijeenkomsten wordt van 
het verleden naar het heden ge-
werkt, waardoor de kinderen zelf 
meer inzicht krijgen in hun nieu-
we situatie. 
Het adres van Prettig Scheiden is 
Stetweg 43A in Castricum. Er zijn 
geen kosten aan de bijeenkom-
sten verbonden. Belangstellen-
den kunnen zich aanmelden via 
tel.: 0251 657000 of info@pret-
tigscheiden.nl, onder vermel-
ding van naam, telefoonnummer 
en het aantal personen. Kijk voor 
meer informatie op www.prettig-
scheiden.nl.

Prinsenbal luidt nieuw sei-
zoen in bij Uylenspieghels
Limmen - Zaterdag 13 novem-
ber viert carnavalsvereniging De 
Uylenspieghels in de Burgerij het 
Prinsenbal. Het is de start van 
het 45e carnavalsseizoen in Lim-
men. Het thema is ‘Gorteldonk 
De MusiCal’. Prins Tyl XIII en zijn 
gevolg hebben een eigen ‘Mu-
siCal’ geschreven en zullen de-
ze 13 november uitvoeren op het 

podium van De Burgerij. Het is 
een eenmalig optreden Tijdens 
deze ‘MusiCal’ wordt bekendge-
maakt wie komend jaar als Prins 
Tyl over Gorteldonk zal regeren. 

Om 21.00 uur gaan de deuren 
open, de toegang is gratis. De 
muziek wordt deze avond ver-
zorgd door dj Harold.

Limmen - Zaterdagochtend 13 
november staat Conquista van-
af 10.30 uur in het teken van pa-
tisserie en chocolaterie! De kin-
deren leren hoe zij verschillende 
soorten bonbons kunnen maken. 
Entree 1 euro. Woensdagmid-
dag, vrijdag- en zaterdagavond 
is Conquista geopend voor tie-
ners. 

Culinaire work-
shop Conquista

Limmen - De KVG Limmen 
heeft op 17 november om 20.00 
uur haar ledenavond in de Bur-
gerij. Deze avond gaan de be-
zoekers op reis in het eigen dorp 
en omgeving met Theo de Haan. 
Theo is agrarisch voorlichter en 
heeft verhalen en dia’s hierover.
Ook mannen zijn op deze avond 
als introducé welkom.

Ledenavond KVG
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Kunst lenen bij de 
DuinrandArtotheek
Bakkum - Op zondag 14 no-
vember van 11.00 tot 16.00 uur 
kunnen kunstliefhebbers weer 
kunst lenen bij de DuinrandAr-
totheek in de oude Duinrand-
school in Bakkum.
Met kunst van de Castricumse 
Duinrandartotheek kan men al-
le kanten op. Men kan de kunst 
voor een half of heel jaar lenen. 
Na die periode wordt met in de 
gelegenheid gesteld om het te 
kopen, maar direct aankopen is 
ook een mogelijkheid. 
Er is weer veel te zien. Zo zijn er 
schilderijen van bekende plek-

Castricum - Kinderen met au-
tisme hebben vaak weinig 
vriendjes/vrienden. Sommi-
ge kinderen hebben moeite om 
contact te maken. Anderen kun-
nen vooral moeilijk vriendschap-
pen vasthouden. Ook komt het 
voor dat kinderen ‘verkeerde’ 
vrienden krijgen. De sociale on-
handigheid van de kinderen leidt 
bovendien regelmatig tot pest-
gedrag. Tijdens het auticafé van 
17 november bespreekt men de-
ze problemen en gaat men op 
zoek naar de mogelijkheden die 
men als ouders heeft om te zor-
gen dat de kinderen meer socia-
le aansluiting krijgen. Het autica-
fé is woensdag 17 november van 
20.00 tot 22.30 uur in de Juliana 
van Stolbergschool, Juliana van 
Stolbergstraat 3. Toegang 3,50 
euro. Aanmelding en info: bij 
voorkeur vooraf aanmelden bij 
Hansje Veen: tel 0251-679333 of 
auticafecastricum@hotmail.com.  

Vriendschap 
en autisme

Castricum - Van 15 tot en met 
27 november is er in de biblio-
theek van Castricum, Geester-
duinweg 1 een grote verkoop 
van afgeschreven materialen. 
Te koop worden aangeboden on-
der andere boeken, zowel voor 
kinderen als volwassenen, cd’s 
en tijdschriften. Een leuke gele-
genheid om extra boeken of an-
dere materialen voor een klein 
prijsje aan te schaffen. 
Zie ook de website: www.biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Verkoop afgeschre-
ven materialen 

Castricum - Het grote Sinter-
klaasfeest komt er weer aan. Op 
zaterdag 13 november is het zo-
ver. De intocht gaat door Castri-
cum tot plezier van vele kinde-
ren. Een feest daarna in de Pan-
cratiuskerk zal voor alle kinderen 
het hoogtepunt zijn.
Het Sinterklaascomité is nog op 
zoek naar sponsors en nieuwe 
vrienden. Men kan vriend van 
de intocht worden door 10 euro 
over te maken op rekeningnum-
mer 311940978 ten name van 
Sinterklaascomité ‘Op de hoge 
daken’ in Castricum. Men dient 
naam en telefoonnummer te ver-
melden. 
Onder alle gulle gevers verloot 
men een Sintbezoek met Pieten 
op 5 december. 

Vrienden van de 
Sinterklaasintocht

jes in de omgeving in aqua-
rel of olieverf, impressies van 
de natuur en kleurrijke abstrac-
te schilderijen. Ook etsen, kera-
miek en abstracte en figuratieve 
beelden. 
Als extra is er de vitrine met klei-
ne kunst waar voor een klein 
bedrag, maximaal 50 euro, een 
kunstwerk aangekocht kan wor-
den. Er zijn naast kleine schilde-
rijen een groot aantal beeldjes te 
zien. De DuinrandArtotheek is 
te vinden in de Oude Duinrand-
school aan de  van Oldenbarne-
veldtweg 37 in Bakkum. 

Voor meer informatie: www.per-
spectiefcastricum.nl.

Jubilea bij Excelsior Limmen
Limmen - In een gezellig vol 
Vredeburg was op zondagmid-

dag 7 november heel wat te vie-
ren. Ten eerste viert Harmo-

V.l.n.r. Berno Snijder, Ryanne Smeman en Arjan Welboren.

nie Excelsior dit jaar haar 85-ja-
rig bestaan. Tijdens het herfst-
concert werd daar wel even bij 
stilgestaan, maar door de druk-
te van de verbouwing van het re-
petitiegebouw, blijft het grootse 
feest nog even uit.
Naast dit 85-jarig jubileum heeft 
de vereniging ook drie jubila-
rissen gehuldigd. Berno Snijder 
en zijn zus Ryanne Smeman zijn 
al 25 jaar lid van de Harmonie 
en Arjan Welboren maar liefst 
40 jaar. De voorzitter sprak zijn 
waardering uit en speldde de ju-
bilarissen de erespeld op. Excel-
sior hoopt dat er in de toekomst 
nog veel meer jubilea gevierd 
kunnen worden.

De muzikale omlijsting van de-
ze feestelijkheden werd verzorgd 
door Harmonie Excelsior onder 
leiding van Liesbeth Zonneveld 
en Slagwerkgroep Excelsior on-
de leiding van Floris van Tol.

Castricum – Sinterklaas is weer 
in aantocht en dat betekent dat 
er door iedereen, ook niet-le-
den, schoentjes gezet kunnen 
worden in de speel-o-theek. Op 
www.sotcastricum.nl kan een 
bouwplaat van een schoen ge-
download worden. Kleur hem 
in, zet hem in elkaar en le-
ver hem uiterlijk op 20 novem-
ber in bij één van de vrijwilligers 
van de speel-o-theek. De kinde-
ren mogen ook de eigen schoen 
of slof komen zetten. Men dient 
dan wel naam, adres en leeftijd 
te vermelden. Op 27 november 
kunnen de schoentjes weer op-
gehaald worden. 
De speel-o-theek bevindt zich 
op de eerste verdieping van de 
bibliotheek en is elke zaterdag 
geopend van 11.00 tot 13.00 uur.

Schoen zetten in 
de speel-o-theek

Eerste HALT-straf na het 
afsteken van vuurwerk
Castricum - Hoewel het nog 
lang geen nieuwjaarsnacht is 
duikt hier en daar alweer vuur-
werk op. Donderdag rond 19.30 
uur constateerde een surveille-
rende agent dat er knallen te ho-

ren waren vanaf een schoolplein 
aan de Albert Schweitzerlaan.
Hij ging op onderzoek uit en trof 
op het plein een flinke groep jon-
geren aan. Toen hij hen aansprak 
bekende een 14-jarige jongen 

uit Castricum meteen dat hij ver-
antwoordelijk was voor het ille-
gaal afsteken van het vuurwerk. 

De jongen had nog diverse rot-
jes en een drietal verboden strij-
kers bij zich. Hij had dit van vo-
rig jaar overgehouden. Hij deed 
afstand van het spul en in over-
leg met zijn ouders wordt hij voor 
een alternatieve straf overgedra-
gen aan het HALT-bureau.

Kastrikum’s Shanty en Folksongkoor 
De Skulpers bij de Zondagsociëteit
Castricum - Tussen het Noord-
zeestrand en de duinvoet van 
Castricum en Bakkum liggen de 
wortels van het in 1995 door Har-
ry Beentjes opgerichte mannen-
koor De Skulpers. Geïnspireerd 
door zingende Russische zee-
lieden tijdens Sail Amsterdam 
ging hij op zoek naar een diri-
gent en naar muzikanten. Hen-
ny Engel was bereid de accor-
deon ter hand te nemen en Nar-
da Kaandorp, dirigente van Skrik 
der Zee, wilde dit beginnende 
shantykoor wel op weg helpen. 

De eerste 11 zangers waren zo 
gevonden en al snel groeide het 
koor uit naar 25 mannen, waar-
van het grootste deel nog steeds 
bij het koor zit. Inmiddels be-
staat het koor uit circa 40 leden, 
waaronder drie accordeonisten, 
een trekzak- en fluitspeler, een 
mondharmonicaspeler en wordt  
begeleid door dirigent Marcel 
Klaver. Iedere twee jaar organi-
seren zij een eigen muziekfesti-
val ‘Van Dorp Tot Kust’ langs de 
route van de vroegere schelpen-
vissers. Het publiek wordt aan-

gemoedigd mee te zingen en 
waardoor hun optredens telkens 
uitmondt in een feestje. 

De Zondagmiddagsociëteit 
wordt gehouden op 14 novem-
ber van 14.00 tot 16.00 uur in  
Ontmoetingscentrum Geester-
hage, Geesterduinweg 5. De toe-
gang is 4 euro. Voor meer infor-
matie of het regelen van vervoer 
kan men bellen (tot en met 11 
november) naar Stichting Wel-
zijn Castricum, telefoonnummer: 
0251-656562.

