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Alders licht ad-
vies Schiphol toe

Drukke zondag voor Sint 
Castricum - Zondag 16 no-
vember komt Sinterklaas weer 
aan in de regio. Om 12.00 uur 
wordt hij verwacht in de jachtha-
ven van ARZV in Akersloot. Na-

tuurlijk wordt hij vergezeld door 
een groot aantal Zwarte Pieten. 
Om 14.00 uur komt hij aan op 
het Stet in Limmen. Vervolgens 
is Castricum aan de beurt. Om 

13.45 uur wordt Sint verwelkomd  
op het Kooiplein, waarna er een 
rondrit door het dorp volgt. Meer 
informatie is te vinden in deze 
editie van De Castricummer.   

De zon scheen toen Sint Nicolaas vorig jaar aankwam in Limmen. Burgemeester A. Emmens-Knol wachtte 
hem op samen met honderden kinderen uit Limmen.  

Castricum -  Op maandag 17 
november komt Hans Alders naar 
Bobs in Uitgeest om het omstre-
den Advies Alders toe te lichten. 
Naast Alders geeft Henk Eilert  
namens de Bestuurlijke Regie 
Schiphol aan wat het standpunt 
is van de gemeenten. Bovendien 
is er een presentatie door Sjaak 
Jansens van Luchtverkeerslei-
ding Nederland. Op 1 oktober 
bracht  Alders advies uit aan de 
ministers van V&W en VROM 

Weer ramkraak kledingwinkel
Castricum - Maandagmorgen 
rond 3.45 uur werd een ram-
kraak gepleegd bij kleding-
winkel aan de Burgemeester 
Mooijstraat. Met een auto wer-
den de toegangsdeuren van de 
kledingzaak ingereden. Vervol-
gens werd uit de zaak een grote 
hoeveelheid kleding ontvreemd. 
De kleding werd volgens een ge-
tuige in de bij de ramkraak ge-

bruikte auto geladen door twee 
gemaskerde mannen, die er ook 
met deze auto vandoor gingen. 
De auto werd later in de morgen 
in Castricum bij het NS-station 
aangetroffen. De auto bleek van 
diefstal afkomstig te zijn. 

In Castricum zijn eerder soortge-
lijke ramkraken gepleegd in een 
kledingzaak en in een sportzaak.

over de toekomst van Schiphol. 
Het advies heeft ook gevolgen 
voor de gemeenten uit Cluster 
noord. Aanvang 19.30 uur. 

Sietse van Gorkom gaat op 
tour met Within Temptation

Castricum - Uit de medewer-
king aan een grote diversiteit 
aan muziekproducties blijkt de 
enorme veelzijdigheid van de 
klassiek geschoolde violist Siet-
se van Gorkom uit Castricum. 
Met evenveel intensiteit, passie, 
bezieling en enthousiasme speelt 
hij nu in de theatertour met de in 
binnen- en buitenland populaire 
symfonic-gothic-rockband Wit-
hin Temptation. Voor het concert 
op 27 november in de Philhar-
monie in Haarlem zijn nog enke-
le kaarten verkrijgbaar. 
Maar eerst speelt Sietse met zijn 
Red Limo String Quartet in het 
Bollywood filmmuziekprogram-
ma ‘Burmania, het funky genie 
van Bollywood’ op 20 november 
in Paradiso. 
En wie nog meer wil, kan naar 
Eindhoven. Op zondag 23 no-
vember voeren Floor Jansen en 
het Red Limo String Quartet spe-
ciale arrangementen uit van be-
kende nummers van After Fore-

ver. Dit optreden vindt plaats tij-
dens De Ontlading, een gratis 
toegankelijk festival in Muziek-
centrum Frits Philips.  
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Ongekend lekker !!!

SLAGROOMTRUFFELS

Nu 250 gram
Van  6,25 voor 4,95

AANBIEDINGEN GELDIG VAN 1 T/M 7 NOVEMBER

4

Breugelslof
Deze week

Leuk voor in de schoen:
Pietenlollies, mini chocoladeletters, etc.

van 8,95

voor 7,50
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
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 af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
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.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
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.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 15 november 18.30 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Zo. 16 november 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Canta-
re. Voorganger kapelaan Kaleab. 
Zondag van de Diaconie.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur. 
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 15 november 19.00 uur: 
Woord- en communiedienst 
m.m.v. cantorij. Voorganger pas-
tor G. Huisman.
Zo. 16 november 11.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger kapelaan Kaleab.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 16 november Dorpskerk 
10.00 uur: Ds. M. Kwant, maaltijd 
van de heer. Tijdens dienst kin-
dernevendienst en crèche. Uit-
gezonden door radio Castricum 
(kabel 104,5 m/ether 105 m). Li-
turgie beschikbaar via www.pg-
castricum.nl.
Maranathakerk 10.00 uur: Tho-
masdienst.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 16 november 10.00 uur: Wim 
Nieuwenhuis uit St. Maartens-
brug. Van O.M. Ontmoetings-
centrum Geesterhage. Tijdens de 
dienst is er kinderopvang: crèche 
voor babies en peuters. Verschil-

lende kinderdiensten voor alle 
groepen van de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 16 november 10.00 uur: Geen 
dienst.

Protestantse Gemeente Lim-
men
Zo. 16 november 10.00 uur: Ds. 
Blaauw. H.A.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 15 november 19.00 uur: Ge-
zins- woord- en communievie-
ring met kinderkoor. Voorganger 
pastor J. Olling.
Zo. 16 november 10.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
gemengd koor. Jubileumviering. 
Voorganger pastor J. Olling. Di-
akonaalweekend.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 15 november 19.00 uur: Com-
munieviering met aquariuskoor. 
Voorganger pastor H. Hudepohl.
Zo. 16 november 10.00 uur: 
Communieviering met samen-
zang. Voorganger pastor H. Hu-
depohl.

Parochie O.L. Vrouwe Ge-
boorte uitgeest
Vrij. 14 november 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem.
Za. 15 november 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. de can-
torij.
Zo. 16 november 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
heren, kinderkerk en jongeren-
groep.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten
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Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer 
u de tekst naar ons e-mailt kun-
nen wij dit gemakkelijker ver-
werken. De kans dat uw artikel 
geplaatst wordt is dan groter. 

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Discussiëren over Twee vrouwen
Slotavond Nederland Leest
Castricum - De landelijke lee-
scampagne Nederland Leest die 
op 17 oktober van start ging na-
dert zijn finale. Op vrijdagavond 
14 november sluit de Bibliotheek 
Castricum de actie af met een 
openbare discussieavond rond-
om Twee Vrouwen van Harry 
Mulisch. Iedereen die meer wil 
weten over de achtergronden 
van het boek en de schrijver is 
van 19.30 tot 21.30 uur welkom 
in het leescafé van de biblio-
theek aan de Geesterduinweg 1. 
Corien Hildenbrant, docente Ne-
derlandse en begeleidster van 
verschillende leesclubs, verzorgt 
de inleiding en leidt de discussie. 
De toegang is gratis.

In Castricum vond het boek gre-
tig aftrek. De 30 leeskringen die 
Castricum rijk is, de individue-
le leden van de bibliotheek, de 
burgemeester, wethouders en 
raadsleden, de leners in de zorg-
centra, de leerlingen van groep 
4 HAVO en VWO, iedereen kon 

zich verdiepen in de zinderende, 
fatale liefdesgeschiedenis van 
de museaconservatrice Laura en 
de veel jongere en beeldschone 
Sylvia. Wie ook in de ban geraakt 
is van Twee vrouwen moet zeker 
naar de slotavond komen. Het 
biedt de mogelijkheid om met 
anderen ervaringen uit te wisse-
len over het boek. 

Corien Hildenbrant schetst eerst 
een beeld van het boek en de 
schrijver. Ze belicht de verschil-
lende lagen in het boek, geeft 
een inkijkje in de hoofdperso-
nen en de thema’s en gaat ver-
volgens in op de achtergronden 
van het boek. Er wordt ook aan-
dacht besteed aan Harry Mu-
lisch, de schrijver van het boek. 
Welke beweegredenen hebben 
hem tot het schrijven van juist dit 
boek gebracht? 
Na de pauze gaat zij in op vra-
gen uit het publiek en kunnen de 
aanwezigen met elkaar de dis-
cussie aangaan rond het boek. 

Nieuwe prins in Pieperduin
Castricum - Op zondag 9 no-
vember heeft de Pieperduinse 
Carnavalsvereniging de Wind-
trappers een nieuwe prins ge-
kozen. Er waren dit jaar meerde-
re kandidaten. Uiteindelijk is na 
een zinderende strijd Peter Zon-
neveld, met slechts een gering 
verschil in stemmen, verkozen 
tot Prins Zonnesteek de eerste 
van Pieperduin. Naast de nieuwe 
prins staat een door de wol ge-

verfde ceremoniemeester. Frans 
Hendriks neemt deze belangrijke 
funtie voor zijn rekening.
Ook werd de jeugdprins, prins 
Robert de eerte, op deze vro-
lijke middag tezamen met zijn 
jeugdraad geïnstalleerd. Het is 
voor het eerst sinds vele jaren 
dat Pieperduin weer een jeugd-
prins in het midden heeft. Ve-
le jaren lang werd de jeugdraad 
geregeerd door een prinses.
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Onderhuidse spanningen 
in Brideshead Revisited
Brideshead Revisited vertelt 
het verhaal van de jonge Char-
les Ryder, die tijdens zijn studie 
in de turbulente jaren twintig de 
charismatische Sebastian ont-
moet. Tussen Charles en Sebas-
tian ontstaat een hechte vriend-
schap. Sebastian maakt onder-
deel uit van de Engelse aris-
tocratie en Charles laat zich al 
snel verleiden tot deze rijke we-
reld vol pracht en praal. Gechar-
meerd door deze omgeving en 

verblind door Sebastians mooie 
zus Julia, raakt hij steeds nauwer 
betrokken bij hun stormachtige 
familieperikelen. 
Door het meeslepende verhaal 
vol onderhuidse spanning en de 
tot in perfectie doorgevoerde stijl 
was Brideshead Revisited als tv-
serie in jaren 80 een doorslaand 
succes. De oorspronkelijke ro-
man van Evelyn Waugh wordt 
wereldwijd beschouwd als een 
klassieker. 

In De Serre is weer open
Castricum - Liefhebbers van 
antiek en brocante, serviesgoed, 
glaswerk, bestek, linnengoed enf 
wie op zoek is naar een sinter-
klaas- of kerstcadeau kan te-
recht in De Serre om vrijblijvend 

Alles draait om vinyl 
tijdens feest bij Borst  
Bakkum - Op zaterdag 22 no-
vember wordt in de zaal van Ho-
tel Borst een groot feest georga-
niseerd voor muziekliefhebber, 
van jong tot oud. Het publiek be-
paalt de muziek door drie single-
tjes mee te nemen uit vroegere 
jaren. De dj’s mixen het aanbod 
tot een swingend geheel.
Wilson Picket of Aretha Fran-
klin, Bob Marley of Rolling Sto-
nes; alles komt aan bod tijdens 
deze avond die als naam ‘Single-
top-3-Evening’ meekreeg. Mu-
ziek uit eind jaren ’60, ‘70 én ‘80 
spelen die avond de hoofdrol. 
Organisators zijn Jos Zonneveld, 
in het verleden bekend als dj Jo-
seph Sunfield, en Bert de Graaf. 
“We waren laatst op een feest-
je waarbij soul op vinyl werd ge-

draaid en dat bracht zo’n goed 
sfeertje”, vertelt Bert. “Zo kwa-
men Jos en ik op het idee.” Ver-
wacht wordt dat vooral mensen 
van rond de 50 jaar het feest be-
zoeken, maar iedereen is wel-
kom. “Voor de vroegere bezoe-
kers van De Oude Schimmel, 
Tap-In en Bowlingbar zal het een 
feest van herkenning zijn, net zo-
als de Bakkummer kermis dat al-
tijd is.” Wie zijn lievelingsnummer 
alleen op lp heeft staan, kan die 
ook meenemen en voor de uit-
zondering staat een cd-speler 
klaar. Het is ook mogelijk nu al-
vast nummers aan te vragen via 
berts2wielers@hotmail.com of 
josephsunfield@hetnet.nl. Het 
feest begint om 21.00 uur, de en-
tree is 5,00 euro, inclusief con-
sumptiebon. 

Jos Zonneveld toen hij nog be-
kend stond als Joseph Sunfield. 

Bert de Graaf, die samen met Jos 
Zonneveld het feest organiseert.

Sculptuur in ‘t Dierenduintje
Castricum - Waar hij de tijd 
vandaan haalt is een raadsel. 
Fred Bakker, initiatiefnemer van 
kinderboerderij ’t Dierenduin-
tje heeft, naast zijn dagelijkse 
werk, het verzorgen van de 65 
dieren en het onderhouden van 
het prachtige parkje een nieuwe 
hobby ontdekt. Hij maakt sculp-
turen van onbehandeld gelast 
plaatstaal. De eerste van een se-
rie van drie is gereed en te be-
wonderen in de weide van de 
kinderboerderij. “Ik kwam op het 
idee in Frankrijk waar ik ook zo-
iets zag staan. Deze heb ik een 

hark meegegeven. De volgen-
de wil ik achter een ploeg neer-
zetten en de derde wordt een 
vrouw”, aldus Fred. “Tenminste, 
dat hoop ik. Een vrouw maken 
van dit materiaal is weer wat las-
tiger.” 

Gedurende de wintermaanden 
in ’t Dierenduintje elke zaterdag 
geopend van 10.00 tot 15.00 uur, 
maar ook vanaf de weg is het 
beeld te zien. Kinderboerderij ‘t 
Dierenduintje is te vinden aan de 
Duinenboschweg 1a, 150 meter 
ten noorden van het NS-station. 

een kijkje te nemen. De Serre is 
geopend op vrijdag 14, zaterdag 
15, zondag 16 november en vrij-
dag 28, zaterdag 29, zondag 30 
november. De openingstijden 
zijn van 11.00 uur tot 16.00 uur. 
De Serre is te vinden op de Geel-
vinckstraat 6 (achterom) in Cas-
tricum.

Programma 13 nov t/m 19 nov 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag & dinsdag 20.00 uur
“Brideshead Revisited”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur

“Quantum of Solace”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag, maandag & 
woensdag 20.00 uur 
“Bride Flight”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

“Het Huis Anubis”
woensdag 14.00 uur 
“Madagascar 2”

vrijdag & zaterdag 18.45 uur 
“Radeloos”

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Sinterklaas en het Geheim 

van het Grote Boek” 

Madagascar 2 
in première
De leeuw Alex, de zebra Marty, 
de giraffe Melman en het nijl-
paar Gloria uit de dierentuin van 
New York zijn beland op het ei-
land Madagascar. Ze vatten het 
plan op om terug te gaan naar 
Amerika, maar de reis verloopt 
iets anders dan ze verwachten. 
Ze stranden in de jungle van 
Afrika, waar Alex de leeuw de 
rest van zijn familie ontmoet. De 
communicatie gaat niet bepaald 
soepel. Madagascar 2 is woens-
dag te zien om 14.00 uur in de 
Corso.

Castricum - De gemeente Cas-
tricum ontwikkelt samen met 
de kernpartners een Centrum 
voor Jeugd en Gezin Castricum 
(CJG). Bij het CJG kan men te-
recht voor onder meer verlos-
kunde en jeugdgezondheidszorg 
en informatie, ondersteuning en 
begeleiding rond opvoeden en 
opgroeien. De kernpartners zijn 
Evean Jeugdgezondheidszorg, 
GGD Hollands Noorden, Jeugd-
gezondheidszorg Kennemer-
land, Algemeen Maatschappe-

lijk Werk Midden Kennemerland, 
Bureau Jeugdzorg en Verlos-
kundigen Praktijk Castricum. De 
kernpartners spraken op woens-
dag 12 november de intentie uit 
om gezamenlijk aan deze ont-
wikkeling te werken. 
Dat deden zij door onderteke-
ning van de intentieverklaring. 
Naast de kernpartners zullen er 
nog een groot aantal andere or-
ganisaties betrokken worden bij 
de ontwikkeling van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin Castricum. 

Centrum voor Jeugd en 
Gezin voor Castricummers
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Sint Nicolaas komt dit jaar 
per boot weer naar Limmen!
Limmen - Sint Nicolaas komt 
met vele Pieten op zondag 16 
november naar Limmen. Met zijn 
ongeduldig trappelende Pieten 
komt hij per boot om circa 14.00 
uur aan op het Stet. 
Hier haalt Peter Dekker samen 
met de burgemeester mevrouw 
Emmens-Knol de Sint binnen en 
spreekt hem toe. Daarna start de 
optocht door het dorp, voorafge-

gaan door de drumband en har-
monie, die weer voor muziek en 
Sinterklaasliedjes zorgen. 
De route is: vanaf het Stet, Ach-
terweg, Dampegheestlaan, Dus-
seldorperweg, Enterij, Mid-
denweg (noordelijke richting), 
Nachtorchis, Rietorchis, Zon-
nedauw, Dusseldorperweg. In 
het park van de Enterij vindt tij-
dens deze optocht een Pieten-

act plaats. Het is extra feestelijk 
wanneer de mensen langs deze 
route de vlag uithangen ter ere 
van de Sint. 
Na zijn rondrit komt de Sint met 
zijn Pieten om circa 15.30 uur bij 
de kerk aan, alwaar pastor Ol-
ling de Sint en zijn Pieten offici-
eel verwelkomen. 
Voor een veilig binnenkomen 
van de kinderen wordt er voor-
al gevraagd niet te dringen bij 
het naar binnen gaan. De ou-
ders worden vriendelijk, doch 
dringend, verzocht in de zijbeu-
ken plaats te nemen, zodat al-
leen kinderen plaatsnemen in 
de banken van het ‘Kinderland’. 
Pastor Olling ontvangt samen 
met Peter Dekker, Sint Nicolaas 
en het kinderkoor onder leiding 
van Mia Ploegaert, geeft de aan-
zet tot het zingen van vele vrolij-
ke Sinterklaas liedjes. 
Rond 16.30 uur besluiten Sint en 
Pieten hun bezoek. De intocht 
wordt mede mogelijk gemaakt 
door een financiële bijdrage van 
de Limmen Ondernemers Ver-
eniging (LOV) en de Ontwikke-
lings Groep Limmen (OGL). Wie 
deze intocht ook wil steunen kan 
een bijdrage doen achter in de 
kerk. Voor meer informatie, tel. 
072–5053686.

