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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
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Fax (0251) 670235

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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Pakjescaravan in dorpshart
Schoentje zetten in de 
slaapkamer van de Sint
Castricum - Sinterklaas is erg 
blij is met zijn slaapkamer op de 
Burgemeester Mooijstraat 13. 
Hij nodigt alle kinderen uit om 
op donderdag 25 november om 
18.30 uur bij hem een schoen te 
komen zetten. Dit kan tot 19.30 
uur. Sinterklaas vraagt of de kin-
deren die hem komen bezoeken 
ook een tekening mee willen ne-

men. Hij kan deze dan ophangen 
in de slaapkamer. Op zondag 28 
november en zaterdag 4 decem-
ber is het speciale inpakteam 
van Sinterklaas paraat met de 
pakjescaravan. De caravan staat 
op het pleintje bij de Overtoom 
en op het Bakkerspleintje. Kin-
deren zijn welkom om een kijk-
je te nemen bij de inpakpieten. 

Kerstkaart van Nina 
Nuijens is uitverkoren

Limmen - Nina Nuijens (10) is 
uitgenodigd om bij de uitreiking 
van de Internationale Kindervre-
desprijs in de Ridderzaal aanwe-
zig te zijn op 29 november. Klas 
7a van de Pax Christi mocht een 
kerstkaart ontwerpen voor Kids-
rights. De ontwerpers van de 
mooiste vier kaarten worden 
uitgenodigd om met drie vrien-
dinnen de prijsuitreiking mee te 
maken. En Nina zit erbij. De 40 
mooiste kaarten zijn op de web-

LET OP!!
KOPij 

voor deze krant
Aanleveren vóór

 maandag 12.00 uur.

AdvErTEnTiEs
vóór maandag

17.00 uur.

site van Kidsrights geplaatst en 
die kunnen worden besteld. De 
school die de meeste kaarten 
verkoopt deze week mag er met 
de hele klas bij zijn. 
Kijk op www.kidsrightscards.
nl voor de kaarten van  de Pax 
Christi: Nina, Noa, Robin en Ju-
lia. 

 Burg. Mooystraat 17  • Tel.: 0251 - 652 386
 Geesterduin 39  •  Tel.: 0251 - 654 683

- pietentaartjes

- roomchocolade letters

- suikervrije boterstaven/chocladeletters

- speculaaspoppen

- boterletters

- boterstaven

- gevulde speculaas

- speculaasstaven

- taai

- pietenlollies

- marsepein

Tot ziens bij de Roset!

Voor een heerlijke 
Sinterklaasavond

Bedrijfsverzamelgebouw op Zanderij?
Castricum - De gemeente Cas-
tricum heeft al jaren de ambi-
tie om in De Zanderij de ruim-
telijke kwaliteit en functionaliteit 
van het gebied te vergroten. Het 
college van b&w heeft op 16 no-
vember besluiten genomen over 
de afronding van de gebiedsvi-
sie en de uitwerking van het deel 
Zanderij-zuid.
Over de visie is inspraak en over-
leg gevoerd. Naar aanleiding 
hiervan constateert het colle-
ge onder andere dat het  weren 
van doorgaand autoverkeer uit 
de Zanderij ongewenste effecten 
heeft op het traject Mient-Stati-
onsweg-Beverwijkerstraatweg, 
als het knelpunt van de overweg 
niet is opgelost. Deze en andere 
conclusies over de uitvoerbaar-
heid van de gebiedsvisie worden 
teruggekoppeld naar de raad. 
In het gebied tussen de spoor-
lijn, Kramersweg, Puikman en 
Beverwijkerstraatweg (Zande-
rij-Zuid), zijn concrete stappen 

gezet. Een nieuwe toegangs-
weg met extra parkeerplaat-
sen naar het P+R terrein is aan-
gelegd. Ook werkt de provincie 
aan een plan voor een archeolo-
gisch informatiecentrum aan de 
Puikman. De gemeente verkoopt 
hiervoor de grond aan de provin-
cie. Er is een initiatief ingediend 
door een groep Castricumse on-
dernemers om in het gebied tus-
sen het toekomstige archeolo-
gisch informatiecentrum en de 
Kramersweg een bedrijfsverza-
melgebouw met een diagnos-
tisch centrum, kantoren en een 
hotel-restaurant te realiseren. 
Door grondeigenaren is een ini-
tiatief ingediend voor de realisa-
tie van vier vrijstaande wonin-
gen. Over de verkeersvraagstuk-
ken en de initiatieven in de Zan-
derij-zuid is nu een besluit nodig 
van de gemeenteraad. Het colle-
ge vraagt de raad af te zien van 
de verkeersknip in de Zanderij 
zolang het knelpunt bij de spoor-

overgang Beverwijkerstraatweg 
niet is opgelost. Als eerste ver-
volgstap van die nadere uitwer-
king en onderzoek worden dan 
door de gemeente, in samen-
spraak met de initiatiefnemers, 
randvoorwaarden opgesteld 
voor die nieuwe functies. Die 
gaan specifiek over verkeer/par-
keren, bebouwing en beeldkwa-
liteit/landschap. Naar verwach-
ting kunnen die randvoorwaar-
den eind eerste kwartaal 2011 
aan de raad worden voorgelegd. 
Op 11 november zijn de initiatie-
ven gepresenteerd tijdens een 
informatieve raadsactiviteit. Op 2 
december worden de voorstellen 
voor de uitwerking voor de Zan-
derij-zuid en de verkeerskwes-
ties besproken in de raadscar-
rousel. Indien de raad instemt, 
kan op 16 december een besluit 
worden genomen. 

DEZE WEEK



pagina 2 24 november 2010

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
 

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175
 

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp
 

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

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

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

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

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

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: cliëntenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
14-11-2010: Imke Catharina 
Wilhelmina, dochter van P.P.W. 
Schlaman en A.J.C. Admiraal, 
geboren te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
08-11-2010: Danisha Tishana, 
dochter van D. Witte, geboren te 
Alkmaar.
10-11-2010: Levi Pieter, zoon van 
T.F. Poleij en C. Meeusen, gebo-
ren te Alkmaar.
11-11-2010: Danny, zoon van 
M.J.N. Schut en C. Moen, gebo-
ren te Beverwijk.
13-11-2010: Meike Elisabeth, 
dochter van M.R. Sloog en J.N. 
Goudschaal, geboren te Castri-
cum.
15-11-2010: Jesse Jeremy, zoon 
van R. Elmers en J.I. Palm, gebo-
ren te Alkmaar.
15-11-2010: Che, zoon van 
M.G.J. Duinmeijer en M. Borg-
man, geboren te Beverwijk
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
07-11-2010: Ringma, Berbera, 
oud 79 jaar, overleden te Bever-

wijk.
09-11-2010: van der Eem, Mar-
garetha A., oud 89 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met J. Stuifbergen.
09-11-2010: Sprenkeling, Wilhel-
mus J.F., oud 63 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met J.P.H. 
Zegwaard.
15-11-2010: Kamminga, Pieter, 
oud 91 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met H. van der 
Hauw.
16-11-2010: Geurtse, Johan-
na M., oud 96 jaar, overleden te 
Castricum.
16-11-2010: Wulp, Frederik, oud 
85 jaar, gehuwd geweest met C. 
de Wit, overleden te Castricum.
16-11-2010: Brakelé, Hendrika 
W., oud 78 jaar, gehuwd geweest 
met L. Dekker, overleden te Cas-
tricum.
 
Wonende te Limmen:
13-11-2010: Hart, Elisabeth J., 
oud 100 jaar, overleden te Lim-
men.
13-11-2010: Beunis, Anna P., 
oud 58 jaar, overleden te ’s-Her-
togenbosch. 

Benefiet Emile Ratelband
Limmen - Op 14 november gaf 
Emile Ratelband (61) een be-
nefietvoorstelling bij NTI-NLP 
in Limmen voor basisschool het 
Kleurenorkest. Emile bleek in 

topvorm. Zelf noemt hij zich ‘en-
tertrainer’, iets tussen trainer en 
entertainer. 
In het voorjaar komt hij nog-
maals naar NTI-NLP. 

Gevonden: Schoutenbosch 
Castricum: Effen grijze kat, klein 
wit plekje onder kin, wit puntje 
aan staart. 
Inlichtingen: Vermis-
te en gevonden dieren: 0251-
658504/072-5332879. Kantoor: 

Aangepaste dienstregeling pont
Akersloot – Het pontje 
Akersloot vaart tot en met vrij-
dag 26 november  vanaf 9.00 uur 
een aangepaste dienstregeling. 
Dit in verband met afrondende 
werkzaamheden aan het rem-
mingwerk. Om de ochtendspits 
niet te beperken zorgt pontbe-
heerder Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier dat 
de pont tussen 7.00 en 9.00 uur 
gewoon overzet. ontgebruikers 
moeten rekening houden met 
minimaal een half uur vertraging.
Begin oktober was de pont tij-
delijk uit de vaart genomen voor 
werkzaamheden aan de aan-
legsteigers. Dit heeft ervoor ge-
zorgd dat het verkeer gemakke-
lijker op en af kan rijden. Deze 
week worden de laatste werk-

zaamheden uitgevoerd zodat de 
pont bij de steigers nog beter op 
zijn plek blijft bij het op en af-
rijden van vooral zwaar verkeer. 
De pont wordt bij het aanmeren 
als het ware ‘vergrendeld aan 
het remmingwerk’. Dit is ook no-
dig in verband met passendere 
schepen. Deze veroorzaken een 
zuiging die de pont van de kant 
af kan trekken. Verder worden in 
de komende weken nog enkele 
wijzigingen in de verkeerssitua-
tie aangebracht. Zo wordt de be-
bording aangepast en het fiets-
pad aan de huizenkant versmald.
In mei van dit jaar werd de ou-
de kabelpont bij Akersloot ver-
vangen door een nieuwe vrij va-
rende pont over het Noord-Hol-
lands Kanaal. 

072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Castricum - Bij Klaver Vier zijn 
voor jong en oud cadeautjes in-
gekocht en gemaakt. 

Om de verjaardag van Sinter-
klaas extra feestelijk te maken 
deelt Klaver Vier kleurplaten uit 
voor de kinderen. 

Naast het kleuren kan op de 

Zoek, kleur en grabbel
kleurplaten ook gezocht worden 
naar tien verschillen. 

Wie de kleur- zoekplaat weer in-
levert bij Klaver Vier mag grab-
belen naar een verrassing in de 
zak van Sinterklaas. 

Klaver Vier is te vinden op de 
Dorpsstraat 45a in Castricum. 
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Poëzie en muziek bij de 
thee op zondagmiddag
Bakkkum - Zondag 28 novem-
ber van 15.00 uur tot 17.00 uur 
kan iedereen genieten van poë-
zie en muziek in Het Oude Thee-
huys. Het optreden wordt ver-
zorgd door dichter Jabik Veen-
baas en door de musici Dirk 
Zeeman (zang en gitaar) en Ge-
rard Schilder (piano). 

Jabik Veenbaas, geboren in 
Friesland, maar nu alweer zes 
jaar Bakkumer, publiceerde tot 
nog toe vier Friestalige dicht-
bundels, waarvan er drie in het 
Nederlands werden vertaald. Hij 
werkt momenteel aan zijn eer-
ste oorspronkelijk Nederlands-
talige bundel. Nederlandstalige 
gedichten van hem werden in-
middels al gepubliceerd in bla-
den als de Poëziekrant, De brak-
ke hond en Het liegend konijn. 
Dirk Zeeman, een man met een 

karakteristieke stem, en Gerard 
Schilder, begaafd pianist, spe-
len allebei bij de Neil Young Co-
verband, maar treden ook gere-
geld samen op. Ze zullen uiter-
aard liedjes ten gehore bren-
gen van hun geliefde zanger Neil 
Young, maar daarnaast ook werk 
van de Beatles en andere pop-
helden. Het Oude Theehuys is te 
vinden op het Dijk en Duin ter-
rein in Bakkum vlak achter de in-
gang Zeeweg.

