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Grotere verenigingsruimte 
Oud-Akersloot bij de bieb
Akersloot - Afgelopen vrijdag 
heeft wethouder Ber Hes na-
mens de gemeente Castricum 
een intentieovereenkomst on-
dertekend om een nieuwe ruim-
te ter beschikking te stellen aan 
de Historische Vereniging Oud 
Akersloot. 

Het nieuwe onderkomen, een 
nieuw gebouwde, multifunctio-
nele ruimte bij de bibliotheek-
vestiging in Akersloot, biedt de 
vereniging de broodnodige ruim-
te om de groeiende hoeveelheid 
historische informatie op te slaan 
en het digitale fotoarchief en de 
website actueel te houden. De 
planning is dat de aannemer nog 
dit jaar begint met de bouw. 

De Historische Vereniging Oud 
Akersloot heeft in de afgelopen 
28 jaar veel informatie opgesla-
gen in de verenigingsruimte op 
de zolderverdieping van het Ge-
maal 1879. Daarnaast beschikt 
de vereniging inmiddels over 
een digitaal fotoarchief met vele 
duizenden foto’s en een veel be-
keken website. Dat alles was het 
directe resultaat van het streven 
van de vereniging om de schoon-
heid te bewaren en de herinne-
ringen te behouden van het ver-
leden van het dorp Akersloot en 
zijn omgeving.
 
Door al deze activiteiten is 
de vereniging inmiddels ge-
noodzaakt uit te zien naar een  

grotere verenigingsruimte. De 
vereniging heeft samen met de 
gemeente Castricum mogelijk-
heden van een grotere vereni-
gingsruimte onderzocht. Door 
een uitbreiding van het pand van 
de bibliotheek in Akersloot zijn 
verenigingsruimten gecreëerd 
voor zowel de schildervereniging 
HUIB als de Historische Vereni-
ging Oud Akersloot. Zij hopen 
in het tweede kwartaal van 2010 
van de nieuwe ruimte gebruik te 
kunnen gaan maken.

Sint logeert in toekomstige 
b&b van Henny Huisman 
Bakkum - Frank la Croix, schoonzoon van Henny Huisman, heeft een 
vergunning aangevraagd om een huis te bouwen op het terrein van 
zijn schoonvader. Plan is ook om er een kleinschalige bed & break-
fast met een klein restaurant te beginnen. Sinterklaas logeert er alvast. 
Want zondag vond de eerste voorstelling plaats van het grote sintfeest 
in de Surprise Stables. 750 winnaars van een kleurwedstrijd van de De-
ka waren uitgenodigd aanwezig te zijn. De komende weken vinden er 
nog acht shows plaats. En dan is het alleen maar praktisch om te loge-
ren bij de bekende Nederlander.  (Foto: Giel de Reus).

Bakkum - Sinds vrijdagavond 
staan er 35 kabouters langs de 
kust van Noord-Holland. Ook op 
het strand van Bakkum staat een 
kabouter vastgenageld op een 
strandpaal. Het zou gaan om een 
publiciteitsstunt van een ingeni-
eursbureau uit Amsterdam, die 
wil onderzoeken of het infra-
roodzicht van de kabouters kan 
worden gebruikt in het kustbe-
wakingsprogramma van 2010. 
Hoe dan ook, de strandbezoe-
kers reageren bijna allemaal ver-
rast op het beeldje van de dwerg 
langs de Noordzee. 

Kabouters waken langs de kust
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
09-11-2009: Senna Noah, zoon 
van D.J. Doggenaar, geboren te 
Alkmaar. 13-11-2009: Bram Bou-
dewijn, zoon van S.B. Rote en T. 
van Dijk, geboren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:
15-11-2009: Dylan Johannes Ni-
colaas, zoon van R.P.N. Jonker 
en P.M. de Koning, geboren te 
Beverwijk.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
12-11-2009: Louwe, Aron A.C.J. 
en van Buschbach, Karin, bei-
den wonende te Castricum. 17-
11-2009: Vellekoop, Martinus J. 

en Bakkum, Catharina M., bei-
den wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
11-11-2009: Grewer, Johannes 
M., oud 79 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd met F. Hei-
bloem. 12-11-2009: Beumer, Ma-
ria T., oud 81 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
C.J. van der Himst. 19-11-2009: 
Zoontjes, Geertrudus A.M., oud 
52 jaar, gehuwd met A.W.M. de 
Wolf, overleden te Castricum.
Wonende te Beemster:
15-11-2009: Buijs, Jan, oud 88 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met M.C. Schermer.

Overval op horecaman, 
politie zoekt getuigen
Castricum - Zondag is de 38-
jarige eigenaar van enkele ho-
recagelegenheden om 6.00 uur 
overvallen aan de Laan van Al-
bertshoeve door twee onbe-
kend gebleven mannen. De man 
werd bedreigd met een vuurwa-
pen en een knuppel en moest 
de dagopbrengst van zijn bedrij-
ven afgeven. Hij kreeg een klap 
met de knuppel tegen zijn hoofd 
waardoor hij viel en zijn dagop-
brengst los moest laten.
De daders verdwenen met de buit 

in een auto over de Dorpsstraat 
in de richting van Heemskerk. 
Daar trof de politie de vluchtauto 
later op straat aan. Het voertuig 
is voor nader onderzoek in be-
slag genomen. De daders waren 
in het donker gekleed en droe-
gen bivakmutsen. Ze waren 1,80 
tot 1,85 meter lang.
Getuigen van de overval of men-
sen die informatie hebben die 
naar de daders kan leiden, bel-
len de politie in Castricum via 
0900-8844.

Nog een kans om naar 
pietentoneelstuk te kijken
Castricum - In Heemskerk, 
Akersloot en Castricum hebben 
zwarte pietjes en spelers van  de 
toneelgroepen Forento en Pan-
cratius het toneelstuk ‘zwarte 
pietjes in de TopTalentshow’ ge-
speeld. Komend weekend gaan 
ze nog naar Heiloo en Limmen. 
Een echt feest met acts en zang 
en dans. Dit alles verpakt in een 
toneelstuk. Volle zalen met kin-
deren die hebben genoten van 
twee pietjes in paashazenpak-
ken of als brandweerman. Het 
verhaal speelt zich af bij Greet 
Verkleedt, dus aan verkleed-

kleren geen gebrek. Greet Ver-
kleedt presenteert de show en 
probeert de ruziënde juryleden 
uit elkaar te houden. Alle rollen 
worden met veel vaart en over-
tuiging gespeeld. Kortom, een 
uurtje plezier voor de kinderen 
maar ook de ouders en grootou-
ders genoten zichtbaar. Er is nog 
een kans om van dit sprankelen-
de toneelstuk te genieten. Zon-
dag 29 november spelen ze hun 
laatste voorstelling in Limmen in 
de Burgerij. Aanvang 14.00 uur. 
Entree; 3 euro, kaartjes aan de 
zaal. Zie ook Forento.nl.

Castricum - Zaterdag rond 2.30 
uur kreeg een horeca-uitbater 
aan de Dorpsstraat enkele klap-
pen van een agressieve dron-

Aanhouding na 
mishandeling

ken klant. Deze 23-jarige man 
uit Castricum was heel verve-
lend en onder invloed van drank 
en drugs. Hij werd door de politie 
aangehouden en ingesloten en 
in de loop van de zaterdag met 
een proces-verbaal wegens mis-
handeling en belediging heen-
gezonden.

Inge van der Heijdt exposeert
Limmen - Bij Johwin Slaapcom-
fort, Rijksweg 127 in Limmen is 
een expositie van aquarellen tot 
olieverfschilderijen te zien van 
Inge van der Heijdt. Inge schil-
dert al vele jaren, bij Perspec-
tief te Castricum, de Vrije Aca-
demie Leeuwenburg te Amster-
dam, IBIS Kunstcentrum te Alk-
maar. 
Ook is ze actief bij de Castri-
cumse kunstgroep K=ME, die 
onlangs haar tienjarig bestaan 
heeft gevierd. Ze exposeert re-
gelmatig in Nederland, als ook in 
Oostenrijk, Zwitserland en Hon-
garije.

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Storm Verkeersopleidingen 
ook voor praktijkles brommer!
Castricum - Het is sinds de op-
richting van het bedrijf vijf jaar 
geleden een vertrouwd beeld ge-
worden op straat; de verschillen-
de lesauto’s van Storm Verkeers-
opleidingen. Aan dit beeld wordt 
binnenkort iets nieuws toege-
voegd; de lesbrommers! Op 1 
januari 2010 wordt het theorie-
examen voor de brommer uitge-
breid met een praktijkexamen.
Storm Verkeersopleidingen is er 
al helemaal klaar voor: “Ons wa-
genpark is uitgebreid met les-
brommers. De cursisten rijden 
onder begeleiding van de in-
structeur. Met een zendertje 
houden ze contact met elkaar; 
een volwaardige constructie die 
vergelijkbaar is met motorrijles. 
Na een dag lessen wordt de vol-
gende dag examen gedaan.” Een 
praktijkles kan pas worden ge-
volgd als het bromfiets theorie-
examen is behaald. Ook de the-
orielessen voor brommer, motor 
en auto worden door Storm ver-
zorgd. Storm Verkeersopleidin-
gen is een groeiend bedrijf met 
ervaren instructeurs. Er wordt 
gereden met verschillende type 
auto’s voor ieder iets wils. Storm 

biedt naast reguliere autorijles-
sen, spoedopleidingen aan in 
verschillende varianten. “Ik raad 
de mensen altijd aan om eerst 
een proefles te nemen. Dan kan 
bekeken worden welke variant 
het meest geschikt is.” De E ach-
ter B-opleiding, de personenwa-
gen met een aanhangwagen van 
zes meter, kan in één dag wor-
den behaald. 
‘Bedankt Rogier en Joas, jul-
lie hebben me echt goed gehol-
pen! Dit was precies wat ik nodig 
had.’ Dat zegt Kim in het gasten-
boek op de website van Storm. 
En: ‘Prima rijschool, zeker aan 
te raden. In een keer geslaagd, 
dank jullie wel voor de goede rij-
lessen’, aldus Patrick. 

Rogier: “Ik denk dat we het suc-
ces te danken hebben aan de 
persoonlijke aanpak. We denken 
met onze cursisten mee en zijn 
vooral heel klantvriendelijk. Zo 
hebben we een systeem inge-
voerd waarbij de cursist na tien 
lessen met een andere instruc-
teur op pad gaat om zich nog 
beter voor te bereiden op het 
praktijkexamen. Daarnaast bie-
den wij ze een eigen proefexa-
men aan.” Dat werpt zijn vruch-
ten af. Op de site van CBR is te 
zien dat de autorijschool een re-
latief hoog slagingspercentage 
heeft. 
Kijk voor meer informatie op 
www.rijschoolcastricum.nl of bel 
06-42724254. 