Limmen - Zin in een lachwek-
kend, komisch, hilarisch avondje 
uit? Toneelvereniging De Limmer 
Plankeniers speelt de klucht ‘Fa-
milie Bruinsma in de bocht; wie 
van de drie’ in de Burgerij. 
Carl Slotboom is de schrijver van 
de klucht en de regie is in han-
den van Stina Hof. De voorstel-
lingen worden gegeven op zater-
dag 20 november, vrijdag 26 no-
vember en zaterdag 27 novem-
ber. De aanvang is steeds 20.00 
uur. Leden van de Zonnebloem 
afdeling Limmen worden getrak-
teerd op een uitvoering op vrij-
dag 19 november aanvang 14.00 
uur. Na afloop is er een verloting. 
Wie problemen heeft met ver-
voer belt Nel Seignette 5051324. 
Kaarten kopen voor de avond-
voorstellingen kan bij Mary Win-
der, tel. 5052726 na 17.00 uur of 
via kaarten@limmerplankeniers.
nl. De entree is 8,50 euro en te-
gen inlevering van het entree-
kaartje is koffie of thee gratis.

Klucht van Lim- 
mer Plankeniers 

Gewond na 
aanrijding
Beverwijk - Een 57-jarige au-
tomobilist uit Schagerbrug is in 
de nacht van zondag op maan-
dag rond 4.00 uur gewond ge-
raakt na een aanrijding op de 
A9. De automobilist reed achter 
een vrachtwagen op de invoeg-
strook. Hij ging vervolgens naar 
de linkerbaan waar hij in botsing 
kwam met een 36-jarige auto-
mobilist uit Castricum die hem 
niet meer kon ontwijken. Bei-
de auto’s raakten beschadigd bij 
het ongeval en de 57-jarige be-
stuurder moest door de brand-
weer uit zijn voertuig geknipt 
worden. Hij is door een ambu-
lance naar een ziekenhuis ver-
voerd. De andere bestuurder is 
nagekeken door ambulanceper-
soneel, maar hoefde niet naar 
het ziekenhuis.
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Ethiopisch feestje in 
het Oude Theehuys

Bakkum - Soep eten uit de Ethi-
opische keuken? Of excellen-
te koffie proeven van bonen ge-
teeld in het berggebied van het 
land? Genieten van Afrikaanse 
muziek en tegelijk de wereld een 
beetje mooier maken? Dat kan 
zaterdag 13 november van 14.00 
tot 17.00 uur in het Oude Thee-
huys, als Roos Ament het feest-
je ‘Te gast in Ethiopië’ geeft. Er is 
beeldende kunst te zien, er zijn 
Afrikaanse spullen te koop, boe-
ken, een kunstenaar tekent op 
verzoek snelportretten van de 
gasten en Roos laat beelden zien 
van Ethiopië.
De gasten wordt de mogelijk-
heid geboden vriend te worden 
van de stichting Adopteer een 
Vroedvrouw, een initiatief van 
Roos die zelf vroedvrouw is en 
zeven jaar in Ethiopië en Ugan-
da werkte voor Artsen zon-
der Grenzen en lokale gezond-
heidsorganisaties. Doel van de 
stichting is een bijdrage te leve-
ren aan het terugdringen van de 
moedersterfte door het verschaf-

fen van studiebeurzen aan leer-
ling-vroedvrouwen in Ethiopië. 
De opbrengst van de soep wordt 
in ieder geval al door het Oude 
Theehuys aan de stichting ge-
schonken. 
“Wereldwijd sterft iedere mi-
nuut een vrouw ten gevolge 
van zwangerschap, bevalling of 
kraambed waarvan 99% in ont-
wikkelingslanden”, vertelt Roos. 
“De voornaamste oorzaak hier-
van is het grote tekort aan vol-
doende gekwalificeerd verlos-
kundig personeel. Als de moe-
der bij de bevalling sterft over-
leeft 75% van de pasgeborenen 
het eerste levensjaar niet en blijft 
er een ontwricht gezin achter. 
Moedersterfte heeft daarnaast 
ook grote sociaal economische 
en maatschappelijke gevolgen.” 
Ethiopië heeft één van de hoog-
ste moedersterftecijfers ter we-
reld en slechts 6% van de vrou-
wen heeft bij de bevalling hulp 
van iemand met een gekwalifi-
ceerde opleiding. Dat is de reden 
waarom de Stichting Adopteer 
een Vroedvrouw met deze sim-
pele en praktische aanpak komt. 
De eerste samenwerkingspart-
ner is het St. Luke’s Hospital and 
Nursing College in Wolisso waar 
Roos trainingen in veilig bevallen 
verzorgt. 
Roos was afgelopen zomer een 
maand lang in Ethiopië. “Het re-
gende baby’s”, zegt zij lachend. 

“De eerste week heb ik kennis-
gemaakt met de vier studen-
ten die gesponsord worden door 
de stichting: Mulatu, Kuri, Mek-
des en Girma. In het St. Luke’s 
Hospital heb ik veel tijd doorge-
bracht op de verloskamers en ik 
heb les gegeven. Daarna ben ik 
aan het werk gegaan als vrijwil-
liger in Mota, een plattelandszie-
kenhuis voor een gebied van een 
miljoen mensen. Elk van de bij-
na vijftig bevallingen waar ik bij 
was, is een verhaal op zich. Met 
een hart vol herinneringen ben 
ik teruggekomen. Met een hoofd 
vol besef dat de wereld daar zo 
goed bij me past. De mensen, 
het eenvoudige leven. De tijd 
hebben voor elkaar.” 

Jaarlijks beginnen 30 tot 35 stu-
denten aan de driejarige oplei-
ding. Nagenoeg alle studenten 
zijn afhankelijk van een studie-
beurs die 3.500 euro bedraagt. 
“Omdat de studenten na hun di-
plomering verplicht zijn terug te 
gaan naar het gebied waar ze 
vandaan komen, komen er in 
steeds meer dorpen goed op-
geleide gezondheidswerkers en 
dat is een goede zaak.” Kijk voor 
meer informatie op www.adop-
teereenvroedvrouw.org of do-
neer een bedrag via Triodos Bank 
rekeningnummer 39.03.24.280. 
Het Oude Theehuys is te vinden 
op het terrein van Dijk en Duin. 

Limmen weer in bloei

Limmen - De Rijksstraatweg  
wordt een grote gele bloemen-
zee tijdens de 59ste Bloemenda-
gen. Dit bloemrijke initiatief komt 
van stichting Limmen Ludiek en 
is tot stand gekomen met GP 
Groot, NTI NLP, gemeente Cas-
tricum en Hobaho. “Hiermee wil-
len we een positief signaal afge-
ven richting Limmen en het be-
stuur van de stichting Bloemen-
dagen”, zegt Kees de Jong de 

nieuwe voorzitter van Limmen 
Ludiek. “Het evenement moet al-
le glans terugkrijgen. Wij hopen 
met deze fleurige actie de rest 
van Limmen ook in beweging 
te krijgen om de schouders sa-
men onder de Bloemendagen te 
zetten. Met elkaar moet het toch 
mogelijk zijn om de bloemenda-
gen weer volledig op de kaart te 
krijgen. Als we niets doen dan 
hebben we daar over een paar 
jaar allemaal spijt van.” Hoba-
ho uit Lisse stelt tegen een aan-
trekkelijk tarief 15.000 narcis-
senbollen ter beschikking. Za-
terdag 13 november worden de 
bollen door vrijwilligers en onder 
begeleiding van het professione-
le groenteam van de gemeente 
geplant. 

Bijzonder herfstconcert 
‘Highlights from the past’
Castricum - Het Castricumse 
koor Vocal Choice verzorgt za-
terdag 20 november onder de 
veelzeggende titel ‘Highlights 
from the past’ een gevarieerd 
concert met medewerking van 
de bekende groep What’s Up 
uit Castricum en het Afrikaans 
vocaal ensemble Shosholoza 
uit Akersloot. Het concert vindt 
plaats in de Maranathakerk. 
Aanvang 20.00 uur.
Vocal Choice zingt hoogte-
punten uit het bestaan van het 
koor dat werd opgericht in 2003. 
Beethoven en Mozart, maar ook 

fragmenten uit de musical ‘Jo-
seph and the technicolor dream-
coat’ van Andrew Lloyd Webber 
en Tim Rice. Daarnaast voert het 
koor enkele nieuwe werken uit, 
waaronder het lyrische ‘Send in 
the clowns’. Dirigent van Vocal 
Choice is Cees Brugman die ook 
actief is als arrangeur, examina-
tor, jurylid, dirigent van project-
koren en muziekrecensent. De 
vaste pianist/begeleider is Gijs 
Braakman. De groep What’s Up, 
met Angelique Zonneveld, Yvon-
ne Crandel en Loek Zonneveld, 
wordt muzikaal ondersteund 

door slag-/solo- en basgitaar en 
drums. De muzikale leiding is in 
handen van Cor Martini. Specia-
liteit zijn evergreens uit de jaren 
70/80 van de vorige eeuw. 

Als intermezzo vindt tweemaal 
een optreden plaats van het Afri-
kaanse vocaal ensemble Shos-
holoza. Een groep van negen 
vrouwen die met eigen percus-
siebegeleiding vooral liederen 
zingt uit Afrikaanse landen, ook 
in Zulu en het Swahili. 
Toegangskaarten voor dit vo-
cale feest zijn verkrijgbaar voor 
het concert bij de Maranat-
hakerk  vanaf 19.30 uur. Toe-
gangsprijs inclusief consump-
tie 7.50 euro. Kinderen tot 12 jaar 
3,00 euro. Reserveringen: 0251-
656060. Foto: VJPPhoto Uitgeest.

Heemskerk - Bellissimo Ge-
mengd Koor Heemskerk ver-
leent op vrijdag 19 november als 
gastkoor medewerking aan het 
25-jarig jubileumconcert van het 

Gastoptreden Bellissimo bij jubileumconcert 
volwassenenorkest Divertimen-
to van Muziekschool Heemskerk. 

Het concert vindt plaats in de 
Laurentiuskerk in Heemskerk. 

Het begint om 20.15 uur. De toe-
gang is gratis. 

Meer informatie bij Arie Vander-
steen, tel. 0251-235310. 