Muzikaal onthaal Sint Nicolaas op het Kooiplein
Castricum - Sinterklaas komt 
zondag 16 november in Cas-
tricum aan. Om 13.15 uur start 
op het Kooiplein het program-
ma met een optreden van kin-
derkoor Mucicstar. Samen met 
muziekvereniging Emergo en De 
Windjammers zingen en spelen 
zij Sinterklaasliedjes. Een paar 
Zwarte Pieten zijn alvast vooruit 
gegaan om de kinderen te ver-
rassen. Om 13.45 uur komt Sin-

terklaas aan op het Kooiplein, 
waarna de optocht om 14.00 uur 
van start gaat. 
De route van de optocht is: Kooi-
plein, Oranjelaan, Willem de 
Zwijgerlaan, Juliana van Stol-
bergstraat, Dorpsstraat, Burg.
Mooijstraat, Geelvinckstraat, Per-
néstraat, de Brink. Op de Brink 
zijn al een aantal Pieten bezig de 
stemming er in te brengen. 
Om ongeveer 15.00 uur ontvangt 

Sint Nicolaas en Zwarte Piet 
stomen op naar Akersloot
Akersloot – Een dag na de lan-
delijke aankomst brengt Sint Ni-
colaas een bezoek aan Akersloot. 
Zondag 16 november vaart hij 
samen met zijn Pieten om on-
geveer 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 paradepaard-
je van de OVA.  
Na aankomst in de haven van 
de A.R.Z.V., waar dit jaar een dj 
de komst van de boot zal opluis-
teren zal Sint Nicolaas een kor-
te rijtoer houden door Akersloot 
in een open koets. Hierna be-
geeft hij zich naar de r.k. kerk 
van Akersloot. In de kerk wordt 
de toegestroomde menigte al-
vast vermaakt door een muzikaal 
duo en het kinderkoor de Meer-
zangertjes. Na een kwartier de 
stemmen te hebben losgemaakt, 

zal Sint Nicolaas zijn intrede ma-
ken in de kerk, alwaar hij de toe-
gestroomde kinderen zal toe-
spreken. Burgemeester Em-
mens-Knol en Pastor Henk Hu-
depohl zullen de Sint in Akersloot 
komen begroeten. Alle kinderen 
die een tekening of ander werk-
stukje voor de Sint gemaakt heb-
ben, kunnen deze, voorzien van 
naam en adres, aan de Pieten 
overhandigen tijdens de intocht. 
Net als andere jaren worden er 
veel mensen verwacht die de 
Sint willen inhalen. Wegens het 
succes van de stewards voor-
gaande jaren, worden zij ook dit 
jaar ingezet om het feest in goe-
de banen te leiden en de veilig-
heid van de aanwezigen te waar-
borgen. 
Ook wordt er een beroep gedaan 
op de ouders die aanwezig zijn. 
Zij worden gevraagd om er ook 
op toe te zien dat de gangpaden 
begaanbaar blijven.

Sinterklaascadeautjes bij de Wereldwinkel
Castricum - De Wereldwinkel is 
klaar voor een bezoek van Sint 
Nicolaas met haar producten 
voor de feestdagen. 
Chocoladeletters mogen natuur-
lijk niet ontbreken. Ook niet bij 
de Wereldwinkel. Daar hebben 
ze letters van Tony’s Chocolone-
ly, een bedrijf met een bijzonder 
verhaal. Dit bedrijf is ontstaan 
vanuit onvrede over kindslaver-
nij in de cacao-industrie. Veel 
producenten reageerden niet 
op de oproep om ‘slaafvrije’ re-
pen te maken. Daarom besloot 

de oprichter van Tony’s Chocolo-
nely zelf eerlijke chocola te ma-
ken, en met succes. De cacao is 
afkomstig van coöperaties aan-
gesloten bij Max Havelaar. Het 
merendeel komt uit Ghana en 
Ivoorkust, maar ook uit de Do-
minicaanse republiek. De cho-
cola wordt gemaakt van een mix 
van bonen. De smaak kan hier-
door per oogst verschillen. Geen 
reep is dus hetzelfde! 
Naast chocola zijn er ook spe-
culaaspoppen te krijgen. Of een 
adventkalender met plaatjes er-

Sinterklaasactie voor Bethania in Cluj
Castricum - Gedurende vele ja-
ren wordt er op en rond 5 de-
cember vanuit de protestantse 
gemeente Castricum een Sin-
terklaasactie georganiseerd. Een 
grote groep vrijwilligers zet zich 
in om deze actie tot een groot 
succes te maken. Met de Sin-
terklaasactie steunen ze daar-
mee het medisch kinderdag-
verblijf Bethania, in Cluj (Roe-

menië). Vorig jaar heeft de ac-
tie een bedrag van ruim 1100,00 
euro opgebracht. En daar willen 
ze dit jaar weer voor gaan. Zo 
kunnen de kinderen in Bethania 
ook meegenieten van het Sinter-
klaasfeest.
Er zijn weer jongelui bereid ge-
vonden die een onthaal van on-
geveer 20 minuten door de Sint 
en enkele van zijn Pieten kun-

burgemeester Emmens-Knol 
Sinterklaas en spreekt hem toe. 
Als de Pieten klaar zijn met de 
boel op stelten te zetten kun-
nen de kinderen Sinterklaas een 
handje geven en tekeningen en 
verlanglijstjes inleveren. Daarna 
gaat de Sint terug naar zijn hotel 
waar hij tot 5 december zal ver-
blijven. 
Voor meer informatie zie www.
sinterklaascastricum.nl.

nen regelen. Men kan kiezen 
voor zondag 30 november vanaf 
ongeveer 15.00 uur of voor vrij-
dag 5 december vanaf ongeveer 
15.00 uur. Een bezoekje van de 
Sint kost 40,00 euro. 

Men kan zich opgeven, het liefst 
vóór 16 november, bij Mari-
anne Beitler, tel. 0251-652370, 
mbeitler@wanadoo.nl.

op. Elke dag in december mag 
er dan een luikje opengemaakt 
worden om daarachter een lek-
kere verrassing te vinden. 

De feestdagen draaien natuurlijk 
niet alleen om lekkernijen, ook 
om cadeautjes! In de Wereldwin-
kel zijn genoeg cadeauartikelen 
te vinden. Handgemaakt speel-
goed, sieraden, servies, kunst-
voorwerpen en noem maar op. 
Kom gerust even kijken en werp 
dan ook alvast een blik op het 
uitgebreide kerst-assortiment. 

365 dagen Dierenbescherming!

Kalender 2009 ligt klaar
Regio - Wie het werk van de 
Dierenbescherming in eigen 
omgeving wil steunen kan na-
tuurlijk lid worden, maar kan ook 
de Dierenbeschermingskalender 
2009 bestellen. 
Dit jaar ziet de kalender er weer 
erg mooi uit en iedere pagi-
na heeft een fraaie kleurenfoto 
van een uniek dier. Met de ver-
koop van de kalender financiert 
de Dierenbescherming activi-
teiten die direct ten goede ko-
men aan de dieren. De kalen-
der kan onder andere gekocht 
worden bij het Knaagdierencen-
trum in Heiloo. Naast foto’s van 
wilde dieren, boerderijdieren en 

huisdieren biedt de kalender van 
de Dierenbescherming ruim-
te om afspraken en verjaarda-
gen te noteren. De kalender van 
de Dierenbescherming is onder 
dierenvrienden al sinds 1900 een 
begrip en vormt een onmisba-
re bron van inkomsten. Hiermee 
kan de Dierenbescherming Alk-
maar onder meer extra geld be-
schikbaar stellen voor de dage-
lijkse verzorging van de dieren 
die in de opvangcentra opgevan-
gen worden. 
De kalender kan in Castricum bij 
Dierenkliniek Geesterduin en bij 
de Bruna in Heiloo gekocht wor-
den.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482.

Gevonden en
vermiste dieren

Vermist:
Dr. Benderslaan: forse donker-
cyperse gecastreerde kater, kor-
te staart, Pipo.

Gevonden: 
Grutto: cypers katertje, lichte 
kin, ca. 6 maanden. Stationsweg, 
donkercyperse kater, gecastreer-
de, zwarte streep over rug, goud-
gele ogen, ca. 5 jr. Camping Bak-
kum: zwarte kater, gec., witte bef, 
kin, buik en poten, 1 à 2 jr.
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Hotel aan Zee
Limmen - De Limmer Planke-
niers zetten het vrolijke blijspel 
‘Hotel aan Zee’ op de planken. 

Ze hebben een lekker rustig, 
ontspannen weekendje in een 
rustiek hotelletje gelegen op 
één minuut loopafstand van de 
zee in een van de mooiste plek-
jes van het land geboekt.Boven-
dien is het een prachtige zomer 
met echt strandweer, het ge-
nieten kan dus eindelijk begin-
nen. De eigenaar van het ho-
tel – een overdreven wat vrou-
welijk type - doet echt zijn uiter-
ste best om het iedereen naar de 
zin te maken, maar lukt hem dat 
ook? En wat is het toch dat de 
gemoederen van de gasten la-
ter steeds meer bezig gaat hou-
den en er zelfs voor zorgt ze el-
kaar niet meer vertrouwen? Wie 
is toch die vreemde gast die zo 
rondsluipt en amper iets zegt? 
Waarom heeft hij later de dokter 
en zelfs de begrafenisonderne-
mer nodig?
Nieuwsgierig geworden? Reser-
veer dan nu kaarten, à 7,- euro. 
Dit kan via Mary Winder, telefo-
nisch bereikbaar na 17.00 uur op 
nummer 5052726, of via de web-
site www.limmerplankeniers .nl 
De voorstellingen worden gege-
ven in de Burgerij op zaterdag 
15, vrijdag 21 en zaterdag 22 no-
vember, aanvang 20.00 uur.
Voor alle ouderen en gasten van 
de Zonnebloem afdeling Lim-
men, is er op vrijdag 14 novem-
ber een voorstelling in de Bur-
gerij, aanvang 13.45 uur. De toe-
gang is dan gratis. Wie voor de-
ze voorstelling hulp nodig heeft 
bij vervoer belt J. de Ruiter-Hes, 
tel. 5051861. 

Koffiepotten als model
Castricum - Koffiepotten als 
model?  Ja dat kan: Op 22 no-
vember organiseert Toonbeeld 
een bijzondere middag tekenen 
en schilderen. Om te laten zien 
dat ook een alledaags voorwerp 
tot inspirerende werkstukken 
kan leiden is in de aula van Toon-
beeld werk te zien van gevorder-
de Toonbeeldcursisten. Daar-
na gaan de cursisten zelf aan de 
slag met krijt en verf: ‘n lichtvoe-
tig middagje schilderen waarop 
de bijna nostalgische koffiepot 
tot middelpunt gekozen wordt. 
Na een schets in krijt, wordt 

daarna geschilderd met acryl-
verf. Deze middag vormt de eer-
ste les van een korte kennisma-
kingcursus in zes lessen met di-
verse teken- en schildertechnie-
ken. De lestijden zijn zaterdag-
middag van 13.00-15.30 uur en 
de cursus wordt gegeven door 
Angèle van denThillart. Opge-
ven bi Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6, 0251 659012 tijdens 
kantooruren of via internet www.
toonbeeld.tv. De kennismakings-
les is van 13.30 –16.00 uur. Be-
langstellenden worden verzocht 
zich eerst aan te melden. 

Vereniging BL-
RS opgericht 
Castricum - Om de rechtsbe-
scherming en zekerheid van de 
bewoners zeker te stellen is de 
Vereniging Bescherming leefmi-
lieu regio Schiphol (BLRS) op-
gericht. Een van de initiatiefne-
mer is Erwin von der Meer, die 
als voorzitter van de VGP is op-
gestapt na het verschijnen van 
het Alders-advies. Een meerder-
heid van de platforms brengen 
alsnog een positief advies om bij 
de verdere uitwerking aanwezig 
te kunnen zijn en positief te be-
invloeden.  De andere platforms 
waaronder Castricum zijn van 
mening dat dit wel zeer naïef is. 

Doelstelling van de nieuwe ver-
eniging is het behouden, verbe-
teren of introduceren van loka-
le, gebiedsgerichte normen voor 
geluidsoverlast, gevaar, volksge-
zondheid en milieubelasting. Dit 
ten behoeve van de toetsing van 
het beleid voor de ontwikkeling 
van de luchthaven Schiphol, de 
handhaving door de overheid 
van de kwaliteit van het lokale 
leefmilieu en de rechtsbescher-
ming door de omwonenden te-
gen inbreuken op hun persoon-
lijke levenssfeer,

Aftrap werkzaamheden aan de 
Beatrixstraat en de Ruiterweg
Castricum - De samenwerking 
tussen bewoners van de Prinses 
Beatrixstraat en de Ruiterweg en 
de gemeente Castricum werpen 
hun vruchten af: er ligt een plan 
voor de herinrichting van bei-
de straten waar zowel bewoners 
als gemeente tevreden over zijn. 
Woensdag 5 november deed ver-
keerswethouder J. Hommes de 
feestelijke aftrap van de werk-
zaamheden.
De werkzaamheden voor dit pro-
ject worden in twee fases uit-
gevoerd. In de week van 10 no-
vember wordt begonnen met 
de werkzaamheden aan de Pr. 
Beatrixstraat. Deze zijn naar ver-
wachting eind januari 2009  afge-
rond. Gedurende de werkzaam-

heden is er geen verkeer moge-
lijk over de Pr. Beatrixstraat. Het 
verkeer wordt omgeleid via de 
Oranjelaan en de Kleibroek. 

Vanaf februari 2009 wordt er be-
gonnen met de werkzaamheden 
aan de Ruiterweg. Gedurende de 
werkzaamheden is doorgaand 
verkeer op de Ruiterweg niet mo-
gelijk. Dit wordt omgeleid via de 
provinciale weg N203. Wel blijft 
het mogelijk om over de funde-
ring van de weg bedrijven te be-
voorraden. Dit zal aan de onder-
nemers en aanwonenden dui-
delijk kenbaar worden gemaakt. 
Het centrum blijft verder bereik-
baar via de Soomerwegh en de 
Dorpsstraat in Castricum.  

Start van EHBO-cursus 
Limmen - Een ongeluk zit in een 
klein hoekje en omdat de mees-
te ongelukken in en om het huis 
gebeuren is het handig om iets 
van EHBO af te weten. In Lim-
men wordt in januari door het 
Rode Kruis een nieuwe cursus 
EHBO gestart. 
Deze cursus leidt op voor het 
EHBO-diploma van het Oranje 
Kruis en bevat onder andere ver-
bandleer en AED (Automatische 
Externe Defibrillator). In tien les-
sen van elk 2,5 uur zal er met be-

hulp van een gediplomeerd ka-
derdocent de theorie en praktijk 
van de Eerste Hulp Bij Ongeluk-
ken geleerd en geoefend wor-
den. 
Op dinsdagavond zullen de 
cursussen plaatsvinden in de 
brandweerkazerne van Limmen. 
De kosten bedragen 150,00 eu-
ro. Voor nadere informatie en/
of aanmelding kan men bel-
len of mailen met Heleen van 
der Linden, tel. 072-5051929 of 
h.vander.linden@quicknet.nl.

Limmen - Donderdag 13 no-
vember houdt de Stichting WOL 
een informatieavond over de 
ontwikkelingsprojecten die zij 
ondersteunt in Burkina Faso. Als 
speciale gast is Salif Zodra aan-
wezig. Sodré is de coördinator 
van DSF, de partner van de WOL 
in Burkina Faso. Met behulp van 
dia’s nemen WOL en DSF be-
zoekers mee naar Burkina om 
de resultaten van de samenwer-
king te bekijken. Er is ook kunst-
nijverheid uit Burkina Faso te 
koop. De informatieavond wordt 
gehouden in de protestantse 
kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 
in Limmen. Het programma be-
gint om 20.00 uur. Wie de WOL 
en DSF wil steunen kan een do-
natie overmaken op 96.97.79.267 
t.n.v. Stichting WOL. De bijdrage 

Salif Zodra spreekt bij WOL 

wordt verdubbeld door de NC-
DO. 

Op zoek naar kunst voor 
de kersttentoonstelling
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 
weer op een groot aantal deel-
nemers en grote verscheiden-
heid in het werk gerekend. Ook 
de jeugd van twaalf tot met zes-
tien jaar wordt uitgenodigd om 
deel te nemen. Deelnemers kun-
nen zich inschrijven met schil-
derijen, beelden, kalligrafie, fo-
to’s, keramiek en edelsmeden. 

Het gekozen thema van dit jaar 
is ‘Schaduw’ Ook muzikanten en 
dichters worden uitgenodigd om 
zich aan te melden voor een op-
treden of presentatie tijdens de 
tentoonstelling. Aanmeldingsfor-
mulieren zijn bij Toonbeeld of via 
www.toonbeeld.tv verkrijgbaar. 
Het geheel vindt plaats op 25, 26 
en 28 december en op 1 januari.
Men kan zich aanmelden tijdens 
kantooruren bij Toonbeeld of via 
de website. Inschrijvingen moe-
ten binnen zijn uiterlijk vrijdag 5 
december.

Verhalenvertellers gezocht
Castricum - Bij De Verhalen-
groep kunnen mensen aanschui-
ven die wat hebben te vertellen. 
De verhalen worden door Radio 
Castricum 105 opgenomen en zo 
mogelijk gebruikt voor een ra-
dioprogramma of ter illustratie 
van dia’s van de Werkgroep Oud 
Castricum. De onderwerpen zijn: 
Het koningshuis, religie, spel-
letjes van vroeger, feestdagen, 
schoonmaak, middenstand in 
Castricum, lokale politiek, sport-

verenigingen in Castricum.
De bijeenkomsten, die in okto-
ber zijn gestart, worden begeleid 
door Gilde Castricum, en wor-
den gehouden op dinsdagoch-
tenden van 10.00 – 11.30 uur in 
het onderkomen van de Werk-
groep Oud-Castricum De Duyn-
kant, op de hoek Geverwegs/
Duinenboschweg. Belangstel-
lenden kunnen zich opgeven bij 
de Stichting Welzijn tel.: 0251-
656562. 

Lunch ondernemende vrouwen
Castricum - Businessclub CAL 
organiseert voor ondernemen-
de vrouwen een ‘Lady Lunch’ op 
dinsdag 18 en donderdag 20 no-
vember. Aan tafel zitten maxi-

maal tien vrouwen met een lei-
dinggevende functie of die wer-
ken als zelfstandige. Voor opga-
ve of meer informatie: mvdwal@
achilles.nu.

