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HIJ KOMT, HIJ KOMT...
HAZELNOOT

PIETENTAART

Vrijdag t/m woensdag
Voor in de schoen
Kinder roomchocoladeletters      4,50
en pietenlollys        1,35

7,95

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
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
®

Deze week 
bijgaand

BONHOEFFER
PLUS

WINTER
PROGRAMMA

 Bezoek onze showroom:     Openingstijden:
 HAARLEM             ma t/m vr 8:00 - 17:30
 Vondelweg 540       do 19:00 - 21:00
 tel. 023-538 22 77      za 10:00 - 17:00
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VAN DER VLUGT
S E L E C T W I N D O W S
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1956

200751 JAAR!

RAMEN

DEUREN

CARPORTS

SERRES

BALKONBEGLAZING

SCHUIFPUIEN

DAKKAPELLEN

VOUWWANDEN

GARAGEDEUREN

KOZIJNEN

VERANDA’S

1300m2 SHOWROOM!

Openingstijden:
di. t/m vr.  10.00-17.30 uur

do.av.  19.00-21.00 uur
za.  10.00-17.00 uur

Dorpsstraat 39a - Castricum
0251-652510 www.feelitschoenen.nl

AANBIEDING
VAN 28-11 T/M 8-12-2007

YAYA WINTERJACK
mt. S t/m XL
van 49.95.............39.95

     SCHOEN
         TRASH
mt. 27 t/m 41 
van 49.90.............39.90

Feest bij Henny voor 
kinderen Tante Lottie 

Bakkum – Zaterdagmiddag en 
-avond werd bij Henny Huisman 
een feest gegeven voor en door 
bekende en onbekende Neder-
landers. De opbrengst van de 
veiling die daarbij werd georgani-
seerd, 23.700 euro, gaat naar het 
Surinaamse kinderhuis ‘Nos Ka-
sita’ dat onder leiding staat van 
Tante Lottie. Henny’s geadopteer-
de kleindochter Emma komt daar 
vandaan. Zij was ook van de par-
tij, net zoals haar broertje Oliver. 
Zo’n 600 gasten togen naar Su-
prise Stables om het feest bij te 
wonen. De muziek werd verzorgd 
door onder andere Bob & the 
Blue Band, Jim Bakkum en Wolter 
Kroes. Ook was er een optreden 
van de Surinaamse actrice Jetty 
Maturin, bekend van de tv-serie 
Vrouwenvleugel en Renske Endel 
klom zeven meter de lucht in aan 
een rood lint. Monique Collignon 
gaf een modeshow waar dochter 
Nikki als bruid verscheen, er was 
een wijnfair en er werden allerlei 
producten en arrangementen ge-
veild. Henny was veilingmeester 
en er kwamen zaken voorbij als 
een kostuum van Louis van Gaal 
en er werden spontaan vijftig 
bedden gedoneerd door de firma 
Bed Room van Villa Arena. René 
Kok was een van de medeorga-
nisatoren. 
Eerder organiseerde de tv-pre-
sentator een feest waarvan de 
opbrengst, 250.000 euro, naar de 
slachtoffers van de tsunami ging. 

(Foto: Giel de Reus) Fietsendieven aangehouden
Castricum - Donderdag zijn drie fietsendieven aangehouden 
bij de openbare fietsenstalling nabij het station. De politie 
heeft extra inzet gepleegd op fietsendieven nadat in een pe-
riode van vier weken, vanaf medio oktober, 32 fietsen waren 
gestolen. 

Woensdag vond de eerste aan-
houding plaats bij de fietsenstal-
ling. Een 49-jarige Amsterdammer 
werd op heterdaad betrapt. Dat 
weerhield de man er niet van om 
opnieuw, maar dan een dag later, 
een fiets te stelen. Wederom is 

hij betrapt en aangehouden. Dat 
geldt ook voor een 16-jarige jon-
gen uit Castricum en een 16-jarige 
knaap uit Heemskerk. Zij werden 
eveneens bij de fietsenstalling 
op heterdaad gesnapt. De heren 
krijgen een proces-verbaal. Van 
slechts een fiets is de eigenaar 
bekend en kan daarom worden 
teruggegeven. De politie adviseert 
altijd aangifte te doen van diefstal, 
zodat bij eventueel terugvinden 
de fiets kan worden herleid naar 
de eigenaar. Ook vraagt de poli-
tie medewerking van mensen die 
verdachte situaties zien rond een 
fietsenstalling. Zij kunnen dat 
melden via telefoonnummer 0900-
8844 (lokaal tarief). Deze actie zal 
regelmatig worden herhaald.

Castricummerwerf 39-41      1901 RV Castricum      Tel. 0251-651675      Fax 0251-670351 1228 november 2007

Zie pagina
16 en 17

OVERDEKT WINKELHART CASTRICUM



28 november 2007  pagina 2

Pancratiuskerk Castricum
Za. 1 december 18.30 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastoor L. Vergara.
Zo. 2 december 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. gemengd 
koor. Voorganger pastoor L. Ver-
gara.
Door de week zijn de vieringen 
op dinsdag- en donderdagmor-
gen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 1 december 19.00 uur: 
Woord- en gebedsdienst m.m.v. 
inzinggroep Bakkum. Voorgan-
ger B. Schipper.
Zo. 2 december 11.00 uur: Ge-
zinsviering m.m.v. De Sterretjes. 
Voorganger pastoor L. Vergara. 
Eerste zondag van de Advent.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 2 december: Dorpskerk 10.00 
uur: Ds. M. Beitler, 1e Advent. 
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door 
Radio Castricum (kabel 104,5m/
ether 105m).
Maranathakerk 10.00 uur: Ds. 
D. van Arkel, 1e Advent. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. 

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 2 december 10.00 uur: Hans 
van ‘t Zand uit Alkmaar. Heilig 
Avondmaal. Ontmoetingscen-
trum 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. 2 december 10.00 uur: Pastor 
André Wesche.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 1 december 19.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
spontaan koor. Voorganger pas-
tor J. Olling.
Zo. 2 december 10.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
gemengd koor. Voorganger pas-
tor B. van Schie.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 2 december 10.00 uur: Ds. F.J. 
van der Wind. Viering H.A.

R.K. St. Jacobus de Meerdere 
Akersloot
Za. 1 december 19.00 uur: Me-
ditatieve viering met dameskoor. 
Voorganger pastor W. van Schie.
Zo. 2 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering met herenkoor. 
Voorganger pastor H. Helsloot.

Protestantse gemeente Uit-
geest-Akersloot
Zo. 2 december 10.00 uur: Dienst 
in Uitgeest. Ds. J. van Aller m.m.v. 
cantorij.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 30 november 19.00 uur: Eu-
charistieviering in Geesterheem 
met koffiedrinken.
Za. 1 december 19.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang.
Zo. 2 december 10.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. de cantorij 
en kinderkerk, jongerengroep en 
koffiedrinken in de Klop. Eerste 
Adventszondag.

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, Churchill-
plein, 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.
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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.

Sessie Bakkerij  
in Buona Sera
Castricum - De traditionele ses-
sie die elke eerste zondag van 
de maand werd georganiseerd 
in De Bakkerij wordt voortaan 
gehouden in Buona Sera op de 
Dorpsstraat.
Zondag 2 december vindt de 
eerste editie plaats. Om 20.00 
uur nemen bekende en ondbe-
kende muzikanten bezit van het 
podium. Alle muziekliefhebbers 
zijn welkom. De toegang is gra-
tis.

St. Nicolaas op bezoek bij ’t Dierenduintje
Castricum - Zondag-
middag 25 november 
kwam St. Nicolaas 
met drie zwarte pieten 
naar ’t Dierenduintje. 
Uit handen van de 
Sint kregen de kinde-
ren hun goed gevulde 
schoen terug, die ze 
op zaterdag gebracht 
hadden. Het werd een 
gezellige middag, er 
werd veel gezongen en 
verschillende kinde-
ren mochten even op 
schoot bij St. Nicolaas. 
Mede door spontane 
bijdragen van Albert 
Heijn, Vomar en Dro-
gisterij Vaalburg werd 
deze middag een groot 
succes.

De Aventurijn 
organiseert

 Workshop “In mijn kracht”
Het loslaten van verdriet in 
2 workshopmiddagen.
Op 3 en 10 dec. in de Boshut 
te C ’cum, start 13.30 uur.
 Rudram ceremonie

Op 30 nov. en 28 dec. in de 
Boshut, start 19.30 uur.

Interesse?
www.deaventurijn.info

Tevens opgave 06-51856848
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Bakstricum 
aan zee?
Toen de gemeenten Castri-
cum, Limmen en Akersloot 
werden samengevoegd zou 
ons dorp een nieuwe naam 
krijgen. Voor zover ik weet 
vond niemand dat een leuk 
idee. Want Castricum is 
nou eenmaal Castricum. 
Omdat je de eerste letters 
van de gemeenten aan 
elkaar kan plakken (met 
dank aan de klinker van 
Akersloot) werd Castricum 
deel van de CAL-gemeente. 
Ik herinner me dat vele 
Castricummers vanaf de 
eerste CAL-dag de naam 
boycotten. Met succes, 
moet ik daaraan toevoegen. 
Want in de afgelopen jaren 
heb ik nog nooit iemand 
het woordje CAL horen 
zeggen. Dat is nou de 
gevoeligheid van naam-
sidentiteit. Net als toen 
bijvoorbeeld de bordjes 
Bakkum aan de Bakkum-
merstraat waren vervangen 
door bordjes Castricum. De 
Bakkummers hadden deze 
procedure direct weer om-
gekeerd. Kom niet aan een 
naam. Deze week vindt er 
een raadsactiviteit plaats die 
geheel in het teken van deze 
sentimentaliteit zal staan. 
De Dorpsraad Bakkum 
heeft namelijk het verzoek 
om Castricum aan Zee 
weer te wijzigen in Bakkum 
aan Zee. Nou dat wordt 
hard tegen hard. Power-
pointpresentaties, senti-
mentele gedichten, oude 
geschriften en landkaarten; 
ik wed dat beide partijen 
alles uit de kast halen om 
hun naam op dat bordje te 
krijgen. Maar Bakkum aan 
zee staat toch eigenlijk net 
zo mooi als Castricum aan 
zee? Hopelijk wordt er een 
geweldig compromis geslo-
ten… Bakstricum aan zee!
 

          Avienna

Boerenkool met worst 
bij De Uylenspieghels
Limmen - Op de eerste zondag na het Sinterklaasfeest heeft car-
navalsvereniging de Uylenspieghels traditioneel haar jaarlijks Boeren-
koolmiddag, een gezellige eetmiddag voor jong en oud. Op zondag 
9 december gaat dit weer plaatsvinden in leutbunker de Burgerij. De 
muziek is dit jaar in handen van Patrick Bouquet, de zanger die af-
gelopen seizoen ook in de optocht op de prinsenkar meereed. Voor 
de jeugdige bezoekers is er natuurlijk weer de schminkhoek en ook 
de snoepkraam wordt weer opgebouwd. Om 4.00 uur gaan de deu-
ren van de Burgerij open. Kaarten zij te verkrijgen bij de fam. Baars 
B.N.Straat 97 en de fam. Burgering Vredeburglaan 2 te Limmen. De 
kaarten kosten 5,00/3,50 euro.Kinderen tot en met 12 jaar eten gratis 
mee.  

Bla Bla live in Buona Sera
Castricum - De mannen Van Bla Bla zullen vrijdagavond een 
optreden komen verzorgen bij Buona Sera aan de Dorpsstraat. 
Marco Polo en Limbo Lé zijn momenteel ‘on tour’ door Neder-
land met hun 35 minuten durende supershow. 

Eigentijdse teksten zoals Bami 
Nasi, Hiep Hiep Hoera, Ga naar 
de Kroeg, Dierentuin, Mijn Hou-
ten Been worden gezongen op 
bestaande nummers van onder 
andere Marco Borsato, René Fro-
ger, André Hazes et cetera. 

De mannen zijn al te gast ge-
weest bij Rob Stenders op 3FM 
en hebben eerder ook al ge-
speeld op tientallen kermissen 
in Nederland, diverse optredens 
met coverband Paradise door 

Noord-Holland, het Hilton Hotel 
te Amsterdam en natuurlijk afge-
lopen maanden met artiesten als 
Arie Ribbens, Peter Beense en 
Wolter Kroes. Binnenkort zijn zij 
te zien in onder andere de groot-
ste discotheek van Europa. The 
Zenith in Venray, in Mayrhofen te 
Oostenrijk en momenteel te zien 
op TV Oranje met de winterhit vi-
deo Bami Nasi. 
De opbrengst van dit optreden 
gaat naar het goede doel: Fonds 
Gehandicaptensport.

Koren laten van zich horen
Mooi programma voor 
Sociaal Carnaval 2008 
Castricum - De oproep die enige tijd geleden gedaan is aan de 
plaatselijk koren om zich op te geven voor een Korenslag op 
zaterdag 19 januari is een overweldigend succes geworden. 
Korenslag is geïnspireerd door de uitzending op tv van het ge-
lijknamige programma dat gepresenteerd werd door Hennie 
Huisman.

Het bestuur van de Stichting 
Sociaal Carnaval Castricum wil 
Korenslag organiseren voor-
afgaand aan het grootse car-
navalsfeest voor mensen met 
een verstandelijke beperking 
op zondag 20 januari. De vol-
gende koren hebben spontaan 
hun medewerking toegezegd: 
Shantykoor de Skulpers, Vocaal 
Kabaal, Musicstar, Limbeats, 
Musictrain, Krom Sailors en 
Cantare. Zij zullen allen ge-
durende 2 x 20 minuten vanaf 
14.00 uur hun eigen repertoire 
ten gehore brengen in een 
grote feesttent die geplaatst 
wordt op de Brink in Castri-
cum. De koren strijden om de 
CAL-wisselbokaal. Om een en 
ander eerlijk te laten verlo-
pen is er een deskundige jury 
die bestaat uit de heren Hans 
Timmer, Joost Doodeman en 
Ronald Schollaart. Entree 2,50 
euro. De opbrengst van deze 
dag komt geheel ten goede aan 
mensen met een verstandelijke 
beperking. 

Na afloop van Korenslag zal 
er een spetterende feestavond 
plaatsvinden met medewer-
king van de bekende feestband 
Kleintje Pils uit Volendam. Deze 
avond is eveneens voor ieder-
een toegankelijk en de entree 
bedraagt vijf euro. 
Op zondag 20 januari vindt 
vanaf 12.00 uur het grootse 
carnavalsfeest plaats voor 
mensen met een verstandelijke 
beperking. Het bestuur is er in 
geslaagd om de medewerking 

te krijgen van De Wico’s en de 
blaaskapel Ija Doeje die borg 
staan voor een stukje onver-
valste carnavalsmuziek. Men 
hoopt een deelnemersveld te 
behalen van ongeveer 300 per-
sonen.
Tijdens de middag zal er een 
grote Doe na Show gehouden 
worden waar de deelnemers 
lang voor geoefend hebben 
en waar Alex Smit uit Limmen 
zijn wisselbeker van 11 februari 
2007 gaat verdedigen. Dit on-
derdeel van het programma zal, 
zoals het er nu naar uitziet, ge-
presenteerd gaan worden door 
Hennie Huisman. De deelne-
mers krijgen een lunchpakket 
aangeboden dat gesponsord 
is door de plaatselijk midden-
stand.

Zoals al eerder vermeld kost 
dit alles veel, veel geld. Daar-
toe is in 2006 een club van 100 
in het leven geroepen die nog 
wel uitbreiding kan gebruiken. 
Door storting van 250,00 euro 
op bankrekening: 1086.64.635 
kan men lid worden. Van het 
eerste elftal van Vitesse 22 
en de Triangelgroep ontving 
de Stichting een cheque van 
944,00 euro. Het Coöperatieve 
Fonds van de Rabobank heeft 
op 27 november tijdens de le-
denvergadering van de bank in 
Golden Tulip Heiloo een cheque 
van 3500,00 euro overhandigd. 

Kijk voor meer informatie op  
stichtingsociaalcarnavalcastri-
cum.nl.  

Geen krant ontvangen? Bel 0251-651675

Castricum - Het verkeer liep 
enigszins vast, maar het leverde 
wel mooie plaatjes op toen maan-
dagmorgen de enorme bouw-
kraan achter de Gouden Stulp 
in de Burgemeester Mooijstraat 
werd weggesleept. (Foto: J.P.J. 
Velthuizen). 