Leer makrobiotisch koken  
Castricum - Zin in een omme-
keer in je keuken? Leer makro-
biotisch koken en ontdek de po-
sitieve invloed van biologische 
volle granen, peulvruchten, sei-
zoensgroenten, zeegroenten, 
noten, zaden en fruit op de ge-
zondheid. Maaltijden worden 
zeer gevarieerd en volwaardig 
met natuurlijke en spannende 
ingrediënten als miso, shoyu, to-
fu, tempeh et cetera Het hele ge-
zin vaart er wel bij! 
Tianne en Hans den Hoed la-
ten zien hoe men een volledige 
maaltijd kan maken zonder zui-
vel, kaas, eieren, vlees en sui-
ker. Ze zullen tijdens de lessen 

aandacht besteden aan de ach-
tergrond van de makrobiotische 
leefwijze. Tianne: “Als ouders van 
zes kinderen en grootouders van 
zeven kleinkinderen hebben we 
in de afgelopen 35 jaar een enor-
me praktische ervaring opge-
daan. Je kunt dan ook bij ze te-
recht met de meest uiteenlopen-
de vragen.” Alle producten die 
gebruikt worden zijn verkrijgbaar 
op de biologische boerenmarkt, 
elke dinsdag en vrijdag op het 
Balaton Furedplein in Castricum 
en elke maandag en donderdag 
bij het Loo (bij Blokker) in Heiloo, 
van 9.00 tot 17.00. Meer informa-
tie: www.denhoed.net. 
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Schoolzwemwedstrijden
Castricum - Na de zomerva-
kantie is in zwembad De Wit-
te Brug het schoolzwemmen 
weer begonnen met voorname-
lijk het oefenen en trainen van 
de schoolslag, enkelvoudige 
rugslag, borstcrawl, rugcrawl en 
duiken en dat gedeelte is afge-
sloten met de Castricumse kam-

pioenschappen schoolzwem-
men.

De groepen 5 en 6 hebben tij-
dens de eigen schoolzwem-
tijd hun klassenwedstrijd ge-
zwommen, want niet het indivi-
duele, maar het groepsresultaat 
was belangrijk! In kleine groep-

Keepers FC Castricum naar finale 
Castricum - De Frans Hoek keepersdag is een groot succes gewor-
den voor beide selectiekeepers van de D-jeugd van FC Castricum. Zo-
wel Benjamin Turner (foto rechts) als Luca Salari (links) slaagde erin 
zich te plaatsen voor de grote finale in het voorjaar van 2011 te Nieu-
wegein.  In IJmuiden bij Stormvogels konden de keepers zich naar har-
telust uitleven in het keepersvak. Beide keepers stelden hun plek veilig 
door in een 1 tegen 1 competitie de nr. 1 en 2 van hun poule te wor-
den. De dag werd afgesloten met een spetterende demonstratietrai-
ning. (Foto: Han de Swart) .

Snelle tijden voor VKIJ
Castricum - Een weekend vol 
met nieuwe records en per-
soonlijke verbeteringen voor rij-
ders van de VKIJ op de ijsbanen 
in Alkmaar en in Hoorn. Het uit-
gangspunt van deze wedstrijden 
is het verbeteren van persoonlij-
ke records op de diverse afstan-
den.
Afgelopen zaterdag werden er 
weer wedstrijden verreden op de 
ijsbaan in Hoorn. Deze avond le-
verde weer vijf persoonlijke re-
cords op. HPA Menno Schaap: 
100 m 13,56 sec., 500 m 55.05 
sec., 300 m 33.90 sec. DN4 In-
geborg Mulder: 1500 m 2:47.69. 
HA1 Tako Tabak: 3000 m 5:14,48.

Zondag waren er de supersprint 
wedstrijden in Alkmaar. Super-
sprint bestaat uit twee keer de 
100 meter en twee keer de 300 
meter. Met de supersprint in Alk-
maar vielen maar liefst 14 per-
soonlijke records en drie clubre-
cords. Snelheden die op de 100 
meter lagen tussen de 27 en 31 
km/uur op de 300 meter was dit 
tussen de 28 en 40 km/uur.
DPC Paulien Verhaar: 100 m 
13.61 sec. (clubrecord), 300 m 
37.52 sec. (clubrecord). DPA Stel-
la Muthert: 100 m 13.88 sec., 300 
m 36.09 sec. HC1 Luuk Muthert: 
100 m 13.50 sec., 300 m 36.41 
sec. DC2 Roos Tabak: 100 m 

13.15 sec., 300 m 32.23 sec. DC1 
Roos de Haan: 300 m 33.27 sec. 
HB2 Kevin Straver: 200 m 11.43 
sec., 300 m 27.23 sec (clubre-
cord). Foto:VKIJ

jes werd zo snel mogelijk een 
baan schoolslag gezwommen. 
Door de strenge jury (de zwem-
instructeurs) zijn de resultaten 
per groep bijgehouden. 
Iedere leerling heeft één keer 
op tijd gezwommen, waarbij de 
wedstrijd voor de hele klas als 
(h)echte groep was, want per 
groep is de snelste en de minst 
snelle zwemmer genoteerd en 
opgeteld en dat leverde de eind-
score per klas.

In de weken voor de herfstva-
kantie hebben alle groepen van 
alle scholen vol enthousiasme 
gezwommen, elkaar aangemoe-
digd en per groep hun tijd neer-
gezet met uiteindelijk twee win-
nende klassen: groep 5 van de 
Rembrandtschool uit Akersloot 
zwom het snelste van alle groe-
pen 5 en Sokkerwei groep 6 uit 
Castricum van alle groepen 6. 
Als prijs mogen zij met de hele 
klas en natuurlijk samen met de 
juf(fen) of de meester(s) binnen-
kort op een zaterdagmiddag ko-
men vrijzwemmen! 

Overwinning voor de 
Croonenburg dames 1
Castricum - Zaterdag was 
Croonenburg dames 1 weer 
niet op volle sterkte tegen Forza 
Hoogland. Maar dat zijn de da-
mes intussen wel gewend. Vol 
goede moed begon Croonen-
burg aan de wedstrijd. Het werd 
nu eens tijd dat er na drie ver-
loren wedstrijden weer eens ge-
wonnen zou worden. Met een 
tribune vol supporters zou dit 
toch moeten lukken.
De eerste set ging voortva-
rend. Al snel had Croonenburg 
een voorsprong door een goe-
de servicereeks van Nancy van 
Rooij en later nog een mooie se-
rie van Rebecca Boonman. Al-
leen werd deze voorsprong 
ook zo weer weggegeven. For-
za scoorde veel punten met hun 
aanval en bij Croonenburg wil-
de dat niet lukken, 22-25. Door 
het tactische spel van Croonen-
burg in de eerste set, paste For-
za hun opstelling aan in de twee-
de set. Maar dat mocht niet ba-
ten. De dames van Croonenburg 

begonnen meer aan te vallen en 
dat resulteerde in een constan-
te voorsprong van een paar pun-
ten, 25-22. In de derde set begon 
het te draaien bij Croonenburg. 
Er werd goed verzorgd gespeeld. 
Nancy van Rooij stond als een 
dijk te blokkeren waardoor For-
za er niet aan te pas kwam. Op 
een gegeven moment had Croo-
nenburg zelfs een voorsprong 
van 21-9! Croonenburg speel-
de als team waarin iedereen zijn 
steentje bijdroeg. Forza was ge-
heel kansloos, 25-13.
Ook deze set stond Croonen-
burg weer ruim voor. Alleen door 
een goede service en aanval bij 
Forza trokken zij dit weer recht. 
Het bleef spannend tot 20-20, 
maar door vechtlust en een paar 
mooie ballen trok Croonenburg 
aan het langste eind, 25-21.

Deze 3-1 overwinning geeft ver-
trouwen voor de volgende wed-
strijd tegen Abcoude, zaterdag 
13 november.

zondag 14 november 14.00 uur:

Limmen - Assendelft
balsponsor:  ALuminium LAsbedrijf vAn der veLden b.v.
 jAn en piet HoLLAnder (supporters)
pupil v.d. week:  koen en vincent fLuri
  (keeper en speLer Limmen d2) 

De Dijk maatje te 
groot voor Vitesse
Castricum – Na het zure punt-
verlies tegen HSV, moest Vitesse 
thuis aantreden tegen koploper 
De Dijk. De bezoekers hadden 
aan het eerste half uur genoeg 
om de wedstrijd te beslissen en 
de koppositie te behouden.
De openingsfase zag een goed 

combinerend De Dijk. Veelvuldig 
balbezit leidde tot uitgespeelde 
aanvallen, waarmee Vitesse het 
zeer moeilijk had. Al snel volgde 
de openingstreffer. De ongrijp-
bare vleugelaanvaller Tayeb zet-
te voor op Gondugdu, die hard 
binnen schoot: 0-1. Niet veel la-

ter was het een identieke aan-
val, waarbij Gondugdu keihard 
de lat teisterde. Kort daarna 
was het Tayeb die met een aan-
tal flitsende bewegingen Rem-
co Beentjes wist uit te spelen, 
waarna hij de bal door de benen 
van keeper Alders schoof: 0-2. 
Enig wapenfeit wat Vitesse daar 
tegenover kon stellen was een 
grote kans voor Lennert Been-
tjes. Hij schoot echter voorlangs. 
Na een half uur spelen was het 
een fraaie aanval die voor de 0-3 
zorgde, waardoor de wedstrijd 
beslist was.
De tweede helft leken de bezoe-
kers het wel te geloven en streed 
Vitesse nog voor wat het waard 
was. Dat resulteerde al na 30 se-
conden in een grote kans voor 
Beentjes op aan aangeven van 
Milo Cremers. Hij schoot echter 
huizenhoog over. Beentjes was 
nog twee keer het dichtstbij de 
eretreffer, alleen wist hij de kan-
sen niet op waarde te schatten 
door slecht in te schieten. Al 
met al werd duidelijk wie kam-
pioenskandidaat nummer één 
in de tweede klasse is, waarbij 
Vitesse moet hopen om in het 
spoor te blijven volgen.
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Genieten van muziek 
tijdens Open Podium 
Uitgeest - Terwijl het publiek 
geniet van een kop koffie, wijn-
tje of biertje laten verschillende  
muzikanten hun muziek horen, 
zaterdagavond tijdens het Open 
Podium. 
Geen keiharde hardrock, elec-
trische gitaren of disco, maar 
akoestisch, de muziek wordt met 
microfoons versterkt met be-
houd van het akoestische ka-
rakter. Iedereen die op rede-
lijk niveau kan zingen en/of een 
akoestisch instrument bespeelt 

kan meedoen; volksmuziek, folk 
en blues, jazz, klassieke muziek, 
koormuziek, alles kan een plek 
op het podium krijgen.
Dit keer komen onder andere 
Dutch Lemmings, Nils en Cindy 
en singer songwriter Sito.
Mail voor meer informatie of 
aanmelden naar openpodium-
dezwaan@gmail.com. 
Het Open Podium is in Dorpshuis 
de Zwaan, Middelweg 5 in Uit-
geest. Zaal open om 20:30 uur, 
De toegang is gratis. 

Tijdens het laatste Open Podium speelde Folkgroep ‘t Gevolg. 