Kerstkaarten die veel meer 
doen dan geluk toewensen
Castricum - Met de decem-
bermaand in aantocht, nemen 
de vrijwilligers van Unicef weer 
plaats achter hun presentatie-
tafel in de bibliotheek van Cas-
tricum. Van maandag 17 novem-
ber 14.00 uur tot en met zater-
dag 20 december kan men hier 
kerstkaarten en cadeaus kopen 
waarvan de opbrengst wereld-

wijd ten goede komt aan kinde-
ren. De opbrengst van een set 
kerstkaarten maakt bijvoorbeeld 
mazelenvaccins voor vijf kinde-
ren mogelijk. 
Door het cadeau doen van een 
set kaarten of het versturen er-
van, werkt men actief mee om 
een betere wereld voor kinderen 
te creëren. 
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Nieuw
Motorreizen bij DICX 
auto- & motorrijschool
Uitgeest - Bij DICX auto- & mo-
torrijschool krijgen motorrijders 
in 2009 de kans om letterlijk 
en figuurlijk de grenzen te ver-
leggen. Buiten de jaarlijks door 
DICX rijschool georganiseer-
de ‘Geslaagdentour’, welke ex-
clusief voor de door DICX opge-
leide motorrijders wordt georga-
niseerd, worden er het komen-
de jaar door DICX twee meer-
daagse motorreizen georgani-
seerd naar het buitenland, te we-
ten Duitsland en Frankrijk. Hier-
bij worden de deelnemers onder 
begeleiding van een ervaren mo-
torrij-instructeur de fijne kneep-
jes van het rijden in bergachtige 
gebieden bijgebracht en krijgen 
zij de kans hun vaardigheden te 
vergroten. Waarbij het plezier in 
het motorrijden niet uit het oog 
verloren wordt. 
Om zowel voor de beginnende 
als ervaren motorrijders het ni-
veau acceptabel te houden, is er 
gekozen voor twee tochten, met 
elk een verschillend niveau. De 
eerste tocht, welke vier dagen 
duurt, zal worden georganiseerd 
van 25 tot en met 28 april en zal 
gaan naar de Eifel en Ardennen. 
Deze tocht is zeer geschikt voor 
de motorrijders die nog niet zo-
veel ervaring hebben met het rij-
den in bergachtig gebied, maar 
is desondanks ook een zeer leu-
ke trip voor de meer ervaren mo-
torreiziger. 
De tweede tocht, welke zeven 
dagen in beslag zal nemen en 
zal worden georganiseerd van 
4 tot en met 11 september (da-
tum onder voorbehoud), voert 

naar de Franse Alpen en zal via 
een flink aantal ‘Cols’ (bergpas-
sen) gaan, die onder andere be-
kend zijn van de Tour de France. 
Deze ‘Cols’ met hun stevige be-
klimmingen en afdalingen, de 
vele haarspeldbochten en vaak 
adembenemende vergezichten 
en schitterende natuur zijn uiter-
mate geschikt voor de wat meer 
ervaren motorrijders. Of motor-
rijders die hun grenzen wat meer 
willen verleggen en meer erva-
ring op willen doen. Door een 
zorgvuldige planning van het da-
gelijks aantal af te leggen kilo-
meters, en de mogelijkheid om 
halverwege de reis te kiezen 
voor een rustdag of kortere rit, 
is DICX  er toch in geslaagd het 
toeristische karakter van de reis 
te behouden. Bij de eerste reis is 
er gekozen voor een vaste over-
nachtingplaats, waar dagelijks 
van zal worden vertrokken. 
Bij de tweede reis naar Frank-
rijk is gekozen voor verschillen-
de hotels waar zal worden over-
nacht. Dit vanwege het grote-
re gebied wat zal worden door-
kruist. Om veel (saaie) snelweg 
kilometers te voorkomen en tijd 
te besparen, is er bij de tweede 
reis naar Frankrijk voor gekozen 
om een groot deel van de heen-
reis af te leggen per autoslaap-
trein, waardoor de deelnemers ’s 
ochtends op te tweede dag van 
de reis uitgerust vanuit het zui-
den van Frankrijk aan de reis 
kunnen beginnen. Geïnteres-
seerden kunnen voor meer in-
formatie een e-mail sturen naar 
info@dicxrijschool.nl

Ophalen van gebruikte kleding
Uitgeest - Gebruikte kleding, 
gordijnen, beddengoed, schoei-
sel en ander textiel kan men in 
bezorgde plastic zak of meerdere 
zakken op vrijdag 5 december ui-
terlijk om 9.00 uur aan de stoep-
rand klaarzetten. De vrachtau-
to van de stichting Sociaal Me-
dische/Hulpverlening aan Oost-
Europa (Stichting S.M.H.O.) haalt 
de zakken dezelfde dag nog op. 
Bewoners van een woonerf  kun-
nen de zakken op de algemene 
huisvuil–verzamelpunten depo-
neren. Een week voor de inzame-
ling ontvangt men een envelop 
met daarin de plastic zak. Op de 
envelop staat de juiste inzamel-
datum. De Stichting S.M.H.O. on-
dersteunt materieel en financieel 

kleinschalige projecten in medi-
sche en sociale instellingen in 
Oost-Europa. Stichting S.M.H.O. 
is aangesloten bij het Samen-
werkingsverband Kleding inza-
melende Instellingen (S.V.K.I.). 
Voor het inzamelen van de kle-
ding verleende de gemeente ver-
gunning. De Stichting S.M.H.O. 
is afhankelijk van de giften van 
de Nederlandse bevolking. Met 
deze hulp realiseert zij de navol-
gende projecten zoals: het leve-
ren van apparatuur, medicamen-
ten, patiëntenvervoer en inrich-
ten/renoveren van ziekenhuizen 
en sociale instellingen, alsmede 
het financieren van drinkwater-
projecten in onder andere Roe-
menië en Polen.

Optreden Jeroen van der 
Boom en friends in Bobs

Uitgeest - Op 21 november ver-
zorgt Jeroen van der Boom sa-
men met een aantal bevrien-
de zangtalenten een optreden  
tijdens een avondvullend pro-
gramma in Bobs Uitgeest.

De single ‘Jij bent zo’ heeft ge-
zorgd voor de grote doorbraak 
van Jeroen in Nederland. Na 
enkele weken stond Jeroen op 
nummer een in de drie belang-
rijkste charts van Nederland. Hij 
was gedurende een periode van 
meer dan tien weken in de top 
drie terug te vinden en bivak-
keerde meer dan twintig weken 
in de hitparades. Terwijl ‘Jij bent 
zo’ heel langzaam afdaalde in de 
hitparades, lag de tweede single 
al in de winkels. ‘Eén wereld’ is 
de opvolger van de hitsingle en 
stond ook in de top tien van de 
Nederlandse hitlijsten.
De zaal gaat open op 21:00 uur 
en het feest duurt tot 03:00 uur. 
Kaarten à 15,00 euro zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij de 
receptie van Bob’s Party Pala-
ce. Ook kan men online tickets 
bestellen. Kaarten aan de zaal 
kosten 20,00 euro. De minimum 
leeftijd is zestien jaar.

Ball du Masque met 
dj Jurgen & Bo Bellow 
Uitgeest - Zaterdag 15 novem-
ber vindt Ball du Masque plaats 
in Club Planet in Uitgeest. Een 
spectaculair gemaskerd feest, 
waarbij alle bezoekers die met 
een masker komen gratis entree 
krijgen.
Dj Jurgen (bekend van zijn top 
10 hits ‘Better of alone’ en ‘Hi-
gher & Higher’) en dj Bo Bel-
low staan achter de draaitafels 
deze avond. Vanuit een verras-
send decor sturen zij de beats de 
dansvloer op.
De beide dj’s zullen (latin)house, 

club, groove en electro draaien.
Club Planet aan de Westerwerf 
in Uitgeest organiseert wekelijks 
trendy feesten voor publiek van 
achttien jaar en ouder. 

Informatieavond kind en geloof
 Uitgeest - ‘Wat vier je met Kerst, 
of Pasen?’ ‘Hoe vertel je een kind 
over de verschillende religies in 
Nederland?’ Om jonge ouders te 
helpen bij deze vragen organi-
seert de protestantse gemeente 
Uitgeest/Akersloot op maandag 
17 november een informatie- en 
ontmoetingsavond voor ouders. 
Samen met een aantal ouders uit 
de gemeente organiseert men 
deze avond: om mensen van de 
eigen leeftijd te ontmoeten; om 

samen te spreken over het the-
ma: ‘Hoe breng je kinderen groot 
in deze wereld; wat wil je ze 
meegeven? Wat is de rol van ge-
loof hierbij? Wat zijn goede infor-
matiebronnen?’ 

Locatie: Jeugdhuis, Castricum-
merweg 6, naast de kerk in Uit-
geest. De informatieavond be-
gint om 20.00 uur. Voor meer 
inlichtingen en opgave: Marrie 
Kroon, tel. 0251-313066.

Presentatie van 
popcursussen 
Muziekschool
Heemskerk - Zaterdag 15 no-
vember vindt de eerste popcur-
suspresentatie van dit cursusjaar 
plaats op het vertrouwde poppo-
dium van de Nozem. De produc-
tie en organisatie van deze avond 
liggen in handen van de muziek-
school Heemskerk. De bands 
zijn de afgelopen maanden ge-
coacht door de docent Hans Chi-
alastri en zijn begeleiders. 
De volgende vijf gloednieuwe-
bands zullen het podium van De 
Nozem betreden: Mitch & the 
chicks, Geen haar beter, Very 
Foiscinating, De Zeshoek Vijf en  
Belaggeluk. 

In de week van 17 november 
starten de nieuwe cursussen. 
Locatie: De Nozem en de Non, A. 
Verherentstraat 1 te Heemskerk
Start: 21.30 uur. Entree: 2,00 eu-
ro aan de zaal en geen voor-
verkoop. Informatie: Muziek-
school Heemskerk, tel.: 0251-
257999/991.

Very Foiscinating.

Millhouse report
Uitgeest - Vanaf nu ook welke 
woensdag inloop! De Disco Flitzz 
is voortaan op elke eerste zater-
dag van de maand. 
Woensdag 12 november: Chill-
time! 15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 16 
jaar. Toegang gratis.
Woensdag 12 november: Laat-
ste Breakdance les (Kijkavond!), 
19:30 – 20:30 uur. Laatste break-
danceles. Deze laatste les is een 
kijkavond voor mensen die graag 
willen weten wat de deelnemers 
geleerd hebben.
Vrijdag 14 november: Chilltime, 
15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 16 jaar.
Toegang gratis.
Vrijdag 14 november: Mo-
vie Night (film kijken op groot 
scherm met topgeluid), 20:00 – 
22:30 uur, vanaf 11 jaar. Toegang 
gratis.
Zaterdag 15 november: Work-
shop glaswerk decoreren, 10:00 
– 13:00 uur, vanaf 7 jaar. Voor-
af aanmelden op millhouse.jong-
uitgeest.nl.
Dinsdag 18 november: Chilltime, 
15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 16 jaar. 
Toegang gratis.
Woensdag 19 november: Chill-
time, 15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 16 
jaar. Toegang gratis.
Vrijdag 21 november: Chilltime, 
15:00 – 17:30 uur, 11 t/m 16 jaar.
Toegang gratis.
Mill House is te vinden aan de 
Molenwerf 6 in Uitgeest.

Geen krant ontvangen?
Bel 0251-674433
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Late herfst in het Heilooër Bos
Heiloo - Zoals elke derde zon-
dag van de maand, organiseert 
het IVN, Vereniging voor Na-
tuur- en Milieueducatie, ook op 
zondag 16 november een na-
tuurwandeling in het Heiloo-
er Bos. Het afgevallen blad ver-
stopt soms de grote blikvangers 
van de herfst, de paddestoelen. 
Maar de bomen komen wat be-
ter in zicht. Donkere stammen 
tegen een nevelige achtergrond. 
De gids zal aandacht besteden 
aan de schors en nieuwe knop-

pen, bijvoorbeeld van de linde 
en de moerascipres, en aan de 
naaldbomen. Ook let men op de 
vogels die zich laten zien of ho-
ren. Als er veel regen gevallen is, 
zijn laarzen of stevige schoenen 
wel nuttig. Ook deze keer begint 
de wandeling om 10.00 uur bij de 
Kattenberg aan de Kennemer-
straatweg in Heiloo en duurt de-
ze ongeveer twee uur. Voor na-
dere inlichtingen: IVN-Heiloo@
hccnet.nl of tel. 072-5325110. 
Foto: Paul ten Have.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
28-10-2008: Esmée Johanna 
Gijsberta, dochter van H.P.N. Nij-
man en M. Hoetmer, geboren 
te Alkmaar. 31-10-2008: Guus 
Noud, zoon van B.M.A.. Flan-
tua en M.C.M. Dekker, geboren 
te Castricum. 03-11-2008: Dani-
que, dochter van C.H. Glorie en 
J. Tunteler, geboren te Beverwijk. 
03-11-2008: Devillin, dochter van 
I. Liffmann en R. de Jong, gebo-
ren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
02-11-2008: Finn George, zoon 
van G.O.J. Birringer en C. Dek-
ker, geboren te Zaanstad.

Huwelijken en partnerschaps-

registraties:
04-11-2008: Laarhuis, Eddo en 
Koopman, Petri, beiden wonen-
de te Castricum.

Overleden:
Wonende te Akersloot:
30-10-2008: Broersen, Johannes, 
oud 88 jaar, overleden te Heer-
hugowaard, gehuwd met B.J. van 
Lieshout.
Wonende te Castricum:
31-10-2008: Druijven, Wilhelmus 
A., oud 77 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met A.G. Boon.
Wonende te Limmen:
01-11-2008: Schermer, Anna 
M.P., oud 76 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
A.P. Groot.

Start cursussen Plusactiviteiten
Castricum - In november star-
ten bij Plusactiviteiten in het 
Bonhoeffercollege diverse cur-
sussen en workshops. 

Op maandag 17 november en op 
woensdag 19 november starten 
de basiscursussen digitale  foto-
bewerking, vijf lessen van 19.30 
tot 22.00 uur.
Op vrijdag 21 november start de 
cursus computergebruik voor 
senioren, zes lessen van 15.30 
tot 16.45 uur. Deze cursus is spe-
ciaal bedoeld voor mensen die in 
een rustig tempo meer over com-
puters te weten willen komen. 
Op maandag 24 november kan 
men van 19.15 tot 21.15 uur de 

lezing quantummechanica vol-
gen.
Woensdag 26 november wordt 
de lezing hormonale proble-
men: Premenstrueel syndroom 
en overgangsklachten van 19.30 
tot 21.30 uur gegeven.
Op donderdag 20 november 
wordt de workshop kettingen 
maken gegeven van 19.00 tot 
22.00 uur. 
Op donderdag 27 november kan 
men de workshop feestelijk in-
pakken van 19.00 tot 22.00 uur 
volgen.
Voor informatie en inschrijving 
kan men bellen met 0251 – 67 18 
37 of kijken op www.plusactivi-
teiten.nl 

Lezing bijna doodervaringen 
in Bibliotheek Castricum
Castricum - Bob Coppes en 
Marga van Lennep-Kernkamp 
van Stichting Merkawah verzor-
gen op donderdag 27 november, 
op uitnodiging van de bibliotheek 
en Volksuniversiteit Castricum, 
een lezing over bijna dooderva-
ringen. De lezing vindt plaats in 
de bibliotheek, Geesterduinweg 
1 en begint om 20.00 uur. Toe-
gangskaarten zijn voor 6,50 eu-
ro verkrijgbaar bij de bibliotheek, 
boekhandel Laan en de VUcas. 
Vanwege de verwachte grote be-
langstelling voor de lezing is het 
raadzaam om in de voorverkoop 
een toegangskaart te kopen.
Bijna doodervaringen (BDE) zijn 
van alle tijden, maar komen de 
laatste jaren steeds vaker voor, 
met name door geslaagde reani-
matie in levensbedreigende si-
tuaties. De Nederlandse cardio-
loog Pim van Lommel c.s. heeft 
wetenschappelijk onderzoek 
verricht naar BDE bij mensen 
die vanwege een hartstilstand 
klinisch dood zijn geweest. Hij 
heeft aangetoond dat een BDE 
niet afhankelijk is van medische 
of psychologische invloeden. Tij-
dens een BDE kunnen mensen 
waarnemingen doen buiten hun 
lichaam, emoties ervaren en zich 
feiten herinneren. Opvallende 

ervaringen zijn bijvoorbeeld: in 
een flits een terugblik hebben op 
het eigen leven, ontmoeting met 
dierbare overledenen en een al-
omvattende en onvoorwaardelij-
ke liefde. Vaak zeggen mensen 
met een BDE: “Ik ben niet bang 
meer voor de dood; ik heb al een 
stukje van het leven na de dood 
ervaren”. Ook zeggen ze: “Ik ging 
weer terug naar mijn lichaam, 
want ik heb hier op aarde nog 
een taak.” Mensen met een BDE 
worden vaak minder materialis-
tisch en meer geïnteresseerd in 
wezenlijke vragen rond leven en 
dood.
Stichting Merkawah begeleidt 
mensen die een bijna dooderva-
ring hebben gehad. De stichting 
organiseert onder andere lan-
delijke en regionale bijeenkom-
sten waar BDE’rs elkaar kun-
nen ontmoeten. Daarnaast geeft 
de stichting voorlichting over het 
verschijnsel en verricht er on-
derzoek naar. Lezingen worden 
meestal verzorgd door tweetal-
len waarbij één van de sprekers 
ervaringsdeskundige is. Zo ook 
op donderdag 27 november, Bob 
Coppes publiceerde een boek 
over BDE en Marga van Lennep-
Kernkamp belicht het verschijn-
sel vanuit haar eigen ervaringen. 

RKZ start regionale kraam- 
zorg Midden Kennemerland
Beverwijk - Het Rode Kruis Zie-
kenhuis start met een kraam-
zorgcentrum: Regionale Kraam-
zorg Midden Kennemerland. In 
het centrum wordt samenge-
werkt tussen de gynaecologen 
van het RKZ, regionale verlos-
kundigen, ViVa Zorggroep en de
jeugdgezondheidszorg. Doel: de 
kraamtijd een feestje laten zijn. 
Binnenkort kunnen vrouwen die 
zijn uitgerekend in 2009 en wo-
nen in Beverwijk, Heemskerk, 
Uitgeest, Castricum of Velsen 
zich inschrijven voor kraamzorg. 
Op dit moment geldt dit voor ver-
zekerden bij Achmea en OHRA 
en dat zal heel snel gaan uitbrei-
den.
Wat de vrouw wil staat centraal 
in het nieuwe kraamzorgcen-
trum. Zo wordt er nauw samen-
gewerkt door professionals die 
het werkgebied als hun broek-
zak kennen; iets waar veel be-
hoefte aan is. Ook kan de hoe-

veelheid en vorm van de zorg in 
onderling overleg worden afge-
sproken. Tijdens een intakege-
sprek kunnen specifieke wen-
sen worden besproken. Dit kan 
alleen zorg voor moeder en baby 
zijn, maar bijvoorbeeld ook het 
opvangen van een ander kind, 
draaien van een extra was of zor-
gen voor avondeten.
Het is uniek dat kraamzorg vanuit 
een ziekenhuis wordt geregeld. 
Als men in het Rode Kruis Zie-
kenhuis bevalt wordt de kraam-
zorg van daaruit georganiseerd; 
de kraamverzorgende komt dan 
naar het ziekenhuis. 
Opvallend is dat een ruim aan-
tal kraamverzorgenden zich in-
middels heeft gemeld om bij het 
centrum te komen werken, ter-
wijl er op veel plaatsen tekort is 
aan dit personeel.
Het hoofdkantoor van de organi-
satie bevindt zich in het RKZ aan 
de Vondellaan in Beverwijk. 

Hulp bij 
problemen
Castricum - Problemen horen 
bij het dagelijks leven. Iedereen 
krijgt er wel eens mee te maken. 
Soms is het fijn om daar met ie-
mand over te praten. Er zijn bij 
allerlei organisaties beroeps-
krachten die mee willen den-
ken en de situatie in kaart wil-
len brengen. Gedacht kan wor-
den aan een jongeren- of oude-
renwerker, een maatschappelijk 
werker of een sociaal juridisch 
medewerker, et cetera. Zij kun-
nen een luisterend oor bieden, 
praktische zaken, voorzieningen 
en regelingen uitzoeken en sa-
men met hen kan bekeken wor-
den welk (hulp)aanbod zinvol 
kan zijn en welke stappen goed 
zijn om gezet te worden.
Wie gebruik wil maken van het 
bovenstaande of meer wil we-
ten, over wat organisaties zoal te 
bieden hebben, kan contact op-
nemen met het Zorgloket of  het 
Cliënteninformatiepunt (Clip) in 
de buurt. Een afspraak maken 
is niet nodig, men kan zo bin-
nen lopen.
In Limmen is het Zorgloket te 
vinden in het voormalige ge-
meentehuis, Zonnedauw 4. Ge-
opend maandag tot en met don-
derdag van 9.00 – 16.00 uur en 
op vrijdag van 9.00 – 12.30 uur. 
In Castricum is de Clip te vin-
den bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5. Deze 
is op werkdagen geopend van 
9.00 – 12.30 en 13.30-15.30 uur. 
Op vrijdagmiddag is de Stichting 
gesloten. 
In Akersloot kan men op woens-
dagmiddag tussen 14.30 en 
16.30 uur langskomen in de Clip 
in de bibliotheek, Rembrandtsin-
gel 1. 
Men kan ook bellen of e-mailen. 
Het Zorgloket bereikt men op tel. 
0251-661122 of mailadres ge-
meentebestuur@castricum.nl en 
de Clips zijn bereikbaar op tel. 
0251-656562 of mailadres info@
welzijncastricum.nl.

