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Proef nu onze met goud bekroonde Paté

Krakers frustreren start 
bouw Bakkerspleintje
Castricum - De start van het plan Bakkerspleintje loopt enige 
vertraging op. Volgens een woordvoerder van ontwikkelaar 
Symbion Planontwikkeling zijn de krakers van de voormalige 
Voem Voem de spelbrekers. 

“Er is hen een aanbod gedaan 
om tot een tijdelijke overeen-
komst van gebruik te komen. 
Kraakgroep De Voemerij wilde 
echter niet tot overeenstem-
ming komen, noch het pand 
verlaten. Een kort geding zal 
uitkomst moeten bieden”, aldus 
de woordvoerder. Symbion Plan-
ontwikkeling is klaar voor sloop 
van de panden die plaats moe-
ten maken voor project Bak-
kerspleintje. Met de voormalige 
huurders van Dorpsstraat 48 tot 
en met 56 is overeenstemming 
bereikt over vertrek. Ook de Ver-
eniging Vrienden van de Bakke-
rij heeft de voormalige ‘Bakkerij’ 
gelegen aan het Bakkerspleintje 
verlaten. De gemeente Castri-

cum heeft de bouwvergunning 
afgegeven en heeft al overleg 
met de ontwikkelaar om de 
overlast van sloop en bouw zo 
min mogelijk te laten zijn. Sym-
bion spreekt naar haar kopers 
al met voorzichtigheid over fe-
bruari, maar de hoop op een 
spoedige oplossing is nog niet 
verloren. Tot op heden hebben 
de krakers er voor gekozen de 
bezetting van het pand voort te 
zetten. De Vereniging Vrienden 
van de Bakkerij distantieert zich 
van de kraakactie. 
De kosten voor Symbion in ver-
band met de kraakactie en de 
schade die Symbion loopt ten 
gevolge van de vertraging zullen 
op de krakers verhaald worden.

Vrijspraak voor 
gezinsvoogd 
Castricum - De uit Castricum af-
komstige gezinsvoogd M. A. van 
de in 2004 gedode peuter Sa-
vanna is niet schuldig aan zwaar 
lichamelijk letsel door schuld. 
Dat heeft de rechter in Den Haag 
vrijdag bepaald. 
Het Openbaar Ministerie had een 
voorwaardelijke werkstraf van 
150 uur geëist. Het is nog niet 
bekend of er een hoger beroep 
wordt ingesteld door het OM.

Geen knip in Geesterduinweg en 
extra parkeerplaatsen Kultuurhuis
Castricum - De Geesterduinweg blijft open. Dat is te lezen in 
de notitie over het verkeer en parkeren bij het nieuwe Kultuur-
huis die aan de gemeenteraad wordt aangeboden. In de plan-
nen voor het Kultuurhuis was eerst een afsluiting van de Gees-
terduinweg bij het Kultuurhuis voorzien, zodat geparkeerd zou 
kunnen worden op de Geesterduinweg. 

Het afsluiten van de Geester-
duinweg leidt echter tot sluip-
verkeer rond de Molenweide. 
Daarom is gekozen om hier op 

dit moment vanaf te zien. Het 
afsluiten van de Geesterduin-
weg wordt wel meegenomen in 
de ontwikkeling van het winkel-
centrum Geesterduin. Hierover 
zijn echter nog geen concrete 
plannen. 

Voor het nieuwe Kultuurhuis 
moeten uiteraard voldoende 
parkeerplaatsen komen. Daar-
bij is door de bewoners van de 
Molenweide aangegeven, dat er 
nu al een tekort aan parkeer-
plaatsen is. Aan de raad wordt 
voorgesteld om 45 extra onder-
grondse parkeerplaatsen bij het 
Kultuurhuis te realiseren. Het 
aantal ondergrondse parkeer-
plaatsen bij het gemeentehuis 
wordt daarbij verminderd van 90 
naar 45.

Sint en Pietjes aanwezig bij 
koopzondag in Geesterduin
Castricum - Op zondag 25 november komt de Goedheiligman naar winkelcentrum Geesterduin, samen 
met een aantal Pieten. Het wordt die dag extra gezellig omdat alle winkels geopend zijn van 12.00 tot 17.00 
uur. De Sint is van plan om rustig rond te lopen zodat hij veel aandacht kan besteden aan alle kinderen. De 
Pieten zullen trakteren op lekkers en de winkeliers maken het feest compleet met allerlei aantrekkelijke 
aanbiedingen. (Foto: Giel de Reus).
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 24 november 18.30 uur: 
Woord- en gebedsdienst met sa-
menzang. Voorganger pastor G. 
Huisman.
Zo. 25 november 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger pastoor L. Ver-
gara. St. Cecilia.
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 Hemel-
opne-   ming Bakkum
Za. 24 november 19.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 25 november 11.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Cantare. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 
Jongeren pastoraat.

Protestantse Gemeente
Castricum
Zo. 25 november: Dorpskerk 
10.00 uur: Laatste zondag ker-
kelijk jaar. Ds. M. Beitler, herden-
king overledenen m.m.v. cantorij 
o.l.v. Pieter Verveer. Tijdens dienst 
kindernevendienst en crèche. 
Uitgezonden door Radio Castri-
cum (kabel 104,5m/ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. D. 
van Arkel, herdenking overlede-
nen. Tijdens dienst kinderneven-
dienst en crèche. 

Evangelie Gemeente 
Castricum
Zo. 25 november 10.00 uur: Frank 
Obdam uit Almere. 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. 25 november 10.00 uur: Ds. 
Jan Tulp.

H. Cornelius Parochie 
Limmen
Za. 24 november 19.00 uur: Medi-
tatieve viering met liturgisch koor. 
Voorganger pastor J. Olling.
Zo. 25 november 10.00 uur: 
Woord- en communieviering 
met gemengd koor. Voorganger 
pastor J. Olling. Christus Koning 
en tevens jubilarissen gemengd 
koor.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 25 november 10.00 uur: Ds. 
R.J. Blaauw. Tevens crèche en 
kindernevendienst. Koffiedrin-
ken.

R.K. St. Jacobus de Meerdere
Akersloot
Za. 24 november 19.00 uur: Fami-
lieviering met kinderkoor. Voor-
ganger pastor W. van Schie.
Zo. 25 november 10.30 uur: Eu-
charistieviering met Jambokoor. 
Voorganger pastor W. van Schie 
en pater M. v.d. Hulst.

Protestantse gemeente 
Uitgeest-Akersloot
Zo. 25 november 10.00 uur: 
Dienst in Akersloot. Ds. J. van Al-
ler. Laatste zondag kerkelijk jaar.

Parochie O.L. Vrouwe 
Geboorte Uitgeest
Vrij. 23 november 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem.
Za. 24 november 19.00 uur: 
Woord- en zangviering.
Zo. 25 november 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo 
gemengd.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844

Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest, Benes-
serlaan 266. Behandeling alleen 
volgens telefonische afspraak, 
tel. 0251-313879 tussen 8.30-
12.00 uur en 13.00-16.00 uur. 
In het weekend tel. 06-53937620. 
Waarneming voor de tandartsen 
in Castricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest. Alleen voor spoed-
gevallen.

Apotheek Castricum 
Apotheek Geesterduin, Geester-
duinweg 42, tel. 655066. Apo-
theek van Ouwerkerk, Burg. 
Lommenstraat 6, tel. 652500. 
De apotheken in Castricum zijn 
door de week geopend tussen 
8.30 en 17.30 uur. 

Apotheek Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-
312122. Openingstijden van 
8.30-12.30 uur en van 13.30-
17.30 uur. 
Voor spoedeisende medicatie 
buiten deze openingstijden kan 
men van 18.00 tot 8.00 uur en in 
het weekend terecht bij Diensta-
potheek Midden Kennemerland, 
gevestigd in het Rode Kruis Zie-
kenhuis, Vondellaan 13 in Bever-
wijk, tel. 0251-783840

Apotheek Limmen/Heiloo

Apotheek Limmen, Vuurbaak 
7a, Limmen, tel. 072-5052620. 
Openingstijden: maandag t/m 
vrijdag 8.00-18.00 uur. Buiten 
deze openingstijden: Regionale 
Spoedapotheek, Winkelcentrum 
De Hoef, Van Ostadelaan 248, 
Alkmaar, tel. 072-5143060.

Apotheek Uitgeest/Akersloot
Apotheek Scharlei, Pr. Irenestraat 
2, Uitgeest. Openingstijden 
maandag t/m vrijdag 8.00-18.00 
uur, zaterdag van 11.00-13.00 
uur. Apotheek, Graskamplaan 
13, Uitgeest, tel. 0251-208881. 
Geopend: maandag t/m vrijdag 
8.00-17.30 uur.

Telefonische Hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot 
mens 24 uur bereikbaar: tel. 
0900-0767.

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters en mw. A. 
Wielinga, Laan van Albertshoeve 
140, tel. 654345. Uitsluitend klei-
ne huisdieren. 
Dierenkliniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 

0251-312227. Spreekuur maan-
dag t/m vrijdag 16.00-17.00 uur. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 
1, tel. 0251-3155519.  Spreekuur 
maandag, dinsdag en vrijdag 
18.30-19.30 uur, woensdag en 
donderdag 8.45-9.30 uur.

Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en 
gehandicapten. Voor vragen tel. 
0251-653841 of 072-5051210.

Spreekuur Algemeen Maat-
schappelijk Werk
Castricum: Spreekuur op maan-
dagochtend van 9.00-10.00 uur 
in gebouw Geesterhage, Gees-
terduinweg 5, Castricum. Op af-
spraak: 0251-658787.
Akersloot: Spreekuren op dins-
dag- en vrijdagochtend van 9.00 
tot 9.30 uur, Raadhuisweg 28a 
in Akersloot. Op afspraak: 0251-
312557. 

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Dr. Brugmanstraat 304, tel. 0251-
310406, b.g.g. 0251-251500.
Castricum: Inloopspreekuur So-
ciaal Raadslieden: voor advies en 
hulp bij invullen van formulieren 
van belastingen, kwijtscheldin-
gen, arbeidskwesties en huur-
subsidie op woensdagmiddag 
van 14.00-16.00 uur in gebouw 
Geesterhage, Geesterduinweg 5, 
Castricum. 

Doktersdiensten

Algemene Informatiei
Medische en hulpdiensten

Kerkdiensten

Huisartsen Castricum, 
Akersloot en Uitgeest
Avond/nacht/weekenddienst: 
Werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur en weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen: Huisartsenpost Beverwijk 
(Rode Kruis Ziekenhuis) alleen 

volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. Bij contact met 
de post wordt gevraagd om 
verzekeringsgegevens, zorg dat 
deze paraat zijn.
Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-

neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.
Afwezig: Geen.
Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618. 

Dansparen weer succesvol op  
de landelijke danswedstrijden
Castricum - Afgelopen weekend stonden er voor de Castri-
cumse dansparen van dansschool Griffioen weer verscheide-
ne wedstrijden op het programma, georganiseerd op diverse 
plaatsen in Nederland.

In Poeldijk werd een grote lande-
lijke wedstrijd georganiseerd. Aan 
de start van de eerste klasse La-
tin American verschenen Rinaldo 
Carrillo en Marloes Willemse, zij 
wisten  uiteindelijk verdiend kam-
pioen te worden, waardoor zij het 
goud mee naar huis konden ne-
men.
In Hilversum werd in samenwer-
king met de NADB (Nederlandse 
Algemene Danssport Bond) de 
jaarlijkse Gooiland Trophy geor-
ganiseerd bij Danssportcentrum 
Alberto. Aan de start van de Nieu-
welinge klasse Ballroom, versche-
nen Frank van Tartwijk en Silke 

Wassenaar. Dit paar wist zich door 
te dansen naar de derde ronde.
Aan de start van de op één na 
hoogste klasse van de dag in 
de Ballroom discipline kwamen 
Maurice Philipoom en Marieke 
van Londen in actie. Nadat dit 
paar zich goed wist te presente-
ren tijdens alle voorrondes wisten 
Marieke en Maurice wederom de 
finale te behalen en behaalden 
uiteindelijk een welverdiende 
vierde prijs.

Danspaar Maurice Philipoom en 
Marieke van Londen tijdens de fi-
nale Ballroom in Hilversum.

Dieren-
bescherming
Inlichtingen: 
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. Knaagdierencentrum: 
072-5090234. Inspectie: 0900-
2021210. Vogelasiel: 075-6213737. 
Dierenambulance: 0251-215454. 
Dierenasiel: 072-5114861. Stich-
ting Zwerfdier: 072-5612482.

Vermist: 
Grutto Castricum: cyperse ge-
castreerde kater, 7 jr, Bobby.

Gevonden:
Bakkummerstraat Bakkum: oude 
cyperse poes met rode gloed, 
slechtziend, korst van wond op 
de wang. 
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Duister...
Toen ik vorige week woens-
dagavond naar buiten fietste 
merkte ik dat er iets mys-
terieus aan de hand was 
in Castricum. Het was zo 
donker. Ik reed mijn straat 
uit en keek naar links. De 
lantaarnpalen brandden. Ik 
keek naar rechts en zag duis-
ternis. Ik fietste door terwijl 
lantaarnlichtjes en absolute 
duisternis elkaar afwissel-
den. En dat was erg verwar-
rend voor me. Want een 
van de weinige dingen die 
ik mij herinner van de na-
tuurkundelessen op de mid-
delbare school is dat lichtjes 
serie- of parallelgeschakeld 
kunnen zijn. Ik dacht altijd 
dat de Castricumse lan-
taarnpalen waren verdeeld 
in seriegeschakelde ‘licht-
veldblokken’, zodat, wanneer 
één lantaarnpaal het begeeft 
slechts één huizenblok in 
het donker zit. En zo reed 
ik hard nadenkend en to-
taal verward naar de oude 
dorpskern waar mensen 
met zaklantaarns liepen. In 
winkels brandden sfeervolle 
kaarsjes want hier deed zelfs 
de binnenverlichting het 
niet. Ik sloeg door in mijn 
drang om het mysterie op te 
lossen en fietste verder. Het 
hele Geesterduin blok was 
gehuld in duisternis maar 
toch werd ik verblind door 
een grote lichtbron: het ge-
meentehuis. Toen werd alles 
duidelijk. Iemand van het 
gemeentehuis had gepro-
beerd om met een schaar 
een vastgekleefd broodje uit 
een tostiapparaat te halen. 
Uit ervaring weet ik dat je 
dat niet moet doen. Dan 
slaan de stoppen door. Dus 
tapten ze hier en daar wat 
stroom af van willekeurig 
gekozen huizenblokken. 
Want een gemeentehuis dat 
niet opvalt, dàt kan natuur-
lijk niet.

 Avienna

Optreden Bob en de Blue 
Band in de Vriendschap
Akersloot - Vrijdag 23 november treedt de bekende Bob en 
de Blue Band voor de tiende keer op in Akersloot en dat moet 
gevierd worden.

De Bob en de Blue Band is be-
gonnen als rock en roll band, op-
gericht als muzikale ondersteu-
ning tijdens een examenstunt. 
Gezellig is de band nog steeds, 
maar ondertussen heeft de band 
zich ontwikkeld tot een uitge-
breide en veelzijdige coverband.
Er is een uitgebreid repertoire 
van rock en roll, afgewisseld met 
originele popnummers waarbij 
alle bandleden hun eigen stem-
pel drukken op het repertoire 
waardoor er op het podium en 
in de zaal een gezellig sfeertje 

ontstaat.
Dit sfeertje hopen zij vrijdag 
23 november te creëren in de 
Vriendschap te Akersloot waar 
zij alweer voor de tiende keer het 
podium betreden. 
Ter gelegenheid van dit lustrum 
is de entree deze avond geheel 
gratis, een goede gelegenheid 
voor de trouwe schare fans om 
hun favoriete band weer eens te 
beleven en voor degene die deze 
superband nog niet kennen om 
daar eens verandering in aan te 
brengen.

Op vertoon van deze bon en ID bewijs krijgt u als compensatie voor 
de gereden kilometers een gratis cadeaubon t.w.v. 5 euro.  

Deze actie is geldig t/m zondag 2 december. 
Intratuin Heerhugowaard is het beste te bereiken 
via de westelijke ring van Alkmaar.