Sensationeel 
tafereel
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Verschijning wekelijks
op woensdag in:

-De Castricummer:
Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot,

-Uitgeester Courant:
Uitgeest

Redactie / Acquisitie:
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
Telefoon : 0251-651675 
Telefax : 0251-670351

Commercieel directeur:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

Centrale redactie:
Anneke  Zonneveld
06-12931800

Acquisitie :
Lidy Duin 06-12930422
Annette Visser 06-45733293
Wendi Honcoop 06-20278532

Algemeen medewerker :
Mirjam Beevendorp

Verspreiding :
Verspreidnet B.V.
Telefoon : 0251-674433
E-mail : info@verspreidnet.nl

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers  B.V.

De Castricummer  - 16.700 ex.
Uitgeester Courant - 5.400 ex.

Druk:
Boesenkool Krantendruk bv
Castricummerwerf 29-37
1901 RV Castricum   
Tel: 0251-656750
ISDN 0251-673620
E-mail: info@boesenkool.nl

Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze 
uitgave is niet toegestaan zon-
der schriftelijke toestemming 
van de uitgever

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

Openingstijden:
Maandag, dinsdag en woensdag 
van 9.00 tot 17.00 uur, Donderdag 
en vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur

INGEZONDEN

Vuilnisbakken
Lang geleden kwam er een grote vrachtwagen langs die ons heeft 
voorzien van groen- en grijsbakken. Een prettige ontwikkeling.
Bij mij in de buurt worden de bakken op dinsdag geleegd.
Zou het mogelijk zijn de op woensdag, donderdag of vrijdag nog 
steeds niet weggehaalde bakken met een wijde boog in een soort-
gelijke vrachtwagen te dumpen?
De eigenaars kunnen ze dan -uiteraard tegen ‘wegsleepkosten’- 
weer terughalen aan de Stetweg. En mij aanspreken op dit asociale 
idee.
H. v.d. Groenekan, Castricum

Heeft P.Q. wel een i.q.?
Dat vroeg ik mij in alle eerlijkheid af toen ik de ingezonden brief in 
uw krant van 21 november las van de heer Peter Q. van Daalen. Een 
ieder mag zijn mening hebben en ventileren, maar van een geres-
pecteerd begrafenisondernemer had ik dit zeker niet verwacht.
Voorts dacht ik ‘hoeveel brieven had ik naar de krant moeten sturen 
toen deze brave begrafenisondernemer als joker in de carnavalsin-
tocht meereed?’
Uiteraard heb ik Peter direct gebeld en hij wist mij óók nog eens te 
melden, dat hij deze intocht op zondag 18 november met anderen 
had besproken. Waar gaat het hier over: hebben grote kerels niets 
anders te doen was mijn gedachte. Het gaat hier om een kinder-
feest...
Onze Sint Nicolaas heeft een rijke ervaring van ruim 35 jaar en ik kan 
u zeggen, hij zet zich met zijn gehele ziel en zaligheid in. Hij verdient 
zo’n ingezonden brief niet. Wij hebben hier te maken met een grote 
groep vrijwilligers, die gezamenlijk jaarlijks de Sint en zijn gevolg in 
Castricum laten aankomen.
Wij zijn ons er terdege van bewust, dat wij nooit een 100% score zul-
len halen, maar een beetje clementie is hier toch wel op zijn plaats. 
Kijk eens verder dan je neus lang is.
Ondanks het feit dat onze Sint geen Bram v.d. Vlugt is, die als vol-
leerd acteur de jaarlijkse intochten op de televisie verzorgt, is onze 
Sint zó begaan met de allerkleinsten in Castricum en Bakkum, dat hij 
weleens de tijd vergeet. Tja en dan kan het voorkomen, dat je later 
aankomt dan in eerste instantie de bedoeling was.
Gelukkig waren op de Brink, alwaar een podium voor de Sint stond 
opgesteld, diverse Pieten aanwezig die de jeugd van Castricum be-
zighielden. Het was zéker koud, maar met de hit ‘volg de Pieten’ 
konden velen zich toch redelijk tot goed warm houden.
Peter, ik heb nieuws voor jou. ‘Het Sint-Nicolaascomité zal zich zéker 
niet gaan schamen’. Ik denk dat jij beter de hand in eigen boezem 
kunt steken.
Herman Rab
Voorzitter Sint Nicolaascomité

Brandweer Castricum 
eerste bij wedstrijden
Castricum - De wedstrijdploeg van de brandweer post Castri-
cum is tijdens de regionale theoriewedstrijden op 12 novem-
ber eerste geworden in de C-Klasse. Alle in de regio Noord 
Holland Noord gevestigde brandweerkorpsen krijgen de ge-
legenheid om mee te doen aan de brandweerwedstrijden. De 
korpsen zijn op basis van instroming en op basis van behaalde 
resultaten ingedeeld in drie klassen.

In september had de ploeg van 
de post Castricum bij prak-
tijkwedstrijd al beslag weten te 
leggen op de tweede plaats. 
Beide resultaten zijn genoeg om 
te promoveren naar de B Klasse. 
In deze klassen kunnen zij het 
opnemen tegen de collega’s van 
Akersloot.  De collega’s van Lim-

men testen hun vaardigheden in 
de A klasse. 
Het meedoen en het opdoen van 
kennis en nog meer vaardighe-
den is het hoofddoel van de wed-
strijden, toch is er ook sprake van 
een gezonde spanning tussen de 
korpsen om zo hoog mogelijk te 
eindigen. 

Burgerlijke Stand  
Geboren:
Wonende te Castricum:
16-11-2007: Lynn Olivia, dochter 
van J.B. van Til en S.J.I. van Wijk, 
geboren te Castricum.
17-11-2007: Ysef Ali Seid Nurye, 
zoon van Ali Seid Nurye en As-
sefu Nigusie Ayene, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Limmen:
14-11-2007: Paulus Franciscus 
Thomas Maria, zoon van A.L.M. 
Aardenburg en C.M.C. Theelen, 
geboren te Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
16-11-2007: Swart, Alexander A. 
en van Reden, Esther K., beiden 
wonende te Castricum.
19-11-2007: Martens, Jeroen S.J. 
en Vermeulen, Susanne J., bei-
den wonende te Limmen.

Huwelijken- en partner-
schapsregistraties:
16-11-2007: Rozenbeek, Jeroen 
en Sleeswijk, Jessica J., beiden 
wonende te Heerhugowaaard.
21-11-2007: Stuifbergen, Barry 
G. en Wals, Niki J.E., beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
13-11-2007: van Stokken, An-
nelies, oud 32 jaar, overleden te 
Amsterdam.
17-11-2007: Zwart, Pieter, oud 88 
jaar, overleden te Castricum.
18-11-2007: Banken, Petronella 
E.M., oud 76 jaar, overleden te 
Castricum.
19-11-2007: Meijne, Gerardus C., 
oud 68 jaar, gehuwd met W.M. 
Tervoort, overleden te Alkmaar.

Wonende te Limmen:
17-11-2007: Verduin, Joanna, oud 
85 jaar, gehuwd geweest met S. 
Kuijper, overleden te Limmen.
18-11-2007: Hageman, Leonar-
dus C., oud 65 jaar, overleden te 
Limmen.
18-11-2007: van der Galiën, Hen-
drik, oud 87 jaar, gehuwd met B. 
Eisenga, overleden te Limmen.

Wonende te Akersloot:
15-11-2007: Zentveld, Johanna 
M., oud 70 jaar, gehuwd geweest 
met N.R. Molenaar, overleden te 
Beverwijk.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
Castricum - Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers 
Centrale is op zoek naar vrijwilligers voor de volgende instel-
lingen:
Gilde Castricum is op zoek naar vrijwilligers voor het ProbeerPC-pro-
ject. Door TriArcus, een bedrijf dat zich bezig houdt met het langer 
zelfstandig wonen van ouderen, worden belangeloos probeer-PC’s 
beschikbaar gesteld, die een half jaar geleend kunnen worden. Deze 
probeer-PC (of SIM PC) is zeer eenvoudig in de bediening en het 
onderhoud wordt op afstand voor de mensen gedaan. Daarnaast 
biedt Gilde Castricum deskundige vrijwilligers voor de benodigde 
begeleiding. 
De eerste maand gaat het om een wekelijkse begeleiding van ander-
half uur bij de mensen thuis en de daarop volgende maanden om een 
begeleiding van één keer per maand of per 14 dagen (al naar gelang 
de behoefte). Begeleiders hoeven geen computerexperts te zijn, wel 
is het van belang dat ze in een rustig tempo de beginselen kunnen 
overdragen. Er is lesmateriaal ontwikkeld en de vrijwilligers die het 
afgelopen jaar ervaring hebben opgedaan zijn bereid waarnodig de 
anderen op weg te helpen.  

Het Maatjesproject Midden-Kennemerland koppelt mensen 
met een psychiatrische achtergrond, die wel zelfstandig wonen, 
maar weinig contacten hebben, aan een maatje. Op dit moment is 
er specifiek vraag naar een maatje voor een 29-jarige jongeman uit 
Uitgeest die van tuinieren, wandelen, muziek, theater- en bioscoop-
bezoek en schilderen houdt. Er wordt aan de vrijwilliger begeleiding 
en ondersteuning geboden door een trajectbegeleider.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil doen 
kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak, tel.: 0251-656562.

Dierenbescherming
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. 



28 november 2007  pagina 8

Men kan natuurlijk niet om de 
prestatie van koploper Wim Bal-
tus heen dat hij aan de dag legde 
tegen Siem Bakkum. Siem was 
gedoemd langdurig op zijn stoel 
te blijven zitten, want Wim de-
monstreerde opnieuw zijn kun-
nen op het groene laken. In 18 
beurten had Wim de 126 caram-
boles op het bord staan. Nu WIK 
bijna halverwege de competitie 
is, rijst ondertussen de vraag wie 
er in staat zal zijn om de lijstaan-
voerder van zijn voetstuk te sto-
ten. Zijn voorsprong met 16 pun-
ten erbij bedraagt nu 12 punten.
Peter Weijers was best in zijn 

nopjes met zijn overwinning in 
23 beurten tegen Cees Burgme-
ijer. Er kwam een knap gemid-
delde uit van 3.26, goed voor 13 
punten. Verder was het Peter Vos 
die opnieuw de wind goed in de 
zeilen houdt. Al voor de derde 
keer in successie vaart Peter 
met extra puntjes de juiste koers. 
Deze keer stuurde hij Cor Stroet 
de verkeerde kant op. Cor roeide 
uit alle macht, maar wist het tij in 
27 pogingen niet te keren. 
Wat te zeggen van Hein Kitsz die 
zo mooi de tweede plaats bezet-
te? Hij moest twee plaatsen zak-
ken door het verlies tegen Anton 

Steij. De regelmatige score van 
Anton gaf in 27 beurten een 
moyenne te zien van 1.74 en 11 
punten.

Tussen Jan Martens en Piet Lief-
ting ging het verhoudingsgewijs 
gelijk op. Tot de 28e beurt was 
het nog niet uitgemaakt wie er 
met de eer zou gaan strijken. 
Het verschil bedroeg twee ca-
ramboles. Piet miste de laatste 
twee, maar Jan bleef koelbloedig 
en velde het vonnis. Voor beide 
spelers wel 10 punten. Henk 
Stengs tenslotte verzuimde om 
de partij in 29 beurten naar zijn 
hand te zetten. Hij kwam tegen 
Wim van Duin 5 caramboles te-
kort, ondanks een redelijk goed 
moyenne van 3.86. Wim pakte de 
eer van de partij met 1.44 en de 
10 basispunten.

449.000,-- k.k.Castricum

Anna Paulownastraat 16

Nieuwe cursussen bij de 
Volksuniversiteit Castricum
Castricum – De Volksuniversiteit Castricum start in januari 
2008 onder meer de volgende Vucas-cursussen: 

Sterrenkunde voor beginners: 
Deze cursus, die wordt verzorgd 
door Weer en Sterrenkunde-
vereniging Metius te Alkmaar, 
is bestemd voor allen die inte-
resse hebben in sterrenkunde. 
Eerst besteedt Wim Braakman, 
docent algemene natuurweten-
schappen, kort aandacht aan 
de geschiedenis van de ster-
renkunde. Daarna wordt een 
virtuele reis gemaakt door het 
zonnestelsel, waarbij hij stil 
staat bij de diverse planeten en 
de manen die om deze planeten 
draaien. Verder legt hij de bouw 
en werking van de zon en ande-
re sterren uit, alsmede de bouw 
en het ontstaan van het heelal. 
Ook geeft hij bij helder weer 
uitleg over de sterrenbeelden 
en hemellichamen die met een 
verrekijker te bewonderen zijn. 
De cursus Sterrenkunde voor 
beginners omvat zeven lessen 
van twee uur en kost 115,00 
euro. De aanvang is op maan-
dag 14 januari om 19.30 uur in 
het Clusius College.
Internet en e-mail: In deze cur-
sus helpt docent mw. Liesbeth 
van Hoek deelnemers de weg te 
vinden op het ‘world wide web’ 
en een e-mail te versturen. Aan 
de orde komen onderwerpen 
als surfen en zoeken op het 
internet, maken van e-mailbe-
richten, beheren van het adres-
boek, tekst en figuren van het 
internet kopiëren naar de eigen 
computer, downloaden van be-
standen, werken met nieuws-
groepen en chatten. 
Er wordt gewerkt met de pro-
gramma’s Internet Explorer en 
Outlook Express. Deelnemers 

hebben bij voorkeur enige erva-
ring met toetsenbord en muis. 
De cursus Internet en e-mail 
omvat acht lessen van 1,5 uur 
en kost 100,00 euro. De start is 
op dinsdag 15 januari om 20.45 
uur in het computerlokaal van 
het Clusius College.
Recht in de praktijk: In deze cur-
sus worden vragen behandeld 
die men in het dagelijkse leven 
tegen kan komen over rechten 
en plichten in de maatschappij. 
Docent is meester in de rechten 
en afgestudeerd psycholoog 
mevr. Suzanne van den Hooff, 
die werkzaam is als docent 
rechten aan Hogeschool Inhol-
land te Alkmaar. Zij besteedt 
aandacht aan de verschillende 
rollen in het rechtsverkeer. Aan 
de hand van praktijkvoorbeel-
den en vragen die er bij de cur-
sisten leven, zullen diverse on-
derwerpen behandeld worden. 
De cursus Recht in de praktijk 
omvat vijf lessen van 1,5 uur en 
kost 60,00 euro. De start is op 
maandag 28 januari om 19.30 
uur in het Clusius College.
Aanmelden voor deze Vucas-
cursussen kan met het in-
schrijfformulier in het program-
maboekje - gratis verkrijgbaar 
bij openbare bibliotheken en 
diverse boekhandels in Cas-
tricum en omgeving - in te le-
veren op het Vucas-kantoor, 
Kooiplein 24a, 1901 VW Castri-
cum (tel. 0251-670048, e-mail 
info@vucas.nl), of in de bus in 
de CAL-bibliotheken. Op www.
vucas.nl waar het volledige pro-
grammaoverzicht is te vinden, 
is het ook mogelijk online in te 
schrijven.

Pech voor Meervogels
Akersloot - Het eerste zondagteam van Meervogels heeft het 
koploper Volendam zeer moeilijk gemaakt. In de blessuretijd 
werd het nog 1-2.

