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Veel belangstelling voor Calorie
Castricum energieneutraal
Castricum - Heel Castricum 
energieneutraal; dat is het stre-
ven van Calorie; een coöperatie 
van bewoners in oprichting. 
Calorie wil een duurzaam lokaal 
energiebedrijf oprichten.  Don-
derdag 17 december hebben de 
initiatiefnemers een eerste open-
bare bijeenkomst georganiseerd. 
Er waren zo’n vijftig belangstel-
lenden aanwezig. Onder voorzit-
terschap van Ben Kees Eeltink 
werden de  vier pijlers waar het 
initiatief op rust uiteengezet: Be-
wustwording met betrekking tot 
duurzaamheid. Isolatie, waar-
mee energiewinst behaald kan 
worden. Opwekking van ener-

gie door middel van onder an-
dere wind, zon en biogas. En ge-
meente en politiek zouden er-
voor moeten zorgen dat drem-
pels worden weggenomen bij 
het treffen van milieuvriendelij-
ke maatregelen.   Iedereen kan 
lid worden van Calorie en ook 
financieel deelnemen. Met dit 
geld willen de initiatiefnemers 
lokaal zonnepanelen en wind-
molens financieren. Een deel van 
het publiek gaf tijdens de bijeen-
komst aan mee te willen helpen 
de ambitieuze plannen te ver-
wezenlijken. Wie meer wil we-
ten stuurt een mail naar calo-
rie2010@gmail.com. Kindeke Jezus bij De Hoep

Bakkum - Op 26 december staat er een kerststal in de tuin van bezoekerscentrum De Hoep, compleet met 
het kindeke Jezus en Maria en Jozef. De kerststal is tussen 13.00 en 16.00 uur te zien. Voor de muzikale 
omlijsting zorgt zangkoor Cantare. Voor kinderen worden bovendien kerstverhalen voorgelezen. 

Lichtjestocht
Castricum - Wie 2009 sfeervol 
wil afsluiten komt naar de spe-
ciale Lichtjestocht in het Hoep-
bos op dinsdag 29 december. 
Wandelen in een donker winter-
bos is bijzonder, want normaal 
mag je daar na zonsondergang  
niet komen. Er kan gestart wor-
den tussen 19.00 en 19.45 uur en 
de route is in ongeveer een uur 
te lopen. 
Langs de route wijzen branden-
de kaarsjes in glazen potten de 
weg. Aan het eind staan bos-
wachters bij vuurkorven en kin-
deren kunnen hier marshmal-
lows roosteren. Ook dit jaar is 
er weer een wensboom. Deel-
nemen is gratis. Parkeren op de 
parkeerplaats van Bezoekers-
centrum De Hoep.

Rode Kardinaalshoedjes 
bij Museum Jan Makkes
Castricum - Museumboerde-
rij Jan Makkes in Velserbroek 
kreeg vorige week een bijzonder 
kleurrijk gezelschap op bezoek. 
Vrouwenbeweging de Rode Kar-
dinaalshoedjes uit Castricum be-
gon hun dagje uit bij het muse-
um. Ondertussen vertellen de 
dames over hun beweging, die 
wereldwijd de naam Red Hat So-
ciety heeft. De Rode Kardinaals-
hoedjes gaan op hun uitgaans-
dag gekleed in paars en uiter-
aard onder rode hoeden, op pad. 
In de maand van hun verjaar-
dag mag dat een paarse hoed 
zijn. Eens in de maand organi-
seert een van de zeventien la-
dy’s, want leden mag je ze niet 
noemen, het dagje uit. De Rode 
Kardinaalshoedjes zijn opgericht 
door Queen Madeleine en be-
staan uit lady’s, freules en her-
toginnen. Een van hen heet La-
dy Tena, omdat ze altijd zo hard 
moet lachen. En een andere lady 

kreeg, vanwege haar wisselende 
contacten, de naam Lady Chat-
terley. (Karin Dekkers).

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

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
®

tot ziens bij

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum

De Roset en
medewerkers

wensen u fijne 
feestdagen

en een heerlijk 

2010

v.a. 12.00 – 21.00 uur

Zeeweg 189-191      1971 HB IJmuiden      Tel. 0255-520456      Fax 0255-518875   23 december  2009

DEZE WEEK



pagina 2 23 december 2009

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
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.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Vier Pijnappels expo- 
seren in Tineke’s Atelier 
Limmen - Als onderdeel van de 
Winterroute exposeren drie zus-
sen en een broer Pijnappel ge-
durende de kerstperiode in Ti-
neke’s Atelier. Zij uiten zich op 
verschillende wijze. Ria maakt 
kleurrijke abstracte schilderij-
en. Zij schildert ook landschap-
pen. Herkenbaar zijn de witte 
huisjes aan de Pagenlaan. Af-
ra maakt vooral keramiek. Haar 
beeldjes tooit zij met zwierige 
hoedjes. Opvallend zijn haar ra-
ku gestookte zwart-witte potten 
en kleurige bollen die in een tuin 
niet zouden misstaan. Jan laat 
foto’s zien van zijn reis door Chi-

na en Tibet. Naast foto’s die een 
beeld geven van etnische min-
derheden in traditionele kleding 
laat hij een lamatempel zien die 
na verwoesting tijdens de cultu-
rele revolutie weer in oude luis-
ter is hersteld. Tineke toont haar 
veelzijdige creativiteit met een 
aantal nieuwe bronzen beelden. 
Daarnaast exposeert zij schilde-
rijen, aquarellen, etsen en kera-
miek. Openingstijden: 25, 26 en 
27 december en 1, 2 en 3 janu-
ari van 13.00 tot 17.00 uur. Open 
op andere tijden na afspraak, tel. 
072- 5051825, Rijksweg 176 te-
genover het Golden Tulip Hotel. 

Een Bai meisje.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
08-12-2009: Roos, dochter van 
D. Vermorken en M.H.M. Lute, 
geboren te Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
17-12-2009: Zonneveld, Leonar-
dus J. en van der Fange, Moni-
que C.M., beiden wonende te 
Castricum. 17-12-2009: Groen, 
Joseph H. en Melícia Silva, Maria 
Isabel, beiden wonende te Cas-
tricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
12-12-2009: Kuijper, Carel J.J. 
en Schoonderwoerd, Adriana W. 
beiden wonende te Limmen. 16-

12-2009: Venselaar, Robin M.I.M. 
en Wiegers, Babette A.M., bei-
den wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
08-12-2009: Wijker, Huibert J., 
oud 68 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met W.C.T. Schol-
ten. 08-12-2009: Lodewijks, Jo-
hannes F., oud 79 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd met G. 
Stijf. 12-12-2009: Nicolai, Nelly 
A., oud 94 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met C. 
van den Oever.

Wonende te Limmen:
13-12-2009: Veerman, Joep, oud 
73 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met N. Kraaier.

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

Gevonden en
vermiste dieren

Vermist:
Grote Weide Castricum: witte 
poes, grijs om bek, grote grijze 
vlek op rug, grijs plekje op linker 
achterknie, grijze staart, klein, 6 
jaar, Poes.

Gevonden:
Van Uytrechtlaan Bakkum: 
dwerghangoorkonijntje, bei-
ge/zwart gemeleerd. Kapelweg 
tennisbaan Limmen: langharige 
grijsbruine kat.

Castricum - De Stichting Wel-
zijn Castricum is gedurende de 
kerstperiode alleen ’s morgens 
geopend. 
Tevens heeft zij met ingang van 
11 januari 2010 andere ope-
ningstijden. De balie van de 
stichting is ’s ochtends geopend 
van 9.00 tot 12.30 uur en op 
maandag- en woensdagmiddag 
van 13.30–15.30 uur.  Men kan 

Openingstijden Stichting Welzijn
altijd berichten inspreken op het 
antwoordapparaat, deze worden 
dan zo spoedig mogelijk afge-
handeld.
Voor eventuele vragen kan men 
contact opnemen met de Stich-
ting Welzijn Castricum, tel. 0251- 
656562, mailen naar info@wel-
zijncastricum.nl of een kijkje ne-
men op www.welzijncastricum.
nl.
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Praktijk Zilveren Maan
Verlies- en rouwbegeleiding 
voor kinderen en jongeren
Castricum - “Als iemand die 
dicht bij je staat overlijdt, is niets 
meer hetzelfde en verandert je 
leven voorgoed, maar verlies je 
ook een stukje van jezelf. Op het 
moment dat een kind in staat is 
zich te hechten aan een ander, is 
het ook in staat te rouwen wan-
neer die ander er niet meer is.“ 
Aan het woord is Mariëlle van 
der Laan die in november 2008 
haar opleiding ‘Verliesconsu-
lente voor kinderen en jonge-
ren’ heeft afgerond bij Land van 
Rouw van dr. R.J.M. Fiddelaers-
Jaspers en Sabine Noten. 
Mariëlle “Een verliesconsulent of 
rouwbegeleider kan helpen en 
ondersteunen tijdens het rouw-
proces. Wanneer kinderen en/of 
jongeren geen gelegenheid krij-
gen om te rouwen dan komen de 
rouwreacties op een later mo-
ment in hun leven terug en vaak 
uit zich dat in psychosomatische 
klachten. 
De inspiratie om aan deze op-
leiding te beginnen haalde zij 
uit twee pleegzonen. “In janu-
ari 2005 zijn zij bij ons komen 
wonen, omdat hun moeder net 
overleden was en hun vader on-
geneeslijk ziek. Een half jaar 
daarna overleed ook hun vader 
en hebben we samen gezorgd 
voor een uitvaart waarbij de kin-
deren erg betrokken werden. 
Door hen te begeleiden en te 
steunen waar ik kon, heb ik ge-
zien dat rouw een plek heeft ge-
kregen in elke leeftijdsfase. Hun 
vader en moeder zijn een deel 
van ons gezin geworden.”
Ervoor zorgen dat kinderen en 
jongeren op een voor hun juiste 

manier kunnen omgaan met hun 
verlies is een passie geworden. 
In januari van dit jaar is Prak-
tijk Zilveren Maan gestart. “Na 
het intakegesprek bepalen we 
samen welk traject we ingaan. 
In principe staat een begelei-
dingstraject voor acht bijeen-
komsten maar dit kan tijdens het 
traject veranderen, ieder kind is 
uniek en vraagt zijn eigen bena-
deringswijze en tempo. Naast in-
dividuele -en groepsbegeleiding 
bied ik ook voorlichting aan op 
scholen rond het thema verlies 
en ondersteun ik leerkrachten 
die in aanraking komen met ver-
lies en hier een weg in proberen 
te vinden.” Het verzorgen van le-
zingen/workshops over het the-
ma Verlies behoort tot de moge-
lijkheden. Praktijk Zilveren Maan 
is gevestigd op de E. Boddaert-
straat 18 in Castricum, tel.: 06-
524 529 69.