Ledenavond 
van de K.V.G. 
in de Burgerij
Limmen - Woensdag 19 novem-
ber is er weer de ledenavond 
van de K.V.G. in de ‘Burgerij’ 
om 20.00 uur. Columniste mevr. 
Paarlberg-Spaanderman van het 
agrarisch weekblad Oogst houdt 
deze avond een spreekbeurt met 
de titel ‘Flanel’. Ook nieuwe le-
den zijn welkom.

Goede opbrengst 
Alzheimercollecte
Castricum - De opbrengst van 
de Alzheimercollecte die in de 
week van 3 tot 8 november is 
gehouden is voor Castricum 
6.321.19 euro en voor Bakkum 
1.068.49 euro. 

Rollatordag in ‘de Boogaert’
Castricum - Op dinsdag 
18 november organiseert 
Viva!Zorggroep, in verzorgings-
huis ‘de Boogaert’, De Boogaert 
20 in Castricum een rollatordag. 
Van dit aanbod kunnen de be-
woners van de Boogaert en in-
woners van Castricum kosteloos 
gebruik maken. De doelstelling 
van een rollatordag is het ver-
hogen van de veiligheid van rol-
latorgebruikers, waardoor onge-
lukken en overbelasting minder 
voorkomen.
De rollatordag start met een rol-

latorshow van 10.00 tot 11.00 
uur. Deze show toont de kwali-
tatief goede rollators met keur-
merk. De voordelen en techni-
sche mogelijkheden worden ge-
demonstreerd. Tevens wordt in-
formatie over aanschaf, vergoe-
ding en onderhoud gegeven.
Na de show is er een rollator-
spreekuur van 11.00-16.00 uur. 
Tijdens het spreekuur zorgen 
technici voor een keuring. Ter 
plekke worden eenvoudige re-
paraties en aanpassingen ver-
richt.
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Gemeentebegroting hevelt
geld over van arm naar Rijk
Donderdag 6 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2009 
vastgesteld.  GroenLinks heeft als enige tegengestemd. Waarom? 
Wethouder Hommes van Financiën (PvdA) had trots als grootste wa-
penfeit gepresenteerd dat hij geld van het Rijk en winst van Eneco had 
ingezet om de OZB te matigen. Dat geld van het Rijk is door álle be-
lastingbetalers opgebracht. En de winst van Eneco door álle klanten van 
Eneco (die dus best wat minder voor hun gas en/of electra hadden kun-
nen betalen). Dat gaat dus nu, door matiging van de OZB, bijna allemaal 
naar de huiseigenaren in de gemeente, en vooral naar de eigenaren van 
de duurste huizen. Huurders betalen immers geen OZB meer. 
Dit vinden wij geen eerlijke verdeling. De gemeente als een soort omge-
keerde Robin Hood: geld overhevelen van arm naar rijk. Daarom hebben 
we voorgesteld dat geld te gebruiken om de tarieven voor vuilophaal en 
het riool te matigen: iets waar álle bewoners van zouden profiteren. 
Ook vroeger legde de gemeente op deze tarieven toe, maar de laatste 
jaren moet het per se kostendekkend zijn. Daarbij worden ook forse 
bijdragen aan de reserves tot die kosten gerekend. Zo betaalt u dit jaar 
25% van uw rioolrecht voor een groei van de reserve met eveneens 25% 
in één jaar! B
eetje overdreven, vinden wij. Volgens onze voorstellen zouden alle huur-
ders en alle eigenaren van huizen tot gemiddeld een kleine viereneen-
halve ton erop vooruit zijn gegaan. Eigenaren van een huis van een mil-
joen zou het ruim drie tientjes per jaar meer gekost hebben.
Deze voorstellen voor een rechtvaardiger verdeling van de meevallers 
zijn verworpen met alleen de stemmen van GroenLinks en de Vrije Lijst 
vóór. Reden voor ons om tegen deze begroting te stemmen, nu een 
ónrechtvaardige verdeling werd afgeschilderd als de grootste verdienste 
van die begroting. Wij willen het komende jaar het bijna heilig verklaarde 
leerstuk van de kostendekkendheid van openbare gezondheids- en mi-
lieuvoorzieningen als vuilophaal en riolering ter discussie stellen – zeker 
als het om het reserveren voor de toekomst gaat.
De bijna ongebreidelde groei van de reserve voor het riool kan wel wat 
minder, en moet worden opgebracht op een manier waarbij de sterkste 
schouders de zwaarste lasten dragen. Dat zou toch ook een PvdA-wet-
houder en –fractie moeten aanspreken?
Toch ook nog een positieve noot: onze motie ( ingediend samen met de 
PvdA) om een ambtenaar aan te wijzen om omwonenden van bouw-
projecten voor te lichten over te volgen procedures, hoe te handelen bij 
planschade, nadeelcompensatie en schade door bouwactiviteiten is wel 
aangenomen.

Namens de fractie van GroenLinks, 
Aart Waterman en Janine Cornel-Draijer.

Eenmalige uitkering voor 
de minima in Castricum 
Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota 2008 in de Tweede Ka-
mer is er op initiatief van de PvdA’er Hans Spekman, middels het aan-
nemen van een amendement, besloten om dit jaar 50 miljoen euro 
extra beschikbaar te stellen voor inkomensondersteuning van minima. 
Doel van het amendement is om alle gezinnen in Nederland met een 
inkomen tot 120% van het minimumloon (+/- 21.000 euro bruto) een 
bedrag van 50,00 euro te kunnen uitkeren in de weken voor Kerstmis. 
De Kamer gaf het kabinet opdracht hiervoor een goede regeling te 
bedenken, die zo min mogelijk uitvoerings- en verantwoordingsver-
plichtingen oproept. Staatssecretaris Aboutaleb heeft er voor gekozen 
om het geld aan gemeenten in oktober over te maken via een zoge-
naamde integratie-uitkering. Gemeenten mogen het verstrekken van 
de 50,00 euro aan laten sluiten bij hun lokale beleid. Om het als een-
malige uitkering aan deze doelgroep te laten uitbetalen moet de ge-
meente op lokaal niveau daartoe nog wel besluiten. Op initiatief van de 
fractie PvdA Castricum heeft de wethouder toegezegd de ingediende 
motie uit te willen voeren. Hierdoor is het ‘in stemming’ brengen van 
het amendement overbodig geworden en kan de minima van Castri-
cum uitkijken naar deze extra uitkering in december. 
Vanaf 5 november kunnen mensen op de website www.50eurovoorminima.
nl berekenen of ze in aanmerking komen voor een toeslag van 50 euro 
aan het eind van het jaar. Omdat niet alle minima die voor de 50,00 
euro in aanmerking bekend zijn bij de gemeente wordt er momenteel 
achter de schermen hard gewerkt aan de uitvoering van het verstrek-
ken van deze uitkering. Binnenkort zal de gemeente over de wijze van 
aanvragen via de gemeentepagina in de lokale weekbladen meer be-
kend maken. 

Dreigende sluiting 
polikliniek Marelsdal!
In de digitale nieuwsbrief van 22-10 van het blad PSY stond pontificaal 
op de voorpagina een artikel met deze kop. Wat krijgen we nou?
GGZ Dijk en Duin is sinds kort een fusie aangegaan met de Haagse 
GGZ-instelling Parnassia Bavo Groep. Deze, veel grotere, fusiepartner 
zou er op hebben aangedrongen om een deel van de patiënten te laten 
behandelen in toekomstige PsyQ-vestigingen In Beverwijk, Purmerend 
en Zaandam. PsyQ-vestigingen helpen over het algemeen mensen bin-
nen 10-15 sessies op de rails. Maar waar worden de chronische cliënten 
dan geholpen? Een woordvoerder  van Dijk en Duin schijnt gezegd te 
hebben dat er absoluut geen cliënten tussen wal en schip zullen vallen... 
Op Marelsdal worden tussen de 700-800 cliënten naar volle tevreden-
heid geholpen door een goed draaiend en gemotiveerd team. Deze cli-
enten zijn vertrouwd geraakt met hun behandelwijze (én behandelaar) 
en het gebouw, wat hun behandeling ten goede komt. Een verhuizing 
zou voor hen een ernstige verstoring van hun dagelijks leven inhouden, 
met alle gevolgen van dien.
Bovendien wordt er ook nog eens winst gemaakt! Als dit een commer-
ciële afweging zou zijn,  zijn er alleen maar cliënten die daar de dupe 
van worden! 
De goede kwaliteit van zorg en de winstgevendheid zouden in een kan-
toor door managers met een pennenstreek van de kaart worden ge-
veegd!
De medewerkers van Marelsdal zijn inmiddels in actie gekomen tegen 
de dreigende sluiting. Zij worden gesteund door diverse huisartsen uit 
de regio.
Ook de cliënten zelf kunnen in actie komen! Bent u zelf cliënt of kent u 
iemand die dat is en bent u het ook niet eens met de dreigende sluiting 
van Marelsdal: laat het dan weten! U kunt e-mailen via marelsdal@un-
derwater.nl of schrijven via Postbus 465, 1940 AL Beverwijk. Alle reac-
ties zullen aan Marelsdal overhandigd worden.

Help de Roemenen
Dicht bij de Roemeense stad Oradea zijn er twee Nederlandse gezinnen 
die ieder een bedrijf leiden. De bedrijven doen beiden aan akkerbouw; 
onder andere teelt van aardappelen, bieten en uien. De twee bedrijven 
worden vanuit Nederland met zendingsgeld en dergelijke gefinancierd. 
Doel is de Roemeense werknemers geld te laten verdienen en ze vaar-
digheden bij te brengen, zodat ze in de toekomst wellicht hun eigen 
(akkerbouw)bedrijf kunnen opzetten.
Verder is er weer heel veel kleding uitgedeeld aan armlastige groepen 
mensen in Roemenië. Alle gevers uit Castricum en omstreken weer heel 
erg bedankt. 
Er is Hoop voor Roemenië gaat nu verder samenwerken met Gain Hol-
land (www.gainholland.org). De Stichting De Ondergrondse Kerk uit Go-
rinchem, waar voorheen veel mee samen werd gewerkt, gaat voortaan 
meer samenwerken met andere soortgelijke organisaties om zo een-
voudiger en met meer financiële armslag de gestelde doelen te kunnen 
verwezenlijken. 
Het grootste deel van de ingeleverde kleding blijft naar allerlei projecten 
gaan, een kleiner deel van de kleding gaat verkocht worden om zo de 
transporten te kunnen bekostigen. Als mensen het niet prettig vinden 
dat ingeleverde kleding hiervoor verkocht wordt, dan is daar alle begrip 
voor. Wellicht dat u dan een ander inzameladres kunt vinden, om de 
kleding aan te geven. Elke dag van 8.30 uur tot 18.00 uur kan men op de 
Pimpernel 6 te Castricum het volgende inbrengen: dekens, handdoeken, 
incontinentiemateriaal, kleding, linnengoed, schoenen, shampoo, tand-
pasta, tandenborstel, toiletartikelen en zeep.
Elly Berkhout, Castricum.

Optreden van 
het Nikitov 
ensemble
Castricum – Met het Nikitov en-
semble pakt Iskra de draad van 
het Jazz & Wereldmuziek Festi-
val weer op. 
Iskra brengt wereldmuziek van 
oost tot west en van noord tot 
zuid door enthousiaste, talent-
volle jonge musici die de muzi-
kale tradities in originele of ver-
nieuwde vorm tot klinken bren-
gen. Deze authentieke muziek 
swingt en sprankelt of stemt 
soms weemoedig. Het jiddisch 
en klezmerensemble Nikitov 
speelt zaterdagavond 15 novem-
ber om 20.15 uur in Stayokay 
Bakkum-Noord. 
Toegangsprijs bedraagt 10,00 
euro, Iskra-donateurs 8,00 eu-
ro en kinderen tot en met twaalf 
jaar 6,00 euro. Groepskorting van 
10% vanaf 10 personen is moge-
lijk. Info en kaarten bestellen op 
www.iskra.nl en via info@iskra.nl 
of tel. 0251 674379.

Nikitov, het jiddisch ensemble 
van Niki Jacobs is een akoes-
tisch ensemble dat jiddische lie-
deren en klezmer speelt, waar-
bij ritme en klank uit de Gypsy 
Jazz en de Oost-Europese volks-
muziek duidelijk doorklinken. De 
vocale interpretaties van zange-
res Niki Jacobs krijgen krachtige 
ondersteuning van een groep ui-
terst creatieve instrumentalisten. 
Sinds 2000 heeft Nikitov inmid-
dels talrijke optredens verzorgd 
in een aantal Europese landen 
en in de Verenigde Staten. 
Sinds half oktober heeft Nikitov 
een nieuwe samenstelling. Zan-
geres en oprichter Niki Jacobs 
heeft een drietal interessante, 
gepassioneerde en enthousias-
te muzikanten om zich heen ver-
zameld. 
De klassiek geschoolde violist 
Alex Klimas uit Oekraïne en uit 
Duitsland Leon Gurvitsh op pia-
no en Heiko Lehman op contra-
bas, beiden ervaren in jiddische 
en klezmermuziek. 

Themabijeenkomst Gilde Castricum
Castricum - Tijdens de bijeen-
komst op 19 november van Gil-
de Castricum zullen onder ande-
re de volgende onderwerpen aan 
de orde komen: Op eenvoudige 
wijze een adressenlijst in Micro-
soft Word maken en aan de hand 
van deze adressenlijst etiketten 
maken voor bijvoorbeeld het ver-
zenden van kerstkaarten. 
Dit is één van de themabijeen-
komsten rond de computer die 
georganiseerd worden door de 

Stichting Welzijn (Gilde Castri-
cum) en de bibliotheek. Kenmer-
kend voor deze bijeenkomsten 
zijn het rustige tempo en de per-
soonlijke aandacht. 
De bijeenkomst wordt gehouden 
van 14.15 – 16.15  op de boven-
verdieping van de bibliotheek. 
Belangstelllenden kunnen zich 
hiervoor opgeven in de biblio-
theek, Geesterduinweg 1 te Cas-
tricum, tel. 65 37 62. De kosten 
zijn 5,00 euro.
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Wisenten in De Hoep
Bakkum - Vanaf 14 november 
wordt de vaste tentoonstelling in 
bezoekerscentrum De Hoep uit-
gebreid met een speciale hoek 
over wisenten. PWN zet wilde 
wisenten in bij een begrazings-
project. In de nieuwe wisenten-
hoek komen de bezoekers meer 
te weten over hoe de dieren met 
elkaar leven, wat ze eten, waar 
ze leven en wat de beoogde ef-
fecten zijn van de wisenten op 
de duinvegetatie en het land-
schap. PWN, de stichtingen ARK 

natuurbeheer, Duinbehoud en 
Kritisch Bosbeheer hebben zes 
wisenten uit Polen laten overko-
men en losgelaten in duingebied 
Het Kraansvlak. Het is voor het 
eerst in Nederland dat deze die-
ren in het wild zijn uitgezet. Twee 
wisenten dragen een zender. Zo 
kan iedereen op www.wisenten.
nl zien waar de dieren in het ter-
rein lopen. Bezoekerscentrum 
De Hoep is geopend van dins-
dag tot en met zondag van 10.00 
- 17.00 uur. 

Leer de Lindyhop bij Fruns 

Gratis longfunctiemeting
Regio - Op woensdag 19 novem-
ber is het wereld COPD-dag. Op 
deze dag doet de afdeling Long-
geneeskunde van het Rode Kruis 
Ziekenhuis, in samenwerking 
met het Astma Fonds, voor het 
tweede jaar mee aan de nationa-
le longfunctiemeting. 

Van 10.00 uur tot 16.00 uur is er 

in het Atrium van het RKZ een 
gratis longfunctiemeting. COPD 
is de verzamelnaam voor chro-
nische bronchitis en longemfy-
seem. Mensen in de risicogroe-
pen (40+, (ex)roker, last van 
ademhalingsklachten, kortade-
migheid, last van hoesten, slijm 
opgeven) en alle geïnteresseer-
den zijn welkom. 

Gezond in werk
Regio - GGZ Dijk en Duin gaat 
op maandagavond 24 novem-
ber van start met een inloop voor 
mensen die veel stress in hun 
werk ervaren en daar verande-
ring in willen brengen. De trai-
ning is op de maandagavond van 
19.00 tot 21.00 uur aan de West-
zijde 120 in Zaandam. Aanmel-
den: tel.: 075-6814450.

‘Als het licht fluistert’
Heiloo - De workshop ‘Als het 
licht fluistert’ gebruikt persoon-
lijke ervaringen als uitgangs-
punt. Aan de hand van gerich-
te opdrachten worden herin-
neringen omgezet in woorden. 
Schrijftalent is niet van belang, 
plezier in schrijven hebben wel. 
De workshop wordt gegeven in 
Heiloo op vrijdag 28 november 
van 10.00 uur tot 16.00 uur. In-
lichtingen en/of opgave: bel: 072 
5332418 of mail: info@margreet-
schouwenaar.nl.

Castricum - Remco de Haan en 
Erik Westerhof vormen al sinds 
1980, toen ze nog studeerden 
aan het Gronings Conservatori-

Concert Groningen Guitar Duo

um, het Groningen Guitar Duo. 
Het bijzondere van hun reper-
toire is de variatie in de muziek-
keuze. Ze spelen originele klas-
sieke werken, maar wisselen die 

af met internationale folkmusic. 
Ook spelen ze jazzgitaar en heb-
ben op dat gebied bijvoorbeeld 
een cd opgenomen met compo-
sities en bewerkingen van jazzgi-
tarist John McLaughlin. Maar het 
allerbelangrijkste van hun optre-
den is ongetwijfeld hun persoon-
lijke, vaak humoristische, contact 
met de zaal, wat in een intieme 
ruimte als de aula van Toonbeeld 
waar ze optreden nog eens extra 
tot z’n recht komt.
Het concert is op 23 november 
om 11.30 uur in Toonbeeld. Toe-
gang: 9,50 euro, cjp/65+ 8,00 
euro. Kaarten aan de zaal, mu-
ziekhandel Borstlap, The Read-
shop en boekhandel Laan of re-
serveren op tel. 0251-659012 en 
de website.

Dropping
Limmen - Op vrijdagavond 14 
november organiseert Conquis-
ta de avontuurlijke dropping. 
De dropping is speciaal bedoeld 
voor de tienergroep Club X-tra 

(twaalf tot zestien jaar) en start 
om 19.00 uur in Conquista aan 
de Kerkweg 50 te Limmen. Voor 
vervoer en begeleiding wordt 
gezorgd. Natuurlijk wel goede 
schoenen, jas en dikke trui aan-
trekken. 