De Akersloters wisten vooraf dat 
het moeililjk zou worden tegen 
de koploper die nog ongesla-
gen was. Trainer Han Visser had 
zijn mannen goed ingeprent dat 
er gewonnen moest worden om 
in het spoor van de kopgroep te 
blijven.
Meervogels begon ijzersterk. De 
175 toeschouwers zagen al na 
twee minuten dat Jan-Willem 
Kramer een goede kans kreeg. 
Het harde schot van de Akersloter 
ging echter net over. 
Daarna was het de beurt aan Vo-
lendam om gevaarlijk te worden 
maar doelman Mike Beentjes 
bleef goed op de been. Zeker drie 
keer in de eerste helft greep hij 
zeer goed in. Het laatste kwartier 
van het eerste bedrijf was weer 
voor Meervogels. Vooral Daniel 
de Jong en Peter Kramer waren 
in deze periode goed bezig. Geert 
Koelman was na een goede ac-
tie dicht bij een treffer maar de 
doelman van het ‘andere Oranje’ 

reageerde met een katachtige re-
actie en het bleef 0-0. 
Na de pauze creërde Volendam di-
rect een kans maar Beentjes wist 
de bal te stoppen. Vier minuten 
later was hij kansloos op een inzet 
van Henk Kras. Meervogels kwam 
na een blunder van de Volendam-
se keeper snel terug. Jan-Willem 
Kramer kon de bal simpel in het 
doel knallen: 1-1. Ron Schrama 
wist daarna twee keer gevaarlijk 
te worden maar had bij de afwer-
king geen geluk. Het publiek zag 
een zeer aantrekkelijke wedstrijd 
van twee teams die gelijkwaar-
dig waren. Kruijenaar werd vijf 
minuten voor tijd vervangen door 
Tom Boots. Eerder was Schrama 
vervangen door Sombroek. In de 
blessuretijd kon Cees Zwarthoed 
zeer onverdiend 1-2 scoren. 
Volendam was de lucky winnaar. 
Meervogels had te weinig gekre-
gen maar weet dat het in deze 
vorm nog ver kan komen in de 
vijfde klasse C.

Biljartvereniging WIK

Gert Lute rukt op
Castricum - De nog niet geheel fitte Kees Baars kreeg verleden 
week niet het juiste gevoel om tegen de met scoringsdrang 
beluste Gert Lute op te boksen. De serie van onder andere 28 
en 14, joeg het slotmoyenne van Gert in 20 beurten op naar 
4.95. Met 15 punten werd hiermee zijn 2e plaats een feit.



28 november 2007  pagina 10

Decembermuntenactie
in de horeca Castricum 
Castricum - Vanaf vrijdagavond klokslag 00.00 uur start bij 
alle deelnemende horecabedrijven in Castricum de decem-
bermuntenactie. Dit houdt in dat iedere klant bij elke bestel-
ling op vrijdag- of zaterdagavond in december van tenminste 
twee consumpties een horecamunt ontvangt.

De gespaarde munten zijn vervol-
gens bij dat zelfde horecabedrijf 
weer te vezilveren op vrijdag en 
zaterdagavond tussen 21.00 uur en 
23.00 uur voor gratis consumpties.
Bier of fris levert een munt op, 
wijn/mixen twee munten. Vanaf 
23.00 uur krijgen de gasten op 
deze avonden vervolgens weer 
een gratis muntje bij iedere twee-
de consumptie, dus twee drankjes 
is een munt, drie drankjes is ook 
een munt, bij vier drankjes komt 
daar weer een munt bij.
Deze unieke spaaractie duurt tot 
en met zondag 30 december. Dit 
betekent dat iedereen die nog 
munten over heeft in het laatste 
weekend van dit jaar nog de ge-

legenheid heeft om zijn of haar 
munten om te zetten in consump-
ties.
Bij sommige bedrijven bestaat de 
mogelijkheid om ook op andere 
avonden munten om te zetten in 
consumpties, deze cafe’s zullen 
hun klanten hierover middels indi-
viduele posters informeren.
De deelnemende cafés van deze 
actie zijn, De Balustrade, Me Tan-
te, Danscafe Downtown, Café City, 
Boes Boes, Buona Sera en Scala. 
Ieder deelnemend café heeft zijn 
eigen kleur munten, dus de mun-
ten kunnen niet in een ander café 
ingewisseld worden. De munten 
zijn gratis en als zodanig niet in-
wisselbaar voor geld.

DarkRosie brengt cd uit
Castricum - De akoestische driemansformatie DarkRosie, be-
staande uit Miranda Zuurbier (zang/accordeon), Ton Hemmen 
(gitaar) en Arjen van den Houten (bas en contrabas) brengt 
4 december de eerste cd in eigen beheer uit. Het wordt een 
mini-cd met vijf nummers. Op de cd staan onder andere eigen 
nummers, waaronder de titelsong DarkRosie. 

Met de komst van de cd heeft de 
voormalige ’kleine bezetting’ van 
TurnAround, een van oorsprong 
vijfkoppige band, besloten de 
naamsverandering door te zetten. 
‘TurnAround bestaat nog steeds, 
maar covert op ludieke wijze be-
staande muziek. “Wij willen meer 
in de richting van eigen akoes-
tische sfeernummers”, aldus Mi-
randa, zangeres en songwriter van 
DarkRosie. “Met deze naam sluiten 
we naadloos aan bij ons gezicht, 
en bij de muziek die wij maken.” 
Afgelopen mei gaf de driemans-
formatie, nog onder de naam Tur-
nAround, in samenwerking met 
Brothers-4-Tune een concert in de 
uitverkochte Dorpskerk. “Dat con-

cert gaf een goed beeld van waar 
we het afgelopen jaar aan gewerkt 
hebben; een eigenzinnige mix van 
akoestische pop, jazz en blues. 
Vier van deze nummers staan nu 
samen met de nieuwe titelsong op 
de cd.” 
Wie zelf wil ondervinden wie Dar-
kRosie is, wordt uitgenodigd om 
naar de cd te luisteren, en/of een 
bezoek te brengen aan de website 
om de muzikale agenda te bekij-
ken. De cd kost 8,50 euro zal vanaf 
4 december verkrijgbaar zijn bij 
onder andere boekhandel Laan, 
Trendleder, muziekhandel Borstlap 
en bij Legends of Music. Ook zijn 
de cd’s te bestellen via de website 
www.darkrosie.nl. 

Albatros maakt plaats voor Zoomers
Bakkum – Op het strand van Bakkum komt komend voorjaar 
rechts van de opgang een compleet nieuw strandpaviljoen te 
staan. De Albatros maakt plaats voor Zoomers. Het geheel 
staat voortaan onder leiding van Carina Bijl en haar partner 
Arthur van den Berg. Carina is een dochter van eigenaar Jos 
Bijl. 

Architectenbureau Moodma-
kers heeft een prachtig, strak 
paviljoen ontworpen waarbij het 
grootste gedeelte voorzien is van 
glas. “Bij mooi weer is de gehele 
voorkant geopend en hebben 
onze gasten een direct contact 
met het strand”, vertelt Carina. 
“Het restaurant loopt als het 
ware over in het terras dat voor 
het paviljoen wordt gerealiseerd. 
Dit wordt nog eens versterkt 
door het niveauverschil dat is 
aangebracht. Het hogere gedeel-
te van het restaurant is bedoeld 
om te dineren, wie wil loungen 
met een glaasje of kop koffie kan 
plaatsnemen op het gedeelte 
dat grenst aan het zand.” Bureau 
Moodmakers adviseert ook bij 
het inrichten van Zoomers. Er 
komen twee grote open haarden 
en kroonluchters en er wordt ge-
bruikgemaakt van veel hout en 
riet. Een eerder ontworpen plan 
met drie vrolijke tentdaken werd 
afgekeurd omdat de toegestane 
bouwhoogte werd overschre-
den. De Albatros werd op 9 juni 
van dit jaar voor een gedeelte 
verwoest door een uitslaande 
brand. Een paar gehuurde units 
boden toen een noodoplossing. 
“Ik was daarna van plan de boel 
te verkopen”, vertelt Jos Bijl die 
ook eigenaar is van De Jutter op 
het strandplateau. “Er meldde 
zich een koper en de zaak was 
bijna beklonken toen Carina met 
dit voorstel kwam.” Carina en 
Arthur hebben jarenlang meege-
werkt in het bedrijf. Toch was hun 
eerste ontmoeting bij Paal 45 op 
het strand. Carina heeft bedrijfs-
kunde gestudeerd, Arthur werkt 
momenteel nog voor een wel-
zijnsorganisatie. 
Voor een klein feestje kan een 
deel van het restaurant worden 
afgehuurd, grenzend aan het 
strand, voor grote feesten komt 
er een aparte ruimte met uitzicht 
op de Noordzee én de duinen. 

Carina: “Het wordt mogelijk om 
een arrangement te boeken 
waarbij een diner of barbecue 
gecombineerd kan worden met 
allerlei sportieve activiteiten op 
het strand.” De ruimte kan ook 
dienst doen als vergaderruimte 
Alle faciliteiten, zoals een be-
amer, zijn aanwezig. 
Een cateringkiosk met de naam 
‘Zoomers to Go’ biedt straks luxe 
hapjes, zoals tapas, om mee te 
nemen of op te eten op een van 
de picknicktafels. Ook snacks, 
ligbedden en parasols zijn hier 

verkrijgbaar. De menukaart 
wordt aangepast. “We gaan wer-
ken met een wisselende kaart en 
richten ons meer op het aanbod 
van de markt. Natuurlijk bieden 
we allerlei soorten vis- en vlees-
gerechten, er komen asperge-
feestjes, high tea staat straks 
op de menukaart en lunch- en 
bruncharrangementen. Wat blijft 
zijn de royale porties die wij ser-
veren.” Voor jongeren wordt elke 
laatste zondag van de maand 
een feest georganiseerd onder 
de naam ‘Sound of Zoomers’ en 
het is de bedoeling dat er met 
regelmaat live-muziek wordt ge-
maakt op het terras. Het plan ligt 
ter goedkeuring bij de gemeente. 
Zoomers opent de deuren op 1 
april en wie nieuwsgierig is kan 
vast kijken op www.zoomers.nu.
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Nic Lute
te gast in
‘100 van

Castricum’
Castricum - Al 70 jaar lang is Nic 
Lute (81) lid van voetbalvereni-
ging Vitesse ’22. Nic is geboren 
en getogen in Castricum en was 
bij Vitesse onder meer actief als 
speler van het eerste elftal, coach 
van het eerste elftal en in vele 
andere hoedanigheden. Op don-
derdag 29 november is Nic Lute 
te gast in het radioprogramma 
‘de 100 van Castricum’ en zal de 
historie van de voetbalvereniging 
de revue passeren. Het interview 
wordt donderdagavond uitge-
zonden van 21.00 tot 22.00 uur 
op radio Castricum 105. (foto: 
Combi Loek Anderson).

Boodschappeninzameling 
bij AH voor arme Polen
Castricum - De stichting Dom 
Dziecka uit Winkel is vrijdag 
aanwezig in Albert Heijn in 
winkelcentrum Geesterduin om 
boodschappen in te zamelen 
voor twee kindertehuizen en een 
verzorgingstehuis in Stargard in 
Polen. Marianne Veldhuizen van 
de stichting vertelt: “Twee keer 
per jaar gaan wij met een hulp-
transport naar Polen. Ons vol-
gende transport staat gepland 

op 18 december, een speciaal 
kersttransport. Om mooie kerst-
pakketten te kunnen samenstel-
len vragen wij de Castricummers 
een boodschap te schenken. De 
kinderen zijn dol op stroopwafels 
bijvoorbeeld, maar ook de ou-
deren willen we verwennen en 
de gezinnen in Stargard die het 
niet breed hebben.”   De web-
site www.stichtingdomdziecka.nl 
biedt meer informatie.  

Allemaal nieuwe bril van Pearle 
Castricum - Opvallend veel mensen hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid hun ogen gratis te laten 
meten en een flinke korting te ontvangen op een complete bril tijdens de feestelijke heropening van Pearle 
Opticiens in winkelcentrum Geesterduin. De winkel heeft een metamorfose ondergaan waarbij een ruimte-
lijke indeling is ontstaan en waar de collectie van zo’n 1.000 monturen uitstekend tot zijn recht komt. 

Nieuw Winterprogram- 
ma  van Plusactiviteiten
Castricum - Het nieuwe Plusactiviteiten winterprogramma 
2007-2008 wordt woensdag 28 november gratis huis-aan-
huis bezorgd in Castricum, Limmen, Akersloot, Heemskerk, 
Heiloo, Uitgeest, Beverwijk, Egmond en Wijk aan Zee. Het is 
een breed en divers cursusaanbod voor jong en oud: ontmoe-
ten, ontspannen, creativiteit, iets leren of lekker bewegen.

Het winterprogramma 2007-2008 
bevat informatie over het cursus-
aanbod op gebied van: compu-
terlessen, creativiteit, educatie, 
gezondheid, hobby en vrije tijd, 
kunstzinnige vorming, muziek, 
sport, talen, typen en vele andere 
cursussen. 
Met de computercursussen kan 
men computerkennis vergroten 
voor thuis of op het werk: com-
putergebruik (ook 55+), Win-
dows XP, Word, Excel, Internet, 
Linux, website maken en digitale 
fotografie.
De vakantiecursussen kan men 
in Italiaans, Spaans, Pools doen 
en conversatielessen zijn er in 
Duits, Frans, Engels, Italiaans, 
Spaans en Portugees. De opfris-
cursus Nederlands is om kennis 
op te halen.
In wonen en interieur werkt men 
met kleur, verlichting, indeling, 
materiaalgebruik. 
Bij de diverse kookcursussen zo-
als Japans koken (sushi, bento, 
noodles, tempura en denburi), 
Frans koken of Italiaans koken 
ontdekt men originele en smake-
lijke gerechten en hapjes. 
Sterrenkunde gaat in op heelal, 
zonnestelsel, melkweg, waarne-
mingen en ruimteonderzoek.
Origineel zijn Japans papier ma-
ken (handgeschept met mooie 
effecten) en Chinees schilderen 
(een kunstvorm van schoon-
schrijven met penselen, speciale 
inkt op rijstpapier en zijde).
Helemaal jezelf, enneagram, 
mensenkennis of neuro linguïs-
tisch programmeren zijn gericht 
op het ontwikkelen van zelfken-
nis en het omgaan met anderen 
(thuis en op het werk).
Bij psychologie, opvoeden, filo-
sofie of mythologie wordt de al-
gemene kennis verdiept. 
Bij meteorologie (weerkunde) 

leert men van een weerkundige 
van het KNMI hoe de weersver-
wachting tot stand komt. 
In tuin ontwerpen houdt men re-
kening met inrichten en beplan-
ting en bij snoeien leert men de 
beste snoeitechnieken. 
Naast tekenen, schilderen, 
beeldhouwen speksteen zijn er 
op creatief gebied glas in lood, 
edelsmeden - zilveren ring ma-
ken, kalligraferen, grimeren. 
bloemschikken of diverse work-
shops zoals scrapbook maken, 
mozaïeken, vilten, kettingen ma-
ken. In haarknippen leert een 
vakdocente u de basistechnieken 
van het knippen.
Bij fotografie of videofilmen staat 
goed fotograferen of filmen cen-
traal. Men leert foto’s met de 
computer bewerken bij digitale 
fotografie. Gezellig en leerzaam 
zijn de cursussen bridge, wijnen, 
port en kaas, whisky. 
Lekker bewegen bij power yoga, 
pilates, tai-chi en ontspannen 
door ontspanningsmassage voor 
vrouwen, spirituele ontwikkeling, 
stressbeheersing, voetreflexzo-
nemassage, tarot en astrologie. 
In het voorjaar gaat inline skaten 
van start. 
Interessante lezingen over Atlan-
tis, kunstgeschiedenis, Da Vinci 
Code, heksenvervolging, sprook-
jes en vogels leren herkennen : in 
januari: ‘Wintervogels’ en in mei: 
‘Vogels in voorjaar en zomer’ le-
zing en excursie). Matthäus Pas-
sion behandelt in twee lessen de 
ontstaansgeschiedenis.

Wie het programma niet thuis 
ontvangen heeft kan het halen 
bij de bibliotheken of op het kan-
toor van Plusactiviteiten. Men 
kan alle informatie ook vinden 
op www.plusactiviteiten.nl. Voor 
meer informatie: 0251-671837.

Informatieavond 10 december 
Bewustwording, innerlijke rust 
en zelfvertrouwen door Reiki 
Castricum - “Bewustwording, 
innerlijke rust en zelfvertrouwen 
worden door Reiki versterkt. 
Door zichzelf dagelijks te be-
handelen en zich af te stemmen 
op deze energie ontstaat er een 
ommekeer in je bewustzijn. Reiki 
ondersteunt ons onze levens-
problemen op te lossen door 
ons weer te verbinden met ons 
aangeboren inzicht, onze eigen 
kracht.”
Aan het woord is Jeanette 
Stengs. Op maandag 10 decem-
ber van 20.00-21.30 kan men 
een lezing over dit onderwerp 

bijwonen in buurthuis Wijk aan 
Duin, Wilgenhoflaan 2c te Be-
verwijk. De toegang is vrij en 
tijdens de deze informatieavond 
is het mogelijk om een korte 
kennismakingsbehandeling te 
ontvangen. 

Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Jeannette 
Stengs, Reiki Master lid van de 
Reiki Alliance, het Internationale 
verband van traditionele Reiki 
Masters, tel. 0251-657580/06-
30016054 www.reikicastricum.
nl.
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Kerst play-in bij feest-
band De Windjammers
Castricum - Op vrijdag  14 december houdt de Castricumse feestband De Windjammers weer haar jaarlijkse 
Kerst Play-in. De feestband bestaat uit slagwerkers en blazers (saxofoons en koperblazers). Zij nodigen muzikan-
ten uit om samen hun kerstrepertoire te spelen onder begeleiding van dirigent Richard Beentjes en er een sfeer-
volle avond van te maken. Opgeven kan via de site, www. dewindjammers.com of door te mailen naar de secretaris 
Margriet Marree, marree@casema. nl. Het clubhuis, Q- Klein, staat op Sportpark Noordend, naast de fietsenstalling 
van het J.P. Thijsse college. Het clubhuis is om 20.00 uur open en het musiceren is vanaf 20.30 uur. 

Originele (kerst)cadeaus bij ‘Ook Voor Jou’ 
Beverwijk - ‘Ook Voor Jou’ is een stichting die onder andere 
dagbesteding verzorgt voor mensen met een verstandelijke 
beperking. Tijdens deze dagbesteding wordt arbeidsmatig 
werk verricht voor externe bedrijven, maar er worden ook arti-
kelen geproduceerd ten behoeve van de eigen winkel. De win-
kel is, net als de dagbesteding, gevestigd in de Diezestraat 18 
in Beverwijk. De openingstijden van de winkel zijn op maan-
dag, dinsdag en donderdag van 10.00 tot 12.00 uur en van 
14.00 tot 16.00 uur.

Klanten die de winkel bezoeken 
zullen geholpen worden door de 
cliënten die ook de producten 
hebben gemaakt. Er is keus uit 
diverse soorten cadeauartike-
len. Er zijn verschillende soorten 
zeepproducten zoals letterzeep-
jes, badschuim, shampoo, bad-
zout, handzeep en dergelijke. 
Maar er zijn ook pindakransen, 
vetbollen, kaarten, geurzakjes en 
nog veel meer. Dit alles natuurlijk 
in een leuke cadeau-verpakking, 
eventueel aangevuld met acces-
soires. 
Klanten kunnen in de winkel ook 
zelf een cadeautje samenstellen 
van de verschillende producten. 
Daarnaast is er de mogelijkheid 
voor bedrijven om zelf samen-
gestelde kerstpakketten te laten 
maken van de zelf gemaakte en/
of aangeleverde producten. 
Tevens biedt stichting ‘Ook Voor 
Jou’ buitenschoolse opvang aan 
kinderen uit het speciaal onder-
wijs op de woensdagmiddag, de 
zaterdag en in de schoolvakan-
ties. Op deze manier kunnen 

kinderen zich door middel van 
leuke activiteiten in een groep 
ontwikkelen en is er voor de ou-
ders gelegenheid iets voor zich 
zelf te doen. 
Op zaterdag gaat de groep altijd 
een uur sporten bij sportschool 
‘De Meer’ onder leiding van een 
fysiotherapeut.
Daarbij is er bij ‘Ook Voor Jou’ 
de mogelijkheid voor individuele 
thuisbegeleiding. Tijdens deze 
begeleiding kan aan leerdoelen 
gewerkt worden zoals bijvoor-
beeld leren boodschappen doen, 
aanleren sociale vaardigheden, 
knutselen, trainen openbaar ver-
voer. 
Voor jongeren met een verstan-
delijke beperking van 16 jaar 
en ouder is er een 16+ groep. 
Deze groep jongeren gaat met 
begeleiding van de stichting één 
keer in de vijf à zes weken iets 
leuk doen met elkaar. Ze zijn al 
bij Jan Smit en een televisie-op-
name geweest, maar hebben ook 
geschaatst, gekookt, gefietst en 
dergelijke. Voor de komende tijd 

zijn er uitjes gepland naar het 
carnaval, de bioscoop, de disco-
theek in Alkmaar en de schaats-
baan.

Meer informatie over alles wat 
stichting ‘Ook Voor Jou’ te bie-
den heeft is te vinden op de 
website: www.ookvoorjou.com. 
Of kom gewoon eens langs in 
het pand aan de Diezestraat 18 
in Beverwijk. Meer informatie is 
ook te verkrijgen per telefoon 
0251-208238 of e-mail: info@ 
ookvoorjou.com

Kerstmarkt bij Reuring op Stal: 
Oliebollen eten 
voor het goede doel
Castricum - Op zaterdagavond 8 december is manege Reuring 
op Stal omgetoverd tot een sfeervolle kerstmarkt. Kraampjes 
met kerstartikelen, koek en zopie, oliebollen en paardenspul-
len vullen de overdekte binnenrijbaan. 

Men kan zich onder andere laten 
schminken, genieten van live mu-
ziek of zelf een poging wagen bij de 
karaoke, meebieden op artikelen 
tijdens de veiling, spelletjes doen, 
de toekomst laten voorspellen door 
waarzegsters en op de foto met de 
kerstman. Bij binnenkomst betaalt 
men 1,00 euro entree, waarvoor 
men een lot ontvangt en tijdens de 
loterij automatisch meedingt naar 

leuke prijzen.De totale opbrengst 
van de avond komt ten goede aan 
Brooke Hospital for Animals. De 
stichting helpt zieke, gewonde en 
door honger uitgeputte werkpaar-
den en ezels van straatarme men-
sen in ontwikkelingslanden. De 
toegewijde lokale dierenartsen van 
Brooke Hospital for Animals en hun 
teams geven gratis diergeneeskun-
dige hulp, voorlichting en cursus-
sen in dorpen in Egypte, India, Jor-
danië en Pakistan.  Reuring op Stal 
hoopt op een flinke opkomst om 
zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor dit goede doel. Iedereen is dus 
welkom om een oliebolletje mee te 
happen voor Brooke Hospital for 
Animals tijdens de kerstmarkt op 
zaterdagvond 8 december vanaf 
18.00 uur tot en met 21.00 uur. 
Locatie: Manege Reuring op Stal, 
Polderdijk 2, Castricum. 

Dorpsstraat 18 Castricum

vrijdagmiddag 30 november
aanvang 16.00 uur

Live Amsterdam  
KLAAS

TESSELAAR
gratis entree

Dorpsstraat 20 Castricum

Vrijdag 30 november

MANNEN v. BLA BLA
Zaterdag 1 december

SINTERKLAASDISCO
van 2-10 jaar / € 3.- entree all inclusive

17.-00 - 19.00 uur
Zondag 2 december

JAM SESSIE

www.buonaseracastricum.nl
7 dagen per week geopend

Kinderworkshop bij 
Mem’s atelier
Castricum - Zaterdag 8 december en woensdag 12 december kunnen 
de kinderen weer aan het werk om voor kerstmis iets moois te maken 
bij Mem’s atelier. De workshop duurt van 14.00 tot 15.30 uur en de kos-
ten zijn 15,00 euro. De kinderen krijgen tijdens het werken drinken en 
wat lekkers. Mem’s atelier is te vinden in Castricum aan De Loet 294. 
Voor opgave of informatie tel. 0251-670775. Ook voor volwassenen zijn 
er kerstworkshops, op een ochtend, middag of avond die men in overleg 
vaststelt. Er kan gekozen worden uit verschillende kerststukken, voor op 
tafel of aan de deur. Zie voor meer informatie www.memsatelier.nl.

Twee sterren!
Bakkum - Chef-kok Thorvald 
en zijn broer, gastheer Gaylord 
de Winter hebben hun twee Mi-
chelin-sterren voor restaurant 
Apicius behouden. Dat werd 
dinsdag bekendgemaakt.

De keuken van het sfeervolle 
restaurant aan de Van der Mij-
leweg heeft zich gespeciali-
seerd in de Franse en Mediter-
rane keuken, waarbij gebruik 
gemaakt wordt van natuurlijke 
en seizoensgebonden produc-
ten. 
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College naar buitengebied
Op sokken aan de keukentafel
Castricum - Het college van burgemeester en wethouders van 
Castricum bezocht dinsdag 20 november twee bedrijven in 
het buitengebied: het melkveebedrijf van de gebroeders Hun-
nekink in Limmen en het melkveebedrijf van Michiel Mooij in 
Castricum.

De druk op de overwegend 
agrarische grond neemt de 
komende jaren toe. Om afge-
wogen besluiten te kunnen ne-
men, trekt wethouder Portegies, 
portefeuille Buitengebied, met 
regelmaat het buitengebied in, 
zo vaak als mogelijk vergezeld 
van het voltallige college van 
B&W. Het college ervaart zo ter 
plekke wat er speelt. 
De gemeente Castricum heeft 
een dynamisch buitengebied 
waar van alles gaande is op 
het gebied van natuur, land- 
en tuinbouw, water, recreatie, 
infrastructuur en woningbouw. 
Alle ‘spelers’ snakken naar 
meer ruimte. 
Tijdens de excursie van 20 no-
vember bezocht het college het 
melkveebedrijf van de gebroe-
ders Hunnekink in Limmen en 
het melkveebedrijf van Michiel 
Mooij in Castricum. Opval-
lend was het grote verschil in 
bedrijfsvoering. Waar de firma 
Hunnekink het zoekt in schaal-
vergroting, richt Mooij zich juist 
op de nevenactiviteiten. Het 
zijn beide topbedrijven: de een 
heeft de grootste melkproduc-
tie in Castricum (jaarlijks 1,2 
miljoen kilo melk), de ander is 
het grootste qua grondgebied 
(in totaal zo’n 1200 hectare). En 
beide bedrijven ervaren het als 
een probleem dat de percelen 

waarop ze werken niet dicht bij 
het bedrijf liggen. Na de rond-
leiding door de melkveestal en 
langs de melkput waar de 180 
koeien worden gemolken bin-
nen anderhalf uur vervolgt de 
delegatie het gesprek op sok-
ken aan de keukentafel. Christel 
Portegies deed de toezegging 
haar medewerking te willen 
verlenen aan het stimuleren van 
kavelruil. “Kavelruil kan wellicht 
bijdragen aan vermindering van 
de vele kilometers die agrariërs 
nu op de Uitgeesterweg moe-
ten rijden om hun percelen te 
bereiken. Gecombineerd met 
een bedrijfsverplaatsing zou 
grondruil ruimte kunnen cre-

eren van bedrijven die willen 
doorgroeien. De veehouders 
zijn aan zet, het is nu aan hun 
om met een initiatief te komen.”

Michiel Mooij geeft op het erf 
van zijn fraaie historische boer-
derij een korte introductie van 
het bedrijf. Naast de melkleve-
ring aan Ekomel/Campina in 
Limmen, haalt de veehouder 
een aanvullend inkomen uit na-
tuurbeheer van het duingebied, 
uit het stallen van tien paarden 
in zijn pension en uit het ver-
lenen van zorg aan mensen 
die uit het arbeidsproces zijn 
geraakt. “Stuk voor stuk activi-
teiten die goed bij mij en deze 
locatie passen,” legt Mooij uit. 
Daarnaast zorgt deze bedrijfs-
voering voor risicospreiding. 
Hij is niet volledig afhankelijk 
van één marktpartij. De veelzij-

digheid maakt de planning en 
afstemming van activiteiten in-
gewikkeld. “Dat komt ook door 
de verspreid liggende percelen. 
Om het stuk land te bereiken 
moet ik ongeveer een uur met 
mijn vee door het duingebied 
lopen. Gelukkig heb ik genoeg 
hulp in de buurt, maar het zou 
handiger zijn als ik wat grond 
zou kunnen ruilen dichter bij 
huis. Gesprekken daarover met 
Landschap Noord-Holland en 
PWN verlopen tot nu toe moei-
zaam.”
De bevlogenheid van Mooij is 
groot. Zo betitelt de veehouder 
de inhoud van de mestopslag 
achter het bedrijf als het ‘bruine 
goud’. “Doordat ik op mijn bio-
logische bedrijf geen kunstmest 
mag gebruiken, moet ik met 
dierlijke mest de grasgroei op 

mijn percelen stimuleren”, ver-
klaart Mooij, terwijl hij naar de 
keuken loopt. Al bijna gerouti-
neerd ontdoen de aanwezigen 
zich opnieuw van hun schoei-
sel. 
Oplossingen
Als Mooij nog enkele knelpun-
ten op zijn bedrijf uit de doeken 
doet, proberen gemeentesecre-
taris Leo ’t Hart en wethouder 
Christel Portegies oplossingen 
aan te dragen. “Als gemeente 
hebben wij contact met veel 
organisaties en instanties. We 
kunnen daardoor ook verbin-
dingen leggen en helpen om 
bruggen te slaan. Dit soort ex-
cursies kunnen het wederzijdse 
begrip vergroten en ertoe bij-
dragen dat het buitengebied 
nog beter wordt beheerd.” (Foto: 
Bert Hartman).

Coaching voor het reali-
seren van je plannen
Regio - Wie zich tegenwoor-
dig laat coachen is helemaal 
in. Daar is weleens anders over 
gedacht. Maar nu laten men-
sen zich coachen omdat ze een 
praatpaal willen. Iemand waar 
je tegenaan kan praten en die 
redelijk en verstandig reageert. 
Iemand die je vervolgens prik-
kelt om op een positieve manier 
verder te denken en die je sti-
muleert om concrete acties te 
ondernemen. Je coach maakt 
je bewust van je kracht en je 
energie. Als je met je coach 
een actieplan bespreekt is het 
ook je coach die je helpt bij het 
realiseren daarvan. 

We praten hier over personal 
coaching. Deze coaching wordt 
gekozen door mensen die even 
vast zitten met persoonlijke 
vragen of loopbaankwesties. 
En coaching wordt gekozen 
door managers en onderne-
mers die behoefte hebben aan 
een sparringpartner. Kiezen 
voor Toplicht Coaching is kie-
zen voor begeleiding naar een 
vooraf afgesproken doel. Jouw 
doel! Geen oeverloos gepraat 
maar oplossingsgericht bezig 
zijn. Meer is te lezen op www.
toplicht.nl. Een kennismakings-
gesprek is vrijblijvend. Bel nu 
met 0251-239832. 

De CDA Statenfractie
op bezoek in Castricum 
Castricum - Vrijdag 16 november zijn de CDA Statenleden 
Johan Bruins Slot (fractievoorzitter) en Claudia Herbeck 
(woordvoerder voor het gebied de Zanderij in de Commissie 
Ruimtelijke Ordening en Grondbeleid) op bezoek geweest in 
Castricum. Het onderwerp van het werkbezoek was de Zan-

derij. 
Overige deelnemers aan het 
werkbezoek waren de wethou-
ders C. Portegies en J. Hommes, 
de heer Huibers van het Clusius 
College, de heer Boeters namens 
voetbalvereniging Vitesse ’22, de 
heer J. Kuiper van Landschap 
Noord-Holland, de heer E. Cure 
namens BPO, de projectleider 
van De Zanderij de heer Boers 
en de voltallige CDA fractie Cas-
tricum: Marianne Zonjee-Zonne-
veld, Maria Overtoom, Wim Swart 
en Fer Wilms.
Een wandeling rondom het ge-
bied was het eerste onderdeel 
van dit werkbezoek. Daarbij werd 
aan de provinciale afgevaardig-
den uitleg gegeven hoe men de 
invulling van het gebied graag 
zou zien en hoe men met elkaar 
samenwerkt. Zoals men mogelijk 

weet is dit gebied door de pro-
vincie aangewezen als uitslui-
tingsgebied. Dit betekent dat er 
in principe ‘niet veel’ mogelijk is, 
maar wel wat. Echter, vooralsnog 
is woningbouw uitgesloten. Daar-
naast werden de statenleden in 
het gemeentehuis ontvangen 
voor een presentatie van moge-
lijke varianten voor de invulling 
van dit gebied, de bouw van een 
Groenhuis en de verplaatsing van 
het Clusius College van de Oran-
jelaan naar de Zanderij/Puikman.
De CDA Statenleden staan zeer 
positief tegenover de wijze waar-
op diverse partijen met elkaar 
werken om tot een goede invul-
ling te komen van het gebied 
achter het station. Verder werden 
er nog goede ‘tips’ gegeven om 
te zorgen dat de behandeling in 
de Staten in een later stadium 

positief zou kunnen verlopen. 
Uit de discussie bleek ook dat 
het belangrijk is dat er een kop-
peling gemaakt wordt tussen de 

Zanderij/Puikman en de Oranjel-
aan. Op de Oranjelaan dient, na 
de verplaatsing van het Clusius, 
woningbouw plaats te vinden. Dit 

laatste punt is al meerdere malen 
tijdens de behandeling van dit 
onderwerp in de carrouselverga-
deringen door de CDA fractiele-
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Radio Castricum105 
organiseert radiodebat!
Castricum - Radio Castricum105 organiseert op zondag 2 de-
cember een Politiek Café, waar ook de zeven lokale politieke 
partijen aan zullen deelnemen. 

