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Tafereeltje wreed verstoord
Akersloot - “Donderdag voor 
de kerst hadden we wel een 
heel bijzondere bezoeker in onze 
achtertuin”, vertelt Kees Koom-
ans die op de Hoocamp woont.

“Sinds de sneeuw zorgt mijn 
vrouw voor een voerplek voor 
de vogeltjes die goed bezocht 
wordt door kleine vogels zoals 
roodborstjes, koolmeesjes, me-

rels en spreeuwen. Deze dier-
tjes zitten vredig naast elkaar te 
eten en buiten af en toe een do-
minante spreeuw klinkt er nooit 
een wanklank. Donderdagmid-
dag werden we opeens opge-
schrikt door wat kabaal en wat 
bleek? Een buizerd had een me-
rel te pakken en die werd op-
gepeuzeld. Er bleven alleen wat 
zwarte veren over.” 

Man zwaar gewond bij 
schietincident Zeeweg
Bakkum - Een 28-jarige man 
uit Amsterdam is op vrijdag-
avond zwaar gewond geraakt bij 
een schietincident op de Zee-
weg. Het slachtoffer verklaar-
de rond 22.15 uur te zijn beroofd 
waarbij er ook schoten op hem 
zijn gelost. Het is nog onduide-
lijk of de daders ook buit heb-
ben gemaakt. Na het schietinci-
dent werd het voertuig met daar-
in het slachtoffer in brand gesto-
ken. Het slachtoffer kon zichzelf 

uit het voertuig bevrijden en is 
met ernstig letsel opgenomen in 
het ziekenhuis. 

De politie is direct een groot on-
derzoek gestart. Omwille van 
het sporenonderzoek heeft de 
brandweer in overleg met de po-
litie besloten het voertuig gecon-
troleerd te laten uitbranden. Wel 
kon de brandweer de aanwezige 
politie van het nodige licht voor-
zien tijdens hun onderzoek.

“Geschenk uit de hemel” 

Romeinse godin Victoria 
gevonden in een maïsveld 
Castricum - “De verschijning 
van godin Victoria in een maïs-
veld in Castricum is te zien als 
een teken, een waarschuwing 
aan het gemeentebestuur. In 
die zin is het een geschenk uit 
de hemel.” Dat zegt dr. Hans van 
Weenen. 

Bij toeval stuitte hij onlangs op 
een afbeelding van het Romeins 
godenbeeldje: ‘Victoria, godin 
van de overwinning’, dat twee 
jaar geleden in Castricum ge-
vonden is. 

Van Weenen, lid van de Werk-
groep Oud-Castricum, wist niets 
van die vondst en was stomver-
baasd. Na onderzoek bleek dat 
de vondst was gedaan in een 
maïsveld in Castricum met een 
metaaldetector. Daarna kwam 
het in bezit van de provincie. 
Door de maïsteelt is de archeo-

logische context van het beeldje 
verloren gegaan. 
“Castricum is het rijkste arche-
ologische gebied van het vas-
te land van Noord-Holland. He-
laas zijn er in Castricum nog veel 
meer maïsvelden gepland in ar-
cheologische waardevolle gebie-
den. Recent bracht het gemeen-
tebestuur haar conceptnota ar-
cheologiebeleid uit. Hoewel be-
houd van het bodemarchief na-
tionaal en provinciaal uitgangs-
punt is, werkt de gemeente dat 
niet uit en dat betekent een aan-
slag op de archeologische rijk-
dom van Castricum.” 

Lees alles over het Romeinse go-
denbeeldje en de kritiek van Van 
Weenen op het archeologiebe-
leid van de gemeente Castricum 
in deze editie van De Castricum-
mer. (Foto: Provincie Noord Hol-
land).

Castricum - Met ingang van 
deze week wordt De Castri-
cummer gedrukt bij Janssen/
Pers, een moderne offset-druk-
kerij. Voor de lezer en adver-
teerder is het goed om te we-
ten dat de gehele krant voort-
aan in fullcolour verschijnt, de 
pagina’s verbonden worden 
met  een nietje en dat er ge-
bruik gemaakt wordt van een 
betere papierkwaliteit. 
Een en ander houdt wel in dat 
de deadline verschoven is naar 
een vroeger tijdstip: kopij dient 
voor maandag 12.00 uur bin-
nen te zijn, advertenties op 
maandag voor 17.00 uur.  

Alles in fullcolour

ROSET EN MEDEWERKERS WENSEN
IEDEREEN EEN VOORSPOEDIG 2011!

tot ziens bij

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

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum

OUDJAAR OLIEBOLLEN
(met krenten, rozijnen en appel)

10 STUKS 8,00
20 STUKS 15,00

GEBAKKEN MET PASSIE 
IN DE BESTE OLIE!!

Elektrotechniek
in & om huis 8/01
Onderhoud PC 10 + 14/01
Evolutie 10/01
Bridge 2 10/01
Excel 55+ 10/01
Internet & e-mail 10/01
Digi. fotobewerking gev. 11/01
Creatieve Fotografie 18/01
VUcas-couvert 19/01
Poëzie 27/01

Cursussen bij VUcas
Startdata januari

www.vucas.nl
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Bóórdevol
lokaal nieuws!

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

Castricum, Bakkum, 
Akersloot en Limmen
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Oplage 17.000 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:
Maandag voor 17.00 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/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kenne-

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

Vermist: 
Delving Akersloot: Yorkshire ter-
rier, zwart/grijs/bruin, rode hals-
band, Mansie, 9 maanden. 

Gevonden: 
W. de Zwijgerlaan Castricum: 

zwarte kat, wat wit in snoet en 
poten, schuw. 
Beethovensingel Castricum: 
Kaapse eend.
Inlichtingen bij Ria Dol, tel.: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren: - 
Wonende te Akersloot:
11-12-2010: Amy Luisa, dochter 
van G.J. Terluin en L. Laamens, 
geboren te Beverwijk.
15-12-2010: Lise Christina Lou-
rien, dochter van W. Brouwer de 
Koning en M.M.A. van Butselaar, 
geboren te Beverwijk.
16-12-2010: Anniek Marieke, 
dochter van N. Evertze en N.J. 
Zonneveld, geboren te Bever-
wijk.
21-12-2010: Caithlyn, dochter 
van S. Aafjes en C. Floor, gebo-
ren te Beverwijk.

Wonende te Castricum:
15-12-2010: Thomas Michael, 
zoon van E. Duits en J.M. Rasz-
kowska, geboren te Amsterdam.
18-12-2010: Ise Johanna, doch-
ter van R.B. Helder en S.B. Close, 
geboren te Castricum.
 
Wonende te Limmen:
16-12-2010: Sil Gerardeus Si-
mon, zoon van B.J. Beentjes en 
S.C. Valkering, geboren te Alk-
maar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
22-12-2010: Beentjes, Mark J.P. 
en Krom, Miriam A.C., beiden 
wonende te Akersloot.

Huwelijken en partnerschap-
pen:

Overleden:
14-12-2010: Koper, Margaretha, 

oud 85 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met C. 
Overes.
17-12-2010: Nienhuis, Hillechie-
na J., oud 101 jaar, overleden te 
Castricum.
18-12-2010: Troost, Hendrika W., 
oud 85 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met J. 
Schuitmaker.
19-12-2010: van der Steen, Pie-
ter A., oud 75 jaar, overleden te 
Castricum.
19-12-2010: Denneman, Jacob, 
oud 73 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met L.S.N. Zaini.
22-12-2010: Huijsen, Dirk J., oud 
91 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met M. Korver.
 
Wonende te Heiloo:
17-12-2010: Boekestein, Neeltje, 
oud 87 jaar, overleden te Castri-
cum.
 
Wonende te Purmerend:
20-12-2010: Bouws, Johannes, 
oud 93 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met J.C. 
van Grieken.      
 
Wonende te Akersloot:
15-12-2010: Opgenoort, Hele-
na W.T., oud 60 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd met J.J.P.C. 
Koopman.
   
Wonende te Bakkum:
23-12-2010: den Nieuwenboer, 
Leendert J.J., oud 85 jaar, overle-
den te Bakkum, gehuwd met J.C. 
de Haan. 

Drie nieuwjaarsduiken
Bakkum - Op zaterdag 1-1-
11 organiseert de Castricumse 
zwem- en waterpoloclub Aqua-
fit samen met de Castricumse 
Reddingsbrigade op het strand 
de jaarlijks terugkerende nieuw-
jaarsduik. De deelnemers wor-
den rond 13.45 uur op het strand 
verwacht, waarna rond 13.55 uur 
de warming up zal plaatsvinden. 
Om 14.00 uur wordt het startsein 
gegeven voor de duik. Na afloop 
biedt strandpaviljoen Deining de 

deelnemers een kop warme cho-
colademelk aan. 
Standpaviljoen Zoomers orga-
niseert voor de eerste keer een 
Nieuwjaarsduik voor honden en 
hun baasjes. Baasjes springen 
om 12.00 uur de zee in en om 
12.30 uur kunnen de viervoeters 
een duik nemen. Na afloop krij-
gen de honden  bio-brokjes en 
Bakkums water. Voor de baasjes 
is er een verrassing. Aanmelden 
bij Zoomers. 

Regio - De Dierenbescherming 
vraagt iedereen vogels te voeren. 
Vogels worden geconfronteerd 
met verminderde voedselvoorra-
den en bevroren waterbronnen, 
waardoor zij meer moeite heb-

Bijvoeren vogels ben om te overleven. Met een-
voudige middelen zoals diver-
se soorten vetballen, zaden of 
groenvoer voor de eendjes, kan 
men een positieve bijdrage leve-
ren. Voor wintertips voor dieren 
kan men terecht op www.dieren-
bescherming.nl/wintertips. 