Vakcollege Techniek 
feestelijk geopend
Regio - Op PCC Oosterhout in 
Alkmaar vond woensdag 18 no-
vember de feestelijke opening 
plaats van de nieuwe techniek-
opleiding Vakcollege Techniek. 
De leerlingen presenteerden er 
trots hun zelf ontworpen en ge-
bouwde milieuvriendelijke ap-
paratuur. Enkele tientallen ze-
nuwachtige Vakcollege-leerlin-
gen bevolkten deze dag de hal 
van de school. Ze zijn nog maar 
net begonnen aan hun opleiding 
en hebben zelf hun ouders, maar 
ook hun leerkrachten van groep 
8 uitgenodigd om te komen kij-
ken naar de milieuvriendelijke 
apparaten die ze hebben opge-
steld. Max Vaandrager en Vic-
tor Kaandorp demonstreerden 
trots hoe ze door middel van kou 
en warmte plus een aantal pel-
tierelementen een windmolen-
tje in beweging zetten. Loek Im-
mink  vertelde hoe het komt dat 
de in hun metalen schotel opge-

vangen zonnestralen - voor deze 
gelegenheid vervangen door een 
bouwlamp – reflecteren op een 
pannetje, waardoor de knak-
worstjes daarin worden opge-
warmd. Er mocht geproefd wor-
den! Later die middag was het 
brugklasleerling Loek Wellink uit 
Limmen die de volle zaal met ge-
nodigden uitlegde waarom tech-
niek voor hem zo belangrijk is: 
,,Ik ben echt altijd met techniek 
bezig, zelfs als ik ’s avonds naar 
bed ga!” Ruim honderd vertegen-
woordigers vanuit het bedrijfsle-
ven, leerkrachten van basisscho-
len en ouders woonden de offici-
ele opening bij. PCC Oosterhout 
is in de regio Alkmaar de eni-
ge school die de opleiding Vak-
college Techniek aanbiedt. Het 
is een zesjarige vmbo/mbo-op-
leidingscombinatie die speciaal 
is bedoeld voor leerlingen die in 
groep 8 al weten dat ze de tech-
niek in willen. 

Timmerbedrijf G. Duin voor 
alle klussen in en om huis 
Castricum - Bouwplannen of 
zijn de ramen, het glas, de deu-
ren en/of kozijnen aan vervan-
ging  toe? Timmerbedrijf G. Duin 
is van alle markten thuis. Gerard 
Duin heeft een jarenlange er-
varing met allerlei soorten tim-
merklussen in en rond het huis. 
Hij vertelt: “Ons bedrijf is niet 
alleen gespecialiseerd in aller-
lei timmerwerk, maar ook in het 
plaatsen van glas. Bovendien 
kunnen wij een ontwerpbouw-
aanvraag en constructiebereke-
ningen voor de klant verzorgen. 
Het is bovendien mogelijk om 
subsidie te ontvangen op isola-
tie van de woning; denk dan aan 
glas-, gevel- en dakisolatie.” 

Programma 26 nov t/m 2 dec 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur

zondag 16.30 & 20.00 uur 
maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur 
woensdag 20.00 uur 

“Komt een vrouw bij de Dokter
vrijdag 21.30 uur 

zaterdag 16.00 uur & 21.30 uur
maandag & dinsdag 20.00 uur
“Terug naar de Kust”

donderdag 20.00 uur 
zondag 20.00 uur 
“Millennium”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 16.30 uur

woensdag 20.00 uur 
“A Christmas Carol 3D”

zaterdag 13.00 uur
zondag 13.30 uur woensdag 14.00 uur

“UP 3D” (NL)
zaterdag 13.00 & 16.00 uur 
zondag 11.00 & 13.30 uur

woensdag 14.00 uur 
“Sinterklaas en de

Verdwenen Pakjesboot”
zondag 11.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

“Mendelssohn Gala Concert” 

Mendelssohn Gala Concert
In 2009 vierden muziekliefhebber 
overal ter wereld de 200e verjaar-
dag van Felix Mendelssohn Bar-
tholdy, een van de belangrijkste 
artiesten van de de 19e eeuw. De 
stad Leipzig viert haar beroem-
de bewoner met een feeste-
lijk Gala Concert vanuit het Ge-
wandhaus. Het Gewandhausor-

chester en sterpianist Lang Lang 
brengen onder leiding van muzi-
kaal directeur en dirigent Ricca-
rdo Chailly, een fantastisch pro-
gramma. Donateurs van Iskra 
en abonnementhouders van de 
VUcas-film kunnen korting krij-
gen. Kijk voor meer informatie op  
www.corsobioscoop.nl.

Stijn houdt van het leven en het 
leven houdt van hem. Dat hij af 
en toe van andere vrouwen ge-
niet, hoeft zijn Carmen niet te 
weten. En bovendien, zijn hart is 
van Carmen, dus wat maakt het 
uit. Maar dan; borstkanker. Zijn 
wereld stort in. Carmen en Stijn 
komen terecht in een rollercoas-
ter van ziekenhuis in, ziekenhuis 
uit, chemokuren en bestraling. 

Komt een vrouw bij de dokter
Stijn vlucht in drank, drugs en 
uitgaan. En dan is er Roos. Zo-
maar. Ze wordt zijn kankervrije 
oase, waar hij de kilte van thuis 
even kan vergeten. Wat hij nooit 
voor mogelijk had gehouden, 
gebeurt; hij wordt verliefd. Ver-
slaafd zelfs, aan Roos. Zijn leven 
wordt een chaos, zijn vrouw gaat 
dood. Stijn moet nú een keuze 
maken.

Voor dubbelglassubsidie komen 
woningen van vóór 1995 in aan-
merking. Ook met gevel- of dak-
isolatie kan men veel geld be-
sparen op de energiekosten. Het 
verhoogt ook het wooncomfort; 
geen koude buitenmuren meer 
en minder geluidsoverlast. Vaak 
kan er een subsidie verkregen 
worden op dakisolatie. Dit omdat 
dit uit milieu oogpunt grote be-
sparingen kan opleveren. 
Gerard: “Het hangt van uw per-
soonlijke situatie af of het ver-
standig is om te isoleren en wel-
ke isolatiewijze dan het beste re-
sultaat oplevert. Vraag daarom 
gratis advies op maat.” Bel tel.: 
06-53302440. 
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Bieden op Yasmine voor goede doel

Castricum - Op zaterdag 28 no-
vember wordt het schilderij ‘Yas-
mine’ geveild, een werk van Hans 
Goedhart. De opbrengst hier-
van is bestemd voor de Stich-
ting ‘Adopteer een Vroedvrouw’, 
een initiatief van de Castricumse 
vroedvrouw Roos Ament. 
De expositie, waar het schilde-
rij onderdeel van uitmaakt, wordt 
die dag om 15.00 uur door Roos 
geopend in expositieruimte van 
Dina Kikkert, bekend als het Por-
celeyn Huys. Iedereen kan nu al 
een schriftelijk bod uitbrengen 

op het schilderij. Roos vertelt: “In 
Ethiopië overlijdt momenteel één 
op de 22 vrouwen aan de ge-
volgen van een zwangerschap 
of bevalling. Onze stichting leidt 
locale vroedvrouwen op om de 
sterfte onder kraamvrouwen te-
rug te dringen. We verstrekken 
studiebeurzen aan leerling ver-
pleegkundigen/vroedvrouwen 
ter plekke om zo meer getraind 
gezondheidspersoneel dichter 
bij moeders en kinderen te bren-
gen. Daarnaast streven we naar 
het vergroten van de bewust-

wording door het verspreiden 
van informatiemateriaal en het 
geven van voorlichting over het 
onderwerp moedersterfte.”
Wie ook wil helpen de sterf-
te onder kraamvrouwen terug 
te dringen stort een bedrag op 
Triodosbankrekeningnummer 
39.03.24.280. De expositie is ge-
opend tot 10 januari en te be-
zoeken op vrijdag van 16.00 tot 
20.00 uur en op zaterdag en zon-
dag van 14.00 tot 17.00 uur. Het 
adres is Kennemerstraatweg 115 
in Heiloo.  

Schade na buitenbrand
Castricum - Maandagmorgen 
rond 2.40 uur werd de brand-
weer van Castricum gealar-
meerd voor een schuurbrand op 
de hoek van de Dorpsstraat en 
Torenstraat. Er stonden een gro-
te hoeveelheid plastic kratten en 
andere materialen in brand en 
het vuur dreigde naar binnen te 
slaan. De brandweer kon dit tij-
dig voorkomen.
De brandweer wekte bij voor-

zorg de bewoners van de boven-
woningen. Twee winkels  en een 
bovenwoning liepen lichte rook-
schade op. 

Na circa anderhalf uur kon de 
brandweer terug naar de ka-
zerne. De schade wordt door 
de brandweer geschat op cir-
ca 15.000 euro. Er volgt een on-
derzoek naar de oorzaak van de 
brand. (Foto: Giel de Reus)

Jazz in Bakkum
Fred Berkemeijer gastsolist 
bij het Jos van Beest Trio
Bakkum - Hotel Borst vormt 
zondagmiddag 29 november 
vanaf 16.00 uur het decor voor 
Jazz in Bakkum. Saxofonist/flui-
tist  Fred Berkemeijer staat cen-
traal. Fred Berkemeijer: studeer-
de aan het Hilversums Conserva-
torium. 
Als uitvoerend musicus werkte 
hij ondermeer met Massada, Cu-
by and the Blizzards, Spargo, Rob 
Hoeke, Jaap Dekker, The Sky-
masters en zangeres Laura Fy-
gi. Ook werkte Fred in de bege-
leidings bands van onder ande-
re René Froger en Billy Preston. 

Sinds 1990 is Fred docent saxo-
foon aan het conservatorium te 
Alkmaar. Hij wordt in Bakkum 
begeleid door het Jos van Beest 
Trio. Fred Berkemeijer en Jos van 
Beest musiceren al vanaf begin 
tachtiger jaren in verschillende 
bezettingen met elkaar. 

Er wordt een mix gespeeld van 
mooie subtiel uitgevoerde Bos-
sa’s, lyrische ballads en swin-
gende ‘up-tempo’s’. Juan Pablo 
Nahar speelt contrabas en Ben 
Schroder neemt plaats achter de 
drums. 

Regio - Connexxion rijdt vanaf 
zondag 13 december een nieu-
we dienstregeling. Lijn 163 krijgt 
een routewijziging. Voortaan 
rijdt de bus van Uitgeest naar 
Alkmaar via Akersloot. Hierdoor 
ontstaat een directe verbinding 
tussen Uitgeest, Akersloot en 
Alkmaar. Kijk voor meer informa-
tie op connexxion.nl of bel 0900 
– 2666399. 

Castricum - De Stichting Maat-
schappelijke Dienstverlening 
Midden Kennemerland organi-
seert in december een asserti-
viteitstraining voor jongens en 
meisjes van 13 tot 16 jaar. Inte-
resse? Bel 0251-229329 of mail 
thoek@madi-mk.nl.

Lefcursus voor 
jongeren 

Castricum - De opbrengst van 
de Alzheimercollecte die in de 
week van 9 tot 14 november is 
gehouden is voor Castricum 
5.993,24 euro  en voor Bakkum 
713.31 euro. 

Opbrengst Alz-
heimer Collecte

Bus voortaan 
via Akersloot 

Jammen in Café Basta
Castricum - De jamsessies die 
elke laatste donderdag van de 
maand plaatsvonden in Café 
Me Tante zijn verhuisd naar Ca-
fé Basta.

De gasten van donderdag 26 no-
vember zijn Vincent Hiemstra 
(gitaar/zang) en Werner Cor-
nand (Bas/zang). Deze man-
nen hebben hun sporen reeds 

verdiend in bands als: Shoreli-
ne, Oscar Benton Bluesband en 
Henk Westbroek.
Iedereen die mee wil spelen 
hoeft alleen zijn instrument mee 
te nemen en zich op de avond 
aan te melden bij Jan Stobbe of 
Bert Baars. 