Marian Huiberts gastsolist saxofoon

Trio Jos van Beest en Mariëlle 
Koeman bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Zondagmiddag 28 
november presenteert Jazz in 
Bakkum een jazzconcert van 
zangeres Mariëlle Koeman en 
het trio Jos van Beest. Zij bren-
gen een gevarieerd en swingend 
jazzprogramma geput uit het 
American Songbook, op geheel 
eigen wijze gearrangeerd waar-
mee zowel Mariëlle als Jos naam 

hebben gemaakt op de vele na-
tionale en internationale jazzpo-
dia. Als gastsoliste staat saxofo-
nist Marian Huiberts op het po-
dium. Het Jos van Beest Trio be-
staat verder uit Juan Pablo Na-
har op bas en Nanning van der 
Hoop drums. Aanvang 16.00 uur. 
Jazz in Bakkum vindt plaats in 
Hotel Borst in Bakkum. 

Castricum - Zoals al vele ja-
ren traditie is, organiseren Foto-
club Castricum en Toonbeeld de 
kersttentoonstelling voor ama-
teurkunstenaars bij Toonbeeld. 
Dit jaar wordt weer op een groot 
aantal deelnemers en grote ver-
scheidenheid in het werk gere-
kend. Ook de jeugd wordt uitge-
nodigd om deel te nemen. Deel-
nemers kunnen zich inschrijven 

Aanmelden voor kersttentoonstelling

Kunstenaars verbeelden chaos
met schilderijen, beelden, kalli-
grafie, foto’s, keramiek en edel-
smeden. Het gekozen thema van 
dit jaar is ‘Chaos’. Ook muzikan-
ten en dichters worden uitgeno-
digd om zich aan te melden voor 
een optreden of presentatie tij-
dens de tentoonstelling. Aanmel-
dingsformulieren hiervoor zijn bij 
Toonbeeld of via www.toonbeeld.
tv verkrijgbaar. De kersttentoon-
stelling vindt plaats op zaterdag 
25 en zondag 26 december en op 
zaterdag 1 januari. Inschrijvingen 
moeten uiterlijk 3 december bin-
nen zijn. 

Programma 25 nov t/m 1 dec 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag
& woensdag 21.15 uur  

“De Eetclub”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag  18.15 & 21.00 uur 
zaterdag 14.30, 18.15 & 21.00 uur 
zondag 12.30, 16.00 & 20.00 uur 

maandag  & dinsdag 20.00 uur
woensdag 16.00 & 20.00 uur 

“Harry Potter 7 deel 1”
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 18.45 uur

“Haar naam was Sarah”
zaterdag 15.30 uur 
zondag 16.00 uur  

woensdag 14.45 uur  
“Dik Trom”

woensdag 13.30 uur  
“Rapunzel (NL) 3D”

woensdag 16.30 uur  
“Het Geheim” 

zaterdag 13.00 uur  zondag 13.30 uur 
woensdag  12.45 uur

“Sinterklaas en het 
pakjes mysterie”

Intriges in De Eetclub

Gelijknamige verfilming van Sas-
kia Noorts spannende bestsel-
ler waarin Karen verwikkeld raakt 
in de intriges van haar nieuwe 
vriendinnen. Karen en Michel, 

Het Geheim is een Nederland-
se familiefilm waarin een acht-
jarige jongen de kunst van het 
goochelen leert. Ben Stikker is 
zozeer onder de indruk van de 
verdwijntruc van meesterillu-
sionist Hans Smid, dat hij alles 
wil doen om achter het geheim 
daarvan te komen. Daarom gaat 
hij op goochelles. Zijn charman-

Het Geheim te, maar uiterst onhandige vader 
Koos raakt zo enthousiast dat hij 
mee gaat doen en niet veel la-
ter is Stikker & Zn. goochelshow 
een feit. 
Probleem is alleen dat Ben veel 
meer talent heeft dan zijn va-
der, maar dat die laatste dat zelf 
niet helemaal doorheeft. In zijn 
overmoed goochelt Koos Bens 
schoolvriendinnetje en tevens 
charmante goochelassistente 
Sylvies weg. 

Bij Deining schoentje 
zetten bij open haard

Bakkum - Goed nieuws voor al-
le kinderen. Deining heeft aan 
Sinterklaas gevraagd of hij ook 
naar het strand wil komen. Na 
lang nadenken en goed over-
leg met zijn Pieten zal hij dit jaar 
voor het eerst in zijn leven het 
strand van Castricum zien.

Aanstaande vrijdag zijn alle kin-
deren tussen 16.00 en 18.00 uur  
welkom in strandpaviljoen Dei-
ning om een schoentje te komen 
zetten. Als er mooi gezongen 
wordt zal de schoen door Sin-
terklaas en zijn Pieten worden 
gevuld. Zaterdag tussen 15.00 
en 17.00 uur kunnen alle kinde-
ren weer langskomen om te zien 
waar de Sint ze mee heeft ver-
rast. 

Apicius raakt een ster 
kwijt, regio scoort goed 
Bakkumm - Restaurant Apicius 
heeft een Michelinster in moeten 
leveren en houdt er nu dus nog 
een over. De regio Kennemerland 
heeft er wel een zevende sterren-
restaurant bij. Dinsdagochtend 
werd bekend dat ML is bekroond 
met een felbegeerde Michelin-
ster. Het restaurant van Mark en 
Liane Gratama, gevestigd in de 
Haarlemse Kleine Houstraat, kan 
nu in één adem worden genoemd 
met de Bokkedoorns en ‘t Brou-
werskolkje in Overveen (allebei 
twee sterren), Chapeau! in Bloe-
mendaal, Cheval Blanc in Heem-
stede, De Vrienden van Jacob in 

Santpoord-Noord en Apicius in 
Castricum (allen één ster). Neder-
land scoorde in totaal 115 Miche-
lin-sterren, een nieuw record. De 
lijst met beste restaurants wordt 
ook in 2011 aangevoerd door de 
driesterrenrestaurants Oud Sluis 
in Sluis en De Librije in Zwolle. 
Michelin deelde tevens Bib Gour-
mands uit aan Le Moulin in Cas-
tricum, De Koster in Beverwijk, 
Terra in Bloemendaal en Land-
goed Groenendaal in Heemste-
de. Een Bib Gourmand staat voor 
‘verzorgde maaltijden voor een 
schappelijke prijs’. (Friso Huizin-
ga).

begin dertigers, verhuizen met 
hun dochtertje naar een exclu-
sieve villawijk. Al snel vindt Ka-
ren een hechte vriendenkring in 
de vrouwen van De Eetclub en 
hun echtgenoten. Als de ogen-
schijnlijke zelfmoord van één 
van hen de onderlinge relaties 
onder druk zet, komt Karen er-
achter dat iedereen in De Eet-
club geheimen heeft voor elkaar. 
Karen ontdekt dat vooral Si-
mon, de natuurlijke leider van de 
vriendenclub, met wie ze inmid-
dels een hartstochtelijke affaire 
heeft, meer weet dan dat hij prijs 
geeft. Zelfs het politieonderzoek 
dreigt stuk te lopen op de geslo-
tenheid van De Eetclub. Dan be-
sluit Karen zelf de waarheid bo-
ven tafel te krijgen…

Animatiemusical van Disney 
naar het beroemde sprookje Ra-
ponsje van de broers Grimm. Het 

Rapunzel in 3D is en vrolijke musicalkomedie 
over een meisje dat in het be-
zit is van twintig meter magisch 
goudblond haar. Met prachtige 
muziek van Alan Menken
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Hans van Balgooi is gast 
bij de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is te gast  Hans van Balgooi 
uit Castricum. Van Balgooi is een 
van de oprichters van poppodi-
um de Bakkerij. In 1974 stond 
hij samen met Paul Schekker-
man aan de wieg van het jonge-
rencentrum dat sinds kort, mede 
door een burgerinitiatief van Van 
Balgooi, onderdak heeft gevon-

den in voormalig café Me Tante 
aan de Dorpsstraat. Daarnaast is 
van Balgooi werkzaam bij wel-
zijnorganisatie Cardanus en hij is 
actief in de rugbywereld. De uit-
zending is te beluisteren op don-
derdag 25 november van 21.00 
tot 22.00 uur. Herhaling op zon-
dag 28 november van 12.00 tot 
13.00 uur. Foto: Combi Loek An-
derson.

Winterfair bij Ida Bakker
Castricum - Zaterdag 27 no-
vember is er een winterfair bij 
lijstenmakerij Ida Bakker, een 
gezellige winterse markt met di-
verse kraampjes. Verkocht wordt 
een collectie van wintertruien 
tot windlichten en van sieraden 

tot feestkleding. De markt biedt 
ook accessoires die uitstekend 
dienst doen als origineel cadeau. 

Er is een schoonheidsspecialis-
te voor een heerlijke rugmassa-
ge en de bezokers worden ont-

Meest gevaarlijke bocht
Zaterdag maakte ik een fietstocht via de Geversweg en het welbekende 
huis Kijk Uit richting de Van Oldenborgweg. Bij Kijk Uit aangekomen 
moest ik de weg volgen, dus rechtsaf. Het is een vrij scherpe haakse 
bocht en ik zie een echtpaar aankomen waarvan de vrouw rechts fietst 
en de man niet naast zijn vrouw maar links van de weg. Ik had, gezien 
mijn ouderdom (83), toch een behoorlijk tempo en zie in een flits een 
grote ruimte tussen de man en de vrouw. Ik fiets dus die ruimte in. He-
laas dacht die man (ook niet zo jong meer) daar kennelijk ook zo over. 
De klap was behoorlijk. Ondanks wat technische mankementen, waren 
er geen persoonlijke ongelukken, een gebroken heup op deze leeftijd 
zou normaal geweest zijn. Hoe kunnen we nu dergelijke ongelukken 
voorkomen? De wegen in het duin zijn prima, ze zijn echter voor oude-
ren te smal. Mijn vrouw en ik fietsen al jaren achter elkaar. Is dat leuk?, 
Neen! Aan PWN vraag ik of het mogelijk is om bij Kijk Uit een paar 
struiken te rooien. Dat zou de bocht heel wat overzichtelijker maken. Dit 
is volgens mij de meest gevaarlijke bocht in het duin van Den Helder tot 
Scheveningen. Ik spreek uit ervaring. 
Cor Martens, Castricum. 

vangen met Prosecco of jus 
d’orange en er is soep van Cor-
ry. Verder kan men proeven van 
allerlei lekkere hapje. De muziek 
wordt verzorgd door het duo De 
Mannen. Ida Bakker is te vinden 
op de Dorpsstraat 102 in Castri-
cum. De winterfair wordt gehou-
den van 16.00 tot 22.00 uur, de 
toegang bedraagt 2,50 euro. 

Op zoek naar bidprentjes
Castricum - Onlangs is het 33e 
Jaarboek van de Werkgroep 
Oud-Castricum verschenen met 
daarin een uitvoerige beschrij-
ving van de familie De Nijs. Al 
vele jaren wordt door de werk-
groep in het jaarboek de ge-
schiedenis en de stamboom van 
een Castricumse familie gepu-
bliceerd. In de komende jaren 
hoopt de werkgroep nog meer 
families te beschrijven. Een be-

langrijk hulpmiddel bij de sa-
menstelling van de stamboom 
over de afgelopen honderd jaar 
vormen de bidprentjes. In Cas-
tricum zijn bij zeer veel fami-
lies nog bidprentjes aanwezig. 
Graag zou de Werkgroep Oud-
Castricum deze bidprentjes wil-
len ontvangen. Ook bidprent-
jes van niet-Castricumse fami-
lies zijn voor het volledig maken 
van de stambomen zeer welkom 

Clusius helpt bij grootschalig 
groenonderhoud Fort den Ham
Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum helpt sinds decem-
ber 2008 Stichting Fort den Ham 
bij het onderhoud van het groen 
rondom het fort. De vierde klas-
sers, die eindexamen in het vak 
Groenvoorziening doen, werken 
daar regelmatig. Zo leren ze op 

praktische wijze over onderhoud 
van grootschalig groen en ma-
ken ze kennis met het leveren 
van een nuttige bijdrage aan de 
maatschappij. Fort aan den Ham 
is een onderdeel van de Stelling 
van Amsterdam en ligt tussen 
Krommenie en Uitgeest. 