Programma 24 dec t/m 30 dec 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
zaterdag 20.30 uur 

zondag  maandag, dinsdag 
& woensdag 14.30 & 20.30 uur

“Avatar 3D”
donderdag 20.00 uur 

zaterdag, zondag, maandag, 
dinsdag & woensdag 20.30 uur 

“Komt een vrouw bij de Dokter”
donderdag, vrijdag 

& zaterdag 15.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 18.15 uur 

“A Christmas Carol 3D”
donderdag, vrijdag & zaterdag 12.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 12.00 uur 

“Plop en de kabouter” 
donderdag, vrijdag & zaterdag 15.00 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 14.30 & 18.15 uur 

“Anubis en de wraak van Arghus”
donderdag, vrijdag & zaterdag 12.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag
& woensdag 12.00 uur 

“Alvin & the Chipmunks 2” (NL)

Alvin en de Chipmunks 2
Het vervolg op de succesvol-
le familiefilm waarin de swin-
gende eekhoorns Alvin, Simon 
en Theodore concurrentie krij-
gen van het damestrio The Chi-
pettes. In Alvin en de Chipmunks 
2 zeggen Alvin en zijn vriendjes 
hun leven als popsterren tijdelijk 
vaarwel en gaan ze terug naar 
school. Al snel nemen ze de taak 
op zich om het muziekprogram-
ma van de school te redden dat 

in financiële nood verkeert. Door 
zich in te schrijven in een heu-
se ‘battle of the bands’ hopen de 
chipmunks een grote geldprijs te 
winnen. Onverwachts komen ze 
hier drie andere zingende Chip-
munks tegen: ‘The Chipettes’ - 
Brittany, Eleanor en Jeanette. 
Romantische en muzikale von-
ken spatten ervan af in dit swin-
gende vervolg op de bioscoophit 
Alvin en de Chipmunks!

Rocky Vosse en Trio Tjoe 
en Jeroen in De Balken
Uitgeest - Vrijdag 25 december  
treedt Rocky Vosse op in café De 
Balken. Rocky Vosse is  geen on-
bekende voor Uitgeest. De laat-
ste jaren heeft hij meerdere ma-
len opgetreden. Daarnaast heeft 
hij diverse keren op het grote Pi-
ratenfestijn gezongen voor ruim 
20.000 bezoekers, Nacht van 
Oranje in Ahoy en op de Tros 

voor Sterren.nl. Met zijn eerste 
single Donker om me heen ging 
het al goed, maar zijn tweede 
single is een echte klapper. Pret-
ty Belinda is erg populair. De en-
tree is gratis. 
Zaterdag 26 december treedt het 
Uitgeester Trio Tjoe & Jeroen op 
en dat is ondertussen een echte 
traditie geworden.  

Castricum - Stichting Welzijn 
organiseert een schrijfcursus 
voor mensen van 55 jaar en ou-

Schrijfcursus

Nieuwe showroom en hoge 
korting bij De Woonzaken
Heemskerk - Met een gloed-
nieuwe showroom en een aan-
tal spectaculaire kortingen heeft 
De Woonzaken sterke troeven in 
handen om topkwaliteit te leve-
ren tegen prijzen die zelfs veel-
al lager liggen dan bijvoorbeeld 
in de bouwmarkt. Tel daarbij het 
deskundig advies van eigenaar 
René de Ruijter en zijn team op 
en de keuze is eenvoudig. De 
Woonzaken maakt al meer dan 
30 jaar luxe zeer betaalbaar!
Wie de vernieuwde showroom 
van De Woonzaken aan de Lijn-
baan 43 nog niet gezien heeft 
zal zijn ogen haast niet geloven. 
Er is veel veranderd, de presen-
tatie is gemoderniseerd en wijkt 
af van een doorsnee showroom 
in deze branche. De filosofie van 
het bedrijf, die al sinds de op-
richting gehanteerd wordt, is dat 
overdaad schaadt. Eigenaar Re-
né de Ruijter: ,,Iedereen wil altijd 
maar alles verkopen, maar dat 
werkt niet. Je kunt het assorti-
ment niet steeds blijven uitbrei-
den om maar zoveel mogelijk te 
kunnen aanbieden. Je kunt be-
ter selectief te werk gaan en je 
assortiment beperken tot een 
aantal kwaliteitsproducten, die 
je vervolgens wat ruimer kunt 

presenteren. Daarmee wordt het 
veel gemakkelijker om een keu-
ze te kunnen maken en omdat 
wij de producten in grote par-
tijen inkopen komt de prijs veel 
lager uit.’’ Het bedrijf koopt het 
beste uit de markt in, veelal di-
rect bij de producent. De inkoop 
omvat bovendien meerdere win-
kels en een aantal producten 
wordt zelfs in eigen beheer ge-
produceerd. In feite wordt bij De 
Woonzaken, het bedrijf dat de 
bedrijfsnamen Sunlite, ‘t Plan-
kenhuis en Hometrend onder 
één naam heeft gebracht, de fi-
losofie van de bouwmarkten ge-
hanteerd voor producten in het 
luxe segment. In de loop der 
jaren is het bedrijf bovendien 
trendsetter geworden in nieuwe 
keuzes. Zo werden in het verle-
den bijvoorbeeld al eens niet-
traditionele kleuren voor het 
doek van buitenzonwering ge-
presenteerd als toonaangevend. 
,,Het is regelmatig gebeurd dat 
producten die wij geïntrodu-
ceerd hebben binnen drie jaar 
overal standaard verkrijgbaar 
waren’’, aldus René de Ruijter. 
Klanten hebben bovendien het 
voordeel dat de keuze vereen-
voudigd wordt doordat de inko-

der. De cursus wordt gehouden 
in de tuin van Kapitein Rommel, 
op acht dinsdagochtenden vanaf 
19 januari tussen 9.30 en 12.00 
uur. Opgeven kan vanaf nu op 
tel.: 656562.

pers van De Woonzaken de voor-
selectie al hebben gedaan. ,,Veel-
al zie je winkels vol stalen waar-
uit het moeilijk kiezen is. Bij ons 
is dat anders, want de beste keu-
zes worden duidelijk en overzich-
telijk gepresenteerd.’’ Topkwa-
liteit vloeren in hout of laminaat 
tonen prijsverschillen aan van 30 
procent in vergelijking met an-
dere speciaalzaken. Laminaat en 
zonwering is in veel gevallen ook 
10 tot 20 procent goedkoper dan 
in de bouwmarkt. Bovendien pro-
fiteert de klant nu van ongeken-
de aanbiedingen ter gelegenheid 
van de verbouwde showroom. Di-
verse artikelen gaan met een ex-
tra korting de deur uit. 
“Bovendien treft men in deze 
krant een waardebon aan van 
100,00 euro. Voor alle binnen-
zonwering geldt bovendien dat 
het tweede product voor de halve 
prijs wordt verkocht.” Deze zon-
wering wordt gepresenteerd in 
displays met verlichting erachter, 
zodat men precies kan zien welk 
effect men met de zonwering be-
reikt. De thuissituatie wordt zo-
veel mogelijk nagebootst. Het is 
slechts één van de vele extra’s 
die men als klant van De Woon-
zaken ervaart. De Woonzaken is 
te vinden op de Lijnbaan 43 in 
Heemskerk, tel.: 0251-315750. De 
winkel is geopend op maandag 
tot en met zaterdag  van 9.30 tot 
17.30 uur. 
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Zondag presentatie nieuwe cd 
Marielle & Jos van Beest Trio
Bakkum - Tijdens Jazz in Bak-
kum, zondagmiddag vanaf 16.00 
uur in Hotel Borst, wordt de 
nieuwste cd van zangeres Ma-
rielle Koeman en het Jos van 
Beest Trio gepresenteerd. Het al-
bum ‘Speaking of Love’ won di-
rect al het volle vertrouwen en 
enthousiasme van de Japanse 
platenmaatschappij en is daar 
met lovende kritieken ontvan-
gen. Op dit easy-listening album 
staan dertien ‘jazzy’ tracks zoals 

What a wonderful World, Tea for 
two en Frim Fram Sauce.
De uitvoerende musici op dit al-
bum zijn naast zangeres Marielle 
Koeman en pianist Jos van Beest, 
op contrabas Erik Schoonder-
woerd, drummer Nanning van 
der Hoop en gitarist Walther de 
Graaff. Het eerste exemplaar 
wordt uitgereikt aan jazzzange-
res en actrice Joke Bruijs. 
Tijdens de laatste editie van Jazz 
in Bakkum werd de organisa-

tie van het maandelijks terug-
kerende concert verrast door 
edelsmeedkunstenares Joyce 
van Bruggen. Jos, Marielle en 
Lia de Ruiter ontvingen vanwe-
ge het twintigjarige jubileum sie-
raden; een Jazz in Bakkum-ster 
voor Jos en Lia en een broche 
met de titel ‘De Jazz in Bakkum 
zangster’ voor Marielle. Een aan-
tal jaar geleden ontwierp Joyce 
van Bruggen ook al een Jazz in 
Bakkum-ring. 

UitgeestRunners bakken olie-
bollen voor mensen met kanker
Regio - Met tachtig kilo oliebol-
lenmix, zestig liter olie, honderd 
appels, kilo’s krenten en tien 
pannen gaan De UitgeestRun-
ners op oudejaarsdag aan de 
slag om vierduizend oliebollen te 
bakken. Met de verkoop van de-
ze bollen willen De UitgeestRun-
ners zoveel mogelijk geld opha-
len voor mensen met kanker en 
hun familie. Deze actie is onder-
deel van de voorbereiding voor 
de Roparun, de non-stop hard-
loopestafette van 530 kilometer 
van Parijs naar Rotterdam, waar-
aan De UitgeestRunners met 
Pinksteren 2010 meedoen.  

Op 31 december van 10.00 en 
16.00 uur kan iedereen voor  
zelfgebakken oliebollen, kren-
tenbollen en appelbeignets te-
recht bij de Handbalkantine aan 
de Boschweg 17 in Akersloot 
en bij de kraam met winterter-
ras op de parkeerplaats bij de 
Marskramer Siro aan de Mid-
delweg 110 in Uitgeest.  Oliebol-
len kosten 80 cent, krentenbol-
len en appelbeignets 1,00 euro. 
De opbrengst gaat volledig naar 
het goede doel! Vooraf bestellen 
van oliebollen is mogelijk via de 
website www.uitgeestrunners.
webnode.com. 