Castricum - In de nacht van 
20 december is ingebroken in 
een drogisterij in Geesterduin. 
De winkel was voorzien van een 
rookgenerator die afgaat als er 
zich iemand onbevoegd toe-
gang tot de winkel verschaft. 
De winkel wordt dan in lutte-
le seconden vol gezet met rook 
om de indringer te desoriënte-

Inbraak en rook ren. De inbrekers gingen er snel 
vandoor, mede omdat door de 
rook het brandalarm was afge-
gaan. Donderdag 23 december 
zag een voorbijganger rook uit 
een schoorsteen komen van een 
woning aan de Ruiterweg. De-
ze dacht aan een schoorsteen-
brand en belde meteen 112 in 
plaats van eerst navraag te doen 
bij de bewoners die thuis waren. 
De brandweer kwam voor niets. 
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The Spaniard wint 
Bootleg dj-contest 
Castricum - In de nacht van za-
terdag op zondag heeft Castri-
cummer Daniel Spanjaard in het 
Bootleg dj-café in Rotterdam 
de Bootleg dj-contest 2010 ge-
wonnen. De onder de naam The 
Spaniard optredende diskjockey 
werd uiteindelijk verkozen uit 
een deelnemersveld van dertig 
kandidaten.
De 21-jarige student aan de 
Academie voor Lichamelijke Oe-
fening in Amsterdam is regionaal 

al een bekende naam. Nu lijken 
zijn kwaliteiten ook op lande-
lijk niveau door te dringen. Zijn 
stijl van draaien kenmerkt zich 
als techno met mysterieuze ac-
centen en een sterk dynamische 
opbouw. Met het winnen van de 
contest heeft hij een djm 800 
mixer, residentie bij het Bootleg 
dj café en een geldprijs gewon-
nen. Zijn eerst volgende optre-
den is donderdag 30 december 
in de Catwalk in Rotterdam. 

Heerlijkheid in beeld
Castricum - Voor de gemeen-
te Castricum is een film gemaakt 
over wonen, werken en recreë-
ren in de gemeente. De film is te 
zien is op de gemeentelijke web-
site: www.castricum.nl. De term 
‘Heerlijkheid’ staat in de film 
centraal; niet alleen bezien van-
uit historisch perspectief, maar 
ook qua ontspanning. De twaalf 
minuten durende film biedt een 
blik op het ontstaan van de ker-
nen in de gemeente, geeft een 
beeld van de culturele, sportieve 

en recreatieve mogelijkheden en 
belicht in het kort de economie 
van Castricum. De film is daar-
om niet alleen interessant voor 
inwoners, maar ook voor toeris-
ten en bedrijven. Voor het came-
rawerk en de montage tekende 
Castricummer Henk de Reus. De 
film is op de website te vinden 
door te klikken op de centrale 
foto op de homepage of te kie-
zen voor de doelgroepenbuttons 
‘Nieuwe inwoners’, ‘Bedrijven’’en 
‘Toeristen’. 

John Böhm is de gast in 
Ondernemend Castricum
Castricum - Woensdag 5 janu-
ari is er op Radio Castricum 105 
weer een nieuwe aflevering te 
beluisteren van het programma 
Ondernemend Castricum. John 
Böhm van ADD Architecten uit 
Limmen, winnaar van de Trespa 
Architects Challenge 2010, is dit-
maal gast in de studio.  Elke eer-
ste woensdag van de maand van 
19.00 uur tot 20.00 uur wordt een 

onderneming uit de gemeente 
Castricum uitgenodigd om over 
zijn/haar bedrijf te komen vertel-
len. De uitzendingen van Radio 
Castricum 105 zijn te beluisteren 
in de ether op 105.0 FM en op 
de kabel op 104.5 FM in Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de. Op internet via www.castri-
cum105.nl. 

Naar het Alzheimer Café
Regio - Op dinsdag 4 januari is 
er weer een Alzheimer Café. Het 
thema is deze keer ‘Dementie, 
hoe leg ik het uit aan mijn om-
geving?’ Is er uitleg nodig, zo ja 
en wanneer? Veel mensen weten 
dat dementie geheugenproble-
men geeft, maar niet dat er ook 
grote problemen met het gedrag 
kunnen ontstaan. Dan kan uit-
leg naar de omgeving nodig zijn. 
Voor dit onderwerp is een man-
telzorger als gastspreker uit-
genodigd die uit eigen ervaring 
zal vertellen. Hij zal aan de hand 
van zijn eigen belevingen vertel-
len en wanneer hij zijn omgeving 
heeft ingelicht over de dementie 
van zijn vrouw. 

Meer weten over dit onderwerp? 
Ga dan naar het Alzheimerca-
fé in Brasserie Waterrijck, Les-
sestraat 4 in Heemskerk. Aan-

vang  20.00 uur en de bijeen-
komst duurt tot 21.30 uur. Ieder-
een is welkom: mensen met ge-
heugenproblemen, partners, kin-
deren, vrienden, buren et cetera. 
De toegang én het eerste kop-
je koffie zijn gratis. Aanmelding 
vooraf is niet nodig. 

De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door de vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
na te lezen. 

Meer informatie? 
Werkgroep Alzheimercafé is 
overdag bereikbaar onder tel.: 
06-33631872. 

Zondag Jazz in Bakkum 
met Trio Hammond B3
Bakkum - Hotel Borst, zondag-
middag 2 januari rond 16.00 uur 
luidt niemand minder dan het 
Hammond B3 trio, van Ronald 
van Driel, Jazz in Bakkum voor 
2011 in. Dit trio bestaat, naast 
Ronald van Driel op Hammond 
B3, uit Vincent Koning op gitaar 
en drummer Ben Schroder. Gast-
heer is Jos van Beest.
De orgelcarriére van Ronald op 
een Solina orgel. Al snel wist 
hij dat dit een echte Hammond 
moest zijn. Al vanaf zijn veertien-
de speelde Ronald in het com-
merciële muziekcircuit. Ronald’s 
vader draaide vroeger veel Jim-
my Smith. “Ik vond er in eerste 
instantie niks aan. Tot ik op een 
gegeven moment besloot om die 
loopjes eens uit te zoeken. Toen 
ben ik het meer gaan waarde-
ren.” Zijn definitieve stap rich-
ting jazz maakte Ronald rond zijn 

twintigste, toen hij in 1986 een 
keer speelde met de slagwerker 
Ray Appleton, die onder andere 
de organisten Jimmy McGriff en 
Melvin Rhyne begeleidde. “Door 
dit optreden en de goede advie-
zen van Ray besloot ik om het 
commerciële circuit achter me te 
laten en me volledig te gaan toe-
leggen op de jazzmuziek.”
In de jaren daarna kreeg Ronald 
les van Rob van Kreeveld en Rob 
Madna en deed hij veel speeler-
varing op met drummer Eric Ine-
ke en bassist Harry Emmery. Op 
advies van Tony Eijk ging hij op 
latere leeftijd piano studeren bij 
Rob van Kreeveld die hem veel 
tips en trucs gaf om zijn orgel-
spel uit te bouwen. Hij is samen 
met Rob Madna een grote inspi-
ratiebron. Ronald treedt momen-
teel zo’n  vier keer per maand 
op, meestal in een trio of kwar-

Programma 30 dec t/m 5 jan 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, zaterdag & zondag 21.30 uur
maandag & woensdag 20.00 uur 

“Loft”
donderdag, zaterdag & zondag 21.30 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Meet the Parents: Little Fockers”

donderdag 13.45 & 19.15 uur
zaterdag 19.15 uur 
zondag 13.45 uur 

The Chronicles Of Narnia 3 - 3D
donderdag 16.15 & 18.30 uur 

vrijdag 13.45 uur 
zaterdag 18.30 uur 

zondag 16.15 & 18.30 uur 
“Harry Potter 7 deel 1”

maandag & dinsdag 20.00 uur  
“Haar naam was Sarah”

zondag 19.15 uur 
“De Eetclub”  

donderdag, zaterdag  & zondag 16.15 uur
woensdag 16.00 uur

“Mega Mind (NL) - 3D”
donderdag, vrijdag & zondag 11.30 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Dik Trom”

donderdag 13.45 uur vrijdag 11.30 uur
zaterdag 16.15 uur  zondag 13.45 uur 

woensdag 13.30 uur 
“Rapunzel (NL) - 3D”

donderdag 11.30 uur vrijdag 14.00 uur 
zondag 11.30 uur  woensdag 13.30 uur

“Het Geheim”

Haar naam was Sarah
De tienjarige Sarah wordt in de 
nacht van 16 juli 1942 samen 
met haar ouders opgepakt en 
naar het Vélodrome d’Hiver in 
Parijs gebracht, waar duizenden 
joden worden verzameld voor 
deportatie. Niemand heeft ech-
ter gezien dat Sarah haar kleine 
broertje Michel in een kast op-
sloot, net voordat de politie het 
appartement binnendrong. Zes-

tig jaar later krijgt Julia Jarmond, 
een Amerikaanse journaliste in 
Parijs de opdracht een artikel te 
schrijven over deze razzia, een 
inktzwarte bladzijde in de Franse 
geschiedenis. Ze gaat op zoek in 
archieven en via het dossier van 
Sarah ontdekt ze een goed ver-
borgen geheim van haar eigen 
schoonfamilie. Julia besluit het 
spoor van Sarah te volgen. 