Heerhugowaard Middenweg A1, 072-5757157, 
donderdag en vrijdag koopavond
Extra koopzondagen: 2, 9 en 16 december

Intratuin Heerhugowaard 
25 november van 10.00 tot 17.00 uur

Koopzondag

Indoor skaten 
in Conquista
Limmen - Conquista is aanko-
mend weekend weer geopend, 
met een spectaculair skate event 
op 23, 24, 28 en 30 november 
en op 1 december. Deze vrij-
dagavond en zaterdagavond 
is er in Club X- tra (12 t/m 16 
jaar) namelijk een skate evene-
ment. Neem het skateboard of 
de skeelers mee en ga los op 
de skate-attributen die door de 
medewerkers van Conquista zijn 
gemaakt. De komende twee we-
ken zullen deze skate-atributten 
blijven staan en kan iedereen zijn 
nieuwste tricks showen.
De Conquista Club kinderen (9 
t/m 12 jaar) kunnen zich woens-
dagmiddag 28 november hele-
maal uitleven op het skate event. 
Bescherming is verplicht!
Het Conquista Café (16+) is vrij-
dagavond weer geopend.
Op zaterdagochtend is er voor de 
Conquista Kids(4 t/m 9 jaar) een 
spannende knutselactiviteit in het 
duister. Ze gaan allerlei nacht-
wezens maken. Hierna gaan de 
lichten uit in Conquista en wordt 
de schaduw van het nachtwezen 
zichtbaar op de muur. Voor Con-
quista Kids is de entree 1 euro. 
Club Xtra is vrijdag en zater-
dagavond geopend van 19.00 
tot 22.00 uur, het Conquista 
Café vrijdag van 20.30 tot 01.00 
uur en Conquista Kids zaterdag 
van 10.30 tot 12.00 uur. Club is 
woensdag 28 november geopend 
van 14.00 tot 17.00 uur.

Lezing Afrika
van Roos Ament
Castricum - Roos Ament, de 
auteur van de verhalenbun-
del Rooskleurig die in oktober 
uitgegeven werd, verzorgt op 
dinsdagavond 27 november een 
lezing met als thema Afrika. Dat 
doet zij in de kelder van Boek-
handel Laan. Kaarten zijn in de 
voorverkoop voor 2,50 euro te 
koop bij Laan. Aanvang 20.00 
uur.

Radio Castricum105
Donderdag 22 november 
00.00 – 01.00 Easy Listening 
01.00 – 06.00 Nonstop muziek 
06.00 – 10.00 Nonstop golden oldies & informatie 
10.00 – 11.00 Hraj Kapelo Hraj – Jan Jonker 
11.00 – 17.00  onstop muziek & informatie
17.00 – 18.00 60plus – Carry Munter
18.00 – 19.00 Special Edition – Carry Munter
19.00 – 19.30 Nonstop muziek
19.30 – 23.00 Het Raadsplein – carrousels & raadsvergadering
23.00 – 00.00 Easy Listening

Vrijdag 23 november
00.00 – 01.00 Easy Listening
01.00 – 06.00 Nonstop muziek
06.00 – 10.00 Nonstop golden oldies & informatie
10.00 – 16.00 Nonstop muziek & informatie
16.00 – 18.00 Afterschool – Tom Singerling
18.00 – 19.00 Kick Off – Joris Sinnige
19.00 – 20.00 7 at 7 – Joris Sinnige
20.00 – 22.00 Hogeweg op Vrijdag – Albert Hogeweg
22.00 – 00.00 Easy Listening

Zaterdag 24 november
00.00 – 01.00 Easy Listening
01.00 – 10.00 Nonstop muziek & informatie
10.00 – 12.00 Gewoon Snijders – Marco Snijders
12.00 – 15.00 Rooie Oortjes Radio – Sander Verschoor & Robert 

Liefting
15.00 – 17.00 Nonstop muziek & informatie
17.00 – 19.00 Double D – Daniel Vollers & Daan Zonneveld (voor het 

laatst op dit tijdstip !)
19.00 – 22.00 Nonstop muziek & informatie
22.00 – 00.00 Easy Listening

Zondag 25 november
00.00 – 01.00 Easy Listening
01.00 – 06.00 Nonstop muziek
06.00 – 09.00 Easy Listening
09.00 – 10.00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz
10.00 – 11.15 Kerkdienst uit Hervormde Kerk in Castricum
11.15 – 12.00 Radio Klassiek – Helmoth Mechiz
12.00 – 13.00 Cabaret en muziek van Nederlandse Bodem
13.00 – 14.00 Commuzika – Anton van Kaam
14.00 – 17.00 105SportLive – Sportteam
17.00 – 19.00 The Flash Back Show – Johan Vermeer
19.00 – 20.00 Nonstop muziek & informatie
20.00 – 22.00 Bumrush Radio – DJ Midnight
22.00 – 00.00 Easy Listening
Maandag 26 november
00.00 – 01.00 Easy Listening
01.00 – 06.00 Nonstop muziek
06.00 – 10.00 Nonstop golden oldies & informatie
10.00 – 20.00 Nonstop muziek & informatie
20.00 – 22.00 Carry’s Music Machine – Carry Munter
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INGEZONDEN

Gemeentebegroting,
WVG en het Dorpsplan
Het toepassen van de Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) en de 
eerste discussie-avond over het Dorpsplan hebben heel wat stof tot 
nadenken opgeleverd en zelfs de algemene beschouwingen over de 
gemeentebegroting 2008 gedomineerd. Een fors aantal WVG-bezwa-
ren wacht op afhandeling. De eerste zogenaamde rondetafelgesprek-
ken in het kader van het Dorpsplan staan voor de deur en ook de 
AVBU zal daaraan deelnemen. Op de website van de AVBU worden 
deze zaken vanuit onze invalshoek alvast nader belicht. Wat is er mo-
gelijk en wat is zinvol? Ook andere onderdelen van het beleid worden 
becommentarieert. De website www.avbu.com heeft snellere en be-
tere menufuncties gekregen zodat men vanuit alle menuposities direkt 
kan doorlinken naar het gewenste onderwerp of submenu.
Avbu-Uitgeest

Gedeputeerde Moens zegt toe: 
Geen onteigening voor natuur
Deze kop stond afgelopen week op de infopagina van de gemeente 
Castricum. Worden we niet blij gemaakt met een dode mus? In dit 
zelfde artikel staat immers dat de heer Moens er zeer duidelijk over is 
dat de verbindingszone aan de noord- en zuidkant van Castricum er 
moet komen en in 2018 een feit zal zijn. Ook staat er te lezen dat er 
in 2008 begrensd gaat worden. Dit gaat in tegen de eerder gemaakte 
afspraken. Begrenzen wil zeggen dat je vrijwillig mee kunt werken aan 
een natuurdoelstelling die de overheid vastlegt. Sommige doelstellin-
gen kunnen prima samengaan met een agrarisch bedrijf. Omdat het 
vrijwillig is zou er dus alleen begrensd kunnen worden als de grondei-
genaar hiermee instemt. Wij kunnen niet instemmen met de begren-
zing aan de noordkant van Castricum omdat het hier gaat om natte 
natuur wat niet samengaat met een agrarisch bedrijf. De realisering 
van de zone aan de noordkant van Castricum zou dus het einde bete-
kenen voor het agrarisch bedrijf op boerderij de Westert, Rijksweg 1 
in Limmen. Omdat koeien en schapen nu eenmaal in de wei horen en 
niet in een moeras. Al ruim twee jaar proberen wij in alle talen duidelijk 
te maken, aan gemeente en provincie, dat wij niets liever willen dan 
ons bedrijf voortzetten op deze locatie. Tevergeefs, zo blijkt, want nog 
steeds staat de zone in de plannen en nu wordt er plotseling gesproken 
over begrenzen zonder draagvlak. Wij hopen dat de gemeente alert is 
op wat gaat gebeuren. Vrijwilligheid staat bij het college voorop dus 
begrenzen oké maar met draagvlak!
Familie Welboren

SuperSunday op WK mini’s
Castricum - Het was afgelo-
pen zondag SuperSunday bij 
de mini’s van FC Castricum. Er 
stonden weer diverse toppers 
op het programma. Nederland 
– Italie en Schotland – Ierland 
waren de grote publiekstrek-
kers op de velden op Noord-
end. Vorige week werd de derde 
speelronde afgelast in verband 
met de slechte weersomstan-
digheden, deze week kwam het 
zonnetje al vroeg op en waren 
de omstandigheden perfect. 
Met de wetenschap dat de in-
tocht van Sinterklaas ’s mid-

dags op het programma stond 
stroomde de adrenaline harder 
door de kleine benen en werd 
er zeer fanatiek gevoetbald. ’s 
Ochtends leek het er nog op dat 
door het koude weer de suppor-
ters thuis bij de kachel bleven, 
maar vlak voor aanvang zat de 
tribune toch weer vol en was in 
de rust de koffie niet aan te sle-
pen. Woensdagmiddag komt de 
Sint naar de kantine van FC Cas-
tricum om de mini’s te vertellen 
wat hij van hun voetbalkunsten 
vindt. Een middag waar ieder-
een naar uit kijkt.

Burgerlijke stand 
Geboren:
Wonende te Castricum:
07-11-2007: Wessel Johannes 
Jacob Sylvester, zoon van R.J.P. 
Goudsblom en E.A. Vester, ge-
boren te Amsterdam.
08-11-2007: Sem Rudy Ste-
ven, zoon van T.W. van Wettum 
en I.C. Brömstrup, geboren te 
Amsterdam.
09-11-2007:  Lotte, dochter 
van A.R. de Jong en M. Fleury, 
geboren te Beverwijk.
11-11-2007: Hashim, zoon van 
Mahmood, A. en Yasin, M., ge-
boren te Castricum.
12-11-2007: Pippa Ima, dochter 
van H.W. Zunnebeld en C.M. 
Mous, geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
02-11-2007: Tim Dean Mau-
rice, zoon van V.F.M. Orelio en 
N.M.C. Smit, geboren te Alk-
maar.
10-11-2007: Lieke Maartje, 
dochter van M. Hollenberg en 
M.M.K.T. van Duin, geboren te 

Akersloot.
Wonende te Limmen:
08-11-2007: Sophie Emma 
Maria, dochter van E.J.M. van 
Groen en C.M.M. Ooijevaar, 
geboren te Alkmaar.

Aangiften huwelijken en 
partnerschapsregistraties:
09-11-2007: Streefland, Bou-
dewijn A. en Muller, Karin, bei-
den wonende te Castricum.
09-11-2007: Gijzen, Henk en 
Schaap, Mignon, beiden wo-
nende te Castricum.
12-11-2007: Fens, Petrus C. en 
Jagers, Petronella M.J.G.M., 
beiden wonende te Castricum.

Huwelijken- en partner-
schapsregistraties:
09-11-2007: Mooij, Geertruida 
G.M. en Groenhof, Mascha N., 
beiden wonende te Limmen.
14-11-2007: Aries, Jacob P. en 
Kramer, Johanna, beiden wo-
nende te Castricum.

Jeroen Saat gepromoveerd 
universiteit Sint Petersburg
Castricum - Op 13 november is Jeroen Herman Saat uit Cas-
tricum aan de Staatsuniversiteit in Sint Petersburg (Russische 
Federatie) gepromoveerd tot doctor in de Politieke Weten-
schapen.

Onderwerp van zijn proefschrift 
is de ontwikkeling van de ver-
houdingen tussen het Nieuwe 
Rusland en de Europese Unie 
na 1990. De enorme politieke en 
maatschappelijke veranderingen 
in de staten hebben grote ge-
volgen voor het dagelijks leven 
van veel burgers. Het proefschrift 
beschrijft hoe, rekening hou-
dend met de tradionele cultuur-
verschillen, op tal van terreinen 
internationale samenwerking 
kan worden verbeterd. Dit heeft 
betrekking op zowel politiek als 
zakelijk gebied.
Eerder studeerde Jeroen Rus-
sisch en Oosteuropese Studies 
aan UvA. Hij heeft onderzoek 
gedaan aan de University British 
Army. de NATO School in Obe-
rammergau en de Staatsuniver-
siteit in Sint Petersburg.    
Het vierjarige onderzoek dat heeft 

geleid tot de promotie is mede 
mogelijk gemaakt door de Nuffic, 
de Nederlandse organisatie voor 
internationale samenwerking in 
hoger onderwijs. Jeroen is Cum 
Laude gepromoveerd. Hij is ge-
trouwd met Olja en samen zijn ze 
de trotse ouders van Lidia-Anna.

Sinterklaasintocht in
Castricum wanvertoning
Nadat zaterdag 18 november Sint Nicolaas vaste voet aan de grond zette 
in Kampen volgden in de IJmond op zondag de diverse intochten. In 
Castricum zou de Sint om 14.00 uur bij de Bloemen arriveren en een 
feestelijke rondgang door het dorp maken. Om 15.30 uur werd hij ver-
wacht op de Brink, waar een muziektent was geplaatst. Zo tegen 15.30 
uur was het hier een zeer gezellige boel, wat lag aan het voorprogramma 
van de reeds aanwezige Pieten. Die maakten er tenminste iets van.  Ech-
ter de aankomst van de Sint was een grote aanfluiting. Na op zaterdag 
een krasse en spontane Sint verwelkomd te hebben, zagen we hier een 
Sint die kennelijk door de diverse intochten zo vermoeid was dat hij niet 
meer de fut had om naar de kinderen te zwaaien. Als een zielig hoopje 
Klaas zat hij in de koets. Zijn teken van waardigheid, de staf lag naast 
hem. Onderweg hoorde je, zelfs van kinderen, als reactie: “Dat is de 
echte niet. Het is een nepper”.  Dan de route. De stoet ging door de Burg. 
Mooijstraat en draaide de Geelvinckstraat in en later de Brakenburg-
straat, richting Brink. Op dat moment was men al ruim te laat. Toch werd 
besloten om de route te vervolgen via de Pernéstraat en Torenstraat, 
terwijl het al tegen vier uur liep en de Brink volstond met afwachtende 
kinderen. Gelukkig was het droog weer, anders waren velen ongetwijfeld 
naar huis gegaan.  Ook op de Brink bleek dat de Sint erg moe was. 
Hij kon amper uit de koets komen. Waarom de Sint niet tegen zichzelf 
in bescherming nemen. Op maandag lees je in de krant dat de Sint in 
Heemskerk op zijn trouwe viervoeter Amerigo zat en ook de intochten in 
Beverwijk, Limmen en Uitgeest waren zeer geslaagd. Het Sint Nicolaas 
comité moet zich schamen over een dergelijke intocht.
P.Q. van Daalen.
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Kerstshow op 8 en 9 december

Nuyens Tuin & GroenShop 
heeft alles voor iedere tuin!
Limmen – Wie denkt dat Nuyens Tuin & GroenShop op de Uit-
geesterweg 1b vooral professionele hoveniers tot zijn klanten-
kring rekent, heeft het helemaal mis. In dit tuincentrum kan 
iedereen terecht die wel eens in de tuin aan het werk is en dat 
is bijna iedereen in deze regio. Bovendien zijn er allerlei fraaie 
sfeer- en kerstartikelen in het assortiment opgenomen. Op 8 
en 9 december vindt er een gezellige kerstshow plaats. 

De regio heeft er gelukkig weer 
een volwaardig tuincentrum bij 
nu Nuyens Tuin & GroenShop 
zich steeds meer op particulie-
ren richt. In het voorjaar werd de 
winkel uitgebreid en kreeg een 
nieuwe entree. Het assortiment 
werd aangevuld met een breed 
assortiment tuinplanten, sfeer-
artikelen, barbecues én er zijn 
allerlei kerstartikelen te koop. 
“De kerstman komt op 8 en 9 
december bij ons langs met zijn 
arrenslee. Daarop mogen kin-
deren een ritje maken. Voor de 
ouders en alle andere klanten 
staat de glühwein klaar bij het 
brandende haardvuur.” Aan het 
woord is Rob Nuyens, sinds ja-
nuari 2006 eigenaar van Nuyens 
Tuin & GroenShop. 
Het bedrijf kent een lange ge-

schiedenis. Rob: “In 1898 be-
gon mijn overgrootvader op de 
Rijksweg. Hij handelde in land-
bouwzaden en meststoffen, later 
uitgebreid met gewasproducten. 
Achttien jaar geleden verhuisde 
het bedrijf naar het begin van 
de Uitgeesterweg en vanaf dat 
moment is de particuliere handel 
uitgebreid.”  
Kennis van het product is hier in 
ruime mate aanwezig. “Daarin 
onderscheiden wij ons”, vervolgt 
Rob. “Niet alleen de kennis over-
gedragen van vader op zoon is 
aanwezig; wij volgen bovendien 
alle ontwikkelingen in ons vak-
gebied op de voet.” Nuyens is 
onder meer gespecialiseerd in 
tuinberegening. “Door onze rui-
me sortering sproeiers, die zowel 
boven- als ondergronds zijn aan 

te leggen, kunnen wij voor elke 
tuin een sproeisysteem leveren. 
En we hebben veel kwaliteitsarti-
kelen om een vijver te onderhou-
den of aan te leggen. Natuurlijk 
leveren we gewasbescherming, 
meststoffen, zaden en pootaard-
appelen. Verder hebben we een 
behoorlijke reputatie verworven 
op het gebied van tuinmachines. 
Dankzij onze reparatiedienst zijn 
wij in staat om eventuele repara-
ties of servicebeurten snel uit te 
voeren. En alle gereedschappen 
zijn op voorraad die het tuinie-
ren makkelijker en aangenamer 
maken.” Maar ook het aanbod 
bloembollen is onderscheidend. 