Castricumse pop jaren ‘60 en 
symfonische rock ontmoeten elkaar
Castricum - Voormalig muzikant 
Gerard (Dave) van de Schaaf, die 
in de jaren zestig onder meer 
als gitarist deel uitmaakte van 
de destijds in Castricum maar 
ook daar buiten populaire beat-
groepen The Frogs LTD, Head 
Over Heals en Flashpoint6 en 
Jos Commandeur gitarist van de 
Castricumse Symfonische Rock-
formatie Balloon zijn zondag 16 
november tussen 13.00 en 14.00 
uur gast in het radioprogram-
ma Commuzika bij Radio Cas-
tricum105. Dit heeft alles te ma-
ken met het onlangs verschenen 
en uitgebrachte jaarboek van de 
werkgroep Oud –Castricum.
Omdat in het jaarboek ook aan-
dacht wordt besteed aan Castri-

cum in de jaren zestig verscheen 
er tegelijkertijd met het jaarboek 
een cd met in de jaren zestig op 
vinylsingle uitgebracht repertoi-
re van de destijds in Castricum 
en ver daarbuiten populaire Cas-
tricumse beatgroepen zoals The 
Froggs LTD, Head Over Heals & 
Flashpoint6. 
De tegenhanger voor de beat-
muziek uit de jaren zestig in Cas-
tricum is de eveneens voor een 
deel uit Castricum afkomstige 
symfonische rockgroep Balloon.
Programmamaker/presentator 
Anton van Kaam heeft de Bal-
loon gitarist Jos Commandeur 
voor het programma uitgenodigd 
omdat de band onlangs heeft 
getekend bij het Franse nr.1 IN-

DI label Musea Records.
Dat betekent dat het debuutal-
bum Motivation van Balloon we-
reldwijd zal worden uitgebracht 
door deze platenmaatschap-
pij en dat er in 2009 waarschijn-
lijk ook een nieuw album van de 
groep op het label Musea Re-
cords zal verschijnen.
Commuzika van zondag 16 no-
vember zal dan ook in het teken 
staan van “de beleving van pop-
muziek maken in de jaren zes-
tig in Castricum en Nederland “, 
optredens destijds en uitgaan in 
Castricum van de jaren zestig.
Uiteraard ook veel muziek van 
de door beide muzikanten uit-
gebrachte cd’s, maar ook andere 
jaren zestig muziek.

Castricum - Maandagavond 
17 november om 19.30 uur start 
Studio Fruns met Lindyhop voor 
beginners. Lindyhop is een jazz-
dans uit de jaren 20 en 30 van de 
vorige eeuw. Fruns organiseert 

ook jazzdansfeesten waar deze 
danspassen in de praktijk kun-
nen worden gebracht. De eerste 
les is een gratis proefles. Voor 
meer informatie: info@fruns.nl, 
tel.:06-51046044. 

kooKKunst gaat ook op 
dinsdagavond op sjiek
Castricum - In de afgelopen 
maanden bleken de drie gan-
gen diners op donderdagavond 
een doorslaand succes te zijn! 
Daarom gaat leerwerkrestaurant 
kooKKunst aan de Gasstraat 3 
in Castricum nu ook iedere dins-
dagavond ‘op sjiek’. 

Op dinsdagavond serveerde 
kooKKunst altijd een traditionele 

aantal mensen doorgestroomd 
zijn is er nu ook weer plaats voor 
nieuw personeel. Iedereen met 
een WAO of andere uitkering die 
bovendien ervaring of interes-
se in koken en bedienen heeft 
kan weer bij kooKKunst terecht 
voor werkervaring en/of een 
leerwerktraject. Het restaurant 
is voor een lunch geopend van 
maandag tot en met vrijdag tus-
sen 12.00 en 13.30 uur. Wanneer 
men van te voren laat weten hoe 
laat men komt lunchen worden 
de bestelde broodjes vers klaar-
gemaakt en liggen ze bij bin-
nenkomst te wachten! De diners 
worden geserveerd om 18.00 
uur (restaurant is open om 17.30 
uur). Neem voor meer informa-
tie en reserveringen contact op 
met kooKKunst. Het telefoon-
nummer is 0251-665950 (activi-
teitengebouw De Wissel). Vraag 
hierbij naar kooKKunst. Reserve-
ren van een diner is mogelijk tot 
uiterlijk 12.00 uur ’s ochtends op 
dezelfde dag. 

maaltijd met eenvoudig dessert. 
Nu wordt het een echt drie gan-
gen diner waarbij de nadruk op 
de dinsdag vooral komt te liggen 
op bijzondere wereldgerechten. 
De prijs voor zo’n bijzonder drie 
gangen diner gaat 0,50 cent om-
hoog en komt, inclusief een kop-
je thee of koffie achteraf, nu op 
5,50 euro. De donderdagavond 
blijft gereserveerd als echte ex-
quise culinaire avond. Hiervoor is 
de prijs, inclusief een kopje thee 
of koffie, 7,50 euro.
Restaurant KooKKunst biedt aan 
haar personeel werkervaring, 
training, scholing en een gede-
gen begeleiding waardoor het 
perspectief op een baan voor 
hen steeds dichterbij kan ko-
men.
Omdat in de afgelopen tijd al een 
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Start beginnerscursus 
administratie voor ZZP
Regio -  De beginnerscursus 
administratie voor ZZP is een 
eenvoudige cursus die door zijn 
praktijkgerichtheid enig in zijn 
soort is. De kleine (beginnende) 
ondernemer leert in drie lessen 
te werken met een simpel boek-
houdprogramma. Na afloop van 
de cursus kan de cursist correcte 
facturen maken, de eigen boek-
houding bijhouden en zelf BTW-
aangifte doen. Verder worden de 
Verklaring Arbeidsrelatie (VAR), 
en belastingvoordelen voor klei-
ne zelfstandigen behandeld. 

Er wordt gewerkt in kleine groe-
pen en er is veel ruimte voor in-
dividuele vragen. Tot enkele we-
ken na de cursus kunnen cur-
sisten ondersteuning krijgen per 
email. 
De cursus wordt op meerde-
re locaties gegeven en start op 
maandag 1 december in Bever-
wijk en Haarlem en dinsdag 2 
december in Alkmaar. Cliënten 
van UWV/CWI kunnen de cur-
sus vergoed krijgen. Voor meer 
informatie: www.adminiles.nl of 
bel 06-28478291.

Onderlangs als gast-
vrije ontmoetingsplek
Castricum - ‘De doden niet 
verzwijgen, maar vieren om wie 
ze waren en wat ze te vertellen 
hebben’. Kunstenares Ida van de 
Lee organiseerde verleden jaar 
Allerzielen Alom op begraaf-
plaats Onderlangs. Dit jaar wa-
ren het vrijwilligers die de orga-
nisatie ter hand namen. Het re-
sultaat was een ontroerende bij-

eenkomst die mocht rekenen op 
veel belangstelling. 
Er was muziek, licht, dichtregels,  
en warmte en aan de wens van 
Ida van der Lee dat Allerzielen 
een dag is waarop alle begraaf-
plaatsen gastvrije ontmoetings-
plekken zijn voor de levenden, 
werd ruimschoots voldaan. Foto: 
Giel de Reus.

Lezing auteur Stephan 
Enter in de bibliotheek 

Castricum - Op 18 novem-
ber houdt Stephan Enter een le-

zing over zijn werk in de biblio-
theek. Stephan Enter debuteer-
de in 1999 met de verhalenbun-
del Winterhanden die lovend 
werd ontvangen en genomi-
neerd werd voor de Libris Litera-
tuurprijs 2000. In april 2004 ver-
scheen zijn eerste roman, Licht-
jaren, die eveneens een Librisno-
minatie in de wacht sleepte. Bei-
de boeken werden ook genomi-
neerd voor de Gerard Walschap-
prijs. Eind april 2007 verscheen 
Enters tweede roman Spel, een 
roman in verhalen. 
Aanvang 20.00 uur, kaarten: 8,00 
euro/7,00 euro, te koop bij de Bi-
bliotheek Castricum, boekhandel 
Laan en de Readshop. 

Ook leren 
buikdansen?
Castricum - De heupen los, een 
betere houding, gracieuze arm-
bewegingen, mooie muziek en 
plezier met jezelf en anderen; dat 
ervaren deelnemers aan de cur-
sus buikdansen. Er is nog plaats 
op dinsdagavond van 20.00 – 
21.00 uur bij Studio Fruns, Ver-
legde Overtoom 9, Castricum. 
Aanmelden: tel. 0251-315970 
email: info@fruns.nl.

Vernieling auto
Castricum - Een 16-jarige jon-
gen uit Heiloo werd zaterdag-
avond rond 23.30 uur aangehou-
den op de Dorpsstraat. De jon-
gen, die onder invloed van alco-
hol verkeerde, wilde naar binnen 
bij een danscentrum. 
De portier liet hem echter niet 
toe. Hierdoor werd de jongen 
kwaad en trapte even verder-
op een spiegel van een auto. Dit 
werd gezien door een getuige 
die de jongen aanhield. 
De politie nam de verdachte over 
en bracht de jongen over naar 
het politiebureau in Alkmaar.

Bromfietscontrole
Castricum - Op donderdagmid-
dag werden op de Dag Ham-
merskjoldlaan en de Bever-
wijkerstraatweg in Castricum  
bromfietscontroles gehouden. 
Van de 49 gecontroleerde brom- 
en snorfietsen bleken er 9 opge-
voerd te zijn. 
Een van de bromfietsen bleek 63 
km per uur te kunnen. Het ken-
teken van deze bromfiets werd 
ingevorderd.
 

Verkeersongeval 
met letsel 
Castricum - Op vrijdagmor-
gen rond 0.30 uur raakte een 
30-jarige vrouw uit Egmond 
aan Zee gewond bij een een-
zijdig ongeval op de Provinci-
aleweg in Castricum. 

De vrouw kwam in haar au-
to vanuit de richting Uitgeest 
en raakte om onbekende reden 
van de weg in de rechterberm. 
Hier raakte zij de macht over het 
stuur kwijt, waarna de auto in de 
naast de weg gelegen sloot tot 
stilstand kwam. 
De vrouw kon zelf uit de auto 
komen. Zij moest met mogelijk 
rugletsel worden overgebracht 
naar het Medisch Centrum in 
Alkmaar. 

Wereldwinkel bij 
Vrouwen van Nu
Akersloot - Woensdag 17 no-
vember verzorgen vrijwilligers 
van de Wereldwinkel Castricum
een avond voor Vrouwen van 
Nu in Akersloot. Het publiek 
kan  kennismaken met het doel 

Een diakonale 
zondag in kerk
Castricum - Op 15 en 16 no-
vember wordt in de rooms ka-
tholieke kerken van Bakkum en 
Castricum de diakonale zondag 
gehouden. De liturgievieringen 
staan in teken van diakonie;  iets 
voor een ander over hebben.
Tijdens de viering zal bijzondere 
aandacht worden gevraagd voor 
het Regionaal Diakonaal Cen-
trum (RDC) dat in deze regio on-
dersteuning biedt aan de betrok-
ken vrijwilligers in de parochie. 

Tijdens de diensten wordt er 
gecollecteerd en de opbrengst 
daarvan wordt ter beschikking 
gesteld voor de voortgang van 
het Regionaal Diakonaal Cen-
trum in deze regio  

Willem Veldt kandidaat 
voor waterschapsbestuur 
Castricum - Willem Veldt, 
voormalig wethouder in de 
gemeenten Akersloot en Cas-
tricum, is kandidaat voor de 
Algemene Waterschapspar-
tij bij de verkiezingen voor 
het algemeen bestuur van het 
Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier. 

Deze landelijke partij, zonder 
politieke bindingen, is opgericht 
door deskundigen op het gebied 
van water en waterbelangen. In 
tegenstelling tot de deelnemen-
de politieke partijen en belang-
groeperingen is de Algemene 
Waterschapspartij er voor het al-
gemeen belang. De verkiezingen 
vinden per post plaats en wor-

den gehouden van 13 tot en met 
25 november. Van de 142 kandi-
daten zijn er acht afkomstig uit 
de regio Kennemerland, een uit 
Beverwijk, twee uit Heemskerk, 
een uit Uitgeest en vier uit de 
gemeente Castricum. Veldt, die 
thans raadslid is in de gemeen-
te Castricum, maakte eerder deel 
uit van het bestuur van het Lan-
ge Rond. 
Hij weet zich omringd door des-
kundige medekandidaten voor 
de Algemene Waterschapspar-
tij. Hij vindt dat de regio bekaaid 
vertegenwoordigd is op de kan-
didatenlijsten en wil met voor-
keur gekozen worden als de ver-
tegenwoordiger voor Kennemer-
land.

Even naar wc?
Akersloot - Een man aan 
de Kerklaan kreeg verleden 
week dinsdag rond 12.00 uur 
bezoek van een onbekend ge-
bleven Oosteuropese man. 

De man kwam achterom en 
vroeg of hij van het toilet gebruik 
mocht maken en wilde daar zelfs 
wel een euro voor betalen. Toen 
hij terugkwam van het toiletbe-
zoek kreeg hij zijn euro terug en 
vertrok. 
Toen bleek dat hij van een keu-
kentafel een digitale fotocamera 
had meegenomen. Het zou gaan 
om een man tussen de 20 en 30 
jaar oud en een lengte van on-
geveer 1,80 meter. Hij heeft een 
slank postuur en bruin kort haar. 

en assortiment van de winkel. 
Naast kijken en proeven zijn er, 
met het oog op de komende de-
cemberfeesten, cadeauartikelen 
te koop. 
Deze avond wordt gehouden in 
‘t Achterom aan de Kerklaan en 
begint om 20.00 uur. Ook niet le-
den zijn welkom. Zij betalen 4,00 
euro. 

Wandeling van 
kerk naar kerk
Uitgeest/Akersloot - Op za-
terdag 15 november organiseert 
de protestantse kerk Uitgeest/
Akersloot een natuurwandeling 
van Akersloot naar Uitgeest. Het 
vertrek is vanaf de dorpskerk van 
Akersloot aan het Dielofslaan-
tje om 14.00 uur. De route loopt 
naar de protestantse kerk in Uit-
geest aan de Castricummerweg. 

Daar is er gelegenheid op te 
warmen en wat te drinken. Ie-
dereen die belangstelling heeft 
voor historie en natuur is wel-
kom deze wandeling mee te ma-
ken. Deelname is gratis; opgave 
niet nodig. 
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Duizendste huwelijk in Slotkapel
Regio - Op zaterdag 22 novem-
ber aanstaande wordt in de Slot-
kapel in Egmond aan den Hoef 
het duizendste huwelijk gesloten. 
In 1989 werd het eerste huwe-
lijk in de Slotkapel gesloten. Het 
eerste bruidspaar zal ook aan-
wezig zijn bij de duizendste hu-
welijksvoltrekking. Al bijna twin-
tig jaar lang worden de huwelij-
ken georganiseerd door hetzelf-
de vrijwilligersteam van de Slot-
kapel. Duizend huwelijken, dat 
zijn ook duizend anekdotes. 

Trouwringen die boven op de 
trouwauto liggen, en dus ver-
dwijnen. Ringen die vergeten 
worden. De trouwring van de 
beheerder van de Slotkapel heeft 
al zeker vier keer op het trouw-
schaaltje gelegen. In 2001 ging 
er een bruidsjurk in vlammen 
op in de nacht voor de trouw-
dag. Beheerder Dora Thijssen 
staat regelmatig met veiligheids-
spelden of zelfs naald en draad 
trouwjaponnen te repareren. De 
bruidstaart die niet kwam. Het 
echtpaar dat vast kwam te staan 

voor de Velsertunnel en vervol-
gens over de vluchtstrook met 
het bruidsboeket uit het raam 
naar Egmond aan de Hoef reed 
terwijl alle gasten al wel aanwe-
zig waren. Toen er een beken-
de Nederlander in de Slotkapel 
trouwde stond de hele Slotweg 
vol met fans en paparazzi. 
Begin jaren negentig waren er 
gemiddeld zo’n zeventig huwe-
lijken per jaar. Nu ligt dat aan-
tal een stuk lager en trouwen er 
gemiddeld dertig echtparen per 
jaar in de Slotkapel. 
Beheerder Dora Thijssen hoopt 
dat het aantal huwelijken in de 
toekomst weer toeneemt. Ze 
ziet al een stijging in het aan-
tal Egmonders dat in de Slotka-
pel trouwt. Ook trouwen er veel 
mensen uit Heerhugowaard en 
Castricum in Egmond aan den 
Hoef. Zelfs Japanse en Engel-
se bruidsparen kozen in het ver-
leden voor de Slotkapel met zijn 
gebrandschilderde ramen, 17e 
eeuwse details en unieke sfeer. 
Kijk ook eens op www.slotkapel-
egmond.nl. 

Petra Berger en Jan Vayne 
spelen voorstelling Dichtbij!
Regio - Al tijdens de theatertour 
‘Van Bach tot Abba’ bewijzen 
Petra Berger en Jan Vayne een 
gouden combinatie te zijn. De 
chemie tussen de twee is duide-
lijk zichtbaar en opvallend is ook 
de interactie met het publiek ge-
durende hun shows. Het reper-
toire van Jan en Petra bestaat 
uit prachtige bewerkingen van 
klassieke werken en bekende en 
herkenbare stukken uit de we-

reld van de musical, pop, chan-
son en opera, vol passie en over-
gave gebracht. Twee fantasti-
sche multi-instrumentalisten be-
geleiden hen in deze afwisselen-
de en muzikale voorstelling van 
hoog niveau. Kaarten voor deze 
muzikale zondagmiddag op 30 
november om 15.00 uur kan men 
reserveren via www.kennemer-
theater.nl, 0251 221453 of via het 
VVV-kantoor in Castricum.  

Concert ‘The Hague String 
Variations’ in Witte Kerk
Regio - Zondag 16 november 
wordt het tweede concert in de 
serie winterconcerten in de Wit-
te Kerk van Heiloo verzorgd door 
het ensemble ‘The Hague String 
Variations’. 
Dit nog jonge ensemble wordt 
gevormd door een zestal zeer 
muzikale jonge mensen, die hun 
(master)opleiding hebben geno-
ten aan het Koninklijk Conserva-
torium te Den Haag. Deze musi-
ci komen uit diverse streken van 

de wereld en hebben ervaring 
opgedaan in orkesten binnen en 
buiten Europa.
Het programma is zeer gevari-
eerd en omvat de volgende wer-
ken: vóór de pauze Beethoven 
- Quintet opus 11 en Richard 
Strauss – Metamorphosen, na 
de pauze Schönberg - Verklär-
te Nacht.
De aanvangstijd van het concert 
is 15.00 uur. Kaarten zijn vooraf 
te reserveren via 072-5334804. 

GGZ Noord-Holland-
Noord zoekt maatjes
Rego - GGZ Noord-Holland-
Noord, instelling voor geestelij-
ke gezondheidszorg, zoekt voor 
haar cliënten in onder andere 
Alkmaar en Heiloo en omgeving 
vrijwilligers die met een cliënt 
een activiteit willen ondernemen. 
Het gaat om het bezoeken van 
een cliënt die onder begeleiding 
of zelfstandig woont. Hierbij hel-
pen vrijwilligers cliënten hun iso-
lement te doorbreken door geza-
menlijk iets te ondernemen zoals 

wandelen, ergens koffie drinken, 
naar de bioscoop of een muse-
um bezoeken. 
Vrijwilligerswerk wordt niet be-
taald, maar GGZ Noord-Holland-
Noord waardeert de vrijwilligers 
onder andere door goede bege-
leiding, verzekering, een jaarlijk-
se vrijwilligerscontactdag en the-
ma- en studiedagen. Voor meer 
informatie: tel.: 072 5312312 of 
per e-mail: m.boereboom@ggz-
nhn. 