(vaak aangetrouwde familie).
Alle bidprentjes, die door de 
werkgroep worden verzameld, 
blijven bewaard en toeganke-
lijk voor het nageslacht. Eén te-
lefoontje en ze worden bij af-
gehaald. Contactadres: Simon 
Zuurbier, Kamperfoelielaan 11, 
tel: 0251-671511. 

Men kan de bidprentjes ook af-
geven in De Duynkant tijdens de 
eerstvolgende open dag van de 
werkgroep op zondag 5 decem-
ber van 12.00 tot 17.00 uur.

Pietendiploma voor kinderen
Sinterklaasmiddag bij Albert Heijn
Castricum - Het sinterklaas-
feest is losgebarsten bij Albert 
Heijn Geesterduin, Kinderen 
kunnen niet alleen hun schoen-
tje in de winkel zetten; zij kun-
nen ook een Pietendiploma be-
machtigen. 

Hiervoor moeten zij wel eerst een 
aantal pietentests uitvoeren, zo-

als het maken van een echte pie-
tenmuts, het bakken van peper-
noten en het zingen van Sinter-
klaasliedjes. Uiteraard zijn Sin-
terklaas en zijn pieten ook aan-
wezig om de aspirant-pieten een 
handje te helpen. 
Kinderen tot en met acht jaar 
kunnen tot en met dinsdag 30 
november hun schoentje zet-

ten bij Albert Heijn in Castri-
cum. Vanaf 1 december kunnen 
zij hun schoen, met daarin een 
verrassing van Sinterklaas, weer 
ophalen. 

Op woensdag 1 december tus-
sen 12.00 en 15.00 uur kunnen 
kinderen deelnemen aan de pie-
tentests. 

101-jarige trakteert op kunst
Castricum - Afgelopen week 
heeft mevrouw Nienhuis, wo-
nende in woonzorgcentrum De 
Santmark haar medebewoners 
twee kunstwerken geschonken.
Vijftien ouderen die gebruik 
maken van de huiskamer ‘de 
Schulp’ in De Santmark kregen 
van haar twee vrolijke kunstwer-
ken aangeboden. 
Mevrouw Nienhuis, werd vorig 
jaar november 100 jaar oud en 
schonk een geldbedrag aan de 
huiskamer van de Santmark om 
deze te verfraaien. De betreffen-
de afdeling gaf twee plaatselij-
ke kunstenaars opdracht om iets 
te maken wat met name demen-
terende of slechtziende mensen 

aanzou spreken. Jeanne Eek-
els-van Leeuwen uit Akersloot 
maakte een groot schilderij met 
olieverf van het Alkmaarder-

meer. Marion Albers uit Castri-
cum heeft van verschillende ma-
terialen een ‘Koekoeksklok’ en 
een Snoezepoes gemaakt. 

Castricum - Drie mannen van 
30, 21 en 22 jaar uit Limmen en 
Groningen zijn woensdagavond 
rond 18.15 uur aangehouden 
op de Mient. Een getuige zag de 
drie aan fietsen rommelen in de 
fietsenstalling bij het NS-station 
aan de Stationweg. Zij probeer-
den met valse sleutels fietsslo-

Diefstal fietsen ten open te breken. De drie, die 
voldeden aan het signalement 
werden fietsend aangetroffen 
op de Mient. Zij werden staan-
de gehouden. Van twee fietsen 
was het slot geforceerd. Er stak 
geen sleuteltje in het slot, terwijl 
dit open was. Twee verdachten 
hadden gereedschap bij zich. De 
mannen werden aangehouden 
en overgebracht naar het politie
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FC Castricum moet ge-
noegen nemen met 0-0
Castricum - FC Castricum was 
de bovenliggende partij, had 
het meeste balbezit en kreeg de 
beste mogelijkheden. Maar ook 
tegen Haarlem-Kennemerland 
bleek dat de ploeg van Mark 
Kranendonk momenteel moei-
te heeft met scoren. Dat was de 
voornaamste reden waarom er 
voor FC Castricum niet meer in 
zat dan 0-0.
De wedstrijd tegen Haarlem-
Kennemerland was er één met 
een bijzonder tintje. Na het fail-
liet gaan van de eerste divisie-
club heeft FC Haarlem een merk-
waardige doorstart gemaakt. Het 
bijna 100 jaar oude HFC Kenne-
merland. 
Voor FC Castricum was het ma-
tige veld wellicht de reden waar-
om het aarzelend begon. In de 
openingsfase leverden zowel 
doelman Marius Jansen als aan-
voerder Louis Jansen zomaar de 
bal in bij de spitsen van de thuis-
ploeg, maar Haarlem-Kenne-
merland kon er gelukkig niet van 
profi teren. 
Halverwege de eerste helft 
kwam FC Castricum beter in de 
wedstrijd en dat leidde meteen 
tot een eerste grote kans. Maar-
ten van Duivenvoorde verover-
de op links de bal, waarna Noël 
Amanda vlak voor het doel met 
links rakelings naast schoot. FC 
Castricum had controle over het 
middenveld en het meeste bal-
bezit, maar de kansen waren 
schaars. De beste kans kreeg FC 
Castricum na een balverovering 

van Raymond Rijnsburger. Ruud 
Drolinga dook in de vrije ruim-
te, maar de middenvelder had 
teveel tijd nodig. FC Castricum 
kreeg nog enkele goede moge-
lijkheden, maar die werden niet 
goed uitgespeeld.
De tweede helft gaf eenzelfde 
speelbeeld als de periode voor 
rust. FC Castricum had met de 
uiterst solide verdediging de 
wedstrijd stevig in handen. Cas-
tricum aanvoerder Louis Jansen 
lanceerde Patrick van der Linde, 
maar de invaller voor de licht-
geblesseerde Tobias de Koning 
wist doelman Breed niet te ver-
schalken. 
Halverwege leek een FC Castri-
cum goal een kwestie van tijd, 
maar de aanvallen van Castri-
cum waren net niet overtuigend 
genoeg. In de slotminuut kreeg 
FC Castricum nog bijna het dek-
sel op de neus. De bal viel plot-
seling voor de voeten van Mou-
rad Azdoud, maar de Haarlem-
Kennemerland middenvelder 
faalde recht voor het doel van 
Marius Jansen! “Er zat meer in 
vandaag”, sprak Duco de Ko-
ning. “Haarlem-Kennemerland 
is nauwelijks gevaarlijk geweest. 
Wij scoren niet, omdat we verzui-
men het goed uit te spelen.” De 
22-jarige aanvaller herstelt voor-
spoedig van zijn enkelblessu-
re, opgelopen in het duel tegen 
Jong Hercules. “Dinsdag hoop ik 
voorzichtig weer met trainen te 
beginnen”, besloot de aanvaller. 
(foto: Han de Swart).

Zwemmen voor Uganda
Castricum - Tijdens de herfst-
vakantie is de Nationale Zwem-
4daagse in zwembad De Witte 
Brug weer georganiseerd. Dit is 
een evenement, dat te vergelij-
ken is met de (wandel) avond-
vierdaagse, waarbij op vier ver-
schillende dagen een bepaalde 
afstand gezwommen wordt. Dit 
jaar met ruim 60 deelnemers, in 
leeftijd van 8 tot 80 jaar, die el-
ke dag 250 of 500 meter hebben 
afgelegd. De sponsor opbrengst 
van deze vierdaagse komt ten 
goede aan Stichting ChangeIT! 
Uganda. Zij hebben na vier da-
gen 685,- euro in ontvangst mo-
gen nemen.
Naast de persoonlijke doelen is 
er dit jaar gezwommen voor de 
Stichting ChangeIT! Dit is een 
organisatie die, sinds een paar 
jaar, computercentra opzet voor 
verschillende doelgroepen in 
Uganda. Doelgroepen zoals zie-
kenhuizen,  leraren en boeren. 
Afgelopen oktober zijn 26 stu-

denten, onder wie Iris Balm uit 
Castricum, van Hogeschool IN-
holland Rotterdam, een maand 
naar Uganda geweest om ICT 
workshops te geven aan deze 
drie doelgroepen. De studen-
ten hebben de deelnemers ge-
enthousiasmeerd waarna Stich-
ting ChangeIT een vervolgcursus 
gaat geven. Met het opgehaal-
de sponsorgeld van de zwem-
4daagse worden volledige com-
puterruimtes ingericht  en Stich-
ting ChangeIT zal met de cursus-
sen de doelgroepen leren om-
gaan met Microsoft Offi ce, inter-
net en e-mail.
Dit jaar hebben de sponsor-
zwemmers gezamenlijk een be-
drag van 685,- euro bij elkaar ge-
zwommen. Selma Heijdra heeft 
samen met haar broer Tristan 
het grootste geldbedrag bij el-
kaar gezwommen. Alle zwem-
mers die gekozen hebben om te 
sponsoren kregen na afl oop alle-
maal een kleinigheidje.

Studente Iris Balm van Hogeschool INholland Rotterdam/Stichting 
ChangeIT, samen met Selma Heijdra. 

Castricum - Het is crisis bij 
korfbalclub Helios. Na de teleur-
stellende nederlaag van Helios 
vorige week zondag in de eer-
ste zaalwedstrijd tegen Madjoe, 
heeft trainer Anand Joeloemsing 
besloten om de handdoek in de 
ring te gooien. Volgens de trai-
ner was er geen chemie meer 
tussen hem en de spelers. Hij 
wist niet meer hoe hij het team 
op een hoger plan kon bren-
gen. De spelers van Helios heb-
ben een zware week achter de 
rug. Teleurstelling over het mis-
lukken van de samenwerking 
met Anand Joeloemsing en on-
zekerheid over de toekomst. Een 
goede trainer vinden in dit sta-
dium van de competities is een 
bijna onmogelijke opdracht. En 
dan wachtte afgelopen zondag 
ook nog de zware uitwedstrijd 
tegen Purmer uit Purmerend. De 
trainer van het tweede team, Ton 
van Duijn, neemt voorlopig de 
honneurs  op de trainersbank 
waar. Helaas wist Ton van Duijn 
zijn eerste wedstrijd als hoofd-
trainer niet winnend af te slui-
ten. Helios speelde een goede 
eerste helft. Het team was strijd-
baar en er werd hard geknokt. 
Met name Frank Brakenhoff viel 
op door zijn agressieve spel. Ton 
van Duijn had veel positieve din-
gen gezien in de eerste helft. De-
ze zaken geven hem vertrouwen 
voor de toekomst. Het spel in de 
eerste helft ging op en neer en 
de beide teams gingen de rust in 
met 5-5. Na de rust verviel Heli-
os in oude fouten. Het was weer 
teveel ‘ieder voor zich’. Er werd 
gespeeld met te weinig over-
leg. Purmer nam halverwege de 
tweede helft een voorsprong 
van drie punten en gaf deze niet 
meer uit handen. De eindstand 
van 12-9 voor Purmer was te-
recht en teleurstellend. Ton van 
Duijn zal voorlopig de training 
en coaching van het eerste en 
tweede team voor zijn rekening 
nemen. “Het zal heel goed zijn 
voor het zelfvertrouwen van dit 
team als er volgende week tegen 
Oosterkwartier wordt gewonnen. 
Winnen is het beste medicijn te-
gen de tegenslag van de afgelo-
pen weken.” Helios speelt aan-
staande zondag thuis in sport-
hal de Bloemen, de wedstrijd te-
gen Oosterkwartier begint om 
16.55 uur.

