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CDA wil onderzoek naar 
gratis toegang duingebied
Castricum - De CDA-frac-
ties van de gemeenten Heems-
kerk, Velsen, Uitgeest en Castri-
cum pleiten ervoor om een eind 
te maken aan de entreeheffing 
voor het Noordhollands duin-
gebied. Er wonen in de IJmond 
150.000 mensen die het gebied 
moeten delen met drukke snel-
wegen, vaarwegen en havens, 
intensieve vliegbewegingen van 
en naar Schiphol en een groot 
industrieel complex, aldus het 
CDA. In een brief aan PWN, be-
heerder van het duingebied, zeg-
gen de Christen Democraten dat 
veel bewoners er behoefte aan 
hebben om af en toe te kunnen 
ontsnappen aan de drukte van 
alle dag. Daarbij maken ze graag 
gebruik van de mogelijkheden 
die het Noordhollands duinge-
bied biedt. Daarnaast zijn er ve-
len die dit gebied nooit bezoeken 
en dat baart het CDA zorgen. 
Raadslid Ekke Visser uit Heems-
kerk schrijft namens het CDA in 
de IJmond aan de directie van 
PWN: “Algemeen bekend is dat 
veel mensen – ouderen en jon-
geren - lijden aan overgewicht. 
Overgewicht is in onze tijd een 
veel voorkomend gezondheids-
probleem. Eén van de manieren 
om dit tegen te gaan is in bewe-
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Open dag van Oud-Castricum 
nog in teken van 32e jaarboek

Castricum - De eerstvolgen-
de open dag van de Werkgroep 
Oud-Castricum wordt gehouden 
op zondag 3 januari van 11.00 tot 
16.00 uur in het Historisch Infor-
matiecentrum De Duynkant aan 
de Geversweg 1b. 
Daar is nog de expositie te be-
zichtigen, die is gebaseerd op het 
32e jaarboek van de werkgroep. 
Er zijn onder andere veel foto’s 
te zien van het ziekenhuis Duin 
en Bosch (nu Dijk en Duin gehe-
ten), de Castricumse tennisver-
enigingen en de VVV. Ook wordt 
er doorlopend een film van Hans 
Kinders over de historie van Duin 
en Bosch vertoond. 
Leden van de werkgroep zijn tij-
dens de openstelling aanwe-
zig om vragen te beantwoorden 
over de geschiedenis van Cas-

tricum en Bakkum of over fa-
milies. Daarvoor is echter meer 
gelegenheid op elke maandag- 
en woensdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur. Informatie over de 
werkgroep is ook te vinden op de 
website www.oudcastricum.com. 
Op de foto TC Bakkum uit de be-
ginjaren dertig. 

Castricum - Op zondag 3 janu-
ari wordt een Nieuwjaarssoos 
gehouden in Het Steegje vanaf 
14.00 uur voor mensen met en 
zonder beperking. Even gezel-
lig bijpraten en luisteren naar de 
hits van toen en nu van dj Cismo 

Nieuwjaarssoos voor mensen 
met en zonder een beperking  

kan bij deze inloopactiviteit. Het 
Steegje is te vinden in de Dorps-
straat 77a in Castricum. 

Voor meer informatie: Stich-
ting Welzijn Castricum, telefoon 
0251-656562.

Castricum - Raadslid de heer 
F. Weda heeft aan de raadsvoor-
zitter laten weten per 1 januari 

Fractie Weda 2010 niet langer deel uit te ma-
ken van fractie GDB. Hij zal per 1 
januari als onafhankelijk raads-
lid participeren onder de naam 
Fractie Weda.
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STOP ROKEN onder
medische begeleiding
Kortenaerplantsoen 46