Flashback speelt rock & 
roll in café De Lantaarn 
Limmen - Flashback is 
een Noord-Hollandse 
coverband met een re-
pertoire dat bestaat uit 
ock & roll. De formatie 
komt tweede kerstdag 
naar Limmen om in ca-
fé De Lantaarn een ge-
zellig feestje te bouwen. 
De band speelt Engels-
talige rockclassics uit 
de jaren ’60, ’70 en ’80. 
Flashback bestaat uit 
drie doorgewinterde muzikan-
ten die allemaal de nodige erva-
ring hebben opgedaan in diverse 
bands en opnamestudio’s. 
Strakke drum- en baspartijen, 

een lekkere rockstem en werve-
lend gitaarspel zijn de ingrediën-
ten die elk optreden van dit trio 
bijzonder maakt. 
Aanvang is 21.00 uur en de en-
tree is gratis.

Castricum - Zaterdag rond 
1.30 uur hebben agenten op de 
Dorpsstraat een 40-jarige man 
uit Heemskerk aangehouden. De 
man wordt ervan verdacht een 
portier te hebben bedreigd met 
de dood. 
Bovendien sprak de man discri-
minerende taal. De verdachte, 
die merkbaar onder invloed van 
drank was, werd ter ontnuchte-
ring ingesloten. 
In de loop van de ochtend is hij 
na te zijn verhoord met een pro-
ces-verbaal op zak heengezon-
den.

Bedreiging portier

Castricum - Zondag rond 3.00 
uur zagen agenten op de C.F. 
Smeetslaan een 26-jarige auto-
mobiliste uit Alkmaar rijden die 
de hele rijbaan nodig had. 
Ze reed zonder licht en botste te-
gen de stoeprand aan. De vrouw 
bleek teveel gedronken te heb-
ben. Aan het bureau blies zijn 
als beginnend bestuurster ruim 
zeven maal de toegestane hoe-
veelheid: 660 ug/ (tot 90 toege-
staan). 
Haar rijbewijs is onmiddellijk in-
genomen en tegen de vrouw is 
een proces-verbaal opgemaakt. 

Dronken in auto

Herstel van de Korendijk
Castricum - Eind november is 
begonnen met het herstel van 
de Maer- of Korendijk. Al van-
af 1999 is er vanuit de Stichting 
werkgroep Oud-Castricum ge-
pleit voor herstel van het dijkje. 
Later heeft de Stichting tot be-
houd van natuurlijke en cultuur-
historische waarden zich daar-
bij aangesloten. De verwach-
ting is, afhankelijk van de weers-
omstandigheden, dat het herstel 
eind 2009 of begin 2010 gereed 
zal zijn. De dijk dateert uit de 
tweede helft van de 12e eeuw en 
is aangemerkt als een gemeen-
telijk monument.
Het bestaande gebruik door 
agrariërs en de PWN voor het 
onderhoud van het Krengen-
bos blijft mogelijk, maar ove-

rig gemotoriseerd verkeer wordt 
tegengegaan. Het voormali-
ge doorbraakgat is decennia 
lang gebruikt als vuilstortplaats. 
In 2006 is deze door het Hoog-
heemraadschap Hollands Noor-
derkwartier slechts gedeeltelijk 
gesaneerd en uitgegraven. Nu 
wordt de oorspronkelijke vorm 
van het doorbraakgat hersteld. 
Door het uitgraven van de ‘vleu-
gels’ ontstaat er een ruimere hal-
ve cirkel. Het rechte dijkstuk voor 
het doorbraakgat langs blijft ge-
handhaafd. Wel wordt dit dijkge-
deelte iets verlaagd om het beeld 
van het doorbraakgat of het wiel 
te versterken. Enkele jaren gele-
den is de wandelroute ‘Maer- of 
Korendijkroute’ uitgebracht. (Fo-
to van Ernst Mooij).

Kandidatenlijst VVD bekend
Castricum - De kandidaten-
lijst voor de VVD vastgesteld. Al 
in september is Christel Porte-
gies, sinds 2006 wethouder, una-
niem tot lijsttrekker 2010 geko-
zen. De rest van de lijst is in no-
vember vastgesteld. De kandida-
tenlijst telt in totaal vijftien per-
sonen met veel bekende gezich-
ten, waarvan een gedeelte mo-
menteel al deel uitmaakt van de 
gemeenteraad. Na de lijsttrekker 
komen achtereenvolgens: Men-
no Haga, Fred de Haan: huidig 
fractievoorzitter en tijdens het 
zwangerschapsverlof van Chris-
tel Portegies plaatsvervangend 
wethouder, Inge Ruijmgaart, 
Marcel Jansen, Robin Rommel, 
Fred Weda en Carl Reitsma. Als 
‘lijstduwer’ fungeert Marianne 
Bijvoet, die jarenlang raadslid is 
geweest. Huidig raadslid Mar-
tin Sluijter wil niet meer terugke-

ren in de raad en neemt plaats 
14 in. Het verkiezingsprogram-
ma getiteld: ‘VVD. Zeker Nu’ is 
te vinden op www.castricum.vvd.
nl. Het bekende Tweede Kamer-
lid Fred Teeven komt op 14 fe-
bruari naar Castricum voor een 
openbare spreekbeurt. Tijdstip 
en plaats worden  later bekend-
gemaakt. 

Uitgeest - De politie heeft vrij-
dag twee jongens van 18 en 19 
jaar uit Heiloo aangehouden op 
verdenking van openlijke ge-
weldpleging. 
Dit gebeurde op de Westerwerf 
rond 2.00 uur. Een 17-jarige jon-

Geweldpleging gen uit Castricum werd zonder 
bekende aanleiding geschopt en 
geslagen door het tweetal. Een 
beveiliger van een zaak greep in 
en pakte de verdachten vast. 

De gewaarschuwde politie nam 
hen mee en gaf ze ieder een pro-
ces-verbaal.
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Op de laatste ochtend voor de kersvakantie hebben de leerlingen van 
de vierde klas van het Clusius College Castricum met hun docenten 
een kerstontbijt verzorgd. De leerlingen namen per klas wat lekkers 
mee. Dit resulteerde ineen royaal en divers buffet. 

Jos Molenaars maakte deze fo-
to zondag op de Eerste Groenel-
aan. in Castricum. De familie Born 
maakte de sneeuwpop.  

Hoera, het is winter!

Bewoners van zorgcentrum De Santmark in Castricum werden verrast door leerlingen van het Clusius Col-
lege met een kerststukje dat zij tijdens de les bloemschikken hadden gemaakt. 

Zaterdag waren Lisa Hoeben (10) en Suzanne de Jong (9) uit Lim-
men als eerste op ondergelopen land bij de Hogeweg in Heiloo aan 
het schaatsen. De meiden noemen deze ijsbaan ‘Pootjeover’. Volgens 
Suzanne is het er lekker schaatsen en als ze het koud krijgen kunnen 
ze bij oma Seignette doorwarmen met chocomelk en koek. Later kwa-
men nog veel meer kinderen naar het ijs.  (Foto: Kees de Jong).

De 75 langstverblijvende cliënten op de locatie Castricum van Dijk en 
Duin zagen hun kerstwens in vervulling gaan. Die wensen hadden ze 
opgegeven aan de Stichting Vrienden van de Parnassia Bavo Groep. 
Middenstanders uit Castricum ondersteunden spontaan deze actie. 

Een leuke kerstvrouw in winkel-
centrum Geesterduin zondagmid-
dag. (Foto: Peter van Renen). 

Spruitjes in de sneeuw. Foto Pe-
ter van Renen. 

Het Stet in Limmen gefotografeerd door Peter van Renen. 

De Dierenbescherming roept 
feestvierders op om tijdens de 
feestdagen rekening te houden 
met dieren. Voor veel dieren is het 
geknal van vuurwerk een angst-
aanjagende gebeurtenis. 

De kinderen van de vestigingen 
van Forte Kinderopvang in Cas-
tricum maken zich op voor een 
creatieve en sportieve kerst. De 
Boomhut, De Vuurtoren, Het 
Zandkasteel en ‘t Drempeltje zul-
len dit jaar weer uitgebreid kerst 
vieren. 

Bij peuteropvang De Springplank lopen heel wat (b)engeltjes rond. 

Peter van Renen fotografeerde schaapjes in de sneeuw in Limmen.
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Mensen van vele nationaliteiten gezellig bijeen

Hoe onze buitenlanders Kerstmis ervaren

Alkmaar – Als je érgens in Ne-
derland wonende buitenlan-
ders uit vele landen ziet, dan is 
dat wel in het Horizon College te 
Alkmaar. In die scholengemeen-
schap kun je ruim 100 nationa-
liteiten tegenkomen. Op de één 
na laatste schooldag op 17 de-
cember werd in verband met de 
komende kerstdagen een ge-
zellig samenzijn georganiseerd 
voor NT2-leerlingen, oorspron-
kelijk komend uit zo’n dertig ver-
schillende landen. NT2 betekent 
Nederlands als Tweede Taal. De 
leerlingen variëren in leeftijd van 
achttien tot en met 67 jaar.

Jongens en meisjes, mannen 
en vrouwen uit onder meer Irak, 
Iran, Afghanistan, Cuba, Argenti-
nië, Thailand, Ghana, Zuid-Afrika 
en Polen konden voor zover mo-
gelijk met elkaar praten. Velen 
hadden allerlei lekkere hapjes 
naar recept uit eigen land mee-
gebracht, zodat het een lust voor 
het oog was als je keek naar de  
gedekte tafels met een veelvoud 
aan lekkernijen. 
Diegenen, die wij allereerst spra-
ken, was de 49-jarige Sabiha 
Ablahad Korkis uit Irak. Zij is één 
jaar en vijf maanden in Neder-
land en nog maar net erkend als 
vluchteling. Zij en de 57-jarige 

De twee zusjes uit Thailand. Links: de 41-jarige Sommai Hwangchuai-
kan en rechts de 33-jarige Prakat Hwangchuaikan.

Van links naar rechts: De 17-jarige Sasha Gennissen uit Zuid-Afrika, 
de 16-jarige Maytham Primo uit Irak en de 16-jarige Agnieszka Le-
chowicz uit Polen. 

Angelina Adjetey uit Ghana, Facundo Sebastian Montoya uit Argenti-
nië en rechts NT2-coördinator Dick van Hoeve.

De Irakezen Sahiba Ablahad Korkis, Adel Kendor Jajika en Omed Fa-
riq Abdulkarim. 

Adel Kendor Jajika, in eigen land 
destijds chef-kok zijn verplicht 
een inburgeringscursus te doen. 
Ze zitten nog maar kort in de op-
leiding. Maar hoe kun je zo’n 
cursus volgen 
als je nog niet 
eens het Ne-
derlandse alfa-
bet kent? Dat is 
waarom zij bij 
de NT2 op het 
Horizon Colle-
ge zitten. Daar 
worden zij al-
lereerst geal-
fabetiseerd en 
vervolgens zó 
voorbereid, dat 
zij de lessen 
van de inbur-
geringscursus 
kunnen vol-
gen. De mees-
te aanwezigen 
doorlopen een 
dergelijk cir-
cuit.