FC Uitgeest wint met 1-3
Uitgeest - Tegen Saenden uit  
domineerde FC Uitgeest de ge-
hele wedstrijd en er werd een 
3-1 overwinning behaald. FC 
Uitgeest begon de wedstrijd te-
gen Saenden in dezelfde opstel-
ling als waarmee de week ervoor 
tegen OFC met 2-0 werd gewon-
nen. Dus met Mark van Tol in het 
centrum achterin (samen met 
Bart Janssen) en Rick Veldt in 
de spits voor Maarten Tromp die 
weer op de reservebank mocht 
plaatsnemen.
Twee teams die vroeg druk op 
de bal zetten en spel waarbij 
de ruimtes gemakkelijk kunnen 
worden dichtgelopen. Gelukkig 
voor FC Uitgeest is er dan altijd 
nog de individuele klasse van 
Pim Molenaar en Stefan Winter 
die beslissend kunnen zijn. Zo 
ook in de 23e minuut. Een mooie 
splijtende pass van de ook weer 
onvermoeibare John den Nijs, 
een fraaie aanname van Stefan 
Winter, het direct uitkappen en 
wegdraaien van een totaal ver-
bijsterde back en een fraaie af-
ronding in de korte hoek. 0-1. Na 
de thee was het direct FC Uit-
geest dat toesloeg. 
Uit een hoekschop was het zo-
maar de volslagen vrijgela-
ten Paul Groen die de bal fraai 
inkopte en zo FC Uitgeest op 

een veilige voorsprong van 0-2 
kon zetten. In de fase hierna 
was het vooral groengeel dat 
de klok sloeg. De 0-3 was dan 
ook  logisch. Een afgemeten 
voorzet van de goed spelende 
Paul Groen werd in de 55e mi-
nuut door John den Nijs met het 
hoofd netjes afgerond. Daarmee 
loodste hij de FC in veilige haven. 
Natuurlijk probeerde Saenden 
nog wat terug te doen want ook 
al was het team duidelijk de min-
dere van FC Uitgeest, ze bleven 
tot het laatst toe vechten voor 
een goed resultaat. 

De beloning volgde in de 78e 
minuut met een fraaie goal van 
rechtsbuiten Blijd. 1-3. Daarmee 
was het ook wel gedaan want 
het was juist FC Uitgeest die in 
deze fase eenvoudig had kun-
nen uitlopen maar vooral Ste-
fan Winter was wat slordig in 
de afwerking. Trainer Jurg Bos-
man kon tevreden zijn want zijn 
ploeg had een op papier lastige 
uitwedstrijd gewonnen en blijft 
daardoor lekker meedraaien in 
de top van de derde klasse. FC 
Uitgeest: Marsbergen, Brand-
jes, van Tol, Janssen (73e Out), 
Geerlofs, Groen, Molenaar, de 
Wit (62e Hollenberg), Veldt (64e 
Tromp), den Nijs, Winter. 

Ontbijt geeft energie
Uitgeest - Afgelopen donder-
dagochtend vond het schoolont-
bijt plaats op de Vrijburgschool  
. Samen met de klasgenootjes 
genieten van lekker vers brood,  
gebakken door bakker Putter, 
met beleg , melk en een eitje. Dit 
jaar stond het Schoolontbijt in 

het teken van energie. Dagelijks
ontbijten is een must voor alle 
inspanningen en activiteiten die 
de kinderen verrichten. 
Samen ontbijten is niet alleen 
belangrijk als gezonde start van 
de nieuwe dag maar ook heel 
gezellig!

Nieuwe cursus breakdance
Uitgeest - Jeugd- en jongeren-
centrum Mill House start weer 
met een cursus breakdance voor 
iedereen vanaf 9 jaar. 

Een professioneel docent leert 

hen de kneepjes van deze ritmi-
sche dansvorm. De cursus be-
staat uit acht lessen van één uur 
en vindt op de woensdagavond 
van 19.00 tot 20.00 uur plaats in 
Mill House Molenwerf 6 in Uit-

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum: Don-
derdag 11 november 19.00 uur 
korfbal Stormvogels. Vrijdag 12 
november 20.00 uur dartcompe-
titie. Het RZVV SNS Regiobank 
Competitie met om 19.30 uur The 
Spirit of Wine-Piet Putter Bouw, 

20.10 uur Bellus Bouwkosten-
Autobedrijf Uitgeest, 20.50 uur 
Tesselaar- WEA accountants. 
Bekertoernooi 21.30 uur MP 
Schilders Castricum-Unibet.com, 
22.10 uur Aldor Verlichting-WEA 
accountants, 22.50 uur Snijder 
Stoffering - Smit&Alles/Rolvink 

Poelier. Zaterdag 13 november 
20.00 uur Tennistoernooi fami-
lie Brussel. Zondag 14 novem-
ber 10.00 uur jeugddarten, 13.30 
uur korfbalcompetitie. Maandag 
14 november 19.00 uur volleybal-
training, 20.30 KNVB zaalvoetbal 
De Zien. Dinsdag 15 november 
9.00 – 11.00 damesgym, 18.00 
uur jeugdbasketbal. Woensdag 
16 november; 9.00 ouderkind-
gym, 17.30 uur jeugd- en circule-
tievolleybal, 20.00 uur recreatie-
badminton en -volleybal. 

geest. Bij veel inschrijven wordt 
er nog een groep gestart. De 
start is op 24 november. De kos-
ten zijn 40 euro. 

Interesse? Bel of mail dan met 
jongerenwerker Daniëlle van de 
Brug via jongerenwerk@jonguit-
geest.nl of bel 06-13421719. 

Uitgeest - Op zaterdag 13 no-
vember kunnen kinderen mee-
doen aan breakdancelessen van 
10.00 tot 11.30 uur. Om lekker te 
kunnen breakdancen is het be-
langrijk om goede kleding aan 
te doen: joggingbroek, T-shirt, 
gymschoenen en een muts/pet. 

Breakdance bij 
Kindervreugd 

Heemskerk - Op zaterdag 20 
november is er weer een rom-
mel- en boekenmarkt in buurt-
centrum Waterrijck. Tafels reser-
veren kan vanaf donderdag 18 
november 9.00 uur aan de balie 
in het buurtcentrum aan de Les-
sestraat 4 in Heemskerk. 

De tafels, maximaal twee, kun-
nen zaterdag 20 november vanaf 
10.30 uur worden ingericht.

Rommel- en 
boekenmarkt

   

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
SINT HEEFT ER WEER ZIN IN.....!
Hij is dit jaar lekker op tijd, om klein én groot te verrassen.....
Van woensdag tot woensdag:

SPECULAAS- én TAAIPOPJE
puur ambachtelijk samen € 2,50 !!
Dit weekend:

SINTERKLAASSLOF
feestje..... nu van € 8,95 voor € 7,95 !!

PS) En natuurlijk onze handgemaakte Chocoladeletters !!
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Programmabegroting voor 2011 goedgekeurd 

Zware financiële tijden vanaf 2012

Uitgeest –  De programmabe-
groting voor 2011 werd don-
derdag vier november goed-
gekeurd door de raad.  Na een 
lange raadsvergadering was het 
wel duidelijk waar de gevoeli-
ge plekken zaten. Daar was al-
lereerst de schuld van de VRK 
van 2.9 miljoen, waar ook Uit-
geest aan moet meebetalen. Ver-
volgens viel er tijdens de raads-
vergadering tot teleurstelling van 
velen nog geen definitieve be-
slissing voor de herinrichting van 
het sportpark De Koog. Dan wil-
de met name Wil Spaanderman 
(CDA) wel eens weten waar de 
nog te bouwen  250 woningen 
vóór het jaar 2020 nu zullen ko-
men. En dan was er verzet te-
gen het uitbesteden van groen 
en grijs. 
De begroting voor het jaar 2011 
is sluitend. Maar voor het daarop 
volgende jaar 2012 en de jaren 
daarna is het koffiedik kijken. 
Nog steeds weet geen enke-
le gemeente in Nederland welk 
bedrag het Rijk zal storten in de 
gemeentekas, maar vanwege de 
bezuinigingen zal het zeker la-
ger worden. Wat de gevolgen op 
langere termijn van de besluit-
vorming van het kabinet zullen 
zijn is tot op de dag van vandaag 
niet duidelijk. Wethouder Arnold 
Sely (financiën) vermoedt dat het 
bedrag nog dit jaar bekend zal 
worden. Maar voor een  begro-
ting voor 2011 moest men he-
laas gaan gissen en een schat-
ting maken. Het college heeft 
de korting op het gemeente-
fonds voor 2012 en voor de jaren 
daarna geschat op 650.000 euro. 
Daarenboven krijgt de gemeente 
steeds meer taken van het  Rijk 
en krijgt daar niet een kosten-
dekkende vergoeding voor. Be-
zuinigen is dus ook een begrip, 
dat voor de gemeente Uitgeest 
gaat gelden en dat vanaf het jaar 
2012 pas echt voelbaar zal wor-
den.  In de begroting van 2011 
is er al rekening mee gehouden. 
Het college wil ook voor de ko-
mende jaren graag een sluiten-

Het college: van links naar rechts: wethouder Piet Linnartz, wethouder Arnold Sely, burgmeester Mieke Bal-
tus en wethouder Klaas Boer. 

de begroting kunnen aanbieden. 
Sely heeft daarom een reserve-
potje gemaakt van 259.000 eu-
ro om alvast de eerste klappen 
te kunnen opvangen.

Zelfstandigheid
Het behoud van de zelfstandig-
heid blijft steeds het uitgangs-
punt. Meer woningen en der-
halve meer belastinggeld voor 
de gemeentekas is daarom be-
langrijk. Maar naast de 250 van 
de 500 woningen, die nu gere-
aliseerd gaan worden, blijft het 
de vraag of men het klaar speelt 
die andere 250 woningen vóór 
het jaar 2020 te realiseren. Wil 
Spaanderman (CDA) stelde de-
ze brandende vraag aan wethou-
der Piet Linnartz. Die wist daar-
op geen antwoord te geven en 
herhaalde tot twee keer toe: “Wij 
doen ons best.”  

Bezorgdheid over VRK
Bezuinigen door samenwerken 
betekent vaak wel, dat men af-
hankelijk wordt van grote orga-
nisaties. Diverse partijen ma-
ken zich grote zorgen over de 
financiële gang van zaken van 
de Veiligheids Regio Kennemer-
land (VRK), die garant behoort 
te staan voor een goed werkend 
regionaal veiligheidssysteem in 
de tien gemeenten van Kenne-
merland, waarvan de politie, de 
brandweer en de crisisbeheer-
sing deel uitmaken. Twee novem-
ber waren diverse raadsleden in 
Haarlem aanwezig bij een infor-
matieavond. Daar bleek, dat de 
bedrijfsvoering van de VRK niet 
op orde is en men een schuld 
heeft van 2.9 miljoen. Die schuld 
moet door de tien gemeenten, 
die onder de VRK vallen, worden 
betaald. Daar Uitgeest een klei-
ne gemeente is, is het aandeel 
2.5%. Maar dat betekent wel, 
dat er 725.000 euro moet wor-
den betaald. Het is hard, dat een 
gemeente, die haar zaakjes zelf 
prima op orde heeft moet dok-
ken voor de fouten van anderen. 
Het eigen vrijwillige brandweer-

korps van Uitgeest functioneert 
prima. De sfeer is goed en er zijn 
onlangs weer vijf nieuwe vrijwil-
ligers aangenomen. Forse kri-
tiek op het slechte beleid van de 
VRK was er van diverse raadsle-
den. Velen zint het niet, dat Uit-
geest steeds afhankelijker wordt 
van een grote organisatie, terwijl 
het zelf een goed functionerend 
brandweerkorps heeft waar vrij-
willigers met plezier voor wer-
ken. En de schuld van de VRK  
is dit jaar al groot, wat kan men 
de komende jaren nog verwach-
ten. Burgemeester Mieke Baltus, 
die onder meer openbare orde 
en brandweer in haar portefeuil-
le heeft, vermeldde dat er gere-
geld rampen- en ontruimingsoe-
feningen in Uitgeest plaatsvin-
den. Zij sloot de zaak verder af 
door te zeggen, dat men zal bij-
dragen aan het vereffenen van 
de schuld van de VRK, maar dat 
men voor de komende jaren zich 
uiterst kritisch zal opstellen.