Castricum.
Aanmelden

voor 5 januari 2010.
Tel. 652 289

www.makeiteasy.nl

ging te komen. Wij zijn van me-
ning dat voor de laatste catego-
rie de entreeheffing een drem-
pel vormt om dit gebied binnen 
te gaan.“Wij denken dat dit niet 
in de eerste plaats een kwes-
tie is van geld. Waarschijnlijk is 
het kopen van een kaartje om de 
natuur in te gaan in de beleving 
van deze mensen een te grote 
stap. Dat is jammer want er valt 
zo veel te genieten. Meer bezoe-
kers zou de waardering voor en 
de betrokkenheid van mensen 
bij de natuur kunnen vergroten.’’ 
Volgens het CDA in de IJmond 
trekt het gebied ook toeristen 
aan. Die begrijpen er soms niets 
van waarom ze moeten betalen 
voor een boswandeling. 
In de PWN Beheersnota 2003-
2012 staat: ‘Op termijn willen 
we onderzoeken in hoeverre af-
schaffing van entreeheffing een 
bijdrage levert aan de toeganke-
lijkheid van het gebied in het al-
gemeen’. Het CDA denkt dat de 
tijd daar nu rijp voor is. 

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

Castricum, Limmen,
Uitgeest en Bakkum

Roset en medeweRkeRs wensen
iedeReen een vooRspoedig 2010!

tot ziens bij

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

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum

Oudjaar OliebOllen 
gebakken waar u

bij staat!
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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.

Geslaagde fietsmarathon
Limmen - Op donderdag 24 de-
cember werd om 15.00 uur het 
startsein gegeven voor de 24 uur 
fietsmarathon voor de Cornelius-
kerk te Limmen. Er werd gefietst 
voor onderwijsprojecten in Bur-

kina Faso. Door te fietsen bleef 
de kerstboom voor de Cornelius-
kerk verlicht en werd er tevens 
geld opgehaald voor Burkina 
Faso. Het fietsen duurde tot vrij-
dag (eerste kerstdag) 15.00 uur.

Fanatiek fietsen, ook door Pastor Johan Olling.

JCKenG op bezoek 
bij de jongerencentra
Castricum - Voorzitter Wilco van 
Pel van JCKenG, de jongerenaf-
deling van CKenG, is onlangs op 
bezoek geweest bij diverse jon-
gerencentra en JPC15+ (jonge-
renpastoraat Castricum).  Deze 
bezoeken waren zeer construc-
tief. De jongeren droegen ver-
nieuwende ideeën aan. 
Bij de Storey Club in Akersloot 
kwam men met het idee om 
een loods te huren waar jonge-
ren kunnen sleutelen aan auto’s, 
brommers en waar aan houtbe-
werking et cetera kan worden 
gedaan. Dit sluit goed aan bij 
de al bestaande activiteiten die 
Jeugd en Techniek organiseren. 
Men wil dus een echt doe-hok. 
Bij Conquista wordt dit idee ook 
omarmd.
Verder is er zowel bij de Storey 
Club als bij Conquista gespro-
ken over de financiële situatie 
van beide jongerencentra. Die is 
zorgelijk te noemen. 
JCKenG draagt deze jongeren-
centra een warm hart toe. Om 
te beginnen is het idee van de 
loods in het verkiezingsprogram-
ma van JCKenG opgenomen. Het 
zou fantastisch zijn als dit soort 
initiatieven beloond gaan wor-
den. 
De Storey Club haalt hangjonge-
ren binnen en laat ze als vrijwil-

liger aan de slag gaan waardoor 
ze verantwoordelijkheid krijgen. 
Volgens de vrijwilligers van de 
Storey Club lopen deze jonge-
ren te stralen als ze ermee be-
zig zijn. Jongeren het gevoel ge-
ven dat ze ertoe doen. Daar gaat 
het om. 
Bij JPC 15+ is gesproken over 
evenementen, huisvesting, pop-
podia en uitgaan. Jongeren 
droegen ook hier creatieve idee-
en aan. Zij komen met initiatie-
ven en de bestuurders gaan kij-
ken of en hoe het ingepast kan 
worden. 
Duidelijk is dat er een gro-
te vraag is naar jongerenhuis-
vesting. JPC15+ kwam ook met 
een idee, welke hier nog niet ge-
noemd mag worden, wat men 
nog op een concrete manier uit-
werkt. 
De jongerenafdeling van CKenG 
heeft inmiddels potentiële be-
stuurders voor de toekomst bin-
nen haar geleding. Er staat zelfs 
een aantal van hen hoog op de 
verkiezingslijst. 

De jongerenafdeling heeft in-
middels een kleine twintig le-
den. De opvolgers van de huidi-
ge raadsleden staan te trappelen 
om in de toekomst de gemeente 
mede te besturen. 