Musicalkomedie Rapunzel 
Walt Disney Pictures presenteert 
Rapunzel, een avontuurlijk en 
vrolijk geanimeerde musicalko-
medie over een meisje dat in het 
bezit is van 20 meter magisch 
goudblond haar. Prinses Rapun-
zel is haar naam. Als baby is ze 
gestolen uit het paleis van haar 
ouders en opgesloten in een ver-
borgen hoge toren, waar ze on-
mogelijk uit kan ontsnappen. Ze 
snakt naar avontuur. 

tet. Hij heeft een eigen kwar-
tet, genaamd B-Trio Plus!, met 
Jeroen Brokkelkamp en Ben 
Schröder en gitarist Vincent Ko-
ning. Vanaf 2010 is hij ook regel-
matig te horen met het kwartet 
van Lils Mackintosh en als duo 
met drummer Hans Braber. Ro-
nald’s grote voorbeelden zijn 
Jimmy Smith, Jimmy McGriff, 
Larry Young, Eddy Louiss en van 
de nieuwe generatie organisten 
vooral Larry Goldings. 

www.teamcal.nl
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Limmen - Richard Bloedjes van 
Univé Noord-Kennemerland brengt 
de lezers iedere maand op de 
hoogte van interessante weetjes 
en bruikbare tips op financieel 
en verzekeringsgebied.

De kerstvakantie is in alle hevig-
heid los gebarsten. We hebben 
sinds jaren weer een witte kerst 
gehad en het Nederlands kampi-
oenschap marathonschaatsen is 
op natuurijs verreden. Kortom, het 
is winter in Nederland.

Gaat u ondanks het prachtige win-
terse plaatje op wintersportvakantie 
of kiest u liever voor de winterzon? 
Een doorlopende reisverzekering is 
gemakkelijk en voordelig voor men-
sen die meer dan twee keer per jaar 
op vakantie gaan.

Wintersportdekking
Vooral bij de uittocht naar de win-
tersport is het belangrijk om alle 
risico’s verzekerd te hebben. Een 
ongeluk zit immers in een glad 
hoekje. Een aanvullende winter-
sportdekking is noodzakelijk als u 
op wintersportvakantie gaat. Hier-
bij moet u denken aan ski’s, kle-
ding en een eventuele gipsvlucht. 
Als de reis richting de bergen met 
de eigen auto gebeurt, zorgt u er 

dan voor dat uw auto winterklaar 
is. Let op: winterbanden zijn nu 
verplicht in Duitsland en vergeet 
ook (passende) sneeuwkettingen 
niet.

Autohulppakket
Daarnaast is het aan te raden om 
een autohulppakket af te sluiten. 
Centraal hierbij staat hulp bij 
pech en ongeval in het buiten-
land (binnen Europa). Daarbij 
kunt u rekenen op hulp langs de 
weg (bv. noodreparaties), auto-
rechtsbijstand en soms zelfs een 
vervangende chauffeur en ver-
voer van uw auto terug naar Ne-
derland. Die hulp geldt niet alleen 
voor uw auto, motor of kampeer-
auto. Ook als er iets gebeurt met 
uw caravan, vouwwagen of aan-
hanger, bent u verzekerd.

Annuleringsverzekering
Annuleringsverzekeringen maken 
vaak onderdeel uit van de reisver-
zekering. Deze verzekering kan bij 
het reisbureau afgesloten worden 
of ingebouwd worden in de door-
lopende reisverzekering. Een reis 
annuleren of voortijdig afbreken is 
erg vervelend. En de oorzaak is 
vaak ernstig. Met een dergelijke 
verzekering beperkt u de financi-
ele schade bij afbreken of annule-

ren van de reis. Een specifieke an-
nuleringsverzekering die nu aan 
de orde is, is de elfstedentocht 
verzekering. Deze verzekering ver-
goedt de annuleringkosten van 
uw reis als de elfstedentocht ver-
reden wordt tijdens uw vakantie.

Gaat u binnenkort op vakantie? 
Kom eens langs bij ons in de win-
kel voor een vrijblijvend advies. Of 
kijk op onze website, www.unive-
noordkennemerland.nl. 

Elfstedentocht en op 
vakantie! Wat nu?

Kwaad!
Als inwoner van Limmen ben ik kwaad op de gemeente. Vrijdag 17 de-
cember viel er in onze gemeente een flink pak sneeuw. Hartstikke fijn 
voor de kinderen; lekker sleeën. Voor mij een mooie wandeling in duin. 
Daar hoor je mij niet over. Waar ik kwaad over ben is het schoonma-
ken van de wegen in de dorpskern. Vrijdag sneeuw, zaterdag en zondag 
geen ambtenaar gezien en maandag een verdwaalde strooiwagen, alsof 
dat gaat werken. Uiteindelijk wordt bij ons in de straat de sneeuw los 
gereden en is het eigenlijk alleen nog te doen met een vierwiel aange-
dreven auto. Eind van het liedje is dat ik woensdagavond na een dag 
werken de straat maar begaanbaar ga maken om de volgende dag weer 
naar mijn werk te kunnen. De vraag van dit verhaal: Waar is de gemeente 
als je ze nodig hebt? Antwoord: Waarschijnlijk zijn die nu al letterlijk en 
figuurlijk hun eigen straatje aan het schoonvegen! 
P. Kaandorp, Limmen.

“Technisch goed, sociaal een ramp!”

Largas-kruispunt of 
rotonde bij Visweg? 
Limmen - Op het ontwerp-be-
stemmingsplan Limmen-Zand-
zoom zijn 165 zienswijzen bij de 
gemeente Castricum binnenge-
komen. Het merendeel van de 
zienswijzen gaan over de te ver-
wachten problemen op de be-
staande wegen, de ontsluiting 
van de wijken en de reconstruc-
tie van de Rijksweg met de Lar-
gas-constructie. Largas staat 
voor ‘langzaam rijden gaat snel-
ler’. Zo’n 68 zienswijzen pleiten 
voor een rotonde op de kruising 
Rijksweg-Visweg. 
Het project Wonen in het Groen 
voorziet in het gebied Zandzoom 
de bouw van 2.000 à 2.400 wo-
ningen; 200 hectare natuur en/
of waterberging, fiets- en wan-
delpaden en een nieuwe aan-
sluiting op de A9. Peter Könst 
woont aan de Rijksweg in Lim-
men en ook hij diende een 
zienswijze in. “Een heel groot en 
belangrijk thema is de toename 
van het verkeer op de bestaan-
de wegen. Voor wat mijn ziens-
wijze betreft vooral dat op de 
Rijksweg, de ontsluiting van het 
plan en het kruispunt Rijksweg-
Visweg. Het college houdt, voor 
wat de ontsluiting van het plan-

gebied betreft, vast aan de vari-
ant waarbij de Visweg hoofdont-
sluiting is. Het verkeersaanbod 
zal van 1.500 motorvoertuigen 
per etmaal over tien jaar zijn toe-
genomen tot 4.500 motorvoertui-
gen op de Visweg. Daarmee blijft 
het volgens het verkeersrapport 
binnen de capaciteit voor dat 
profiel van circa 5.000 motor-
voertuigen per etmaal. Technisch 
goed, sociaal een ramp!”
De Largas-constructie geeft vol-
gens Könst een snellere door-
stroming dan een rotonde met 
als gevolg een hogere verkeers-
snelheid wat een hogere onvei-
ligheid oplevert en meer geluid. 
“De vlotte doorstroming maakt 
de Rijksweg ideaal als sluiprou-
te. Als de aantakking aan de A9 
er is, wordt de Rijksweg hele-
maal de ideale sluiproute wan-
neer er op de A9 filevorming op-
treedt. De Largas houdt boven-
dien de voorrangssituatie van de 
Rijksweg in stand waardoor er 
een niet gelijkwaardige situatie 
is. Auto’s komen moeilijk vanuit 
de zijwegen op de Rijksweg en 
fietsers en voetgangers moeten 
wachten tot dat een gelegen-
heid komt. De oversteekbaar-

heid van de Rijksweg is een pro-
bleem. Vooral in de spits wan-
neer er 939 motorvoertuigen per 
uur passeren. Dit is iedere 3,8 
seconde een auto.” Op een Lar-
gas-kruispunt kunnen volgens 
Könst vrachtwagens moeilijk de 
bocht naar links nemen. “Met 
zijn hoofdontsluiting via de Vis-
weg moet al het bouwverkeer de 
komende tien jaar daar de bocht 
nemen. Dit rechtvaardigt een 
tijdelijke voorziening met een 
stoplichteninstallatie. Het lijkt mij 
beter er dan maar gelijk een ro-
tonde aan te leggen.” De Rijks-
weg deelt Limmen in twee de-
len, een west- en een oostkant. 
De Largas-kruispunten verster-
ken volgens Könst die tweede-
ling. “Rotondes geven Limmen 
gelijkwaardige west-oostverbin-
dingen. Spreidt het verkeer uit 
het plangebied over meerdere 
kruispunten. Een bij de Burge-
meester Nieuwenhuizenstraat, 
een nieuwe doorsteek bijvoor-
beeld bij Zandbergen, bij de Vis-
weg, de Schipperslaan en Kapel-
laan. En rotondes in de Rijksweg 
op de kruisingen Burgemeester 
Nieuwenhuizenstraat, Visweg en 
Schipperslaan maken de twee-
deling van Limmen ongedaan. 
De voordelen van Largas-kruis-
punten gaat alleen over door-
stroming van verkeer terwijl het 
ook moet gaan over veiligheid en 
sociale samenhang in Limmen.”
In de gemeenteraad wordt de 
discussie verder gevoerd tijdens 
de carrousel op 6 januari. 