Castricum - Liefhebbers en ver-
zamelaars van antiek en brocan-
te, serviesgoed, glaswerk, be-

In De Serre stek, linnengoed zijn weer wel-
kom in De Serre. Openingstij-
den vrijdag 27, zaterdag 28, zon-
dag 29 november van 11.00 uur 
tot 16.00 uur. Het adres is Geel-
vinckstraat 6 (achterom) 

Akersloot - Zaterdag 28 no-
vember organiseert AMC Bac-
chus een lezing  over de Super-
bike GSX-R1000 die uitkomt in 
de supersportklasse. De lezing 

Lezing Superbike 
motorclub Bacchus

zal met name dan ook gaan over 
de ontwikkeling, verbetering en 
het testen van de supersnelle 
GSX-R1000 race-motor. De le-
zing wordt gehouden door Suzu-
ki Nederland. 

Vrij entree, aanvang 20.00 uur bij 
bar/café ’t Achterom.

Benefietweekend voor 
‘Fietsen voor Burkina’ 
Limmen - In het najaar van 2010 
gaan 15 fietsers en hun bege-
leiding, onder het motto ‘Fiet-
sen voor Burkina’ een bijzonde-
re en uitdagende sponsorfiets-
tocht houden naar Burkina Faso. 
Voor dit goede doel wordt er een 
benefietweekend georganiseerd 
in de Burgerij te Limmen op 27 
en 28 november. Voor de vrij-
dagavond zijn alle registers uit 
de kast getrokken om een heuse 
talentenjacht op gang te bren-
gen. Deze avond zullen 10 acts 
strijden om de ‘Limmen’s got Ta-
lent-Bokaal’. 
Voor de zaterdagavond waren 
hele andere plannen en hiervoor 
werd R2 Dance benaderd. R2 
Dance heeft zich in het verleden 
bewezen met harde concepten 
in de regio. Na overleg bleek dat 
R2 Dance daarvoor uit een ander 
vaatje moet gaan tappen dan dat 
het publiek normaal gewend is. 
Normaliter organiseert R2 Dance 
feesten in de hardere stylen van 
de dance muziek. Maar voor dit 

goede doel willen ze daar wel 
een uitzondering voor maken. 
De gehele opbrengst van deze 
avond komt ten goede aan het 
goede doel, waarmee ze jonge-
ren in Burkina Fasa een kans 
willen geven om ook een gede-
gen opleiding te volgen.
Deze avond zullen R2 Dance en 
de Stichting Fietsen voor Bur-
kina alles uit de kast halen om 
een knaller van een feest te ge-
ven, met de muziekstijlen House, 
Electro en Minimal. De sound 
van Dance Valley, Sensation en 
Mysteryland op een donkere 
winteravond. 
De zaal gaat op vrijdagavond 
open om 19.30 uur en op zater-
dag om 20.00 uur. Kaarten zijn 
vanaf heden te koop bij de voor-
verkoopadressen. Kaarten kos-
ten 10 euro per avond en de vol-
ledige opbrengst gaat naar het 
goede doel. Voor meer informa-
tie kan er gekeken worden op de 
website; www.fietsenvoorburki-
na.nl.
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Castricum - Een 47-jarige man 
uit Castricum en zijn 34-jarige 
vriendin zijn dinsdagochtend 17 
november aangehouden in hun 
woning. De man deed meerde-
re malen valse aangifte van dief-
stal van auto’s en auto-onderde-
len en bewoog de verzekering-
maatschappij geld aan hem uit 
te keren. Ook wordt de man ver-
dacht van het omkatten van au-
to’s. Zijn vriendin wordt als me-
depleger beschouwd in de zaak. 
Ook de 42-jarige zus van de man 
werd dinsdag aangehouden. Zij 
werd na verhoor weer heenge-
zonden. Bij de aanhoudingen 
werden meerdere auto’s in be-
slag genomen. De verdachte viel 
op omdat hij meerdere dure au-
to’s op zijn naam had staan. Dit 
kon niet direct verklaard worden 
aan de hand van het inkomen 
wat hij verdiende. De verdachten 
werden vrijdag voorgeleid aan 
de rechter commissaris. 

Aanhoudingen 
voor oplichting

Limmen - Donderdag werd in de 
middag- en avonduren een ver-
keerscontrole gehouden op de 
Rijksweg. Daarbij vielen bekeu-
ringen wegens het rijden zon-
der gordel (5), het niet handsfree 
bellen (1) en overtreding van 
de maximum snelheid (10). De 
hoogst gemeten snelheid was 90 
km/u op een gedeelte waar 50 
is toegestaan. Alle overtreders 
werden staande gehouden en 
kregen een bekeuring mee.

Verkeerscontrole

JCKenG daagt jongeren uit!
Castricum - JCKenG, de jonge-
renafdeling van CKenG, daagt 
jongeren uit om deel te nemen 
aan de fotowedstrijd. Zij wil op 
een speelse wijze in kaart bren-
gen wat het meest en minst aan-
spreekt in de gemeente Castri-
cum. Hieronder vallen ook Bak-
kum, Limmen, Akersloot en de 
Woude. Het is de bedoeling dat 
jongeren een foto maken van de 
plek die zij het meest en/of minst 
aantrekkelijk vinden en daarbij 
commentaar geven waarom dit 
zo is. JCKenG zal de beste vijf 
foto’s per categorie selecteren 

en publiceren op de hyvespagi-
na: www.jongerencastricum.hy-
ves.nl waar men zelf mag stem-
men wie er gaat winnen. Er zal 
binnen beide categorieën een 
winnaar uitgeroepen worden. De 
winnaars ontvangen ieder twee 
bioscoopkaartjes. Foto’s sturen 
naar: jongerencastricum@hot-
mail.com. Inzendingen kunnen 
uiterlijk tot 14 december worden 
ingezonden. Vanaf 17 december 
kan men stemmen op de hyves-
pagina. De winnaars worden 23 
december in de krant en op de 
hyvespagina bekend gemaakt. 

Jac. P. Thijsse College neemt 
deel aan de Wiskundedag
Castricum – Afgelopen vrijdag 
werden twee wiskundewedstrij-
den voor middelbare scholen ge-
houden, de Wiskunde A-lympia-
de en de Wiskunde B-dag. Jaar-
lijks worden deze wedstrijden 
georganiseerd door het Freu-
denthal Instituut in Utrecht. Het 
Jac. P. Thijsse College in Cas-
tricum nam traditiegetrouw en-
thousiast deel aan deze Wiskun-
dedag. 
Om negen uur werd de dag offi-
cieel geopend door de rector, de 
heer Ton Heijnen. Daarna werd in 
teams van vier leerlingen de he-
le dag koortsachtig gewerkt om 
de opgaven op te lossen en hier-
van verslag te doen. ‘s Middags 

om vier uur moesten de versla-
gen worden ingeleverd.
Leerlingen van de hoogste twee 
klassen van het VWO met wis-
kunde A in hun pakket deden 
mee aan de Wiskunde A-lympia-
de. Met hun werkstuk maken de-
ze leerlingen kans op een plaats 
in de landelijke finaleronde, die 
in maart gehouden zal worden.

Leerlingen van 5 HAVO en 5/6 
VWO die wiskunde B volgen, de-
den mee met de Wiskunde B-
dag. In deze wedstrijd is er geen 
landelijke finaleronde, wel ma-
ken de teams met hun werkstuk 
kans op een prijs en een plaats 
op de landelijke erelijst. 

Castricum - Boeiende luchten, 
kalende bomen en wuivend riet 
langs waterpartijen… Men kan 
van de natuur genieten tijdens 
een wandeling rondom Castri-
cum op woensdag 2 december. 
De tocht heeft een lengte van 
circa 15 kilometer en wordt be-
geleid door Rinus Vink. De groep 
wandelaars vertrekt om 10.00 
uur vanaf het verzamelpunt bij 
de kaartjesautomaten voor het 
station in Castricum. Men kan 
zonder opgave deelnemen. Er 
zijn geen kosten aan de tocht 
verbonden, eventuele consump-
ties onderweg zijn voor eigen re-
kening. Voor informatie kan con-
tact op worden genomen met Ri-
nus Vink, telefoon 0251 652016 
of met de Stichting Welzijn Cas-
tricum, telefoon 0251 656562. 

December-
wandeling

Sinterklaas in de Pancratiuskerk
Castricum - Sinterklaas zal samen met zijn Pieten op zondag 29 no-
vember in de gezinsviering in de Pancratiuskerk in Castricum op be-
zoek komen. De viering begint om 9.30 uur en Sinterklaas nodigt de 
kinderen van Castricum en Bakkum uit naar deze viering te komen.

Twinbears: dubbel lief!

Castricum - Een uniek cadeau 
voor onder de kerstboom of voor 
Sinterklaas; Twinbears. Twee-
lingknuffels gebreid  voor een 
goed doel. Koopt men een twee-
ling dan wordt een van de twee-
ling geschonken aan een kind in 
nood. 29 november tussen 14.00 
en 16.00 uur kan men Twinbears 
kopen in Het Oude Theehuys in 
Bakkum op het terrein van Dijk 
en Duin.
In het assortiment zijn diver-
se maten beren, konijnen, 

apen, poezen, muizen, olifan-
ten en schildpadden. De prijs 
varieert van 15,00 tot 22,00 eu-
ro voor een tweeling. De die-
ren zijn verbonden met een la-
bel. De koper knipt deze door en 
kiest welk dier op reis gaat. Bei-
de dieren krijgen een certificaat 
mee met een fotootje waar bei-
de dieren opstaan. Zo weten al-
le twee de kinderen dat er elders 
op de wereld nog een kindje is 
met precies dezelfde knuffel. 
De verspreiding van de dieren 
wordt gedaan door diverse orga-
nisaties en soms door Stichting 
Twinbears zelf. Carla Klepper en 
Edith Ockeloen, twee van de ini-
tiatiefneemsters van Twinbe-
ars, zijn net terug uit India waar 
zij knuffels en andere hulpgoe-
deren hebben gebracht. Zie de 
website www.twinbears.nl, www.
hetoudetheehuys.nl.

Sint Nicolaas op ’t Dierenduintje
Castricum - Ook dit jaar zal Sint 
Nicolaas weer een bezoek bren-
gen aan ’t Dierenduintje.
Op zaterdag 28 november tus-
sen 11.00 en 16.00 uur mogen de 
kinderen hun schoen brengen 
en op zondag 29 november  om 
14.00 uur zal Sint Nicolaas met 
zijn pieten aanwezig zijn om de 
schoenen uit te delen. Deze leu-

ke activiteit is mede mogelijk ge-
maakt door een bijdrage van Al-
bert Heijn Castricum.

Kinderboerderij ’t Dierenduintje 
is te vinden achter het NS sta-
tion aan de Duinenboschweg 1a 
te Castricum 
Voor meer informatie zie www.
dierenduintje.nl.

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

Gevonden en
vermiste dieren

Kapelweg/Hogeweg Limmen: 
Zwarte gecastreerde kater, 1 grij-
ze snorhaar, 13 jr, Droppie. Gro-
te Weide Castricum: Witte poes, 
grijs om de bek, grote grijze vlek 
op rug, grijs plekje op linker ach-
terknie, grijze staart, klein, 6 jaar, 
Poes.

Gevonden:
Camping Zeeweg Bakkum: cy-
pers katje, jong, wit bekje, kin en 
wangetje, bruin vlekje op linker-
wang.
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Kennismaken met NLP
Regio - Op 22 november houdt 
Marjan Dolsma in samenwer-
king met de Academie voor Psy-
chologica in Morgenland, West-
zaan een kennismakingsdag over 
Neuro Linguïstisch Programme-
ren voor iedereen die geïnteres-
seerd is in persoonlijke ontwik-
keling en effectieve communi-
catie. Deze dag is vergelijkbaar 
met een trainingsdag van de op-
leiding tot NLP-Practitioner. 