Niveaus 
Op het Horizon College zijn vijf-
tien groepen alfabetisering. 
Daarnaast zijn er ook hoog op-
geleiden. Maar ook zíj moeten 
een inburgeringscursus doen en 
alle in eigen land behaalde diplo-

ma’s naar Nederlandse maatsta-
ven over doen. Bij de NT2 werkt 
men met niveaus. 

Coördinator  Dick van Hoeve: “Er 
zijn er, die goed doorstromen, 
maar er zijn er ook, die niet ver-
der komen dan niveau één. Die 
laatste zijn dikwijls in eigen land 
niet eens naar school geweest. 
Je kunt eigenlijk niet van een 
klas spreken. Alle leerkrachten 
doen hun best en geven vaak in-
dividueel les en laten leerlingen 
vervolgens in kleine groepjes sa-
menwerkend lezen en schrijven. 
Ook hebben wij bepaalde werk-
hoeken, waar het spreken wordt 
geoefend. Wij krijgen geen les-
materiaal aangeboden, daar is 
deze groep te klein voor. Daarom 
maken we de vragen zelf.”

Andere kerst
Hoe vieren nu al deze buitenlan-
ders Kerstmis in eigen land? De 
zestienjarige  Poolse Agniesz-
ka Lechowicz vertelt: “Wij vieren 
Kerstmis net zoals jullie in Ne-

derland. Wij vieren ook Sinter-
klaas, maar zwarte Pieten ken-
nen we niet.” 

Naast haar zit haar vriendin uit 
Zuid-Afrika, de zeventienja-
rige Sasha Gennissen, die zij 
op school ontmoette. Sasha: 
“We hebben in Zuid-Afrika een 
kunstboom en geven elkaar al-
lemaal cadeautjes.” Op de foto 
tussen hen in zit de zestienjari-
ge Irakees Maytham Primo. De 
26-jarige Cubaan Luis S. Willi-
ams vertelt: “ Bij ons kopen al-
leen rijke mensen een boom en 
dan een kunstboom, want het is 
bij ons in december 21 graden. 
Na de revolutie in 1959 was ge-
loof niet belangrijk en vierden wij 
ook geen Kerstmis. Maar sinds 
de paus in Cuba is geweest in 
2005 vieren wij weer een beetje 
kerst. Oud- en Nieuwjaar is ech-
ter bij ons veel belangrijker. Dan 
drinken wij rum en komt de he-
le familie bijeen. Ik kom uit Hol-
guin, de plaats waar Fidel Cas-
tro woonde. Ik ben hier nu bijna 

de dag van de maagd Maria en 
Oudjaar/Nieuwjaar. Bij de laat-
ste is het groot feest met vuur-
werk en dan dansen we buiten 
op grote terrassen.”

De twee zusjes uit Thailand, 
de 41-jarige Sommai Hwang-
chuaikan en de 33-jarige Pra-
kat Hwangchuaikan zijn Boed-
dhistisch. “Bij ons bestaat Kerst-
mis niet”, zeggen zij. Omed Fa-
riq Abdulkarim komt uit Noord-
Irak. Hij wil voortdurend vóór de 
Iraakse vlag gefotografeerd wor-
den of hij slaat de vlag in volle 
lengte over zijn schouder. Hij is 
een Koerd. 
“Ik ben in 1997 gevlucht”, zegt 
hij “vanwege Saddam Hoes-
sein. Ik ben met een Marok-
kaanse vrouw getrouwd. Ik heb 
twee dochtertjes van vier en an-
derhalf jaar. Wij Koerden vieren 
geen Kerstmis, maar we gaan 
nu in Nederland wel met elkaar 
een kerstboom kopen. Ons grote 
feest in Irak is op 21 maart. Dan 
is het bij ons Nieuwjaarsdag. En 
dan hebben wij natuurlijk nog 
het bekende Suikerfeest.” (Mar-
ga Wiersma)  

twee jaar, maar kan beter Neder-
lands spreken dan schrijven.”

Andere feestdagen 
De 29-jarige Argentijn Facun-

do Sebasti-
an Montoya 
verlangt te-
rug naar Bue-
nos Aires (Ar-
gentinië). “Dat 
is net Parijs”, 
zegt hij. “Ik 
ben laborant/
radioloog, ge-
specialiseerd 
in hersenope-
raties, maar al 
mijn diploma’s 
zijn hier niets 
waard.” Hij 
was eerst ne-
gen maanden 
in België en is 
nu vier maan-
den in Ne-
derland. “Met 
Kerstmis gaan 

ze bij ons in Argentinië buiten 
barbecueën”, zegt  hij. “Het is er 
dan 30 à 32 graden. Belangrijke 
feestdagen zijn acht december, 
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Castricum - Ook in december 
kan men volop terecht in de bi-
bliotheek. 
Alleen op de feestdagen zelf is 

Openingstijden bibliotheek

Akersloters reizen af naar 
Kenia voor Habitat bouwreis
Akersloot – Zeven geboren en 
getogen Akersloters hebben be-
sloten om in 2011 met hun part-
ners naar Kenia (Oost-Afrika) af 
te reizen. Zij kennen elkaar al 
sinds hun vroege jeugd en willen 
nu hun steentje bijdragen om de 
armoede in dit deel van de we-
reld structureel te bestrijden. Ze 
doen dit door huizen te bouwen 
voor mensen die deze zelf ook 
kunnen onderhouden. Zo ont-
staan er kleine groeikernen op 
basis waarvan de lokale bevol-
king haar toekomst kan gaan in-
richten.

Naïef
Omdat het een beetje naïef was 
om te denken dat je zomaar met 
een groep Hollanders even het 
verschil kunt gaan maken in 
een arm Afrikaans land, is con-
tact gezocht met Habitat for Hu-
manity. “Het doel van deze inter-
nationale non-profit organisa-
tie is eenvoudig: Zoveel moge-
lijk armoedebehuizing de wereld 
uit helpen. Habitat ziet een huis 
als de sleutel in het doorbreken 
van de armoedespiraal. Wie een 
huis heeft, hoeft niet dagelijks 
zijn veiligheid te bevechten. Wie 

over schoon water beschikt, blijft 
veel gezondheidsproblemen be-
spaard. En gezonde mensen zijn 
in staat te bouwen aan hun toe-
komst”, aldus Anita Schrier, één 
van de vrouwelijke bouwers in 
Kenia.

Gewoon doen
Zo gezegd zo gedaan. Na twee 
besprekingen waren de Akerslo-
ters het eens. Jan en Jetty San-
der van Horeca en recreatiebe-
drijf `t Hoorntje, Johan Vermaas 
en Gerda Vrijhoef, Donald en 
Anita Schrier, Nico (Pum) Kap-
tein van tuincentrum de Hoef in 
Alkmaar, Ruud en Renate van 
Vliet van het gelijknamige Loon-
bedrijf, Clemens en Ankie Krom 
en Gerard en Lenie Struijf reizen 
in februari 2011 af naar Kenia 
voor een Habitat bouwreis. Vijf 
dagen lang onafgebroken sa-
men werken aan hetzelfde doel. 
De fundering graven, cement 
mixen of muren voegen met uit-
eindelijk een compleet nieuw 
huis als resultaat.

Iedereen kan bijdragen
Clemens Krom legt uit: “Natuur-
lijk betalen we onze reis en ver-

Pensioen voor ouderenwerkers 
Stichting Welzijn Castricum
Castricum - Met ingang van 1 
januari maken Frits Scheffer en 
Tini de Groot, beide als ouderen-
werker en adviseur in dienst van 
de Stichting Welzijn, gebruik van 
de mogelijkheid om vervroegd 
uit te treden. Frits heeft zich 28 
jaar ingezet voor ouderen; hij is 
in 1981 in dienst getreden als 
coördinator bij de toenmalige 
Stichting Dienstverlening Ou-
deren Castricum (SDOC). Ook 
Tini is voor velen geen onbeken-
de. Zij trad in 1984 in dienst van 

het SDOC, eerst als stagiaire en 
later als ouderenwerker/advi-
seur. De SDOC werd in 2000 on-
derdeel van de Stichting Welzijn 
Castricum. Zij worden opgevolgd 
door Judith Bosman uit Limmen, 
die haar sporen verdiend heeft 
in het maatschappelijk werk. Het 
nieuwe team dat zich inzet voor 
het welzijn van ouderen in Cas-
tricum bestaat verder uit Ingrid 
Wellen en Wynzen Pauzenga, die 
zich gaat bezig houden met sport 
en bewegen voor ouderen. 

Van links naar rechts Ingrid Wellen, opvolgster Judith Bosman, Frits 
Scheffer en Tini de Groot (niet op de foto Wynzen Pauzenga).

Gezinskerstnachtdienst 
EGC in Geesterhage
Castricum - In de kerstnacht-
dienst wordt op een creatieve en 
laagdrempelige manier het ver-
haal van Jezus gebracht. Om er 
een echt kerstfeest van te ma-
ken, mogen alle kinderen ver-
kleed als hun favoriete kerstka-
rakter. Bijvoorbeeld: als herder, 
schaap of engel. 
Uiteraard ontbreekt de sfeervolle 
samenzang niet en is er aan het 

eind van de kerstnachtdienst ge-
legenheid om met de hele fami-
lie nog even na te genieten met 
wat chocolademelk, koffie en 
iets lekkers. 

De dienst begint om 19.30 uur 
in ontmoetingscentrum Gees-
terhage (deur open om 19.00) 
en wordt georganiseerd door de 
Evangelie Gemeente Castricum. 

Oudejaarswandeling
Castricum - Het oude jaar uit-
luiden al wandelend in de mooie 
natuur van Castricum. Wie het 
fijn vindt het winterse binnenle-
ven af te wisselen met een wan-
deling met andere wandelaars 
kan op woensdag 30 december 
aansluiten bij een wandeltocht 
met een lengte van circa 15 ki-
lometer. De wandeling 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. 

blijfkosten zelf. Ook nemen we 
voor eigen rekening vrij van ons 
werk. Een goed huis bouwen 
kost in Kenia rond de 5.000 eu-
ro. Wij gaan daar aan twee hui-
zen werken, plus wat extra’s voor 
de bewoners, stelt ons doel op 
een mooi bedrag van 12.500 eu-
ro“. Jetty Sander: “In de komen-
de maanden zullen we een aan-
tal evenementen organiseren om 
dit doel te gaan halen. We orga-
niseren een benefiet popconcert 
waar de bands: Blitzz, Shootin’ 
Dice, Solid Rock en Tjoe en Je-
roen op zullen treden. Er staat 
een veiling in de planning en 
op vrijdag 19 maart 2010 orga-
niseren we een ‘Walking Dinner’. 
We verkopen hiervoor toegangs-
kaarten à 50,00 euro per per-
soon waarvan de opbrengst, na 
aftrek van de kosten geheel be-
steed wordt aan bouwmaterialen 
voor Kenia. Deze avond van eten, 
drinken en vrolijk zijn wordt op-
geluisterd met een optreden van 
de zanggroep Shoshozola (Afri-
kaanse liedjes).”