De halve waarheid
Met verbazing heb ik het artikel van het college van B&W gelezen in 
de Castricummer van 22 december. De argeloze lezer wordt door het 
artikel in slaap gewiegd en kan alleen maar concluderen dat ze trots kan 
zijn op het besluit van het college van B&W om het Vrijstellingsbesluit in 
te trekken. In het artikel staat: “tot dusver was er geen aanleiding om het 
Vrijstellingsbesluit in te trekken; het zou immers vervangen worden door 
een ander bestemmingsplan.” Ik heb behoefte om een aantal zaken in 
historisch perspectief te plaatsen.
Het Vrijstellingsbesluit is door de Raad eind 2008 vastgesteld. Gezien de 
hoogte van de appartementen en de omvang van het plan Nieuw Gees-
terhage hebben omwonenden begin 2009, vier beroepen ingediend. De 
wijzigingen in het plan waar het artikel naar verwijst, dateren van juni 
2009 en zijn aanleiding geweest voor het college van B&W om direct 
een andere bestemmingsplanprocedure te starten, de zogenaamde Co-
ordinatieregeling. Met de Coördinatieregeling was het Vrijstellingsbesluit 
verouderd en vervangen door de nieuwe bestemmingsplanprocedure. 
Herhaald verzoek van omwonenden aan het college van B&W en de 
Raad om het Vrijstellingsbesluit terug te nemen om proceskosten te 
voorkomen, mochten niet baten. Gedurende de periode juni 2009 tot 
december 2010 heeft het college van B&W en de Raad beide regelingen 
aangehouden en alleen oog gehad voor de belangen van de Combinatie 
en de omwonenden van Geesterhage in de kou laten staan. Door het 
bepalen van de zittingsdatum op 20 januari, heeft de rechtbank de druk 
bij het college van B&W  opgevoerd om in ieder geval iets te doen met 
het Vrijstellingsbesluit. Het college van B&W is blijkbaar onder druk van 
de zittingsdatum tot de conclusie gekomen dat het beroep voor haar 
een zwakke zaak is en heeft om gezichtsverlies te voorkomen besloten 
het Vrijstellingsbesluit in te trekken. De opmerking in het artikel dat het 
aan de rechtbank zou liggen om te bepalen of de behandeling van de 
beroepen nog doorgaat, behoeft enige nuancering. De omwonenden 
die de beroepen hebben aangetekend zijn nu aan zet of de zitting nog 
doorgaat. Middels haar advocaten heeft ze het college van B&W en de 
rechtbank te kennen gegeven dat ze de beroepen voorwaardelijk zullen 
intrekken. Hetgeen zoveel betekent dat de beroepen pas daadwerkelijk 
worden ingetrokken, indien het college van B&W in voldoende mate 
tegemoet komt in de proceskosten van de omwonenden.
Rob Hildenbrant, voorzitter buurtcomité Geesterhage. 

Regio - De Dierenbescher-
ming zoekt met spoed naar loca-
ties waar moeilijk herplaatsbare 
katten als ‘buitenkat’ gehouden 
kunnen worden, bijvoorbeeld bij 
een boerderij of manege. De die-
ren zouden aanvankelijk afge-
schoten worden. Een deel van de 
katten is zonder menselijk con-
tact opgegroeid en daardoor 
niet sociaal genoeg om in huis 
herplaatst te worden. Alle die-
ren zijn gecastreerd en gechipt. 
Mensen die interesse hebben in 
een kat kunnen contact opne-
men met de Dierenbescherming 
via het tel.: 072-515 00 71. 

Wie vangt de buitenkatten op?
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Castricum - Op woensdagmid-
dag 5 januari kan men een beeld 
krijgen wat de Stichting Welzijn 
in samenwerking met de Biblio-
theek te bieden heeft op compu-
tergebied.  Het  rustige tempo en 
de persoonlijke aandacht is hier-
bij een belangrijk uitgangspunt. 
Voor zowel beginners als gevor-

Computeraanbod voor 50+

Ed en Astrid nu trotse 
eigenaars van camping
Castricum - De Castricummers 
Ed en Astrid van der Beek wo-
nen sinds 2005 in Frankrijk en 
het gaat prima met ze. In de ber-
gen van de Alpes Haute Proven-
ce runnen zij camping Camping 

Lou Passavous en natuurcam-
ping Le Pont du Martinet. Al heel 
veel plaatsgenoten hebben hen 
een bezoek gebracht. Ed vertelt: 
“Het bevalt ons zo goed dat we 
hebben besloten om het cam-

pingterrein van Lou Passavous  
te kopen. Voorheen huurden 
we de grond van de gemeente. 
Op 18 december hebben we het 
koopcontract getekend.” 
Hij vervolgt: “De kachel staat 

De ondertekening van het koopcontract op 18 december. Van links naar rechts: de notaris, burgemeester 
Francois Ballique, de verkopende partij, en Astrid en Ed.

hier hoog, want onlangs was 
het hier -22 graden. Gelukkig 
staat er geen wind. Ondanks de 
sneeuw en kou is het in ons hou-
ten huis knus en warm. We heb-
ben al heel wat boeken verslon-
den. Van 20 tot en met 25 januari 
zijn we in Nederland. Dan staan 
we weer op de vakantie- en ca-
ravanbeurs Caravana in Leeu-
warden. En in februari gaan we 
met een grote groep vrienden 
een week naar Oostenrijk, alleen 
om te après-skiën. Het skiën en 
snowboarden doen we hier thuis 
genoeg. We maken hier veel 
bergwandelingen in de sneeuw 
met raquettes onder de schoe-
nen. Ondanks de raquettes zak 
je toch een stukje in de sneeuw. 
Vooral boven in de bergen ligt 
enorm veel. Het is zwaar lopen 
maar wel prachtig. Je komt de 
hele dag niemand tegen.” 
Afgelopen zomer stond de cam-
ping in het hoogseizoen weer 
helemaal vol. Het was erg mooi 
weer en er werden met de gas-
ten dagwandelingen door de 
bergen gemaakt. Astrid vervolgt: 
“Voor het eerst was ons eigen 
zwembadje verwarmd. Hier werd 
dan ook veel en dankbaar ge-
bruik van gemaakt net zoals het 
verwarmde gemeentezwembad 
naast de camping. Ook nieuw 
dit jaar was onder andere het 

fietsen door de kloof van Bar-
les. Hier vlakbij kan je nu fietsen 
huren en deze prachtige rit, cir-
ca 30 km, afdalen tot aan Digne. 
Onderweg is het mogelijk om te 
picknicken, zwemmen en te ge-
nieten van de mooie omgeving. 
Aan het eind van de rit stond er 
een bus met aanhanger klaar om 
de deelnemers weer terug naar 
boven te brengen. Er zijn veel 
gezinnen die hier gebruik van 
hebben gemaakt.” De twee ver-
bouwde mobile-homes op de 
camping zijn vernoemd naar de 
nichtjes Denise en Eline. “We ho-
pen dat we er niet veel nichtjes 
meer bij krijgen”, grapt Ed. “Ook 
staan er twee luxe safaritenten 
op de camping. Op dit moment 
is mijn broer Rob onze internet-
site geheel aan het vernieuwen. 
Wijzelf zijn de receptie aan het 
renoveren en de deuren en ko-
zijnen in het sanitairgebouw krij-
gen een frisse kleur.”  
Ook de natuurcamping in Barles 
‘Le Pont du Martinet’ heeft dit 
jaar een goed seizoen gedraaid. 
Deze camping ligt midden in 
de natuur en telt 25 plaatsen. 
De beheerders die Ed en Astrid 
voor deze camping hebben inge-
huurd, zullen ook in 2011 weer 
aanwezig zijn. Wie meer wil we-
ten kijkt op www.Loupassavous.
com. 

De politie is klaar voor de 
komende jaarwisseling
Regio - De politiekorpsen Ken-
nemerland, Noord Holland 
Noord en Zaanstreek-Waterland 
zijn er klaar voor. Zij zullen ge-
zamenlijk toezien op een rustig 
verloop van de festiviteiten tij-
dens de jaarwisseling. Het op-
treden is erop gericht om versto-
ringen van de openbare orde in 
een vroeg stadium te voorkomen 
of te herstellen. Uiteraard hoopt 
de politie op een rustige jaarwis-
seling, maar er zal streng opge-
treden worden tegen het gebruik 
van geweld in het algemeen, en 

in het bijzonder tegen het ge-
bruik van geweld tegen hulp- en 
andere overheidsdiensten. Hier-
over zijn landelijk afspraken ge-
maakt met het Openbaar Minis-
terie. Geweld tegen hulp- en an-
der overheidsdiensten zal altijd 
gevolgen hebben voor de da-
ders; daarbij is sprake van een 
hogere strafeis. Ook geldt een
vervolgingbeleid bij het aanrich-
ten van schade door bijvoor-
beeld vernielingen op straat. De-
ze schade zal via de rechter ver-
haald worden op de dader. 

Concert Neva-ensemble
Egmond-Binnen - Op vrijdag-
avond 7 januari vanaf 18.30 uur 
geeft het vermaarde Neva en-
semble uit Sint Petersburg een 
concert in de kerk van de st. 
Adelbertabdij in Egmond-Bin-
nen. 
Het concert  is gratis toeganke-
lijk. Na afloop van het concert 

houden de leden van het ensem-
ble een schaal collecte bij de uit-
gang. Het ensemble is gespecia-
liseerd in het zingen van Russi-
sche kerkmuziek. Dit jaar staan 
naast nieuwe liederen van Rus-
sische componisten ook het Ave 
Maria van Schubert op het pro-
gramma. 

derden worden vele workshops 
en korte cursussen georgani-
seerd. Ook kan men informatie 
krijgen over de computerinloop, 
ondersteuning thuis en het Pro-
beerPC-project. De bijeenkomst 
wordt gehouden op de boven-
verdieping van de Bibliotheek 
Castricum en start om 14.15 uur.    