Er worden demonstraties gege-
ven en de theorie wordt in prak-
tijk gebracht door oefeningen. 

Marjan vertelt: “Neuro slaat op 
het centrale zenuwstelsel waar 
alles wat men ziet, hoort, voelt, 
ruikt en proeft  wordt verwerkt. 
Door taal worden al deze indruk-
ken als het ware geordend, zodat 
er betekenis aan gegeven kan 
worden, vandaar ‘linguïstisch’. 
Programmeren wil zeggen dat 
die betekenis veranderd en ge-
bruikt kan worden een probleem 

op te lossen of een doel te ha-
len.” NLP is geschikt voor ieder-
een die beter wil leren commu-
niceren. Op de kennismakings-
dag maken de bezoekers ken-
nis met NLP en wat dit voor hen 
kan betekenen. Er worden oefe-
ningen gedaan om zelf te erva-
ren of NLP voor hem of haar een 
goede manier is om zich verder 
te ontwikkelen. 

De kennismakingsdag over Neu-
ro Linguïstisch Programmeren 
wordt gehouden in Morgenland, 
J.J. Allanstraat 53 in Westzaan, 
begint om 10.00 uur en duurt 
tot 17.00 uur. Opgeven bij Mar-
jan Dolsma, tel. 06-29363415 of 
info@maandolsma.nl. Website 
www.marjandolsma.nl. 

Er zijn ook kosteloze informa-
tieavonden. Op 27 november in 
Wijk aan Zee. op 2 december in 
Amsterdam, en op 16 december 
in Leusden. Opgeven via www.
avpl.nl. 

Tot 200%meer resultaat!
Revolutionaire verbetering 
barbell bij SportPlan Uitgeest
Regio - Barbell-lessen worden 
in Nederland onder verschillen-
de namen aangeboden in de fit-
ness-centra. De bekendste zijn 
Club-Joy (Benelux) met Club-
Pump en Less Mills (Nieuw Zee-
land, Europa) met Body-Pump. 
Het zijn vertrouwde lesconcep-
ten die al meer dan vijftien jaar 
worden gegeven. En die vanaf 
de datum van introductie in ver-
schijningsvorm nimmer zijn aan-
gepast. Tot nu toe!
Mark Rakké van SportPlan Uit-
geest vertelt: “Onderzoek naar 
de fysiologische processen en 
aanpassingen in het lichaam van 
de sporter heeft een zeer belang-
rijke plaats gekregen. Hierdoor 
is het mogelijk dat (top)sporters 
jaarlijks de prestaties verbeteren 
en records verbreken. Belang-
rijke vragen zijn per slot van re-
kening; hoeveel moet men trai-
nen, wanneer, wat en met wel-

ke intensiteit om tot een optima-
le prestatie te kunnen komen.” 
RadicPower heeft deze ken-
nis vertaalt naar een barbell-les 
waarin de deelnemer tot 200%(!)  
meer resultaat behaalt, dan de 
vertrouwde barbell-lessen. “Dit 
geldt voor zowel de spiertraining 
als calorieverbruik. De eenvoud 
is gebleven, het resultaat ver-
dubbelt. Ter illustratie: het aantal 
calorieën dat verbrand wordt ligt 
op het niveau van een spinning/
rpm-les.  Er is echter dan nog 
geen rekening gehouden met 
het EPOC-effect (excess post-
excercise oxygen consumption- 
het energieverbruik na de trai-
ning). Onderzoeken tonen aan 
dat het EPOC-effect door de 
weerstand spierprikkeling aan-
zienlijk hoger ligt dan bestaande 
programma’s.” 
Er bestaat thans geen effectie-
vere groepsles. RadicPower kan 

daarom het beste worden aan-
gemerkt als de nieuwe gene-
ratie van de barbell-lessen. Tij-
dens een try-out in de Bob’s Pla-
net zijn klanten van SportPlan in 
de gelegenheid gesteld het ver-
schil te ervaren. De reacties wa-
ren unaniem positief. 
Mark: “Alle deelnemers ervaren 
en beschrijven onbewust de fy-
siologische effecten en onder-
schrijven daarmee de kracht van 
het programma. De eenvoud met 
het dynamische karakter maken 
de les afwisselend en uitdagend.  
In een week zitten de twee ge-
plande lesuren vol en dat spreekt 
natuurlijk boekdelen. Deze week 
zullen er nog extra uren op het 
rooster geplaatst worden.” Sport-
Plan Uitgeest is te vinden op de 
Populierenlaan 45a  in Uitgeest, 
tel: 0251-311231 Kijk voor meer 
informatie op www.sportplanuit-
geest.nl. 

Feestelijke sinterklaasmiddag 
bij Albert Heijn Geesterduin 
Castricum - Dit jaar staat Albert 
Heijn in winkelcentrum Geester-
duin tot en met 5 december vol-
ledig in het teken van Sinter-
klaas. 

Er is een speciale sinterklaas-
middag op woensdag 2 decem-
ber van 13.00 tot 17.00 uur. De 
kinderen kunnen meedoen aan 

allerlei activiteiten zoals taaitaai-
pop versieren. Tot en met dins-
dag 1 december mogen kinderen 
tot en met acht jaar en afkomstig 
uit Castricum hun schoentje in-
leveren bij de servicebalie. 

Op woensdag 2 december kun-
nen die met daarin een verras-
sing worden opgehaald. 

Sensatie van het deunen  
Waste komt naar De Balken 
Uitgeest - Zaterdag 28 novem-
ber staat de coverband Waste op 
het podium van De Balken. Was-
te is geen onbekende voor het 
café; vorig jaar trad de band op 
tijdens de kermis. Dat was een 
gastoptreden bij Trio Tjoe, Joe 
en Jeroen. Het publiek had Was-
te nog niet eerder horen spelen 

en het werd de sensatie van het 
kermisfeest. Al het betere en ste-
vige rockwerk komt voorbij, zo-
als AC/DC, Van Halen, Metalli-
ca, Iron Maiden, Nirvada en nog 
veel meer hardrock. De band be-
gint om 23.00 uur met de eerste 
set. De Balken is open tot 4.00 
uur. 

Feestmaand december 
bij De Wereldwinkel
Castricum - Eind november, 
bijna sinterklaas en daarna staat 
kerst voor de deur. Voor alle in-
kopen is de Wereldwinkel een 
goede keuze. De Wereldwinkel 
is niet voor niks ook dit jaar weer 
gekozen tot ‘Beste Cadeauwin-
kel’. Wereldwinkel Castricum 
pakt uit met nieuwe producten 
voor de feestmaand. 
De collectie bestaat uit fairtrade 
cadeaus voor in en rondom de 
keuken, hippe mode accessoi-
res, unieke producten voor het 
interieur en handgemaakt speel-
goed. Een extra cadeautje is de-
ze keer een gratis fairtrade ge-
dicht, dat men bij een aantal ar-
tikelen kan meenemen of down-
loaden. 
Lekkernij hoort natuurlijk ook bij 
Sinterklaas. Zo ook de chocola-
deletters van Tony’s Chocolone-
ly. Heerlijke chocola en gemaakt 
zonder kinderslavernij, wat he-
laas een aantal andere choco-
ladeproducenten nog niet kan 
zeggen. Met Tony’s Chocolonely 
heeft men zeker een eerlijk pro-
duct in handen. Naast chocola 
heeft de Wereldwinkel meer Sin-

terklaas zoetigheid en bijzondere 
cadeauartikelen.

De Wereldwinkel biedt ook in 
2009 organisaties weer de mo-
gelijkheid om zich door mid-
del van fairtrade kerstpakketten 
en eindejaargeschenken op een 
eenvoudige manier maatschap-
pelijk te profileren naar werkne-
mers en relaties. Zowel traditio-
nele kerstpakketten als een lu-
diek keuzepakket behoren tot 
het assortiment van de Wereld-
winkel. Meer informatie is te vin-
den op castricum.wereldwinkel.
nl. 

Brandweer Akersloot gepro-
moveerd naar Hoofdklasse
Akersloot - Tijdens de the-
oriewedstrijden in de A-klas-
se van Brandweerkring Alk-
maar behaalde het team van 
post Akersloot een verdienstelij-
ke vierde plaats. Samen met de 
resultaten van de brandinzet op 

de tweede plaats en de techni-
sche hulpverlening op de eer-
ste plaats eerder dit jaar, kwa-
men de vuurvreters uit Akersloot 
uit op de tweede plaats in het 
overall klassement. Deze tweede 
plaats geeft recht op promotie 

naar de Hoofdklasse. Hierin ko-
men de beste brandweerploegen 
uit vanuit de regio. Akersloot, de 
kleinste post van de gemeente 
Castricum, zat drie jaar geleden 
nog in de C-klasse. 
Het team heeft door veel te oefe-
nen, diverse opleidingen te vol-
gen en een gedegen voorberei-
ding in drie jaar tijd de top van 
de regionale brandweer weten te 
bereiken. 
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Schoonheidspecialist en pedicure Gerda Opdam:

“Dit werk heeft alleen 
maar mooie kanten”
Castricum - Op een natuur-
lijke wijze ontspannen en ge-
nieten van een goede schoon-
heidsbehandeling of massa-
ge. Of een verbetering of oplos-
sing van klachten aan de voeten 
dankzij een vakkundige aanpak, 
ook voor mensen met diabetes 
of reuma. Dat en nog meer biedt 
schoonheidsspecialiste en pedi-
cure Gerda Opdam in haar salon 
Beauty Balance die ruim twee 
jaar geleden werd geopend. 
Zij kijkt tevreden terug op de 
achterliggende periode. “Dit 
werk heeft alleen maar mooie 

kanten.” In haar salon, gevestigd 
naast het woonhuis op de Anna 
Bijnsstraat 5 in Castricum vertelt 
zij: “Ik ben er van overtuigd dat 
iedereen er met een goede da-
gelijkse verzorging en een ge-
zond leefpatroon stralend uit kan 
zien. Dat de huid verouderd er-
vaar ik zelf niet als een probleem. 
Ook ouderen die zich goed ver-
zorgen zien er prachtig uit. Het 
uiterlijk is een weerspiegeling 
van het innerlijk.” 
Zowel mannen als vrouwen ko-
men naar Beauty Balance voor 
een complete schoonheidsbe-

handeling, een massage, har-
sen of een pedicurebehande-
ling. “Al blijft het aantal man-
nen nog steeds flink achter”, ver-
volgt Gerda. “Er lijkt nog steeds 
een taboe te rusten op uiterlijke 
verzorging voor mannen. Terwijl 
een schoonheidsbehandeling of 
een massage zo ontspannend is. 
Dat zou iedereen zichzelf moe-
ten gunnen.” 
Gerda werkt met producten van 
het Italiaanse merk Osaìne. “In 
de twee jaar dat ik met deze pro-
ducten werk, heb ik ervaren dat 
dit merk ook uitermate geschikt 

Wild zwijn en edelhert zo uit 
de natuur bij De Groene Slager
Castricum - – Een paar da-
gen geleden liep het nog rond 
te scharrelen op de Veluwe en at 
zijn buik vol met eikeltjes, beu-
kennoten, kruiden, wortels en 
paddenstoelen. Nu wacht het 
wilde zwijn dat De Groene Sla-
ger Hans van Borre in huis heeft 
gehaald op verdere vakkundige 
bereiding. De biologische slager 
maakt er koteletten van, maar 
ook stoofvlees, rookworst, paté 
en culinaire leverworst met kas-
tanjes en cranberry’s. “Het zwijn 
is een prachtexemplaar”, zegt 
slager Hans enthousiast. “En de 
smaak is juist nu op zijn aller-
best.”
 