Castricum - Op 15 en 22 de-
cember werd de brandweer ge-
alarmeerd voor een container-
brand aan de Dorpsstraat bij het 
voormalige café Millennium. 

De laatste keer was er sprake 
van een nog gevaarlijker situatie 
omdat de vlammen hoog oplaai-

Hoge vlammen bij containerbrand
den en de dakrand van het pand 
bereikte.
Met de inhoud van de water-
tank van de brandweerauto kon 
het vuurtje worden geblust, wel 
moesten de spuitgasten nog wat 
zout strooien om de gladheid 
door het opvriezende bluswater 
te voorkomen.

Noord-Hollandsche 
Ansichtkaartenbeurs
Akersloot - Zaterdag 9 janua-
ri organiseert de Nederlandse 
Vereniging van prentbriefkaar-
tenverzamelaars voor de 33e 
keer een ansichtkaartenbeurs 
in Motel Akersloot van 10.00 tot 
14.00 uur. Vele honderdduizen-
den oude ansichtkaarten, waar-
onder stads- en dorpsgezichten, 
buurtschappen van voor 1900 tot 
1960, waarvan die van voor 1906 
met de hand ingekleurd zijn, kan 
men bij de standhouders aan-
treffen. De bezoekers kunnen de 
door hun zelf meegebrachte an-

sichten gratis laten taxeren.
Verder zijn er zo’n 700 verschil-
lende onderwerpen zoals: sche-
pen, trams, treinen, veerboten, 
scheepvaart, honden, poezen, il-
lustratos, miliaire, paarden, sta-
tions, spoorwegen, stoomtrams, 
hondenkarren, beroepen, mo-
lens, kerken, filmsterren enzo-
voorts. Voor meer informatie 
over deze beurs die de vereni-
ging organiseert kan men bel-
len met 06-12277769 of mailen 
naar info@ansichtkaartenver-
eniging.nl.

Geen krant ontvangen?
Bel 0251-674433
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Programma 31 dec t/m 6 jan 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag 20.00 uur 
zaterdag 14.30 & 20.30 uur
zondag 14.30 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur

“Avatar 3D”
vrijdag 20.00 uur 

zaterdag 18.00 & 21.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Komt een vrouw bij de Dokter”
zaterdag 18.15 uur 

“A Christmas Carol 3D”
donderdag 13.00 uur 

zaterdag & zondag 12.00 uur 
“Plop en de kabouterbaby” 

zaterdag & zondag 14.30 uur 
woensdag 14.00 uur 

“Anubis en de wraak 
van Arghus”

donderdag 13.00 uur 
zaterdag & zondag 12.00 uur 

woensdag 14.00 uur
“Alvin & the Chipmunks 2” (NL)

Corso Bioscoop wenst iedereen
een mooi en gezond 2010!

Avatar in Corso
Castricum - In de epische ac-
tie-avonturenfilm Avatar, neemt 
James Cameron, de regisseur 
van Titanic ons mee naar een 
spectaculaire nieuwe fantasie-
wereld. Op de verre maan Pan-
dora, vertrekt een held tegen wil 
en dank op een missie naar ver-
lossing en ontdekking, terwijl 
hij een heldhaftige strijd aan-
voert om een beschaving te red-
den. Cameron kreeg 14 jaar ge-
leden het idee voor de film, toen 

er nog geen technologische mo-
gelijkheden waren om zijn visie 
in beeld te brengen. Nu, na een 
daadwerkelijke productietijd van 
vier jaar, biedt Avatar een nieu-
we cinematografische ervaring, 
waarin de kijker volledig kan op-
gaan. De revolutionaire techno-
logie die speciaal is uitgevonden 
voor het maken van deze film, 
versmelt met de emotie van de 
personages en het meeslepen-
de verhaal.