Helios zit 
zonder trainer

Peter Vos verrassend sterk
Castricum - Peter had weer zo 
een avond waarin de ballen weer 
deden wat hij wilde, namelijk in 
goede posities bij elkaar komen 
waardoor hij gestaag met dege-
lijke series van 8-6-5-4 en 2 kon 
scoren. Als driebandenliefheb-
ber liet hij weer eens zien, dat 
hij ook in het librespel goed uit 
te voeten kan. Daar waar Henk 
Stengs vorige week met een 
partij moyenne van 232% ein-
digde, dit keer kwam ook Pe-
ter hier op uit, na dertien beur-
ten kon hij zijn keu wegzetten en 
vier punten aan zijn totaal toe-
voegen. Zijn tegenstander Cor 
Stroet moest alle zeilen bijzetten 
om de schade te beperken, maar 
de partij duurde te kort voor hem 
om tot een goede score te ko-
men. Cees Burgmeijer was ook 
in vorm en klopte koploper Gert 
Lute in 24 beurten. Gert kon re-
delijk volgen waardoor ook hij 
ook een wedstrijdpunt kon bij-
schrijven. Ferry van Gennip her-
stelde zich goed van zijn offday 
van vorige week, in zeventien 
beurten was hij klaar in zijn partij 

tegen Wim Baltus, met een partij 
moyenne van 180%. Klaas Jon-
geneel in zijn partij tegen Siem 
Bakkum en Jaap Frans tegen 
Wim van Duin eindigde alle bij in 
22 beurten hun partij, met exact 
dezelfde partij moyenne van 
137%. Peter Groenendal kon zijn 
twee partijen niet in winst om 
zetten. Zijn eerste partij tegen 
Gerard de Zeeuw moest hij na 
32 beurten aan Gerard laten, die 
drie punten scoorde, tegen Peter 
nul. Zijn tweede partij tegen Jan 
Kamp eindigde na 32 beurten in 
remise, want Jan kwam in de ge-
lijkmakende beurt langszij. Voor 
beide een punt. Cynthia Slinger 
blijft goed in het spoor van kop-
loper Gert Lute. Mede door zijn 
verlies, en de weer uitstekende 
prestatie van Cynthia, winst in 
zestien beurten tegen Peter Ent, 
naderde zij de kop van de rang-
lijst tot op een punt. Stand tot en 
met vanavond: 1. Gert Lute met 
34 punten, 2. Cynthia Slinger met 
33 punten, en gedeeld op 3. Pe-
ter Ent en Ferry van Gennip met 
30 punten.

Nieuwe kleedkamers
Castricum - Vorige week be-
richtte Vitesse’22 al dat het recht 
van opstal verlengd is tot 2050. 
Naast deze verheugende mede-
deling, is ook de bouwvergun-
ning verleend. Mede hierdoor 
hebben het bestuur en de ge-
bouw en terreincommissie ge-
zamenlijk het startsignaal voor 
de nieuwbouw van de kleedka-
mers gegeven. De bouwactivi-
teiten zullen zo snel mogelijk in-
gezet worden en zullen onge-
veer zes maanden duren. Bouw-
bedrijf C.G. de Nijs uit Bakkum 

zal de kleedkamers daadwerke-
lijk gaan bouwen. Er wordt zo-
veel mogelijk gewerkt met club-
sponsoren, maar ook een aan-
tal zaken zullen in eigen beheer 
gedaan worden, zoals het gevel-
metselwerk en het schilderwerk. 

Bestuurslid Fons van Don-
gen, verantwoordelijk voor het 
gebouw&terrein: “Dit is de eerste 
stap in het proces van moderni-
sering van het complex, waar-
door Vitesse’22 weer optimaal is 
toegerust voor de toekomst.” 

Heemskerk - De voorselectie 
wedstrijden voor het Nederland-
se kampioenschap sjoelen van 
regio-west zijn gespeeld in De 
Jansheeren in Heemskerk. Van 
de vijf teams van de Sjoelschijf 
heeft een team zich geplaatst 
voor het NK dat plaatsvindt op 
27 november in Voorthuizen. Dat 
is de Sjoelschijf drie, spelend in 
klasse vijf.  

De Sjoelschijf 
naar NK teams
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Croonenburg verliest 
na aantrekkelijk duel
Castricum - De heren van vol-
leybalvereniging Croonenburg 
speelden zaterdag uit tegen 
AGAVS uit Soesterberg. 

Na twee 4-0 nederlagen de laat-
ste weken, waren de Croonen-
burgers gebrand op winst. Er 
werd dan ook zeer fel begonnen 
aan de eerste set, waarin Croo-
nenburg de betere ploeg was. 
Dit uitte zich echter niet direct 
in de stand want het ging lang 
gelijk op. Pas laat in de set werd 
er door een serviceserie van Re-
né Tigges een gaatje geslagen. 
Mede door een makkelijk sco-
rende Derk Zijp werd deze voor-
sprong behouden en werd de 
set met 23-25 gewonnen. Het 
antwoord van de thuis spelen-
de ploeg kwam in de tweede set, 
waarin Croonenburg vanaf begin 
tot eind achter de feiten aan liep. 
Ook het inbrengen van Thomas 
Peters ,die vorige week nog ge-
blesseerd uit viel, bleek niet ge-

noeg om deze set te winnen. 
AGAVS won met 25-22. In de 
derde set werd blokkeerfeno-
meen Rick Spil in de ploeg 
gebracht. Mede hierdoor wist 
Croonenburg uit te lopen naar 
een 10-15 voorsprong. Door een 
aantal persoonlijke foutjes van 
de Croonenburgers, kwam de 
thuisspelende ploeg toch terug 
tot 20-20, waarna zij het hoofd 
koel hielden en ook deze set 
binnen haalden. Ook in de vier-
de set waren de teams aan el-
kaar gewaagd, na een 6-2 voor-
sprong voor AGAVS kwam Croo-
nenburg snel terug tot 7-7. La-
ter in de set kwam Croonenburg 
nog tot een 18-20 voorsprong, 
maar weer  was de thuisspelen-
de ploeg de heren te slim af. 
Deze set ging met 23-25 verlo-
ren. Croonenburg verloor na een 
spannende wedstrijd van een 
aantrekkelijk volleyballend team, 
die het hoofd wel koel wist te 
houden aan het einde van de set.

Croonenburg
gedurfd vol lef
Castricum - Afgelopen zater-
dag moesten de volleybaldames 
van Croonenburg een wedstrijd 
spelen tegen Compaen uit Oost-
zaan. Na het verlies van vorige 
week en een zeer krappe selec-
tie van zeven speelsters werd er 
toch weer vol zelfvertrouwen aan 
deze wedstrijd begonnen. Met-
een in de eerste set werd er door 
een uitstekende service door on-
der andere Rebecca Boonman 
en Nancy van Rooij een dusda-
nige voorsprong gecreëerd dat 
Compaen er de eerste set niet 
aan te pas kwam. Deze set werd 
dan ook met gemak gewonnen 
met 25-9. De tweede set zette de 
dames van Croonenburg deze 
goede lijn voort. Compaen kwam 
beter in het spel maar door uit-
stekende aanvallen van Merel 
Gerritsen en Meintje Siegel luk-
te het Croonenburg om toch de 
set naar zich toe te trekken en 
met winst af te sluiten. 25-23. In 
de derde set werd het spel voort-
gezet en door een gedegen ver-
dedigend werd van onder ande-
re Paulien Tervoort en een aantal 
drie meter aanvallen van Marjo-
lein Hattink werd deze set ook 
gewonnen. 25-18. De laatste set 
werd duidelijk dat door de krap-
pe selectie de vermoeidheid be-
gon toe te slaan. Het lukte aan 
de kant van Croonenburg niet 
meer, met als resultaat dat Com-
paen ook nog een punt mee naar 
huis mochten nemen. Het spel 
van Croonenburg was gedurfd 
en vol lef. De komende twee 
weken staan er geen wedstrij-
den meer op de planning.  Daar-
na zullen zij aantreden tegen US 
dames 3 uit Amsterdam. Door 
deze overwinning zijn de dames 
van Croonenburg gestegen naar 
een vijfde plek. 

Goud en zilver voor TIOS
Limmen - Afgelopen weekend 
deden alle turnsters van sport-
vereniging TIOS mee aan de eer-
ste competitiewedstrijd van het 
seizoen. Op zaterdag was het 
meteen al raak. Bente Knijnen-
berg behaalde monsterscores 
op brug (13.80) en vloer (13.25). 
Ook sprong en balk zagen er 
netjes uit zodat ze met wel drie 
punten voorsprong op de num-
mer twee met overtuiging het 
goud pakte. Voor Suzanne de 
Jong, Teun Rommel, Irene Mo-
lenaar, Mei-lin Bakker en Ariën-
ne Adrichem was er geen podi-
umplaats. Mila Dekker kwam als 
enige voor TIOS in de tweede 
wedstrijd uit. Ze behaalde een 
zevende plaats. Op zondag wa-
ren de kinderen van de vijfde di-
visie aan de beurt. Nina Burge-

ring, Lisa Hoeben en Amy de 
Leeuw deden mee bij de jeugd-
meisjes. Op de andere baan wa-
ren Meike Groot en Fleur Le Bel-
le aan het strijden. De meisjes, 
die dit jaar voor het eerst mee-
doen, deden het uitstekend op 
brug en vloer. Meike mocht op 
het podium komen en de zilve-
ren medaille in ontvangst ne-
men. Fleur greep net naast de 
prijzen. Als laatste kwamen Da-
niëlle Dam, Lotte Koot, Han Ying 
Min en Iris Bruyns in actie. Voor 
Iris was dit de eerste wedstrijd en 
ze vond het leuk maar ook span-
nend. Gelukkig lukte de kop-
rol op de balk en liet ze een hele 
mooie brugoefening zien (14.20). 
De volgende competitiewedstrijd 
vindt plaats in het weekend van 
15 en 16 januari.

Akersloot - Op zaterdag 27 no-
vember  wordt in café De Vriend-
schap in Akersloot voor de twee-
de keer in dit nieuwe seizoen 
een klaverjasdrive georgani-
seerd.  Deze klaverjasdrives wor-
den eenmaal per maand gehou-
den. Een geweldige prijzentafel 
kenmerken deze drives. Hoofd-
prijs ditmaal een dvd-speler van 
Aristona. Naast het klaverjassen 
ook een verloting met daarin de-
zelfde prijzen als met het kla-
verjassen. Een deel van de op-
brengst gaat naar de Stichting 
Kika die de belangen van kan-
kerpatiëntjes behartigt. Vanwege 
het 30-jarig jubileum van de fa-
milie Levering in De Vriendschap 
hebben zij besloten deze stich-
ting in 2010 te gaan steunen. 
Men kan zich van tevoren tele-
fonisch opgeven 0251-312866 
om zeker te zijn van een plaats-
je. De kosten van deelname be-
dragen 5,00 euro. De aanvang is 
20.00 uur.