“Wij proberen hierin altijd voorop 
te lopen. Vanzelfsprekend toch, 
een bedrijf met zo’n lange ge-
schiedenis in een bloembollen-
dorp?” De openingstijden zijn 
van maandag tot en met vrijdag 
van 8.00 tot 12.30 uur en van 
13.15 tot 18.00 uur. Op zaterdag 
van 8.00 tot 16.00 uur. Voor meer 
informatie 072-5052484 of www.
nuyenstuinengroenshop.nl.

Struinen door de duinen
Bakkum - Altijd al een kijkje wil-
len nemen achter de hekken, of 
misschien een onbedwingbare 
neiging van het pad af te gaan? 
Ga dan op zondag 25 november 
mee met de struinwandeling van 
de boswachter. 
De wandeling begint bij de Hoep 
en start om 10.00 uur. Nieuws-
gierig naar gebieden met namen 

als: de Limiet, Hazenduin of de 
Nollen en de Oceaan? aanmel-
den kan bij de Hoep via www.
pwn.nl/activiteiten of bel naar 
0900-7966288. Deelname aan 
deze wandeling kost 3,50 euro. 
De wandeling duurt ongeveer 
twee uur en is geschikt voor kin-
deren vanaf twaalf jaar met enige 
wandelervaring.

Hennepplan-
tage opgerold
Castricum - Maandag is in 
een woning aan de Piet Hein-
laan een hennepplantage ont-
dekt. De plantage telde 129 
plantjes. Een 43-jarige ver-
dachte uit Castricum is aan-
gehouden en in verzekering 
gesteld.

Spirituele zelfontwik-
keling bij De Aventurijn
Castricum – Op initiatief van Elisabeth de Kock ziet De Aven-
turijn het levenslicht. De Aventurijn organiseert lezingen, trai-
ningen en workshops om het proces van zelfontwikkeling te 
bevorderen. Allereerst wordt een tweedaagse workshop ge-
houden in de fraai gelegen Boshut. De titel van de workshop is 
‘In mijn kracht’. De volgende activiteit is de Rudram-waterce-
remonie, die plaatsvindt op vrijdagavond 30 november. 

Op maandagmiddag 3 december 
en op 10 december stimuleren 
de deelnemers hun persoonlijke 
ontwikkeling door inzichten te 
vinden over zichzelf, zij ontwik-
kelen een positiever zelfbeeld 
en ervaren zo hun eigen kracht. 
Elisabeth vertelt: “De workshop 
heeft tot doel het loslaten van 
verdriet of een andere blokkade 
die geleid heeft tot een emoti-
onele beschadiging. Men kan 
naar die blokkade kijken en in-
dien gewenst een stap zetten 
om deze blokkade op te heffen. 
De workshop wordt geleid door 
Philomena Bijlhout, die haar ei-
gen, unieke training ontwikkelde 
waarin zij diverse authentieke 
rituelen van de Indianen, de Cre-
olen en de Javanen gebruikt, 
samen met de inzichten van Roy 
Martina.”
Elisabeth kwam op het idee om 
De Aventurijn te beginnen nadat 
zij lange tijd ziek was. “Nadat ik 
langere tijd in de gezondheids-
zorg heb gewerkt als verpleeg-
kundige ben ik ziek geworden. 
Toen het uiteindelijk fysiek 
beter leek te gaan, kon ik me 
gaan richten op de psychische 
en meer spirituele kant van het 
ziek zijn. Dat heeft meer moeite 
gekost. Marja van Oosterom, 
een goede coach uit Zaandam, 
heeft mij geholpen waardoor 
ik nog meer overtuigd ben ge-
raakt van de noodzaak om ook 
op een andere manier, dan puur 
medisch, met ziekte om te gaan. 
Ik realiseerde me dat ik vast niet 
de enige ben geweest die de bo-
dem heeft gevoeld. Daarom wil ik 
graag meer mensen bereiken die 
wel wat hulp kunnen gebruiken 
tijdens een moeilijke periode in 
hun leven.” 
De Rudram-ceremonie vindt 

plaats op vrijdagavond 30 no-
vember. “De Rudram-ceremonie 
is een waterceremonie, waarbij 
een hoge trilling in het water 
gebracht wordt”, vervolgt Elisa-
beth. “Als wij water drinken met 
een hoge trilling maakt het ons 
krachtiger. De trillingen werken 
versterkend en versnellend op de 
innerlijke spirituele processen. 
Het kan zelfs oude negatieve 
tendensen veranderen.” Deel-
name is gratis. 

Maar wat is eigenlijk een Aventu-
rijn? “De Aventurijn is een steen 
die de mannelijke en vrouwelijke 
energie in balans brengt, goed 
is voor de creativiteit, motiveert, 
steunt de onderzoekende geest, 
geeft moed en optimisme, rust 
en zelfbeschikking”, besluit Eli-
sabeth. Informatie over de loka-
tie en aanvangstijd van de work-
shops en bijeenkomsten staan 
op de website. Bel voor meer 
informatie tel.: 0251-671278 of 
kijk op www.deaventurijn.info. 
Volgend jaar gaat de stressre-
ductietraining ‘Terug naar jezelf’ 
van start.

Politiek café van CDA 
Castricum in Limmen
Limmen - Op woensdagavond 21 november organiseert het 
CDA Castricum een politiek café in De Enterij in Limmen. De 
avond start om 20.00 uur en vanaf 19.30 uur staat de koffie 
klaar. De bijeenkomst eindigt rond een uur of tien.

Dit politiek café is inmiddels 
de derde in een reeks van 
CDA-bijeenkomsten. De bij-
eenkomsten zijn gericht op 
het uitwisselen van informatie 
en ideeën rond onderwerpen 
die in de dorpskernen leven. 
Dit keer staan de sportvoor-
zieningen in de kern Limmen 
centraal. De wethouders Ber 
Hes en John Hommes zijn 

als gast aanwezig. Ook is de 
CDA-fractievoorzitter Mari-
anne Zonjee-Zonneveld aan-
wezig.
Het CDA-bestuur Castricum 
nodigt belangstellenden uit 
om op woensdagavond 21 
november in ‘De Enterij’ aan-
wezig te zijn. Tenslotte; er is 
ruimte voor maximaal 60 per-
sonen. 
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‘Elk kind is een Sint!’
Kinderen helpen kinderen 
Castricum - Op zaterdag 24 november komt Sinterklaas om 
10.00 uur in Sporthal De Bloemen. Hij gaat op zoek naar 
hulpsintjes van 4 tot en met 8 jaar. Zij mogen de Goedheilig-
man helpen om de kinderen van ouders die afhankelijk zijn 
van de Voedselbank blij te maken. 

Want tijdens een storm op zee 
is de zak met cadeautjes voor 
deze kinderen overboord gesla-
gen. Kinderen van ouders die 
aangesloten zijn bij de Voed-
selbank krijgen sowieso niet zo 
veel. Daarom heeft de Sint een 
plan bedacht. De kinderen ko-
pen samen met hun ouders een 
cadeautje dat zij eigenlijk zelf wel 
zouden willen hebben. Dit wordt 
ingepakt in Sinterklaaspapier 

met een sticker waarop te zien 
is of het cadeau voor een jongen 
of meisje en voor welke leeftijd 
het is bestemd. Op zaterdag 24 
november kan het cadeau wor-
den ingeleverd in sporthal De 
Bloemen van 10.00 tot 11.00 uur. 
De kinderen die met een mijter 
op hun hoofd een cadeau inleve-
ren krijgen de feestelijke onder-
scheiding met oorkonde ‘Hulp-
Sinterklaas’. 

Kinderen mogen schoentje zetten
Sint komt naar ‘t Dierenduintje!
Castricum - Alle kinderen van 
Castricum en omgeving worden 
uitgenodigd zaterdag tussen 
12.00 en 15.00 uur hun schoen-
tje te komen zetten bij ‘t Dieren-
duintje. Een dag later komt Sint 
Nicolaas en twee Zwarte Pieten 
naar de kinderboerderij om de 

gevulde schoentjes uit te delen. 
Hij wordt verwacht tussen 14.15 
en 14.45 uur. ‘t Dierenduintje, 
een particulier initiatief dat in 
stand wordt gehouden door vrij-
willigers, is te vinden op de Duin 
en Boschweg schuin achter het 
NS-station. 

Sinterklaas-theater/
poppenkast voorstelling
Castricum - Woensdag 28 november komt is er bij StudioFruns 
aan de Verlegde Overtoom 9 in Castricum een theater/pop-
penkast-voorstelling met Sinterklaas in de hoofdrol. 

De voorstelling wordt gegeven 
door Irene Groen, die bij Fruns 
ook het ‘swingen met peuters’ 
verzorgt. Aanvang van de voor-
stelling is 15.30 uur. 
De voorstelling duurt ongeveer 
een uur. Entree is 3,00 euro, in-
clusief limonade. Het is geschikt 

voor kinderen vanaf drie jaar. 
Eventueel kunnen er ouders/be-
geleiders gratis mee komen.
Graag vantevoren reserveren bij 
Fruns. 
Bel daarvoor met Wynzen: 06-
51046044 of stuur een email 
naar info@fruns.nl.

Sint en Piet bij De Soos in Discovery
Castricum - Tijdens de Soos in 
Discovery op 2 december staat de 
warme chocolademelk klaar en 
wordt er rijkelijk met pepernoten 
gestrooid. Sint en Piet zullen de 
deelnemers met een bezoekje ver-
eren en voor de nodige verrassin-

gen zorgen. Na het bezoek zal de 
dj de gezelligheid voortzetten. De 
Soos wordt vanaf 14.00 uur gehou-
den voor mensen met en zonder 
beperking. Discovery is te vinden 
in de Dorpsstraat 2a in Castricum, 
schuin tegenover het station. 

25e Sinterklaasuitvoering

De droom van Grote 
Piet heerlijk toneelstuk
Castricum - Op zaterdag 1 december wordt om 10.00 uur in 
Theater De Dansende Duinen (voorheen de Clinghe) het Sint 
Nicolaastoneelstuk opgevoerd door de toneelverenigingen Fo-
rento en Pancratius uit Castricum. Voor de verenigingen is het 
de 25e keer dat zij een Sint Nicolaastoneelstuk op de planken 
brengen. Reden voor hen om er iets bijzonders van te maken. 

Gekozen is voor een stuk dat een 
jubileum als onderwerp heeft en 
wordt opgevoerd door de spelers 
van het eerste uur. Kaarten wor-
den gratis aangeboden door de 
winkeliers van Castricum Cen-
trum en zijn verkrijgbaar vanaf 
de koopzondag van 25 novem-
ber bij Boekhandel Laan, La Vie 
Est Belle, De Toren en Dekker 
Sport. 
25 jaar geleden vroeg het Castri-
cums Ondernemers Verbond aan 
de toneelvereniginen Forento en 
Pancratius of zij een voorstelling 
konden verzorgen voor de kin-
deren. Zij wilden dit combineren 
met de Sint Nicolaas bonnenak-
tie. Op deze manier werd er ook 
wat voor de kinderen georgani-
seerd.
Beide toneelgroepen vonden het 
een leuk idee en inmiddels is 25 
keer een Sint Nicolaastoneelstuk 
opgevoerd in Castricum, Lim-
men en nog vele andere locaties. 
Steeds weer werden de dol-
dwaze perikelen van grote piet 
en zijn twee kleine pietjes ten 
tonele gebracht. Het gegeven 
van de toneelstukken is tijdloos: 
grote piet doet iets doms doet 
en de kleine pietjes moeten de 
zaak redden. De laatste jaren 
zijn de toneelstukken aangepast 
en hebben een modern jasje ge-
kregen.  
Bas Bruinsel, schrijver van het 

eerste uur, was een onuitputte-
lijke bron in het bedenken van 
figuren en situaties. Niets was 
hem te gek. Een goede leer-
school voor Marie Louise Mid-
delhoff die het stokje na 15 jaar 
van hem overnam. Dit jaar is 
gekozen voor een verhaal dat 
betrekking heeft op het 25-jarig 
jubileum. De crew bestaat uit 
oud-spelers die 25 jaar geleden 
al deelnamen aangevuld met 
jonge en nieuwe spelers. 
Edith Molenkamp, Anita de Rooij, 
Hennie Glorie, Elly Trakzel, Henk 
Hoogerwerf; zeventien mensen 
doen hun best om er één groot 
feest van te maken. En een feest 
wordt het zeker, dat blijkt al tij-
dens de repetities. Ook dit jaar 
wordt de kleding gesponsord 
door Greet Verkleedt. Hiermee is 
een kleurrijk en feestelijk geheel 
verzekerd. 
Grote Piet heeft veel te veel van 
de taart gesnoept die hij besteld 
heeft voor het jubileumfeestje. 
Hij krijgt vreselijke kiespijn. De 
kleine Pietjes hebben meelij en 
wiegen hem in slaap in de hang-
mat op de boot van Sinterklaas. 
Grote Piet gaat dromen, er ge-
beurt van alles om hem heen en 
hij heeft maar steeds zo’n kies-
pijn. Droompiet maakt uiteinde-
lijk een einde aan de droom door 
droomzand over hem heen te 
strooien. 

De voorstelling is ook te zien in 
de Storey Club op zondag 25 no-
vember om 11.00 uur. De kaarten 
zijn te koop bij Novy Velseboer. 
In Heemskerk is een voorstelling 
om 15.00 uur. Kijk voor meer in-
formatie op www.forento.nl. 

Sinterklaas-
kien P.A.C.
Castricum - De Projectgroep 
Arbeidsuitgeschakelden Cas-
tricum (P.A.C.) organiseert op 
de soosmiddag van maandag 
26 november een Sinterklaas 
kien. Er zal in vier ronden wor-
den gespeeld om leuke prijzen 
en prijsjes. Voor iedere deel-
nemer is er een verrassing. 
Voor iedereen is de toegang 
gratis. 
De bijeenkomst is zoals ge-
woonlijk in het Dorpshuis De 
Kern aan de Overtoom en de 
zaal is vanaf 13.00 uur open.

Bekeurd
Castricum - Op de Dorps-

straat is dinsdag gecontro-
leerd op fietsverlichting van 
7.15 tot 8.00 uur. In totaal zijn 
23 bekeuringen uitgeschre-
ven voor het niet of onjuist 
voeren van verlichting.
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Eerste Groot Castricums 
Dictee was een succes
Castricum - Op donderdagavond 15 november werd in de Bi-
bliotheek Castricum de eerste editie van het Groot Castricums 
Dictee gehouden. Stichting Welzijn Castricum was de initia-
tiefnemer voor het organiseren van het dictee en benaderde 
de bibliotheek of zij als samenwerkingspartner wilden mee-
denken. Beide organisatoren kunnen tevreden terugkijken op 
het resultaat van de inspanningen. De deelnemers aan het 
groot dictee maakten echter de avond tot een succes. 

De generatiemix was compleet. 
Voor aanvang van het dictee 
werden al verwoede discussies 
gevoerd over de schrijfwijze van 
bepaalde woorden en sommige 
deelnemers schoten nog gauw 
even het leescafé in om voor een 
allerlaatste keer de spellings-
gids te raadplegen. Zeventien 
leerlingen van het Jac. P. Thijsse 
College en Bonhoeffer College 
namen het op tegen 55-plus-
sers. Het dictee geschreven door 
neerlandicus Han Peusken was 
gebaseerd op de Gelukkige Klas 
van Theo Thijssen, het boek dat 
in de schijnwerpers stond bij de 
lee sc ampagne 
Nederland Leest. 
Zowel voor de 
jeugd als voor de 
ouderen zaten er 
woorden in die 
gekreun oplever-
den uit de zaal. 
Bu rgemee s t e r 
Emmens-Knol las 
het dictee voor en 
deed dat op voor-
treffelijke wijze. In 
de pauze werd er 
weer druk verge-
leken en gedis-
cussieerd tussen 
de deelnemers. 
Toen de jury te-

rugkwam naar de zaal werd het 
dictee op een groot scherm ge-
toond zodat ieder een beetje kon 
inschatten waar hij de fout was 
ingegaan. Vervolgens werden de 
prijswinnaars bekendgemaakt. 
De hoofdprijs ging naar de 81-ja-
rige Jaap de Vries die slechts één 
fout maakte in het dictee. Lennard 
Boon was de winnaar bij de jon-
geren met zeven fouten. Sije de 
Jong werd tweede bij de ouderen 
en Kim den Uijl bij de jongeren. 
Boekhandel Laan sponsorde de 
prijzen zodat elke winnaar naar 
huis ging met een mooi bedrag 
aan boekenbonnen.