De Buitendienst
Het afstoten van taken maakt 
een kleine gemeente als Uitgeest 
steeds kwetsbaarder. D’66 wilde 
graag een kerntakendiscussie. 
Ook al weer vanwege de komen-
de bezuinigingen is het volgende 
belangrijk: Wat doet Uitgeest zelf 
en welke werkzaamheden wor-
den uitbesteed? Het college wil-
de met die uitbesteding toch een 
begin maken voor wat betreft 
het onderhoud van het groen en 
grijs (stoepen en de inrichting 
van de openbare ruimte, straat-
meubilair, enz.) Het uitbesteden 
aan een bedrijf leek een eerste 
stap. Maar dat viel bij de raads-
leden absoluut niet in goede aar-
de. De PU (Progressief Uitgeest) 
met name vond, dat de verwach-
te bezuiniging voor wat betreft 
de buitendienst van 58.000 eu-
ro een schijnbare bezuiniging is 
en Uitgeest per saldo niet goed-
koper uit is. Burgemeester Bal-
tus zei trots te zijn op de mede-
werkers van de buitendienst, die 
met name het afgelopen winter 

een goede toegang tot de zout-
leveranciers hadden. Voorts ver-
meldde zij, dat er in het geval van 
gladheidsbestrijding maar één 
persoon in de buitendienst werkt 
met een groot rijbewijs. Maar 
dat vonden vele raadsleden een 
zwak argument. “Daar kan altijd 
wel een vrijwilliger voor gevon-
den worden”, zo vond men. Naar 
aanleiding van een unaniem ge-
steunde motie van de coalitie-
partijen PU, D66 en VVD zal er 
eerst een onderzoek worden ge-
daan na de voor- en nadelen. Na 
het onderzoek kan de raad als-
nog beslissen.

Sportpark De Koog     
Helaas is er donderdag vier no-
vember nog niets definitiefs be-
slist voor wat betreft de herin-
richting van het sportpak De 
Koog. Maar wethouder Klaas 
Boer gaf toch wel positief nieuws 
door. “Op twee december komt 
het college met een nieuw 
raadsvoorstel, gestoeld op een 
financiële, juridische bestuur-
lijke onderbouw, waar de raad 
zich over kan uitspreken”, zo zei 
hij. Alle partijen willen niets lie-
ver dan dat er nu eindelijk eens 
iets wordt ondernomen. Dus is 
er hoop.   

Verder nieuws
Ten aanzien van de Multi Func-

tionele Accommodatie (MFA) 
met onder meer de Brede School 
loopt een door de Grontmij te 
verrichten onderzoek. Het colle-
ge wordt daar spoedig over ge-
informeerd. Er zijn tal van zaken 
mee gemoeid en wel op het ge-
bied van onderwijs, sport, de bi-
bliotheek, de eerstelijns gezond-
heidszorg en de huisvesting van 
de politie. Een omvangrijk gege-
ven en wat zal het allemaal gaan 
kosten? Afwachten dus maar. 
Heel geleidelijk stijgt het aan-
tal uitkeringsgerechtigden tus-
sen de 55 tot 60 jaar naar 60 tot 
65-jarigen. 

Op 18 november werd een sa-
menwerkingsovereenkomst 
ondertekend tussen de vier 
IJmondgemeenten: Velsen, Be-
verwijk, Heemskerk en Uitgeest 
alsmede het UWV-werkbedrijf 
en de Meergroep als reïntegra-
tiebedrijf. Deze laatste houdt 
zich bezig met de reïntegratie 
van uitkeringsgerechtigden en 
wil ervoor zorgen, dat deze weer 
in aanmerking komen voor werk. 
Voorts zal het aantal passagiers 
op Schiphol toenemen. Voor wat 
de overlast betreft geen goe-
de ontwikkeling voor Uitgeest. 
Wethouder Piet Linnartz gaf nog 
eens duidelijk te kennen geen 
geld te geven voor de aansluiting 
A8/A9. (Marga Wiersma) 

Swingen en romantiek concert 
Uitgeester Harmonie en Paltrok 
Uitgeest - Ter gelegenheid van 
hun 125-jarig jubileum verzorg-
de de Uitgeester Harmonie af-
gelopen zondag  twee bijzonde-
re jeugdvoorstellingen. Op het 
programma stond ‘Wieger word 
wakker!’, een miniconcert voor 
koor en orkest. Het orkest was 
natuurlijk de Harmonie, voor het 
koor was contact gezocht met 
De Paltrok, met wie twee jaar 

geleden al zeer succesvol was 
samengewerkt. Opnieuw wisten 
beide muziekgroepen het bes-
te in elkaar naar boven te halen, 
wat resulteerde in een optreden 
dat varieerde van zeer swingend 
tot heel romantisch tijdens een 
duet van trompet en dwarsfluit. 
Een optreden waarvan het pu-
bliek én koor en orkest hebben 
genoten. 

Cabaret van Poolvogel
Uitgeest - ‘Wat zijn dingen in 
het algemeen toch apart’ is een 
cabaretvoorstelling van Poolvo-
gel. Sketches die elkaar in rap 
tempo opvolgen in een goede 
mis en scène. Ze blijven het pu-
bliek verrassen en op het ver-
keerde been zetten. In de Zwaan 

op vrijdag 19 november om 20.15 
uur. Kaartverkoop www.dorps-
huisdezwaan/programma/reser-
veren, bij boekhandel Schuyt en 
op de avond van de voorstelling
Toegangsprijs is 13,50 euro in-
clusief een consumptie tijdens 
de pauze.
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Vijfde plaats voor E1 op 
prestigieus AZ toernooi
Castricum - Op 26 oktober  
heeft de E1 van Vitesse ’22 mee-

gedaan aan het prestigieuze AZ 
toernooi voor de E-top en heeft 

hier met een vijfde plaats haar 
visitekaartje afgegeven. Dit toer-
nooi, dat jaarlijks door AZ Alk-
maar op het Lood in Alkmaar 
wordt georganiseerd voor ver-
enigingen die een samenwer-
kingsverband met AZ hebben, 
wordt altijd goed bezocht en tal 
van teams uit de omgeving doen 
hier aan mee.
Vitesse zat in een pittige poule 
met HSV, KSV, de Blokkers, SVW 
’27 en DEM en wist na twee ge-
wonnen, twee verloren en één 
gelijke wedstrijd uiteindelijk der-
de in de poule te worden.
Er moest gespeeld worden om 
de vijfde en zesde plaats tegen 
Kolping Boys. Ook deze wed-
strijd wisten de mannen met 2-0 
winnend af te sluiten en bereik-
ten hiermee een knappe vijf-
de plaats in een competitie met 
maar liefst twaalf teams. De jon-
gens zijn weer een ervaring rij-
ker en hebben enorm genoten 
van deze dag.

38e de Bruijn-Bonel Trophy

Danspaar Philipoom-
Van Londen kampioen 

Castricum - Afgelopen zondag 
was het weer zover, de 38e de 
Bruijn-Bonel Trophy in Kerkdriel 
stond op het programma voor 
het Castricumse danspaar Mau-
rice Philipoom en Marieke van 
Londen.
Aan de start van de allerhoogste 
amateur dansklasse van Neder-
land, de hoofdklasse Ballroom 
kwamen Maurice en Marieke 
in actie. Tijdens de voorrondes 
wisten Maurice en Marieke zich 
goed te presenteren en zij wer-
den daarom ook steeds als bes-
te paar doorgeplaatst naar weer 
een volgende ronde. Tijdens de 
finale werd het spannend, na 
een hele sterke finale te heb-
ben gedanst wist het Castricum-

se danspaar van de Castricumse 
dansschool Griffioen zich opper-
machtig te tonen en werd door 
alle juryleden als beste paar be-
vonden. 
Maurice en Marieke wer-
den kampioen en mochten een 
prachtige bokaal mee naar huis 
nemen en kregen tevens van 
de aanwezige kledingontwerper 
Styles een voucher van 200 euro 
om te besteden aan nieuwe kle-
ding. 

Voor de trainers van het Cas-
tricumse danspaar, Luut Grif-
fioen uit Castricum, Paul Reijn 
uit Amsterdam, Pauline LaDiges 
uit België en de Italiaanse trai-
ner Benedetto Ferrugia (de hui-
dige wereldkampioen) een fan-
tastisch resultaat.
Nu gaan Maurice en Marieke 
zich voorbereiden op het Ne-
derlands kampioenschap welke 
wordt gehouden op 21 novem-
ber in het topsportcentrum in Al-
mere om ook daar een goed re-
sultaat neer te zetten.

Overtuigend najaarskampioen 
in regionale tenniscompetitie
Bakkum - Nu alle inhaalwedstrijden zijn gespeeld kunnen de meisjes 
van Bakkum tot en met twaalf jaar zich terecht als najaarskampioen 
huldigen. Alle vijf wedstrijden werden gewonnen waarbij slechts drie 
individuele partijen verloren gingen. Het team bestond uit Regan Vonk, 
Mirte de Boer, Noortje Koeman, Puck Heerkens en Britt Laan.

Zeer goede vangsten 
voor ‘de Salamander’
Castricum - Afgelopen zondag 
had zeevisvereniging ‘de Sala-
mander’ een viswedstrijd. Om-
dat de weersvoorspellingen niet 
al te best waren, beloofde het 
een lastige wedstrijd te worden. 
Niets van dat alles was waar. Het 
weer was goed en er was heel 
veel vis. 

Er werden veel soorten vis ge-
vangen, waaronder bot, schol, 
wijting, zeebaars en een 

gul(letje) van wel 41 cm. Win-
naar werd Willem Olbers met 
maar liefst 519 centimeter. Dit 
met een totaal van wel 23 vissen. 
Tweede werd Jan Vonk met 254 
cm, derde Hielke Boomsma met 
253 cm en vierde Cor Molenaar 
met 250 centimeter.

De verschillen tussen de topvis-
sers waren zo klein, zodat vissers 
met minder dan twee meter vis 
deze dag niet meetelden.

Dos presteert goed op 
het NK Performing Arts

Castricum - Afgelopen zondag 
middag heeft de jazzdance-af-
deling van Dos Castricum mee-

gedaan aan het NK Performing 
Arts 2010, dat werd gehouden in 
Sporthal de Bloemen.