Anubis en de wraak van Arghus
Omdat Appie jarig is, gaan de 
Anubis bewoners naar een oud 
landhuis. Tijdens het horrorfeest-
je slaat de klok twaalf en begint 
het huis te spoken. Als ze een 
voor een verdwijnen, denkt Ap-
pie dat het huis bewoond wordt 
door een vampier en is hij vast-
besloten om hem te zoeken. 
Maar Nienke twijfelt, waarom 
vindt ze overal in huis bood-
schappen over vriendschap en 

eenzaamheid? En is de vreem-
de man die in huis ronddoolt een 
hulpje van de vampier of pro-
beert hij hen iets duidelijk te ma-
ken? 
Als Appies actie mislukt, lijkt al-
les verloren. Maar dan neemt 
Nienke het heft in handen en 
bedenkt een dapper plan waar-
mee ze Fabian en alle andere 
verdwenen vrienden probeert te 
redden.

Nieuw Alzheimer Café
in Beverwijk/Heemskerk
Regio - Op dinsdag 5 januari 
wordt een nieuw Alzheimer Ca-
fé geopend. Naast de bestaan-
de cafés in IJmuiden en Castri-
cum wordt een derde café in Be-
verwijk en Heemskerk in gebruik 
genomen. De locatie is Brasserie 
Waterrijck en ligt op de rand van 
Beverwijk en Heemskerk aan de 
Lessestraat 4 in Heemskerk.
Het Alzheimer Café begint met 
een inloop om 19.30 uur en het 
programma start om 20.00 uur. 
De eerste avond heeft als thema: 
‘Zorgen maken over je (partners) 
geheugen.’ Dit thema wordt in-
geleid worden door Gerrit van 
Gelderen, coördinator van Open 
Inloop ‘de Ontmoeting’.
Door de opening van een derde 
café is de verdeling over de regio 
evenwichtiger en voor een groot 
aantal belangstellenden dich-
ter bij huis en daardoor voor hen 
beter bereikbaar. Omdat er nu 
15 maal per jaar een café-avond 
gehouden wordt, betekent het 
ook dat voor de betrokkenen de 
mogelijkheid groter wordt om 
een avond bij te wonen en heeft 
men meer keuze vrijheid als het 

om de locatie gaat. In het con-
tact met dementerenden en hun 
partners blijkt veelal dat er een 
taboe rust op het praten over de 
ziekte en de gevolgen die deze 
met zich meebrengt. Tegelijker-
tijd hebben mensen heel veel 
vragen over het verloop van het 
ziekteproces en de mogelijkhe-
den voor ondersteuning van de 
mantelzorgers.
Het Alzheimer Café biedt een 
plaats waar op een ongedwon-
gen wijze informatie gegeven 
wordt, vragen gesteld kunnen 
worden en ervaringen kunnen 
worden gedeeld.

Huisartsenpraktijk Leemhuis 
als duopraktijk voortgezet
Castricum - De sedert 1983 in 
Castricum gevestigde praktijk 
van huisarts Leemhuis wordt per 
1 januari voortgezet in duover-
band onder de naam huisartsen-
praktijk Leemhuis/Van der Maar-
el. Dit heeft te maken met het 
feit dat huisarts Wendy van der 
Maarel, die reeds enkele jaren in 
de praktijk werkzaam is, als vol-
ledig partner van Aart Leemhuis 
de praktijk samen met hem gaat 
voortzetten.
In een brief aan alle patiën-
ten maken Leemhuis en Van 
der Maarel duidelijk dat het in 
de huidige tijd haast niet meer 
mogelijk is een huisartsenprak-
tijk als solist voort te zetten. Zo-
wel de overheid als de ziektekos-

tenverzekeraars en de eigen be-
roepsorganisatie stellen zoveel 
eisen aan een goede, kwalitatief 
hoogstaande praktijkvoering dat 
veel tijd en energie van de art-
sen gaat zitten in allerlei organi-
satorische activiteiten achter de 
schermen. Patiënten waarderen 
dit niet altijd want zij zien hun 
dokter niet, terwijl die wel voor 
hen druk bezig is. Door nu de-
ze activiteiten onderling te ver-
delen, zal er meer tijd overblijven 
voor het rechtstreekse patiën-
tencontact menen Leemhuis en 
Van der Maarel en dat zullen de 
patiënten vast waarderen. 
De huisartsen stellen in hun 
brief verder dat zij geen onder-
linge taakverdeling in de zorg 