Het wildseizoen is van start ge-
gaan en beleeft momenteel het 
hoogtepunt. Hans: “Nederlan-
ders eten steeds meer wild. Eer-
der vooral in restaurants, maar 

nu het financieel wat slechter 
gaat bereiden de mensen het 
wild gewoon thuis.” Het gro-
te voordeel van De Groene Sla-
ger is dat hij altijd weet waar het 
vlees vandaan komt. Want het 
ene wild is het andere niet. “Er 
wordt veel wild geïmporteerd 
en dan weet ik niet onder wel-
ke omstandigheden het dier ge-
leefd heeft. Ons vlees is puur na-
tuur en de herkomst is bekend; 
de Veluwe. Het vlees is niet al-
leen mager, want wild is bijna al-
tijd in beweging, het is ook zo 
lekker.”
Naast wild zwijn is hier ook het 
vlees van het Veluwse edelhert 
te koop. “Daarvan is de herten-
rugfilet het meest populair”, ver-
volgt Carolien, levenspartner van 
Hans. “Met cantharellen bijvoor-
beeld of een mousse van knolsel-
derij. Hertenvlees is mager, zacht 

en gemakkelijk klaar te maken. 
Het beste is om het te serveren 
met eenvoudige bijgerechten. Zo 
komt de unieke smaak uit zo-
als het moet.” Van het hert wordt 
ook stoofvlees gemaakt.
“Het vlees van het wilde zwijn 
is zacht en bijzonder fijn van 
smaak”, vervolgt Hans. “Onder 
de dunne speklaag is het vlees 
mager en mals van structuur. De 
kleur van het vlees is zachtroze. 
De bouten en koteletten vind ik 
zelf het lekkerste. Die kunnen 
bereid worden zoals varkens-
vlees. Lekker met kastanjepuree, 
met een zoetzure saus of zuur-
kool.” 
Er wordt met regelmaat goud 
toegekend aan de producten uit 
de ambachtelijke keuken van 
Van Borre, zoals onlangs nog de 
erwtensoep, maar ook Gelderse 
en runderrookworst, de runder-

salami, het runderrookvlees, de 
cornedbeef, beenham, Ardenner 
ham, gekookte worst, leverworst 
en grillworst. 
“Het rundvlees is afkomstig van 
het France limousinras. De koei-
en lopen in rustige natuurgebie-
den hier in de regio, waar zij vrij-
uit kunnen grazen en zich te-
goed doen aan diverse grassen 

en kruiden. Dit geeft het sappi-
ge vlees zijn volle en karakteris-
tieke smaak. De dieren zijn puur 
natuur en dat proef je, net zoals 
bij het wild dat ik verkoop. Meer 
biologisch dan dit bestaat ge-
woon niet!” De Groene Slager 
Hans van Borre is te vinden op 
de Burgemeester Mooijstraat 29 
in Castricum. 

is voor een gevoelige huid. Als 
pedicure is Gerda opgenomen in 
het KwaliteitsRegister voor Pedi-
cures (KRP), een systeem om de 
kwaliteit van pedicures te waar-
borgen. De zorgverzekeraars ge-
bruiken het KRP voor het ver-
strekken van vergoedingen. “Ik 
ben bovendien gecertificeerd om 

mensen met reuma en diabetes 
te behandelen.” 
Wat maakt dit vak zo mooi? “Het 
contact met mensen. Ik zorg er 
voor dat zij zich beter en mooi-
er voelen zonder gebruik te ma-
ken van al te veel toeters en bel-
len.” Bel voor een afspraak tel.: 
06-14283237. 

Plusactiviteiten komt met 
nieuw winterprogramma
Regio - Woensdag 25 november 
wordt het nieuwe Plusactivitei-
ten winterprogramma 2009-2010 
gratis huis-aan-huis bezorgd. 
Het programma bevat informatie 
over het brede en divers cursus-
aanbod voor jong en oud op ge-
bied van computerlessen, creati-
viteit, educatie, gezondheid, hob-
by en vrije tijd, kunstzinnige vor-
ming, muziek, sport, talen, typen 
en vele andere cursussen die 
ontmoeten, ontspannen en iets 
leren bieden. De Computercur-
sussen zijn handig voor thuis of 
op het werk. Foto’s met de com-
puter bewerken leert men bij Di-
gitale Fotografie. De vakantieta-
lencursussen zijn uitgebreid met 
Zweeds en Turks. Nieuw in het 
aanbod zijn verder de cursus-
sen Lachen, Gardens of Versail-

les, Romantiek en English Rea-
ding Group. De diverse kookcur-
sussen zijn uitgebreid met tap-
as maken. Interessante lezingen 
worden gegeven over Atlantis, 
Bijen, China, Quantummecha-
nica. Stabat Mater Dolorosa is 
een lezing over de vele composi-
ties op dit oude Latijnse gedicht. 
Heksenvervolging gaat in op de 
zin, onzin en waanzin om in de 
Middeleeuwen vele mensen te 
martelen en te doden. Bij de cur-
sus Vogels leren herkennen leert 
men in januari wintervogels en in 
mei ‘vogels in voorjaar en zomer’ 
kennen tijdens een lezing en ex-
cursie. Wie het programma niet 
heeft ontvangen kan die ophalen 
bij de bibliotheken of ons kan-
toor. Informatie: 0251-671837 of 
www.plusactiviteiten.nl.

Prijsuitreiking bij André Weda
Castricum - Donderdag heeft 
André Weda twee kaarten voor 
de opening van PAN Amsterdam 
uitgereikt aan mevrouw Groen 
uit Castricum. De uitreiking vond 
plaats in de winkel van André 
Weda aan de Torenstraat. 
Mevrouw Groen is als winnaar 

uit de bus gekomen van een ac-
tie waarbij klanten een briefje 
met hun naam in een doos kon-
den deponeren. De kaarten zijn 
beschikbaar gesteld door Gale-
rie Lieve Hemel die op PAN Am-
sterdam exposeert met werken 
ingelijst door Lijstenatelier An-

dré Weda. De lijsten die André 
Weda voor, veelal handverguld. 
PAN Amsterdam is de belang-
rijkste nationale kunst- en an-
tiekbeurs en een must voor ie-
dere kunstliefhebber. PAN 2010 
duurt nog tot en met zondag 29 
november. 

Limmen - Donderdag werd in de 
middag- en avonduren een ver-
keerscontrole gehouden op de 
Rijksweg. Daarbij vielen bekeu-
ringen wegens het rijden zon-
der gordel (5), het niet handsfree 
bellen (1) en overtreding van de 
maximum snelheid (10). 

De hoogst gemeten snelheid was 
90 km/u op een gedeelte waar 
50 is toegestaan. Alle overtre-
ders werden staande gehouden 
en kregen een bekeuring mee.

Verkeerscontrole
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Punten bij WIK vallen als 
rijpe appels van de boom
Castricum - Er werd op een be-
hoorlijke manier slag geleverd bij 
biljartclub WIK.
Klaas Jongeneel liet zich com-
pleet inpakken door Cynthia 
Slinger. Zij presteerde het om 
haar partijtje van 18 carambo-
les in 12 beurten op het score-
bord te zetten. En daar had Klaas 
totaal geen antwoord op. Een 
maximum van 25 punten viel 
haar ten deel.
Dan de knaller van Jan Kamp van 
20 punten voor zijn voortreffelij-
ke partij van 3.80 tegen Piet Lief-
ting. Zijn optreden in 15 beurten 
telde maar twee poedels. Toch 
ging Piet met een goed gevoel 
naar huis, want hij pakte met 
1.80 mooi 14 punten mee.
Jaap Frans die tot deze avond 
de hoogste serie van 32 op zijn 
naam had staan, verbeterde in 
de derde beurt tegen Wim Bal-
tus zijn eigen record met één ca-
rambole.
Henk Stengs die op tafel 1 tegen 
Gerard de Zeeuw speelde en 
deze recordverbetering opving, 
sloeg dit feit in zijn geheugen op. 
In zijn zesde beurt deed zich na-
melijk de wonderschone kans 
voor, om deze kersverse record-

constatering  te grabbelen te sto-
ten. Henk zat met zijn serie al te-
gen de dertig. En de arbiter telde 
maar door…32-33-34-35! Toen 
stopte de teller. Een nieuw re-
cord was door Henk onvermurw-
baar tot stand gebracht. Niet te 
geloven! Jaap constateerde dit 
uiterlijk gelaten. Niettemin werd 
het een winstpartij voor hem met 
17 punten voor zijn prachtig ho-
ge moyenne van 5.29. Wim Bal-
tus draaide goed mee met 4.52 
en kreeg 12 punten.
Zoals vermeld claimde Henk 
Stengs de hoogste serie, maar 
ook voor de rest een super goeie 
partij van Henk van 5.88 met een 
hoge waardering van 16 punten.
Jörgen Bolten – Gert Lute, ook 
een partij die even onder de aan-
dacht dient te komen. Geen ho-
ge series van beide spelers, maar 
wel regelmatige, waarbij Jörgen 
voor zijn klasse wat stootvaster 
was. En dat leidde tot een mooi 
gemiddelde van 2.23 en 14 pun-
ten. Gert kwam een punt tekort.
12 punten voor Cor Stroet en 
Ferry van Gennip, en 11 punten 
voor Hein Kitsz en Peter Ent zijn 
de laatste winstpunten die hier-
bij kunnen worden vermeld.

Strandclinics
Castricum - Optimaal voorbe-
reiden op de ATB-race Egmond-
Pier-Egmond? In december wor-
den drie strandclinics georgani-
seerd op het strand van Egmond 
aan Zee. Deze clinics zijn onder-
deel van een pakket waarbij men 
een trainingsschema ontvangt, 
plus een startbewijs voor de 
race. Er zijn clinics op 5, 12 of 19 
december van 9.00 uur tot 12.30 
uur. op het strand van Egmond 
aan Zee en duren tot 12.30 uur.
Inschrijven kan via www.duur-
sportief.nl. Duursportief is een 
initiatief van NOC*NSF.

Degelijke overwinning van 
Helios op Zaandam-Zuid

Castricum - De coaches Anand 
Joeloemsingh en Michiel van 
Halderen van korfbalclub Helios 
waren zondagmiddag dik tevre-
den over de overtuigende uito-
verwinning op Zaandam-Zuid. 
“De ploeg straalt meer zelfver-
trouwen uit dan vorig seizoen. 
De hele wedstrijd lieten we zien 
dat we beter waren dan onze te-
genstander en aan het geloof in 
de overwinning werd nooit ge-
twijfeld.” 
Helios startte sterk met een mooi 
afstandschot van Laurens Lan-
ge. Zaandam verdedigde stug en 
kwam met 2-1 en 3-2 nog twee 
keer op voorsprong. In deze fa-
se speelde Helios gehaast en on-

rustig. Nadat er wat meer rust in 
de aanvallen kwamen nam Heli-
os het heft in handen. Vlak voor 
rust stonden de Castricummers 
met 6-8 voor en werden er weer 
door haastig spel veel kansen 
gemist. Zaandam scoorde wel, 
daarom gingen de ploegen rus-
ten met een 7-8 tussenstand. In 
de rust hamerden de coaches 
erop dat er rustig moest worden 
aangevallen en dat het dan alle-
maal wel goed zou komen. 