Na vele uren trainen zijn alle 
groepen, duo’s en solo’s beloond 
met prijzen. 
Sara Beentjes behaalde de eer-
ste prijs in de categorie jazzdan-
ce solo female juniors en Anne-
mieke Smorenberg behaalde de 
eerste prijs in de categorie jazz-
dance solo female adults.
In de categorie jazzdance duo’s 
female juniors behaalden Kianti 
Figler en Jeannine Vonk de der-
de prijs en Evelien Reijnders sa-
men met Demi Wals de tweede 
prijs. 
In de categorie jazzdance for-
mations juniors behaalde de B-
selectie de derde prijs en de C-
selectie de tweede prijs. De A-
selectie danste samen met het 
Showteam Fris en behaalde 
een vierde prijs met een prach-
tige choreografie in de catego-
rie jazzdance formations adults. 
Daarnaast deed het Showteam 
Fris ook nog mee aan de catego-
rie showdance adults en behaal-
de hiermee een tweede prijs. 

De AVC-pupillen scoren 
goed tijdens zware cross
Castricum - Zeventien pupillen 
van AV Castricum verschenen 
afgelopen weekend aan de start 
van de eerste cross van de pupil-
lencompetitie. Recreatiegebied 
De Leijen in Hensbroek was vol-
doende drassig om er een zwa-
re crosswedstrijd van te maken. 
Behalve een zwaar parcours was 
er ook in de meeste categorie-
en een zware strijd om een goe-
de klassering. Lisanne Schoone-
beek bracht het zelfs tot een eer-
ste plaats. 
De cross is de eerste in een reeks 
van drie, waarvan de klasserin-
gen bij elkaar worden opgeteld. 
De hoogst geklasseerden plaat-
sen zich voor de finalewedstrijd 
van de gehele regio Noord-west 
en Midden Nederland, in maart 
volgend jaar. Bij deelname van 
minimaal drie atleten per cate-
gorie worden de atleten ook nog 
in een ploegenklassement opge-
nomen. Dat was het geval bij de 
jongens pupillen A2 en de meis-
jes in dezelfde leeftijdscategorie. 
Naast de hoogste klassering 

voor  Lisanne Schoonebeek 
(MPA2) viel de vierde plaats voor 
Kalle Veldhuisen (JPC) op, even-
als de vijfde plek voor Pascal-
le van Westerop (MPA2). Verder 
liepen Joran Kooij en Hanke Pijl-
man naar een fraaie klassering 
in de top tien bij de JPA2 (7e en 
8e). Kasper Vrolijk en Dani Jon-
ker deden dat bij de JPA1. Ook 
de andere atleten zetten hun al-
lerbeste beentje voor. Lensa Said 
deed dat bij de MPB, Dora van 
Kruistum bij de MPA1, Willem 
van Amsterdam bij JPA2, Mar-
tijn Hollenberg bij de JPA1, en 
Evy Pepping en Silke Ebels bij de 
MPA2. Voor Maurits Hazeleger, 
Seim Mol (JPA2) en Hugo Blan-
kesteijn (JPmini) was het zelfs 
een – geslaagd - debuut.

De atleten gaan nu in training 
voor de volgende cross. Die 
wordt georganiseerd door AV 
Castricum op het terrein van 
Camping Bakkum. De cross 
staat voor 6 januari op de agen-
da. 
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FC Castricum kan geen vuist 
maken tegen Monnickendam
Castricum - Als je in negen-
tig minuten voetbal maar één 
half kansje creëert, verdien je 
gewoonweg niet te winnen. FC 
Castricum overkwam dat zater-
dag tegen Monnickendam en 
verloor dan ook met 1-0. De ne-
derlaag van het ijverige, maar 
weinig creatieve FC Castricum 
was daarmee verklaard. Het te-
kent de aanvallende onmacht 
van de ploeg van Mark Kranen-
donk, dat geen greintje creati-
viteit aan de dag legde tegen 
een modale ploeg als Monnic-
kendam. Dat baart zorgen, om-
dat Kranendonk nu eenmaal niet 
beschikt over een groot arsenaal 
aanvallers. 

De Monnickendam treffer kwam 
tot stand met de nodige ge-
luk, maar daar maalde niemand 
om in Monnickendam. De wij-
ze waarop de goal van de thuis-

ploeg viel was veelzeggend, 
want ook de thuisploeg liet een 
schreeuwend gebrek aan creati-
viteit zien.

FC Castricum begon veelbelo-
vend. Met verzorgd voetbal werd 
de thuisploeg op eigen helft 
vastgezet, maar eenmaal in de 
buurt van het zestien meter ge-
bied van de tegenstander stokte 
het spel. Niet één kans wist FC 
Castricum te creëren in de eer-
ste helft. Monnickendam leun-
de op de solide defensie, met de 
achtendertigjarige Ab Persijn als 
uitblinker, en stichtte sporadisch 
gevaar met voornamelijk lange 
ballen. Verdediger Mick Römer 
schoot rakelings voorlangs en 
good-old Kees Veerkamp werd 
teruggefloten wegens buitenspel 
nadat Tom Pruim goed voor zijn 
man was gekomen.
De tweede helft begon met een 

bijna fatale misser bij FC Castri-
cum. Een foutieve terugspeelbal 
werd onderschept door Frank 
Bruinsma, maar de aanvoer-
der van Monnickendam stuitte 
op doelman Marius Jansen, die 
adequaat redde met de voeten. 
Monnickendam legde het ac-
cent meer op de aanval en bin-
nen het kwartier leidde dat tot 
de openingsgoal. Nick Rensen 
liep weg uit de rug van Lars van 
Soest en schoot van afstand op 
het Castricum doel. Via een Cas-
tricum been verdween de bal 
met een carambole in de uiter-
ste hoek, 1-0. 

Een dure en onnodige fout van 
FC Castricum. Met Bart Kuijs en 
later nog Noël Amanda en Thier-
ry Weber als invallers ging Cas-
tricum opportunistisch spelen 
met vier aanvallers. Het had niet 
het beoogde effect. Hoe hard 
Castricum ook zijn best deed, 
echte kansen bleven uit. Op één 
moment hield Monnickendam 
de adem in. Noël Amanda kwam 
goed voor zijn man bij een voor-
zet van de flank, maar kopte ra-
kelings naast. 
Het was symptomatisch voor 
FC Castricum, dat bijna niets 
creëerde. Het meest positie-
ve nieuws kwam van buiten het 
veld. Na onderzoek in het zie-
kenhuis bleek de schade aan de 
enkel van Duco de Koning mee 
te vallen. “De enkelband is niet 
gescheurd, de enkel is alleen 
verstuikt. Met twee à drie weken 
kan ik waarschijnlijk weer spe-
len”, sprak een opgeluchte Duco 
de Koning. 

Toch nog goed nieuws uit Mon-
nickendam, want FC Castricum 
kan de creativiteit van Duco de 
Koning wel gebruiken, zo bleek 
zaterdag. (foto: Han de Swart).

Bert van Oudvorst in vorm
Castricum - In de 10e ronde in-
terne competitie van de Schaak-
vereniging Castricum heeft Bert 
van Oudvorst zijn goede vorm 
onderstreept met een mooie 
overwinning op Hemmo Dek-
kers.
Bert speelde met wit en wist 
groot ruimtevoordeel te verkrij-
gen in een partij, waar zwart de 
egelopstelling hanteerde. Hem-
mo liet zich terugdrukken en 
loerde op een tegenaanval, die 
er echter niet kwam. Bert voer-
de de druk op en uiteindelijk be-
zweek het zwarte verdedigings-
bolwerk. Dit verlies was de eer-
ste interne competitienederlaag 
van Hemmo.  
Thomas Broek is weer terug op 
de club en dat liet hij fijnzinnig 
weten, door alweer een overwin-
ning te behalen, ditmaal op Kees 

Lute. Thomas sluipt hiermee de 
top tien binnen en zal ongetwij-
feld weer wat slachtoffers gaan 
maken.
Hidde Brugman lijkt eindelijk 
de slechte scores van de laat-
ste weken recht te trekken. Eer-
der in de week won hij een exter-
ne partij en vrijdag wist hij even-
eens te winnen van Rob Dekker.
Jan van Riel boekte een over-
winning op Nico Lute. Nico weet 
steeds goede stellingen op te 
bouwen, maar verliest in het 
middenspel de controle en dus 
ook de partij. Nico heeft reeds 
het boekje ‘Hoe zet ik mijn voor-
deel om in winst’ uit de serie 
‘Clubschaker in wording’ besteld 
en verwacht daar zelf veel van.
Stand aan kop: 1. S. Mossing 
Holsteijn, 2. G. Holsteijn, 3. P. 
Kuijs.

Zaanstad te sterk voor  
Croonenburg heren 2
Castricum - Croonenburg he-
ren 1 speelde zaterdag tegen 
Zaanstad heren 2. Dankzij de 
sponsor Groenland waren de 
heren geheel in het nieuw ge-
stoken. Zaanstad staat boven-
aan in de poule dus de heren 
van Croonenburg wilden er al-
les aan doen om punten te pak-
ken. Zaanstad bleek te sterk en 
er werd met 4-0 verloren (25-22 
25-22 25-16 25-20).  

In de eerste set had Croonen-
burg moeite om op gang te ko-
men. Hoewel er in de volgende 
sets beter werd gespeeld wis-
ten ze ook deze niet te winnen. 
Ondanks het verlies waren er 
ook positieve geluiden te horen 
na de wedstrijd. ‘“Er zit een stij-
gende lijn in ons spel, zij waren 
vandaag gewoon beter”, aldus 
de aanvoerder van Croonenburg 
René Tigges. 

Limbridge neemt elektroni-
sche scorekastjes in gebruik
Limmen - De bridgeclub ‘Lim-
bridge’, opgericht om gele-
genheid te geven tot bridgen 
in clubverband voor personen 
van 55 jaar en ouder in Lim-
men en omstreken, heeft in ok-
tober elektronische scorekastjes 
in gebruik genomen. Deze kas-
tjes vervangen het handmatig 
bijhouden van de scores op de 
speelavond. Voordeel hiervan is 
dat er geen fouten meer worden 

gemaakt met schrijven en men 
dus alle aandacht op het spel 
kan richten. 

Ook is de uitslag van de avond 
direct na afloop bekend. Dit pro-
ject is mede mogelijk gemaakt 
door Rabobank Noord-Kenne-
merland. Vanuit het Coöperatie-
fonds van de bank heeft de club 
een financiële ondersteuning 
gekregen van 2000 euro.

Enige leden tonen vol trots de nieuwe aanwinst.