Klaverjasdrive 
voor Kika

Limmen wint ook moeilijk 
duel tegen Saenden: 1-3
Limmen - Voetbalvereniging 
Limmen won zondag zeer ge-
lukkig met twee doelpunten ver-
schil. Nadat Limmen de gehe-
le eerste helft verstek liet gaan, 
gaf het de tweede helft iets meer 
thuis. 
Op het sompige veld van Sae-
nden kon het blauw/wit al bij-
na na zes minuten juichen. De 
kans werd net naast het doel 
van keeper Koen Seignette ge-
kopt. Tien minuten later was het 
opnieuw Seignette die een lasti-
ge redding had na een vrije trap 
van Saenden. Pas in de 20e mi-
nuut kwam Limmen iets beter in 
de wedstrijd.
Limmen kwam op voorsprong. 
Het kreeg een vrije trap, wel-
ke goed op waarde werd inge-
schat door Ruiter. Saenden pro-
beerde de buitenspelval in wer-
king te stellen door met z’n al-
len naar voren te stappen, maar 
dit werd gezien door Ruiter. In 
plaats van de bal voor het doel 
te gooien werd de bal breed ge-
speeld op Gido Meijer. Meijer gaf 
de bal goed voor en werd door 

Tjeerd Kruidenberg goed vanuit 
de draai binnengeschoten, 0-1. 
Het was echter een kwestie van 
tijd voordat Saenden de gelijk-
maker zou maken. Dit gebeurde 
in de 49e minuut van de eerste 
helft. Na een vrije trap kon Seig-
nette nog redden, maar niemand 
van Limmen reageerde op de 
rebound. Dit werd wel gedaan 
door Saenden, waardoor zij sim-
pel konden binnenschieten, 1-1.
Limmen bleef de onderliggen-
de partij, maar creëerde wel 
kansen. De 2-1 was een plaat-
je. Veldt werd met een prachti-
ge dieptebal van Meijer vrijge-
speeld. Alleen voor de keeper 
faalde hij niet en schoot keurig 
binnen, 1-2. Het duurde tot de 
90e minuut voordat Limmen de 
wedstrijd in het slot gooide. Een 
diepe bal op J. Veldt werd door 
de keeper totaal verkeerd inge-
schat, waardoor hij op de terug-
weg naar zijn doel een prachtige 
lob van Veldt te verduren kreeg. 
De bal werd door Veldt het le-
ge doel ingeschoten en de wed-
strijd was gespeeld, 1-3.

Ziedses des Plantes pakt 
tweede plaats op Masters
Castricum - De 42-jarige ten-
nisser Jean-Jacques Ziedses 
des Plantes heeft afgelopen 
week de 2e plaats opgeëist bij 
het Masterstoernooi Noord-Hol-
land Noord. De speler van TV 
Castricum mocht op grond van 
de behaalde prestaties dit jaar 
inschrijven in de categorie He-
ren enkel 5 voor 35 + spelers. 
De sterkste spelers van Noord-
Holland Noord troffen elkaar in 
sportcentrum West-Friesland in 
De Goorn in diverse categorieën. 
Ziedses des Plantes won twee 
partijen alvorens in de finale zijn 
meerdere te hebben moeten er-
kennen in Michel Versluis, speler 
van Neckslag. De eindstand was 
2-6/2-6. “Sinds dit winterseizoen 
zijn er selectietrainingen bij TVC 
die door Roy Boontje en Stefan 
de Goede worden gegeven, dat 
begint duidelijk zijn vruchten af 
te werpen”, aldus een gelukkige 

Ziedses. “Het was een prachtig 
toernooi met een terechte win-
naar. Voor mij was dit het hoogst 
haalbare, een mooie opsteker 
voor het komende seizoen waar-
in TVC verder aan de weg wil 
timmeren.”

Regio - Op zaterdag 11 decem-
ber organiseert Le Champion de 
Midwinterduinloop in Egmond-
Binnen. De deelnemers kunnen 
kiezen uit twee afstanden n.l 7,6 

Winterduinloop km en 16,8 km. De starttijd voor 
beide afstanden is 11.00 uur. 
Op zaterdag 11 december kan 
er vanaf 9.30 uur  worden inge-
schreven in Sporthal De Schulp 
Visweg 45 in Egmond- Binnen.
Deelname kost 4,50 euro. 

zondag 28 november 14.00 uur:

Limmen - Assendelft
balsponsor:  ALuminium LAsbedrijf veLden bvA
 jAn en piet HoLLAnder (supporters)
pupil v.d. week:  koen en vincent fLuri
  (keeper en speLer Limmen d2) 
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Rommelmarkt in Geesterhage

C-Squad in volle vaart 
op weg naar Famed!
Castricum Afgelopen weekend 
had theatergroep C-Squad een 
try out in een samenwerkings-
verband met koor de Mees-
te stemmen uit Heemskerk. Er 
werd een gecombineerde voor-
stelling neergezet in theater De 
Dansende Duinen in Bakkum 
met als titel ‘Battle in de huiska-
mer’. De reacties van het publiek 
waren zonder uitzondering zeer 
positief. 
C-Squad heeft tijdens de try out 
een tipje van de sluier opgelicht 
van de zelfgeschreven musical 

‘Famed’ die de groep in mei op 
de planken brengt. Famed ver-
telt het verhaal van de onzekere 
zangeres Claire (gespeeld door 
Jantien Stuifbergen) die onder 
dwang van haar moeder (Hanne-
ke Trieling) mee moet doen aan 
een talentenjacht. Hier belandt 
ze in de klauwen van hebberige 
platenbaas Valerio (een glans-
rol van Rob Opdam) die vooral 
uit is op het verdienen van veel 
geld. C-Squad geeft met Famed 
een kijkje achter de schermen 
van alle intriges en vuile spelle-

tjes rondom de populaire talen-
tenjachten op tv. Het wordt een 
wervelende show met muziek 
van onder andere Queen, Sailor, 
Krezip, ELO en enkele nummers 
uit de musical Hairspray. 

C-Squad houdt een rommel-
markt op zaterdag 27 november 
tussen 9.00 en 15.00 in ontmoe-
tingscentrum Geesterhage in 
Castricum. Naast allerlei twee-
dehandse spullen worden ook 
veel nieuwe boeken aangeboden 
die beschikbaar zijn gesteld door 
enkele grote Nederlandse uit-
geverijen. De opbrengst van de 
rommelmarkt komt geheel ten 
goede aan de show. C-Squad is 
nog op zoek naar bruibare spul-
len, wie spullen beschikbaar wil 
stellen, neemt contact op via: 
jantien@c-squad.nl of bel: 085-
8786272. 

Sint komt in ’t 
Dierenduintje

Castricum - Ook dit jaar zal Sint 
Nicolaas weer een bezoek bren-
gen aan ’t Dierenduintje. Op za-
terdag 27, zondag 28 november 
van 10.00 tot 16.00 uur en op 
woensdag 1 december van 14.00 
tot 16.00 uur mogen de kinderen 
hun schoen brengen. 

Op zaterdag 4 december om 
12.00 uur zal St. Nicolaas met 
zijn pieten aanwezig zijn om de 
schoenen uit te delen. Deze ac-
tiviteit is mede mogelijk gemaakt 
dankzij AH Castricum. Kinder-
boerderij ’t Dierenduintje is te 
vinden achter het NS station. 

Landschapsboek Ernst 
Mooij is weer te koop

Castricum - Vanwege de aan-
houdende vraag heeft het be-
stuur van de Werkgroep Oud-
Castricum besloten tot een her-
uitgave van het boek ‘Het Cas-
tricumse landschap… een ge-
schiedenisboek’, waarvan de 
eerste druk eind 2008 verscheen.
Met dit rijkelijk geïllustreerde 
boek geeft Ernst Mooij een ver-
rassende kijk op de landschap-

Feestelijke opening 100 
jarige Pancratiuskerk

Castricum - De St. Pancrati-
uskerk, van de katholieke pa-
rochiegemeenschap ‘De Goede 
Herder’ in Castricum/Bakkum, 
bestaat in 2011 honderd jaar. 
Het Parochiebestuur en de ‘Pro-
jectgroep 100 jarig bestaan’ or-
ganiseren vele activiteiten voor 
de eigen geloofsgemeenschap 
en voor alle inwoners van de ge-
meente Castricum, die geïnte-
resseerd en betrokken willen zijn 
bij ‘Geloof in deze tijd’ of zich 
‘spiritueel’ verwant voelen en dat 
willen vieren.
Dit jubeljaar wordt op zondag 
28 november 2010 om 10.00 uur 
geopend met een feestelijke vie-
ring in de St. Pancratiuskerk. Het 
programmaboekje over dit jubel-
jaar staat vol met grote en klei-
ne  muzikale en religieuze eve-
nementen, die maandelijks wor-
den aangekondigd in de plaatse-
lijke pers en te vinden zijn op de 
website van de parochie: www.
degoedeherdercastricum.nl.
Ná de viering worden de pro-
grammaboekjes uitgereikt. Van-
af 28 november liggen de boek-
jes achter in de kerk en kan een 
exemplaar worden meegeno-
men. 

pelijke geschiedenis van de ge-
meente Castricum. Er wordt on-
der andere een beschrijving ge-
geven van de dorpskernen met 
hun historische kerken, de dam-
men en dijken, meren en vaar-
wegen, sporen van vroegere 
duinontginningen en de land-
schappelijke lidtekens uit de 
Tweede Wereldoorlog. 
Op enkele punten is het boek ge-
actualiseerd in verband met het 
herstel van de Maer- of Koren-
dijk en de herplaatsing van een 
grenspaal tussen Heiloo en Lim-
men in 2010. Het boek is vanaf 
heden voor ¥ 19,95 te koop bij de 
boekhandels Laan en Scholte, de 
VVV/ANWB in Castricum, de bi-
bliotheek in Limmen en bij Veldts 
Toko in Akersloot.

Op de Royal Enfi eld door 
de Hymalaya, een lezing

Akersloot - Op zaterdagavond 
27 november geeft Leo Lubbers 
een lezing over zijn belevenissen 
tijdens zijn motortrip door de Hi-
malaya. Hij ging op een originele 
Royal Enfi eld dwars door de Hi-
malaya naar de hoogst berijdba-
re bergpas ter wereld, de 5600 
meter hoge  Khardung la in de 
Indiase Himalaya. Het werd een 
avontuurlijke motorreis door fan-
tastische landschappen en langs 
eeuwenoude culturen. Van de 
bronnen van de Ganges, Hindoe 
pelgrims met weelderige baar-
den en getooid in oranje gewa-
den, weelderig groene vallei-
en van Kullu. De organisatie van 
de lezing is in handen van AMC 
Bacchus en de toegang is gra-
tis. Aanvang 20.30 uur bij bar ‘t 
Voorom/Achterom, Kerklaan 20 
in Akersloot. 

Unicefverkoop van 
start in bibliotheek
Castricum - De Unicefverkoop 
is maandag van start gegaan in 
de bibliotheek van Castricum. De 
kraam is te bezoeken tot en met 
zaterdag 18 december. 
Het thema dit jaar is honger. 
Men kan ook kaarten in Castri-
cum kopen bij: De Wereldwin-
kel, C.F. Smeetslaan 4, Boek-

handel Laan, Burg. Mooystraat 
19, Kids en Co., Torenstraat 38a, 
De Winters’ Textiel, Bakkummer-
straat 19. De Tuin van Kapitein 
Rommel, 18 december, van 15.00 
tot 20.00 uur. In Akersloot bij, 
R.Louwe, Buurtweg 33. Super-
markt Deen, van 10.00 tot 16.00 
uur, op zaterdag 20 en 27 no-

Moises.
2 jaar en 8 maanden. 
9,8 kilo. 82 centimeter.
Herstellend van
ernstige ondervoeding 
in Guatemala.

Campagne Special 2010

Campagnespecial.indd   1 19-08-2010   12:32:54

vember, 11 en 18 december, en 
vrijdag 3 december. 

De bibliotheek van Akersloot, 
van 13.30 tot 17.30 uur, op vrij-
dag 19 en 26 november, 10 en 
17 december en woensdag 1 de-
cember.
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Paperback 

€ 4,95

‘Meeslepend verhaal met onvergetelijke personages.’ 
– jury van de Libris Literatuur Prijs

Musical Music Train levert 
1206 euro op voor Terre
Bakkum - Stichting Terre die 
zich inzet voor kinderen met het 
Rett-syndroom, was heel blij met 
de cheque die Bartho Braat (Jef 

uit GTST) overhandigde. Dat ge-
beurde zondagmiddag in thea-
ter De Dansende Duinen. Music 
Train heeft van de kaartverkoop 

voor de musical Chantage een 
gedeelte afgestaan aan het goe-
de doel en dat leverde 1206 eu-
ro op. (Foto  Vincent Bloothoofd). 