Het scoren lukte meteen na rust 
wel en Helios liep uit naar 7-10.  
Deze voorsprong kwam daar-
na geen moment meer in ge-
vaar. Helios liet zien dat zij veel 
meer in huis heeft dan de tegen-
stander. Uitblinker in deze wed-
strijd was Caroline Admiraal. Zij 
scoorde drie fraaie doelpun-
ten en was erg sterk in de per-
soonlijke duels. Bijna alle spelers 
scoorden in deze wedstrijd een 
doelpunt, een teken dat het team 
zich steeds meer als een collec-
tief manifesteert. Helios won de 
wedstrijd uiteindelijk overtui-
gend met 10-15.  

Helios is het zaalseizoen uit-
stekend gestart en aanstaan-
de zondag, 29 november, wacht 
de derby tegen de Stormvogels 
uit Uitgeest. Gezien de uitslagen 
moet Helios ook deze wedstrijd 
kunnen winnen. Het duel begint 
om 17.20 uur in sporthal de Bloe-
men.

Akersloot - Zondag 29 novem-
ber wordt in café De Vriendschap 
weer een klaverjasdrive georga-
niseerd. Deze klaverjasdrives 
worden eenmaal per maand ge-
houden. De prijzentafel ken-
merkt deze drives, prijzen zoals 
koffiemachines, reiskoffers, le-
vensmiddelenpakketten, paling, 
radio‘s, het is er allemaal. Hoofd-
prijs ditmaal een dvd-speler.
Naast het klaverjassen is er ook 
een verloting met daarin dezelf-
de prijzen als met het klaverjas-
sen.
Men kan zich van te voren telefo-
nisch opgeven, tel. 0251-312866 
om zeker te zijn van een plaatsje. 
De kosten van deelname bedra-
gen 4,50 euro. De aanvang van 
deze drive is 15.00 uur.

Klaverjasdrive

Limmen - P.V. de Gouden Wie-
ken organiseert haar jaarlijk-
se duivententoonstelling op 29 
november om 14.00 uur. Bij een 
tentoonstelling gaat het om de 
mooiste duiven. Hierbij zijn er 
vier categorieën; oude doffer/
duivin en jonge doffer/duivin. De 
duivenmelkers zetten in deze ca-
tegorieën elk een duif in. De dui-
ven worden vervolgens gekeurd 
door een erkende duivenkeur-
meester, nadat hij alle duiven 
gekeurd heeft zal hij de ‘schoon-
ste’ duiven uit elke categorie be-
noemen. Op deze middag zullen 
verder duivenbonnen worden 
verkocht en er zal een rad van 
avontuur draaien waarbij mooie 
prijzen zijn te winnen. Iedereen 
is welkom en in het speciaal alle 
oud-leden van de verenigingen 
Limmen en Castricum.

Postduiven-
tentoonstelling

Dames 1 Croonenburg 
verliest van Compaen
Castricum - Croonenburg da-
mes 1 moest het opnemen te-
gen de dames van Compaen uit 
Oostzaan.

Helaas heeft Croonenburg de 
zegereeks van afgelopen weken 
niet kunnen voortzetten. Er werd 
met 3-2 verloren van Compaen.
De 1e set begon wat moeizaam. 
De pass lag niet goed, waardoor 
er weinig van de aanval terecht 
kwam. Er werden veel eigen fou-
ten gemaakt, waar Compaen 
dankbaar gebruik van maak-
te. Croonenburg knokte aan het 
eind van de set nog terug, maar 
de achterstand was niet meer in 
te halen, 19-25.
In de 2e set ging de pass een 
stuk beter, waardoor Croonen-
burg aanvallend er beter door-
heen kwam. Mede door een 
sterk verdedigende en aanval-
lende Kirsten Hoogland werd 
deze set gewonnen met 25-18.

De werklust van de 2e set werd 
doorgevoerd in de 3e set. Er wer-
den veel ballen van de grond ge-
red en meer afgewisseld met 
tactische ballen en harde aanval-
len. De middenspeelsters Nancy 
van Rooij en Marjolein Hattink 
wisten menig keer het blok van 
Compaen te omzeilen en mooie 
punten te scoren.
De 4e set werd sterk begon-
nen wat resulteerde in een gro-
te voorsprong, maar binnen no-
time was de stand weer gelijk. Er 
werd slordig gespeeld en Com-
paen profiteerde hiervan. Coach 
Wouter Stoltz probeerde met wat 
wissels de set binnen te slepen, 
maar Croonenburg liep achter 
de feiten aan, 23-25.
Het publiek probeerde Croo-
nenburg naar de overwinning te 
schreeuwen, maar in de 5e set 
sloeg de vermoeidheid toe en 
trok Compaen aan het langste 
eind 12-15.

D-team DOS Trampoline 
door naar de NK teams!
Castricum - Zaterdag 21 no-
vember werd in Kudelstaart de 
laatste competitiewedstrijd van 
regio west gesprongen. Na deze 
wedstrijd werd bekendgemaakt 
wie er door gaan naar de finale, 
de NK teams op 28 november. 
Het D-team bestond uit Philip 
Elders, Lian Maalman, Iris Dek-
ker en Lotte Tabak. Zij behaal-
den de afgelopen twee wedstrij-
den al tweemaal de eerste plek. 
Ook deze wedstrijd werd er goed 
gesprongen en was dit team we-
derom 1e. Zij gaan dus door naar 
de finale! 

Het E-2  team bestond uit Tho-
mas Noordeloos, Danique Heis-
terkamp, Aranka Veen en Me-
lissa Schoenmaker. Ook hier 
werd een goede wedstrijd ge-
sprongen, want het team wist dit 
keer de vierde plaats te behalen. 
Tot slot het jongste team, daar-
in sprongen Renske Haasbroek, 
Milo Memedov en Madé Cou-
wenberg. Zij haalden deze wed-
strijd de achtste plaats. Voor al-
le puntentotalen en meer infor-
matie over trampolinespringen 
in Castricum zie www.doscastri-
cum.nl.

VV Limmen zit op 
150 vrouwelijke leden
Limmen - Al jaren hikt VV Lim-
men tegen de 150 meisjes/da-
mes leden aan. Elk jaar mocht 
het net niet lukken omdat er tel-
kens ook weer een paar leden 
stopten. Nu is de magisch grens 
bereikt en nog wel sneller dan 
men bij de dorpsclub verwacht 
had. Er zijn onlangs nog een 

aantal nieuwe aanmeldingen ge-
weest. Wie het 150e lid is is nog 
niet bekend gemaakt maar begin 
december wordt de gelukkige in 
de bloemetjes gezet. Het is in ie-
der geval duidelijk dat de initia-
tiefnemers van de vrouwenafde-
ling van VV Limmen trots op hun 
arbeid mogen zijn. 
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Midwinterduinloop le Champion
Regio - Op 1 december is de 
voorinschrijving bij Runners-
world Zaandam voor de Midwin-
terduinloop. Hier kan men gelijk 
een startnummer meenemen zo-
dat men op 12 december gelijk 
naar de start kan gaan. De start-

tijd van de loop is 11.00 uur. De 
afstanden zijn 4, 7,6 en 16,8 ki-
lometer. Inschrijven: Sporthal De 
Schulp te Egmond-Binnen. 
Voor meer inlichtingen: trimloop-
commissie@lechampion.nl of 
Peter Lansbergen 075-6871474.

Croonenburg overklast Sovoco
Castricum - De mannen van 
Croonenburg hebben tegen So-
voco laten zien dat zij definitief 
de weg naar boven hebben ge-
vonden. Tegen de promovendus 
uit Soest, die vorige week via 
een 3-1 zege op de koploper op 
de gedeelde derde plaats bivak-
keerde, werd thuis overtuigend 
met 4-0 gewonnen. 
Kennelijk waren de verwachtin-
gen hooggespannen, want Croo-
nenburg begon overgeconcen-
treerd aan de wedstrijd en de 
Castricumse aanvallers sloegen 
de eerste vijf ballen uit. Daarna 
zorgde de dwingende sprong-
service van Edwin Gerritsen er-
voor dat de stand in evenwicht 
werd gebracht, waarna het pu-
bliek het spannendste deel van 
de wedstrijd kreeg voorgescho-
teld. Passer-loper Vincent Ger-
brands en libero Fons Schram 

zorgden voor een goede toevoer 
naar spelverdeler Roy Veltman, 
die de middenaanvallers Marijn 
van Gool en Sander Loef - de 
vervanger van de geblesseerde 
Thomas Peters - tien maal met 
succes in stelling bracht, waar-
door Croonenburg via 19-14 op 
een 22-18 voorsprong kwam. In 
plaats van de set via side-outs 
af te maken verslapte de thuis-
ploeg. Sovoco profiteerde hier-
van en ondanks time outs van 
coach Johan Veltman, kwamen 
de bezoekers langszij en kreeg 
het zelfs op 24-25 de eerste set-
point. Croonenburg maakte in 
deze cruciale fase geen fouten 
meer en won met 28-26. Na deze 
enerverende ontknoping slaag-
den beide ploegen in de tweede 
set er niet in dit hoge niveau vast 
te houden. Met over en weer 
wat slordigheidjes ging de wed-

strijd gelijk op. Na een 8-8 tus-
senstand waren het de buiten-
aanvallers van Castricumse zijde 
die het verschil maakten. Croo-
nenburg nam een voorsprong 
van drie punten en bouwde deze 
uit: 25-20. Croonenburg had de 
Soester Volleybal Combinatie in 
de houdgreep en de bezoekers 
konden alleen nog maar tegen-
spartelen. De thuisploeg zat in 
een flow en liet met name blok-
kerend zien een grote progressie 
te hebben gemaakt, terwijl bui-
tenaanvallers Bas Beentjes en 
Vincent Gerbrands zich aan het 
net konden uitleven. De bezoe-
kers geloofden er niet meer in en 
met 25-18 en 25-16 behaalden 
de Castricummers niet alleen 
de eerste thuisoverwinning van 
het seizoen, maar ook de eerste 
maximale zege sinds hun verblijf 
in de tweede divisie.  

Voorinschrijving 
bosloop AVC
Castricum - Deelnemers kun-
nen zich voorinschrijven voor 
de bosloop, die op 6 december 
plaatsvindt. Inschrijven kan via 
de website van AVC of via in-
schrijven.nl. Dit kan tot en met 
vrijdag 4 december. 

In tegenstelling tot vorig jaar is 
er ditmaal geen halve marathon 
meer, maar valt er op de lange af-
standen te kiezen uit een 11,2 km 
en 16,1 km. Tevens zijn de routes 
aangepast ten opzichte van vorig 
jaar. Op de korte afstanden blij-
ven de 2,3 km en 4,0 km gehand-
haafd. De 4,0 km van de volwas-
senen start ook om 10:15 uur. De 
twee langste afstanden starten 
een half uur later om 10:45 uur. 

Alle routes gaan over zowel ver-
harde als onverharde paden in 
het duingebied. Voor de jeugd 
tot 14 jaar is er de optie om de 
2,3 km of de 4,0 km te lopen met 
daarbij een herinnering voor alle 
deelnemers. Deze lopen starten 
om 10:15 uur. 

Zowel start als finish zijn op het 
terrein van AV Castricum aan de 
Zeeweg.

zondag 28 november 14.00 uur:

Limmen 1 - Saenden 1

balsponsor: aLuminium LaSbedrijf van der veLden

pupil v.d. week: baS bijvoet (Limmen d2)

ADO ’20
De bal gaat weer rollen...
Na een voetballoze zondag van ADO 1 (er wa-
ren geen beker- of inhaalverplichtingen) komt 
het team van de nieuwe trainer Jan Boes zon-
dag 29 november op sportpark De Vlotter weer 
in actie. Tegenstander is zeker geen onbekende: 
Hollandia.