Titanengevecht eindigt onbeslist
Limmen - Op vrijdag 5 novem-
ber speelde SV Vredeburg de 
zesde ronde van de interne com-
petitie. 
Jos Admiraal pakte zijn eer-
ste overwinning van het seizoen 
door af te rekenen met Gertjan 
Hafkamp die de druk van de da-
me en de twee torens op de d-
lijn niet weerstond. 
Ook regerend clubkampioen 
Bob Stolp meldt zich weer in 
de top na een degelijke over-
winning op Robert Termes: een 
klein voordeeltje werd door Stolp 
zorgvuldig uitgeschoven. 
Hidde Ebels won in een knette-
rende partij van Bert van Dier-
men. De bebaarde docent viel 
weliswaar aan op de konings-
vleugel, maar de tegenaanval op 
de damevleugel besliste de partij 
in het voordeel van de talentvol-
le jeugdspeler. 
Marc Voorwalt ging over de knie 
bij Ronald van der Storm die de 
witte stelling sloopte met een to-
ren-inval over de b-lijn. Het ti-
tanengevecht tussen de sluwe 
koploper 
Ed Stolp en runner up Jan Borst 

eindigde onbeslist. Maar dat 
ging niet zonder slag of stoot. Als 
uitgeputte zwaargewichtboksers 
hingen de twee zetten lang te-
gen elkaar aan zonder een be-
slissende dreun uit te kunnen 
delen. 
Cees Dinkla toonde andermaal 
zijn lepe trekjes door de dame 
van Sandra Hollander naar een 
buitenspelpositie op h2 te ver-
jagen, waarna hij in het centrum 
zijn gang kon gaan. 
Jan Noordeloos speelde zijn 
eerste partij van het seizoen en 
boekte een keurige overwinning 
op Ozair Dahi. 
Jan Brantjes kon alweer zijn 
tweede overwinning bijschrijven. 
Tegen Jomme Heckers verover-
de hij met zijn dame de witte to-
ren op h1 waarna het een kwes-
tie van consolideren en schui-
ven was. 
In een Spaanse partij toonde Ha-
rold Ebels zich slagvaardiger dan 
Bert Hollander en veroverde een 
kwaliteit in het middenspel. Ver-
volgens bewees hij dat de witte 
toren inderdaad sterker was dan 
de zwarte loper. 

Barry Blekemolen beleefde een 
vroeg Sinterklaasfeest toen Ed 
van Duin cadeautjes uitdeelde 
in de vorm van een stuk en en-
kele pionnen. 
Na een grootscheepse afruil 
bleek Marlies Sturk plots over 
een stuk meer te beschikken 
dan Jan Levering. Het was de 
solide Sturk wel toevertrouwd dit 
voordeel te bestendigen. 
Remi Aafjes en Jeroen van Vliet 
hielden elkaar lang in evenwicht, 
totdat Van Vliet zich een slordig-
heidje permitteerde waar Aafjes 
knap van profiteerde. 
De gedegen Theo Al verbaas-
de zich over het snelle speel-
tempo van tegenstander Al-
lard de Vries, die inderdaad fou-
ten maakte en de bietenbrug op 
ging. 
In de B-groep zorgde Silke Ebels 
voor een enorme verrassing 
door te winnen van koploper 
Sewints Dahi. Sewints behoudt 
nog wel de koppositie, maar 
zag haar voorsprong op Levi van 
Duin slinken. 
René Voorwalt won in een span-
nende partij van Patrick Wempe.
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Jongens van TC Bakkum 1 
weer ongeslagen kampioen
Bakkum - Het eerste jongensteam van TC Bakkum tot en met 12 jaar 
is voor het tweede jaar aaneen ongeslagen de tenniskampioen van de 
najaarscompetitie geworden. Ook de laatste singles en dubbels op za-
terdag 29 oktober tegen HT Assumburg werden overtuigend gewon-
nen. De kampioenen lieten na de wedstrijd met veel trots de champag-
nekurken knallen. Het team bestaat uit (van links naar rechts) Bart Ver-
planke, Bas Bruijnis, Job Glorie, Roderick Eeltink en Bas van der Werf.

Cynthia Slinger verslaat 
de koploper Gert Lute
Castricum - In een even bizar-
re, als uitstekende partij luk-
te het Cynthia om Gert Lute zijn 
eerste nederlaag van de com-
petitie toe te brengen. In de 13e 
beurt stond Cynthia pas op ze-
ven caramboles en Gert op 63, 
na sublieme series van 21 en 13. 
Toen kreeg Cynthia de geest; na 
een serie van zeven en vijf, was 
zij klaar met de partij met een 
moyenne score van 207% en 
kon weer vier punten toevoe-
gen aan haar totaal. Gert kon 
de aanval op zijn koppositie ge-
deeltelijk pareren door de wed-
strijd te eindigen met een score 
van 155% en een moyenne van 
4,66, wat hem toch een punt op-
leverde. Op deze avond waren 
meerdere leden in goede doen, 
want er werden weer uitsteken-
de wedstrijden gespeeld. Er ein-

digde maar een partij in 30 beur-
ten, met positieve uitschieters de 
partijen tussen Peter Weijers en 
Siem Bakkum, Jörgen Bolten en 
Wim van Duin, Peter Vos en Pe-
ter Ent. 
Siem Bakkum kon eindelijk op 
de dinsdagavond laten zien wat 
zijn kwaliteiten zijn. In een uit-
stekende partij, met series van 
12 en twee keer 11, kon hij na 
19 beurten zijn keu opbergen, 
met een moyenne van 4,10, ter-
wijl Peter op 38 caramboles bleef 
steken. Peter kon maar moeilijk 
de ballen in positie krijgen voor 
series, maar een keer lukte het 
hem wel, met een serie van 16. 
Jörgen Bolten had er weer zijn in 
om zijn goede spel van de afge-
lopen weken door te zetten. Wim 
van Duin was niet opgewassen 
tegen de aanvalsdrift van Jörgen, 

Wordt De Witte Brug 
zwembad van het jaar?
Castricum – Zwembad De Witte 
Brug is genomineerd voor de ti-
tel Zwembad van het Jaar 2010. 
Om deze titel te winnen moe-
ten zoveel mogelijk mensen hun 
stem uitbrengen via www.zwem-
badvanhetjaar.nl. Bij het uitbren-
gen van een stem maakt men di-
rect kans op een reis voor twee 
personen naar het grootste 
zwembad ter wereld en vele an-
dere leuke prijzen.

Het leuke van de verkiezing is 
dat kleine of verouderde zwem-
baden net zoveel kans maken 
als grote of nieuwe zwembaden. 
De verkiezing gaat namelijk om 

de waardering van de bezoekers 
van het zwembad. Bij het uit-
brengen van een stem wordt een 
waarderingscijfer gevraagd voor 
prijs/kwaliteit, klantvriendelijk-
heid en hygiëne. 
Per provincie dingt vervolgens 
het zwembad met de hoogste 
gemiddelde score mee naar de 
titel ‘Zwembad van het Jaar’. Het 
winnende zwembad wint on-
der meer ‘Het Gouden Startblok’ 
en een zwemclinic van oud-top-
zwemmer Johan Kenkhuis. Er 
kan worden gestemd tot woens-
dag 8 december. Vrijdag 17 de-
cember wordt het winnende 
zwembad bekendgemaakt.

waardoor de partij na 19 beurten 
gespeeld was, met voor Jörgen 
een moyennescore van 160%. 
De partij tussen Peter Ent en Pe-
ter Vos kende een grillig verloop, 
na negen beurten was de stand 
21 om 19, maar toen stokte het 
bij Peter Vos en ging Peter Ent 
vrolijk door met het maken van 
series. Na 21 beurten had Pe-
ter Ent zijn vier winstpunten op 
zak en Peter Vos kon, mede door 
een goede slotserie van zeven, 
ook een wedstrijdpunt bijschrij-
ven. De wedstrijdleider had voor 
Peter Ent nog een inhaalpar-
tij tegen Peter Groenendal inge-
last. Bij winst kon Peter Ent naar 
de derde plaats klimmen, maar 
daar dacht Peter Groenendal an-
ders over. In een close partij van 
24 beurten was hij net iets be-
ter, daar waar Peter Ent een ca-
rambole te kort kwam. Voor Pe-
ter Groenendal vier en voor Peter 
Ent een punt. 
Stand: 1. Gert Lute 29 punten, 2. 
Cynthia Slinger 28 punten en 3. 
Ferry van Gennip 26 punten.

Cas RC stuurt REL zon-
der punten naar huis
Castricum - Sprankelend en ef-
fectief, zo kan de spelstijl van de 
Castricumse Rugby Club afgelo-
pen zaterdag genoemd worden. 
Met speels gemak werd de ka-
ter van de uitwedstrijd in Etten 
Leur weggespeeld. In een recht-
streekse confrontatie werd con-
current REL zonder punten naar 
huis gestuurd. Einduitslag 36–
13.
Met name de eerste helft was 
het spel van de Duinranders zeer 
aangenaam om te aanschou-
wen. Met tries van Lammert Rui-
ter (2x), Mauri Harris en Ales-
sandro Vennozzi was binnen 
veertig minuten de bonus bin-
nengehaald. Ook Chris Dermody 
was goed op schot, waardoor de 
score snel opliep. 
In de tweede helft werden een 

hoop wissels toegepast, waar-
door de organisatie binnen het 
team van de Castricummers niet 
altijd even gesmeerd liep, hier-
door kreeg REL de kans om te-
rug te komen. De blessurebank 
in Castricum is nog steeds aan-
zienlijk, echter de komende drie 
weken krijgt het leeuwendeel de 
kans om terug te komen op ni-
veau door de verplichte rustperi-
ode in de ereklasse. 

De komende drie weken zijn ge-
reserveerd voor het Nederlands 
team, dat in deze periode zal 
trainen en spelen in de Europe-
an Nations Cup. Maar liefst ze-
ven spelers van de Castricumse 
Rugby Club zijn uitgenodigd om 
mee te trainen en maken kans 
op deelname aan het ENC. 

Judoka’s geplaatst voor 
NH kampioenschappen
Limmen - 31 oktober werden 
in Anna Paulowna de afdelings-
kampioenschappen voor pupil-
len A (geboren 2001/2002/2003) 
georganiseerd. Voor de judo-
ka’s van Judo Dorssports was dit 
de eerste keer dat ze zich gin-
gen proberen te plaatsen voor 
de Noord-Hollandse Kampioen-
schappen in Beverwijk. 
Voor Judo Dorssports kwam 
Raul Tophoff, -24 kg, als eerste 
in actie. Raul wist zijn eerste par-
tij te winnen met een houdgreep. 