Castricum - Afgelopen maan-
dag zijn in Stompetoren de laat-
ste brandweerwedstrijden van 
2010 gehouden. Het ging om 
een afsluitende theoriewed-
strijd. De ploegleden kregen vra-
gen voorgeschoteld gebaseerd 

Ploeg brandweer promoveert
op het taakgebied van de spuit-
gast. Castricum werd dit keer 
tweede, maar omdat de prak-
tijkopdrachten ‘hulpverlening’ en 
‘brand’ winnend waren afgeslo-
ten kon de promotie toch wor-
den gevierd. 

Goed Contact trakteert
Castricum - ABN AMRO en De 
Hooge Waerder hebben toege-
zegd het Castricumse vrouwen-
netwerk Goed Contact volgend 
jaar te ondersteunen als hoofd-
sponsor. Ook de Kamer van 
Koophandel gaat het netwerk 
ondersteunen, daarover zijn on-
langs afspraken gemaakt. 
Goed Contact is blij met de-
ze steun en trakteert daarom 
op vrijdag 26 november rond 
18.00 uur tijdens het maandelijk-
se netwerkcafé in Hotel Het Ou-
de Raadhuis alle aanwezigen op 

een bruisend glas prosecco. 

Wethouder Christel Portegies zal 
kort spreken en de toost officieel 
uitbrengen. Aanmelden bij Mar-
got de Zeeuw, tel.: 06 51599356 
of communicatie@goed-con-
tact.nl. Het netwerkcafé begint 
om 17.00 uur.
Het netwerkcafé is een initia-
tief van Hotel Het Oude Raad-
huis. Het staat open voor onder-
nemers, burgers en politici en 
wordt iedere laatste vrijdag van 
de maand georganiseerd. 

Peuterbeuk blij met Jantje Beton
Akersloot - Jantje Beton heeft 
de peuters van peuterspeelzaal 
de Peuterbeuk blij verrast met 
een nieuwe speelkeuken. Het 

geld is bijeen gebracht met de 
collecte. 

Een opa van een van de peu-

ters heeft de meubeltjes, tafel 
en stoeltjes in de keuken opge-
knapt, waardot het er allemaal 
piekfijn uitziet. 

Wiskundedag
Castricum - Afgelopen vrijdag 
werden twee wiskundewedstrij-
den voor middelbare scholen ge-
houden, de Wiskunde A-lympia-
de en de Wiskunde B-dag. Jaar-
lijks worden deze wedstrijden 
georganiseerd door het Freu-

denthal Instituut in Utrecht. Het 
Jac. P. Thijsse College in Castri-
cum nam traditiegetrouw deel 
aan deze dag, dit keer met ruim 
250 leerlingen. Vorig jaar is een 
team van het Jac P Thijsse Col-
lege bij de laatste tien geëindigd. 
Leerlingen en docenten hopen 
dat er ook dit jaar weer een team 
zal doordringen tot de finale. 
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Jaap doet dame cadeau!
Limmen - Voor SV Vredeburg 
was het een drukke schaakweek. 
Op dinsdag 16 november vond 
het bekerduel tegen het sterke 
Schaakmat uit Zuid-Scharwou-
de plaats. De nederlagen van 
Ed Stolp en Bert Hollander wer-
den gecompenseerd door goe-
de overwinningen van Koen Kra-
mer en Bob Stolp. Het 2-2 re-
sultaat was voor Vredeburg ge-
noeg om de volgende ronde te 
bereiken. Het tweede achttal 
van Vredeburg speelde op don-
derdag 18 november een bonds-
wedstrijd bij Heerhugowaard 4. 
Dankzij overwinningen van Cees 
Dinkla, Dirk Aafjes, Jan Leve-
ring, Bert Hollander, Marc Voor-
walt en Marlies Sturk en remises 
van Robert Termes en Kees Aaf-
jes werd het een verpletterende 
7-1 score. 
Op vrijdag 19 november werd 
de achtste ronde van de inter-
ne competitie gespeeld. De slu-
we Ed Stolp verstevigde zijn lei-
dende positie met een degelijke 
overwinning op Cees Dinkla, die 
ditmaal niet in de gelegenheid 
kwam te putten uit zijn arsenaal 
aan gemenigheidjes. De 77-ja-
rige routinier Jan Borst en het 
13-jarige talent Sandra Hollan-
der speelden een boeiend du-

el waarbij Borst na onnodig da-
meverlies toch remise afdwong 
met een niet meer te stoppen 
vrijpion over de c-lijn. Ook Ro-
nald van der Storm en Jos Admi-
raal noteerden een remise, even-
als Harold Ebels en Bob Stolp. 
Jaap Limmen deed in een gelijk-
waardige stelling spontaan een 
dame cadeau aan Harry Leve-
ring. Foutje! Ed van Duin kreeg 
billenkoek van de sterke Gertjan 
Hafkamp. Jan de Graaf en Robin 
Rommel voerden een wildwest-
partij op, waarbij eerst Rommel 
een pion en een kwaliteit won 
door een dubbele aanval met 
een sterk paard, maar daarna zo-
maar een toren teruggaf. In een 
remise-achtige stand werd de 
vrede getekend. Niels Hageman 
had geen moeite met Peter van 
der Heijdt die een tsunami van 
vrijpionnen op zich af zag ko-
men. Marc Voorwalt liet zijn zoon 
Karel nog even zien wie thuis de 
sterkste is: pa trok de partij naar 
zich toe door paardwinst. Dirk 
Aafjes toonde zich in het pion-
neneindspel net even handiger 
dan Dylan de Vries. In de lang-
ste partij van de avond lukte het 
Robert Termes met de nodige 
moeite om de stugge Barry Ble-
kemolen te verslaan. 

Wereldkampioen Ruben Houkes gastspreker bij MHCC

“Zes zoenen van Maxima”

Castricum - Met een druk-
bezochte netwerkbijeenkomst 
heeft de Business Club van 
hockeyvereniging MHC Castri-
cum en hoofdsponsor ABN Am-
ro Bank het nieuwe seizoen ge-
opend. Afgelopen maandag 
kwam een groot aantal onder-
nemers af op een speciale avond 
waar de Nederlandse wereld-
kampioen judo Ruben Houkes 
een inleiding hield onder het 
motto ‘Ondernemen is topsport’.
Houkes boeide zijn gehoor met 
een verhaal over zijn sportie-
ve leven, dat op de judomat in 
Schagen begon en in 2007 een 
hoogtepunt bereikte met het we-

reldkampioenschap judo in het 
lichtgewicht. Bij de Olympische 
Spelen van Peking in 2008 be-
haalde Houkes vervolgens een 
bronzen medaille. 

Talent en geluk
“Ondernemen is topsport,” hield 
hij de aanwezigen op de MHCC 
bijeenkomst voor. “Maar top-
sport is ook ondernemen.  Ik 
spreek wat dat betreft graag 
over de maakbaarheid van suc-
ces, waarbij vier factoren van be-
lang zijn: talent, de juiste men-
sen op de juiste plaats, doorzet-
tingsvermogen en geluk. Zowel 
in topsport als in het zakenleven 

zijn die factoren van belang,” 
stelde Ruben Houkes, die inmid-
dels directeur is van een sport-
marketingbureau.

Zoenen
Hij onthulde aan zijn Castri-
cumse publiek dat hij één van 
de weinige Nederlanders is die 
maar liefst zes keer kroonprinses 
Maxima heeft mogen kussen. 
“Toen ik in Peking mijn bronzen 
medaille had gehaald, was er 
‘s avonds een ontvangst in het 
Heineken Holland House. Ach-
ter de coulissen werd ik al ge-
feliciteerd door Prinses Maxima 
en ik dacht: laat ik haar dan ook 
maar drie zoenen geven. Maar 
later verzorgde ze ook de officië-
le presentatie op het podium en 
kreeg ik er nog drie zoenen bij. 
Dat maakt een mens niet gauw 
mee,” aldus Ruben Houkes. 
De topjudoka oogstte een groot 
applaus met zijn voordracht 
bij MHCC. De avond werd met 
een gezellige borrel besloten. 
MHCC-voorzitter Arjen Veter 
maakte overigens nog bekend 
dat door een financieringsdeal 
met hoofdsponsor ABN Amro de 
bouw van het nieuwe clubhuis 
van de Castricumse hockeyclub 
nu zeer spoedig kan beginnen.  

Successen voor Vios 
Goud voor Nicole v.d. Toorn
Castricum - Op zaterdag 20 no-
vember zijn in Beverwijk de ray-
onkampioenschappen turnen 
van de Koninklijke Nederland-
se Gymnastiek Unie gehouden. 
Vios deed mee in de vierde di-
visie. Bij de pupillen 1 niveau 9 
turnde Nicole v.d. Toorn gewel-
dig en behaalde goud! Vooral op 
balk was zij bijzonder goed. Haar 
clubgenootje Gaby van Burgel 
mocht na een fantastische brug-
oefening de bronzen medaille in 
ontvangst nemen. Bij de senio-
ren niveau 5 scoorde Marlous de 
Bruijne hoog op sprong. Zij werd 
zevende in totaal.
Op zondag 21 november deden 
de Vios-meisjes mee aan de vijf-
de divisie. Bij de instap niveau 11 
eindige Roos Vixseboxse op een 
tiende plaats. Nina Koene kreeg 
bij de Jeugdturnsters niveau 8 
een bronzen medaille omgehan-

gen. Eva Kalshoven behaalde op 
de balk als enige in de hele ca-
tegorie een superscore van 12.00 
pnt. en werd 9e. Achter haar ein-
digden Doris Brakenhoff dank-
zij een zeer goed uitgevoer-
de sprong. Een bronzen medail-
le was er ook voor Anna de Boer 
bij de Junioren niveau 5. Op de 
elfde plaats eindigde Alyssia Bö-
ger in de categorie pupillen 2 ni-
veau 9. Vorige week werd in de 
zesde divisie een vierde plaats 
behaald door Vios-turnster Ma-
nouk Rodenburg. Eveline v.d. 
Meer moest door een blessure 
tijdens de wedstrijd vroegtijdig 
afhaken.
Op 15 en 16 januari volgt de 
tweede wedstrijd van het ray-
onkampioenschap voor divisie 
4 en 5. Op 26 maart wordt voor 
de turnsters van de 6e divisie de 
tweede wedstrijd gehouden.

Vitesse verdiend langs KFC

Castricum - Drie wedstrijden, 
één punt. Het was duidelijk dat 
Vitesse een overwinning no-
dig had om het zelfvertrouwen 
weer op te krikken. In een goede 
wedstrijd verzuimde de blauw-
zwarten de wedstrijd te beslis-
sen, waardoor uiteindelijk nog 
wat geluk nodig was om de drie 
punten mee te nemen naar Cas-
tricum.

De openingsfase was erg ner-
veus. Veel balverlies aan bei-
de kanten en weinig uitgespeel-
de kansen. Eerste wapenfeit was 

van KFC’er v/d Woude met een 
knal die de buitenkant van de 
paal raakte. Even later was het 
Lennert Beentjes die een kop-
bal uit een moeilijke hoek niet 
op doel kon krijgen. Robin Bak-
ker had daarna de 0-1 op z’n 
schoen, maar hij schoot de bal 
te ver voor zich uit. Uiteindelijk 
was het KFC wat op voorsprong 
kwam. Een vrije trap werd bij de 
tweede paal terug gekopt naar 
Quinten Klopper, die de bal hard 
inkopte: 1-0. Twee minuten later 
was de gelijkmaker alweer ge-
maakt. Een combinatie tussen 

Bakker en Milo Cremers zorgde 
ervoor dat de laatste de bal pan-
klaar voor Beentjes kon neerleg-
gen. Hij faalde niet: 1-1. Hierna 
was het nogmaals Bakker die al-
leen op de doelman kon aflopen. 
Zijn stift had echter geen enke-
le richting.

De tweede helft was de thuis-
ploeg geen schim meer van 
zichzelf. Geen enkele combina-
tie lukte bij de Zaanse forma-
tie, waardoor Vitesse het heft in 
handen kon nemen. Een voorzet 
van Kevin Klaver leek verzilverd 
te worden door Beentjes, maar 
hij schoot veel te slap in. Vijf mi-
nuten later was het wel raak. Een 
goede pass van Shabari Visser 
kwam bij Cremers terecht, die op 
beheerste wijze afrondde: 1-2. 