Ook inwoners krijgen de moge-
lijkheid om hun vragen te stellen 
aan één of meerdere partijen. 
Dat kan gaan over diverse on-
derwerpen die de inwoners be-
zighouden: van zorg tot woning-
bouw, van sportvoorzieningen tot 
geluidsoverlast.
In de aanloop naar de gemeente-
raadsverkiezingen (begin 2006) 
organiseerde het radiostation 
ook al diverse live radiodebat-
ten. Zelfs met de verkiezing van 
de Provinciale Staten eerder dit 
jaar werd er een debat georga-
niseerd met de lijsttrekkers uit de 
provincie. 
Die succesvolle opzet zal ook 
ditmaal hetzelfde zijn, echter is 
er meer tijd voor het stellen van 
vragen door inwoners uit de ge-
meente.
Men kan de vraag voor 30 no-
vember mailen naar: contact@ 

castricum105.nl of per post stu-
ren naar Radio Castricum105, 
Postbus 307, 1900 AH Castricum.
Uiteraard kan men ook met de 
vraag voor het debat terecht bij 
de organisatie. Het debat vindt 
plaats op zondag 2 december 
tussen 16.30 en 18.00 uur in Café 
Me Tante aan de Dorpsstraat in 
Castricum. Iedereen kan dit de-
bat bijwonen: de toegang is gra-
tis en uiteraard wordt het ook live 
uitgezonden op Radio Castricum 
105. De vaste zondagsprogram-
mering wordt dan ook aange-
past.
Castricum105 is te ontvangen op 
105.0FM in de ether, 104.5FM op 
de kabel in Bakkum en Castri-
cum en op 89.0FM op de kabel 
in Akersloot, Limmen en op De 
Woude. Ook via internet kan men 
luisteren: surf naar www.castri-
cum105.nl.

Showdance weer in de lift
Castricum - Naast het enorme populaire HipHop/Streetdance 
is er ook steeds meer vraag naar Showdance bij dansschool 
Luut Griffioen. Luut: “Er mag tegenwoordig weer flink uitge-
pakt worden met boa’s, veren, tooien et cetera. Bovendien zijn 
gouwe ouwe nummers als Copacobana, Grease Lightning en 
No Business Like Showbusiness weer helemaal terug.” 

Showdance is een combinatie 
van verschillende dansstijlen. 
“Het accent van showdance ligt 
op het instuderen van spetteren-
de shows, waarbij ook aandacht 
besteed wordt aan uitstraling 
en het overbrengen van jouw 
enthousiasme naar het publiek. 
Deze lessen zijn een goede op-
stap om later voor een groter pu-
bliek optredens te verzorgen.”
Mariz geeft al jaren Showdance 
in de zalen van Danscentrum 
Luut Griffioen te Castricum. 

Daarnaast worden er hier ook 
lessen gegeven in HipHop/
Streetdance, Shape&Dance 25+ 
en Breakdance. Bijna maande-
lijks bezoekt Mariz conventies 
om op de hoogte te blijven van 
alle nieuwtjes op dans- en sport-
gebied en om zo iedere les weer 
up-to-date te zijn. 
Alle lessen duren 1 uur zonder 
pauze en worden gegeven in 
rookvrije zalen. Voor meer in-
formatie: www.mariz.nu of 06-
53192461.

“Bekroning op ons werk!”

Van Wijngaarden is de Zaanse 
ondernemer van het jaar 2007
Regio – Het familiebedrijf Van Wijngaarden BV, producent van 
mayonaise en sauzen, heeft de Zaanse ondernemersprijs 2007 
gewonnen. En daar zijn vader Ron en zoon Michel van Wijn-
gaarden terecht heel erg trots op. Ron: “De toekenning van de 
prijs is een bekroning op de bloeiende geschiedenis van dit 
familiebedrijf.” Het bedrijf is vooral bekend door de tubes en 
potten Zaanse Mayonaise.

De grootvader van Ron begon 
in 1929 aan de Oostzijde in 
Zaandam een afvulbedrijf van 
slaolie. De jarenlange kennis 
van olie, die doorgegeven werd 
van vader op zoon, is de basis 
van de grote variatie in sauzen 
van Van Wijngaarden die ge-
liefd is in eigen land, maar ook 
ver daarbuiten. De populaire 
tube Zaanse Mayonaise zag 
het levenslicht in 1963. Sinds 
het midden van de jaren zes-
tig, toen vanuit de Lagedijk in 
Zaandijk, is Van Wijngaarden 
ook mayonaise in potjes en 
vele ander verpakkingsvormen 
gaan leveren. Michel: “Wij wa-
ren de eerste die de statube op 
de markt introduceerden. Het 
geheim van de Zaanse Mayo-
naise zit hem in de 80% olie en 
de perfecte balans met kruiden 
en overige ingrediënten die de 
Zaanse Mayonaise haar zachte 
smaak geven. Een balans die 
zorgt voor een pure emulsie, 
zonder extra bindmiddel.” Het 
assortiment van Van Wijngaar-
den is ondertussen uitgebreid 
met onder andere tomatenket-
chup, curryketchup, fritessau-
zen, slasaus en diverse andere 
sauzen.
 Er waren drie ondernemers 
genomineerd die de prijs in 
de wacht konden slepen bij de 
verkiezing. Naast Van Wijngaar-

den, werden ook Boko dakbe-
dekking en Floris Binnenhuis 
Center gepresenteerd tijdens 
de Zaanse Ondernemersdag. 
Een meerderheid van de 450 
aanwezige ondernemers koos 
voor Van Wijngaarden. Sinds 
zes jaar is Van Wijngaarden 
gevestigd op de Soldaatweg in 
Wormerveer. Het bedrijf waarin 
30 medewerkers actief zijn, is 
recent aan verandering onder-
hevig geweest onder meer door 
het aantrekken van salesmana-
ger Erik van der Laan. Hij ver-
telt: “De jury is vooral onder de 
indruk geraakt van het hoog-
waardige en het zes jaar gele-
den volledig geautomatiseerde 
productieproces van Van Wijn-
gaarden. Door dit ultramoder-
ne productieproces heeft Van 
Wijngaarden ook de flexibiliteit 
om in opdracht hoogwaardige 
sauzen te produceren. Anders 
dan wellicht gedacht is een zo 
lang bestaand product het re-
sultaat van innovatie en nieuwe 
technologieën.” Verder is de 
opzet van de fabriek en het 
laboratorium zeer modern met 
hoge hygiëne waar het voor 
het personeel schoon en veilig 
werken is. Ron: “Er is voldoen-
de capaciteit om volumegroei 
te kunnen waarborgen voor nu 
en in de toekomst. Financieel is 
het bedrijf solide en de inbed-

ding van Van Wijngaarden in de 
Zaanse ondernemingswereld is 
gewaarborgd. We zijn lid van de 
ondernemerskring en zijn spon-
sor van verschillende sportclubs 
en culturele evenementen.” Van 
Wijngaarden heeft bewezen dat 
een nuchtere Zaankanter in 
staat is een bedrijf met een echt 
Zaans product op de wereld-
kaart te zetten en te houden!

Hulp nodig? 
Akersloot/Limmen - Vragen 
over welzijn, wonen en zorg? 
Waar moet men dan naar toe? Het 
antwoord is ‘Clip en klaar’,  naar 
het Cliënteninformatiepunt in de 
buurt. In Akersloot kan men iedere 
dinsdagmorgen  tussen 9.30 en 
11.30 langskomen in ’t Kruispunt, 
Mozartlaan  1a en in Limmen ie-
dere donderdagmorgen tussen 
9.30 en 11.30 uur in de Cameren, 
Lage Weide 3. Een afspraak maken 
is niet nodig. Hier vindt men een 
luisterend oor en kennis van het 
totale hulpaanbod in de gemeente 
Castricum. De medewerker van de 
Clip geeft gratis advies en informa-
tie. Men wordt op weg geholpen of 
in contact gebracht met de juiste 
instellingen. Als het nodig is kan 
ook direct al ondersteunende hulp 
ingeschakeld worden.  Als het om 
geïndiceerde hulp gaat, waar toe-
stemming van de gemeente voor 
nodig is, helpt men desgewenst 
met het invullen van formulieren 
en zorgt men dat het Zorgloket 
contact opneemt. Buiten de bo-
vengenoemde openingsuren kan 
men bellen met 0251–656562.
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Forento en Pancratius: 
Al 25 jaar sinterklaastoneel
Castricum - Vijfentwintig jaar geleden vroeg de winkeliersver-
eniging Castricum aan Forento en Pancratius of zij een sinter-
klaasvoorstelling konden verzorgen voor de kinderen van hun 
klanten. De beide toneelgroepen vonden het een leuk idee en 
sindsdien hebben zij 25 jaar lang twee volle weekenden op al-
lerlei locaties gespeeld. 

Steeds weer werden de doldwaze 
perikelen van Grote Piet en zijn 
twee kleine pietjes naar voren 
gebracht. Het gegeven dat Grote 
Piet iets doms doet en de kleine 
pietjes alles weer moeten redden 
is tijdloos. De gebeurtenissen en 
de manier waarop hebben een 
steeds moderner jasje gekre-
gen. Bas Bruinsel, schrijver van 
kindertoneelstukken, was een 
onuitputtelijke bron in het be-
denken van figuren en situaties, 
een goede leerschool voor Marie 
Louise Middelhoff die zijn taak 
na vijftien jaar heeft overgeno-
men. ‘Greet Verkleedt’ zal weer 
met veel plezier de kleding van 
de zeventien spelers sponsoren, 
die er prachtig en kleurrijk uit zal 
zien. 
Dit jaar is er gekozen voor een 
verhaal dat betrekking heeft op 
het 25-jarig jubileum. De groep 
bestaat namelijk uit oud-spelers, 
jonge en nieuwe spelers die hun 
best doen om er samen één groot 
feest van te maken ondanks de 
kiespijn van Grote Piet. 

‘De droom van Grote Piet’
Grote Piet heeft kiespijn en 
de kleine pietjes sussen hem 
in slaap. Hij droomt en in een 
droom kan er natuurlijk van alles 
gebeuren. De kiespijn gaat niet 
weg. Allerlei figuren van vroeger 
en nu komen langs om van alles 
aan Sinterklaas te vragen. Ali As-
tra wil Grote Piet helpen maar is 

steeds haar kleedje kwijt.
Twee oude dames komen Sint 
halen voor het bejaardentehuis. 
Twee dames komen uit België 
omdat hun koning ook sinter-
klaas wil vieren. De vier dames 
krijgen ruzie en doen een vis-
wedstrijd. Twee andere pietjes 
bedenken steeds een ander be-
roep. Zij willen geen piet meer 
zijn. Een moeder komt haar zoon 
Roderick brengen als opvolger 
van Sinterklaas. Slaappiet doet 
niet anders dan overal in de weg 
liggen. Droompiet probeert de 
kleine pietjes te helpen door op 
zoek te gaan naar droomzand 
en deze nachtmerrie te stoppen. 
Sportpiet wil iedereen aan het 
sporten hebben en Grijze Piet wil 
alleen maar stilte in verband met 
de middagdut van Sint. 
De oma’s nemen Roderick, ver-
kleed als Sinterklaas, Slaap-
piet en Sportpiet mee naar het 
bejaardenhuis. De Belgische 
dames gaan op zoek naar Sin-
terklaas maar vinden hem niet. 
Gelukkig vindt Droompiet einde-
lijk het droomzand en gooit het 
over Grote Piet; deze wordt wak-
ker, wil graag naar de tandarts 
en geeft een feest! 
Aanvang: 12.00 uur; zaal open 
11.30 uur. Toegang 3,00 euro 
voor kinderen van vier tot negen 
jaar en volwassenen. 
Voor meer informatie kan men 
terecht bij de organisatie: Lim-
men Cultuur, tel. 5052235.

Kinderdisco
met Sinterklaas 

Castricum - Op zaterdag 1 de-
cember komt Sinterklaas naar 
Buona Sera op de Dorpsstraat! 
Er wordt daarom een speciale 
kinderdisco georganiseerd voor 
kinderen van 2 tot en met 10 jaar. 
Zij zijn welkom van 17.00 tot 19.00 

euro. Er wordt natuurlijk leuke 
muziek gedraaid, er is limonade 
en chips en elk kind wordt ver-
rast met een cadeautje. Voor de 
ouders is rond die tijd het naast-
gelegen Scala geopend. De en-
tree bedraagt 3,00 euro. 

Geesterduin vereerd met bezoek
Castricum - Zondag bezocht Sint Nicolaas en een groot aantal Zwarte Pieten winkelcentrum Geesterduin. 
Elk kind kreeg de volle aandacht van de Sint. Ondertussen trakteerden de Pietjes op lekkernijen en kon het 
winkelend publiek profiteren van de vele aantrekkelijk geprijsde artikelen. 

Vertelvoorstelling 
voor de peuters 
en kleuters
Castricum - Op zaterdag 2 de-
cember kunnen alle peuters en 
kleuters genieten van de Ver-
telvoorstelling ‘De ring van Sin-
terklaas’. In dit decemberverhaal 
gaat Piet op zoek naar de ring 
van Sint. Ook weten hoe dit af-
loopt? Kom dan op zaterdag 2 
december om 10.30 uur naar de 
kelder van Boekhandel Laan. Na 
afloop is er gelegenheid om te 
spelen, knutselen of iets te drin-
ken. Een kaartje kost 2,50 euro 
voor een kind met begeleiding. 
Kaartjes kan men vooraf of op de 
ochtend zelf bij Boekhandel Laan 
kopen.

Zwarte pietenparty en 
skate-event in Conquista!
Limmen - Op vrijdag 30 november en zaterdag 1 december 
staat Conquista helemaal in het teken van Sinterklaasavond. 
Zij hebben van de goedheiligman vernomen dat er deze dagen 
enkele zwarte pieten Conquista komen bezoeken. 

Om de pieten welkom te heten is 
het Conquista Cafe (16 +) deze 
vrijdag helemaal in sinterklaas-
stijl aangekleed en vind er een 
grootse sinterklaasparty plaats. De 
muziekpiet laat de tofste beats uit 
de speakers knallen en de peper-
noten zullen rijkelijk in het rond 
vliegen.
Verder kan er op vrijdag en zater-
dagavond indoor geskate worden 
in Club Xtra (twaalf tot zestien 
jaar). Club X-tra’s indoor skate-
event is geopend van 19.00 tot 
22.00 uur.
Zaterdagochtend is er in Conquista 

voor de Limmer jeugd (vier tot en 
met negen jaar) het zwarte pieten-
feest waarbij vele oud hollandse 
spellen te spelen zijn, het pieten-
parcours gelopen kan worden en 
er een pietenmuts geknutselt kan 
worden. Dit allen onder begelei-
ding van zwarte pieten.
Het café is vrijdagavond geopend 
van 20.30 tot 1.00 uur en zaterdag-
ochtend vindt het zwarte pieten-
feest voor de kinderen van 10.30 
tot 12.00 uur plaats. De entree voor 
dit zwarte pietenfeest is 1,00 euro.
Het bezoekadres van Conquista is 
Kerkweg 50 in Limmen.
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Zwarte Pieten
gymen bij Vios
Castricum - Zaterdag 1 de-
cember komen er Zwarte Pieten 
meegymmen bij sportvereniging 
Vios. De Pieten zullen meegym-
men met ouder- en kindgym en 
bij de kleuters. Vanaf 12.00 uur 
is er een instuif voor de Vios-le-

den van zes jaar en ouder. Ook 
hier zullen de Pieten aanwezig 
zijn. Alle Vios-leden mogen voor 
de instuif een introducé meene-
men. Net als voorgaande jaren 
worden er weer veel kinderen 
verwacht.