Voor meer informatie en spon-
sorbijdragen: www.akersloot-
helptafrika.nl.

Gefaseerde aanpak ontwikkeling Oranjelaan

Nieuwbouw van Paulus- 
school in voorbereiding
Castricum - Burgemeester en 
wethouders willen spoedig van 
start met de voorbereidingen 
voor nieuwbouw van de Pau-
lusschool. Daarom wordt nu het 
plan voor de Paulusschool met 
bovenwoningen uitgewerkt. In 
de tweede fase volgen de overi-
ge delen van de visie Oranjelaan, 
waaronder een eventuele uit-
breiding van het Clusius Colle-
ge en ontwikkeling van woning-
bouw op het Heliosterrein.

Inhoud
In de raadscarrousel van 17 sep-
tember 2009 heeft de raad zich 
uitgesproken over de voorstelen 
van het college van burgemees-
ter en wethouders met betrek-
king tot de integrale ontwikke-
ling aan de Oranjelaan: nieuw-
bouw Paulusschool, woning-
bouw en uitbreiding van het Clu-
sius College. De raad stemde in 
met de nieuwbouw van de Pau-

lusschool, en de bovenwoningen 
en ook met een ontsluiting van 
de school op de Willem de Zwij-
gerlaan en een bebouwing aan 
de Oranjelaan. Voor uitbreiding 
van het Clusius College was niet 
voldoende draagvlak. 
Het college heeft hierop beslo-
ten tot een gescheiden aanpak 
en dus aan de raad twee apar-
te voorstellen te doen. Het eer-
ste voorstel betreft de nieuw-
bouw van de Paulusschool, met 
name de vaststelling van de ste-
denbouwkundige uitgangspun-
ten en de verstrekking van een 
voorbereidingskrediet. Het voor-
stel wordt z.s.m. voor besluitvor-
ming aan de raad voorgelegd 
zodat met de voorbereiding kan 
worden aangevangen. 
Het tweede voorstel heeft be-
trekking op de overige delen van 
de ontwikkeling aan de Oranje-
laan. Hiervoor is eerst duidelijk-
heid nodig over het al dan niet 

uitbreiden van het Clusius Col-
lege op de Oranjelaan, en ook 
over de omvang van vrijkomen-
de gronden bij ontwikkeling van 
de Paulusschool. 

Planning
Het college van burgemeester 
en wethouders verwacht nog 
enige tijd nodig te hebben met 
de voorbereidingen. Een strakke 
planning gaat uit van een start 
van de bouw aan het begin van 
het tweede kwartaal van 2011, 
oplevering begin 2012.   
Op 7 januari bespreekt de raad 
in de raadscarrousel het voorstel 
van het college van burgemees-
ter en wethouders over de ge-
faseerde aanpak en de steden-
bouwkundige randvoorwaarden 
voor nieuwbouw van de Pau-
lusschool. Naar verwachting 
spreekt de raad zich op 21 janu-
ari hierover uit en ook over het 
voorbereidingskrediet. 

de bibliotheek gesloten of gaat 
eerder dicht. Voor een compleet 
overzicht zie www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl en klik ver-

volgens op de knop openings-
tijden.
In een aantal bibliotheken is 
vanwege mogelijk vuurwerk-
overlast de inleverbus voor ma-
terialen gesloten tussen kerst en 
oud en nieuw.
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In gesprek met kapitein Johan de Vries van het Leger des Heils

‘Handen en voeten geven aan het geloof’
Regio – ‘Hij sjouwde van kroe-
gie naar kroegie. Al deden zijn 
voeten ook zeer. En iedere klant, 
daaraan vroeg ie. Wilt u soms 
een strijdkreet, meneer?’ Dat is 
het refrein van het liedje De Heil-
soldaat van de Zangeres Zonder 
Naam. Vroeger kwam je de heil-
soldaten regelmatig tegen. On-
langs werd in de Breestraat in 
Beverwijk gecollecteerd voor de 
kerstvieringen in de regio. Wat 
doet het Leger des Heils tegen-
woordig? Een interview met ka-
pitein Johan de Vries door Karin 
Dekkers. 

Internationaal heet het Leger des 
Heils het Salvation Army. En ie-
dereen in Nederland kende ma-
joor Bosshardt als nationale be-
roemdheid. In de IJmond heb-
ben we kapiteins Johan en Dine-
ke de Vries, die in de IJmond en 
in Haarlem leiding geven, vanuit 
de korpszaal aan Geysendorf-
ferlaan 4 in Beverwijk. Het Le-
ger des Heils heeft als doelstel-
ling het uitdragen van het evan-
gelie en het lenigen van noden 
van de medemens. Hoe doen ze 
dat eigenlijk? En wat betekent 
het kerstfeest voor de korpsle-
den van het Leger des Heils?

Kerstvieringen
Woensdagavond 16 december 
werd in de korpszaal in Bever-
wijk een kerstavond voor seni-
oren gehouden. Zo’n 65 men-
sen uit de IJmond kwamen door 
de kou naar het Leger des Heils, 
waar zij warm werden ontvan-
gen. De gasten werden ont-
haald op een heerlijk kerstdiner. 
Er waren optredens van gospel-
koor Reflection en het mannen-
koor van het Leger des Heils. Er 
was samenzang en natuurlijk het 
kerstverhaal. Voor veel mensen 
die ouder of alleen zijn is deze 
kerstviering een jaarlijks hoog-
tepunt.
Dinsdagavond 15 decem-
ber werd in Haarlem eenzelfde 
kerstfeest voor dak- en thuis-
lozen georganiseerd. Omdat de 
voorzieningen voor deze doel-
groep in Haarlem zijn, zoals de 
Dagopvang en de Slaaphoek, is 
de kerstviering ook daar. Dat wil 
niet zeggen dat er geen mensen 

uit de IJmond zijn. Deze worden 
doorverwezen naar de opvang in 
Haarlem. Hier vierden 70 dak- en 
thuislozen het kerstfeest van het 
Leger des Heils.
Voor alle korpsleden en belang-
stellenden is er op kerstavond 
om 22.30 uur een kerstviering in 
Beverwijk.

Fruitmanden
De fruitmandenactie hoort voor 
het Leger des Heils ook bij het 
kerstfeest. Via advertenties in de 
krant konden lezers mensen die 
het hard nodig hebben opgeven 
voor zo’n fruitmand. Maandag-
ochtend werden in Beverwijk de 
70 fruitmanden vakkundig opge-
maakt. De ontvangers zijn altijd 
blij verrast met het onverwachte 
geschenk.

Kerkgenootschap
Het Leger des Heils kent naast 
het welzijns- en gezondheids-
werk ook een kerkgenootschap, 
zowel in Beverwijk als Haar-
lem zijn er zo’n 40 korpsleden, 
al dan niet actief als vrijwilliger 
in het Leger des Heils. Elke zon-
dagochtend om tien uur is in Be-
verwijk een dienst. Kapitein Jo-
han de Vries: ,,Bij deze samen-
komsten is veel ruimte voor in-
breng van korpsleden of gas-
ten. Zo kunnen mensen liederen 
aanvragen of kan men een ge-
dicht of tekst voorlezen. Het sa-
men delen is bij ons heel belang-
rijk. En na afloop drinken we ge-
zamenlijk koffie.’’

Evangelisatie
Wat evangelisatie betreft is het 
Leger des Heils zeker meege-
groeid met haar tijd. Kapitein de 
Vries: ,,Vroeger hadden we nog 
wel eens samenzang op straat. 
Daardoor kwamen mensen ook 
naar onze vieringen toe. Dat 
werkt tegenwoordig niet meer. 
Evangelisatie gaat veel indivi-
dueler. Je moet eerst een band 
hebben met iemand, voor je over 
het geloof kunt praten. Wij gelo-
ven in evangelisatie door woord 
en daad, door de helpende hand 
en gesprek van mens tot mens.’’

Hulpverlening
Mensen kloppen soms heel di-

rect aan bij het Leger des Heils. 
Kapitein de Vries: ,,Ik word soms 
gevraagd opvang te regelen voor 
mensen die op straat komen. 
Dan kan ik doorverwijzen naar 
de opvang voor dak- en thuislo-
zen in Haarlem. Natuurlijk doen 
we alles wat we kunnen voor 
mensen die dakloos zijn. Voor 
mensen die al heel lang dakloos 
zijn is dat erg moeilijk. Meer suc-
ces hebben we met mensen die 
pas op straat zijn gekomen. Na-
tuurlijk verwijzen we bij allerlei 
problemen ook door naar maat-
schappelijk werk. Daarnaast 
hebben we allerlei activiteiten 
om het onderlinge contact bij 
mensen te bevorderen en een-
zaamheid te voorkomen.’’

Zingen met je kind
In Beverwijk wordt regelmatig 
een serie bijeenkomsten ‘Zin-
gen met je kind’ gehouden. ,,Dat 
hebben we naar Scandinavisch 
voorbeeld gedaan,’’ zegt kapi-
tein de Vries. ,,Het gaat om zes 
bijeenkomsten van circa twee 
uur. Peuters kunnen met een ou-
der of verzorger langskomen. We 
zingen, bewegen en dansen. En 
op het moment dat de kinde-
ren zelf spelen, praten we samen 
over bijvoorbeeld je kind opvoe-
den of over vragen die de ouders 
hebben. Het doel van de bijeen-
komsten is het samenbrengen 
van mensen. Een neveneffect is 
de taalontwikkeling waar we bij-
na ongemerkt aan werken door 
middel van de liedjes en de ver-
halen die worden verteld. Voor 
deze groep hadden we onlangs 
ook een kerstviering, waarbij het 
kerstverhaal uiteraard niet ont-
brak.’’

Winkel en koffie-inloop
Aan de Geysendorfferlaan staat 
al jaren een container voor ge-
bruikte kleding. Wat hier wordt 
ingebracht, wordt elke don-

derdagmiddag tussen 13.30 en 
15.30 uur verkocht in de kle-
dingwinkel. Tegelijkertijd is er 
een koffie-inloop. 

De kleding wordt tegen heel 
schappelijke prijzen verkocht. 
,,We zouden het ook kunnen 
weggeven, maar inmiddels weet 
iedereen dat het beter terecht 
komt als mensen het zelf kunnen 
uitkiezen en ervoor betalen,’’ al-
dus kapitein de Vries. ,,Een deel 
van de opbrengst is bestemd 
voor directe hulpvragen. Op het 
moment dat mensen op Schip-
hol stranden, zoals onlangs door 
de sneeuw, staan wij paraat om 
warme kleding te leveren. Niet 
alleen kopers, maar ook ande-
ren komen tijdens de koffie-in-
loop even langs voor koffie en 
een praatje.’’