Opruimen van vuurwerkafval
Castricum - Vuurwerk hoort, 
net als oliebollen en champag-
ne, bij de jaarwisseling. Toch zit-
ten er minder leuke kanten aan. 
Vuurwerkafval vervuilt de stra-
ten en kan gevaarlijk zijn. Dui-
zenden kilo’s vuurwerkafval ont-
sieren jaarlijks het straatbeeld in 
de gemeente. Kinderen struinen 
de straten af op zoek naar niet 
afgegaan vuurwerk. Elk jaar ge-
beuren hierdoor ernstige onge-
lukken. Daarom is het belang-
rijk om het vuurwerkafval op te 
ruimen. De meeste vuurwerk-
verkooppunten in de gemeente 
Castricum leveren een afvalzak 
en een informatiefolder bij het 
vuurwerk.

Tips om risico’s te beperken
Tijdens de jaarwisseling 2008-
2009 zijn 790 Nederlanders als 
gevolg van vuurwerk, behandeld 
op de eerste hulp van een zie-
kenhuis. De helft van de slacht-
offers is gewond geraakt door 
vuurwerk van een ander. Wees 
dus alert bij het afsteken van en 
het kijken naar vuurwerk. Vol-
doende afstand houden is es-
sentieel! Met deze tips voor het 
veilig afsteken van vuurwerk be-
perkt men de risico’s voor zich-
zelf, de dierbaren en andere om-
standers: ruim vuurwerkafval ge-
lijk op en gooi het als het is afge-
koeld bij het huisvuil. 
Maak vuurwerkafval eerst nat 
voor het opruimen. Steek nooit 
blindgangers en beschadigd 
vuurwerk opnieuw af. 
Dompel afgestoken vuurwerk 
én blindgangers onder in een 
emmer water. Verzamel direct 
na het afsteken het vuurwerk, 

of doe dit zo vroeg mogelijk op 
nieuwjaarsdag en veeg de boel 
aan. Laat nooit kinderen alleen 
vuurwerk opruimen. Zet sier-
vuurwerk stabiel neer op een 
vlakke ondergrond. Steek vuur-
pijlen af uit een verzwaarde fles 
of pvc-buis. Houd voldoende af-
stand en gebruik altijd een aan-
steeklont.
Vuurwerk afsteken is leuk, maar 
geeft ook veel troep. Vuur-
werkresten, soms met gevaar-
lijk korte lontjes, verpakkingen 
en lege flessen zijn niet te voor-
komen. Maar opruimen kan wel. 
Pak daarom even de bezem en 
veeg de straat schoon. Kijk ook 
eens op www.nederlandschoon.
nl.

Glas in de glasbak
De dagen na de feestdagen 
staan garant voor extra drukte 
bij de glasbak. Soms is het zelfs 
zo druk dat het glas niet meer 
in de glasbak gedeponeerd kan 
worden. Om dit te voorkomen 
kan men even wachten met het 
wegbrengen van uw oude glas. 
Na drie dagen is de ergste druk-
te vaak weer achter de rug.

voor de patiënten hebben ge-
maakt. Alle denkbare zaken kun-
nen dus aan hen beiden worden 
voorgelegd. Maar aan persoon-
lijke wensen en verlangens van 
patiënten zal zoveel als moge-
lijk tegemoet worden gekomen, 
schrijven Leemhuis en Van der 
Maarel.

Dankzij de reorganisatie in de 
praktijk bestaat ook weer de mo-
gelijkheid van inschrijving van 
nieuwe patiënten. Tevens zul-
len direct in het nieuwe jaar de  
avondspreekuren worden hervat 
alsmede het spreekuur voor het 
biamed-dieet-programma (bia-
med.nl). De twee huisartsen zul-
len de komende tijd daarnaast 
inzetten op een nog belangrijke-
re rol voor hun reeds uitgebreide 
internetsite en voor de heraccre-
ditering van de praktijk voor het 
vierde achtereenvolgende jaar. 

Politie treedt op tegen ille-
gaal vuurwerk en overlast
Regio - De viering van Oud en 
Nieuw is een feestelijk gebeu-
ren. De politie werkt samen met 
bijvoorbeeld de brandweer, de 
gemeente en ook scholen om de 
jaarwisseling zo veilig mogelijk 
te laten verlopen. 

Dit geldt zowel voor de avond en 
nacht van 31 december als de 
periode daarvoor. 