Open dag bij 
Oud-Castricum
Castricum - De eerste open 
dag van de Werkgroep Oud-
Castricum in het nieuwe jaar 
wordt gehouden op zondag 2 
januari van 12.00 tot 17.00 uur 
in het Historisch Informatiecen-

trum De Duynkant aan de Ge-
versweg 1b. Daar is nog de ex-
positie te bezichtigen over de 
Castricumse gymnastiekvereni-
gingen en de in de oorlog ge-
sloopte buurt De Duinkant. Ook 
wordt er doorlopend een film 
over de historie van deze buurt 
vertoond, waarin oud-bewoners 
aan het woord komen. 

Castricum - Altijd een eigen 
strip willen maken? Vanaf maan-
dag 10 januari start de cursus 
striptekenen bij de Plusactivitei-
eten in Castricum. Tijdens deze 
cursus leren de deelnemers on-
der andere hoe men een kari-
katuur moet creëren en opbou-
wen, hoe handen en voeten wor-
den getekend en hoe men emo-
ties kan overbrengen. De beeld-
taal wordt besproken, waarvan 
gebruik gemaakt kan worden, de 
verschillende manieren van ver-
tellen, scenario schrijven, wel-
ke tekentrucs er bestaan en nog 
veel meer. Voor meer informatie 
www.plusactiviteiten.nl Aanvang  
19.00 uur.    

Cursus strip-
tekenen start

www.teamcal.nl
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“Waarschuwing voor gemeentebestuur”

Romeins godenbeeldje 
gevonden in maïsveld 
Castricum - In het nieuwe 
boekje ‘Canon van Kennemer-
land’ zag hij het staan: een fo-
to van een beeldje met als on-
derschrift ´Victoria, godin van de 
overwinning, particuliere vondst, 
Castricum 2008´. Hans van Wee-
nen, lid van de Werkgroep Oud-
Castricum, was stomverbaasd. 
Zo’n prachtige vondst, waarom 
wist hij daar niet van? Diezelf-
de dag nog zond hij een bericht 
naar Ernst Mooij, expert in de ar-
cheologie van Castricum. Ook hij 
kende het beeldje niet. Al snel 
daarna bleek dat de vondst was 
gedaan in een maïsveld in Cas-
tricum, met een metaaldetector. 
Door toevallige omstandigheden 
was het beeldje daarna in bezit 
van de provincie gekomen.

“Het bronzen beeldje stelt de go-
din Victoria voor”, vertelt Hans 
van Weenen. “Met vleugels en 
wapperende chiton lijkt ze zo-
juist op de aardbol te zijn ge-
land. Victoria is de Romeinse go-
din van de overwinning. Zowel 
haar kleding als haar kapsel zijn 
uitzonderlijk gedetailleerd uit-
gewerkt. Wel zijn de vleugels en 
ook de armen beschadigd. Daar-
door ontbreken de gebruikelij-
ke attributen als de lauwerkrans 
in haar rechter- en de palmtak 
in haar linkerhand. Het beeld-
je is 8,5 cm groot. Het mag nu 
wel de godin Victoria van Cas-
tricum worden genoemd; het is 
een unieke vondst. In Nederland 
werd het eerste Victoria-beeld-
je rond 1948 gevonden in Wij-
chen. In 2004 werd een twee-
de Victoria-beeldje gevonden in 
Colschate bij Deventer, waar het 
in de grond naast een wandpaal 
was gedeponeerd als bouwof-
fer. De Victoria van Castricum is 
het enige in West-Nederland ge-
vonden beeldje.” Het is niet be-
kend hoe oud de godin van Cas-
tricum precies is. “Ook niet van 
wie het beeldje was: een Frie-
se hoofdman? Een Fries die ge-
diend had in het Romeinse le-
ger? Een handelaar? Waarom is 
het in dat maïsveld gevonden? In 
welke laag? Waren er nog ande-
re voorwerpen of andere sporen 
van bewoning? Kortom; de ge-
hele context is verloren gegaan. 
Vernietigd door de maïsteelt. 
Met het ploegen van land voor 
de teelt van maïs wordt het ar-
cheologisch bodemarchief gro-
tendeels vernield. Zeker in het 
buitengebied van Castricum, 
waar de Romeinse cultuurlaag 
zich op veel plaatsen slechts 20-
30 cm onder het maaiveld be-
vindt. Het is onduidelijk of de 
beschadigingen aan het beeld-
je het gevolg zijn van het ploe-
gen of dat ze misschien al in de 
Romeinse tijd zijn ontstaan. De 

precieze locatie van de vondst 
is niet bekend. Het beeldje kan 
door het ploegen over een gro-
tere afstand zijn verplaatst. Zo is 
godin Victoria daar op de aarde 
terecht gekomen, maar haar ver-
haal, haar boodschap is door de 
maïs verloren gegaan.” Hans van 
Weenen onderzoekt nu of er ook 
Victoria-beeldjes in het buiten-
land bestaan. Hij hoopt dat el-
ders een identiek beeldje is ge-
vonden, dat nog redelijk gaaf is.
Hij verwacht dat er in Castri-
cum nog veel meer archeologi-
sche waarden en verhalen ver-
loren zullen gaan. “Kortgeleden 
heeft het gemeentebestuur haar 
conceptnota archeologiebeleid 
openbaar gemaakt. Die zou al-
lereerst het bodemarchief moe-
ten behouden. Door gebieden 
met verwachte en met beken-
de archeologische waarden in 
kaart te brengen en deze te be-
houden voor toekomstige gene-
raties. Dat is duurzaam archeo-
logiebeleid. Maar de gemeente 
handelt daar helemaal niet naar. 
Eerst zijn er tientallen percelen 
voor maïsteelt vrijgegeven en 
daarna is men over het archeo-
logiebeleid gaan nadenken. On-
der die maïspercelen zijn er zelfs 
verschillende die de status van 
provinciaal archeologisch monu-
ment verdienen. Die heeft de ge-
meente al bij voorbaat in de uit-
verkoop gedaan.”
 
Met Texel, is Castricum het rijk-
ste archeologiegebied van 
Noord-Holland. “In de loop van 
de tijd is er veel archeologisch 
onderzoek verricht. De resulta-
ten daarvan zijn verwerkt in rap-
porten en kaarten. Zoals de ar-
cheologische waarden- en ver-
wachtingenkaart van het bureau 
RAAP dat een groot aantal on-
derzoeksprojecten in Castricum 
uitvoerde. Maar het gemeente-
bestuur weigert met die kaart 
te werken want die zou beperkt 
bruikbaar zijn en bovenden las-
tig hanteerbaar in de gemeente-
lijke organisatie. Zo is de archeo-
logische rijkdom een last gewor-
den voor de toekomst, in plaats 
van een kans. Het woord kansrijk 
komt wel in de conceptnota voor, 
maar dan wordt bedoeld kans-
rijk dat er met graven wat wordt 
gevonden en kennis kan wor-
den vergaard. Het wordt niet ge-
bruikt in de betekenis dat zich in 
de bodem waarden bevinden die 
moeten worden behouden. Het 
kan ook anders. De gemeente 
kan de archeologische rijkdom 
in kaart brengen en behouden 
door eerder onderzoek niet te 
negeren maar voluit te benutten. 
Door deskundigen van de Werk-
groep Oud-Castricum daarbij in 
te schakelen. Door een bijeen-

komst te beleggen met echt on-
afhankelijke archeologen die sa-
men deze Noord-Hollandse rijk-
dom in balans kunnen brengen 
met ingrepen in de ruimtelijke 
ordening. Om er voor te zorgen 
dat gebieden naar de mate van 
hun archeologische bekendheid 
en verwachting worden behou-
den en beschermd. De hoog-
ste waarde hebben die gebieden 
waar de verwachting het hoogst 
is en nog geen noemenswaardi-
ge ingrepen zijn geweest.”
Dat Castricum in het centrum 
van het voormalige Oer-IJ ligt is 
een basiskwaliteit van deze ge-
meente, aldus Van Weenen. “Het 
is Oer-IJ is van groot belang voor 
het wetenschappelijk onder-
zoek en voor het onderwijs. Het 
kan een impuls geven aan het 
toerisme, de recreatie en de lo-
kale economie. Het Oer-IJ en 
zijn bewoners zullen zeker on-
der de aandacht komen van de 
mensen die het provinciaal ar-
cheologisch depot gaan bezoe-
ken dat bij het station van Cas-
tricum gebouwd zal worden. Al-
leen al de tentoonstelling over 
Hilde, een vrouw met een gou-
den kralenketting, die leefde in 
de 4e eeuw en waarvan de res-
ten werden gevonden in de Oos-
terbuurt, trok honderdduizenden 
bezoekers.”
De belangstelling voor de lokale 
archeologie en historie in Castri-
cum is bijzonder groot. “De bo-
dem bevat een schat aan verha-
len en ervaringen. Het Oer-IJ kan 
worden benut voor een duurza-
me omgang met natuur en land-
schap voor de toekomst. Het is 
een rijk bodemarchief vol ken-
nis en ervaringen van onze voor-
ouders. Het is een enorme bron 
van inspiratie voor ons en onze 
nakomelingen. Die schatkamer 
wordt nu bedreigd. Als het be-
leid, zoals dat in de conceptno-
ta van de gemeente wordt voor-
gesteld, ook zo wordt uitgevoerd, 
zal dat een enorme aanslag op 
de archeologie betekenen.”
Van Weenen noemt het terecht 
dat het provinciaal bestuur de 
gemeente Castricum heeft uit-
verkoren voor de realisering 
van haar archeologische depot. 
“Midden in die schatkamer. Het 
zal veel mensen trekken, die de 
Hilde van de Oosterbuurt wil-
len zien, de kano van Uitgeest 
en de Victoria van Castricum. 
Men zal zich dan ook willen in-
formeren over het archeologie-
beleid van de gemeente Castri-
cum. Dat zou voorbeeldig moe-
ten zijn, provinciaal en zelfs nati-
onaal. Als het gemeentebestuur 
de conceptnota niet grondig bij-
stelt, is mijn advies aan het pro-
vinciaal bestuur: denk nog eens 
goed na of Castricum beleids-