Seniorenclub
Elke veertien dagen is er een bij-
eenkomst van de Seniorenclub. 
Hier worden spelletjes gedaan, 
of iets creatiefs. Elke veertien 
dagen is er een warme maaltijd-
club. De maaltijden worden door 
gasten en korpsleden verzorgd. 
Deze clubs worden per keer 
door zo’n 25 gasten bezocht. 
Vooral veel alleenstaanden ge-
nieten van de warme maaltijd, 
het samenzijn en de onderlinge 
contacten.
Korpsleden bezoeken regelma-
tig ouderen en zieken die drei-
gen te vereenzamen. Regelma-
tig een gezellig praatje maken is 
iets wat deze mensen nog op de 
been houdt. 

Jongeren
Net als veel organisaties heeft 
het Leger des Heils behoefte 
aan actieve jongeren. Dankzij de 
maatschappelijke stage komen 
er jongeren binnen van het Ken-
nemer College, maar ook via an-
dere opleidingen zijn er stagiai-

res. ,,De uitwisseling tussen jong 
en oud is heel bijzonder,’’ zegt 
kapitein de Vries. ,,De jongeren 
staan er vaak van te kijken wat 
wij hier doen. Soms zijn zij daad-
werkelijk geschokt door bepaal-
de situaties waarbij wij helpen. 
En onze korpsleden waren ver-
baasd over het kennisniveau van 
de jongeren.’’ 

Kapiteins de Vries
Voor Beverwijk en Haarlem is ka-
pitein Johan de Vries het eerste 
aanspreekpunt bij vragen. De 
Vries is sinds elf jaar officier in 
het Leger des Heils. Daarvoor 
werkte hij in het loodswezen. 
Kapitein de Vries en zijn vrouw 
zijn de beroepskrachten in Be-
verwijk, zijn vrouw Dineke is ook 
kapitein. ,,Werken voor het Leger 
des Heils is een roeping,’’ zegt de 
Vries. ,,Ik wil door dit werk han-
den en voeten geven aan het ge-
loof. Samen met mijn vrouw heb 
ik eerst in Middelburg gewerkt.  
nu werken we sinds vijf jaar hier 
in Beverwijk. Het belangrijkste 
van kerst is voor mij de bood-
schap Gods, de liefde voor de 
mens. God blijft door de eeuwen 
heen de mens zoeken.’’

Financiën
Als kerkgenootschap mag het 
Leger des Heils geen nationale 
collectie houden. Er is alleen de 
jaarlijkse collectie om kerstacti-
viteiten te bekostigen. Alle ac-
tiviteiten worden betaald uit de 
opbrengsten van de winkel en 
de eigen bijdrage van de leden. 
Voor sommige activiteiten, zoals 
het Zingen met kinderen, wordt 
een kleine toegangsprijs gere-
kend. Daarnaast kan het Leger 
des Heils bestaan door giften 
van donateurs en uit legaten. 

Op de website www.ldh-bever-
wijk.nl is alles te lezen over het 
werk en diensten in de regio.
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“De Voedselbank, bestaat die nog?’’

Voedselbank voedt nog steeds 341 monden 

Beverwijk - “Bestaat de Voed-
selbank nog steeds?’’ Een vraag 
die nogal eens wordt gehoord 
door de vrijwilligers die deze 
voorziening runnen. Het ant-
woord is: Ja, de voedselbank 
voedt 341 monden, waarvan 147 
kinderen. Wanneer er een in-
zameling wordt gehouden bij 
één van de supermarkten in 
de IJmond, is het publiek soms 
verbaasd om te zien aan hoe-
veel producten er gebrek is. De 
voedselbank is voor 40 procent 
afhankelijk van de maandelijkse 
inzamelingen bij de supermark-
ten. Het winkelend publiek wordt 
dan gevraagd om ook een paar 
boodschappen te doen voor de 
voedselbank. De medewerkers 
van de voedselbank doen er al-
les aan om de klanten van de 
hoogst noodzakelijke voedings-
middelen te voorzien. Voor een 
inzameling wordt altijd een lijst-
je gemaakt met daarop de pro-
ducten die de Voedselbank niet 
op een andere manier krijgt, zo-
als koffie en thee. 

Voedselbank Nederland is ver-
deeld in zeven regio’s. Het groot-
ste deel van de voorraad voor de 
IJmond komt uit Amsterdam, 
waar een depot is voor deze re-
gio. Bedrijven die levensmidde-
len over hebben, doneren dat 
aan deze centrale voedselbank. 
Een aanzienlijk deel komt ech-
ter ook van spontane acties van 
plaatselijke supermarkten en 
ook particulieren. Zo was er een 
man die een winkelwagen vol 
koffie en thee bij de voedselbank 
kwam brengen. Hij vertelde dat 
hij in het verleden zelf een aan-
tal maanden van de voedselbank 
afhankelijk was geweest. Nu het 
hem weer goed ging, vond hij het 
niet meer dan zijn plicht om iets 
te doen voor mensen in dezelf-
de situatie. Een boer uit Sint Pan-
cras stelt altijd een deel van zijn 
oogst beschikbaar en een grote 
bakkerij uit Spakenburg bakt al 
jarenlang elke dag een paar dui-
zend broden extra, speciaal voor 
de voedselbanken. Er zit dus elke 
week brood in het pakket. 

Houdbaarheidsdatum
Winkeliers schenken soms ook 

artikelen die de consument bij-
voorbeeld te duur blijkt te vin-
den. Ze zitten dan met een voor-
raad die ze niet kwijt raken. Of er 
is een bestaand product met een 
nieuwe huiskleur op de markt. 
Als de kleur 
het winkelend 
publiek niet 
aan staat, laten 
ze het links lig-
gen in de win-
kel. Ook deze 
partijen komen 
vaak bij de 
voedselbank 
terecht. Er 
wordt scherp 
op de houd-
baarheidsda-
tum gelet. Heel 
soms worden 
er producten 
aangeboden 
die net op de 
datum of net 
over de da-
tum zijn. Deze 
worden buiten de verdeling ge-
houden en apart gelegd. Klanten 
van de voedselbank mogen het 
meenemen, maar weten dan wel 
waarom het apart ligt. 

Legertje vrij-
willigers
De eigen be-
stelbus van de 
voedselbank 
haalt de le-
vensmiddelen 
op in Amster-
dam. Het komt 
op pellets bin-
nen en een 
legertje vrij-
willigers sor-
teert en telt al-
les bij binnen-
komst om het 
vervolgens in 
de kratjes te 
doen. Er wordt 
met vier kleu-
ren kratjes gewerkt. Elke doel-
groep heeft zijn eigen kleur. Er 
worden kratjes gevuld voor al-
leenstaanden, voor kleine ge-
zinnen, grote gezinnen en extra 
grote gezinnen. Vier gezinnen 
met elk tussen de zes en tien 
kinderen zijn momenteel afhan-

kelijk van de voedselbank. 

Waspoeder
In het wekelijkse pakket zit be-
halve brood, ook groenten, fruit,  
broodbeleg, zoals jam of hagel-
slag, beschuit of ontbijtkoek, 
vaak chips, een snoepje voor de 
kinderen, een enkele keer tand-
pasta en afwasmiddel en ver-
der alles wat aangeboden wordt. 
Eenmaal per maand zit er koffie 
en thee in. Er wordt maar weinig 
wasmiddel gedoneerd en daar is 
veel vraag naar. Daarom is een 
gift die onlangs bij de voedsel-
bank binnenkwam, besteed aan 
een bestelling voor waspoeder. 
De kerstpakketten zijn al uitge-
deeld. De kerken hebben ervoor 
gezorgd, dat er mooie pakketten 
werden gemaakt door de We-
reldwinkel. Het zag er dan ook 
wat luxer uit dan de normale we-
kelijks kratjes. 

Spontane giften
Op de vrijdag worden de pak-
ketten uitgedeeld in de Maria-
kerk in Heemskerk en de Vrede-
vorstkerk in Beverwijk. Voorheen 

ging het alleen om voedsel, maar 
de laatste tijd mag ook elke klant 
van de voedselbank ook kleding-
stukken uitzoeken. Twee per per-
soon per keer. Het is vaak nieu-
we kleding van mensen die het 
schenken of zelf maken, zoals de 
mevrouw in een Heemskerks be-

jaardenhuis, zij breit kindertruien 
in de mooiste kleuren. 
Onlangs zaten er drinkbekers 
in het pakket dat een distribu-
teur kwam brengen. Een kerke-

lijke instelling gaf 
al het speelgoed 
dat overgebleven 
was van een Sin-
terklaasviering. Zo 
konden de kinde-
ren allemaal iets 
uitzoeken bij de 
voedselbank. Weer 
een ander schonk 
onlangs maar liefst 
300 nog verpak-
te stripboeken van 
Suske en Wiske. 

Crisis
Net als veel andere 
instellingen heb-
ben de voedsel-
banken ook te lij-
den onder de eco-
nomische crisis. Er 

wordt minder geproduceerd en 
daarom blijft er ook minder over 
voor de voedselbank. 
De lokale politiek is doorgaans 
niet erg blij met de voedselban-

ken. Soms wordt 
gehoord dat de 
mensen die er-
van afhankelijk 
zijn daar zelf voor 
hebben gezorgd 
door zich bijvoor-
beeld in de schul-
den te steken, die 
ze daarna niet 
meer kunnen af-
betalen. De men-
sen van de voed-
selbank weten 
wel beter. 

De crisis heeft er 
flink ingehakt bij 
sommige men-
sen. Je ziet nu 
ook dat er klan-

ten van de zogenaamde ‘hoge-
re klasse’ een voedselpakket ko-
men halen. Ook zijn er mensen 
die als gevolg van een echtschei-
ding twee gezinnen moeten on-
derhouden, hun baan zijn kwijt-
geraakt, of door verhuizing dub-
bele woonlasten hebben. 

SMD doet intake
Natuurlijk kom je niet zomaar in 
aanmerking voor een voedsel-
pakket. De SMD (sociaal maats-
schappelijke dienstverlening) 
doet de intake. Een 1-persoons-
huishouden mag niet meer dan 
175 euro per maand te beste-
den hebben, voor elke persoon 
in een huishouden komt daar 60 
euro bij en per kind tot 12 jaar 
25 euro en tot 18 jaar is dat 50 
euro. 
Voor een gezin met twee ouders 
en twee kinderen onder de 12 
jaar komt dit neer op 285 euro 
per maand. Zit je daar boven dan 
kun je ook niet naar de voedsel-
bank. Na een half jaar volgt er 
opnieuw een screening door de 
SMD.  