Jeugdroman SOS Tsunami 
nieuw werk van Leo Bersee
Castricum – De Tsunami door de ogen van kinderen die de 
zeebeving meemaakten én de activiteiten van Artsen zonder 
Grenzen die met behulp van de Rainbow Warrior van Green-
peace hulp bood; daar gaat de nieuwe jeugdroman van Leo 
Bersee over. 

Bersee, die ooit zelf een zeebe-
ving meemaakte als stuurman, 
is er uitstekend in geslaagd de 
ramp die plaatsvond in decem-
ber 2004 vanuit twee invals-
hoeken te beschrijven. Zowel 
de belevenissen van de slacht-
offers als van de hulpverleners 
worden belicht. Twee kinderen 
uit Atjeh, Putri en Nurdin, en 
een Nederlands stuurman spe-
len de hoofdrol. Het werk van 
Artsen zonder Grenzen wordt 
beschreven en na het lezen van 
dit spannende boek weten kin-
deren vanaf negen jaar precies 
wat een tsunami is.
Leo vertelt: “Een van de hulpor-
ganisaties die in actie kwam na 
deze verschrikkelijke ramp was 
Artsen zonder Grenzen. Toen 

Greenpeace hun schip de Rain-
bow Warrior aanbood om het 
vervoer van hulpgoederen over 
water mogelijk te maken, werd 
dit dankbaar geaccepteerd. De 
onderhoudsbeurt in Singapore 
werd afgebroken en op 2 januari 
2005 vertrok het onder Neder-
landse vlag varende schip naar 
Medan om medicijnen en voed-
sel te laden. Wekenlang voeren 
schip en bemanning onder ui-
terst moeilijke omstandigheden 
naar de plaatsen waar de nood 
het hoogst was.” 

De illustraties zijn van Vincent 
van Wanrooi. Het boek is te koop 
in de boekhandel voor 14,95 euro 
of te bestellen onder nummer 
978-90-8616-011-2.

Viswedstrijd
Limmen - Onder goede omstan-
digheden is op zondag 25 no-
vember de eerste wedstrijd van 
de wintercompetitie gevist. Als 
viswater was gekozen het Noord-
hollandskanaal te Boekel. Snel na 
het aanvangsignaal zag men al de 
eerste hengels krommen, dat viel 
al niet tegen. 
Na het snelle begin werden de 
beten minder maar na ruim an-
derhalf uur begon het te stromen 
en kreeg de vis er zin in. Vooral de 
vissers die de stok hadden uitge-
pakt wisten goed hun vis te van-
gen, heel trage beten maar wel 
grote voorns en een verdwaalde 
brasem. 
Bij de weging bleek dat Nico 
Schouws op kop zijn kopnummer 
wist te verzilveren in een eerste 
plek met ruim tien kilo, in het an-
dere vak was het staartnummer 
de grote winnaar, Toon Colonello 
wist met ruim elf kilo zowel zijn 
vak als de wedstrijd te winnen. Bij 
iedereen viel vis te wegen en dat 
is in de winter wel eens anders.

Monumenten te 
zien op open dag 
Oud-Castricum 
Castricum - De eerstvolgende 
open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum wordt gehouden 
op zondag 2 december van 11.00 
tot 16.00 uur in het Historisch 
Informatiecentrum De Duynkant 
aan de Geversweg. 
Er is een nieuwe expositie te be-
zichtigen met als thema de rijks-, 
provinciale- en gemeentelijke 
monumenten in Castricum en 
Bakkum. Deze vertellen iets over 
de samenleving in een bepaalde 
periode en over de technische en 
esthetische opvattingen in die 
tijd. Het oudste rijksmonument is 
de dorpskerk. Boerderij Kronen-
burg is een voorbeeld van een 
provinciaal monument.
De leden van de werkgroep zijn 
aanwezig om vragen te beant-
woorden over de geschiedenis 
van Castricum en Bakkum of 
over familieleden. 
Daarvoor is echter meer gele-
genheid op elke maandag- en 
woensdagavond van 19.30-21.30 
uur, wanneer De Duynkant ook is 
opengesteld.
Informatie over de werkgroep 
is ook te vinden op de website 
www.oudcastricum.com.

Werkgroep zoekt
materiaal voor jaarboek
Castricum - De Werkgroep Oud-
Castricum wil in het 31e jaarboek 
een artikel wijden aan de popmu-
ziek in Castricum in de zestiger 
jaren. Daarvoor is zij op zoek naar 
materiaal dat voor het verhaal ge-
bruikt kan worden. Het gaat niet 
alleen om foto’s uit die tijd van 
optredens van zangers, bandjes 
en diskjockeys, maar bijvoorbeeld 
ook van panden als discotheek 
Relax op de hoek van de Bever-
wijkerstraatweg/Gasstraat. Ook 
krantenknipsels, entreebewijzen 

et cetera zijn van harte welkom. 
Uiteraard krijgt iedereen zijn ei-
gendommen weer terug. Als men 
de werkgroep hiermee van dienst 
kunnen zijn, neem dan even 
contact op met Hans Boot (tel: 
06-40001529;email: hansboot@ 
tele2.nl).
Materiaal kan ook afgegeven 
worden op zondag 2 december 
tussen 11.00 en 16.00 uur tijdens 
de open dag van de werkgroep 
in De Duynkant aan de Gevers-
weg.

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.

Spreekuur komt 
te vervallen 
Castricum - In navolging van 
de andere locaties van Stichting 
Maatschappelijke Dienstverle-
ning M-K gaat het maatschap-
pelijk werk in Castricum vanaf 
1 januari 2008 gesprekken aan-
bieden alleen na telefonische af-
spraak op tel. nr. 0251 – 658787, 
tussen 9.00 – 13.00 uur en tussen 
13.30 – 17.00 uur. Dit betekent 
dat het spreekuur op maandag-
ochtend met ingang van 1-1-
2008 komt te vervallen.
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De dames van CAS RC scoorden 
er tegen Waterland lustig op los 
en bereikten een 76 – 10 overwin-
ning. Het Driede etaleerde ook 
scoringsdrang en versloeg het 
tweede team van Waterland met 
49 – 14. De Shadows ging mee 
in de succesreeks en wonnen de 
eerste uitwedstrijd van het sei-
zoen in Bemmel van de Betuwe. 
Met 0 – 24. Dissonant in deze eu-
forie was de eerste nederlaag van 
de landskampioen. In Amsterdam 
struikelde de ploeg van Gavin Ro-
berts over AAC en verloor met 15 
– 0.
De hoofdmacht kwam niet met 
de sterkste basisopstelling op het 
veld. Om diverse redenen werden 

enkele vaste waarden gepasseerd 
of moesten als reserve beginnen. 
Toch leken de Castricummers de 
betere ploeg in Amsterdam, maar 
het was AAC dat op eigen veld 
een voorsprong nam via een ge-
lukkige try. Dat kwam de inzet aan 
Castricumse zijde niet geheel ten 
goede en lichtelijk gefrustreerd 
bleef de titelverdediger tegen de 
achterstand aankijken. 
Behalve twee afgekeurde tries 
had CAS RC nogal pech met en-
kele scheidsrechterlijke beslissin-
gen. AAC speelde het slim en via 
nog een gelukkige try met conver-
sie en een penalty won de huidige 
nummer 4 van de Ereklasse met 
15 – 0. Ondanks dit eerste verlies 

blijft CAS RC koploper in de Erek-
lasse, omdat de marge met ’t Gooi 
groot genoeg was. De Naardense 
ploeg won met moeite in Leiden 
van Diok.
Komend weekend staat in het 
teken van selectie. De jongere 
jeugd heeft een trainingsweek-
end en Nederland onder 18 is ook 
bij elkaar. 
De Ladies zijn vrij en het Driede 
speelt in Naarden tegen ’t Gooi. De 
Shadows wijken van het stramien 
af en spelen zaterdag 1 december 
om 14.30 uur tegen Groningen en 
laten de ontmoeting volgen door 
een gezellige derde helft. 
De hoofdmacht start de tweede 
competitiehelft thuis tegen Diok. 
Die wedstrijd is zondag 2 decem-
ber om 14.30 uur op sportpark 
Wouterland en belooft opnieuw 
een spannende ontmoeting te 
worden.

Ook de tweede partij van Hans 
tegen Cor Sprenkeling werd ge-
wonnen nu in 23 beurten. On-
danks series van zeven en twaalf 
caramboles moest Cor toch zijn 
meerdere in Hans erkennen. Jo-
han van Venetiën begon ook met 
een geweldige partij met Piet 
Castricum als tegenstander die 
Johan won in veertien beurten en 
hem de nodige punten opleverde. 
Het was eeuwig zonde voor Johan 
dat hij in zijn tweede partij werd 
verslagen door Stephan Castri-
cum in 26 beurten, waardoor zijn 
winstpunten uit de eerste partij 
weer teniet werden gedaan. 
Kees Rörik won vrijdag weer zijn 
beide partijen, eerst was Henk 

Revers het slachtoffer in 22 beur-
ten, waar Kees in zijn laatste beurt 
een serie van zeven caramboles 
maakte. Zijn tweede partij was 
tegen Huib Moot die door Kees 
werd gewonnen in een matige 
partij. Huib Moot speelde in zijn 
partij tegen Siem Groentjes een 
stuk beter en won in 27 beurten 
en maakte een mooie hoogste se-
rie van 23 caramboles.
Louis Groenewoud won ook zijn 
twee partijen, tegen Jeroen van 
de Kerkhof in 27 beurten en te-
gen Eugene Burgzorg in 24 beur-
ten. Cees Brouwer won zijn partij 
tegen Stephan Castricum in mooi 
20 beurten maar verloor weer van 
vader Piet Castricum in 22 beur-

ten. 
Verner Oussoren won zijn par-
tij tegen Eugene Burgzorg in 24 
beurten met goede series van zes 
en zeven caramboles, maar ver-
loor in een slechte partij van Harm 
Regts in 29 beurten. Harm speel-
de zijn tweede partij tegen Jos 
Hes die in een remise eindigde in 
22 beurten, een zeer acceptabele 
partij. Cor Sprenkeling versloeg in 
een mindere partij die 30 beurten 
duurde Henk Revers, Cor maakte 
nog wel een hoogste serie van elf 
caramboles. Dan tot slot nog een 
partij tussen Jos Hes en Jeroen 
van de Kerkhof die door Jos werd 
gewonnen in 30 beurten.
Zaterdag 1 december wordt ’t 
Stetje toernooi gespeeld. De 
deelnemende verenigingen zijn: 
’t Stetje, W.I.K., B.V.O. en Ons Ge-
noegen. Er wordt gespeeld om de 
felbegeerde ‘t Stetje wisseltroffee. 
De aanvang is om 16.00 uur in de 
bridge- en biljartzaal aan de Stet-
weg.

Vier nieuwe club-
records bij Aquafit
Castricum - Zondag 25 november was de tweede competi-
tiewedstrijd van Aquafit. Deze werd gezwommen in De Witte 
Brug samen met vier andere verenigingen.

Bij Aquafit werden er vier clubre-
cords verbroken. Als eerste 
zwom Serena Stel 6-9 jaar naar 
een record op de 25 vrij. Het re-
cord meisjes elf jaar staat nu op 
17.41 ze won daarmee tevens 
goud. Tessa van Gelderen won 
hier brons. Serena won ook nog 
goud op de 50 school en Jonna 
Noort brons. 
Natascha Rietbroek 11-13 zwom 
twee clubrecords. Op de 100 rug 
staat het record van meisjes elf 
nu op 1.32.12 en ze verbrak haar 
eigen record op de 50 vlinder. 
Nu is dat 40.15 en beide waren 
goed voor goud. Eline van Riet 
haalde hier zilver en Marlotte 
Wester brons. Bij de 100 rug 
werd Marlotte tweede en eerste 
op de 50 vrij en Soraya Tak derde 
op de 100 rug en eerste op de 50 
school. 
Rianne Bouma won ook brons 
op de 100 rug. Het laatste record 
werd gezwommen door Lisette 

Wester (dames). Zij scherpte 
haar eigen clubrecord aan op de 
100 rug meisjes 17 naar 1.13.83 
en won hiermee goud. Milou van 
Riet won zilver. Op de 100 vrij 
wonnen deze dames zilver en 
brons. 
Bij de heren zwom Marco Noort 
op de 100 vrij voor het eerst onder 
de een minuut. Bij de jongens 9-
11 won David van der Veen twee 
keer zilver op de 25 vrij en de 100 
wissel. Bij de meisjes 9-11 won 
Leanne Rozemeijer goud op de 
100 wissel en Daphne Laan zil-
ver. Beide meiden haalden goud 
op de 25 vrij en daar won Renske 
Weeda brons. 
Bij de jongens 11-13 won Arno 
Garstman zilver op de 50 school. 
Dit deed ook Cornee Rozemeijer 
op de 100 rug en daar was brons 
voor Sammie Leijen. Bij de jon-
gens 11-15 won Wessel Weeda 
brons op de 50 vrij. Er zijn weer 
heel veel pr’s gezwommen. 

Bijzondere vis aan het 
strand van Castricum 
Castricum - Een groot aantal leden van de Salamander trok-
ken op 18 november naar het strand. Het was veelbelovend, 
eindelijk weer eens een mooie dag met een prachtig zeetje. Er 
werd leuk gevangen met onder andere een nieuw jaarrecord 
zeebaars, 55 centimeter, voor Niek Weel. 

Ook werd er een zeer bijzondere 
vis gevangen door wederom 
Dorus Blok. Stond hij twee jaar 
geleden nog met een haai in zijn 
handen, nu ving hij een braam 
(Brama Brama) van liefst 51 
centimeter. Bramen komen voor 
in het noordelijke deel van de 
Noordzee op dieptes tussen de 
100 en 300 meter.
De wedstrijd werd gewonnen 
door Kees Zonneveld met 125 

centimeter vis.
De volgende wedstrijd is op zon-
dag 9 december, aanvang 9.00 
uur en om 12.00 uur wordt de 
balans opgemaakt van alles wat 
er in die drie uurtjes is gevangen. 
Wie het leuk lijkt om als gastvis-
ser een keer mee te doen kan na 
17.00 uur contact opnemen met 
Cor Juffermans via 0251-656479 
of via info@onderlijnenvoorop 
zee.nl.

Regionaal kam-
pioenschap libre 
Akersloot - Vrijdag 30 novem-
ber, zaterdag 1 december en 
zondag 2 december worden het 
regionaal kampioenschap libre 
vierde klasse georganiseerd in 
Biljartcentrum De Vriendschap 
in Akersloot. De organisatie is 
in handen van biljartvereniging 
Aker ‘97.
Deelnemers komen uit de gehele 
provincie Noord en Zuid Holland 
en district Alkmaar is vertegen-
woordigd door G. Kordenoordt 
van biljartvereniging OBIS uit 
Heemskerk, tevens een van de 
kanshebbers op de titel omdat 
hij als eerste geplaatst is met een 
moyenne van 2.00.
De wedstrijden beginnen vrij-
dagavond om 19.00 uur en ver-
volgens is de start op zaterdag 
ook om 19.00 uur. De finale is 
zondagmiddag om 13.00 uur.

Overwinning Sea Devils 
U20 Dames op AMVJ
Castricum - Zondagmiddag reisde het baskerbalteam af naar 
Ookmeer om hun wedstrijd te spelen tegen de dames van 
AMVJ. Bij het inlopen was het duidelijk, het lengteoverwicht 
van de Castricumse dames moest de doorslag geven. Sea De-
vils begon gelijk fel aan de wedstrijd en de zone verdediging 
stond als een huis. 