matig wel een waardige keuze 
is voor de vestiging van het pro-
vinciaal archeologisch depot. De 
verschijning van godin Victoria 
in een maïsveld in Castricum is 

te zien als een teken, een waar-
schuwing aan het gemeentebe-
stuur. In die zin is het een ge-
schenk uit de hemel!” (Foto: Pro-
vincie Noord Holland). 
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Vuurwerkcampagne 
Halt van start gegaan
Regio - De vuurwerkperiode is 
weer van start gegaan. Om over-
last tegen te gaan en om ervoor 
te zorgen dat er veilig en ver-
antwoord omgegaan wordt met 
vuurwerk, besteedt Halt in al-
le gemeenten in Kennemerland 
hier aandacht aan. Eind novem-
ber en in december zijn bijna al-
le groepen 8 bezocht door de 
Halt medewerkers voor het ge-
ven van vuurwerkvoorlichtingen. 
De leerlingen kregen een fi lm te 
zien en ontvingen een vuurwerk-
boekje, dat elk jaar wordt uitge-
geven door Halt. Samen met de 
leerlingen werd ingegaan op de 
vuurwerkthema’s als veiligheid, 
vernieling, overlast, slachtoffers, 
wetten en regels. Voor het voort-
gezet onderwijs zijn er de wel-
bekende boemerang kaarten 
die ingaan op overlast, illegaal 
vuurwerk en het te vroeg afste-
ken van vuurwerk. Ook is er op 
de website www.haltkennemer-

land.nl genoeg te vinden over 
vuurwerk. Halt wijst ook ouders 
op hun rol als opvoeder. “Het is 
goed om heldere afspraken te 
maken tussen ouders en kinde-
ren over het gebruik van vuur-
werk. Afspraken  over de plaats 
waar het vuurwerk in huis be-
waard wordt, wanneer en met 
wie het vuurwerk wordt afge-
stoken en de consequenties als 
hij of zij zich niet aan de afspra-
ken houdt. Kinderen en jonge-
ren hebben behoefte aan dui-
delijkheid. Als ouders is het be-
langrijk om zelf het goede voor-
beeld te geven.” Wanneer de po-
litie het kind of de jongere aan-
houdt krijgt hij of zij een ver-
wijzing naar Halt waar de ou-
ders toestemming voor moeten 
geven. Bij Halt krijgt de jonge-
re een werk- en/of leerstraf, de 
eventuele schade moet vergoed 
worden en excuus moet worden 
aangeboden. 

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma van 
Sport en Tenniscentrum Uitgeest 
ziet er als volgt uit. 
Donderdag 30 december 19.00 
uur korfbaltraining. Zondag 2 ja-
nuari 10.30 uur hockeycompeti-
tie. Maandag 3 januari 17.00 uur 
hockeyclub Uitgeest, 19.00 uur 
volleybal Voluit. Dinsdag 4 janu-

ari 9.00 – 11.00 uur damesgym, 
17.00 uur hockey Castricum, 
18.00 uur basketbal LCP, 20.00 
uur korfbaltraining. Woensdag 5 
januari 9.00 uur ouder-kind-gym,
17.30 uur jeugd- en circulatievol-
leybal, 19.00 uur jeugdkorfbal-
training, 20.00 uur recreatiebad-
minton en -volleybal. 

Terre des Hommes helpt de 
kansarmen met 79.000 euro
Regio - In het afgelopen jaar 
hebben alle donateurs, sponsors, 
klanten en gulle gevers tijdens 
de diverse collectes maar liefst 
een totaalbedrag van 79.000 eu-
ro bijeengebracht voor Terre des 
Hommes. Voor het project in de 

sloppenwijk van Bangladesh is 
30.000 euro overgemaakt, 25.000 
euro voor de landelijke actie te-
gen seksueel misbruik van jon-
ge kinderen en 24.000 euro voor 
het Crisiscentrum voor Vrouwen 
in Cambodja.

Politie zoekt getuigen 
mishandeling langs A22
Regio - De politie is op zoek 
naar twee mannen die zondag-
ochtend rond 6.30 uur een man 
hebben mishandeld langs de 
A22. De twee onbekende man-
nen waren met hun auto van de 
weggeraakt en stonden daar te 
wachten tot hun auto versleept 
zou worden. Zij waren niet ge-
wond. Toen een medewerker van 
Rijkswaterstaat als eerste arri-
veerde om assistentie te verle-
nen, vertelde hij de twee man-
nen dat er een bergingsauto aan 
te pas moest komen om de auto 
te verslepen. Zonder enige aan-
leiding werd de medewerker ver-

volgens mishandeld. Het tweetal 
is er hierna vandoor gegaan, ver-
moedelijk zijn zij opgehaald door 
een andere automobilist. De ge-
strande auto is achtergebleven. 
De mishandelde man heeft zich 
in een ziekenhuis moeten laten 
behandelen aan zijn verwon-
dingen. De politie wil uiteraard 
graag weten wie de daders zijn 
die deze mishandeling op hun 
geweten hebben. Getuigen die 
de twee mannen gezien hebben 
die ochtend, wordt verzocht zich 
te melden bij de politie in Be-
verwijk via het telefoonnummer 
0900-8844.

Grote uitslaande brand bij Tata Steel IJmuiden

Beitsbaan 22 uitgebrand

Beverwijk - Op het terrein van 
Tata Steel is maandag omstreeks 
18.15 uur een grote brand uitge-
broken in een van de drie beits-
banen. Er vielen geen gewonden 
en volgens Corus is er geen ge-
vaar geweest voor de volksge-
zondheid, ondanks dat er zich 
in de hal een grote hoeveelheid 
zoutzuur bevindt. 
Een kwartier na de eerste mel-
ding werd de hulp ingeroepen 
van omliggende brandweer-
korpsen. De brand werd opge-
schaald naar Grip 3, wat staat 
voor ‘dreiging van een ramp’. 

De brand werd op het hoog-
tepunt bestreden door tiental-
len brandweermensen. Uit voor-
zorg werden omliggende fabrie-
ken en gebouwen ontruimd. Di-
verse ambulances stonden klaar 
om gewonden af te voeren, 
maar deze bleken niet nodig te 
zijn. Omstreeks 21.00 uur was 
de brand onder controle. Het 
nablussen duurde de hele nacht.
Over de oorzaak van de brand 
is nog niets bekend. Wel is dui-
delijk dat in Beitsbaan 22 va-
ker ongelukken zijn gebeurd. Uit 
een verslag van onderhoudsbe-

drijf Renoplan blijkt dat de fa-
briek in 2003 beschadigd raakte 
nadat 80.000 liter zoutzuur was 
vrijgekomen.
Corus meldt dat de brand geen 
gevolgen heeft voor de produc-
tie van ruwstaal. De twee ande-
re beitsbanen in IJmuiden en de 
beitsbanen van andere Europe-
se vestigingen worden ingezet 
om de effecten voor leveringen 
zo veel mogelijk te beperken.
Beitsbaan 22 staat naast 
Koudwals 22 aan de Willem Bak-
kerweg in Beverwijk. (Friso Hui-
zinga, foto: Michel van Bergen).

   

VOORDEEL
WIJ HEBBEN ZONDER DOLLEN.....
 DE ALLERLEKKERSTE

 OLIEBOLLEN !!!
 10 stuks voor € 6,00 !!
 met appel en rozijn 10 stuks voor € 7,00 !!
Appel� appen; Appelbeignets; Appelbollen; Appelslo� en

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

www.bakkerijputter.nl

Wij wensen u een gezellige én veilige Oudejaarsavond !!

En vanaf 3 januari 2011 weer ’n frisse start van het nieuwe jaar !
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Limmen D1 finalist zaalvoetbal-
toernooi, maar FC Uitgeest wint
Limmen - Op het zeer sterk 
bezette zaalvoetbaltoernooi in 
Heemskerk heeft Limmen D1 de 
finale weten te bereiken. 
De hoofdklassers ADO’20 D1, 

KFC D1, DEM D1 en de Fores-
ters D1 werden in de voorrondes 
uitgeschakeld. 

De finale tussen FC Uitgeest D1 

en Limmen 2 werd beslist door 
penalty’s. De laatste van Limmen 
spatte uiteen op de paal waar-
door de hoofdprijs in Uitgeest 
belandde. 

Strand- en duinloop
Castricum - Op zondag 2 ja-
nuari houdt AVC de strand- en 
duinloop. Er
staan vier afstanden op het pro-
gramma: 2,3 km - 4,0 km - 10,5 
km & 15,0 km. De laatste twee 
afstanden zullen deels via het 

strand gaan en de rest van het 
parcours speelt zich in het duin 
af. Voorinschrijven nog tot en 
met 31 december via www.in-
schrijven.nl. Meer informatie 
over de loop is op de website van 
AVC te vinden.