VV Limmen wint opnieuw 
van Always Forward 
Limmen - De vrouwen van VV Limmen zijn tegen Always For-
ward goed voor de dag gekomen, het werd uiteindelijk 1-4. 

schopgebied de bal snoeihard in 
de hoek, 1-2. 
Na de rust werd Always helemaal 
onder druk gezet en kwamen zij 
er niet meer uit. Limmen ver-
zuimde om het duel vroegtijdig 
te beslissen. Het was Min die de 
wedstrijd uiteindelijk helemaal in 
Limmer voordeel liet uitkomen. 

Met twee doelpunten zorgde zij 
voor de 1-4. Vooral het laatste 
doelpunt was er eentje om in 
te lijsten. Met een prachtig af-
standsschot in de kruising liet zij 
de keepster kansloos. 
Al met al weer een goede wed-
strijd voor Limmen. Zondag 25 
november speelt Limmen thuis 
tegen FC Uitgeest. En dat is een 
tegenstander die niet valt te on-
derschatten. Het duel begint om 
14.00 uur, Limmen verwacht veel 
fans voor extra steun.

Limmen moest voor de tweede 
keer dit seizoen aantreden tegen 
Always Forward. Limmen wist 
vooraf dat het moest winnen om 
bovenin te blijven meedraaien. 
De vrouwen begonnen de wed-
strijd op het slechte veld (er 
stonden net zoveel grassprieten 
op als speelsters) goed. Ondanks 
de tegenwind werd de score al 
snel geopend. Het was Judith 
Bos die een bal knap doorkopte 
op Marije Min. Die liep door tot 
aan het strafschopgebied, legde 
de bal breed op Nikki Kuijs. En 
die wist de bal netjes binnen te 

tikken. Uit een corner werd het 
1-1, doordat een aanvalster van 
Always haar been eerder tegen 
de bal wist te drukken dan een 
verdedigster van Limmen. 
Limmen bleef daarna goed spe-
len. Er waren af en toe leuke 
combinaties te zien en door de 
prima inzet werd Always steeds 
onder druk gezet. Vlak na de 
gelijkmaker kwam Limmen dan 
ook alweer op voorsprong. Kuijs 
passeerde haar tegenstandster 
op links en legde de bal terug op 
Nathalie Hollenberg. Die knalde 
vanaf de rand van het straf-

Open dag op zondag 25 november
Haarlemse Akademie; hét opleidings-
instituut voor uiterlijke verzorging

Initiatiefnemers zijn Janine Pie-
terse en Annemiek van Wilgen. 
Zij werken samen met een team 
docenten dat zich gespeciali-
seerd heeft in een specifiek vak-
gebied. Janine: “Wij bieden part-
time opleidingen op het gebied 
van schoonheidsverzorging en 
schoonheidsspecialiste, voetver-
zorging en pedicure, visagie en 
make-up, nailstyling en talrijke 
gespecialiseerde vervolgoplei-
dingen. Het zijn opleidingen op 
mbo en mbo+ niveau.” De Haar-
lemse Akademie staat bekend 
om opleidingen van zeer goede 
kwaliteit, hoge cijfers en een 
hoog slagingspercentage. “Al 
onze studenten zijn na afronding 

van hun opleiding echt klaar voor 
het werk”, vervolgt Annemiek. 
“Het streven is om alle leerlingen 
zo goed voor te bereiden op de 
praktijk dat zij allemaal slagen 
voor het examen en dit jaar is ons 
dat weer gelukt.” Wie niet goed 
weet welke opleiding het meest 
geschikt is, kan zich oriënteren 
tijdens de open dag of een per-
soonlijk gesprek aanvragen voor 
een gedegen advies. De circa 
120 leerlingen van de school zijn 
afkomstig uit geheel Noord-Hol-
land en variëren van leeftijd. 
“De Haarlemse Akademie is het 
oudste opleidingsinstituut van 
Nederland op het gebied van 
schoonheidsverzorging”, vervolgt 

Janine. “En als enige school in 
Noord-Holland boven het IJ zijn 
wij erkend door het Ministerie 
van Onderwijs en de Algemene 
Nederlandse Branche Organisa-
tie Schoonheidsverzorging.” 

De school heeft de beschikking 
over diverse theorie- en praktijk-
lokalen met moderne apparatuur. 
Daarnaast zijn er gezellige ver-
blijfsruimten. “Wij horen vaak dat 
ons instituut qua uiterlijk in niets 
op een school lijkt”, lacht Anne-
miek. “En dat is ook onze bedoe-
ling. Wij vinden het belangrijk dat 
onze leerlingen in een stijlvolle 
en gezellige omgeving worden 
ontvangen en op een professio-
nele manier les krijgen met veel 
ruimte voor persoonlijke aan-
dacht.” 

Kijk voor meer informatie op 
http://haarlemseakademie.nl, 
bezoek de open dag of bel tel.: 
0251-317322. 

Uitgeest – 100% geslaagd; dat is eerder dan regel dan uitzon-
dering bij de Haarlemse Akademie, het opleidingsinstituut voor 
schoonheidsspecialisten, pedicuren, visagisten en nailstylis-
ten. Op zondag 25 november wordt een open dag gehouden 
van 13.00 tot 16.00 uur op de Westerwerf 9c in Uitgeest waar 
iedereen kennis kan maken met de kwaliteit van het onderwijs 
dat dit opleidingsinstituut voor uiterlijke verzorging biedt. 

Cursus Vaarbewijs in 
Alkmaar en Haarlem 
Regio - Begin volgend jaar start Toplicht Vaaropleidingen weer 
met nieuwe cursussen Vaarbewijs. Snel na de opleiding kan 
men een beeldschermexamen doen. Men kan dan in maart al 
het officiele vaarbewijs in huis hebben. Zodoende ben je ruim 
voor het nieuwe vaarseizoen in het bezit van het Vaarbewijs. 
Het vaarbewijs is verplicht voor motorboten die sneller kunnen 
dan 20 km/uur. En verder voor schepen langer dan 15 meter. 

Leren voor het vaarbewijs 1 be-
tekent kennis vergaren over de 
voorrangsregels, manoeuvreren, 
veiligheid aan boord, meteorolo-
gie, lichten, geluidsseinen, beton-
ning en uitrekenen van bruggen 
en waterdiepten. Op dit moment 
hoeft men alleen nog een theori-
eexamen af te leggen. 
De opleiding is momenteel al-
leen een theorieopleiding. Maar 
de leerstof is dermate praktijkge-
richt dat men in de praktijk snel 
situaties zal herkennen. Na de 
opleiding zal men in complexe 
en wisselende omstandigheden 
zelfverzekerd en veilig kunnen 
handelen. Varen met inzicht is 
dan ook veilig en varen met ple-
zier. 
Wie alleen vaart op de kleine 

binnenwateren heeft voldoende 
aan het Vaarbewijs 1. De cursus 
VB1 omvat 5 avondlessen en 
kost  140,-. In Alkmaar wordt 
gestart op dinsdag 22 janu-
ari en in Haarlem op maandag 
11 februari. Wie ook wil varen 
op bijvoorbeeld IJsselmeer en 
Waddenzee heeft zijn Vaarbe-
wijs 2 nodig. Voor dit Vaarbewijs 
komen er 5 lessen bij. 
Toplicht realiseert al jaren een 
slaagpercentage van 97%. De 
opleidingen zijn examengericht. 
Er wordt gewerkt met een stu-
diewijzer. Dit is een uittreksel 
van de examenstof die het leer-
proces aanzienlijk aangenamer 
maakt. Surf voor meer informatie 
naar www.toplicht.nl of bel 06-
12036011.
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Help kinderen met kerst-
kaarten en cadeaus Unicef 
Castricum - Tot vrijdagmiddag 21 december is het weer mo-
gelijk fraaie kaarten en cadeautjes kopen bij de Uniceftafel in 
de bibliotheek van Castricum. Dit jaar heeft Unicef als thema 
‘Nooit meer bang’, gericht op kinderen in (voormalige) con-
flictgebieden. 

Kinderen die voortdurend in 
angst leven voor geweld, het op 
landmijnen of clusterbommen 
stuiten, bang om geronseld of 
ontvoerd te worden, kortom, 
angsten waar kinderen in Neder-
land gelukkig niet mee te maken 
hebben. Door Unicefartikelen te 
kopen kan men Unicef helpen 
iets voor deze kinderen te doen.
Op zaterag 24 november en 8 de-
cember staat een kraam van Uni-
cef voor Etos in winkelcentrum 
Geesterduin en op 12 december 
is Unicef aanwezig in de Tuin 
van Kapitein Rommel. Andere 
verkooppunten zijn: De Wereld-
winkel, C.F. Smeetslaan 4, Boek-
handel Laan, Burg Mooijstraat 
19, Kids en Co, Torenstraat 38a, 
De Winter’s Textiel, Bakkummer-
straat 19, G. Hageman, Wester-
weg 13 in Limmen en R. Louwe, 
Buurtweg 33 in Akersloot.
Unicef, de Kinderrechtenorgani-
satie van de Verenigde Naties, 
komt wereldwijd op voor de rech-
ten van alle kinderen. Unicef wijst 
regeringen op hun verantwoor-
delijkheden en is ook zelf actief. 
Hulpprojecten op het gebied van 

gezondheidszorg, voeding, on-
derwijs, water en bescherming 
in circa 155 landen worden ge-
steund. Onderwijs voor meisjes, 
het vaccineren en beschermen 
van kinderen tegen bijvoorbeeld 
mazelen, polio en malaria, het 
beschermen van kinderen tegen 
uitbuiting en geweld en het voor-
komen van verdere verspreiding 
van hiv/aids en de opvang van 
aidswezen krijgen prioriteit.

Lezing dr. Hans van Weenen
‘Duurzaam bouwen in de 
oudheid en de toekomst’
Bakkum - In bezoekerscentrum De Hoep verzorgt dr. Hans van 
Weenen op 4 december vanaf 20.00 uur een lezing over bouw-
werken door de eeuwen heen en hoe deze bouwwerken een 
inspiratiebron vormen bij het (ver)bouwen voor de toekomst. 

In verschillende tijdvakken en 
culturen hebben mensen bouw-
werken ontworpen en gemaakt 
op basis van een aantal algemene 
principes. Men vond vernuftige 
oplossingen voor problemen, die 
nu ook nog steeds bestaan. In de 
natuur zijn sommige van die op-
lossingen al miljoenen jaren eer-
der tot ontwikkeling gekomen. In 
vele culturen heeft men natuur-
lijke bouwsels ook als voorbeeld 
genomen.
Deze oude principes zijn verdron-
gen en verwaarloosd, omdat onze 
huidige bouwwijzen zwaar steu-
nen op het gebruik van aardolie 
en gas. Het is belangrijk dat we 
de oude principes weer heront-
dekken. De klimaatverandering 
spoort ons aan om weer naar 
nieuwe kansen en aanpassingen 
te kijken in het ontwerpen van ge-
bouwen. Duurzaam bouwen blijkt 
in hoofdzaak veel mensenwerk te 
vergen. Techniek en geld spelen 
een minder grote rol dan alge-
meen wordt aangenomen. Aan 
de hand van voorbeelden wordt 
duidelijk wat Hans van Weenen 
bedoelt met de duurzaamheid in 
de bouw. Hij presenteert enkele 

gedurfde voorstellen en hoopt 
hiermee de discussie over regio-
naal en duurzaam bouwen aan te 
zwengelen 
Dr. Hans van Weenen is lector 
duurzaam ondernemen aan de 
Hogeschool Windesheim te Zwol-
le en universitair hoofddocent mi-
lieukunde aan de Universiteit van 
Amsterdam. Eerder werkte hij als 
lector duurzame technologie aan 
de Hogeschool InHolland en als 
bijzonder hoogleraar duurzame 
productontwikkeling aan de 
Universiteit van Amsterdam. Hij 
was een van de initiatiefnemers 
van de duurzame basisschool De 
Sokkerwei te Castricum die dit 
jaar vijf jaar bestaat. Zijn hobby is 
de lokale oudheidkunde; hij werd 
in 1969 lid van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum. Sindsdien 
doet hij onderzoek naar kasteel 
Cronenburg dat ooit markant de 
oostkant van het dorp sierde. 
Daarbij waant hij zich in een 
duurzame nevenfunctie: die van 
kasteelheer zonder kasteel.
Het bijwonen van de lezing kost 
5,00 euro, inclusief koffie. Aan-
melden kan via www.pwn.nl/acti-
viteiten of via 0900 7966288.

Sinterklaas intocht Limmen
Limmen - Na een lange tijd kwam Sinterklaas in Limmen weer eens per heuse stoomboot aan. Het was 
een geweldige happening en de belangstelling was zeer groot.

Op stap met de klas dankzij Daan
Castricum - De leerlingen van groep 8 van basisschool De Toermalijn zijn samen met juf Inge zondag naar 
Almere geweest met de bus. Eerst werden zij getrakteerd op een voorstelling van de film Scheepsjongens 
van Bontekoe. Daarna ging de hele klas op de foto met de hoofdpersonen van de film. “Er waren 500 kin-
deren aanwezig, en alleen onze klas mocht kennismaken met de crew”, vertelt een van de leerlingen blij. Dit 
uitstapje had de klas te danken aan Daan die had meegedaan aan een prijsvraag en de prijs om op stap te 
gaan met zijn klas in zijn zak kon steken. 
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Expositie van Meinard 
Kloppenburg in Kruisberg
Heemskerk - In het Heemskerkerduin staat Gasterij Kruisberg, 
waar men van 23 november tot 24 december op vrijdag, za-
terdag en zondag van 9.30 tot 17.00 uur kunst kan bekijken. 
De expositie bestaat uit schilderijen en pastels van dieren en 
landschappen die de Castricummer  Meinard Kloppenburg de 
afgelopen jaren heeft gemaakt. 

Acrylverf, olieverf en pastel zijn 
de materialen waarmee hij de 
getoonde werkstukken maakte. 
Ooit als autodidact begonnen  
heeft hij al veel exposities in de 
regio en daarbuiten gehouden 
met collega-schilders in de groep 
K=ME en ook solo. Zijn stijl is 
zeer verschillend, evenals het 

toegepaste materiaal. Hij maakt 
in opdracht portretten, van zowel 
mens als dier, of een landschap. 
Hij is heel blij met de gelegenheid 
die Dick Logchies biedt. Vanaf 9 
januari zijn de nieuwe openings-
tijden van Gasterij De Kruisberg 
dinsdag tot en met zondag 9.30 
– 17.00 uur.  

Bingo voor Lourdes
Castricum - In de parochiezaal 
van de Pancratiuskerk in Castri-
cum wordt op zondag 25 novem-
ber weer de jaarlijkse bingomid-
dag gehouden. Naast bingo is er 
het Rad van Avontuur met prijzen, 
beschikbaar gesteld door de win-
keliers in Castricum en Bakkum 

en een muzikaal intermezzo. De 
opbrengst is geheel bestemd voor 
het Lourdeswerk in Castricum/
Bakkum.
De bingomiddag begint om 14.00 
uur en de toegang is gratis. Voor de 
consumpties en de spelen wordt 
een kleine bijgrage gevraagd.

Expositie in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Joke Spoon die jarenlang in de Torenstraat 42 heeft ge-
exposeerd is heel blij nu in het theehuis van de Tuin van Kapitein Rom-
mel te kunnen exposeren. Het thema is water in de breedste betekenis 
van het woord. Joke werkt met acrylverf, maar gebruikt het soms als 
aquarel. De expositie is de komende twee maanden te zien. De ope-
ningstijden van de tuin zijn op werkdagen van 9.30- 16.30 uur.

Jongeren wedden met 
de klimaatgedeputeerde 
Limmen - ‘Wedden dat het ons lukt om in een maand tijd 8 pro-
cent CO2 te besparen!’ Deze weddenschap is Kris Appelman 
uit Limmen, samen met nog negen jongeren van NH Jong, de 
jongerenadviesraad van de provincie, op aangegaan met kli-
maatgedeputeerde Peter Visser van de provincie Noord-Hol-
land. 

Met deze weddenschap willen 
de jongeren laten zien dat je, in al 
die tijd dat er gepraat wordt, ook 
direct actie kunt ondernemen. 

De weddenschap wordt uitge-
voerd in samenwerking Jonge-
ren Milieu Actief (JMA). Als de 
jongeren winnen krijgen zij elk 

een goodie bag (pakket) met 
allerlei duurzame spullen, zoals 
een telefoonoplader op zonne-
cellen. Ook laat Gedeputeerde 
Visser in dat geval zijn dienst-
auto een week lang staan. Als 
de jongeren verliezen, gaan zij 
een middag langs de provinci-
ale kantoorgebouwen om me-
dewerkers aan te spreken op 
niet-duurzaam gedrag. 

Feestelijke aftrap van 
centrale inloop Clinghe
Bakkum - Op donderdag 29 november vindt op het terrein van 
Dijk en Duin een aftrapfeest plaats voor de Centrale Inloop 
Clinghe, het dagactiviteitencentrum van Stichting Roads. Hier 
komen alle inlopen samen die voorheen over het terrein ver-
spreid waren, namelijk Binnenpost, Hoograde en De Loet.