De dames van AMVJ kwamen 
er niet doorheen. Sea Devils 
daarentegen scoorde leuke 
punten en met name Pien was 
in dit kwart op dreef. Ook Se-
rina kwam met een aantal snelle 
lay-ups goed door. Stand 6-16.  
Het tweede kwart was eigenlijk 
indentiek aan de eerste alleen 
werkte de verdediging van Sea 
Devils  nog beter.
Leuke steals van Robin en Deni-
se en moooie scores van Yvonne, 
Yldez en Eva zorgde voor een rui-
me voorsprong met rust nl. 8-32. 

Meestal verslapt een team met 
zo een ruime voorsprong maar 
onze dames gingen gewoon door 
waar ze aan begonnen waren zij-
nde  punten scoren. Het derde 
kwart kwam Eva op schot en ook 
Yldez, Denise en Yvonne pakten 
hun punten. 
Het reboundoverwicht was 
enorm. Eind derde kwart was de 
stand 53-12 in het voordeel van 
The Sea Devils. 
Eindstand 18-73 in het voordeel 
van de basketbalsters van The 
Sea Devils.

Tolhuizen niet te stuiten
Castricum - Vrijdagavond was er geen tegenstander bij ’t Ste-
tje die Hans Tolhuizen in bedwang kon houden. Hij begon in 
zijn eerste partij tegen Siem Groentjes zeer matig maar na de 
vijfde beurt brak de beer los en maakte hij achter elkaar se-
ries van zes, zeven en negen caramboles en besloot de partij 
winnend in dertien beurten. Siem deed het eigenlijk ook niet 
verkeerd maar tegen zo’n geweld kon hij niet op. 

Zondag start van returns in de rugbytitelstrijd
Castricum - Het was een redelijk succesvolle laatste zondag 
van november voor de seniorenteams. De colts wonnen in 
Eindhoven met liefst 0 – 63, maar zagen het saldo nog gepas-
seerd door de Ladies. 
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FCC raakt verder achterop
door verlies tegen Purmerland 
Castricum - Na drie nederlagen op een rij en twee weken ge-
dwongen rust, mocht de zondagploeg van FC Castricum het 
opnemen in en tegen Purmerland. 

De Castricummers waren met 
een totaal van twaalf punten 
teruggezakt naar een achtste 
plaats in het rechter rijtje. Tegen 
het drie plaatsen lager staande 
Purmerland, dat overigens drie 
punten in mindering was ge-
bracht na een duel tegen Bever-
wijk, moesten de zaken dus weer 
eens recht getrokken worden. 
Het bleek echter een grote illusie, 
want Castricum bakte er vooral in 
de tweede helft bitter weinig van 
en liet zich simpelweg met een 3-
1 nederlaag naar huis sturen.
Onder andere door blessures 
van Gert-Jan Zonneveld en An-
thony Pinas begon FC Castricum 
enigszins gehavend aan deze 
ogenschijnlijk niet al te moei-
lijke uitwedstrijd. De bezoekers 
kregen pas na een kwartier hun 
eerste hoekschop en alhoewel zij 
langzamerhand de betere ploeg 
leken te worden, slaagden zij 
er door gebrek aan stootkracht 
nauwelijks in om kansen te cre-
eren. Vlak voor rust werd Touber 
nog wel bijna verschalkt door 
Eelco Ponsioen, die vrij mocht 
opkomen nadat Edwin Fennema 
de bal aan hem verspeelde. Een 
minuut later werd Jordi Huisman 
de diepte in gestuurd en had de 
0-1 op zijn schoen, maar hij ver-
zuimde deze grote kans te verzil-
veren.
In de tweede helft, waarin het 
inmiddels was gaan regenen, 
zorgde Purmerland voor het 
eerste gevaar en zag Touber tot 
zijn geluk de ballen nog slechts 
voorlangs gaan. Na 10 minuten 
moest hij echter voor het eerst de 
gang naar het net maken, nadat 
Erik Beets vanaf de rechter flank 

werd bediend en met een droog 
schot de score openbrak (1-0). 
Dat was uiteraard nog niet ramp-
zalig voor de Castricummers, al-
hoewel het er in de daarop vol-
gende fase niet naar uitzag dat 
zij dichtbij de aansluiting waren. 
Purmerland daarentegen, dat 
haar laatste wedstrijd knap van 
Westzaan had gewonnen, leek 
meer en meer vleugeltjes te krij-
gen en ging steeds beter combi-
neren. 
Dat resulteerde rond de 78e mi-
nuut in een tweede treffer voor 
de thuisploeg, toen Michael ter 
Haak een aanval met een ef-
fectvol schot afrondde (2-0). Het 
werd vijf minuten daarna nog er-
ger voor de bezoekers, nadat op-
nieuw Beets zijn ploeg nog stevi-
ger in het zadel bracht door met 
een ferme kopstoot de 3-0 aan te 
tekenen. De wedstrijd zat hier-
mee in het slot en Castricum res-
teerde niets anders dan zich naar 
het verlossende einde te ploete-
ren, dat nog een lang kwartier op 
zich liet wachten. Een paar minu-
ten voor tijd wist Jort Boot toch 
nog de eer te redden door uit een 
voorzet van Fennema de bal via 
de binnenkant van de paal in de 
touwen te jagen (3-1). 
Het was een kleine pleister op 
een wonde, die met de week 
groter lijkt te worden voor de 
ploeg van Luijckx en waarvoor 
binnen anderhalve maand vier 
nederlagen konden worden 
genoteerd. Gemis aan spelers 
en voldoende stootkracht in de 
voorste linie zijn vooral de fac-
toren die debet zijn aan de te-
leurstellende reeks van het Cas-
tricumse zondagteam.

De zorgen nemen met de week toe voor trainer Luijckx.

Sander Mossing Holsteijn 
neemt de koppositie over
Castricum - In de twaalfde ronde interne competitie van de 
Schaakvereniging Castricum heeft Sander Mossing Holsteijn 
de koppositie van Wim Pool junior, die niet speelde, overge-
nomen. Hij deed dat, door met zijn geliefde Blubber-gambiet 
tegenstander Hidde Brugman te verslaan. Hoewel in de partij 
de witte koning van Sander niet echt prettig stond, wist Hidde 
daar niet van te profiteren. In de tijdnoodfase maakte Hidde 
een foutje dat direct werd afgestraft, met verlies als gevolg.

Bert van Oudvorst speelde met 
wit tegen Wim Pool senior een 
Siciliaanse partij. Wim kwam niet 
lekker uit de opening en zat met 
diverse zwaktes op zijn bord. Toen 
hij onnodig de kwaliteit verspilde, 
was het een gelopen koers en 
greep Bert de winst.
Piet van Wonderen kreeg te ma-
ken met het jeugdige talent Julian 
Steen. Piet pakte de zaken ste-
vig aan door een Morra-gambiet 
tegen de Siliaanse opening van 
Julian te spelen. Julian nam het 
gambiet niet aan en speelde een 
fianchetto, met de loper op g7. Dat 
bleek een misvatting te zijn, want 
er ontstond een gapend gat in zijn 
stelling waar Piet direct van pro-
fiteerde. Na stukverlies spartelde 
Julian nog even, maar werd al 
snel opgebracht door Piet. 
Gerard Blees kreeg te maken 
met d4-diehard Piet Kuijs. Gerard 
smaakte het genoegen door een 
prachtige combinatie op het bord te 
toveren, die zo uit het boekje van-
daan leek te komen. Gerard pakte 
een pion op c6 en leek zomaar een 

stuk weg te geven. Hij had echter 
verder gerekend en het stukver-
lies pakte hij met rente terug door 
een dubbele aanval op koning en 
toren, waardoor Piet een kwaliteit 
moest inleveren. Met twee torens 
tegen toren en loper en nog maar 
een paar pionnen, kon Gerard het 
eindspel net niet winnen. In de 
slotfase had Gerard weliswaar een 
toren tegen een pion, maar hij kon 
promotie van Piet’s pion niet meer 
voorkomen, waardoor een eindspel 
van twee kale koningen ontstond. 
Remise dus.
Toon Hollanders speelde met wit 
een lange en spannende partij te-
gen Jo Clarijs. Toon speelde een 
damepion-opening tegen Jo, die 
voor een Grunfeld-opstelling koos. 
Na een paard-afruil op c3, bleef 
wit met een zwakke pion op de c-
lijn zitten, die uiteindelijk verloren 
ging. Na een grootscheepse afruil 
kon Jo met zijn sterke loper tegen 
het paard tot een toreneindspel 
overgaan, waarbij hij de puspion 
kon laten promoveren, met winst 
tot gevolg. 

zondag 2 december 14.00 uur:

Limmen - Koedijk
wedstrijdsponsor: DENNIS BEENTJES INTERIEURBOUW

pupil van de week: MAX VAN GINKEL (LIMMEN D1)

Concurrenten Limmen 
verspelen dure punten
Limmen - Het eerste zondagteam van vv Limmen was zondag 
vrij van verplichtingen. Terwijl de topper tegen Koedijk zijn 
eerste schaduwen al vooruit werpt, had Limmen zonder zelf in 
actie te komen  toch een prima dag. 

Samen met Vios, die beslag heeft 
gelegd op de eerste periodetitel, 
zag Limmen de concurrentie pun-
ten verspelen. Berdos en  Koedijk 
kwamen een 1-1 gelijkspel over-
een. Hollandia T, dat net als Lim-
men  nog zonder puntverlies was 
in de strijd om de tweede perio-
detitel, verloor  met 3-2 van DTS. 
Verschillende spelers van Limmen 
1 maakten zich zondagmiddag wel 
op een ander vlak verdienstelijk. 
John Castricum, Harry  Verduin, 
Koen Nijman, Bas Admiraal, René 

Hof, René Krom en Ron van Stralen 
stonden achter de bar en droegen 
bij aan een oergezellige middag in 
onze kantine. Een trots bestuurslid: 
“Dat doen niet veel eerste elftal-
spelers  bij andere clubs. Het geeft 
weer eens aan hoe leuk het hier is. 
Ook namens de kantinecommis-
sie: bedankt voor jullie hulp.” 
Limmen staat na elf  duels op de 
tweede plek met twee punten ach-
terstand op koploper Vios. Zondag 
wacht de topper tegen Koedijk dat 
evenveel punten als Limmen heeft.

Klaverjasdrive 
Castricum - De Projectgroep 
Arbeidsuitgeschakelden Cas-
tricum (P.A.C.) organiseert op 
zaterdag 1 december een kla-
verjasdrive in het gebouw van 
de Maranathakerk. 
Entreegeld voor leden 3,00 euro 
per persoon en voor niet-leden 
3,50 euro. Bij die prijzen zijn 
koffie en een consumptie inbe-
grepen. 
De zaal is vanaf 13.00 uur open 
en de klaverjasdrive begint om 
13.30 uur.

Aafjes stunt bij 
SV Vredeburg
Limmen - Vrijdag 23 november 
speelde Vredeburg ronde 10. Ad-
miraal kreeg in gewonnen stand 
een vlaag van schaakblindheid 
waar D. Aafjes goed van profi-
teerde en na drie uur won. 
A. Wellink blijft verbazen en 
bond dit keer dankzij zijn ster-
ke torens de toernooitijger Lim-
men aan zijn zegekar. Van Rees 
liet zich niet van zijn stuk bren-
gen en belandde in de top 20 
dankzij winst op van Duin.
R. Termes vergiste zich in zijn 
combinatie tegen Hafkamp, 
kwam twee pionnen achter en 
verloor. L. Wellink moest door 
het publiek worden verteld dat 
hij J. de Graaf had matgezet. 
D. de Vries liet zich meeslepen 
door het snelle blufspel van 
Ebels junior en verloor binnen 
enkele minuten. N. Pepping 
stond veel stukken voor tegen 
Mijnsbergen, die echter met 
remise goed wegkwam doordat 
hij werd patgezet.

Winterwedstrijd 
HSV Limmen
Limmen - Zondag 2 decem-
ber van 9.00 tot 11.00 uur is de 
tweede winterwedstrijd. Deze 
wordt gevist in de Cazimirvijver 
te Castricum. Verzamelen om 
8.30 uur. Alle vis telt, er wordt 
gevist in twee vakken, de telling 
is 25 gram per gevangen vis en 
het gevangen gewicht hierbij 
geteld.
De wedstrijd is onderdeel van 
een competitie van vijf wedstrij-
den, waarvan de beste drie tel-
len voor de eindrangschikking. 
De competitie is toegankelijk 
voor leden van HSV Limmen, 
De Sander, DVW en HVCastri-
cum. Deelname kost 2,50 euro 
per wedstrijd. Er zijn dagprijzen 
voor de vakwinnaars, onder de 
overige deelnemers wordt een 
extra prijs verloot.
De Cazimirvijver is aan de kant 
een meter diep, in het midden 
ruim anderhalve meter. De vis-
stand bestaat hoofdzakelijk uit 
kleine voorns, kolblei en een 
enkele brasem.
Opgeven tot zaterdag 18.30 uur 
bij Peter van der Heijdt, 072-
5051056.



ingang van donderdag 29 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
Nuhout van der Veenstraat 10 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 29 november 2007 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Vrijstellingsverzoek ex artikel 15 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Tormentil 6 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Tormentil 8 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 3 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Zwanebloem 1 in Limmen

Plaatsen van een berging/overkapping
Hogeweg 104 in Limmen

Het uitbreiden van de garage

Vrijstellingsverzoek ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de 
Ruimtelijke Ordening
Breedeweg 47/47a in Castricum

Het bouwen van een woning
Korendijk 1 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Visweg 48a in Limmen

Het bouwen van een woning met berging

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
221107 Hoogeweg 2 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel en het wijzigen 
van de verdieping naar kantoorruimte
Eerste Groenelaan 68 in Castricum
Het plaatsen van een fietsenstalling
Puikman 1 in Castricum
Het tijdelijk vestigen van de Aldi supermarkt
Kerklaan 37 in Akersloot
Het plaatsen van een columbarium
Willem de Zwijgerlaan 80 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw
Madeliefpad 1 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning

KAPVERGUNNINGEN
221107 Brahmslaan in Akersloot

Het kappen van 12 bomen
Mendelsohnplein/straat in Akersloot
Het kappen van 6 bomen
Schubertstraat in Akersloot
Het kappen van 11 bomen
Chopinstraat in Akersloot
Het kappen van 23 bomen

APV-VERGUNNINGEN (OVERIGEN)
Promotieaktie Winkelcentrum Geesterduin (23-11-
2007)
Namens Pearl Opticiëns wordt op 4 november 2007 een 
promotieactie gehouden in het winkelcentrum Geester-
duin te Castricum.
Ventverguning Nuon (23-11-2007)
Granton Marketing houdt namens de Nuon een promo-

tiecampagne. Hiervoor is een ventvergunning verleend 
voor de periode van 26 november t/m 29 december 
2007.
Vergunning verbranden rietafval (23-11-2007)
Aan het Landschap Noord-Holland is vergunning ver-
leend voor het verbranden van rietafval in de periode 
van 2 januari t/m 31 maart 2008 in de Hempolder, Oos-
terveld Limmen, Groot Limmerpolder en de Klaashorn- 
en Kijfpolder.
Verkoop kerstbomen Balatonfuredplein/plaatsen con-
tainer (22-11-2007)
Aan VOF Bloemen- en Plantenhandel Beentjes is ver-
gunning verleend voor de verkoop van bloemen en 
planten op 23 en 24 december 2007 op het Balaton-
furedplein. Tevens is vergunning verleend voor het 
plaatsen van een container op deze locatie van 6 t/m 
24 december 2007.
Verkoopvergunning vuurwerk (23-11-2007)
Aan Kroone Liefting is een vergunning verleend voor de 
verkoop van vuurwerk vanuit het pand Rijksweg 137 te 
Limmen op 28, 29 en 31 december 2007.

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 Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 

RECTIFICATIE AANGEVRAAGDE VRIJSTEL-
LINGEN
In de officiële mededelingen  van woensdag 21 novem-
ber zijn per abuis bij de aangevraagde vrijstellingen de 
termijnen van ter inzage legging verkeerd vermeld. De 
termijnen  van de hierna genoemde aangevraagde vrij-
stellingen bedragen geen 2 weken maar 6 weken.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 22 november 2007 de volgende 
aanvragen om vrijstelling van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

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

Het bouwen van een schuur
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. 