Ot Azol komt naar Egmond
Regio - Zondag 16 november 
wordt de serie zondagmiddag-
concerten in de Slotkapel in Eg-
mond aan den Hoef vervolgd 
met een optreden van de Klez-
merband Ot Azoj. De Klezmer-
band is in 1994 opgericht en 
verwierf bekendheid door op-
tredens op festivals als Low-

lands, Oerol, Mundial en Sail 
Amsterdam. Ook internationaal 
timmert de  band aan de weg. 
Het concert begint om 15.00 uur.  
Kaartverkoop voor aanvang van 
het concert bij de Slotkapel of 
te bestellen bij D.. Thijssen, tel. 
072-5062033 en W. Noteboom, 
tel. 072-5062387. 

Het Volk speelt Oidiepoes
Heemskerk - Het Volk ziet zich 
genoodzaakt om zich - zeer te-
gen hun zin - aan te sluiten bij 
de trend een Griekse tragedie te 
gaan spelen. Hun keus viel op 
Oidipoes, want ook zij hebben in 
hun leven ooit een moment ge-
kend waarin een huwelijk met 
hun moeder door hun gedach-
te speelde. En dan is het logisch 
dat de vader hiervoor uit de weg 

diende te worden geruimd. Wie 
kent niet het verhaal van de ar-
me Oidipoes, verdoemd door het 
orakel. De voorstelling is te zien 
op vrijdag 21 november, 20.30 
uur in het Cultureel Centrum 
De Cirkel, Cirkel 1, Heemskerk. 
Telefonisch reserveren: 0251 - 
236942. Kaartverkoop ook op de 
avond van de voorstelling aan de 
zaal. 

Cadeautjesmarkt 
Heiloo -  - Op woensdag 19 no-
vember is er een markt met be-
taalbare, zelfgemaakte cadeau-
tjes voor de decembermaand. 
Er is van alles te koop, zoals 

handwerkjes en kaarten, siera-
den, glas in lood, versierde doos-
jes en bussen, zijde bloemen en 
jam. De markt wordt gehouden 
van 15.00 tot 16.30 uur in zorg-
centrum Overkerck  Stationsweg 
92c in Heiloo

Afrikaanse dans- 
en percussielessen
Castricum - AfriCultuur, een or-
ganisatie die Afrikaanse en an-
dere wereldactiviteiten verzorgt 
in Castricum, organiseert in De 
Klimop, Rooseveltlaan 1 met veel 
succes een grote verscheiden-
heid aan Afrikaanse dans- en 
percussielessen en Braziliaanse 
Capoeira. Op 17 november gaat 
er weer een nieuwe serie van 10 
lessen van start.
Zo vinden op de maandagavond 
de djembélessen plaats. Kinde-
ren hebben les van 18.00 uur 
tot 19.00 uur. Deze les wordt ge-
volgd door de les voor begin-
ners, van 19.00 uur tot 20.30 uur, 
die weer wordt gevolgd door de 
djembéles voor half-gevorder-
den. Op de vrijdagavond vinden 
Braziliaanse Capoeira-lessen 
plaats. Vooral de les voor kin-
deren, die plaatsvindt van 18.00 
uur tot 19.00 uur, is zeer popu-
lair. Deze les wordt gevolgd door 
een les voor volwassenen.  
Ook op de vrijdagavond, van 
19.00 uur tot 22.00 uur, vindt er 
wekelijks een percussie-jamses-
sie plaats waarbij iedereen wel-
kom is. 
Op de zaterdagochtend geeft 
Ousmane Sylla uit Guinée les in 
Afrikaanse percussie, maar dan 
niet alleen djembé, maar vooral 
doundoun, sangban en kenke-
ni. Deze les duurt van 9.30 uur 
tot 11.00 uur. Deze les wordt ge-
volgd door lessen in wellicht één 
van de oudste en allereerste 
West-Afrikaanse percussie in-
strumenten; de krin/spleettrom-
mel. Vanaf 22 november zullen er 
op de zaterdagochtend ook weer 
live-begeleide West-Afrikaanse 
danslessen plaats gaan vinden, 
van 12.00 uur tot 13.30 uur.
Voor verdere informatie en aan-
melding, kan men contact opne-
men met e.hos@hetnet.nl of bel-
len met 06-25200120.  

Omgaan met 
dementie
Regio - Op maandag 24 novem-
ber houdt C. Rol, werkzaam als 
casemanager bij GGZ Dijk en 
Duin, een inleiding over ‘omgaan 
met dementie’. 

Deze lezing vindt plaats van 
10.00 – 12.00 uur in     Wijkcen-
trum Prinsenhof, Beatrixlaan 2 
te Beverwijk. De entree is gratis. 
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Moeizame winst Sea Devils
Castricum - Zaterdag moesten 
de Castricumse basketballers te-
gen de nummer drie in de pou-
le Spaarndam spelen. Spaarn-
dam had tot nu toe duidelijk be-
ter gepresteerd dan Sea Devils in 
de competitie. Het eerste kwart 
begon  wat rommelig, maar toch 
kon Sea Devils een kleine voor-
sprong nemen van vijf pun-
ten.  Strijder en Hollanders zorg-
den voor de punten: 17 -12. Het 
tweede kwart was als het eerste  
al begon Spaarndam iets beter 
te schieten.  Voor The Sea Devils 
waren het Metselaar en V.d. Eng 
die met scherp schoten. Rust 34 
– 30.  Het derde kwart  werd er 

door Sea Devils fanatieker ver-
dedigd . Metselaar, V.d. Eng en 
Strijder  deden hun werk op af-
stand en Hollanders scoorde in-
side. Toch bleef het verschil met 
Spaardam beperkt mede door 
vrije worpen: 17 – 15 in het voor-
deel van de Sea Devils.  De man-
nen van The Sea Devils gaven 
daarna nog een keer gas. Den 
Hollander, Damstra, Derwig, V.d. 
Veen en Hollanders lieten er 
geen misverstand over bestaan 
wie als winnaar van het veld zou 
komen. Verdedigend een rede-
lijk sterke wedstrijd van de Sea 
Devils maar aanvallend minder.  
Eindstand  68 – 58. 

‘t Steegie bestaat 20 jaar
Castricum - Op 28 november 
bestaat biljartvereniging ‘t Stee-
gie twintig jaar. Gestart in vier 
verbouwde garages in de Van 
Rensdorpstraat, waar de naam ’t 

Steegie vandaan komt, spelen de 
mannen nu al jarenlang bij bil-
jartcentrum Gebr. Veldt. Onder 
voorzitterschap van Martin Res 
en secretaris Bert Zonneveld is ’t 

Steegie nog steeds een bloeien-
de vereniging. De 25 leden willen 
natuurlijk allemaal winnen, maar 
gezelligheid speelt ook een gro-
te rol. 

Hockeydames MHCC 
pakken draad weer op
Castricum - Na het teleurstel-
lende optreden van afgelopen 
week, hebben de hockeydames 
van Castricum deze week aan-
zienlijk beter gepresteerd. In Lei-
den werd met 3-0 gewonnen. De 
effectiviteit was deze keer uitste-
kend, want zo veel kansen kre-
gen de oranjehemden niet. 
Castricum scoorde uit een be-
perkt aantal kansen en achter-
in werd de boel goed dichtge-
zet. Leiden speelde mooi hoc-
key, maar zag toch drie ballen 
in het doel verdwijnen. Een op-
luchting voor de dames uit Cas-
tricum. De 3-0 winst op Leiden 
is extra knap als men bedenkt 
wat voor pech het damesteam 
momenteel heeft. Met een krap-
pe selectie (12 speelsters) is het 
al aardig aanpoten, maar nu zijn 
ook nog spits Meryl Nooij en 
keepster Clarisse Absen gebles-
seerd en heeft een aantal andere 
speelsters lichte blessures. Ge-
lukkig kunnen de dames altijd 
een beroep doen op het twee-
de dameselftal. Shanne Veldt en 

Jolande van Velzen behoren in-
middels tot de vaste invallers en 
keepster Jocelyne Peters stond 
deze keer onder de lat.
Halverwege de eerste helft 
kwam tot grote teleurstelling van 
de thuisploeg Castricum op 0-
1 door een mooie counter. Vol-
houden en doorzetten was de 
belangrijkste doelstelling voor 
de tweede helft. Gelukkig kwam 
Castricum al vrij snel op een rui-
me voorsprong, doordat Eva 
Doets, op aangeven van Marlous 
Bonnes, de 0–2 wist te scoren. 
Leiden bleef vechten, maar mis-
te precisie voorin. De 0-3 kwam 
wederom op naam van Eva Doe-
ts, die goed wist af te ronden na 
een mooie aanval. 
Zondag 16 november speelt Cas-
tricum thuis tegen Cartouche. 
Cartouche staat slechts één plek 
onder Castricum, dus het belooft 
een spannende wedstrijd te wor-
den. Aanmoediging is dan ook 
zeer gewenst! Tot aankomende 
zondag om 12.45 uur op Sport-
park het Wouterland. 

Meervogels verstevigt 
de gedeelde koppositie
Akersloot - Na twee zwaarbe-
vochten overwinningen als start 
van de zaalcompetitie, speelden 
de Akersloters thuis tegen rode 
lantaarndrager KIA/HCV 90 1. De 
ploeg uit Velsen-Noord kent een 
zwaar seizoen en dat was direct 
zichtbaar tijdens de wedstrijd. 
Langzaam aanvallend zorgden 
ze er voor dat Meervogels snel 
een ruime voorsprong kon ne-
men. Bij rust stond het al 18-7 
voor de koploper uit Akersloot 
en van een wedstrijd was allang 
geen sprake meer.
Na rust schroefde Meervogels 
het aanvalstempo op, maar werd 
daardoor slordiger in het afron-
den van de vele mogelijkheden. 

Toen de opbouwrij met Cees We-
vers werd versterkt brak een fa-
se van hoog tempo en doeltref-
fendheid aan, waardoor de voor-
sprong ineens flink groeide.
HCV kon wat terugdoen, maar 
de ongelijke strijd kenmerkte 
zich aan het einde van de wed-
strijd met slordigheden aan bei-
de kanten. Daar kon Meervo-
gels door middel van een aan-
tal doeltreffende breaks gebruik 
van maken en dat leidde tot een 
36-15 eindstand van de ongelij-
ke strijd.
Na een vrij weekend staat over 
twee weken een stevige uitwed-
strijd tegen Excelsior 53 op het 
programma. 

Verlies voor FC Castricum 

Onverwachte misstap
Castricum - FC Castricum heeft 
tamelijk onverwacht dan toch 
z’n ongeslagen status moeten 
prijsgeven. In een merkwaardi-
ge wedstrijd verloor de lijstaan-
voerder met 4- 2 van TOB. Cas-
tricum begon traditiegetrouw 
sterk aan de wedstrijd en leek 
na 4 minuten de basis te leg-
gen voor de achtste zege van het 
seizoen. Aanvoerder Bart Kuijs 
schoot vanuit de loop diagonaal 
binnen uit een vrij trap van Louis 
Jansen, 0- 1. Castricum dicteer-
de het spel en er leek geen vuil-
tje aan de lucht. 
Halverwege de 1e helft werd 
een foutieve terugspeelbal van 
Maarten Jurrjens door TOB aan-
voerder Kees Veerkamp vak-
kundig over Marius Jansen ge-
stift, 1- 1. TOB putte namelijk 
moed uit de gelijkmaker en zet-
te alle middelen in om Castricum 
de voet dwars te zetten. Op slag 
van rust kwam daar een toe-
valstreffer overheen. Een speler 

van de thuisploeg onderschepte 
een slecht ingespeelde bal van 
Castricum, die pardoes voor de 
voeten viel van TOB spits Ferry 
Noordhuis. De klasse spits, ex-
speler van ZOB en Monnicken-
dam, aarzelde niet en prikte de 
bal laag in de linkerhoek, 2- 1.
Na een kwartier in de 2e helft 
kwam TOB voor het eerst weer 
over de middenlijn en het was 
meteen raak. Ferry Noordhuis 
schoot zo’n beetje vanaf de mid-
denlijn op het doel van Castri-
cum. 
Het leek een kansloze missie, 
maar de bal viel tot afgrijzen van 
Castricum precies binnen de pa-
len, 3- 1. Invaller Maurice de 
Ridder beproefde vervolgens zijn 
geluk, door van grote afstand op 
het doel te schieten. Weer be-
paalde Vrouwe Fortuna dat de 
bal precies langs de binnenkant 
van de paal ging, 4- 1. Dit mo-
ment kwam Castricum niet meer 
te boven. 

FCC E7 in het nieuw
Castricum - PJ HR Services 
heeft de E7 van FC Castricum 
nieuwe trainingspakken ge-
schonken. Op de foto het team 

van FC Castricum E7 met ach-
teraan in het midden de sponsor 
Patricia Jansen van PJ HR Servi-
ces.

Meervogels krijgt 
een Pannaveld
Akersloot - Meervogels kreeg 
eind vorige week heel goed 
nieuws te horen; de club krijgt 
een speciaal Pannaveld. Rob van 
der Eng van de sponsorcommis-
sie: “Eind december 2007 heeft 
onze commissie een verzoek in-
gediend bij het Coöperatiefonds 
van de Rabobank om de aanleg 
van het Pannaveld financieel te 
ondersteunen. Jaarlijks worden 
echter pas in oktober de beslui-
ten genomen over ingediende 
verzoeken. We hebben dus lang 
op de uitslag moeten wachten, 
maar het wachten is beloond, 
want de Rabobank Noord-Ken-
nemerland heeft ons bij brief van 
eind oktober 2008 medegedeeld 
dat zij een bedrag van 5.000 eu-
ro bijdragen in de kosten van de 
aanleg. De financiering van het 
Pannaveld is hiermee rond, want 
al eerder ontvingen wij een bij-
drage uit het Schipholfonds. 
Hiermee worden de initiatiefne-
mers beloond voor hun daad-
kracht om ondanks de kritische 
geluiden door te zetten. Hul-
de!” Meervogels zal op maandag 
24 november de cheque in ont-
vangst nemen.

Teleurstelling
Akersloot - Het zaterdagteam 
van Meervogels is uit tegen het 
laaggeplaatste Dindua met 4-
0 onderuit gegaan. De Akerslo-
ters kwamen maar niet tot sco-
ren en omdat de thuisploeg dit 
wel deed, was het duel vroegtij-
dig beslist. 
Meervogels heeft na 9 duels 
13 punten. Zaterdag spelen de 
Akersloters thuis tegen Hollan-
dia. En dat is een team dat ook 
veel minder punten heeft be-
haald. De fans van Meervogels 
rekenen erop dat er sportief 
wraak wordt genomen. 
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Geen winst voor schakers Vitesse ‘22 laat punten 
liggen bij Hellas Sport
Castricum - Met een periode-
titel op zak ging Vitesse deze 
week op bezoek bij het laag ge-
klasseerde Hellas Sport. Een tra-
ditiegetrouw lastige opgave en 
ook deze keer lukte het niet: in 
een open wedstrijd werd het 2-
2. 
De openingsfase zag een gre-
tig Hellas Sport dat duidelijk wil-
de strijden voor de drie punten. 
Desalniettemin was het Vites-
se wat een veldoverwicht had en 
met goed positiespel de tegen-
stander onder druk zette. Dit re-
sulteerde al snel in de 0-1 door 
Tom Spil, na een fraaie voor-
zet van Tanno v.d. Berghe. Ook 

na deze 0-1 behielden de Cas-
tricummers hun overwicht, maar 
ontbrak de eindpass om de sco-
re uit te breiden. Hellas bleef er-
in geloven en werd voor zijn in-
zet beloond, door een te kor-
te terugspeelbal van rechtsback 
Arjan Brakenhoff. Een schlemie-
lige actie, waar de rappe links-
buiten van kon profiteren. Die-
zelfde speler was voortdurend 
een plaag voor de bezoekers 
en maakte kort daarna de 2-1, 
via een slap schot dat houdbaar 
leek voor doelman Koekkoek.
In de tweede helft werden er een 
aantal omzettingen gedaan door 
trainer Van Aanholt. Zo kwam 

Rob Touber te spelen op de 
rechtsbackpositie en schoof v.d. 
Berghe een linie terug. Ondanks 
het gebrek aan stootkracht werd 
al vlug in de tweede helft de ge-
lijkmaker binnen geschoten door 
Touber. Deze mocht aanleg-
gen vanaf de strafschopstip na-
dat de verdediger de bal uit het 
doel had weggeslagen wegens 
een grove fout van de doelman. 
Een rode kaart was het gevolg 
en Touber faalde niet: 2-2. Het 
was Tom Spil die drie minuten 
voor tijd een grote kans vlakbij 
het doel kreeg. Hij schoot ech-
ter over, waardoor beide ploegen 
slechts één punt overhielden.

Bakkum - Ook de tweede 
bondswedstrijd van het team 
van coach Bob Bakker ging 
na een lange strijd met 6½-
1½ verloren. Han Kemperink 
had aan bord 3 op verzoek 
van zijn tegenstander reeds 
vooruit gespeeld. Het punt 
moest hij aan zijn tegenstan-
der laten, zodat Bakkum met 
een kleine achterstand naar 
Zandvoort afreisde. 

In Zandvoort had Ton Morcus 
aan bord 1 een degelijke partij 
die zonder gevaar tot remise kon 
worden voltooid. Henk van der 
Eng kreeg aan bord 2 het scher-
pe Blackmar-Diemer gambiet op 
het bord voorgeschoteld. 
Door actief stukkenspel en een 
pionoffer wist Siekerman met 
een toren op de onderste rij 
door te dringen. Door een dub-
bele dreiging op koning en da-

Meervogels boekt winst
Akersloot - Het zondagteam 
van Meervogels heeft de zware 
uitwedstrijd tegen Fc Velsenoord 
met 2-4 gewonnen. 
Meervogels begon goed, maar 
had wel het nodige te stellen met 
de arbiter die voor rust twee keer 
de thuisploeg onverdiend een 
strafschop gaf. 
In de pauze moest er gezocht 
worden naar een andere arbi-
ter. De aangestelde man in het 
zwart had last van een hamstring 
en dat fluit niet zo lekker. Na de 

pauze , met een betere scheids-
rechter, bleef Meervogels goed 
op de been. 
De voorsprong werd vastgehou-
den door het goede keepers-
werk van doelman Mike Been-
tjes. Jan Willem Kremer was de 
beste speler van de wedstrijd en 
betrokken bij de meeste doel-
punten. 
Meervogels moet het zondag 
opnemen tegen Zaanlandia. Het 
duel in Akersloot wordt gefloten 
door arbiter Bijpost.

Vrouwen Limmen onderuit
Limmen - De vrouwen van 
voetbalvereniging Limmen 
hebben van Roda ’46 uit Leus-
den met 1-0 verloren. En dat 
was een teleurstelling voor 
het team  dat een beter resul-
taat had verwacht. Speelster 
Nathalie Hollenberg: “De-
ze  tegenstander stond vooraf 
in de ranglijst één plaats bo-
ven ons. Om de onderste re-
gionen van de ranglijst te ver-
laten moest er dus gewonnen  
worden van deze concurrent.” 