Door vele veranderingen op het 
terrein van Dijk en Duin en van-
wege de afname van het aantal 
cliënten, is de inloop voortaan 
centraal gelokaliseerd. Bij deze 
Centrale Inloop Clinghe worden 
ook andere gebruikers van de 
Clinghe betrokken, namelijk de 
pedicure, de kapster, Rodeb de 

radiozender en het facilitaire be-
drijf.
De situatie is nu zo dat de inloop 
verspreid ligt op het terrein en 
het niet voor de cliënt duidelijk 
is waar welke activiteiten te doen 
zijn. Een andere reden is dat 
sommige panden gesloten zullen 
worden, waardoor er naar een 

andere ruimte uitgekeken moest 
worden. Al snel werd duidelijk 
dat de inloop een centrale positie 
moest hebben die iedereen kent. 
De keuze is dan ook op het res-
taurant de Clinghe gevallen. De 
Centrale Inloop in de Clinghe zal 
volgens de planning uitgebreid 
worden met een Centrale Ser-
vice Balie,  een internetcafé, een 
opleidingscentrum en overige 
activiteiten. Daarnaast wordt er 
bekeken of er ’s avonds en/of in 
het weekend meer aangeboden 
kan worden dan hetgeen wat 
nu aangeboden wordt binnen 
de huidige openingstijden. Het 
aftrapfeest vindt donderdag 29 
november plaats van 14.00 uur 
tot 16.00 uur.

Alkmaarse Big Band 
bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Op zondag 25 november begint in Hotel Borst een 
optreden van de Alkmaarse Big Band. Dit is een 18-koppig 
orkest, bestaande uit enthousiaste muzikanten en opvallend 
goede solisten.

Dit zeer swingende orkest, onder 
de bezielende leiding van Jaap 
Winder, heeft een brede muzika-
le visie met als basis de ‘swing’ in 

de traditie van Count Basie. Ook 
worden andere modernisten in 
het repertoire van de Alkmaarse 
Big Band niet geschuwd en wor-

den er op opvallende eigen wijze, 
stukken gespeeld van legendes 
als Thad Jones, Mel Lewis en 
Duke Ellington. 

Swing in optima forma, met een 
flinke afwisseling in ritmes en 
met een hoog dansgehalte. 

Latin, swing, funk en prachtige 
ballads met hier en daar een 
knipoog naar de vocalen van 
Frank Sinatra, die op fantasti-
sche wijze vertolkt wordt door 
zanger Theo van Gool. De entree 
is gratis. 
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Heropening van Pearle 
Opticiens in Castricum
Castricum - Pearle Opticiens opent zaterdag 24 november in 
winkelcentrum Geesterduin in Castricum; een gelegenheid die 
gepaard zal gaan met de nodige feestelijke activiteiten. “Met 
name ons vakmanschap speelt daar een belangrijke rol in”, 
verklaart Pearle opticien Ralph Zentveldt enthousiast. “Want 
dat is waar onze kracht ligt.”

De afgelopen week onderging 
het pand waar Pearle Opticiens 
zich heeft gevestigd een ingrij-
pende verbouwing. Door alle 
veranderingen is het een op-
tiekwinkel geworden die ruim 
is van opzet, met een heldere, 
moderne uitstraling. De brede 
monturencollectie, met meer 
dan 1000 monturen, komt daar-
in uitstekend tot z’n recht. De 
collectie biedt voor ieder wat 
wils, van klassiek tot modern en 
trendy. Het filiaal beschikt over 
zeer geavanceerde apparatuur 
om oogmetingen mee te ver-

richten. Deze zijn Veilig Verkeer 
Nederland-gecertificeerd en 
worden gratis uitgevoerd. 
Mede door vakmanschap - ge-
kenmerkt door deskundige ad-
viezen en oogmetingen, het vin-
den van zichtoplossingen voor 
iedereen en het verlenen van 
veel service - verwachten Pearle 
opticien Zentveldt en zijn team 
de komende jaren een brede 
vaste klantenkring verder uit te 
bouwen. Opticien Dion Wage-
naar, die al acht jaar in het filiaal 
in Castricum werkzaam is: “De 
deskundigheid van de Pearle 

Opticiens wordt ook erkend 
door het Keurmerkinstituut. 
Pearle Opticiens heeft namelijk 
als eerste opticienketen in Ne-
derland een kwaliteitscertificaat 
van het Keurmerkinstituut ge-
kregen.” 
Vanzelfsprekend is iedereen 
welkom om de acties mee te 
vieren. De acties starten op 
zaterdag 24 november met de 
komst van het Pearle Meet & 
Weetteam en duren een week. 
Zondag 25 november is Pearle 
ook geopend. Uiteraard is zowel 
binnen als buiten het filiaal voor 
feestelijke aankleding gezorgd 
en zal er voor iedere bezoeker 
een kop koffie klaarstaan. 
Bij een gratis deskundige oog-
meting krijgt men daarnaast 
20% extra korting op een bril en 
een feestelijk cadeau. 

Van links naar rechts: Chris Hummel, Denise Timmer, Dion Wagenaar en Ralph Zentveldt

Bij inleveren van deze bon

5% extra korting
boven op de 20% korting van een complete bril *

Geldig 24 november t/m 1 december 2007

20% korting 
op een complete bril.*

Castricum, Geesterduin 22, Tel. (0251) 65 03 29
* Vraag naar de voorwaarden.

h e r o p e n i n g

h e r o p e n i n g

h e r o p e n i n g

h e r o p e n i n g

h e r o p e n i n g

* Vraag naar de 
voorwaarden

Handen uit de mouwen 
Bakkum - PWN kan hulp gebruiken om de duinen goed te be-
heren. Het open duin wordt bedreigd doordat het dichtgroeit 
met bomen en stuiken.

 Zaterdag 17 november kan men 
helpen op de duinwerkdag. De 
vrijwilligersdag start om 10.00 
en rond 16.00 eindigen de werk-
zaamheden. Verzamelen op de 
parkeerplaats van Bezoekers-
centrum de Hoep. Er worden 
dennen, populieren en sneeuw-
bes verwijderd. Opgeven kan via 

www.pwn.nl/activiteiten op 023-
5413289. 

PWN helpt bij de werkzaam-
heden en zorgt voor voldoende 
gereedschap en handschoenen. 
Regelmatig zijn er pauzes, waar-
bij gezorgd wordt voor koffie, 
thee, limonade en soep. 

Gas besparen met een zonneboiler van 
Lammers Toepoel BV 
Installatietechniek
Castricum - Als het aan Bertus de Rooij van Lammers Toe-
poel ligt, gaat de zon nooit meer voor niets op in Castricum 
en omstreken. Met de nieuwe zonneboilersystemen van Lam-
mers Toepoel BV wordt een flink deel van uw bad-, douche- en 
keukenwater gratis verwarmd door de zon. Bertus: “Een gezin 
bespaart zo al snel 200 euro aan gas, en dat wordt elk jaar 
meer!”

Er is nu meer reden dan ooit om 
over te stappen op zonne-ener-
gie: stijgende energieprijzen en 
verontrustende berichten over 
het klimaat. Wie een zonneboi-
lersysteem aanschaft, stoot in 
twintig jaar tijd bijna 8.000 kilo 
minder van het broeikasgas CO2 
uit. Dat is niet niks: 400 bomen 
zouden er 20 jaar over doen om 
deze hoeveelheid te compense-
ren.

Meer winst
Volgens Bertus is een zonneboi-
lersysteem ook goed voor het 
financiële klimaat: “De gasprijs 
stijgt maar door. Hoe hoger de 
gasprijzen, hoe meer winst gratis 
zonne-energie oplevert.” 

Een andere reden dat zonne-
energie tegenwoordig meer 
winst oplevert, is dat we in Ne-
derland steeds meer warm water 
gaan gebruiken, voor bijvoor-
beeld stortdouches en luxeba-

den. Hoe meer warm water, hoe 
meer gas bespaard wordt door 
een zonneboiler. 
Uniek systeem
Nieuw bij Lammers Toepoel BV 
zijn de unieke Nefit SolarLine-
zonneboilers. “Dit is een nieuw, 
slim zonneboilersysteem; dege-
lijke Nefit-kwaliteit, scherp ge-
prijsd en geschikt voor elk type 
woning,” legt Bertus uit, 
“De zonnecollectoren zijn af-
gestemd op het Nederlandse 
klimaat, zodat tot wel 60% van 
het warme water gratis wordt 
verwarmd door de zon, weer of 
geen weer.” Lammers Toepoel 
BV kan belangstellenden alles 
vertellen over de SolarLine en 
de combinatiemogelijkheden 
met verwarming, bijvoorbeeld 
als men toe is aan een nieuwe 
cv-ketel. 

Vraag naar de aanbieding, bel 
voor meer informatie, tel.: 0251-
652924.
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VV Limmen wint door 
treffer Koen Nijman 
Limmen - De 1-0 overwinning die Limmen 1 op DTS boekte 
was meer dan verdiend, maar het kostte veel meer moeite 
dan verwacht. De winnende treffer kwam in de 70e minuut tot 
stand via een rake kopbal van Koen Nijman na een goed ge-
nomen hoekschop van Martijn de Haan. Door de overwinning 
klimt Limmen door naar de tweede plaats op de ranglijst van 
de vierde klasse A. Bovendien staat Limmen er in de strijd om 
de tweede periode florissant voor. 

Met negen punten uit drie duels 
en een positief doelsaldo van ne-
gen is Limmen de ongenaakbare 
koploper in de mini-competitie 
die over zeven duels is uitge-
smeerd. Trainer Sem Wokke had 
vooraf al aangegeven dat DTS 
een bijzonder taaie tegenstander 
zou worden. Zeker in de eerste 
helft slaagde Limmen er zelden 
in om gevaarlijk voor het doel 
van de energiek spelende ploeg 
uit Oudkarspel op te duiken. Pas 
in de laatste tien minuten kreeg 
Limmen wat grip op de tegen-
stander en prompt bleek dat DTS 
kwetsbaar was in de achterhoe-
de. De mooiste kans was voor de 
pauze voor Sjoerd l’Abée, die val-
lend rakelings overkopte. 
Het talrijke aanwezige thuispu-
bliek zag dat Limmen in de twee-
de helft alle schroom van zich 
afwierp. Het leidde tot een reeks 
kansen waarvan het merendeel 
onbenut bleef. Pas in de zeven-
tigste minuut kwam de verlos-
sende treffer op het scorebord. 
De bal landde na een perfect ge-
trapte hoekschop van Martijn de 
Haan op het hoofd van Nijman 
die feilloos raak kopte: 1-0. 
Door de voorsprong was het ver-

zet van DTS gebroken en kreeg 
Limmen opnieuw mogelijkheden 
te over om de score verder uit te 
breiden. Invaller Rik Seignette 
raakte de paal, Jeroen Veldt ge-
selde de kruising en De Haan 
stuitte op de prima doelman van 
DTS toen hij ternauwernood ont-
snapte aan een woeste tackle 
van een DTS-verdediger. Behou-
dens een afstandsschot dat op 
het dak van het doel belandde, 
kwam Limmen niet meer in de 
problemen, al moest Cris Zomer-
dijk ten koste van een gele kaart 
nog wel een keer aan de nood-
rem trekken. 
Limmen staat nu op slechts twee 
punten van lijstaanvoerder Vios. 
Duidelijk is dat Limmen voor de 
winterstop nog drie uiterst be-
langrijke wedstrijden af moet 
werken. Zondag 2 december 
komt de onttroonde koploper 
Koedijk naar Dampegheest, 9 
december gaat Limmen op be-
zoek bij het verrassend goed 
presterende Hollandia T, waarna 
Limmen het kalenderjaar 2007 
afsluit met een bezoek aan Zee-
vogels. Kortom, het worden nog 
interessante weken voor VV Lim-
men.

Junioren Sea Devils 
overklast Grasshoppers!
Castricum - De U20 jongens van Sea Devils uitkomend in het 
rayon moesten afgelopen zaterdag opnieuw tegen de Gras-
shoppers uit Katwijk die zij de week voorafgaand met 20 pun-
ten hadden verslagen.

Coach Robert Tepaske had z’n 
team opnieuw op scherp gezet 
want de talentvolle Castricumse 
basketballers willen weleens te 
makkelijk aan een wedstrijd be-
ginnen, zeker als je de week daar-
voor gewonnen hebt. De verdedi-
ging moest gelijk close dekken en 
agressief spelen.
De woorden van de coach hadden 
effect en ook de aanval liep ge-
smeerd. Inside werd er prima ge-
speeld en het basisvijftal strooide 
met mooie acties. Bob, Daniel, Jef, 
Fabian en Tim speelden prima. 
Ook de Mats viel prima in. Het 
kwart werd met een 27-13 voor-
sprong afgesloten.
Vanwege de ruime voorsprong 
kregen de bankspelers meer 
speeltijd in het tweede kwart en 
ook Daan en Tom pakten hun 
scores. Tim en Bob bleven ook 
dit kwart optimaal scoren en on-
der het bord was Sea Devils heer 
en meester, met name Bob pakte 
zowel defensief als aanvallend de 

rebounds. De voorsprong werd 
verder uitgebouwd tot 57-35. 
In het derde kwart was er even 
een moment van verslapping 
maar dat is wel logisch als je 
zo voor staat. Er werd even een 
hartig woordje gesproken en dit 
resulteerde weer in geconcen-
treerd spel. Mooie acties en leuke 
assists van Daniel, Fabian, Tim en 
Jef alsmede een dunk van Bob 
zorgde ervoor dat de voorsprong 
uitliep naar 84 – 55. 
Het vierde kwart werd een voor-
maliteit en vakkundig uitgespeeld. 
Grasshoppers gooide de hand-
doek in de ring en de basketbal-
lers van Sea Devils maakten er 
voor het vele publiek een showtje 
van met als toetje een alley-oop 
(pass die in de lucht door de ont-
vangende speler wordt gedunkt) 
van Bob op aangeven van Fabian. 
Eindstand 113 – 70.
Op 1 december thuis tegen 
Mosquito’s. De Castricummers 
weten wat ze dan te doen staat.

Meervogels wint met hele 
grote cijfers van Westzaan
Akersloot - Het zondagteam van Meervogels is tegen West-
zaan goed bezig geweest. De fans zagen liefst zeven doelpun-
ten, de tegenstander wist maar een keer te scoren.

Westzaan begon niet slecht en 
wist via Harm Hagemeijer zelfs 
op voorsprong te komen. Maar 
de thuisploeg kwam al snel ge-
lijk door de goed spelende Peter 
Kramer. 
Voor rust was het duel beslist 
door treffers van Peter Kramer en 
Ron Schrama. In de tweede helft 
kon Westzaan niet veel anders 
doen dan stug verdedigen. Door 
Geert Koelman en Daniel de 

Jong werd het al snel 5-1. In de 
slotfase kwamen daar nog tref-
fers van Geert Koelman en Jan-
Willem Kramer bij. Meervogels is 
duidelijk in vorm momenteel. 
Trainer Han Visscher was dan 
ook na afloop een tevreden man. 
“Ons spel was goed en we hiel-
den de tegenstander goed onder 
druk. Westzaan mag blij zijn dat 
de nederlaag niet groter is uitge-
vallen.”

Sportveld op De Woude 
nadert met rasse schreden
De Woude - In de afgelopen maanden heeft de fondsenwer-
ving ten behoeve van sportveld De Woude flinke vooruitgang 
geboekt. Op dit moment is ruim 86000,00 aan donaties bin-
nen. 

De gemeente Castricum stelde in 
het voorjaar al een startsubsidie 
in het vooruitzicht, maar vroeg de 
bewoners van het pittoreske ei-
land De Woude ook te zorgen voor 
benodigde fondsen. Het realiseren 
van een sportveld op De Woude 
is een kostbare aangelegenheid 
door de moeilijke bodemgesteld-
heid. Diverse fondsen en dona-
teurs, waaronder het VSB Fonds, 
het Oranjefonds en de Rabobank 
besloten daarop ook een steentje 
bij te dragen aan dit plan.
Ronald van der Giessen, direc-
teur Oranje fonds: “Het Oranje 
Fonds wil graag op een duur-
zame manier de sociale kant van 
de samenleving stimuleren. Onze 
bijdrage aan dit bijzondere pro-
ject is daarvan een uitwerking. 
We verwachten dat, mede door 

onze steun, dit project succesvol 
zal zijn en de lokale samenleving 
leefbaarder maakt.”
De fondsenwerving is nog niet 
compleet, maar de dorpsraad van 
het eiland De Woude heeft goede 
hoop dat de laatste eindjes nu 
ook voor elkaar komen.  Jeroen 
van der Meer, secretaris: ”Met de 
recente donaties van het Honig 
Laan Fonds en de aangereikte 
expertise van Arcadis kunnen 
we hopelijk binnenkort de laatste 
klap op ons plan geven, waardoor 
we in het voorjaar ons sportveld 
kunnen gaan laten aanleggen”. 
Zeven jaar nadat de kinderen op 
dit eiland een ‘noodbrief’ ver-
stuurden aan de dorpsraad is het 
dan eindelijk zover en kan het 
kinderrijke De Woude in 2008 zijn 
hart gaan ophalen !