VOORNEMEN VRIJSTELLING BESTEMMINGS-
PLAN
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van 
artikel 19, lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening 
vrijstelling te verlenen van het geldende bestemmings-
plan, voor het realiseren van een uitbreiding van het ge-
meentehuis aan het Raadhuisplein in Castricum. 

‘Vernieuwbouw’ gemeentehuis
Deze ‘vernieuwbouw bestaat in hoofdlijnen uit:
- een nieuwe aanbouw aan de zuid-westzijde (de zijde 

van de kruising Soomerwegh/C.F. Smeetslaan) waarin 
onder meer een nieuwe entreehal en balie, kantoor-
ruimten en een raadzaal zijn ondergebracht;

- een parkeerkelder met bijbehorende voorzieningen, 
onder maaiveld, bereikbaar vanaf de Soomerwegh. 

- interne verbouwing van het bestaande gemeente-
huis.

Stand van zaken
De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het verder 
uitwerken en aanvullen van het bouwplan. Ook is vanaf 
23 augustus tot begin oktober inspraak verleend op het 
voorlopig ontwerp van de nieuwbouw en zijn de onder-
zoeken uitgevoerd. De bouwtekeningen en rapportages 
zijn nu zover gevorderd, dat de vrijstellingsprocedure 
van het bestemmingsplan kan worden voortgezet. Hier-
bij wordt artikel 19a, lid 4 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening toegepast, waarmee de gelegenheid ontstaat 
voor het indienen van een zienswijze (uw schriftelijke 
reactie op de inhoud van het plan).

Stukken inzien
Het ontwerp-vrijstellingsbesluit en de bijbehorende stuk-
ken  liggen vanaf donderdag 29 november 2007 gedu-
rende zes weken ter inzage bij afdeling VROM, sector 
Ruimte aan de Zonnedauw 4 in  Limmen.  De afdeling 
VROM is geopend van 9.00 tot 12.30 uur.

Zienswijzen
Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder 
schriftelijk, dan wel mondeling, gemotiveerde zienswij-
zen tegen de voorgenomen vrijstelling kenbaar maken 
aan burgemeester en wethouders van Castricum, Post-
bus 1301, 1900 BH te Castricum. 
Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren worden ge-
bracht door hiervoor tijdens de periode van ter inzage 
ligging een afspraak te maken met de heer J. Drenth 
van het team Ruimtelijke Ordening, Volkshuisvesting & 
Verkeer. Hij is dagelijks bereikbaar op telefoonnummer: 
(0251) 66 11 64. Ook voor vragen en/of opmerkingen 
kunt u contact met hem opnemen.

Vervolg procedure
De ingediende zienswijzen worden na afloop van de 
termijn meegenomen in de besluitvorming omtrent de 
vrijstelling van het bestemmingsplan en de bouwver-
gunning.

BELASTINGVERORDENINGEN 2008
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 8 november 2007 
de volgende belastingverordeningen heeft vastgesteld: 
- verordening afvalstoffenheffing, inclusief tarieventa-

bel 2008; 
- verordening hondenbelasting 2008; 
- verordening toeristenbelasting 2008; 
- verordening rioolrechten 2008; 
- verordening forensenbelasting 2008; 
- verordening precariobelasting 2008; 
- verordening lijkbezorgingsrechten, inclusief tarieven-

tabel 2008; 
- verordening leges, inclusief tarieventabel 2008. 
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.

Ter inzagelegging
Genoemde verordeningen en beleidsregels kunt u  kos-
teloos inzien in het register verordeningen en beleids-
regels gemeente Castricum bij de receptie in het ge-
meentehuis, Raadhuisplein 1 in Castricum. Op verzoek 
van een ieder kunnen tegen betaling van de daarvoor 
geldende kosten afschriften worden verkregen.

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN 2008
Het aanslag-/beschikkingsbiljet wordt eind februari 
2008 aan u verzonden. Nadat u de aanslag-/beschik-
kingsbiljet heeft ontvangen bestaat de mogelijkheid om 
het taxatieverslag van uw woning of niet-woning te 
raadplegen en eventueel te printen via onze website .   
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 aanvragen. 

VACATURE BIJ DE GEMEENTE
Bij de gemeente is een vacature ontstaan bij de afdeling 
Maatschappelijke Ontwikkeling. Het betreft de functie 
van  Consulent WMO. Kijkt u voor meer informatie op 
de website www.castricum.nl.

Castricum, 28 november 2007



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
6 december 2007
Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Behandeling amendementen en moties Verkeer en parkeren

Geesterduin*
19:30 - 20:30 Gemeentelijk rioleringsplan 2008-2012
20:30 - 21:00 Vaststellen verordening WMO
21:00 - 21:30 Pauze
21:30 - 22:15 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

a. Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening
b. Vaststellen belastingverordeningen 2008 (Onroerende zaakbelas-

ting en belasting op roerende woon- en bedrijfsruimten)
c. Vaststellen normenkader t.b.v. de controle jaarrekening 2007
d. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 22-11-2007
e. Lijst van ingekomen stukken 
f. Lijst ter inzage gelegde informatie
g. Lijst van toezeggingen en moties
h. Mededelingen uit het college 

21:30 - 22:15 Behandeling moties en amendement Strategische nota Schiphol*

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

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming
a. Evaluatiedocument horeca 2007
b. Modernisering Wet Sociale Werkvoorziening (o.v.b. uitkomsten 

carrousel)
c. Vaststellen belastingverordeningen 2008 (Onroerende zaakbe-

lasting en belasting op roerende woon-en bedrijfsruimten) (o.v.b. 
uitkomsten carrousel)

d. Vaststellen normenkader t.b.v. de controle jaarrekening 2007 
(o.v.b. uitkomsten carrousel)

e. Verkeer en parkeren Geesterduin inclusief amendementen en mo-
ties (o.v.b. uitkomsten carrousel)

f. Strategische nota Schiphol inclusief amendement en moties (o.v.b. 
uitkomsten carrousel)

Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie: mevr. V. Hornstra (0251) 661277 of mevr. S. Dings (0251) 661 370. e-mail; 
verahornstra@castricum.nl /suzannedings@castricum.nl.
Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 

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

Burgerservicenummer
(BSN) een feit
Van belastingdienst naar uw ge-
meente
Het BSN is de opvolger van uw sofi-num-
mer. Het sofi-nummer werd uitgegeven 
door de belastingdienst, maar het BSN 
wordt uitgegeven door de gemeente.
Uw nummer is een uniek nummer
Het BSN is een uniek persoonsnummer.
Eén nummer voor uw contacten met de 
overheid. Het BSN staat op uw paspoort, 
identiteitskaart en/of rijbewijs. U hebt het 
dus altijd bij de hand.
Uw gemeente gebruikt het bijvoorbeeld 
wanneer u zich inschrijft of aangifte doet 
van een geboorte.
Uw werkgever hanteert het voor het rege-
len van een aantal zaken met bijvoorbeeld 
de Belastingdienst en het pensioenfonds. 
Straks mogen zorginstellingen zoals uw 
huisarts en apotheek het nummer ook ge-
bruiken.
De voordelen van één nummer
Het BSN heeft voordelen voor u en voor 
de overheid. Als straks alle overheidsinstan-
ties met het BSN werken kunnen gegevens 
eenvoudiger en betrouwbaarder worden 
uitgewisseld. Dat maakt bijvoorbeeld het 
aanvragen van een uitkering en het door-
geven van een verhuizing makkelijker.
Efficiënte, digitale dienstverlening
Ook de gemeente Castricum heeft al een 
‘digitale balie’ waarbij u thuis via internet 
allerlei zaken kunt regelen. Het BSN is een 
onmisbaar onderdeel in het verbeteren van 
de digitale dienstverlening van de over-
heid. De overheid gebruikt het BSN ook bij 
het uitwisselen van gegevens tussen ver-
schillende overheidsinstanties. Niet alleen 
vereenvoudigt dit de administratie van de 
overheid, er is ook minder kans op fouten. 
Met het BSN kan de overheid efficiënter en 
sneller werken. Daardoor kunnen wij u be-
ter van dienst zijn.

Voorkomen van persoonsverwisse-
lingen
Uw BSN is uw unieke persoonsnummer. 
Het is niet alleen makkelijk voor uw contac-
ten met de gemeente. U gebruikt het ook 
bij tal van andere overheidsinstanties en or-
ganisaties, zoals uw werkgever en zorgin-
stellingen. Zo helpt het BSN om persoons-
verwisselingen, bijvoorbeeld als gevolg van 
fout gespelde namen, te voorkomen.
Uw werkgever en uw BSN
Als u gaat werken, geeft u uw BSN aan 
uw werkgever. Uw werkgever regelt voor 
u een aantal zaken met bijvoorbeeld de 
Belastingdienst en uw pensioenfonds. Hij 
maakt daarbij gebruik van uw BSN.
Zorginstellingen en uw BSN
Bij een bezoek aan uw huisarts, bij een af-
spraak in het ziekenhuis of bij het aanvra-
gen van thuiszorg kan er binnenkort ook 
naar uw BSN gevraagd worden. Deze con-
trole is bedoeld om vast te stellen dat medi-
sche gegevens en patiënt bij elkaar horen.
Privacy en veiligheid
De overheid gaat zorgvuldig om met uw 
persoonsgegevens, dus ook met uw BSN.
Welke instanties of organisaties het BSN 
mogen gebruiken, is wettelijk geregeld. Op 
de website www.burgerservicenummer.nl 
kunt u lezen welke.
Omdat het BSN helpt bij het vaststellen van 
de identiteit is het - in het belang van uw 
veiligheid -  ook een belangrijk middel in de 
bestrijding van fraude.
Wanneer houdt u toch een sofi-num-
mer?
Bent u niet bij een Nederlandse gemeente 
ingeschreven en hebt u geen BSN? Maar u 
moet toch belasting betalen in Nederland? 
Dan blijft u het sofi-nummer gebruiken. Als 
u geen sofi-nummer hebt, kunt u dat aan-
vragen bij de Belastingdienst.
Klachten of vragen?

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

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN, SLOOPAAN-
VRAGEN, AANVRAGEN OM EEN AANLEGVER-
GUNNING, AANVRAGEN (LICHT)RECLAME EN
VERZOEKEN OM VRIJSTELLINGEN
151107 Meidoornlaan in Limmen

Het plaatsen van een brug

161107 Puikman 3 in Castricum
Het slopen van het pand
Van Haerlemlaan 22 in Bakkum
Het verwijderen van asbest
Visweg 26 in Limmen
Het plaatsen van een erker

191107 Dorpsstraat 118 in Castricum
Het uitbreiden van de woning
Kerklaan 7 in Akersloot
Het realiseren van een tijdelijke woonruimte
Visweg 77 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

201107 Alkmaarderstraatweg 67 in Castricum

Het plaatsen van een tuinhuisje
Nienke van Hichtumstraat 7 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

211107 Fien de la Marstraat 7 in Castricum
Het wijzigen van de gevels

221107 Stetweg 29 in Castricum
Het plaatsen van 2 dakkapellen

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

AANVRAGEN VRIJSTELLINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 

Constateert u zelf of een organisatie waar 
u mee te maken hebt, een fout in uw BSN 
of in de daaraan gekoppelde gegevens, en 
komt u daar met die organisatie niet uit? 
Neemt u dan contact op met het BSN-
punt.
Waar kunt u uw BSN vinden?
Op het papieren rijbewijs: links boven; deze 
cijferreeks begint met het rijbewijsnummer, 
daarna het BSN (9-cijfers) en vervolgens 
de letteraanduiding van de geldige cate-

gorieën.
Op het credit-card rijbewijs: aan de achter-
zijde links boven.
Op de ID-kaart en paspoort  onder het 
kopje pers.nummer
Meer weten over het BSN?
www.burgerservicenummer.nl
U kunt ook bellen met het BSN-punt: (088) 
9001010. Fax: (088) 9001020
U kunt hier terecht op werkdagen van 
08:00 tot 18:00 uur.



De Wmo-raad gaat burgemeester en wet-
houders adviseren over alle zaken die te 
maken hebben met de Wet Maatschappe-
lijke Ondersteuning (Wmo). Deze wet ver-
plicht gemeenten sinds 1 januari 2007 om 
voorzieningen en ondersteuning te bieden 
zodat alle inwoners kunnen meedoen in 
de maatschappij. Hulp bij het huishouden, 
bijvoorbeeld, of ondersteuning van mantel-
zorgers en vrijwilligers. Maar ook woning-
aanpassingen en vervoersvoorzieningen 
vallen onder de Wmo.

Binding met doelgroepen
De Wmo-raad bestaat uit negen leden, die 
elk een binding hebben met een of meer-
dere doelgroepen van de Wmo: jongeren, 
ouderen, mensen met een lichamelijke be-
perking, een psychische beperking of psy-
chiatrische aandoening, mantelzorgers en 
vrijwilligers.

Adviesorgaan
De Wmo-raad wordt voorgezeten door 
oud-wethouder Y. van Gosliga. De heer 
Van Gosliga ziet de Wmo-raad, behalve als 
een door de wet verplicht gestelde cliënt-
vertegenwoordiging, als een adviesorgaan 
dat met de ervaring, kennis en deskundig-
heid van de leden in staat is om het ge-
meentebestuur gevraagd en ongevraagd te 

adviseren over het Wmo-beleid. Dat doet 
ze door een visie te ontwikkelen op de rol 
en de betekenis van de Wmo in de Castri-
cumse samenleving.

Wmo-krant: Hoe staan we ervoor?
Binnenkort verschijnt in de gemeente voor 
de tweede keer een huis-aan-huis Wmo-
krant. In deze krant wordt een hele pa-

gina gewijd aan de Wmo-raad. Ook op 
de website van de gemeente Castricum 
is de nodige informatie over de Wmo en 
de Wmo-raad te vinden, onder de button 
Zorgloket/Wmo.

Contact
Inwoners van Castricum die in contact wil-
len komen met de Wmo-raad kunnen zich 
voorlopig richten tot mevrouw Lian Doo-
deman, ambtelijk ondersteuner. Zij is bereik-
baar op telefoonnummer (0251) 661 304 of 
per mail liandoodeman@castricum.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
28 november 2007

Uitnodiging voor 
de raadsactiviteit 
van 29 november 
Op donderdag 29 november 2007 ge-
ven voorzitter B. Verburg (NoordWest 
8) en directeur E. Rijnders (Ontwik-
kelingsbedrijf NHN) een toelichting op 
de doelstellingen en werkwijze van hun 
vereniging/onderneming. 
NoordWest 8 is een samenwerkingsver-
band van in Noordwest Holland actief 
zijnde publieke- en maatschappelijke 
organisaties die gezamenlijk optrekken 
met betrekking tot visie- en strategie-
ontwikkeling, netwerken en lobbyen 
aangaande de sociaal-economische en 
ruimtelijke ontwikkeling van de regio.
Het ontwikkelingsbedrijf NHN is een 
uitvoeringsorganisatie die een bijdrage 
levert aan de doelstelling om de woon-
werkbalans in de regio Noord-Holland 
Noord meer in evenwicht te brengen 
door middel van promotie, acquisitie, 
herstructurering van bedrijventerreinen, 
stimuleren van innovatie en structuur-
versterking.

Castricum heeft een Wmo-raad. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het gemeente-
huis op 21 november installeerde wethouder Hommes de raad en overhandigde hij de 
voorzittershamer aan de heer Y. van Gosliga. 

v.l.n.r. bovenste rij: mw. L. Doodeman (ambtelijk ondersteuner), de heren Geerts, Hom-
mes (wethouder), Gosliga (voorzitter), van Meggelen, van der Meer, van Dijk en Kuijs. 
De voorste rij de heer Hermans en mevrouw van Stiphout en mevrouw Yetsenga. De 
heer Verbeek ontbreekt.

Wmo-raad geïnstalleerd

Bankenproject Rotary van start
Donderdagmiddag is de eerste bank van 
het Bankenplan van de Rotaryclub Cas-
tricum officieel onthuld. Wethouder Ber 
Hes (portefeuillehouder Openbare Ruimte, 
staand 4e van links) sprak in zijn openings-
woord de waardering uit voor het initiatief 

om vooral voor de ouderen deze zitplaat-
sen in te richten. De bank aan de Dr. De 
Jonghweg in Castricum is de eerste van zes 
banken die de Rotary schenkt. Naast een 
tweede bank in Castricum, volgen er nog 
twee in Akersloot en twee in Limmen.
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