De wedstrijd werd van Limmen 
zijde te slap begonnen. Er wer-
den te weinig duels gewonnen  
en er waren maar weinig com-
binaties te zien. Naarmate de 
eerste helft vorderde kwam hier 
maar weinig verandering in. 

De twee buitenspeelsters van 
Roda kregen kans op kans, maar 
wisten hier geen raad mee. Lin-
da hield door goed keeperswerk 
haar doel schoon en zo werd de 
rust bereikt met een 0-0 stand. 
In de tweede helft werd er beter 
gevoetbald op het kunstgrasveld 
van Roda. 
Judith en Marije gingen bei-
den een keer alleen op de keep-
ster af, maar wisten niet te sco-
ren. Nikki en Kim kregen nog 

een kans via een afstandsschot, 
maar ook deze gingen er niet in. 
Ook Roda kreeg nog enkele kan-
sen, maar steeds wist Linda red-
ding te brengen of schoten ze 
naast. De scheidsrechter liet tien 
minuten doorspelen in de twee-
de helft. 

Uiteindelijk wist Roda ’46 in de 
98e minuut van de wedstrijd de 
1-0 te maken na een misver-
stand in de Limmen defensie. 
Zondag speelt Limmen thuis te-
gen Buitenveldert 2. E
erder in de beker bleek deze te-
genstander een  maatje te groot. 
Aanvang 14.00 uur. 

Limmen met lege handen
Limmen - Voetbalvereniging  
Limmen 1 speelde tegen ZAP 
een goede wedstrijd, maar 
stond na negentig minuten 
met lege handen. De tegen-
stander uit Breezand was net 
even slagvaardiger dan Lim-
men en won met 2-4.

Vanaf het eerste fluitsignaal van 
scheidsrechter Mand koos Lim-
men de aanval. De voorsprong 
na zestien minuten was een uit-
vloeisel van het goede spel. Re-
né Hof ontdeed zich van een te-
genstander, waarna hij de bal 
voor het doel trok. In eerste in-
stantie kon ZAP de bal wegwer-
ken, maar de afvallende bal werd 
door Harry Verduin op prachtige 
wijze in de bovenhoek gescho-
ten: 1-0. 
Enkele minuten later beroer-
de Verduin de bal met zijn hand, 
waarna de leidsman onverbid-
delijk was en de bal op de stip 
legde. Dat leidde tot het nodige 
gemor in de Limmen-gelederen 
omdat de scheidsrechter eerder 
wel een oogje had toegekne-
pen toen Martijn de Haan in het 
strafschopgebied van de sokken 
was gelopen. Eén van de spitsen 
van ZAP benutte de penalty: 1-1. 
Enkele minuten later deed hij dat 
nog eens dunnetjes over van een 

veel grotere afstand dan elf me-
ter. Dit keer krulde hij de bal uit 
een vrije trap over de muur tegen 
de touwen: 1-2.
Over de linkerflank van Lim-
men zetten Koen Nijman en Hof 
een prima aanval op, die door 
de goed spelende de Haan be-
kwaam werd afgerond: 2-2. In 
het eerste kwartier van de twee-
de helft kreeg Limmen nog en-
kele kansen, die helaas onbe-
nut bleven. Het bleken dure mis-
sers, want met twee vlijmscher-
pe counters liep ZAP binnen drie 
minuten uit naar 2-4. Het eerste 
doelpunt werd overigens fel be-
twist door Limmen omdat Bas 
Admiraal tot twee maal toe wel 
erg fel werd bejegend door een 
aanvaller van ZAP. Scheidsrech-
ter Mand wilde van geen over-
treding weten, waardoor ZAP 
op 2-3 kwam. Toen de volgen-
de counter van ZAP weer een 
treffer opleverde, werd Limmen 
met een te moeilijke opdracht 
opgezadeld. Het geroutineerde 
ZAP blies op de juiste momen-
ten stoom af, waardoor Limmen 
het juiste ritme niet meer kon 
vinden. Limmen ging geflatteerd 
onderuit. Zondag tegen koploper 
VVW moet het team een goed 
resultaat behalen om bovenin te 
blijven meedraaien. 

me werd met zetherhaling remi-
se afgedwongen. Fons Vermeu-
len met wit aan bord 5 bestreed 
zijn tegenstander in een vroe-
ge afruilvariant van de Aljechin, 
waar zwart volkomen door ver-
rast werd en geen goed plan wist 
te ontwikkelen. Gaandeweg ver-
hoogde Vermeulen de druk op 
de stelling van zijn tegenstander, 
maar liet deze na een kleine on-
nauwkeurigheid toch nog ont-
snappen. 
Zwart moest nog heksentoeren 
uithalen om niet door zijn vlag te 
gaan, waarna in de 2e tijdfase re-
mise door eeuwig schaak het re-
sultaat was. Gren Noteboom aan 
bord 6 nam met zwart een pion-
offer aan in ruil voor tempo. 

Na een slechte zet was er nog 
meer tempoverlies en werd 
Noteboom overlopen. Een snel-
le mataanval hem fataal. Arno 
Schlosser moest zich aan bord 7 
na de opening nauwkeurig ver-
dedigen, maar wist zijn stelling 
langzaamaan te verbeteren. Op-
gejaagd door de klok maakte 
een aftrekschaak een noodlottig 
einde aan de partij, waar remise 
op zijn plaats was geweest. 

Adri Twisk hield met zwart in een 
Franse partij langdurig stand, 
maar zijn verdediging kwam 
steeds zwaarder onder vuur te 
liggen. Twisk moest de dame te-
gen toren en paard geven, wat 
onvoldoende was om de verdere 
aanval van wit tegen te houden. 

Lang zal Bakkum niet stil blijven 
staan bij deze wedstrijd, want op 
25 november staat Volendam al-
weer voor de deur van Hotel 
Borst. 

Hoofdsponsor

Bezoek onze website: www.vitesse22.nl

VITESSE’22 - VSV

ZONDAG 16 NOVEMBER
AANVANG 14.00 UUR

PUPIL VAN DE WEEK: JAsPEr DE boEr
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Biljartvereniging WIK
Martens doet prima zaken
Castricum -  Vorige week zat 
Jan Martens van biljartvereni-
ging WIK weer ouderwets goed 
in zijn vel. Slechts drie poedels 
ontsierde zijn wedstrijdlijst van 
101 caramboles die 23 beurten 
telde. 
Het moyenne van 4.39 bezorg-
de hem 13 punten. Jan staat 
nog wel op de 20e plaats met 54 
punten uit vijf partijen, maar de 
kopgroep van de eerste zes die 
er acht gespeeld hebben, zitten 
op een puntentotaal van tussen 
de 82 en 98. Met vormvastheid 
is Jan best in staat zich tussen 
hen te voegen. Zijn tegenstan-
der Hans Kooijman kwam er met 
4 punten wel zeer bekaaid af. 
Hans kon met maar 14 carambo-
les zijn draai niet vinden. Piet van 

Leur gaat gewoon door met re-
gelmatig boven zijn stand te spe-
len. Ook nu was hij tegen Wim 
Baltus, mede door een mooie se-
rie van 15 weer zeer succesvol. 
Met 1.69 pakte Piet ook 13 pun-
ten en bezet nu een gedeelde 
tweede en derde plaats met Cor 
Stroet. Ook Henk Stengs blijft in 
de race. Hij was tegen Wim van 
Duin heel goed op stoot, net als 
de voorgaande weken. Nu was 
zijn resultaat 4.33, goed voor 12 
punten. Wim bleef met 1.08 op 8 
punten steken.  Jan van der Zon 
haalde met 10 punten zijn basis-
aantal. De overigen waren niet in 
staat om met 8 en 9 punten veel 
plaatsen op de ranglijst te stij-
gen. Alleen Jan Kamp steeg van 
de 16de naar de 13de plaats.

Gewestelijke finale 1e klasse 
driebanden in De Vriendschap
Akersloot - Vrijdag 14, zaterdag 
15 en zondag 16 november word 
in biljartcentrum de Vriendschap 
in Akersloot de gewestelijke fi-
nale driebanden 1e klasse ge-
houden. 
Vertegenwoordigers van acht 
districten uit Noord- en Zuid-
Holland strijden om de titel die 
recht geeft op de landelijke fi-
nale. Grote kanshebber is H. 
Weijers uit Heemskerk die met 
een moyenne van 0.829 als eer-
ste geplaatst is. Zijn concurren-
ten zijn vooral P. Kraayvanger uit 
Medemblik, die de stap van het 
kaderspel naar driebanden heeft 

genomen. Ook J. Gieskens van 
district Zaanstreek – Waterland 
mag tot de outsiders worden ge-
rekend.
Een opvallende deelnemer is Ben 
de Graaf uit Haarlem, uitkomend 
voor district Duinstreek, hij heeft 
immers jarenlang het commen-
taar verzorgd tijdens nationa-
le en internationale wedstrijden 
op biljartgebied. De aanvangtij-
den zijn : vrijdag  om 19.00 uur, 
zaterdag 12.00 en zondag 13.00 
uur. De finale wordt gespeeld op, 
Kerklaan 18 in Akersloot. De fi-
nale wordt georganiseerd door 
biljartvereniging Aker `97. 

Danspaar blijft scoren
Castricum - De Castricum-
se dansers Maurice Philipoom 
en Marieke van Londen deden 
zondag mee aan een groot in-
ternationale toernooi, de Dans 
Grandprix d`Almere. Op de één 

na hoogste amateur dansklasse 
van Nederland, de A-klasse Ball-
room, verscheen het danspaar 
Maurice en Marieke. Uiteindelijk 
wisten Maurice en Marieke het 
brons mee naar huis te nemen. 

Tafeltennisvereniging Castricum
Castricum 1 krijgt flink klop
Castricum - Gezien de stand 
had Tafeltennisvereniging Cas-
tricum afgelopen week al kam-
pioen moeten worden, maar de 
wedstrijd tegen ZTTC draaide op 
een grote nederlaag uit. Inval-
ster Sandra Staring viel niets te 
verwijten. Deze speelster uit het 
vierde team werd een uur voor 
de wedstrijd opgetrommeld en 
wist de tegenstanders nog be-
hoorlijk partij te bieden. Zo had 
ZTTC’er Ed Stevens de volle vijf 
games nodig om Staring te ver-
slaan. 
Paul Walbeek had een desas-
treuze avond. Hij was niet in 
staat om zijn normale spelniveau 
te halen. Goed en slecht spel 
wisselden elkaar in hoog tempo 
af. Vooral tegen George Scheffer 
wilde Walbeek revanche nemen 
voor het verlies in de thuiswed-
strijd, maar hij verloor de partij, 
net als zijn andere twee partijen.

Wist Victor Tchernov in de thuis-
wedstrijd nog al zijn partijen te 
winnen, deze avond verliep een 
stuk moeizamer. In de sterk spe-
lende Richard Roersma moest 
Tchernov zijn meerdere erken-
nen in de beslissende vijfde 
game. Zijn andere partijen wist 
hij wel winnend af te sluiten.
In het dubbel kwamen Tchernov 
en Walbeek nog even terug na 
een verloren eerste game, maar 
in de overige games werden ze 
simpelweg het bos in gestuurd. 
Ondanks het verlies van 2-8 blijft 
Castricum ruim aan kop met 14 
punten voorsprong op nummer 
twee ZTTC. Er resten nog twee 
thuiswedstrijden voor Castricum 
om het kampioenschap veilig te 
stellen. De eerstvolgende wed-
strijd, tegen ASSV uit Amster-
dam, wordt gespeeld op vrijdag 
21 november in het clubgebouw 
aan de Gobatstraat 12A. 

Baarswedstrijd
Castricum - Zonndag 16 novem-
ber wordt door de H.S.V. Castri-
cum een baarswedstrijd gehou-
den in het water de  Langereis 
in Nieuwe Niedorp. Wie aan de-
ze wedstrijd wil deelnemen geeft 
zich op bij via c.duinmeijer@
casema.nl of tel.: 658999. Ver-
trek om 7.15 uur vanaf de par-
keerplaats Geesterduinweg. 

Kienavond bij 
Meervogels
Akersloot - Vrijdagavond 21 no-
vember vindt de jaarlijkse kien-
avond plaats bij handbalvereni-
ging Meervogels ‘60 in Akersloot. 
De kienavond begint om 20.00 
uur in de kantine aan Boschweg. 
Vanzelfsprekend zijn er mooie 
prijzen te winnen. Daarnaast is 
er nog een loterij met prijzen. De 
toegang is 2,00 euro. 

Vijf jaar dames-
voetbal bij FCC
Castricum - Precies vijf jaar na-
dat de eerste vrouwelijke leden 
hun balletje trapten bij FCC zijn 
er nu zeven teams, waarin ruim 
tachtig meiden wekelijks hun 
kunsten kunnen vertonen. En dat 
is reden voor een feestje.
Zondagochtend 26 oktober was 
gekozen als ideaal moment om 
de dames bij elkaar te laten ko-
men. Jong en oud kon in de kan-
tine van FCC genieten van een 
brunch, maar niet voordat wet-
houder John Hommes en FCC 
voorzitter Martin Vaalburg zijn 
zegje hadden gedaan. “FC Cas-
tricum kan trots zijn op zijn da-
mesafdeling!” Maar er moets 
ook gevoetbald worden. Vooral 
de MB1 had baat bij de brunch, 
want zij haalden uit met maar 
liefst 10-0. 

Gelijkspel 
schakers
Castricum - In de tweede ronde 
externe competitie voor Noord-
Hollandse schaakteams speelde 
het eerste team van Castricum 
tegen de fusieclub de Waag-
toren 4 uit Alkmaar. De eerste 
winstpunten waren al snel bin-
nen door Sander Mossing Hol-
steijn en Wouter Beerse. De 
voorsprong leek comfortabel en 
alle resterende borden boden 
uitzicht op een goed resultaat. In 
de tijdnoodfase keerden de kan-
sen echter en Heleen van Arkel- 
de Greef verloor door tijdnood 
haar partij. Ook Gerard Kuijs ver-
loor terwijl Eric van der Klooster, 
Hans Leeuwerik, Evert Schmit en 
Ger Holsteijn remise speelden. 
De einduitslag werd daardoor 4-
4. In de interne competitie gaat 
na 10 ronden Sander Mossing 
Holsteijn op kop, op de voet ge-
volgd door Broek en Leeuwerik.  

Volleybalvereniging Croonenburg 

Sponsoravond groot succes

Castricum - Woensdag 5 no-
vember vond in restaurant Blinc-
kers de eerste sponsoravond 
plaats van volleybalvereniging 
Croonenburg. Er was een diner 
met wijn en inspirerende lessen 
van Cor van der Geest en Toon 
Gerbrands. 
De nog altijd zeer energieke en 
humoristische Cor van der Geest 
is een autodidact en op basis van 
zijn imposante carrière wist hij 
de 65 aanwezige sponsoren inte-
ressante lessen te vertellen over 
leiderschap. Toon Gerbrands, 
auteur van het boek ‘De lerende 
winnaar’, benadrukte de aspec-

ten visie, actie en passie, die alle 
drie aanwezig moeten zijn om tot 
succes te komen. 
Wethouder Hommes aanwezig 
als toehoorder, genoot van deze 
feestavond voor sportend Cas-
tricum. Aan het einde van de 
avond kregen alle aanwezigen 
het door Toon en Cor ter plaatse 
gesigneerde boek van Toon Ger-
brands mee naar huis. 
Voorzitter Arjen Pauzenga toon-
de zich tot slot zeer tevreden 
over de inzet van Annemarie van 
Eck en Edwin Gerritsen van de 
sponsorcommissie van Croonen-
burg. 

www.sv-vredeburg.nl

Kinderen kunnen leren 
schaken bij Vredeburg
Limmen - Vrijdag 7 novem-
ber speelde schaakvereniging 
Vredeburg ronde zeven. Krom 
speelde sterk tegen Admiraal, 
maar kreeg onvoldoende com-
pensatie voor het geofferde 
paard. Borst leek een gewonnen 
stelling te hebben, maar Dinkla 
creëerde voldoende tegenkan-
sen om een remiseaanbod af te 
dwingen. Limmen stond op het 
punt om zijn overwicht te ver-
zilveren, maar overzag een dra-
matisch mat in 1. De Ruiter sloeg 

alle stukken van Voorwalt maar 
zag te laat dat de koning pat 
stond. Hageman blijft winnen en 
stijgt dankzij winst op Blekemo-
len naar de tweede plaats. Ko-
mende vrijdag speelt het achttal 
thuis tegen MSC uit Enkhuizen. 
Vredeburg heeft een website 
www.sv-vredeburg.nl. Zaterdag 
1 november zijn de opleidingen 
begonnen, er is nog ruimte voor 
de beginnende kinderen vanaf 7 
jaar. Zij zijn zaterdagmiddag wel-
kom vanaf 15.45 uur. 



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 Publiekszaken is op donderdag 
geopend tot 18.00 uur voor aangiften ge-
boorte en overlijden, verhuizingen , emigra-
tie, huwelijk en geregistreerd partnerschap, 
paspoorten/nederlandse identiteitskaarten 
en rijbewijzen.
Van 18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.

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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Beatrixstraat en Ruiterweg beiden 
een doel: het verbeteren van de ver-
keersveiligheid en de leefbaarheid
Op 5 november 2008 zijn de werkzaam-
heden aan de Prinses Beatrixstraat en de 
Ruiterweg afgetrapt. Na een zorgvuldige 
voorbereiding met klankbordgroepen voor 
beide straten is de planvorming afgerond. 
Wethouder  J. Hommes heeft met een af-
vaardiging van de klankbordgroep Prinses. 
Beatrixstraat, door middel van een penalty, 

voor beide wegen de aftrap gegeven aan 
de werkzaamheden.

Op 1 december 2008 zal daadwerkelijk 
worden begonnen met de werkzaamheden 
aan de Pr. Beatrixstraat. Meer informatie 
over de planning kunt u vinden op onze 
website www.castricum.nl.

Verkiezingen bestuur Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier
Van 13 t/m 25 november vinden de wa-
terschapsverkiezingen plaats. Met uw stem 
bepaalt u mee welke koers het bestuur 
van Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier gaat varen tot 2012. Rond 13 
november krijgt u hiervoor uw stembiljet in 
de brievenbus.
Met uw stem heeft u invloed op de keuzes 
van het bestuur van Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier. Zo bepaalt u 
mee hoe het hoogheemraadschap het land 
beschermt tegen overstromingen, hoe het 

wegen en water beheert en hoe het zorgt 
voor een goede waterkwaliteit.

Tien partijen doen mee aan de water-
schapsverkiezingen. Zij dingen mee naar 
de 23 zetels in het bestuur. Weet u nog 
niet op welke partij u gaat stemmen? Het 
Kieskompas Waterschapsverkiezingen kan 
u helpen een keuze te maken. Meer infor-
matie vindt u op de website van het Hoog-
heemraadschap Hollands Noorderkwartier: 
www.hhnk.nl

B&W bezoekt 
kern de Woude
Bent u nieuwsgierig naar plannen die de 
gemeente heeft voor de kern de Woude? 
Wilt u wel eens de mening horen van ge-
meentebestuurders over iets wat u daar 
bezighoudt? Houdt u dan de avond van 
dinsdag 18 november vrij in uw agenda.