Vitesse’22 op zoek naar 
nieuwe hoofdtrainer
Castricum - Hoofdtrainer Jort 
van der Meulen heeft aangege-
ven zijn contract, dat eind dit sei-
zoen afloopt, met Vitesse’22 niet 
te verlengen. 
Van der Meulen heeft zich vier 
jaar lang met hart en ziel inge-
zet voor Vitesse’22; twee jaar als 
assistent-trainer en daarna twee 
jaar als hoofdtrainer. Om nu af-
scheid te nemen is dan ook geen 
makkelijke beslissing: “Ik heb 
veel te danken aan de club. Ik 
heb me kunnen manifesteren als 
assistent-trainer en daarna heeft 
de club me de mogelijkheid ge-

geven om op mijn jonge leef-
tijd het hoofdtrainerschap aan te 
gaan. Omdat ik de Puikman al-
tijd met een goed gevoel wil blij-
ven bezoeken, heb ik na wikken 
en wegen besloten dat deze pe-
riode lang genoeg is.” 
Aan het begin van het seizoen 
heeft Hans Touber, de tweede 
trainer, al aangegeven dat dit 
zijn laatste jaar zou zijn. Daar-
om moet Vitesse’22 snel op zoek 
naar nieuwe trainers voor haar 
seniorenselectie. Neem voor 
meer informatie contact op via: 
tc@vitesse22.nl. 

Nieuwjaarsreceptie bij TVC
Castricum - Tennisvereniging 
Castricum houdt haar nieuw-
jaarsreceptie op zondag 2 janu-
ari. 

Alle leden en belangstellenden 
zijn vanaf 16.00 uur welkom om 

Jimmy Hendriks wint dartstoernooi
Castricum - Afgelopen week 
werd voor de vierde keer het 
dartstoernooi De Open Stiefel 
gespeeld en daar draaide het al-
lemaal om de vraag wie de bes-
te darter van Castricum zou wor-
den. Ondanks de weersomstan-
digheden was er genoeg ani-
mo en kon om 15.30 uur met de 
poulefase worden begonnen.

Na de poulefase werd er volgens 
het knock-out systeem gespeeld 
en na enkele spannende partij-
en bleven uiteindelijk de bes-
te vier spelers over. Ron Hoek 
won met 4-0 van Erik Boelhou-
wer, Sjaak de Graaf won met 4-2 
van John Schulenberg, Jimmy 
Hendriks met 4-0 van Nico Glo-
rie en Peter Hemmer met 4-1 van 
Peter Nanne. De halve finales 
werd een best of zeven gespeeld 

en het waren twee mooie partij-
en. Jimmy tegen Sjaak werd een 
4-2 zege voor Hendriks, ondanks 
tegenstand van De Graaf. Peter 
won ook met 4-2 van Hoek, na 
een 2-2 tussenstand.

De strijd om de derde plaats 
werd gewonnen door Ron Hoek, 
die te sterk was voor Sjaak de 
Graaf. De finale werd er ééntje 
om niet snel te vergeten.

In een best of negen won Hen-
driks de bull van Hemmer en hij 
mocht daarom beginnen. Als 
favoriet was dit natuurlijk een 
voordeeltje. In De Stiefel was het 
inmiddels al aardig volgelopen, 
maar tijdens de partij werd het 
steeds stiller en stiller want er 
stonden twee mensen bijna al-
les raak te gooien. Jimmy bleef 

steeds op voorsprong in de wed-
strijd maar Hemmer bleef ge-
woon ‘zijn’ legs winnen. In acht 
legs werden er vijf keer een 
180-er gegooid, twee keer een 
twaalf-darter, een keer een der-
tien-darter en twee keer een vijf-
tien-darter. 

Dus stond het 4-4 en moest de 
negende leg de beslissing bren-
gen. Hierin had Hemmer het ini-
tiatief, want na twaalf pijlen zette 
Peter hem weg met zestig over, 
terwijl Hendriks op 111 stond en 
wist wat hij moest doen. 

Deze finish moest uit en jawel 
hoor, hij deed het ook nog. Met 
triple twintig, single elf en dub-
bel twintig won hij de wedstrijd 
en daarmee ook het kampioens-
schap. 

Lekker schaatsen!
Limmen - Lisa Hoeben, Su-
zanne de Jong, Joran Zandber-
gen, Wessel Hoeben en Jacco de 
Jong allemaal uit Limmen heb-
ben maandag geschaatst op de 
ijsbaan voor het klooster van On-
ze Lieve Vrouwe ter Nood in Hei-
loo. De ijsbaan is ontstaan nadat 
de familie Van der Velde hun bol-
lenland onder water hebben ge-
zet. Lisa en Suzanne waren in ja-
nuari 2010 ook al als eerste op 
dit ijs en nu dus weer. Ze nodi-

gen iedereen uit om ook gezel-
lig te komen schaatsen. Suzan-
ne: “Het zou leuk zijn als de Lim-
mer ijsclub weer een wedstrijd 
organiseert. Gelukkig hebben 
we nog de hele week vakantie 
om te schaatsten en als we moe 
zijn dan rusten we uit bij opa en 
oma Seignette. Wat is er nou 
mooier dan een opa en oma die 
een ijsbaan hebben achter hun 
huis! De koek en sopie staan al-
tijd voor ons klaar!” 

het glas te heffen in Berg en Bal. 
Rob de Geest zal de bijeenkomst 
muzikaal omlijsten. 

Op de foto van Hans Boot de 
enige tennisser die momenteel 
te zien is bij Berg en Bal. 



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
29 december 2010

Agenda
Raadsplein
6 januari 2011
Raadscaroussel
19:30- 21:00 Limmen Zandzoom*:
 Bestemmingsplan Zandzoom
 Exploitatieplan
19:30-20:30 Integraal Jaarplan Duinstreek 2011
 inclusief jaarplan politie Castricum
20:30 -21:00 Diverse raadsvoorstellen en technische
 onderwerpen, waaronder Motie PvdA
 decentralisatie, benoemen dhr R. de Haan
 tot plv. carrouselvoorzitter en nieuw lid
 Welstandscommissie
21:15-22:15 Diverse verordeningen ogv Wet
 Investering in Jongeren (WIJ)
21:15-21:45 Amendement Gebiedsvisie Zanderij*
21:45-11:15 Categorieënlijst verklaring van geen bedenkin-
 gen incl. delegatiebesluit art 6.12 WRO

Raadsvergadering 
vanaf 22:30
 Besluitvorming Afstemmingsverordening
 WWB, IOAW en IOAZ
 Gebiedsvisie Zanderij 
 Motie PvdA Decentralisatie 
 Benoemen R. de Haan tot plv.
 carrouselvoorzitter
 Benoemen nieuw lid welstandscommissie

De gehele agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien via 
www.castricum.nl. 

WWW.CASTRICUM.NL

De pont Akersloot is 23 decem-
ber uit de vaart genomen. De ijs-
schotsen in het water zorgen voor 
te veel overlast bij de oversteek.

Zie de website van het Hoog-
heemraadschap Hollands noor-
derkwartier (www.hhnk.nl) voor 
de actuele stand van zaken.

De gemeente sluit rond de 
jaarwisseling de containers 
voor papier en kleding tijdelijk 

af. Dat heeft te maken met 
het risico van brand vanwege 
vuurwerk.

De gemeentelijke locaties in 
Limmen (Zonnedauw 4), De 
Loet (Castricum), en het kan-
toor en afvalbrengdepot aan 
het Schulpstet gaan op 3 janu-

ari iets later open: vanaf 11.00 
uur kan men weer terecht. Dit 
is in verband met de nieuw-
jaarsbijeenkomst voor het per-
soneel.

Een oude traditie wordt her-
steld: de kerstboomverbran-
ding. Op 11 en 12 januari 
gaan de ingeleverde bomen 
op drie plekken in het vuur. 
Per boom krijgt degene die 
hem inlevert een traktatie 
(maximaal 10).
In Limmen worden de bomen 
verbrand op dinsdag 11 janu-
ari om 19.00 uur op De Koe-
koek. Bomen kunnen daar en 
ook op De Vuurbaak worden 
ingeleverd tussen 16.00 en 
18.00 uur.

In Akersloot is de verbranding 
op woensdag 12 januari om 
17.00 uur op het veldje Roe-
mersdijk. Inleveren kan daar 
tussen 14.00 en 16.00 uur en 
ook in het centrum.
Akersloot.
In Castricum is de verbranding 
om 17.00 uur op het Scha-
penveldje (Timmerdorp). In-
leveren kan daar tussen 14.00 
en 16.00 uur en ook op het 
pleintje in Bakkum, De Brink, 
Kooiplein en Dorcamp (De 
Vuurtoren).

Het is glad of het kan glad wor-
den. Al wekenlang moeten we 
er rekening mee houden. Ge-
meente en andere overheden 
werken hard om de gladheid te 
bestrijden, en werk, winkels en 
zorginstellingen bereikbaar te 
houden. Maar voorzichtigheid 
blijft geboden. Niet alle wegen 
en paden worden sneeuw- of 
ijsvrij gemaakt, en waar wel 
is gestrooid, kan het toch nog 
glad zijn of worden. 
De gemeente is verplicht de 
gladheid zo goed mogelijk te 

bestrijden, maar dat garandeert 
niet dat een gemeentelijke weg 
nooit glad is. Bovendien wordt 
voorrang gegeven aan de 
hoofdwegen; andere doorgaan-
de wegen en straten komen 
later aan bod en op sommige 
plaatsen wordt nooit gestrooid. 
Welke straat in welke categorie 
hoort, is te lezen in het Glad-
heidsbestrijdingsplan, die op de 
website te vinden is. Daar staat 
ook een overzicht van vragen 
die bij de gemeente binnenko-
men en de antwoorden. 

IJs belemmert pont 
Akersloot 

Containers even afgesloten

Alle gemeentelijke locaties 
later open op 3 januari

Kerstbomen weer verbrand

Gladheid, wat doen we er aan?

Het gemeentebestuur van Castricum wenst u
gezellige feestdagen en al het goede voor 2011!