Dringend ruimte gezocht 
De ruimte die de voedselbank 
voor het symbolische bedrag van 
1 euro per maand van Pré Wo-
nen huurt, is nog tot juni be-
schikbaar. Dan wordt er op die 
plek woningbouw gepleegd. Er 
wordt dus nu naarstig gezocht 
naar een andere plek. Misschien 
een leegstaande kas of andere 
gebouw. 

De Voedselbank in Bever-
wijk verzorgt het gebied Bever-
wijk, Heemskerk. Castricum en 
Akersloot. 



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
30 december 2009

Het gemeentebestuur van Castricum wenst u gezellige feestdagen
 en al het goede voor 2010!

Nieuwjaarsreceptie

De jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie is inmiddels een traditie geworden: voor de acht-
ste keer sinds het ontstaan van de ‘nieuwe’ gemeente Castricum wordt deze bij-
eenkomst in één van onze mooie kernen georganiseerd. Dit jaar in De Burgerij in 
Limmen en natuurlijk geheel volgens traditioneel recept: een hapje, een drankje, 
livemuziek, de toespraak van de burgemeester en de uitreiking van de gemeentelijke 
waarderingsspeld.

Wij nodigen u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op: 

zaterdag 2 januari 2010 van 16.30 tot 19.00 uur
in De Burgerij

Dusseldorperweg 103
In Limmen

Wij zien u graag op 2 januari!

Burgemeester en wethouders van Castricum
de secretaris  de burgemeester
mr. C.A. Peters  A. Emmens-Knol

Vijf speldjes voor ZwerfAfvalPakkers
Wethouder Hes bedankte namens de gemeente Castricum op 10 december inwoners 
die zich inzetten voor het schoonhouden van de eigen leefomgeving. Deze vrijwilligers 
(de zogenaamde ZwerfAfvalPakkers) kregen op deze dag een speciaal ZAP-speldje uit-
gereikt. Het ging om mensen die regelmatig op pad gaan om hun leefomgeving schoon 
te houden. 

Allereerst werden drie leerlingen van de 
Paulusschool door wethouder B. Hes be-
dankt op hun school. Kinderen van deze 
basisschool lopen bijna ieder speelkwartier 
rond met oranje hesjes, grijpers, hand-
schoenen en emmers om het zwerfafval op 
te ruimen. De school noemt hen de ‘’Net-
tertjes’’.
Vervolgens kregen de heren Tichelman en 
Dokter een onderscheiding opgespeld. De 
heer Tichelman ruimt al jarenlang in zijn 
buurt de rommel op die in het plantsoen, 
struiken en op parkeerplaatsen is achterge-
laten. Ondanks zijn leeftijd (80 jaar) doet 
hij het nog steeds met veel plezier.
De heer Dokter, eigenaar van restaurant 

Johanna’s Hof aan de Zeeweg in Castri-
cum, verzamelt al sinds jaar en dag tijdens 
zijn fietsrit naar het werk onderweg het 
zwerfafval uit de bermen van de Zeeweg. 
Hij stimuleert zijn medewerkers dat ook re-
gelmatig te doen.

Esther van de Zande krijgt het ZAP-speldje uitgereikt door wethouder Hes (l.). Zij is een 
van de ‘Nettertjes’ van de Paulusschool. Ook een verslaggeefster van Radio Noord-Hol-
land was aanwezig (r.)

Openingstijden rond 
de feestdagen
Op donderdag 24 en donderdag 31 
december sluiten alle deuren van de 
verschillende gemeentelijke locaties 
om 15.30 uur. Vrijdag 25 december 
en vrijdag 1 januari zijn alle diensten 
gesloten. Zaterdag 2 januari is ook het 
afvalbrengdepot dicht.

Maandag 4 januari zijn alle diensten 
na 9.30 uur weer bereikbaar voor het 
publiek.

Informatiebij-
eenkomst
rattenoverlast
op 25 januari
Op 25 januari vindt in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage een informatiebijeen-
komst plaats over de rattenoverlast in Cas-
tricum. De gemeente presenteert samen 
met het KAD uit Wageningen de resultaten 
van het onderzoek naar de overlast dat 
begin november werd uitgevoerd. Tevens 
worden maatregelen gepresenteerd. Het 
gaat hier om maatregelen die door de ge-
meente worden genomen als om die voor 
bewoners van belang zijn om te nemen. 

Melden
We vragen met klem om bij overlast van 
ratten of andere diersoorten en insecten 
contact op te nemen met het KAD. Deze 
instantie is op dit moment door de ge-
meente in de arm genomen om dit soort 
vragen en meldingen af te handelen. U 
kunt bellen met: 0317-419660.

Vacature bij de 
gemeente
De gemeente Castricum is op zoek naar 
een Afdelingsmanager met visie en lef.
Kijk voor meer informatie naar www.cas-
tricum.nl > Politiek, bestuur en organisatie 
> vacatures



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

Contact raadsfracties
Afspraken met raadsleden, fracties of de 
griffie kunt u maken via de griffie, tel. 
(0251) 661 277, e-mail raadsgriffie@cas-
tricum.nl. De directe contactgegevens van 
de fracties staan vermeld op de website en 
in de gemeentegids. 

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
Contactpersoon, W. Weber, tel. 06 408 
75235. U wordt dan zo snel mogelijk te-
ruggebeld.

Meldingen
(0251) 66 11 22

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

Wmo
Uw vragen over de Wet Maatschappelijke 
Ondersteuning in Castricum kunt u mai-
len aan: Wmoraad@castricum.nl

Uniek initiatief om jeugd wegwijs te maken in gemeentepolitiek 

Jeugdgemeenteraad buigt 
zich over millenniumdoelen
Op 14 januari gaan 50 leerlingen van 2 vmbo van het Clusius College in Castricum 
een dag lang aan de slag als gemeenteraadslid. Die dag bereiden zij voorstellen voor 
om een van de acht millenniumdoelen te helpen realiseren. Aan het eind van de mid-
dag presenteren zij in 6 groepen hun voorstellen in een Jeugdraadsvergadering. Bij de 
raadsvergadering, die plaatsvindt van 16:00 tot 18:00 uur en die wordt geopend door 
burgemeester Emmens-Knol, is publiek van harte welkom. 

Het project is bedoeld om de jeugd te laten 
kennismaken met de gemeentelijke politiek 
en wegwijs te maken in de processen die 
daarin plaatsvinden. Deze ‘Wegwijsdag’ is 
een initiatief van het Instituut voor Publiek 
en Politiek (IPP) en de gemeente Castri-
cum, die ook tekenen voor de begeleiding. 
Het Clusius College haakte graag aan bij dit 
initiatief.
Gemeenteraadsleden gevraagd ‘s middags 

te helpen bij het opstellen van de voorstel-
len. De leerlingen kunnen plannen voor-
stellen om een van de acht millenniumdoe-
len te (helpen) realiseren. Daarmee kunnen 
zij een bedrag van 1500 euro verdienen, 
waarmee dat specifieke plan in de praktijk 
kan worden gerealiseerd. De gemeente 
neemt het voortouw om het winnende 
project uit te voeren, maar zal de leerlingen 
daarbij betrekken.

Inzameling plastic ook in 2010
De inzameling van plastic verloopt voor-
spoedig in de gemeente Castricum. In de 
eerste helft van dit jaar is bij elkaar 72.520 
kilo plastic ingezameld. Op jaarbasis zou 
dat uitkomen op bijna tien kilo per huis-
houden. De gemeente gaat volgend jaar 
door met inzamelen en wil ook bekijken 
of er extra punten kunnen komen waar de 
gratis inzamelzakken kunnen worden af-
gehaald en plekken waar de volle kunnen 
worden ingeleverd.

De gemeente verspreidt het ophaalschema 
voor 2010 huis aan huis. Net als dit jaar rij-
den ook volgend jaar eens per maand de 
wagens langs om het aangeboden plastic 
afval in te zamelen. Wie er tussentijds vanaf 
wil, kan de zakken ook bij het afvalbreng-
depot aan het Schulpstet inleveren.

De inzamelzakken blijven volgend jaar gra-
tis verkrijgbaar bij:
- Afvalbrengdepot aan de Schulpstet in 

Castricum;
- Gemeentelocatie, Zonnedauw 4 in Lim-

men;
- Veldts Toko, Akerhof 4 in Akersloot ;

- de Woude via de Dorpsraad.

Milieu
Apart inzamelen van plastic maakt herge-
bruik mogelijk en is daardoor beter voor 
het milieu. Het brengt ook de kosten om-
laag omdat minder restafval verwerkt hoeft 
te worden. De gemeente roept dan ook op 
om mee te doen en het plastic apart aan te 
leveren. Het streven is dat per huishouden 
jaarlijks gemiddeld vijftien kilo plastic wordt 
ingezameld.
Meer informatie over de inzameling is te 
vinden op www.castricum.nl>afval.

Ophaaldata
In 2010 zijn de inzameldata tot eind juni in 
de weken van 4 januari, 1 februari, 1 maart, 
29 maart, 26 april, 24 mei en 21 juni. Op 
maandag rijden de wagens in Bakkum 
noord, Akersloot en de Woude, op dinsdag 
in Castricum wijk 1 (zie gemeentegids voor 
de wijken), op woensdag in Castricum wijk 
2, op donderdag in Castricum wijk 3 en 
op vrijdag in Limmen. Op 30 april wordt 
niet ingezameld in Limmen, dan is het op 
maandag 3 mei.

Vuurwerk: gebruik je verstand!
De jaarwisseling is weer in zicht. Tradi-
tioneel zal ook dit jaar weer worden in-
geluid met het afsteken van vuurwerk. 
Uiteraard is het afsteken van vuurwerk 
aan wetgeving gebonden. Deze wetten 
zijn er voor uw en andermans veiligheid 
en om de overlast van het vuurwerk te 
beperken. Om op deze wetgeving toe te 
zien zal de politie toezicht houden voor 
en tijdens de jaarwisseling. De boodschap 
bij vuurwerkgebruik is dan ook: gebruik 
je verstand!

Wat zijn dan de regels voor het vuurwerk-
gebruik? Hieronder staan de belangrijkste 
regels op een rij:
* Vuurwerk mag dit jaar uitsluitend ver-

kocht worden op dinsdag 29, woens-
dag 30 en donderdag 31 december 
2009.

* Vuurwerk mag alleen afgestoken wor-
den tussen 31 december 10.00 uur 
‘s ochtends en 1 januari 02.00 uur ‘s 
nachts. Dit is in de wet vastgelegd. 

* Het afsteken van vuurwerk vóór oude-
jaarsdag is verboden en strafbaar. De 
politie zal hierop toezien. 

* Vuurwerk mag alleen gekocht worden 
door personen die 16 jaar of ouder 
zijn.