Meetrainen voor  
het volleybal-
scholentoernooi 
Castricum - Het lijkt nog ver 
weg maar 2 januari organiseert 
volleybalvereniging Croonen-
burg het eerste Castricumse 
scholenvolleybaltoernooi. Wie in 
de eerste of tweede klas zit van 
het Clusius, Bonhoeffer of Jac P. 
Thijsse kan meetrainen met de 
aspiranten van Croonennburg.
De trainingen worden geleid 
door deskundige trainers van de 
volleybalvereniging. 
Tot het scholentoernooi kan men 
gratis en zonder verdere ver-
plichting meetrainen. Er wordt 
getraind in de Bloemen op de 
maandag van 18.00-19.30 uur. 
Voor meer informatie: jeugd 
commissie@croonenburg. nl.

Sterke loper bij 
SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag 16 november 
speelde Vredeburg ronde negen. 
Admiraal bekroonde een mooie 
koningsaanval met een combina-
tie met stukwinst waarna E. Stolp 
opgaf. Van Diermen keek moe-
deloos naar de superieure loper 
van Kos, die met sterke zetten de 
partij naar zich toetrok. 
Sturk zag niet hoe zij haar ge-
wonnen stand kon winnen en liet 
de slimme v.d. Heijdt na dame-
ruil een stuk winnen. Hollander 
maakte weer een fout en liet Van 
Duin winnen. Borst stond ge-
wonnen tegen de tegenvallende 
Hafkamp, die evenwel het geluk 
aan zijn zijde had door een stuk 
cadeau te krijgen. 
Maandag 12 november verloor 
een verzwakt Vredeburg met 3-5 
van Assendelft. In groep B staan 
Karel Voorwalt, Allard de Vries, 
Ozair Dahi en Thomas Komin ver 
bovenaan.
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Hockeysters kunnen 
maar moeilijk winnen
Castricum - Uit de laatste vier duels hebben de hockeysters 
van Castricum één puntje gehaald. Een schamel resultaat. De 
concurrentie nadert met rasse schreden en nog slechts enke-
le punten scheiden Castricum van een plaats bij de onderste 
twee. Toch blijft er voldoende ruimte voor optimisme. 

Een onbevooroordeelde sport-
liefhebber die wel eens wilde 
ervaren of hockey de moeite van 
het aanschouwen waard was, 
meldde na de wedstrijd: “Ik heb 
genoten. Het was een heel leuke, 
snelle wedstrijd en wat zijn die 
meiden ontzettend handig met 
zo’n stick!” Zijn commentaar 
geeft mogelijk enig tegenwicht 
aan het gesomder van een deel 
van het Castricumse hockeypu-
bliek. Natuurlijk was het verve-
lend dat er niet gewonnen werd, 
maar te dramatisch moet er niet 
over gedaan worden.
Het was koud en een vrolijk zon-
netje deed zijn winterse best. 
Lekker weer om te hockeyen. Dat 
vonden de dames van Veni Vidi 
Vici ook en onder luide gebrul-
de aanmoedigingen gingen zij 
strijdlustig het gevecht aan met 
de gastdames. Castricum startte 
goed georganiseerd en beschikt 
over een aantal individueel uit-
stekende spelers. VVV moest het 
vooral hebben van een tweetal 
zeer snelle spitsen die de achter-
waartsen van Castricum aardig 
bezig hielden. Verder speelde 
de gasten, een verdienstelijke 
middenmoter in de competitie, 
rommelig en viel er weinig sy-
steem te ontdekken in hun spel. 
Castricum was grote delen van 
de eerste 35 minuten gevaarlij-
ker en schiep zich ook nu weer 
een flink aantal eigenlijk niet te 
missen kansen, die wel werden 
gemist. Koelheid bij het afma-
ken ontbreekt nog steeds. Terwijl 
het gemakkelijk 2-0 of meer had 

kunnen staan bij de rust, stond 
er slechts de score van 1-0 door 
een overigens mooie backhand 
van Marlous Bonnes. 
Na de rust haalde Castricum het 
niveau van de eerste helft niet 
meer en VVV kwam af en toe 
gevaarlijk dicht bij het doel van 
Clarisse Absen. De goal die VVV 
scoorde was een logisch gevolg 
van de terugval van Castricum. 
Het spel liep niet meer. Net als 
de week ervoor vonden de speel-
sters het steeds moeilijker om de 
omschakeling naar de aanval te 
vinden. Er werd in alle ijver te veel 
gelopen met de bal en er werd te 
veel balverlies geleden als gevolg 
van onzorgvuldig aanspelen. De 
strafcorner, waarop tijdens de 
trainingen bijna eindeloos geoe-
fend wordt, liep absoluut niet en 
weer werden een aantal opge-
legde kansen om zeep geholpen. 
Gelukkig stond aan de andere 
kant de paal een doelpunt van 
VVV in de weg dus klagen over 
de uitslag zou onjuist zijn. 
Toch bewijst Castricum wekelijks 
dat het hockeyniveau aanwezig 
is en dat de organisatie van het 
team goed staat. Individueel wor-
den echter onnodige foutjes en 
fouten gemaakt. Slippertjes die 
leiden tot te weinig gescoorde 
goals. De reeks van teleurstellen-
de resultaten is echter geenszins 
aanleiding voor paniek. Zondag 
wacht een belangrijk treffen te-
gen het lager geplaatste Almere. 
De drie punten moeten mee te-
rug naar Castricum, dat is wel 
duidelijk.  

Vitesse’22 eert Stich-
ting Sociaal Carnaval
Castricum - Stichting Sociaal Carnaval Castricum is zondag 
tijdens de thuiswedstrijd van Vitesse’22 geëerd als Goed Doel 
van het Jaar.

Deze benoeming ging gepaard 
met een geldbedrag van 944 
euro. Een bedrag dat is bijeen-
gekomen nadat elke speler van 
de selectie 50 cent per behaald 
punt doneerde. Het totale bedrag 
is vervolgens verdubbeld door de 
hoofdsponsor van Vitesse’22, De 
Triangel Groep uit Alkmaar.
De stichting gaat dit geldbedrag 
gebruiken om zondag 20 janu-
ari voor de tweede achtereenvol-
gende keer een sociaal carnaval 
te organiseren. Dit doen zij voor 
gehandicapten uit omliggende 
gemeenten, met als doel deze 
mensen een mooie dag te be-
zorgen.
Sociaal Carnaval Castricum is ge-
kozen uit een groot aantal goede 

doelen dat zich had aangemeld. 
De hoofdsponsor en de selectie 
vonden dit doel gepast, vooral 
omdat het om mensen gaat die 
niet alles kunnen doen, wat spe-
lers van de selectie als gewoon 
beschouwen. 

De Vitesse-selectie en hoofd-
sponsor willen met de aangebo-
den financiële steun dit mooie 
doel supporten, zodat ook dit 
jaar het feest een groot succes 
wordt.
Vitesse’22 en de Triangel Groep 
willen andere bedrijven oproe-
pen om dit goede voorbeeld te 
volgen, want de stichting kan 
nog de nodige financiële of ma-
teriële middelen gebruiken.

DOS Trampoline gaat 
door naar halve finale  
Castricum - Zaterdag 17 november waren de laatste plaat-
singswedstrijden van de teamcompetie trampolinespringen in 
de D/E klasse regio West. Deze werd gehouden in de Proosdij-
hal in Kudelstaart.

De beste vier teams in de E-klas-
se mochten naar de halve finale 
en in de D-klasse ging het om de 
beste zeven teams. Zowel het E 
team als het D1 team zijn door 
naar de halve finale. Team D1 
werd twee maal vierde en een-
maal tweede, genoeg om zich als 
vierde te plaatsen. Het E-team 
plaatste zich met drie maal een 
derde plaats als derde en mocht 
als voorproefje een beker in ont-
vangst nemen.
De halve finale wordt op zater-
dag 1 december gesprongen in 
Ermelo. Er wordt dan gespron-
gen tegen teams uit regio West 
en Midden.

DOS Trampoline kwam deze 
plaatsingswedstrijden uit met 
drie teams. Het E-team bestond 
uit Lian Maalman, Aranka Veen, 
Lotte Tabak, Nikki Hoevers en 
Esmee Bakker. Het D1 team be-
stond deze competitie uit : Wouter 

Beets, Judith Welp, Tim Buursma, 
Iris Dekker en Laura Lammertse. 
Het D2 team bestond uit Nick 
van Klaveren, Robin Borst, Paul 
de Jong, Iris Dekker en Philip El-
ders. Per wedstrijd sprongen er 
vier springers per team. 
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Clubrecords AVC atlete
Castricum - Lentine Klaassen van Atletiek Vereniging Castri-
cum heeft bij een indoorwedstrijd in Amsterdam weer enkele 
ereplaatsen en clubrecords gehaald.

In de Amsterdamse atletiek in-
doorhal werd door Phanos een 
wedstrijd georganiseerd voor C 
en D junioren. De D juniore van 
AVC had vorige week ook al 
goede prestaties neergezet. Zij 
begon met kogelstoten en stoot-
te naar een tweede plaats, wat 
tegelijkertijd een clubrecord was: 
10.04 meter. Daarna zette de 
AVC-atlete een derde tijd neer in 
de horden series: 8.8 seconden.
In de finale verbeterde ze deze 
tijd en kwam in 8.6 seconden 
over de finish, goed voor een 
tweede plaats en haar tweede 

clubrecord van de dag. Op de 
vlakke sprint van 50 meter be-
reikte Lentine na 7.5 seconden de 
meet, wat een vijfde plaats ople-
verde, net niet genoeg om in de 
finale uit te kunnen komen.
Het laatste onderdeel waar de 
Castricumse aan mee deed was 
het verspringen. Op één van haar 
favoriete onderdelen moest zij 
wel hard werken om eremetaal 
te behalen. 
In de vijfde van de zes pogingen 
sprong ze naar de winnende 4.35 
meter, haar derde clubrecord van 
die dag.

Zaterdagteam FCC 
Afgetroefd in toptreffen
Castricum - Castricum aanvoerder Maarten Jurrjens had het 
graag anders gezien, maar moest toegeven dat de zege van 
HBOK verdiend was zaterdag. De thuisploeg had er zin in en in 
tegenstelling tot Castricum waren alle spelers van HBOK wel 
scherp vanaf het beginsignaal. 

Waar Castricum zich liet inzak-
ken, teveel de zijkanten zocht en 
te weinig de diepte, deed HBOK 
het anders. De verdediging van 
Castricum kwam niet onder de 
druk vandaan en na een slip-
pertje van Marc de Nijs was de 
ban gebroken. De doelman van 
Castricum kreeg een gevaarlijke 
voorzet niet onder de controle, 
waarna in de wirwar van spelers 
Ralph van Eijk HBOK speler Luke 
van Rheenen aantikte binnen de 
16m, strafschop! Luke van Rhee-
nen schoot zelf de bal laag bin-
nen, 1- 0. HBOK had de smaak 
te pakken en drukte door. Bart 
Boogaard ontsnapte over links 
en schoof de bal beheerst onder 
Marc de Nijs door, 2- 0 en Luke 
van Rheenen rondde een knap 
uitgespeelde aanval af. Zo stond 
het na een half uur spelen al 3- 0 
voor de thuisploeg.
Castricum ontworstelde zich uit 
de wurggreep van de thuisploeg 
en de aanzet voor de omme-
keer werd al voor rust zichtbaar. 
In de tweede helft, met inmid-
dels Vincent Opheikens en Bart 
Kuijs voor Machiel Karzijn en 
Duco de Koning, toonde Cas-
tricum veerkracht. Martijn van 

Duivenvoorde liep de zwakke 
rechtsachter Raymond Rouw 
eruit en uit de voorzet gleed wie 
anders dan Bart Kuijs de bal bin-
nen, 3- 1. De spanning bleef in 
de wedstrijd. Maarten van Dui-
venvoorde raakte de lat en een 
geplaatst schot van Vincent Op-
heikens na een fraai hakballetje 
van Gertjan Nieuwenhuizen be-
landde in de handen van Jansen. 
Zo bleef Castricum steken op 
één tegentreffer en eindigde de 
wedstrijd in een 3- 1 zege voor 
HBOK. 
Voor de neutrale toeschouwer 
was HBOK – Castricum een heer-
lijke wedstrijd met alles erop en 
eraan. Het spel was soms hard, 
maar nooit gemeen en de emo-
ties liepen soms hoog op. Dat 
hoort allemaal bij een mannelijke 
pot voetbal, die alle ingrediën-
ten had van een topwedstrijd. 
De zege van de thuisploeg was 
dik verdiend. Castricum kan zich 
troosten met de gedachte dat het 
zich uitstekend herstelde in de 2e 
helft. Dat geeft vertrouwen voor 
de volgende belangrijke wed-
strijd, aanstaande zaterdag thuis 
tegen concurrent Blauw Wit uit 
Wormerveer. 

Sponsoravond 
VV Limmen
Limmen - Op woensdag 28 no-
vember organiseert VV Limmen 
haar jaarlijkse sponsoravond. 
Om 20.15 uur openen zij de deu-
ren van de sportkantine aan de 
Dampegheestlaan waarna om 
20.30 uur ‘teambuildoloog’ René 
van der Gijp de gastspreker van 
de avond zal zijn. René van der 
Gijp komt uit een ware voetbal-
familie. Zijn vader en oom waren 
beiden profvoetballers en kwa-
men uit voor het Nederlands elf-
tal. Dat René van der Gijp voet-
baltalent had, was dan ook niet 
vreemd. Maar liefst achttien keer 
speelde hij voor het Nederlands 
elftal met andere topvoetballers 
als Ruud Gullit en Marco van 
Basten. De ex-international heeft 
persoonlijk ervaren hoe lang de 
weg naar succes is. In zijn open-
hartige verhaal blikt René terug 
op zijn voetbalcarrière. Zijn er-
varingen weerspiegelt hij aan de 
dagelijkse gang van zaken in het 
bedrijfsleven op een humoristi-
sche en inspirerende manier. Hij 
motiveert, stimuleert, doet pijn 
en dwingt tot nadenken.

Croonenburg 
blijft winnen
Castricum - De mannen van 
Croonenburg hebben Vicksbrug 
overtuigend met 4-0 verslagen. 
De Mokummers kregen geen 
enkele kans. Croonenburg stond 
geen enkele set af en blijft door 
de winst in de race voor de titel. 
De vrouwen van Croonenburg 
verloren van Madjoe met 2-3 en 
dat was gezien het spelbeeld niet 
terecht. In de tweede en derde 
set was de ploeg van trainer 
Vincent Pirovano sterker. De set-
standen waren 24-26, 25-17, 25-
11, en 23-25. 

Geen krant 
ontvangen?
Bel: 0251-

651675

Alwin Hes bij AMC Bacchus
Akersloot - Op zaterdag 24 november organiseert motorclub 
AMC Bacchus uit Akersloot een lezing met medewerking van 
motorcoureur Alwin Hes uit Bakkum.

De lezing zal gaan over zijn car-
rière als motorcoureur. Ooit be-
gonnen met een crossmotor op 
het strand rijdt hij inmiddels mee 
in een van de zwaarste motorklas-
sen; de superstock. Zijn prestaties 
zijn zeker niet onverdienstelijk. Zo 

behaalde hij in 2004 nog de zesde 
plaats in deze superstock. Verder 
zal hij natuurlijk vertellen over hoe 
zijn team te werk gaat, de sponso-
ring en de trainingen.  Aanvang le-
zing is 20.00 uur bij ’t Hoorntje op 
Zolder, Kerklaan 20 in Akersloot.

CAS RC hervat competitie 
Castricum - Eindelijk wordt er dan in de Ereklasse weer com-
petitie gespeeld. Na de heroïsche strijd tussen koplopers Cas-
tricum en ’t Gooi kwam een periode van interlands. 

Zondag 25 november wordt de 
competitie in de Ereklasse hervat 
en CAS RC speelt dan uit tegen 
AAC in Amsterdam. Aanvang zo-
als gebruikelijk om 14.30 uur en 
het zal spannend worden, want 
de Amsterdammers willen dit 
seizoen graag een woordje in de 
top meespreken.  De Shadows 
spelen ook uit tegen de Betuwe 

in Bemmel, eveneens om 14.30 
uur. De Colts hebben een nieuwe 
indeling en maken ook een flinke 
reis naar Eindhoven.  Op Wouter-
land is ook een programma met 
een onthaal voor Purmerend. Zo-
wel de Ladies (12.30 uur) als het 
Driede (14.30 uur) spelen tegen 
Waterland. De Jeugd speelt za-
terdag ook allemaal uit.