Nieuwjaarsreceptie

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

Wij nodigen u van harte uit voor de Nieuwjaarsreceptie op: 
zaterdag 8 januari 2011 van 16.30 tot 19.00 uur
in Geesterhage, Geesterduinweg 3
Castricum

Wij zien u graag op 8 januari!

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



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

verleende vergunningen

Standplaatsvergunning (APv)

Aan D.J. van Dam VOF is een vergunning verleend voor 
het innemen van een standplaats voor de verkoop van 
oliebollen van 1 november tot en met 31 december 
2011 nabij het winkelcentrum Geesterduin te Castricum.
Aan A. Zwart te Akersloot is vergunning verleend voor 
het innemen van een standplaats voor de verkoop met 
aardappelen, groent en fruit van 1 januari tot en met 31 
december 2011 op het Churchillplein te Akersloot op 

dinsdag, woensdag, vrijdag en zaterdag.

Overige APv-vergunningen

De gemeente Castricum heeft  zichzelf vergunning ver-
leend voor de kerstbomenverbranding op dinsdag 11 ja-
nuari 2011 vanaf 19.00 uur aan de Koekoek te Limmen 
en op 12 januari 2011 om 17.00 uur op het veldje aan 
de Roemersdijk te Akersloot en op het schapenveldje 
nabij de Gerbrandsven (locatie Timmerdorp) te Castri-
cum.

Bezwaar

Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de datum 
van verzending van bovengenoemde  besluiten een be-

zwaarschrift indienen bij de gemeente (Postbus 1301, 
1900 BH Castricum).

Voorlopige voorziening

De werking van dit besluit wordt door indiening van 
een bezwaarschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, in-
dien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belan-
gen vereist, een verzoek om voorlopige voorzieningen 
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 
1800 BG Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een be-
zwaarschrift is ingediend. Voor de behandeling van zo’n 
verzoek is griffierecht verschuldigd.

Castricum, 29 december 2010

Voor de gemeente Castricum is een 
film gemaakt over wonen, werken en 
recreëren in de gemeente. De term 
‘Heerlijkheid’ staat in de film centraal, 
niet alleen bezien vanuit historisch 
perspectief, maar ook qua ontspan-
ning. De 12 minuten durende film 
biedt namelijk een blik op het ont-
staan van de kernen in de gemeente, 
geeft een beeld van de culturele, 
sportieve en recreatieve mogelijkhe-
den en belicht in het kort de econo-

mie van Castricum. De film is daarom 
niet alleen interessant voor (nieuwe) 
inwoners, maar ook voor toeristen en 
bedrijven. 
Voor het camerawerk en de mon-
tage tekende Castricummer Henk de 
Reus. 
De film is op de website te vinden 
door te klikken op de centrale foto 
op de homepage of te kiezen voor de 
doelgroepenbuttons ‘Nieuwe inwo-
ners’, ‘Bedrijven’en ‘Toeristen’.

Als u wilt bouwen of verbouwen, heeft 
u een omgevingvergunning nodig. Het 
kan dan zijn dat u te maken krijgt met 
de Welstandscommissie. In dat laatste 
geval wordt uw bouwwerk beoordeeld 
op uiteenlopende aspecten. Op de web-
site leest u meer over de taken van de 
Welstandscommissie en de leden van de 
commissie. 
De commissie vergadert in principe een-
maal in de twee weken op maandag. 
Voor 2011 zijn de volgende vergader-

data vastgesteld: 17-01, 31-01, 14-02, 
28-02, 14-03, 28-03, 11-04, 26-04, 09-
05, 23-05, 06-06, 20-06, 04-07, 18-07, 
01-08, 15-08, 29-08, 12-09, 26-09, 10-
10, 24-10, 07-11, 21-11, 05-12 en 19-
12. De vergaderingen vinden plaats in 
de gemeentelijke locatie in Limmen. De 
agenda’s en verslagen leest u op www.
castricum.nl >  button Politiek, bestuur 
en organisatie > Vergaderingen, stukken 
en besluiten. De Welstandsnota vindt u 
onder de button Visie en beleid.  
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Blij met nieuwe kanoroute 
Castricum - Weilanden, meren, 
vele vogelsoorten, oude strand-
wallen en oude dorpskernen; dat 
zijn de ingrediënten van de ka-
noroute die Castricum heeft ont-
wikkeld. Sinds afgelopen zomer 
is deze route opengesteld en zijn 
de routeboekjes beschikbaar. 

De route is een groot succes 
zegt Gerard Swart, eigenaar van 
camping de Boekel in Akersloot 
en tevens kanoverhuurder: 
“Sinds de opening is de verhuur 
van kano’s verdubbeld! Na de 
opening is het echt storm gaan 
lopen, de aandacht voor de ka-
noroute heeft ons bedrijf abso-

luut goed gedaan. En dat terwijl 
het eigenlijk niet eens een echt 
mooie zomer was. Alleen in de 
maand juli hebben we echt mooi 
weer gehad, voor de rest was het 
een beetje kwakkelen.” Kanover-
huurder Barry Hoogeboom van 
zwembad Dampegheest in Lim-
men: “We krijgen hartstikke leu-
ke reacties van mensen die een 
kano komen huren. Er is zelfs 
een evenementenbureau van 
Texel die zaken met ons wilde 
doen in november. De publici-
teit rondom de nieuwe kanorou-
te is absoluut positief geweest 
om onze eigen promotie te on-
dersteunen!”

De kanovaarder kan opstappen 
bij De Schulpvaart, onderdeel 
van de oorspronkelijke bedding 
van het Oer-IJ, met aan weers-
kanten open weilanden waar-
op koeien en schapen grazen, 
soms met afkalvende oevers, 
soms met rietkragen. De weilan-
den aan het Limmerdie en het 
Kerkmeer zijn oude strandvlak-
ten, gesitueerd tussen de oude 
strandwallen waarop de dorps-
kernen van Akersloot en Limmen 
zijn gelegen. De weilanden wor-
den bevolkt door diverse weide-
vogels zoals grutto’s, scholek-
sters en tureluurs. Het Limmer-
die en het Kerkmeer zelf zijn ou-

de veenplassen, open wateren 
die zijn ontstaan door veenaf-
slag, bijvoorbeeld tijdens stor-
men. Grote delen van de oevers 
van het Limmerdie en het Kerk-
meer bestaan uit rietkragen. Op 
het water komt men water- en 
rietvogels tegen zoals futen, wa-
terhoenders, meerkoeten en di-
verse soorten eenden.

De kanoroute loopt vanaf de 
Schulpvaart in Castricum tot aan 
de A9, volgt een stukje de A9 en 
gaat dan naar de Dusseldorper-
vaart en rechtsaf onder de A9 
door naar het Limmerdie. Van 
daar kan de kanovaarder een 
rondje varen langs de Noorder-
molen en via het Kerkmeer weer 
terug. Bij de Noordermolen is het 
mogelijk over te stappen en ver-
der naar het noorden te varen, 
tot aan kanoverhuurder Swart. 
Vanaf het Kerkmeer kan men tot 
aan motel Van der Valk varen. De 
totale route is 10 kilometer lang, 
maar er kan ook worden geko-
zen voor een kortere variant van 
5 kilometer: een rondje over het 
Limmerdie langs de Noordermo-
len en via het Kerkmeer weer te-
rug. Op diverse plaatsen langs 
de route zijn aanlegsteigers.Op 
twee plekken langs de route zijn 
de genoemde kanoverhuurders 
te vinden: langs Het Stet/ Dus-
seldorpervaart in Limmen en in 
het uiterste noordoosten van 
Akersloot nabij De Boekel (ka-
noverhuurder Swart).

De brochure met alle informa-
tie over de route is verkrijgbaar 
bij onder meer het gemeente-
huis van Castricum, de biblio-
theken, het Recreatieschap Alk-
maarder- en Uitgeestermeer en 
bij genoemde kanoverhuurders. 
Ook staat de brochure op www.
castricum.nl.

Gerard Swart (rechts vooraan) met een groepje aan het kanoën door de Akersloter polders

Kerstpakketten 
nieuwkomers
Regio - De afgelopen week zijn 
er door goede gevers bijna hon-
derd kerstpakketten bezorgd of 
opgehaald voor nieuwgekomen 
medelanders of vluchtelingen 
die hier al langer wonen, maar 
nog steeds in moeilijke omstan-
digheden verkeren. Het is een 
zeer ongewone ervaring voor 
vluchtelingen dat zij op deze 
manier verrast worden door voor 
hen onbekende plaatsgenoten.
Ook is er nog 500,- euro binnen-
gekomen aan giften, waarvan 
bijna 400,- euro via de kerstcol-
lecte van de Kritische Gemeen-
te IJmond. 
 
Wie nog een pakket heeft staan 
of willen maken of een gift wil 
doen, neemt contact op via tel. 
0251-231773 of gebruik rek. nr. 
5031651 t.n.v. Comité Noodhulp 
Asielzoekers IJmond.  

Castricum - Komend weekend 
gaat het los in de Bakkerij. Van-
af middernacht gaan de deuren 
open voor een oud-en-nieuw-
feest met verschillende dj’s. De 
deuren zijn geopend zijn tot 5.00 
uur en het feest eindigt om 6.00 
uur. De entree is 5 euro, leden 
hebben vrij toegang.  
Op 1 januari wordt onder het 
motto ‘Brak en Spelen’ een spel-
letjesavond gehouden, zondag is 
De Bakkerij vanaf 15.00 uur ge-
opend voor een nieuwjaarsbor-
rel en ’s avonds is het koffiehuis 
weer geopend. 

Oud en nieuw 
in De Bakkerij