Naast deze landelijke bepalingen zijn er 
ook  plaatselijke bepalingen die betrek-
king hebben op het afsteken van vuur-
werk. Zo is het verboden vuurwerk af te 
steken binnen een straal van 50 meter 
bij: kinderboerderijen, huizen met rieten 

daken, bejaardenhuizen, tankstations. 
Ook is het niet toegestaan vuurwerk af 
te steken bij de molen De Oude Knegt te 
Akersloot.

Enkele tips voor het verantwoord afste-
ken van vuurwerk:
* Zorg dat siervuurwerk altijd stevig en 

stabiel staat. Zet pijlen altijd in een fles, 
half gevuld met zand. Sla voor grote 
vuurpijlen een pvc-buis in de grond. 

* Zet vuurwerkpotten altijd klem tussen 
twee stenen. 

* Steek vuurwerk aan met een aanstee-
klont, sigaret of sigaar. Gebruik nooit 
lucifers of een aansteker. 

* Steek geen vuurwerk uit je hand af. 
* Steek weigeraars (vuurwerk dat niet is 

afgegaan) nooit opnieuw aan. 
* Zorg dat anderen minstens zes meter 

afstand houden. 
* Koop alleen legaal vuurwerk.

Ruim alles weer op!
Klaar met afsteken? Ruim dan de rommel 
op. Laat geen vuurwerk op straat liggen. 
En helemaal geen vuurwerk wat niet is 
afgegaan. Veel kleine kinderen zoeken 
de volgende dag naar vuurwerkresten en 
proberen die opnieuw af te steken.

Meldpunt vuurwerkoverlast
Indien u getuige en/of slachtoffer bent 
van vuurwerkoverlast buiten de toege-
stane periode dat vuurwerk mag worden 
afgestoken, kunt u dit melden op tele-
foonnummer 0900-8844.

WWW.CASTRICUM.NL

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

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
161209 Pont nabij de Schouw in Akersloot

Het inrichten van de nieuwe pontfuik, par-
keerplaats en doorgaande weg. (voorberei-
dende werkzaamheden)

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 24 december 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
Buurtweg 43 in Akersloot

Het bouwen van een schuur

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan 
een belanghebbende mondelinge of schriftelijke ziens-
wijzen indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
de afdeling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en 

Bedrijven, bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 
39. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag 
gemaakt.

Verleende VergunnIngen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

*Bouwvergunningen met ontheffing
151209 Hogeweg 162 in Limmen

Het plaatsen van een berging/garage
161209 Vaartkant 12 in Limmen

Het uitbreiden van de woning

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
141209	 Dorpsstraat 62 in Castricum

Het vergroten van de fietsenberging en het 
wijzigen van de gevel (2e fase)

	 Dr. Jacobilaan 27 in Castricum
Het plaatsen van een schuur

	 Charlotte de Bourbonstraat 27 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw op de ga-
rage

161209	 Eerste Groenelaan 131 in Castricum
Het wijzigen van de voorgevel

	 Kemphaan 11 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

	 Händelstraat 15 in Akersloot
Het plaatsen van een dakkapel

	 Molenweg 85 in Limmen
Het plaatsen van een dakkapel

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

*Standplaatsvergunning
Standplaatsvergunning 2010 Kerssens Vishandel (14-
12-2009)
Aan Kerssens Vishandel is voor het jaar 2010 een stand-
plaatsvergunning verleend voor de verkoop van vis en 
viswaren op woensdagmiddag en zaterdag in de kern 
Limmen (parkeerterrein ten zuiden van de Vuurbaak) en 
op donderdagmiddag in de kern Bakkum (parkeerterrein 
Van der Mijleweg).
Standplaatsvergunning verkoop kerstbomen Balaton
Füredplein (14-12-2009)
Aan Bloemen- en Plantenhandel J. Beentjes en Zoon is 
een standplaatsvergunning verleend voor de verkoop 
van kerstbomen van 5 t/m 24 december 2009 op het 
Balaton Füredplein te Castricum op donderdag, vrijdag 
en zaterdag en op woensdag 23 december 2009.

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. 

Rectificatie
*	 De volgende publicaties zijn door een fout bij het

Nieuwsblad voor Castricum niet gepubliceerd op
16 december 2009, de publicaties zijn wel opge-
nomen in de Castricummer en op de website.

GewijziGde vaststellinG
bestemminGsplan
‘Buitengebied Castricum, herziening gedeelte 
Heereweg 89’

Burgemeester en wethouders van Castricum maken als 
gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening bekend dat, bij besluit van 19 november 
2009, het bestemmingsplan ‘Buitengebied Castricum, 
herziening gedeelte Heereweg 89’ door de gemeente-
raad gewijzigd is vastgesteld.

De begrenzing van het bestemmingsplan betreft een 
perceel aan de Heereweg 89 in Bakkum. Met het be-
stemmingsplan wordt het oprichten van een nieuwe 
woning mogelijk gemaakt.

De wijziging heeft onder andere betrekking op het ver-
ruimen van de maximum toegelaten bebouwingsop-
pervlakte van 200m2 naar 207m2. Voor een compleet 
overzicht van wijzigingen, de inhoud van het bestem-
mingsplan en overige relevante stukken, verwijzen wij u 
naar de website www.castricum.nl. 

De gemeenteraad heeft besloten om geen exploitatie-
plan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

De stukken liggen met ingang vanaf 16 december 2009, 
gedurende zes weken ter inzage in de gemeentelijke lo-
catie,  afdeling Dienstverlening, team BWB aan de Zon-
nedauw 4 te Limmen. 
U kunt de stukken inzien tijdens openingstijden:
- maandag t/m donderdag 09.00 t/m 16.00 uur;
- donderdagavond tot 20.00 uur;
- vrijdag van 09.00 t/m 12.30 uur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met 
mevr. N.A.E. van Offeren, tel: (0251) 661122. 

Vanaf de dag na terinzagelegging, kan gedurende de 
zes weken (dus vanaf donderdag 17 december 2009
tot en met woensdag 27 januari 2010), door belang-
hebbenden beroep ingesteld worden bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen de 
beroepstermijn kan een verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep-
schriften, respectievelijk verzoeken om voorlopige voor-
ziening, dienen te worden gericht aan de voorzitter van 
de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

weGenverkeerswet
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van 
het BABW zijn burgemeester en wethouders voorne-
mens:

1. Een stopverbod in te stellen op de Julianaweg, kern 
Akersloot, ter hoogte van de huisnummers 13 t/m 
19, door middel van plaatsing van verkeersborden E2 
met onderborden ‘ma t/m vr 8 -16h’ als bedoeld in 
bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens (RVV) en zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende tekening.

Het voorgenomen verkeersbesluit en de achterliggende 
stukken zijn in te zien bij de locatie Limmen, Zonnedauw 
4 te Limmen. Een ieder kan, binnen vier weken na de 
datum van bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd 
een zienswijze indienen bij burgemeester en wethouders 
van Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Castricum. 

Vervolg procedure: na verwerking van de zienswijzen 
zal overwogen worden of het verkeersbesluit genomen 
kan worden of dat er aanpassingen verricht moeten 
worden aan het verkeersbesluit. Tegen het uiteindelijke 
verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt.   

verordeninG Gemeentelijke
basisadministratie persoons-
GeGevens 2010
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 
3 december 2009 de volgende verordening heeft vast-
gesteld:

- Verordening gemeentelijke basisadministratie per-
soonsgegevens 2010 

De datum van ingang van de verordening is 1 januari 
2010.

belastinGverordeninG 2010
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 3 december 2009 de 
volgende belastingverordening heeft vastgesteld: 

- Legesverordening 2010, inclusief tarieventabel 

De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2010.

Ter inzagelegging
Bovengenoemde verordeningen  liggen kosteloos ter in-
zage in het register verordeningen gemeente Castricum 
bij de receptie in  de gemeentelijke locatie  Zonnedauw 
4 te Limmen. Op verzoek van een ieder kunnen tegen 
betaling van de daarvoor geldende kosten afschriften 
worden verkregen.

verkiezinG
Gemeenteraad 2010

KANDIDAATSTELLING

De burgemeester van Castricum maakt het volgende 
bekend:

1. Op dinsdag 19 januari 2010 zal de kandidaatstelling 
voor de verkiezing van de leden van de raad van de 
gemeente Castricum plaatsvinden.

2. Op die dag kunnen bij de afdeling Dienstverlening 
team Burgers  aan het adres Zonnedauw 4, bij het 
daar gevestigde hoofdstembureau van 9.00 tot 
15.00 uur lijsten van kandidaten (model H 1) worden 
ingeleverd.

3. De benodigde formulieren voor:
- de lijsten van kandidaten (model H 1)
- de verklaringen van instemming van de kandida-

ten met hun kandidaatstelling (model H 9)
- de machtigingen tot het plaatsen van de aandui-

ding van de politieke groepering boven een kandi-
datenlijst (model H 3-1)

- machtiging tot het plaatsen van een aanduiding, 
gevormd door samenvoeging van de aanduidin-
gen van politieke groeperingen of afkortingen 
daarvan, boven een kandidatenlijst. (model H 3-
2)

- de verklaringen van ondersteuning van een kandi-
datenlijst (model H 4)

- de verklaringen betreffende het verbinden van de 
kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model 
I 10) zijn tot en met de dag van de kandidaatstel-
ling Gemeente Castricum kosteloos voor de kie-
zers verkrijgbaar.

4. Voor de kandidaatstelling moet een waarborgsom 
van tweehonderdvijfentwintig euro worden betaald 
door overmaking van dit  bedrag op rekeningnum-
mer 285096885  ten name van de gemeente castri-
cum DVBUR, tenzij bij de laatstgehouden verkiezing 
van de leden van de raad van de gemeente een of 
meer zetels aan de politieke groepering is/zijn toege-
kend.

Nadere inlichtingen omtrent de wettelijke voorschriften 
betreffende de inlevering van kandidatenlijsten worden 
Gemeente Castricum verstrekt door Team Burgers, Zon-
nedauw 4.

meldinG in het kader van de 
wet milieubeheer
Van het navolgende bedrijf is op grond van een besluit 
milieubeheer een melding ontvangen. Deze melding ligt 
vanaf 17 december 2009 tot en met 14 januari 2010, ter 
inzage in de gemeentelijke locatie, Afdeling Dienstver-
lening, team Bouwen, Wonen en Bedrijven, Zonnedauw 
4, 1906 HA Limmen, elke werkdag van 9.00 tot 12.30 
uur, uitsluitend op afspraak 
tel. (0251)  661 122.

Het betreft het volgende besluit en bedrijf:

Besluit algemene regels voor inrichtingen milieube-
heer:

1. H.J.M. Zomerdijk, Achterweg 22 te Limmen, am-
bachtelijk brouwen van bier.

Informatie:
Milieudienst Regio Alkmaar, dhr.  G. De Pijper, tel. (072) 
548 84 66.