Ook het voortijdig afsteken van 
vuurwerk en het in bezit hebben 
van illegaal vuurwerk wordt aan-

gepakt. Meld het de politie als 
men overlast heeft.
 
Denk erom dat er een HALT-straf 
(voor 12 tot en met 16-jarigen) of 
een boete staat (beginnend van-
af 50 euro) op het te vroeg afste-
ken of in het bezit hebben van 
vuur-werk. De hoogte van de 
boete voor personen ouder dan 
16 jaar wordt bepaald door Jus-
titie.
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Reddingsbrigade aast op 
‘Goede doelen status’
Castricum - De Reddingsbriga-
de in Castricum kan in de toe-
komst rekenen op de steun van 
een speciale Stichting als het 
gaat om fondsenwerving. Met 
deze Stichting verwacht men de 
felbegeerde ‘Anbi’ status binnen 
te halen, wat donateurs en on-
dersteunende bedrijven extra –
belastingtechnische - voordelen 
biedt. Daarnaast gaat de Stich-
ting onder-
steuning bie-
den op het 
vlak van voor-
lichting, pre-
ventie en op-
leidingen.
Op 17 decem-
ber werd ten 
kantore van 
Notaris Duin 
te Castricum 
de Stichting ‘Steun de Redding-
brigade’ (kortweg SDRB) op-
gericht, welke zich gaat richten 
op fondsenwerving en optimale 
besteding van donaties voor de 
reddingsbrigade. 
Dankzij de inzet van notaris Gert 
van Duin werd reeds in vroeg 
stadium de lat hoog gelegd: het 
behalen van de Anbi status voor 

De Hel van ‘63 in de Constantijn Huijgensstraat 

Barre tocht voor bezorger

Foto: Leo Tillmans senior.

Heemskerk - Voor wie dacht 
dat er vorige week een dik pak 
sneeuw lag, deze foto om te la-
ten zien dat het veel erger kan. 
Leo Tillans senior maakte dit 
prachtige plaatje op 13 janua-
ri 1963 in de Constantijn Huij-
gensstraat. 
Met als decor de boerderij van 
Dijkman zien we een kranten-
bezorger die vanwege het extre-

me weer wordt bijgestaan door 
zijn vader. Ze ploeteren voort bij 
een gure wind en een spekglad-
de weg. 
Vijf dagen later werd in Fries-
land de memorabele twaalfde 
Elfstedentocht gereden, waar de 
nieuwe film: De Hel van ‘63 over 
gaat. 
De film van Steven de Jong ver-
telt deels over de barre omstan-

digheden waarin deze Elfsteden-
tocht werd gereden. Bij de start 
lag er 20 cm sneeuw en was het 
-18. De gevoelstemperatuur lag 
echter veel lager. Het ijs was am-
per begaanbaar door scheu-
ren, hobbels en spleten. Slechts 
69 deelnemers haalden het Elf-
stedenkruisje. Reinier Paping 
schreef de overwinning op zijn 
naam.

Adverteren in de Castricummer en Uitgeester Courant? Bel 0255-520456 

Oproep aan oud-
leerlingen Kandelaar
Castricum - De Stichting Kande-
laar Castricum doet een oproep 
aan oud-leerlingen en voorma-
lig onderwijzend personeel van 
de vroegere basisschool. Doel 
is om het benodigde geld bijeen 
te brengen een replica te reali-
seren van het keramische tegel-
tableau dat de school ooit sier-
de. Toen in 2000 de oude Kan-
delaarschool werd gesloopt is 
het gelijknamig keramische te-
geltableau gered van ondergang 
en opgeslagen in een loods van 
de gemeente. Hiervoor wordt al 
tien jaar naar een passende bin-
nenlocatie gezocht. De Stich-
ting Kandelaar Castricum heeft 
in 2005 het idee opgevat om een 
replica te plaatsen in het plant-
soen op de hoek bij basisschool 
De Sokkerwei. Het ontwerp is 
gemaakt, een projectleider aan-
gesteld en twee aannemers ge-

vonden voor de bouw. De kos-
ten zijn gecalculeerd op 35.000 
euro. Na twee benefietconcer-
ten in 2006 en 2008 en een lo-
terij is er nu 1.250 euro in kas. 
Onder voorwaarden wil de ge-
meente Castricum een subsidie 
toekennen van 5.400 euro. De 
stichting probeert verder kosten 
te besparen door het werk onder 
te brengen als stageopdracht bij 
een technische opleiding. 