ADO heeft altijd al iets gehad met de Hoornse 
ploeg. In 1987 begon ADO aan zijn opmars rich-
ting Hoofdklasse door kampioen te worden van 
de tweede klasse. De ploeg van de toenmalige 
trainer Cees Glas versloeg toen in een zinde-
rend duel, na een 2-0 achterstand, u raadt het 
al, Hollandia met 2-4. Voor de volledigheid: in 
1988 werd ADO wederom kampioen en promo-
veerde naar de Hoofdklasse. Na dat kampioen-
schap vertrok trainer Cees Glas naar Telstar en 
Nico Nooij volgde hem op.
Terug echter naar de realiteit van de dag. Die 
leert dat de rood-witten van trainer Ron van der 
Gracht er heel wat comfortabeler voorstaan dan 
ADO’20. Het wordt het duel van de nummer 5 
tegen de nummer 10. 
Jan Boes en de spelers van ADO’20 die wat 
meer gewend zijn om op het kunstgras te spe-
len en de mannen van Hollandia die wellicht het 

grasgevoel nog koesteren.
Welk nadeel als dat er is, is dan om te zetten in 
een voordeel.
Hollandia behaalde tot nu toe 16 punten, ADO 
kwam niet verder dan 12. Het mag duidelijk zijn 
dat winst voor de Heemskerkers noodzaak is om 
weer aansluiting te krijgen bij de subtop. Zoals 
elk jaar zijn de verschillen in de Hoofdklasse A 
minimaal: tussen HBS (2e op de ranglijst) en 
Feyenoord (11e) zit een gat van slechts 6 pun-
ten. Dus twee keer winnen levert een plaats op 
in de subtop (de toppositie van AFC is momen-
teel nog onaantastbaar), twee keer verliezen 
heeft als resultaat een plek in de buurt van de-
gradatie/promotiewedstrijden.
ADO leverde echter in zijn laatste duel een puike 
prestatie door de nummer 2, FC Hilversum, met 
0-2 te verslaan. Hollandia kwam toen op eigen 
veld tegen Argon niet verder dan een gelijkspel 
(1-1). Niet alleen die resultaten, maar zeker ook 
de historie tussen beide clubs zullen a.s. zondag 
zeker borg staan voor veel spanning en hopelijk 
ook aantrekkelijk voetbal. 
Laten we in ieder geval de wens uitspreken dat 
de hoofdpiet niet te veel gele of rode kaarten uit 
de zak moet halen tijdens de wedstrijd.

zondag a.s. 14.00 uur

ADO ‘20
tegen

türkiyemspOr

Bouw- en 
aannemingsBedrijf B.v.

VOOR
HEEMSKERK
06-51236499

veldhuis

ADO ‘20 - hOllAnDiA

zondag 27 november 
14.30 uur



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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
25 november 2009

Kernbezoek Limmen goed bezocht
Dinsdag 17 november bracht het college 
van burgemeester en wethouders een be-
zoek aan de kern Limmen. De avond, ge-

houden in Vredeburg, werd door ongeveer 
vijftig burgers bezocht en er werd zeer ge-
animeerd van gedachten gewisseld.

Griepprik voor jonge kinderen
 Dinsdag konden kinderen van 6 maanden 
tot en met 4 jaar terecht in Sportcentrum De 
Bloemen voor hun eerste vaccinatie tegen 
Mexicaanse griep. Deze week is landelijk 
een grote vaccinatiecampagne gestart voor 
deze leeftijdsgroep. In Castricum hebben 
in totaal bijna 2.000 personen een oproep 
ontvangen. Baby’s jonger dan zes maanden 
worden zelf niet ingeënt, die mogelijkheid 

bestaat wel voor hun directe familie. Een 
tweede inentingsronde is noodzakelijk voor 
een goede bescherming tegen de griep; die 
op 15 december, eveneens in Sportcentrum 
De Bloemen. 
Voor alle informatie over de Mexicaanse 
griep en de vaccinaties ertegen heeft GGD 
Hollands Noorden een speciale website: 
www.griepinnoordhollandnoord.nl.

Discussieavond 1 december
Praat mee over
horeca en overnach-
ten op het strand
Inwoners van de gemeente Castricum 
worden uitgenodigd om mee te denken en 
praten over ideeën en mogelijkheden om 
op het strand het hele jaar horeca toe te 
staan en om het overnachten op het strand 
in strandhuisjes mogelijk te maken. 
Dat kan tijdens de discussieavond op 1 de-
cember a.s. in Geesterhage. Op 3 decem-
ber bespreekt de gemeenteraad de discus-
sienota strand, waarin deze onderwerpen 
ook aan de orde komen. Afhankelijk van 
de uitkomsten van de discussie gaat de 
raad hierover besluiten nemen; dat is naar 
verwachting niet eerder dan in het eerste 
kwartaal van 2010.  De discussienota is te 
vinden op www.castricum.nl > persberich-
ten.

Graag hoort de gemeente de mening van de 
inwoners over de onderwerpen ‘jaar-rond-
exploitatie van strandpaviljoens’ (paviljoens 
die het hele jaar op het strand mogen staan 
en open mogen zijn), het overnachten op 
het strand en de seizoensverlenging voor 
de strandhuisjes (strandhuisjes mogen een 
langere periode op het strand blijven staan). 
Eerder zijn deze onderwerpen besproken 
met belanghebbenden, zoals de exploi-
tanten van strandpaviljoens, eigenaren van 
strandhuisjes en de reddingsbrigade.  
Van het strand maken echter álle inwoners 
van Castricum in meer of mindere mate ge-
bruik. Daarom biedt de gemeente hen de 
gelegenheid om hun mening te geven over 
de ontwikkelingen op het strand. 

Het programma is als volgt:
19.00 - 19.30 uur inloop
19.30 - 19.40 uur inleiding door wethou-

der Ria Beens
19.40 - 20.05 uur toelichting op ‘jaar-

rondexploitatie strand-
paviljoens’; vragenron-
de en stemming

20.05 - 20.30 uur toelichting op ‘slapen 
in de strandhuisjes’; 
vragenronde en stem-
ming

20.30 - 20.55 uur toelichting op ‘sei-
zoensverlenging
strandhuisjes’; vragen-
ronde en stemming  

20.55 - 21.00 uur afsluiting.

Wij verzoeken u zich tevoren aan te mel-
den door middel van een e-mailbericht aan 
communicatie@castricum.nl. Vermeld in de 
titel ‘aanmelding discussieavond strand’ en 
geeft u s.v.p. aan of u alleen inwoner bent, 
of tevens strandexploitant of eigenaar van 
een strandhuisje. Aanmelden kan nog tot 
en met 28 november.



Agenda
Raadsplein
3 december 2009

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21:00 Structuurvisie herontwikkeling Duin en Bosch in Castricum
19:30 - 20:00 Legesverordening en tarieventabel en Verordening Gemeentelijke

Basisadministratie Persoonsgegevens
20:00 - 20:30 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*

1. Formaliseren straatnamen en delegatiebesluit bevoegdheid vast-
stellen straatnamen

2. Delegatiebesluit projectbesluit, grondexploitatieplan en buiten 
toepassing verklaren beheersverordening 2009 

3a Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 15 oktober en 19 no-
vember 2009

3b Lijst van ingekomen stukken
3c Lijst ter inzage gelegde informatie
3d Lijst van toezeggingen en moties
3e Mededelingen uit het college, vragen uit de raad

20:30 - 21:00 Diverse moties/initiatiefvoorstellen
1.  Motie (GroenLinks en CKenG) inzake intrekken bezuinigingen 

ouderenwerk 
2. Initiatiefvoorstel (GroenLinks, PvdA, CKenG, De VrijeLijst, Fractie 

Glass) inzake Verordening WMO
3. Motie CKenG mbt wijziging bouwverordening

21:00 - 21:30 Pauze Hal

Raadscarrousel
Tijd	 Onderwerp
21:30 - 22:30 Discussienota onderzoeksopdracht strand

Raadsvergadering
Tijd	 Onderwerp
22:45 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Verordening Rioolheffing 2010
b. Structuurvisie Duin en Bosch: bekrachtiging geheimhouding 

vertrouwelijke bijlage inzake grondexploitatie (ovb uitkomsten 
carrousel)

c. Legesverordening en tarieventabel (ovb uitkomsten carrousel)
d. Verordening Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgege-

vens (ovb uitkomsten carrousel)
e. Formaliseren straatnamen in verband met Basis Administratie 

Gebouwen (ovb uitkomsten carrousel)
f. Delegatiebesluit projectbesluit kleine bestemmingsplannen (ovb 

uitkomsten carrousel)
g. Motie (GroenLinks en CKenG) inzake intrekken bezuinigingen 

ouderenwerk (ovb uitkomsten carrousel)
h. Initiatiefvoorstel (GroenLinks, PvdA, CKenG, De VrijeLijst, Frac-

tie Glass) inzake Verordening WMO (ovb uitkomsten carrou-
sel)

i. Motie CKenG mbt wijziging bouwverordening (ovb uitkomsten 
carrousel)

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 
Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661 277 of mevr G. Kager ( 0251) 661 370. E-
mail; verahornstra@castricum.nl /gudakager@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.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum. Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik 
van de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Agenda Raadsactiviteiten
op 26 november 2009
Tijd	 Onderwerp
19:30 - 21:00 Presentatie haalbaarheidsstudie Stationsomgeving / Zanderij
21:00 - 22:30 Integrale projectrapportage Geesterduin (22:00 - 22:30 besloten 

deel)

Herstraatwerkzaamheden aan ‘t Kieftenland

Toeristische arrangementen 
in de gemeente Castricum

Woensdag 25 november start Aannemer 
van Egmond Wegenbouw met het herstra-
ten van de ‘zijpootjes’ van ‘t Kieftenland 
in Limmen. De aannemer start bij de huis-
nummers 9 tot en met 15 en heeft onge-
veer één week nodig. Vervolgens gaan de 
werkzaamheden verder ter hoogte van de 
huisnummers 17 tot en met 23. Ook dit 
neemt een week in beslag. 

Ter hoogte van ‘t Kieftenland 1 tot en met 
7 wordt alleen de uitrit aangepakt. Op dit 
deel van ‘t Kieftenland worden nog werk-
zaamheden aan de riolering uitgevoerd.
Het aanpassen van de uitrit ter hoogte van 
huisnummers 1 tot en met 7 wordt tussen 
de werkzaamheden door uitgevoerd. Deze 

aanpassing zal enkele uren  in beslag ne-
men. Geprobeerd wordt om de aanpassing 
in twee delen uit te voeren zodat de door-
gang voor auto’s mogelijk blijft. 

Rond 9 december zijn de werkzaamheden 
afgerond. Dit is echter wel afhankelijk van 
de weersomstandigheden. Bij slecht weer 
kan de planning in tijd uitlopen.

Voor meer informatie en vragen kunt u 
terecht bij de projectleider, dhr.J. van der 
Peet, bereikbaar op tel. (0251) 661114 
(van maandag t/m donderdag). Voor vra-
gen over de planning kunt u contact op-
nemen met de uitvoerder, dhr. G. van Eg-
mond, bereikbaar op 06-5155 9578.