Na die treffer had Vitesse de 
wedstrijd op slot moeten gooien. 
Goede kansen voor Nick Cas-
tricum, Cremers en Bakker gin-
gen er echter niet in. Tien minu-
ten voor tijd leken de Castricum-
mers alles uit handen te geven, 
toen Remco Beentjes aan de 
noodrem moest trekken. Een pe-
nalty en een rode kaart was het 
gevolg. Ronald Molenaar mis-
te vanaf elf meter, waarna Vi-
tesse niet meer in de problemen 
kwam. Een goede overwinning 
dus, zodat de blauw-zwarten 
met vertrouwen naar de topper 
tegen ZAP kunnen toewerken.
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Akersloot - De kerkenveiling 
die in samenwerking met de 
scouting werd georganiseerd, is 
een groot succes geworden. Vrij-
dagavond 19 november vulde de 
zaal van de Vriendschap zich al 
snel met geïnteresseerde ko-

Kerkenveiling

Tweehonderd schoenmaatjes
Bakkum - Begin dit school-
jaar kwam Anneke Beentjes, 
leerkracht op basisschool Cu-
nera, met het idee om mee te 
doen aan de actie Schoenmaat-
jes van de stichting Edukans. De 
actie houdt in dat kinderen voor 
een kind in Afrika, Azie of Zuid 
Amerika een schoenendoos vul-
len met spulletjes die ze zelf niet 
meer gebruiken, maar die nog 

wel goed zijn. Stiften, gummen 
en speelgoed kwamen tevoor-
schijn, aangevuld met tanden-
borstel en tandpasta gekocht of 
zeep en shampoo. In de mees-
te schoenendozen werden ook 
een kladblok en schriften ge-
stopt. Vrijdag 18 november wer-
den tweehonderd schoenendo-
zen door ouders en leerkrachten 
naar de opslagplaats in Heerhu-

gowaard gebracht. Met behulp 
van een streepjescode die op de 
doos is geplakt kunnen de leer-
lingen er straks via internet ach-
terkomen waar hun schoenen-
doos terecht is gekomen. “We 
hebben met elkaar ervaren dat 
het heel fijn is dat wij zo voor 
kinderen in arme landen iets 
kunnen betekenen in deze tijd 
vol feestdagen en gezelligheid.”

Bakkerij terug in de tijd
Castricum - Dit weekend her-
leven oude tijden in de Bakkerij. 
Vrijdag 26 november staat in te-
ken van de klassieke oudheid als 
er een togaparty wordt georga-
niseerd. Natuurlijk komt ieder-
een gekleed in stijl. 
Zaterdag komen dj JD en the 
Move naar De Bakkerij met new 
wave, postpunk, alternative, in-
dierock. De Bakkerij opent om 
21.00 uur. Vrijdag is de entree 
twee euro. Leden krijgen een eu-
ro korting. Zaterdag is de toe-
gang gratis.

Club Zand in Café City
Castricum - Strandpaviljoen  
Club Zand gebruikt deze kou-
de dagen om stil te staan bij de 
mooie zomer die Castricum heeft 
gehad. In samenwerking met 
Café City en twee huisacts van 
de populaire strandtent, Cover-
band Royal Flush en dj Kip Ca-
sper. 
Beide acts hebben dit jaar al va-
ker gespeeld in zowel Club Zand 
als Café City. Dj Kip Casper is 
maandelijks te horen op de za-
terdagavond met een mix van 
house, hip-hop en disco. 
Royal Flush is toe aan een twee-
de optreden die de Castricumse 
coverband in het café geeft. “Wij 
willen graag met deze twee acts 
hartje winter combineren met 

een zomerse reünie”, aldus Joost 
Lute van Club Zand. “De jongens 
van het strand zien hun vaste 
gasten hier terug als de verplich-
te ‘winterstop’ zijn intrede doet. 
Wij zaten samen aan de bar en 
al snel kwamen wij tot deze sa-
menwerking”, vult Patrick van 
Café City aan. 

Voor iedereen die vóór de jaar-
wisseling nog één keer terug wil 
naar dat zomerse gevoel is dit 
de ideale gelegenheid. Zomerse 
beats en covers zullen het cen-
trum van Castricum overspoelen. 
Aanvang vanaf 21.30 uur aan de 
Dorpstraat 22. Royal Flush zal af-
tikken waarna de laatste ander-
half voor dj Kip Casper zijn. 

pers. Waren er aanvankelijk 375 
kavels in de catalogus opgeno-
men, een supplement met na-
gekomen schenkingen maak-
te dat de veiling werd uitgebreid 
naar bijna 400 kavels. Om 23.45 
uur viel de veilinghamer voor de 
laatste koop: de totaalstand is  
24.500 euro. 

Smartlap en levensliederen
Bakkum - Wie van het Holland-
se lied houdt en met name van 
de echte smartlap, is woens-
dag 1 december welkom in café 
Borst in Bakkum. Daar kan men 
lekker meezingen onderbegelei-

ding van accordeonisten. Muziek 
is aanwezig en het is de bedoe-
ling dat het publiek zelf het koor 
vormt, dus hoe drukker het is 
hoe groter het koor wordt. Aan-
vang 20.00 uur. 

Lezing Mark Mieras en 
de kracht van het hart
Castricum - Wat de liefde be-
treft geloven leerlingen van het 
Bonhoeffercollege ook na een 
interessante lezing van Mark 
Mieras, vooral in de kracht van 
het hart. Die heeft volgens hen 
meer in de melk te brokkelen 
dan de invloed van de hersenen. 
De meeste zijn er ook van over-
tuigd dat de keuze voor die ene 
ware volstrekt individueel is en 
door het kloppend hart ingege-
ven. Ook al waren de voorbeel-
den die Mieras gaf over de her-
senimpulsen die met verliefdheid 
te maken hebben, allemaal door 
onderzoeken bevestigd.

Dinsdagavond 16 september 
was de aula van het Bonhoef-
fercollege omgetoverd in een fi-
losofisch café. Docent filoso-
fie Antoine Stock had voor de-
ze gelegenheid onderzoeksjour-
nalist Mark Mieras uitgenodigd 
die een uiteenzetting gaf over de 
liefde. Hij vertelde hoe de herse-
nen de oorzaak zijn van verliefd 
zijn en ook van de tegenstrijdige 
gevoelens die dat met zich mee-
brengt. 
Hierna kwam in een door leer-

lingen opgevoerd toneelstuk 
over Plato de strijd tussen hart 
en hersenen naar voren; het ge-
vecht tussen gevoel en verstand. 
Gevolgd door een discussie over 
wat er nu eigenlijk ten grondslag 
ligt aan de liefde. 

De meeste volwassenen en een 
handjevol leerlingen verdedig-
den over het algemeen het ver-
haal van de hersenen. De rest 
van het publiek geloofde mas-
saal in het hart en hun eigen 
unieke keuze. 

Politie zoekt getuigen 
van aanrijding fietser
Akersloot - Een 15-jarige jon-
gen uit Akersloot heeft bij de 
politie gemeld dat hij op maan-
dag 15 november omstreeks 
21.30 uur is aangereden op de 
Geesterweg in zijn woonplaats. 
De jongen fietste op het fiets-
pad naast de Geesterweg, bij de 
kruising met de Sluisweg, toen 
hij werd aangereden door de be-
stuurder van een personenau-

to. De bestuurder reed door en 
stopte niet bij het ongeval. Het 
slachtoffer liep diverse kneuzin-
gen en bloeduitstortingen op. De 
auto was voorzien van een wit-
te kentekenplaat en reed weg in 
de richting Hemweg. Eventuele 
getuigen van de aanrijding wor-
den verzocht contact op te ne-
men met de politie in Bergen, 
tel.: 0900-8844 (lokaal tarief). 

Castricum - Een 17-jarige jon-
gen uit Castricum is zaterdag 
rond 00.10 uur aangehouden 
op de Dorpsstraat. De man wil-
de een horecagelegenheid in, 
maar heeft hiervoor een horeca-
verbod. Hij viel hierop één van de 
portiers aan. Agenten namen de 
jongen over van de portiers. De 
verdachte te praten, maar deze 
begon beledigingen en bedrei-
gingen te uiten. Hij werd aan-
gehouden voor belediging, be-
dreiging, openbare ordeversto-
ring en wet op de ID. De jon-
gen werd in de politieauto gezet, 
maar werkte niet mee. Een van 
de beveiligers kwam helpen. Ook 
hij werd beledigd en bedreigd. 
De verdachte probeerde in zijn 
gezicht te spuwen. Ook onder-
weg naar het politiebureau bleef 
hij bedreigingen en beledigingen 
uiten en probeerde hij de agen-
ten in het gezicht te spuwen.

Horecaverbod

Castricum - Drie mannen van 
30, 21 en 22 jaar uit Limmen en 
Groningen zijn woensdagavond 
rond 18.15 uur aangehouden 
op de Mient. Een getuige zag de 
drie aan fietsen rommelen in de 
fietsenstalling bij het NS-station.  
Zij probeerden met valse sleu-
tels fietssloten open te breken. 
De drie werden fietsend aan-
getroffen op de Mient en staan-
de gehouden. Van twee fietsen 
was het slot geforceerd. Er stak 
geen sleuteltje in het slot, terwijl 
dit open was. Twee verdachten 
hadden gereedschap bij zich. De 
mannen werden overgebracht 
naar het politiebureau. 

Fietsendieven



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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
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Aangepaste dienstre-
geling pont Akersloot

De pont Akersloot vaart tot en met 26 
november ’s ochtends vanaf 9.00 uur met 
een aangepaste dienstregeling. Dit in ver-
band met afrondende werkzaamheden 
aan het remmingwerk.

Raadsactiviteit inventarisatie wensen 
nieuw bestemmingsplan Strandgebied
Op 9 december 2010 van 21.30 - 23.00 
uur vindt een Raadsactiviteit plaats 
in het Clusiuscollege aan de Oranjel-
aan. De gemeente heeft het voorne-
men om een nieuw bestemmingsplan 
strandgebied op te stellen (strand en 
strandplateau+parkeerterrein). In dit 
bestemmingsplan worden alle eerder 
genomen besluiten, zoals overnachten 
in strandhuisjes, 4 jaarrondpaviljoens, 
herinrichten strandplateau fase 1 en vele 
kleine wijzigingen al verwerkt. 
Daarnaast leven diverse nieuwe wensen 

en visies omtrent dit gebied. Op deze 
avond kunnen deze wensen naar voren 
worden gebracht. Op basis van de inge-
diende wensen en visies zal  een kader-
nota worden opgesteld. Deze kadernota 
wordt in het eerste kwartaal van 2011 
aan de Raad voorgelegd en vormt de 
basis voor het nieuwe bestemmingsplan 
strandgebied.

De gemeenteraad nodigt alle geïnteres-
seerden en belanghebbenden uit om 
wensen en visies naar voren te brengen. 

Desgewenst kunt u (korte) presentatie 
geven over uw standpunt. U wordt ver-
zocht u uiterlijk 1 december aan te mel-
den voor deze raadsactiviteit bij de griffie 
(tel: 661277, Mw V. Hornstra of 661370 
Mw. L .van Heezik). De tijdsduur van uw 
presentatie of standpunt wordt bepaald 
aan de hand van aantal aanmeldingen.

Voor nadere informatie over de raadsac-
tiviteit kunt u contact opnemen met dhr. 
ing. F.G. Post (tel: 661160 of frankpost@
castricum.nl).

Agenda
Raadsplein
25 november 2010

19:30 - 21:00 Presentatie Nationaal UitvoeringsPlan (NUP)
                       Gemeente heeft Antwoord en digitalisering

De achterliggende stukken liggen ter inzage in de locatie Limmen en zijn in te zien 
op de website. Zo ook de agenda en de stukken van het Raadsplein van 2 december.