De tweede partij werd gewon-
nen, omdat zijn tegenstander 
opgaf. Vervolgens verloor Raul 
twee partijen en dit was net niet 
genoeg om zich te plaatsen voor 
de kruisfinales. 
Bart Opdam, Aaron Wesselius 
en Kane van Raalte kwamen alle 
drie uit in de -27 kg. In deze ster-
ke categorie wist Bart Opdam 
twee partijen te winnen. Aaron 
was ziek geweest, maar wist nog 
een partij te winnen met veel in-
zet. Kane van Raalte die een on-

gelukkige loting had door de 
eerste partij direct tegen de la-
tere kampioen te judoën werd in 
zijn eerste partij overgenomen. 
Daarna werden er nog drie par-
tijen gewonnen maar dit was niet 
genoeg om zich te plaatsen. 
Xander Schoemaker, -34 kg, 
won zijn eerste partij en had 
daarna de pech om tegen de la-
tere nummer één en drie te ju-
doën in de poule. Hierdoor wist 
hij zich niet te plaatsen voor de 
kruisfinales. Voor Xander een 
prima debuut in de -34 kg. Voor 
Martijn van Bruinessen was dit 
zijn tweede wedstrijd buiten 
de club. Martijn wist geen par-
tij te winnen, maar iedere partij 
ging zijn judo vooruit. Jens Ro-
zenbroek -38 kg had een onge-
lukkige dag; een aantal partijen 
had hij de kans om de winst naar 
zich toe te trekken, maar dit luk-
te net niet. 
Bram Brantjes en Jelle Koenders 
beide -42 kg zaten bij veel judo-
ka’s met een hogere band. Voor 
beide geen excuus om er te-
gen aan te gaan. Bram Brantjes 
wist vier van zijn vijf wedstrijden 
te winnen en een aantal hogere 
banden knap te verslaan. Bram 
wist uiteindelijk knap tweede te 
worden tot en met -42 kg. Jel-
le Koenders ging in de loop van 
de dag steeds beter judoën. In 
zijn laatste partij kon hij plaat-
sing afdwingen voor de Noord-
Hollandse Kampioenschappen, 
maar deze partij moest dan wel 
gewonnen worden. In een span-
nende partij wist Jelle uiteinde-
lijk met een houdgreep te win-
nen en zo een vijfde plaats te be-
halen.

Herfsttoernooi bij de Stetters
Castricum - Vorige week zater-
dag was het weer goed toeven 
op de jeu de boulesbanen bij de 
Stetters. 
Bij het herfsttoernooi hadden 
zich maar liefst 34 koppels in-

geschreven. Er waren 14 teams 
van de Stetters en 20 teams van 
buiten. 
Met vijf voorgelote partijen wa-
ren de winnaars Rik Kaandorp/
Kees Kaandorp met vijf gewon-

nen partijen met 57 saldopunten. 

Op de tweede plaats het duo 
Max Tophoven/Cor Kooij en de 
derde plaats ging naar Onno 
Boermeester/Koos Hazes. De 
beste Stetters waren An Dijkman 
en Douwe Boersma op de vijfde 
plaats.



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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Brug over ‘t Stet 
gesloten
De brug over ’t Stet, tussen de Brug-
straat en de Vaartkant in Limmen, is 
afgesloten voor alle verkeer. Bij een 
inspectie bleek dat de constructie niet 
stabiel genoeg meer is en daarom on-
voldoende veilig. Bekeken wordt nu 
of de constructie van de brug wordt 
aangepast of dat hij in zijn geheel 
moet worden vervangen. 
Voor het verkeer dat gebruik maakt 
van de brug betekent dit omrijden of 
omlopen via Koningsdam en Achter-
weg. Ook tijdens de intocht van Sin-
terklaas, zaterdag 13 november, kan 
het publiek geen gebruik maken van 
de brug.
De gemeente werkt hard aan een 
duurzame oplossing.

Paracommercie 
praat over alcohol 
en jeugd
Op 17 november ’10 gaan burge-
meester Emmens-Knol en wethouder 
Meijer op Sportpark Noord-End in ge-
sprek met de lokale paracommerciële 
instellingen over het terugdringen van 
alcoholgebruik onder jongeren. 
De paracommercie is een van de 
partijen die een belangrijke bijdrage 
kunnen leveren aan de verminde-
ring van de problematiek. Eerder 
ging de burgemeester al in gesprek 
met Horecagelegenheden uit Noord-
Kennemerland. Dit alles is onderdeel 
van het project ‘Naar een nuchter 
Noord-Kennemerland’. Zie verder de 
website.

WMO-journaal Radio Castricum 105

Woonvoorzieningen, OV-taxi 
en Valys, hoe werkt het?

Evenementen in 2011 aan-
melden vóór 1 december a.s.

Tweede supermarkt open op zondag

Trapliften, drempelaanpassing, ver-
bouwingen aan het huis en aanvullend 
openbaar vervoer staan centraal tijdens 
het WMO-journaal van november. Deze 
woon- en vervoersvoorzieningen voor 
mensen met een beperking worden tij-
dens een radio-uitzending toegelicht 
door WMO-consulent Eric de Vries van 
de gemeente. 

Het interview wordt uitgezonden op 11 
november van 19:00 tot 20:00 uur op 
Radio Castricum 105, op 105 FM, via de 
kabel 104.5 FM (Castricum en Bakkum) 
en 89.0 (Limmen en de Woude). Daarna 
wordt de uitzending meerdere keren her-
haald. Lees meer over het onderwerp en 
de uitzendtijden op de website (Actueel 
> Meer nieuws). 

Wilt u in 2011 een evenement organi-
seren met een zogenoemd ‘belastend 
karakter’? Dan moet u dat nog in 2010 
melden bij de gemeente. Onder ‘be-
lastend’ wordt verstaan: evenementen 
waarvan de gemeente op basis van de 
plannen van de organisator voorziet dat 
zij een belasting zullen vormen voor de 
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Agenda
Raadsplein
11 november 2010
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Raadscaroussel
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Limmen en op de website. Informatie en/of aanmelden voor 
inspreken: tel. 0251 661277.

WWW.CASTRICUM.NL
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dingen aan. Voor informa-
tie over het tegengaan van  
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Rondleidingen gemeentehuis

Ratten? Meldt het bij de gemeente



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

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
 
251010 Kerkweg 46 in Limmen
 Het wijzigen van de gevel
261010 Juliana van Stolbergstraat 3 in Castricum
 Het plaatsen van een buitenberging op 
 het schoolterrein
271010 Rooseveltlaan in Castricum
 Het bouwen van een woongebouw
28101 Rijksweg 9 in Limmen
 Het plaatsen van 5 garageboxen
 Zomerschoon 103 in Limmen
 Het plaatsen van een dakopbouw op 
 de garage
301010 Rijksweg 53 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel en het 
 uitbreiden van de verdieping
041110 Van Oldenbarneveldweg 40 in 
 Bakkum
 Het vervangen van de beglazing en het 
 bekleden van de binnenzijde van de 
 dakconstructie

Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
met ingang van donderdag 11 november 2010 de 
volgende aanvragen om ontheffing van het bestem-
mingsplan gedurende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
 Koningsweg 121 in Akersloot
 Het vernieuwen van woning met berging
 Bogerlaan 13 in Limmen
 Het plaatsen van een erker

Bezwaar
Gedurende de inzagetermijn van 6 weken kan een 
belanghebbende mondeling of schriftelijk zijn ziens-
wijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak 
maken met team BWB, bereikbaar via tel. (0251) 66 
1122.

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:
Bouwvergunningen 
011110 Heereweg 89 in Bakkum
 Het bouwen van een woning met 
 bijgebouw
041110 Koningsweg kavel 1 in Akersloot
 Het bouwen van een woning met garage
051110 Molenweide 47 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning

APV-vergunningen

Reclameborden: aan het bestuur van vereniging 
C-Squad is vergunning verleend voor het plaatsen 
van reclameborden op de rode route van 14 t/m  
27 november 2010 tbv een rommelmarkt in Geester-
hage op 27 november 2010. 
Melding geluid: Grandcafé Mezza Luna heeft een 
melding ingediend voor het geluid op 19 november 
2010. De geluidsvoorschriften zijn op deze avond 
voor de inrichting niet van toepassing.
Ontheffing licht en geluid: aan Kuiper & Burger is 
ontheffing verleend voor het slijpen van spoorstaven 
in 2011.
Ontheffingen sluitingsuur: aan Mixed Hockey Club 
Castricum is ontheffing verleend van het sluitingsuur 
tot 02.00 uur in de nachten van 13 op 14 november 
2010 en 27 op 28 november 2010 voor de kantine 
van Rugbyclub Castricum, Sportpark Wouterland, 
Van Haerlemlaan 29 te Castricum.
Drank- en horecavergunning en exploitatievergun-
ning: aan het Corso Theater te Castricum is een 
drank- en horecavergunning en een exploitatiever-
gunning verleend voor de bioscoop gevestigd aan de 
Dorpsstraat 70 te Castricum.
Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de 
datum van bekendmaking van deze besluiten een 
bezwaarschrift indienen bij de gemeente (Postbus 
1301, 1900 BH Castricum).

Castricum, 10 november 2010

Bent u al langere tijd op een laag inko-
men aangewezen dan komt u mogelijk in  
aanmerking voor de Langdurigheids- 
toeslag. Uw inkomsten mogen dan niet 
hoger zijn dan 120% van de bijstands-
norm die voor u geldt (en dat gedurende 
de afgelopen 3 jaar), u moet tussen de 
21 en 65 jaar oud zijn. Ook de hoogte 

van uw eigen vermogen speelt een rol 
bij uw recht op Langdurigheidstoeslag.  
Bovendien mag u de afgelopen 12 maan-
den de toeslag niet hebben ontvangen. 
Op de website (www.castricum.nl >  
Meer nieuws) leest u meer over de voor-
waarden en hoe u de toeslag kunt aan-
vragen. 

Levens redden met een eenvoudig 
sms’je. Dat doet het project Burger 
AED in essentie. Dit project in onze en 
in andere gemeenten in Noord-Holland 
Noord is genomineerd voor de prestigi-

euze Publieke Veiligheid Award 2010. 
Vindt u dat Burger AED de prijs verdient? 
Breng dan hier uw stem uit op het pro-
ject:  http://cms.dynaweb.nl/users/
blomberg/?pid=1552.

dorpsstraat vrijdag autovrij
Tijdens de feestelijke heropening van de Dorpsstraat vrijdag 12 november is 
er geen autoverkeer mogelijk.  Er kan dan ook niet worden geparkeerd. Ook  
bewoners met een uitrit naar de Dorpsstraat moeten hiermee rekening houden. 
De afsluiting is van 10.30 en 20.00 uur. Daarna worden alle afsluitingen definitief 
opgeheven en kan alle verkeer gebruik maken van de  vernieuwde Dorpsstraat.

nieuwe leden Platform 
gehandicaptenbeleid gezocht
Het Platform Gehandicaptenbeleid is op zoek naar nieuwe leden. Gezocht wordt 
naar mensen die belangstelling en - bij voorkeur ook - kennis hebben op het ter-
rein van gehandicaptenbeleid en die woonachtig zijn in de gemeente Castricum. 
Het Platform adviseert gevraagd en ongevraagd het college op het terrein van het 
gehandicaptenbeleid. 

Meer informatie: Trudy van der Weide-Benedick, tel. (0251) 661 282, 
e-mail trudyvanderweide@castricum.nl.

langdurigheidstoeslag voor 
mensen met laag inkomen

stem op project Burger aed 
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