Op die dag komt namelijk het college 

van burgemeester en wethouders (B&W)  
naar de kern de Woude om tussen 17.15 
en 18.00 uur een rondwandeling te 
maken langs onder andere de weg De 
Woude en het speelveldje. ‘s Avonds om 
19.30 uur wordt het nieuwe convenant 
tussen college en dorpsraad ondertekend 
en van 20.00 tot 21.00 uur is er gelegen-
heid om over uiteenlopende onderwer-
pen met B&W van gedachten te wisselen 
tijdens de bewonersavond in dorpshuis 
De Kemphaan.

Alders licht advies 
toe tijdens informa-
tieavond in Uitgeest
Op 1 oktober jl. bracht de heer H. Alders 
advies uit aan de ministers van V&W en 
VROM over de toekomst van Schiphol en 
de regio voor de middellange termijn (2010 
tot 2020). Het advies heeft ook gevolgen 
voor de gemeenten uit Cluster noord 
(IJmondgemeenten, Castricum en Heiloo). 
Op maandag 17 november komt de heer 
Alders daarom het advies toelichten in een 
informatieavond voor inwoners van de ge-
meenten Beverwijk, Castricum, Heemskerk, 
Heiloo, Uitgeest en Velsen.

Naast de heer Alders geeft de heer Eilert, 
namens de Bestuurlijke Regie Schiphol de-
legatielid aan de Tafel van Alders, aan wat 
het standpunt van de gemeenten is over 
het advies. 

Volledige programma informatieavond Al-
dersadvies
19.00 uur: Zaal open
19.30 uur: Opening
19.40 uur: Presentatie door de heer Hans 
Alders over het advies van de Alderstafel
20.30 uur: Toelichting van de heer Eilert
21.00 uur: Pauze 
21.20 uur: Presentatie door de heer Sjaak 
Jansens van Luchtverkeersleiding Neder-
land
22.00 uur: Einde

Tijdens de informatieavond is er uiteraard 
gelegenheid tot het stellen van vragen.
De avond vindt plaats bij Bob’s Party Palace 
te Uitgeest. Westerwerf 1.

Meer informatie over de standpunten van 
Cluster noord leest u op www.castricum.nl 
en op www. milieudienst-ijmond.nl.

Collectieve vrijwil-
ligersverzekering
In de media is veel aandacht voor de mo-
gelijkheid om via de gemeente vrijwilligers 
collectief te verzekeren.
Vrijwilligersorganisaties in de gemeente 
Castricum kunnen hun vrijwilligers al vele 
jaren collectief verzekeren via de Stichting 
Welzijn Castricum. Deze verzekeringen 
worden gesubsidieerd door de gemeente.
Voor nadere informatie over de moge-
lijkheden kunt u contact opnemen met 
Stichting Welzijn Castricum (mevrouw 
C. Koning), Geesterduinweg 5, 1902 CB 
Castricum, telefoon 0251-673793, e-mail 
info@welzijncastricum.nl



De colleges van de Regio Alkmaar (Alk-
maar, Bergen, Castricum, Graft - De Rijp, 
Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en 
Schermer) willen intensiever met elkaar 
samenwerken aan de toekomst van de 
regio. Om dit kracht bij te zetten hebben 
de colleges een intentieverklaring opge-
steld waarin de doelen en randvoorwaar-
den voor samenwerking zijn gesteld. Ook 
wordt het voornemen uitgesproken om de 
Regio Alkmaar op een aantal kernkwalitei-
ten te profileren en te komen tot regionale 
afspraken. De colleges hebben na een in-
tensief traject van regionale afstemming 
op 4 november jl. ingestemd met de inten-
tieverklaring. De colleges hebben besloten 
deze vorm van samenwerking tenminste 
tot eind 2009 vorm te geven en daarna 
te evalueren. In aanloop naar een speci-
ale raadsbijeenkomst op 12 november a.s. 
over de regionale samenwerking wordt de 
intentieverklaring vrijgegeven voor de ge-
meenteraden. De colleges hebben het vol-
ste vertrouwen in de kansen die de inten-
tieverklaring biedt voor een gezamenlijke 
agenda ten behoeve van de toekomst van 
de Regio Alkmaar. 

Twee recente ontwikkelingen hebben bij de 
colleges geleid tot het besef dat gezamen-
lijk moet worden nagedacht over de ambi-
ties en visie voor de toekomst van de regio. 
De eerste is de ontwikkeling van een struc-
tuurvisie door de provincie Noord-Holland. 
In de structuurvisie zal de provincie haar 
ambities voor de komende 30 jaar vast-
leggen op het gebied van wonen, verkeer, 
economie, energie, natuur en landschap en 
welzijn. De regio heeft reeds haar eerste 
inbreng geleverd en blijft betrokken bij de 
verdere ontwikkeling van de structuurvisie.
De tweede is de kans die door het Rijk 
wordt geboden om zogenaamde verste-
delijkingsafspraken te maken. Het Rijk wil 
voor de periode tussen 2010 en 2020 met 
een aantal regio’s in Nederland afspraken 
maken over woningbouw, bereikbaarheid, 
werken en groen. 

Van onze regio wordt de nodige inzet ver-
wacht als het gaat om zowel de ambities 
als de betekenis van de regio in groter ver-
band, nu en in de toekomst. De intentiever-
klaring vormt het startpunt om de ambities 
van de Regio Alkmaar onder de aandacht 
te brengen bij Rijk en provincie. De regio 
wil een serieuze en sterke gesprekspartner 
zijn voor het Rijk, de provincie en andere 

regio’s en haar positie richting Rijk en pro-
vincie versterken. 

Op 12 november wordt de intentieverkla-
ring in een speciale raadsinformatiebijeen-
komst aan de gezamenlijke gemeenteraden 
toegelicht en bediscussieerd. De intentiever-
klaring is een mijlpaal langs de gezamenlijk 
ingeslagen weg naar de Regio Alkmaar als 
een dynamische regio waar je nu en in de 
toekomst natuurlijk, duurzaam en prettig 
kunt wonen, werken en recreëren.

Contactpersoon: Dhr. J.W. de Boer, voor-
zitter regionaal portefeuillehoudersoverleg  
Ruimtelijke Ordening, tel. (072) 5755380

Raadsinformatieavond Samenwerking Re-
gio Alkmaar: woensdag 12 november 2008 
van 19.30 tot 22.00 uur.
Locatie: Hotel restaurant Jules (voorheen 
hotel restaurant de Zandhorst), Gildestraat 
2, Heerhugowaard

Agenda
Raadsplein
13 november 2008

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp Kamer
20:30 - 21:00 Vervolgbespreking gebiedsvisie Zanderij inclusief behandeling

amendement en motie* 40
20:30 - 21:00 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen* 38

a. Motie PvdA, GroenLinks en GDB inzake beschermd
dorpsgezicht Hoogevoort Castricum

b. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 30-10-2008 
c. Lijst van ingekomen stukken
d. Lijst ter inzage gelegde informatie
e. Lijst van toezeggingen en moties
f. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

21:00 - 21:30 Pauze Begane Grond

Tijd	 Onderwerp Kamer
21:30 - 22:00 Eventueel vervolg bespreking gebiedsvisie Zanderij inclusief

behandeling amendement en motie* 40

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp Kamer
22:15- 1. Opening en mededelingen Aula

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Motie PvdA, GroenLinks en GDB inzake beschermd dorpsge-
zicht Hoogevoort Castricum (o.v.b. uitkomsten carrousel) 

b. Gebiedsvisie Zanderij inclusief amendement en motie (o.v.b. 
uitkomsten carrousel)

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden be-
handeld. Op de onderwerpen met  een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Alle Raadsactiviteiten vinden plaats in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum.

Agenda raadsactiviteiten 13 november 2008
Raadsactiviteit
19:30 - 20:30 Presentatie (bouw)plannen De Bakkerij Aula

10 november: 
Dag van de 
Mantelzorgers
Op 10 november j.l. hebben de wethou-
ders Hes en Hommes twee van de vele 
mantelzorgers in Castricum bezocht.
Vrijwel iedereen kent in zijn of haar directe 
omgeving wel iemand die zorgt voor een 
oudere, gehandicapte of zieke uit de naaste 
omgeving: een ouder die de zorg draagt 
voor een gehandicapt kind, een dochter 
die de was en de boodschappen doet voor 
haar zorgbehoevende ouders, of een part-
ner die zorgt voor zijn dementerende part-
ner. De voorbeelden zijn legio.
Met het bezoek wilde de gemeente het be-
lang van mantelzorgers onderschrijven en 
mantelzorgers extra in het zonnetje zetten.
Op dezelfde dag werden mantelzorgers in 
de Kern onthaald op een verwendag.
Voor meer informatie over mantelzorgon-
dersteuning kunt u terecht bij het gemeen-
telijke Zorgloket, Zonnedauw 4 Limmen ( 
maandag tot en met donderdag van 9.00 
tot 16.00 uur en op vrijdag van 9.00 tot 
12.30 uur) tel. 661 122 of bij Tandem 
(voorheen Steunpunt Mantelzorg) tel 023 
- 8910610.

Veel klanten tevreden 
over Wmo-voorzieningen
De gemeente is in het kader van de Wet 
Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 
verplicht om jaarlijks een onderzoek te 
doen en de onderzoeksresultaten kenbaar 
te maken. In mei en juni van dit jaar voerde 
de gemeente Castricum een klanttevreden-
heidsonderzoek uit naar de dienstverlening 
van de Wet Maatschappelijke Ondersteu-
ning (Wmo)- voorzieningen. Inwoners van 
de gemeente die met Wmo-voorzieningen 
te maken hebben, kregen een vragen-
lijst toegestuurd. Ook bezoekers van het 
Zorgloket hebben een vragenlijst ontvan-
gen.

Maar liefst vijfhonderd personen hebben 
de vragenlijst ingevuld. Uit het onderzoek 
bleek dat de meeste mensen tevreden tot 

zeer tevreden zijn over de dienstverlening 
van de gemeente. Er zijn ook punten voor 
verbetering aangedragen. Deze suggesties 
en opmerkingen gaat de gemeente gebrui-
ken om de dienstverlening te verbeteren en 
te professionaliseren. 

De onderzoeksresultaten worden ook voor-
gelegd aan de gemeentelijke Wmo-raad. 
De resultaten van het onderzoek kunt u na-
lezen op de gemeentelijke website (www.
castricum.nl >  Zorg en welzijn). Overigens 
vindt u daar ook informatie over de Wmo 
en de Wmo-raad.
Voor vragen over Wmo-voorzieningen 
kunt u tijdens kantooruren contact opne-
men met het Zorgloket in Limmen, Zonne-
dauw 4, tel. (0251) 661 382.

Regio Alkmaar werkt aan een
gezamenlijk toekomstperspectief

Wijkgesprekken in Limmen en Akersloot
over mensen met psychische problemen

‘Mijn buurman gedraagt 
zich vaak raar...mijn
buren doen vreemd...”
Mensen met psychische problemen wor-
den vaak geconfronteerd met discrimi-
natie, vooroordelen en stigmatisering. Er 
bestaat in de maatschappij nog veel on-
begrip en onduidelijkheid over dit soort 
problemen. 
Om vooroordelen en stigmatisering over 
mensen met een psychische beperking 
tegen te gaan, organiseert GGZ Dijk en 
Duin wijkavonden op diverse plaatsen in 
de gemeente.  Tijdens deze avond wisselen 
bewoners, op basis van gelijkwaardigheid 
vanuit verschillende achtergronden, erva-
ringen met elkaar over wonen en proble-
men in het dagelijkse leven. 
Alle bewoners uit de buurt die op de één 
of andere manier geïnteresseerd zijn in dit 
onderwerp en/of ervaring hebben met psy-
chische problemen zijn van harte welkom. 

De avonden worden georganiseerd op:
Woensdag 12 november 2008
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: Clip ‘t Kruispunt, Mozartlaan 1A in 
Akersloot
Gespreksleider: Moni Hanasbei, preventie-
medewerker GGZ Dijk en Duin.

Woensdag 26 november 2008 
Tijd: 19.30 uur tot 21.30 uur
Plaats: Boerderij Vredenburg, Dusseldor-
perweg 64 in Limmen
Gespreksleider: Moni Hanasbei, preventie-
medewerker GGZ Dijk en Duin.

Voor vragen of meer informatie over deze 
bijeenkomst kunt u contact opnemen met 
Veronica Michaud (preventiewerker GGZ 
Dijk en Duin, 0251 - 276400).

WWW.CASTRICUM.NL



Ontvangen
aanvragen
Ontvangen bOuwaanvragen, slOOpaan-
vragen, aanvragen Om een aanlegver-
gunning, aanvragen (licht)reclame en
verzOeken Om vrijstellingen

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

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
271008	 Klein Dorregeest, perceel K 107 in Akersloot

Het plaatsen van een loods
301008	 Zuidkerkenlaan 20-22 in Limmen

Het wijzigen/splitsen van de woning en het 
vergroten van de garage (2e fase)

031108	 Bremlaan 4 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

	 Neeltje Groentjesstraat 36 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen

	 Rooseveltlaan 3 in Castricum
Het uitbreiden van gymzaal

0041108	Klapweide 20 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een dakkapel

	 Madeliefpad 4 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel

051108	 Louise de Colignystraat 11 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een dakopbouw

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen vrijstellingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 13 november 2008 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Ruiterweg 13 in Castricum

Het vergroten van de schuur

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Stetweg 58 in Bakkum

Het bouwen van een woning

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 1 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Limmerweg 2b in Castricum

Het realiseren van 2 recreatie-eenheden in de 
bestaande bebouwing

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan 
een belanghebbende mondelinge of schriftelijke ziens-
wijzen indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
de afdeling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en 
Bedrijven, bereikbaar via doorkiesnummer 0251  661 
139. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag 
gemaakt.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 13 november 2008 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Tijdelijke ontheffingen op grond van 3.22 van de Wet 
ruimtelijke ordening
Nabij pont De Woude, perceel D 653, in De Woude

Het tijdelijk plaatsen van een unit ten behoeve 
van de pontwachters

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 13 november 2008 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-

durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Wanne 8 in Limmen

Het plaatsen van dakkapellen
Bachstraat 22 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Dusseldorperweg 167 in Limmen

Het uitbreiden van de woning ten behoeve 
van een praktijk aan huis

Overtoom 25 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

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

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

bOuwvergunningen
301008	 Zuidkerkenlaan 20-22 in Limmen

Het wijzigen/splitsen van de woning en het 
vergroten van de garage (1e fase)

041108	 Boekel 7 in Akersloot
Het bouwen van een woning

	 Boekel 7 in Akersloot
Het plaatsen van een berging

	 Pinksterbloempad 4 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning

	 Dag Hammarskjöldlaan 6 in Castricum
Het vergroten v an de berging

	 Duinweg 9 in Castricum
Het vernieuwen en wijzigen van de loods

	 Boekel 6 in Akersloot
Het plaatsen van een berging met luifel

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

apv-vergunningen
Vergunning voor het plaatsen van vlaggen voor de
Zonnebloem afdeling Akersloot (04-11-2008)
Aan de Zonnebloem afdeling Akersloot is vergunning 
verleend voor het plaatsen van een tweetal vlaggen in 
Akersloot in de periode van 3 t/m 15 november 2008 
nabij het kruispunt en nabij de rontonde te Akersloot.
Ontheffing Sluitingsuur Korfbalvereniging Helios (04-
11-2008)
Aan korfbalvereniging Helios is ontheffing sluitingsuur 
verleend voor de kantine van de sportvereniging geves-
tigd op sportpark Noord End van 22 op 23 november 
2008 tot 02.00 uur. 
Ontheffing sluitingsuur VV Limmen (04-11-2008)
Aan VV Limmen is ontheffing sluitingsuur verleend voor 
de kantine van de vereniging op sportcomplex Dampeg-
heest voor de nacht van 29 op 30 november 2008 tot 
02.00 uur. 
verkoop vuurwerk (04-11-2008)
Aan Blue Hills b.v. is vergunning verleend voor de ver-
koop van vuurwerk op 29, 30 en 31 december 2008 op 
de locatie Castricummerwerf 88 te Castricum.

verleende evenementenvergunningen
(apv)
Vergunning Sinterklaasfeest HH Surprise Tables (04-
11-2008)
Aan HH Surprise Stables is vergunning verleend voor het 
houden van een aantal Sinterklaas-voorstellingen in de 
stallen aan de Heereweg 89 te Castricum. De vergun-

ning is geldig op 22, 23, 29 en 30 november 2008 van 
09.30 tot 17.00 uur.

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

verzOek hOgere grenswaarde wet ge-
luidhinder vOOr de art. 19 prOcedure
wrO bOuw van een wOning Op het
perceel stetweg 58 te castricum
Een aanvraag om bouwvergunning is ingediend voor 
een woning op de Stetweg 58 te Castricum.

Alle wegen met uitzondering van de 30 km/uur wegen 
hebben wettelijke geluidszones. Nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen, zoals woningen die binnen de zone van 
een weg liggen, moeten in principe op zodanige afstand 
van de weg liggen dat de geluidsbelasting niet te hoog 
wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ die de 
Wet geluidhinder stelt). Uit onderzoek blijkt dat als ge-
volg van het wegverkeer een hogere geluidsbelasting 
dan de voorkeursgrenswaarde optreedt. 

Het college van burgemeester en wethouders is van 
plan om voor bovengenoemde bouwmogelijkheid op 
grond van art. 83 van de Wet geluidhinder een hogere 
grenswaarde vast te stellen. De stukken van dit ont-
werpbesluit liggen vanaf 13 oktober 2008 gedurende 
zes weken ter inzage bij de gemeente Castricum, Zon-
nedauw 4 te Limmen. 
Gedurende de periode dat het ontwerpverzoek ter in-
zage ligt, kunt u uw bedenkingen schriftelijk indienen 
bij de gemeente Castricum, team Bouwen, Wonen en 
Bedrijven, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

mOnumentenprOcedure
De burgemeester van Castricum maakt ingevolge het 
bepaalde in artikel 11 van de “Monumentenverorde-
ning gemeente Castricum 2003” bekend dat een aan-
vraag om monumentenvergunning is ontvangen voor 
het wijzigen van de stolpboerderij “’t Veldhuis”aan de 
Provincialeweg 4 te Limmen (gemeentelijk monument). 
De boerderij wordt gewijzigd vanwege de voorgenomen 
realisatie van een bed-en-breakfast accommodatie. 

Het verbouwplan bestaat uit onder meer uit:
•	 begane grond: realiseren en inrichten van een ont-

vangstruimte waardoor er in de achtergevel 3 
kleine(re) ramen worden vervangen door grote(re) 
ramen;

•	 eerste verdieping: realiseren van zes gastenkamers 
waardoor er in het dakvlak naast de reeds bestaande 
in de rechterzijgevel twee en in de achtergevel ook 
twee dakramen worden aangebracht.

De aanvraag om monumentenvergunning ligt vanaf 
maandag, 17 november 2008 gedurende veertien da-
gen voor een ieder in de gemeentelijke locatie te Lim-
men (receptie) ter inzage. Gedurende bovenstaande 
termijn wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om 
zijn of haar zienswijze met betrekking tot deze aanvraag 
om monumentenvergunning naar voren te brengen bij 
burgemeester en wethouders.

Castricum, 12 november 2008