Van boven naar onder en links naar rechts: Trainer Rob Hartman, Stef Duijn, 
Thom Bakker, Dylan Kortekaas, Quinten Sevinga en Mats van Burgel.

Castricummer Nederlands 
kampioen teamturnen!
Castricum - Op zaterdag 17 november heeft Castricummer 
Mats van Burgel, die uitkomt voor turnvereniging TOSS uit 
Heemskerk, goud behaald tijdens het Nederlands kampioen-
schap team turnen. Het turnteam van TOSS uit Heemskerk be-
staat naast Mats van Burgel uit Quinten Sevinga, Thom Bak-
ker, Dylan Kortekaas en de laatste aanwinst Stef Duijn.

Een teamturnwedstrijd bestaat 
uit de zelfde onderdelen als een 
normale turnwedstrijd, namelijk 
vloer, voltige, ringen, sprong, brug 
en rek. Per toestel mogen er vier 
turners hun oefening laten zien. 
De drie beste resultaten per toe-
stel tellen mee voor de eindscore. 
Na twee van de zes onderdelen 
stond het team van TOSS op de 
vierde plaats. Na het onderdeel 

voltige, waar Mats van Burgel 
de hoogste wedstrijdscore van 
19.60 van de maximaal te beha-
len 20 punten scoorde, werd de 
inhaalslag gemaakt. Met uitein-
delijk 4 punten voorsprong op de 
nummer twee mag het een ruime 
overwinning worden genoemd.
Trainer Rob Hartman uit Velser-
broek is dan ook erg trots op zijn 
mannen. 

500e lid voor 
Meervogels  
Akersloot - Het was zaterdag 
17 november feest bij Meervo-
gels. Voorzitter Rob Kooyman 
mocht het 500e lid verwelko-
men. Tim Schoon werd verwel-
komd bij Meervogels. Uit han-
den van de voorzitter ontving 
Tim een bal, voetbalschoenen 
en een echt Meervogels shirt.
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Aanrijding
Akersloot - Op de A9, ter hoog-
te van het Motel Akersloot, en 
op de rijstrook richting Haarlem, 
heeft zaterdag een aanrijding 
plaatsgevonden rond 21.30 uur. 
Een 43-jarige autobestuurder uit 
Assendelft zag zijn voorligger te 
laat, maakte een beweging naar 
links, maar raakte toch nog de 
voor hem rijdende 29-jarige au-
tobestuurder uit Baarn. Beide 
voertuigen raakten daardoor van 
de weg en belandden in de sloot 
naast de weg. 
De man uit Baarn is samen met 
zijn echtgenote en vier maanden 
oude baby naar het ziekenhuis 
gebracht. Zij konden rond mid-
dernacht weer naar huis. De 
andere automobilist is met zijn 
35-jarige vrouw ook naar het zie-
kenhuis vervoerd. Zij moesten ter 
observatie een nacht in het zie-
kenhuis blijven.

Klaverjasdrive 
Akersloot - De derde klaverjas-
drive van het nieuwe seizoen in 
café de Vriendschap wordt dit 
jaar op zaterdag 24 november ge-
houden. Een superdrive met ook 
nu weer diverse prijzen, waaron-
der koffersets, draagbare radio 
cd-spelers, dvd-spelers, Senseo 
koffiemachine, levensmiddelen-
pakketten, paling enzovoort.
Mocht iemand niet zoveel geluk 
hebben met het klaverjassen dan 
kan men met de grote verloting 
altijd proberen een van de prijzen 
in de wacht te slepen. De kosten 
van deelname is 4,00 euro. Men 
kan zich van te voren telefonisch 
opgeven, 0251-312866 of ‘s 
avonds in het café. De aanvang  
van de drive is 20.00 uur

Rommelmarkt 
van The Cast
Limmen - Op zaterdag 1 decem-
ber van 9.30 tot 14.00 uur kan 
men weer naar hartelust struinen 
op de rommelmarkt van The Cast 
in de Burgerij, Dusseldorperweg 
103 te Limmen.
Er is voor elk wat wils en ook de 
kinderen worden niet vergeten. 
Er is een schminkhoek, een acti-
viteitenhoek en er zijn spek/lolly 
creaties te koop voor het Sinter-
klaasfeest. Men kan zelfs de aan-
koop in decembersferen in laten 
pakken bij de speciale inpaktafel. 
Er zijn naast de uitgebreide tafels 
met tweedehandsspullen ook 
nieuwe artikelen te koop; voor 
een leuk prijsje kan men diverse 
decembercadeautjes bemachti-
gen.

The Cast is druk bezig met de 
voorbereidingen voor de nieuwe 
musicalproductie die in juni 2008 
in het Kennemertheater gaan 
plaatsvinden. Binnenkort hoort 
men meer hierover, tijdens de 
rommelmarkt zal er een tip van 
de sluier opgelicht worden.

Vrijwilligers bij VVV 
Castricum gevraagd
Castricum - De VVV Castricum zoekt een opvolger/ster voor 
de vrijwilligster die voor de VVV de evenementenlijst bijhoudt, 
websites aktualiseert en andere PR werkzaamheden verricht.

Een van de belangrijkste taken 
van de VVV is de functie van 
gastheer (gasten en bezoekers 
attent maken op de mogelijkhe-
den van toerisme, recreatie en 
vrijetijdsbesteding) voor de vijf 
kernen in de gemeente. Mensen 
die de gemeente bezoeken oriën-
teren zich vaak eerst bij de VVV. 
Maar ook inwoners kunnen daar 
terecht voor gewenste informa-
tie over attracties, evenementen, 
restaurants, winkels enzovoort. 
Ook op de website www.vvvcas-
tricum.nl is informatie te vinden. 

Het verzamelen van de gegevens 
en het onderhouden van contac-
ten daarover met instellingen en 
bedrijven, een presentatie in de 
VVV-ANWB winkel et cetera zijn 
taken waarbij de VVV graag een 
of meer vrijwilligers wil inschake-
len.    
Marina Marcker, vestigingsmana-
ger van het VVV-ANWB kantoor 
aan de Stationsweg 8, wil belang-
stellenden graag meer vertellen. 
Telefonisch 0251-652009 of per 
e-mail: info@ vvvcastricum.nl kan 
contact worden opgenomen. 

Voorjaarscursussen bij de 
Volksuniversteit Castricum
Castricum – De Volksuniversiteit Castricum start na de jaar-
wisseling weer een aantal cursussen over bijzondere onder-
werpen. Op het programma staan onder meer de verdiepings-
cursus Intuïtieve ontwikkeling, Kunst en architectuur van de 
islam en de workshop Glasmozaïek 3D.

De verdiepingscursus Intuïtieve 
ontwikkeling is bestemd voor 
degenen die eerder de Vucas-
cursus Intuïtieve Ontwikkeling bij 
mevrouw Henriëtte Daniëls heb-
ben gevolgd, of voor mensen die 
al stappen hebben gezet op hun 
spirituele pad en gemakkelijk 
kunnen worden ingewijd in de al 
geleerde technieken. Alle reeds 
eerder aangereikte stof krijgt in 
deze cursus verdieping.

De kosten voor deze cursus van 
acht lessen van 2,5 uur zijn 165,00 
euro. De start is op woensdag 23 
januari om 19.30 uur. 

In de cursus Kunst en architec-
tuur van de islam laat Kunsthis-
torica Chiene Vos de deelnemers 
kennis maken met hoogtepunten 
uit de islamitische architectuur, 
miniatuurschilderkunst, kalligra-
fie en kunstnijverheid. De cursus 
omvat zes lessen van 1,5 uur en 
een nader te bepalen excursie. 
De kosten zijn 100,00 euro en 
de start is op dinsdag 5 febru-
ari om 19.30 uur. De eendaagse 
workshop Glasmozaïek 3D is een 
vervolg op de eerder door kun-

stenares Lilian Fäustle gegeven 
cursus ‘Mozaïek à la Gaudi’ en is 
geschikt voor semi-gevorderden 
en gevorderden. Men leert alles 
over de verwerking van glasmo-
zaïek, dat wat chiquer oogt dan 
zijn ‘tegelbroertje’ en vorstbe-
stendig is. Tevens leert men 3D-
objecten te ‘bemozaïeken’. Deze 
bijzondere zeven uur durende 
workshop is op zaterdag 16 fe-
bruari. De aanvangstijd is 10.00 
uur en deelname kost 70,00 
euro. 
Aanmelden voor deze Vucas-cur-
sussen en -workshop, die plaats-
vinden in het Clusius College, kan 
door middel van het inschrijffor-
mulier in het programmaboekje 
- dat gratis verkrijgbaar is bij 
Openbare Bibliotheken in Cas-
tricum en omgeving en diverse 
boekhandels - in te leveren op 
het Vucas-kantoor, Kooiplein 
24a, 1901 VW Castricum (tel. 
0251-670048, e-mail info@vu-
cas.nl), of in de bus in de CAL-
bibliotheken. 
Op www.vu cas.nl waar het vol-
ledige programma overzicht is te 
vinden, is het ook mogelijk online 
in te schrijven.

‘De Sportklas’ 
Nieuwe jeugdserie van 
Jaap-Wim van der Horst
Regio - Vorige maand verscheen ‘Jump!’, het tweede deel in 
de jeugdserie ‘De Sportklas’ van schrijver Jaap-Wim van der 
Horst. Boeken boordevol sport voor lezers vanaf negen jaar, 
met in elk deel de schijnwerpers op een andere sportdisci-
pline. Na het dartsverhaal in ‘180!’, verschenen in het voorjaar, 
staat dit keer snowboarden centraal. 

In 2008 zullen boeken verschij-
nen over hockey en tennis. Ook 
al zitten de getalenteerde spor-
ters allemaal op dezelfde school, 
de Fanny Blankers-Koenschool 
in Castricum, hun verhalen zijn 
los van elkaar te lezen. De boe-
ken die uitgegeven worden door 
Uitgeverij De Eekhoorn, zijn geïl-
lustreerd door Géwout Esselink.
Niet iedereen kan zich aanmel-
den voor de brugklas van de 
Fanny Blankers-Koenschool. Al-
leen leerlingen met veel talent in 
een bepaalde sport én met door-
zettingsvermogen worden toege-
laten. Op het FBK draait namelijk 
alles om sport: tien lesuren per 
week worden besteed aan aller-
lei aspecten daarvan. Niet alleen 
in de gymzaal, maar ook in de 
klas, waar de leerlingen sportge-
schiedenis krijgen om maar iets 
te noemen. Daarnaast staan na-
tuurlijk alle verplichte vakken op 
het rooster: het zijn soms lange 
lesdagen voor de brugklassers, 
die afkomstig zijn uit de hele pro-
vincie Noord-Holland. Daar komt 
nog bij dat alle jeugdsporters in 
hun vrije tijd vanzelfsprekend ac-
tief zijn bij hun eigen club.

‘Ik had zelf ook wel op zo’n school 
willen zitten”, zegt Jaap-Wim. “Ik 
kon aardig honkballen en heb 
een aantal jaren in het rayon-
team van Noord-Holland geze-
ten. Maar toen was er nog geen 
school zoals het FBK. Ik ging naar 
het Murmellius Gymnasium in 
Alkmaar. Softbal tijdens de gym-
les, soms in het schoolteam bas-
ketbal of volleybal. En op school 
werd ontzettend veel getafelten-
nist. Ik heb een aantal jaar aan 
judo gedaan en speelde in die 
tijd ook voetbal bij Foresters in 
Heiloo. En verder? Beetje skiën, 
bowlen, schaatsen en hardlo-

pen, dat was het zo’n beetje... O 
nee, ook nog jaren gesoftbald bij 
Double Stars, dat toen nog BSC 
Heiloo heette. Zelfs twee keer 
meegedaan aan het Nederlands 
kampioenschap! Ik heb mijn por-
tie sport echt wel gehad, vooral 
toen ik er later als verslaggever 
bij de Alkmaarse Courant en de 
Uitkijkpost in Heiloo ook nog 
over mocht schrijven.”

Inspiratie is voor de schrijver 
nooit een probleem. “Je moet als 
auteur, net als de hoofdpersonen 
in mijn verhalen, zelf ook kind 
durven zijn. Kinderlijk, maar niet 
kinderachtig. Als David Bork, de 
hoofdpersoon uit “Jump!”, een 
fantastische sprong maakt, zweef 
ik zélf door de lucht. Als Elco van 
Putten van FC Oostwijk een doel-
punt scoort, is het net alsof ik zélf 
tegen de bal schop.”

De jeugdboeken van Jaap-Wim 
van der Horst zijn verkrijgbaar 
in iedere boekhandel. Kijk voor 
meer informatie ook eens op 
www.de-gele-roos.nl.



Bezoekadressen
Raadhuisplein 1, 1902 CA 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
Gemeentehuis Castricum:
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur
Vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur,
‘s middags gesloten
De afdeling Publiekszaken is op
donderdag geopend tot 20.00 uur
(na 18.00 uur alleen voor rijbewijzen en 
reisdocumenten)

Locatie Limmen
Openingstijden: 9.00 tot 12.30 uur

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.

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

I N F O B U L L E T I N
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Rectificatie 
afvalkalender
In wijk 3 wordt de groene emmer op 
donderdag 29 november geleegd. In de 
afvalkalender is deze datum per abuis 
niet vermeld.

WWW.CASTRICUM.NL

Gemeentelijke Stimulerings-
regeling voor zonnepanelen,
-collectoren en warmtepompen 
Op 16 oktober 2007 hebben burgemees-
ter en wethouders van de gemeente Cas-
tricum de ‘Stimuleringsregeling duurza-
me energie technieken t.b.v. bestaande 
woningen’ vastgesteld. 
De gemeente heeft voor 2007 een be-
drag van € 10.000,- beschikbaar ge-
steld. De regeling eindigt op 31 decem-
ber 2007 of wanneer het budget eerder 
op is. Kortom: wie het eerst komt, wie 
het eerst maalt! De subsidie bedraagt € 
250,- per techniek met een maximum 
van € 750,- per huishouden.
De Stimuleringsregeling is van toepas-
sing op de aanschaf van zonnepanelen, 
-collectoren en  warmtepompen.
De stimuleringsbijdrage is bedoeld voor 
bestaande woningen van particuliere 

eigenaren in de gemeente Castricum. 
Voorwaarde voor de bijdrage is dat de 
technieken zijn gekocht in de periode dat 
de regeling van kracht is. Lees de Stimu-
leringsregeling voor een toelichting op 
reikwijdte en weigeringgronden.  
Aanvraag indienen?
U kunt een aanvraagformulier en de 
Stimuleringsregeling duurzame energie 
technieken t.b.v. bestaande woningen’ 
downloaden op de website van de ge-
meente Castricum: www.castricum.nl.

Voor vragen over de stimuleringsregeling 
kunt u op maandag, dinsdag en vrijdag 
contact opnemen met dhr. Schuijt, team 
Milieu, gemeente Castricum: (0251) 66 
11 24 / schuijt@castricum.nl.
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Herstraatwerkzaamheden 
Tijm (Kern Castricum) 
Dinsdag 20 november start aannemer Van 
Egmond uit Castricum met het gedeeltelijk 
opbreken van de bestaande verharding van 
de rijweg en voetpaden van de Tijm tussen 
de Weegbree en Tijm 8.
Gestart wordt met de herstrating van het 
voetpad. De werkzaamheden vergen on-
geveer 2,5 weken. Daarna wordt het voet-
pad tussen Tijm 18 en Ganzerik 2 en het 
tegenoverliggende voetpad bij de Tijm 11-
61 gedeeltelijk herstraat.
Op het deel waar de wegverharding op-

gebroken is, is rijdend verkeer niet moge-
lijk. De parkeerplaatsen van de Tijm achter 
Ganzerik 2 - 16 en een eventuele garage 
zijn dan voor de auto niet bereikbaar.
Naar verwachting duren de werkzaamhe-
den in totaal ongeveer vier weken. Uiter-
aard zijn de werkzaamheden weersafhan-
kelijk en ten gevolge van onwerkbaar weer 
kan de planning in tijd iets uitlopen.
Voor vragen kunt u contact opnemen met 
de heer E. Koers, projectleider, (0251) 661 
141.

Herstraatwerkzaamheden Eerste 
Groenelaan (Kern Castricum) 
Op maandag 19 november 2007 start De 
Bie Wegenbouw B.V. met het herstraten 
van het deel van de Eerste Groenelaan tus-
sen de Goudenregenlaan en de Lindenlaan 
in Castricum.