Vanaf het voorjaar 2010 biedt de VVV in 
samenwerking met de gemeente Castricum 
een tiental toeristische arrangementen aan 
in de gemeente. Het gaat om plaatselijke, 
regionale, één- of  meerdaagse arrange-
menten, met elk een bijzonder kenmerk 
van het gebied of gekoppeld aan een eve-
nement dat op dat moment plaatsvindt. 
Op deze manier kunnen verschillende on-
dernemers uit de gemeente Castricum hun 
bestaande aanbod onderling gaan koppe-

len, waardoor verrassende, nieuwe dwars-
verbanden en initiatieven kunnen ontstaan 
en samenwerking wordt versterkt. 

De meeste arrangementen zijn individueel 
te boeken, andere zijn ook in groepsver-
band boekbaar. Boeken kan via de website 
van de VVV www.vvvcastricum.nl. 
De arrangementen worden eenmaal per 
jaar geëvalueerd, zodat ze actueel blijven 
en zo nodig aangepast kunnen worden.

Consultatieronde Werkdocu-
ment Kadernota Buitengebied
In november houdt de gemeente Castricum 
een informatie- en consultatieronde over 
het Werkdocument Kadernota Buitenge-
bied. Dit werkdocument is een tussenpro-
duct op weg naar een nieuw bestemmings-
plan buitengebied voor de hele gemeente. 
In het rapport geeft de gemeente haar kijk 
op de waarden van het buitengebied en de 
mogelijke ontwikkelingen in de toekomst. 
Het document is op 3 november jl. door 
het College vastgesteld.

Alle informatie en documentatie is te vin-

den op de website van de gemeente (www.
castricum.nl), onder de button ‘Buitenge-
bied’. De inhoud van het Werkdocument 
Kadernota Buitengebied, inclusief het bij-
behorende Beeldkwaliteitsplan voor het 
buitengebied, is ook samengevat op een 
aantal informatiepanelen. Deze zijn tot en 
met vrijdag 4 december te bekijken in de 
gemeentelijke locatie in Limmen.

Burgers die willen reageren kunnen dat 
doen voor 7 december. Zie ook hiervoor de 
website.

Commissie Bezwaar-
schriften Castricum
Kamer 11 van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt hoorzitting 
op woensdag 2 december 2009 vanaf 
19.30 uur in de gemeentelijke locatie in 
Limmen.
Zie voor meer info www.castricum.
nl>actueel en agenda>bestuurlijke 
agenda.

Interview op Radio Castricum 105:
Wmo-steun ernstig psychiatrische zieken
De gevolgen van de ‘Wmo’ voor mensen die lijden aan ernstige psychiatrische ziekten 
staan centraal in het Wmo-radio-interview met Daniel van Dijk, psychiater en lid van de 
WMO-raad Castricum. Het interview - dat eerder dit jaar al een keer werd uitgezonden 
- is op 26 november te beluisteren op Radio Castricum 105 tussen 19:00 en 20:00 uur. 

Met de gestage invoering van ‘Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning’ (Wmo) op 
alle zorgfronten, verandert er ook iets voor 
mensen met ernstige handicaps of langdu-
rige ziektes. Volgens de Wmo moeten ook 
zij kunnen blijven meedoen in de maat-
schappij. Zij zijn daarvoor (ook) afhankelijk 
van Wmo-zorg en -begeleiding. Wat de 

mogelijkheden zijn, komt aan de orde tij-
dens het interview met Van Dijk. 

Deze radio-uitzending is na 26 november 
nog diverse malen te beluisteren op Radio 
Castricum 105: op woensdag 2, 9 en 16 
december van 18.00-19.00 uur en op zon-
dag 29 november, 6 en 13 december van 

8.00-9.00 uur. Op donderag 17 december 
wordt een nieuw onderwerp in het maan-
delijkse Wmo-journaal belicht. 

De radio-uitzending kunt u beluisteren op: 
- etherfrequentie 105.0FM 
- kabelfrequentie 104.5FM - Bakkum, 

Castricum
- kabelfrequentie 89.0FM - Akersloot, 

Limmen, de Woude. 

Meer over de Wmo leest u op de website 
(button Zorgloket/ Wmo).



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 Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:

091109	 Jan Miessenlaan 5 in Castricum
Het bouwen van een kleinschalig kinderdag-
verblijf

121109	 Geelvinckstraat 85 in Castricum
Het uitbreiden van de verdieping

161109	 Helmar 9 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

	 Dorpsstraat 62 in Castricum
Het vergroten van de fietsenberging en het 
wijzigen van de gevel

	 Dorpsstraat 40 b/c in Castricum
Het intern wijzigen van de studio’s

	 Dorpsstraat 65 in Castricum
Het intern wijzigen van het pand

	 Lijsterbeslaan 4 in Castricum
Het plaatsen van een carport

	 Esdoornlaan 10 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

171109	 Keizerskroon 1 in Limmen
Het plaatsen van een berging met overkap-
ping

	 Keizerskroon 3 in Limmen
Het plaatsen van een berging met overkap-
ping

181109	 Schoolweg 25 in Limmen
Het uitbreiden van de verdieping

	 Schoolweg 23 in Limmen
Het plaatsen van een luifel

	 Schoolweg 27 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

	 Leeuwerik 11 in Castricum
Het vergroten van de dakkapel en het plaat-
sen van een dakkapel

	 Burgemeester Mooijstraat 27 in Castricum
Het wijzigen van de winkelpui met entree

201109	 Zomerschoon 69 in Limmen
Het plaatsen van een veranda

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 26 november 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Achterweg 52a in Limmen

Het plaatsen van een veranda

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

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

Ontheffing art. 3.23 Wet ruimtelijke ordening
191109	 Oosterzijweg 6 in Limmen

Het vestigen van een massagepraktijk

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van 
verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan 
bij de Rechtbank in Alkmaar. Het adres is:
Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 
1800 BG Alkmaar.

Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na 
indiening van het beroepschrift ontvangt u een accept-
giro van de Griffie van de Rechtbank.

bOuwvergunningen
181109	 Eerste Groenelaan 133 in Castricum

Het plaatsen van een erker
	 Nachtorchis 9 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel

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

apv-vergunningen (Overigen)
Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte 
van het betreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd 
te worden ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
in Castricum. 

Ontwerp-prOjectbesluit rijksweg 1a
in limmen
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castri-
cum zijn voornemens om medewerking te verlenen aan 
het bouwen van een woning op het perceel Rijksweg 
1a in Limmen. Het perceel valt onder bestemmings-
plan “Buitengebied Limmen” en heeft de bestemming 
“Woondoeleinden”. De voorgenomen ontwikkeling 
past niet binnen de regels van het bestemmingsplan. 
Om realisatie mogelijk te maken is het noodzakelijk een 
projectbesluit ex artikel 3.10 Wro te nemen.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat, in-
gevolge afdeling 3.4 Awb en artikel 3.11, lid 1 Wro 
het ontwerp-projectbesluit en de bijbehorende stuk-
ken vanaf 26 november 2009 gedurende zes weken 
ter inzage liggen in de gemeentelijke locatie, afdeling 
Dienstverlening in Limmen, Zonnedauw 4, gedurende 
de openingstijden:
- maandag tot en met woensdag van 09.00  t/m 16.00 

uur;
- donderdag van 9.00 tot 20.00 uur;
- vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. 

Tevens is het ontwerp-projectbesluit inclusief de daarbij 
behorende stukken te raadplegen op de website van de 
gemeente Castricum, .

Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen worden in-
gediend. De zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk 
te worden ingediend en moeten worden gericht aan de 
gemeenteraad van gemeente Castricum, Postbus 1301, 
1900 BH te Castricum. Wij verzoeken u boven aan de 
brief te vermelden ‘zienswijzen ontwerp-projectbesluit 
Rijksweg 1a in Limmen”.

Ook het indienen van mondelinge inspraakreacties is 
mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een 
week voor het einde van de ter inzage legging, een 
telefonische afspraak te worden gemaakt. Voor meer 
informatie kunt u contact op nemen met mevr. P.C.J. 
Drenth-Reus, tel. (0251) 661122.

verzOek hOgere waarde wet geluid-
hinderrijksweg 1a in limmen
Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter 
vaststelling van een hogere waarde voor geluid voor de 
nieuwbouw van een woning op het perceel Rijksweg 1a 
in Limmen. De geprojecteerde woning is gelegen binnen 
de geluidzone van de Rijksweg.

Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, 
zijn, op basis van de Wet geluidhinder, voorzien van een 
geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zo-

als woningen, welke binnen een dergelijke zone langs 
een weg zijn gelegen, dienen op een zodanige afstand 
van de weg te zijn gelegen dat de geluidbelasting niet te 
hoog wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ 
die de Wet geluidhinder stelt).

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van 
het wegverkeer op de Rijksweg, een hogere geluidbe-
lasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. De geluid-
belasting is echter lager dan de, in de Wet geluidhinder 
aangegeven maximale ontheffingswaarde.

Het college van burgemeester en wethouders is van 
plan om voor de nieuwe woning, op grond van artikel 
83 jo 110a van de Wet geluidhinder, een hogere waarde 
vast te stellen van 62 dB.

De stukken van dit ontwerpbesluit liggen vanaf 26 no-
vember 2009 gedurende zes weken ter inzage in de ge-
meentelijke locatie, afdeling Dienstverlening in Limmen, 
Zonnedauw 4 gedurende de openingstijden:
- maandag tot en met woensdag van 09.00  t/m 16.00 

uur;
- donderdag van 9.00  tot 20.00 uur;
- vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. 

Tevens is het ontwerpbesluit inclusief de daarbij beho-
rende stukken te raadplegen op de website van de ge-
meente Castricum, www.castricum.nl.

Gedurende deze termijn kunnen door belanghebbenden 
zienswijzen worden ingediend. De zienswijzen dienen 
bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moe-
ten worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders van gemeente Castricum, Postbus 1301, 
1900 BH te Castricum. Wij verzoeken u boven aan de 
brief te vermelden ‘zienswijzen ontwerpbesluit Hogere 
waarde Wet geluidhinder Rijksweg 1a in Limmen”.

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is moge-
lijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week 
voor het einde van de ter inzage legging, een telefoni-
sche afspraak te worden gemaakt. Voor meer informatie 
kunt u contact op nemen met mevr. P.C.J. Drenth-Reus, 
tel. (0251) 661122.

kennisgeving m.b.t. vOOrbereiding
prOjectbesluit artikel 1.3.1 brO
Burgemeester en wethouders van Castricum geven 
overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) te kennen dat met  betrekking tot de 
herinrichting van het strandplateau een projectbesluit 
wordt voorbereid.

De locatie waarop het projectbesluit Strandplateau van 
toepassing is, is gelegen aan de Zeeweg te Bakkum. 
Het voornemen betreft onder andere een substantiële 
uitbreiding van het fietsparkeren, de realisatie van een 
parkeerplaats voor kortparkeren, de aanwijzing van een 
zoekgebied voor de verplaatsing van bebouwing en de 
inrichting van een gebied ter compensatie van natuur-
waarden.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld 
dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen gelegen-
heid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen 
naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke 
instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te 
brengen over dit voornemen. Dit komt later in de pro-
cedure aan de orde.

Het ontwerpprojectbesluit zal op een later tijdstip ge-
durende zes weken ter inzage worden gelegd en dan 
te bekijken zijn op de gemeentelijke internetsite. De 
termijn van de ter inzage ligging van het ontwerppro-
jectbesluit wordt vooraf gepubliceerd in het Nieuwsblad 
van Castricum, de Staatscourant en op de gemeentelijke 
internetsite.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt 
u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, 
team Bouwen, Wonen en Bedrijven (dhr. A.J. Schuuring, 
tel. (0251) 661153). 
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