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

WWW.CASTRICUM.NL

AAngevRAAgde veRgunningen

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

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt 
verleend.
151110 De Santmark 1 in Castricum, 1901 WZ
 Het intern verbouwen van het zorgcentrum
161110 Hoocamp 23 in Akersloot, 1921 WB
 Het plaatsen van een dakkapel
 Sportcomplex Dampegheestlaan in Limmen
 Het kappen van 6 bomen

Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, aanvragen 
om een aanlegvergunning, aanvragen (licht)reclame en 
verzoeken om ontheffingen (vet en cursief)
151110 Heereweg 89 in Bakkum, 1901 MC
 Het bouwen van een woning met bijgebouw 
 (2e fase)

AAnvRAgen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met in-
gang van donderdag 30 september 2010 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedurende 
6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 van de 
Wet ruimtelijke ordening
 Westerweg 25 in Akersloot, 1921 AC
 Het uitbreiden van de woning

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

veRleende veRgunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende besluiten 
genomen:
Verleende omgevingsvergunning
161110 Van Haerlemlaan 31 in Bakkum, 1901 JM
 Het slopen van het clubhuis van MHCC

Bouwvergunningen  
161110 Schulpstet 13 in Bakkum, 1901 JH
 Het bouwen van een woning
 Schulpstet 7, 9 in Bakkum, 1901 JH
 Het bouwen van een 2-onder1-kap woning
171110 Prins Frederik Hendrikstraat 19 in Castricum, 
 1901 CJ
 Het plaatsen van een dakopbouw



*APV-vergunningen
Balaton Füredplein
Aan De Vier Jaargetijden is vergunning verleend voor 
het innemen van een standplaats op het Balaton 
Füredplein op iedere dinsdag en vrijdag voor de ver-
koop van producten van biologische kwaliteit.
Vuurwerk
Voor verkoop van vuurwerk van 29 tot en met 31 
december 2010 is vergunning verleend aan:
Aannemersbedrijf Teerenstra, Castricummerwerf 88, 
Castricum;
Glashandel - Lijstenmakerij Bakker, Dorpsstraat 102, 
Castricum;
rijwielhandel Kroone Liefting, gevestigd aan de Rijks-
weg 137, Limmen;
Bakker Buitenverlichting,Boekel 39, Akersloot;
Schram Isolatie en Timmerbedrijf, Overtoom 7, Cas-
tricum.

*Winkeltijdenverordening 
Aan Albert Heijn BV te Zaandam is ontheffing voor 
een avondwinkel verleend om de supermarkt aan de 
Geesterduin 27 - 29 te Castricum op de zondagen 
geopend te houden van 16.00  tot 20.00 uur met 
ingang van 1 december.

Bezwaar
Binnen zes weken na datum van afgifte van deze 
vergunningen kunnen schriftelijk gemotiveerde be-
zwaren worden ingediend. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan het College van Burgemeester 
en wethouders van de gemeente Castricum, Postbus 
1301, 1900 BH Castricum. 
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Al-
gemene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed 
dit vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de 
rechtbank worden verzocht een voorlopige voorzie-
ning te treffen. Een verzoek tot het treffen van een 
voorlopige voorziening moet worden gericht aan de 
President van de Rechtbank.

Rectificatie veRleende 
ontheffing aRtikel 3.23 WRo 
t.b.v. doRpsstRaat 26 in 
castRicum
Op 8 september 2009 is een ontheffing artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening verleend voor het 
wijzigen van de bestemming “Winkel” naar “Ho-
reca” ten dienste van het Turkse afhaalcentrum op 
het perceel Dorpsstraat 26 in Castricum. Deze ver-
leende ontheffing is gepubliceerd in het Nieuwsblad 
voor Castricum van woensdag 16 september 2009. 
De beroepsclausule onder deze verleende ontheffing 
is echter abusievelijk verkeerd vermeld. Gelet hierop 
volgt hieronder nogmaals de verleende ontheffing 
met daarbij de correcte beroepsclausule.

Verleende ontheffing artikel 3.23 Wro
080909 Dorpsstraat 26 in Castricum

Het wijzigen van de bestemming winkel naar horeca 
ten dienste van het Turkse afhaalcentrum

Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen vanaf donderdag 25 november 2010 ge-
durende zes weken ter inzage bij de afdeling Dienst-
verlening aan de Zonnedauw 4 te Limmen 
Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden binnen 
zes weken schriftelijk en gemotiveerd beroep indie-
nen bij de rechtbank Alkmaar, sector Bestuursrecht, 
Postbus 251, 1800 BG in Alkmaar. De beroepstermijn 
van zes weken vangt aan met ingang van de dag na 
die waarop het besluit ter inzage is gelegd.

vaststelling veRoRdeningen 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeente-
wet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 4 november 2010 de volgende verordeningen 

heeft vastgesteld. 
- Afvalstoffenheffing + tarieventabel;
- Belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten;
- Forensenbelasting;
- Hondenbelasting;
- Leges + tarieventabel;
- Lijkbezorgingsrechten + tarieventabel;
- Marktgelden + tarieventabel;
- Onroerende-zaakbelastingen;
- Precariobelasting + tarieventabel;
- Rioolheffing;
- Toeristenbelasting.

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 
2011.
De ‘Uitvoeringsregeling toeristenbelasting 2011’ is 
vastgesteld door burgemeester en wethouders in de 
vergadering van 26 oktober 2010.
De verordeningen, de ‘Uitvoeringsregeling toeris-
tenbelasting’, de toelichting op de verordening toe-
ristenbelasting en het aangiftebiljet liggen vanaf 24 
november 2010 gedurende twaalf weken voor een 
ieder ter inzage in de locatie Limmen. Inlichtingen 
over de verordeningen kunt u krijgen bij het Team 
Burgers tel. (0251) 661122

gemeentelijke belastingen 
2011
Het aanslag-/beschikkingsbiljet wordt eind februari 
2011 aan u verzonden. Nadat u de aanslag-/beschik-
kingsbiljet heeft ontvangen bestaat de mogelijkheid 
om het taxatieverslag van uw woning of niet-wo-
ning te raadplegen en eventueel te printen via onze 
website www.castricum.nl. Alleen degene op wiens 
naam de aanslag staat vermeld kan inloggen met de 
persoonlijke DigiD inlogcode. Als u nog geen DigiD 
inlogcode heeft kunt u deze via onze website aan-
vragen. 

Wet milieubeheeR
Het college heeft besloten om de melding milieuneu-
traal veranderen inrichting van Bakker Buitenverlich-
ting, Boekel 39 te Akersloot te accepteren.
Deze melding betreft een wijziging van de water-
voorziening van de bestaande sprinklerinstallatie.
Door een afname in de capaciteit van de aanslui-
ting van de drinkwaterleiding is ervoor gekozen om 
watertanks te plaatsen. Deze watertanks zijn in een 
60 minuten brandwerend compartiment geplaatst. 
Voorts is de plattegrond van de inrichting veranderd 
en is er sprake van het plaatsen van een pomp met 
een vermogen van 3,5 kW ten behoeve van de sprin-
klerinstallatie. Deze pomp staat in een 60 minuten 
brandwerend compartiment bij de watervoorraad. 
Tevens is er een nieuw Programma van Eisen opge-
steld. Ten aanzien van de wateropbrengst voor de 
sprinklerinstallatie is in het Programma van Eisen een 
berekening uitgevoerd. De wateropbrengst voldoet 
aan de eisen die daaraan worden gesteld.
De verandering is niet in overeenstemming met de 
geldende milieuvergunning, maar leidt niet tot an-
dere of grotere nadelige gevolgen dan door de ver-
leende vergunning worden toegestaan. Tevens wor-
den de voorschriften die gesteld zijn in de verleende 
vergunning niet overschreden.  
U kunt het besluit gedurende de openingstijden in-
zien bij het team BWB,  Zonnedauw 4 te Limmen. 

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de da-
tum van bekendmaking van dit besluit een bezwaar-
schrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van de Mi-
lieudienst Regio Alkmaar (MRA), Postbus 53, 1800 
BC Alkmaar.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van 
een bezwaarschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, 
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken 
belangen vereist, een verzoek om voorlopige voor-
zieningen worden ingediend bij de Afdeling Bestuurs-

rechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 
2500 EA  Den Haag); voorwaarde is dat tevens een 
bezwaarschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Informatie
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met 
de heer J. Hes van de MRA, tel. (072) 5488466.

Tevens ligt vanaf 25 november 2010 ler inzage de 
ontwerpbeschikking van de maatwerk-voorschriften 
voor Ecomel Limmen, Dusseldorperweg 36 t/m 42 
en Achterweg 20 t/m 22 te Limmen.
Voor de inrichting is op 19 mei 1998, no.LO597, een 
oprichtingsvergunning op grond van de Wet milieu-
beheer afgegeven. Op 1 januari 2008 is het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (ver-
der: het Activiteitenbesluit) en de bijbehorende Rege-
ling algemene regels inrichtingen milieubeheer (ver-
der: de Regeling) van kracht geworden. In het kader 
van het Besluit is de inrichting aan te merken als een 
type B inrichting. Vanaf 1 januari 2008 moet worden 
voldaan aan het Besluit en de Regeling. Ingevolge het 
geldende overgangsrecht blijven de voorschriften F1 
t/m F9 uit de milieuvergunning tot 1 januari 2011 van 
kracht. In deze voorschriften is bepaald welke tech-
nische voorzieningen in de inrichting moeten worden 
aangebracht en welke gedragsregels in acht moeten 
worden genomen om geluidsoverlast te voorkomen.
Het college legt maatwerkvoorschriften op om ervoor 
te zorgen dat ook na 1 januari 2011 aan de geldende 
geluidsnormen wordt voldaan. De exploitant is overi-
gens wettelijk verplicht voortdurend al het mogelijke 
te doen om geluidsoverlast te voorkomen.

Zienswijze
Uw schriftelijke zienswijze kan gedurende twee we-
ken worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur van 
de Milieudienst Regio Alkmaar (MRA), Postbus 53, 
1800 BC Alkmaar. In uw zienswijze kunt u vermel-
den of al dan niet uw persoonlijke gegevens bekend 
mogen worden gemaakt. Een hoorzitting over de 
ontwerpbeschikking van de maatwerkvoorschriften 
kan voor het einde van de inzagetermijn telefonisch 
worden aangevraagd. Wij verzoeken u dit vóór 2 de-
cember 2010 te doen bij de MRA, mevr. M. Tromp, 
tel. (072) 5488519. De aanvrager wordt in de gele-
genheid gesteld bij de hoorzitting aanwezig te zijn. 

Inzage
De stukken behorende bij de ontwerpbeschikking 
van de maatwerkvoorschriften liggen gedurende 
twee weken, van 25 november tot en met 9 decem-
ber 2010, ter inzage bij team BWB, Zonnedauw 4 te 
Limmen gedurende openingstijden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
de heer G. de Pijper van de MRA, tel. (072) 5488466.

mandaat kindeRopvang
Op 16 november 2010 heeft het college besloten 
om mandaat te verlenen  aan  de afdelingsmanager 
Dienstverlening voor het uitvoeren van taken inge-
volge de Wet Kinderopvang, Besluit Registratie Kin-
deropvang en de Beleidsregels kwaliteit kinderop-
vang ten aanzien van:
- de behandeling van aanvragen/afgeven van be-

schikkingen tot in exploitatie nemen van een kin-
dercentrum, gastouderbureau of een voorziening 
voor gastouderopvang; 

• Inschrijving in en mutatie van het (landelijk) Regis-
ter Kinderopvang; 

 - Opdracht tot (jaarlijkse) controle van de GGD; 
 - Handhaving ten aanzien van het naleven van de 
  Beleidsregels kwaliteit kinderopvang.

Het besluit ligt ter inzage bij de publieksbalie in Lim-
men.

Castricum, 24 november 2010 