De werkzaamheden starten 19 november 

en de verwachting is dat de werkzaamhe-
den 4 december zijn afgerond. De werk-
zaamheden zijn weersafhankelijk en ten 
gevolge van onwerkbaar weer kan de plan-
ning in tijd iets uitlopen. Voor vragen kunt 
u contact opnemen met de heer E. Koers, 
projectleider, tel. nr. 0251-661 141.

Verkeers-
controles
De gemeente Castricum heeft de afge-
lopen maanden metingen verricht om 
mogelijk gerichte snelheidscontroles te 
kunnen gaan houden. Verkeerstellingen 
en verkeerssnelheden zijn vastgesteld 
op diverse strategische punten in Cas-
tricum, Limmen en Akersloot. 

Metingen 
In Castricum zijn het aantal passerende 
voertuigen en de snelheid hiervan ge-
meten in de Dorpsstraat, in de Prinses 
Beatrixstraat en aan de Soomerwegh. In 
Limmen is gemeten aan de Rijksweg en 
in Akersloot in de Dorpsstraat. 

Proces verbaal
Naar aanleiding van deze metingen 
wordt geen proces verbaal opgemaakt. 
Wel worden de gegevens door de poli-
tie gebruikt om te onderzoeken of ge-
richte snelheidscontroles wenselijk zijn 
op deze locaties.

Kijk voor meer informatie over de me-
tingen op www.castricum.nl



Contact college 
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s) kunt u maken via het Be-
stuurssecretariaat, tel. (0251) 661 220 / 
661 360, e-mail bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Geluidshinder Schiphol
Geluidshinder van Schiphol kunt u melden 
bij:
- CROS (Commissie Regionaal Over-

leg Luchthaven Schiphol, tel. (020)  
601 5555, fax (020) 653 0164,  
www.crosnet.nl. Voor klachten: 

http://www.bezoekbas.nl/; tel.: (020) 
6015555.

- Platform Vlieghinder regio Castricum, 
Postbus 327, 1900 AH Castricum, 
www.vlieghinder.nl  

Cliëntenplatform
Voorzitter C. van Veen, tel. 06 5161 
9493.
Secretaris W. Weber, tel. 06 408 75235.
U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld. 

Meldingen
(0251) 66 11 22

Meldpunt voor dierenmishandeling  
0900-2021210 (0,10 ct./per min.)

Agenda
Raadsplein
22 november 2007

Raadsvergadering 
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21:00 Evaluatiedocument horeca 2007
19:30 - 21:00 Verkeer en parkeren Geesterduin
21:00 - 21:30 Pauze

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
21:30 - 22:15 Vervolg bespreking Strategische Nota Schiphol*
21:30 - 22:15 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Klimaatbeheersing centrale huisvesting raadhuis Castricum
b. Benoemen lid, tevens voorzitter, van de welstandscommissie
c. Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaar-

der- en Uitgeestermeer
d. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 25 oktober en 8 novem-

ber 2007
e. Lijst van ingekomen stukken
f. Lijst ter inzage gelegde informatie 
g. Lijst van toezeggingen en moties
h. Mededelingen uit het college

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
22:15 - Opening en mededelingen
 Vaststelling agenda
 Besluitvorming

a. Klimaatbeheersing centrale huisvesting raadhuis Castricum (o.v.b. 
uitkomsten carrousel)

b. Benoemen lid, tevens voorzitter, van de welstandscommissie 
(o.v.b. uitkomsten carrousel)

c. Wijziging gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer (o.v.b. uitkomsten carrousel)

Sluiting

* Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie:mevrouw V. Hornstra (0252) 661277 of mevrouw S. Dings (0252) 661370
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 

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

AAngevrAAgde vergunningen
Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, aanvra-
gen om een aanlegvergunning, aanvragen (licht)reclame 
en verzoeken om vrijstellingen.

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
071107 Boekel 29-30 in Akersloot
 Het uitbreiden van de machinale timmerfa-

briek
 Hoogegeest 31 in Akersloot
 Het wijzigen van de bestemming

 Zeeweg 31 in Bakkum, Beverwijkerstraatweg 
205 in Castricum

 Het actualiseren van plaatsing van kampeer-
middelen op de campings ‘Bakkum’ en ‘Ge-
versduin’

091107 Enterij 24 in Limmen
 Het plaatsen van een dakopbouw met dakka-

pellen
121107 De Omloop 2 in Limmen
 Het wijzigen en verplaatsen van de veranda
 Bakkummerstraat 111 in Bakkum
 Het wijzigen van de voorgevel d.m.v. het 

plaatsen van een erker
131107 Lindenlaan 76 in Castricum
 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 22 november 2007 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 2 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek	 ex	 artikel	 15	 van	 de	 Wet	 op	 de	
Ruimtelijke	Ordening
Brakenburgstraat 6 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 

van dakkapellen.
H.R. Holststraat 28 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning

Vrijstellingsverzoek	ex	artikel	19	lid	3	van	de	Wet	op	de	
Ruimtelijke	Ordening
Boekel 10 en 11 in Akersloot
 Het bouwen van een schuur

Agenda Raadsactiviteiten 29 november 2007
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21:00 Dorpsraad Bakkum / naamgeving Castricum aan Zee
21:15 - 22:45 Presentatie ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord en
 NoordWest 8

Raadsactiviteit verzoek ‘Castricum aan Zee’
wijzigen in ‘Bakkum aan Zee’
Naar aanleiding van een brief van Dorps-
raad Bakkum, met daarin het verzoek de 
naamgeving ‘Castricum aan Zee’ te wij-
zigen in ‘Bakkum aan Zee’, is op 29 no-
vember een raadsactiviteit georganiseerd 
in het gemeentehuis van Castricum. U 
bent van harte welkom deze raadsactivi-
teit bij te wonen. De bijeenkomst begint 
om 19:30 uur.
De brief van de Dorpsraad Bakkum is in 
april van dit jaar behandeld in de carrou-
selvergadering. Raadsleden gaven aan 
meer informatie te willen over de aspec-
ten die samenhangen met een eventuele 
naamswijziging en verzochten hierover 
een raadsactiviteit te organiseren.

In de raadsactiviteit zullen drie partijen 

een toelichting geven. Zowel de Dorps-
raad Bakkum als de gemeente Castricum 
presenteren aspecten van de eventuele 
verandering in naamgeving. De stichting 
Oud Castricum benadert in een toelich-
ting de naamgeving vanuit historisch per-
spectief. Aansluitend volgt een discussie 
onder leiding van de burgemeester.  Ook 
u bent van harte uitgenodigd deel te ne-
men aan de discussie.

Voor meer informatie kunt u contact op-
nemen met:
De griffie van de gemeente Castricum, 
Vera Hornstra of Suzanne Dings
tel.: 0251 - 661 277 / 661 370
e-mail: verahornstra@castricum.nl / 
suzannedings@castricum.nl

Hertegelen trottoirs Van 
Bergenlaan (Kern Bakkum) 
Eind week 47 wordt gestart met het her-
tegelen van de trottoirs in de Van Bergen-
laan in Bakkum. De boomwortels worden, 
voor zover mogelijk, aangepakt. De inritten 
worden uitgevoerd met gele Waalformaat 
klinkers. Naar verwachting zijn de werk-
zaamheden voor de kerst afgerond. De 

werkzaamheden zijn weersafhankelijk en 
ten gevolge van onwerkbaar weer kan de 
planning in tijd iets uitlopen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met 
de heer R. van Zijl, telefonisch bereikbaar 
op 0251-661 145.

Projectgroep Herin-
richting Dorpsstraat 
Voor de vierde keer kwamen de ‘stake-
holders’ van de Projectgroep herinrichting 
Dorpsstraat bij elkaar op 6 november. De 
bijeenkomst stond in het teken van de ar-
chitectkeuze. Drie geselecteerde bureaus 
hadden offerte uitgebracht. Allen hielden 
zij een presentatie waarna de PG vragen 
stelden. Uiteindelijk viel de unanieme 
keus op BGSV, Bureau voor Stedebouw 

uit Rotterdam.

Bovendien is inmiddels het ‘Belangenover-
zicht stakeholders’, waaraan eerder werd 
gewerkt, naar ieders tevredenheid is afge-
rond. U kunt dit Belangenoverzicht down-
loaden vanaf de website (button Herinrich-
ting Dorpsstraat), net zoals het verslag van 
de vierde bijeenkomst.



Wagnerlaan 29 in Akersloot
 Het wijzigen van de carport 
De Wieken 67 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning
Vondelstraat 33 in Bakkum
 Het uitbreiden van de woning
Hoogegeest 35 in Akersloot
 Het wijzigen/verplaatsen van de carport

Vrijstellingsverzoek	ex	artikel	19	lid	2	van	de	Wet	op	de	
Ruimtelijke	Ordening
Hoek Startingerweg/De Kwekerij (voormalig garagebe-

drijf Leijen) in Akersloot
 Het bouwen van 5 woningen (inclusief de 

aanleg van de parkeerplaats, voetpaden en 
inritten in de openbare ruimte)

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
ieder mondelinge of schriftelijke zienswijzen indienen bij 
het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum. Voor het indienen van een mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken met de afdeling VROM, 
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
141107 Bloemgaarde 24 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen 

van de gevel
Van Bergenlaan 12 in Bakkum
 Het intern verbouwen van de woning
151107 Charlotte de Bourbonstraat 18 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
161107 Verlengde Roemersdijk 6 in Akersloot
 Het plaatsen van een ligboxenstal

Sloopvergunningen
141107 Heereweg 17a in Bakkum
 Het slopen van de woning

Kapvergunning
161107 Koningsdam in Limmen
 Het kappen van 3 elzen en 1 populier
Vijverlaan in Limmen
 Het kappen van 6 wilgen
Cralencroft ter hoogte van nummer 2 in Castricum
 Het kappen van 3 iepen

APv-vergunningen (overigen)
Babybeurzen sporthal De Bloemen (16-11-2007)
Vergunning is verleend voor het houden van een twee-
tal babybeurzen op 20 april 2008 en 19 oktober 2008 in 
sporthal De Bloemen te Castricum.
Buurtfeest/sinterklaasfeest (16-11-2007)
Verguning is verleend voor het houden van een buurt/
sinterklaasfeest op het parkeerterreintje aan het einde 
van de Jo Vincentweg op 1 december 2008.
Ontheffing sluitingsuur VV Limmen (15-11-2007)
Aan het bestuur van voetbalvereniging Limmen is ont-
heffing van het sluitingsuur verleend voor de nacht van 
15 op 16 december 2007 tot 02.00 uur.
Rommelmarkt in de Burgerij (16-11-2007)
Vergunning is verleend van Musicalgroep De Cast voor 
het organiseren van een rommelmarkt in de Burgerij te 
Limmen op 1 december 2008.
Ventvergunning (15-11-2007)
Aan Kerssens vishandel is een ventvergunning verleend 
voor het kalenderjaar 2008 voor de woensdagochtend 
te Limmen en op de donderdagochtend te Castricum.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde beslui-
ten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte van 
het betreffende besluit te worden ingediend bij burge-
meester en wethouders van de gemeente Castri-cum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 

tijdelijke huisvesting suPermArkt AAn 
de PuikmAn 1
Het college van burgemeester en wethouders maken 
bekend, met toepassing van artikel 17 van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening, dat zij hebben besloten de 
tijdelijke bouwvergunning (met vrijstelling van het be-
stemmingsplan) voor de vestiging van een tijdelijke su-
permarkt aan de Puikman 1 te verlenen. 
In verband met de herontwikkeling van het Bakkers-
pleintje dient de huidige hier gevestigde supermarkt 
tijdelijk elders gevestigd te worden. Als alternatieve lo-
catie is gekozen voor de locatie Puikman 1 in Castricum 
(voormalige terrein tuincentrum/kwekerij). Het betreft 
een tijdelijke situatie, zodra het nieuwe Bakkerspleintje 
gereed is keert de supermarkt hier terug. De oplevering 
van het Bakkerspleintje is gepland voor februari 2010. 
De tijdelijke vrijstelling voor de supermarkt zal worden 
verleend tot en met februari 2010. 

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de verlening van deze 
tijdelijke bouwvergunning met vrijstelling, dan kunt u 
hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het College 
van Burgemeester en Wethouders van Castricum (Post-

bus 1301, 1900 BH). De termijn voor het indienen van 
een bezwaarschrift bedraagt 6 weken, en vangt aan op 
de dag na die van verzending van het besluit. Dit besluit 
wordt op 22 november 2007 verzonden.
Daarnaast bestaat de mogelijkheid tot het indienen van 
een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzie-
ningenrechter van de Rechtbank, Sector Bestuursrecht 
(Postbus 251, 1800 BG Alkmaar).

onherroePelijk bestemmingsPlAn “de 
Woude” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum maken als gevolg van het bepaalde in artikel 31 van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening en afdeling 3.4 van 
de Algemene wet bestuursrecht bekend dat de Raad 
van State op 14 november 2007 het beroep tegen dit 
bestemmingsplan ongegrond heeft verklaard. 

Het bestemmingsplan “De Woude” is zodoende onge-
wijzigd onherroepelijk geworden na dit besluit van de 
Raad van State. 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op het eiland De 
Woude, en een klein deel van de Kogerpolder, nabij de 
Kogerpolderbrug, westelijk van de N246. 

Het bestemmingsplan ligt vanaf heden permanent ter 
inzage bij de balie van de afdeling VROM in de gemeen-
telijke locatie aan de Zonnedauw 4 te Limmen.

PlAn glAdheidsbestrijding
Het college heeft op 9 oktober het Gladheidbestrijdings-
plan 2007-2011 en het daaruit voortvloeiende Uitvoe-
ringsplan Gladheidbestrijding 2007-2008 vastgesteld. 
De betreffende plannen liggen vanaf heden ter inzage 
in de hal van het gemeentehuis van Castricum.

Informatie
Mocht u nog vragen hebben of aanvullende informa-
tie wensen dan kunt u contact opnemen met de heer 
E. Boogaard van de afdeling VROM, telefoonnummer: 
(0251) 66 11 04.

vAcAture bij de gemeente
Bij de gemeente is een vacature ontstaan bij de afdeling 
Bestuur en Management Ondersteuning. Het betreft de 
functie van beleidsmedewerker openbare orde en veilig-
heid. Kijkt u voor meer informatie op de website www.
castricum.nl.

Castricum, 21 november 2007

Oude Knegt presenteert 
mediterraan molenbrood
Akersloot - De vrijwilligers van de historische meelmolen De Oude Knegt in 
Akersloot komen met het oog op de feestdagen met een origineel artikel in 
cadeauverpakking; het mediterraan molenbrood. In een mooi houten bakje 
zijn alle ingrediënten bij elkaar gebracht om dit brood zelf te kunnen bakken. 
Natuurlijk zit er ook een recept bij. De opbrengst is bestemd voor de instand-
houding van de molen. De prijs: 4,95 euro.  

Voor het mediterraan mo-
lenbrood wordt volkoren 
meel uit de molen gebruikt. 
Aangevuld met kruiden als 
tijm, rozemarijn, basilicum 
en oregano. Ook gaan er 
hele olijven in. Het deeg 
hoeft niet langer dan een 
half uurtje in de oven te 
staan bakken. 

Elke week wordt in De Oude 
Knegt op ambachtelijke wij-
ze graan tot meel gemalen. 
Bakkers uit de omgeving 
verwerken het als grond-
stof voor hun eigen molen-

brood. Op zaterdag worden 
in het molenaarshuisje ook 
meelproducten verkocht. 
Niet alleen volkoren, maar 
ook bloem, spelt, pannen-
koekmeel, roggemeel en 
glutenvrije boekweit. 

Theo Visser van De Oude 
Knegt hoopt op veel extra 
aanloop. “We werken hier 
met veel vrijwilligers. Niet 
alleen voor het malen, maar 
ook voor de verkoop in de 
winkel op zaterdag. Het is 
wat rustiger geworden met 
de klandizie. 

De rage van de broodbak-
machine lijkt een beetje 
over het hoogtepunt heen 
te zijn. Bovendien is er nu 
ook concurrentie van de 
supermarkten, die los meel 
zijn gaan verkopen.’’

Ook zonder broodbakma-
chine is het niet moeilijk 
om een brood te bakken, 
weet Theo Visser. “Het kost 
zelfs veel minder tijd wan-
neer je het deeg zelf kneedt 
en even op een warme plek 
laat rijzen. Het resultaat is 
er zeker niet minder om.” 

Met de inkomsten wordt de 
molen draaiende gehou-
den. 
Het assortiment in de win-
kel is uitgebreid met snoep 
uit grootmoeders tijd, an-

dere bakproducten als 
boerencake en kruidkoek 
en ouderwetse drankjes als 
boerenjongens en Akerslo-
ter Kruidenlikeur. Ook leuk 
om cadeau te doen. 

Molen De Oude Knegt is 
te vinden op de Pontweg 
noord 2a in Akersloot. 

Geopend op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur.  
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