Er is dus nog 28.350 euro nodig 
voordat er gestart kan worden. 
Aan donateurs wordt gevraagd 
een mail te sturen aan kande-
laar@kandelaarcastricum.nl of 
een bedrag over te maken op 
rabobankrekening: 11.44.14.300 
t.n.v. Stichting Kandelaar Cas-
tricum in Castricum. Informatie 
kan ook telefonisch worden in-
gewonnen: 06-53838888. 

Werkzaamheden Dorps- 
straat gaan van start
Castricum - Wethouder R. 
Beens verricht op maandag 11 
januari de officiële aftrap van de 
herinrichting van de Dorpsstraat. 
Daarmee gaan de werkzaamhe-
den officieel van start. De herin-
richting gaat in totaal zo’n tien 
maanden duren.
Direct in het nieuwe jaar wordt 
gestart met de eerste fase, het 
deel tussen Torenstraat en Ver-
legde Overtoom. Het gehele 
werk is opgedeeld in vier fases, 
om zo de overlast te beperken en 
de bereikbaarheid zo goed mo-
gelijk te houden. 
De voorbereidende werkzaam-
heden beginnen op 4 janua-
ri met het aanbrengen van een 
omleidingsroute, en het aanleg-
gen van kabels voor lichtmas-
ten. Ook worden de eerste bo-
men gekapt. 
Op 11 januari start aannemer 
Van Vuuren Wegenbouw met het 
opbreken van de eerste bestra-
ting op het pleintje tegenover de 
Burgemeester Mooijstraat. De ri-
olering wordt aangepast en de 
bestrating tot de rijbaan wordt 
vernieuwd. Daarna wordt de rest 
van het deel van fase 1 van nieu-

we bestrating voorzien. In maart 
krijgt dit deel een nieuwe rode 
asfaltlaag en er worden nieuwe 
bomen geplant. 

Aftrap
Wethouder Beens van verkeer 
geeft het officiële startsein voor 
de herinrichting. Met een shovel 
zal ze de eerste ‘hap’ klinkers uit 
het wegdek halen. Dat doet ze 
op maandag 11 januari om 11.00 
uur op het plein bij Bergers Eten 
en Drinken en De Balustrade.

Verkeer
Het deel waar gewerkt wordt, 
is afgesloten voor autoverkeer. 
Voetgangers en fietsers kun-
nen wel passeren. Alle winkels 
blijven bereikbaar, zo nodig via 
loopschotten.
Tijdens de herinrichting wordt 
het doorgaande verkeer om-
geleid via de Mient, Ruiterweg, 
Kleibroek en de Oranjelaan. 
Tijdens de eerste fase is de Bur-
gemeester Mooijstraat alleen 
bereikbaar vanaf de Stations-
weg. Het eenrichtingverkeer in 
deze straat is dan tijdelijk om-
gedraaid. Om verkeersproble-

men te voorkomen wordt er in de 
Henry Schuytstraat tijdelijk een-
richtingverkeer ingesteld van-
af de Burgemeester Mooijstraat. 
Inrijden vanaf de kruising met de 
Pernéstraat is dan tijdelijk niet 
toegestaan.

Spreekuur
Twee maal per week kunnen be-
langstellenden vragen of op-
merkingen kwijt in de bouwkeet 
op het pleintje naast het Oude 
Raadhuis. Elke dinsdag en don-
derdag tussen 10.00 en 11.00 uur 
zitten er medewerkers klaar.

Fietsstraat
Over een maand of tien is de ge-
heel vernieuwde winkel- en uit-
gaansstraat een feit. Bijzonder 
aan dit alles is dat het ontwerp 
gemaakt is door degenen die het 
meest te maken hebben met de 
Dorpsstraat: winkeliers, horeca, 
bewoners en belangenorganisa-
ties maakten een ontwerp voor 
een straat waar het goed winke-
len en uitgaan is en waar de ver-
keersveiligheid voorop staat. De 
Dorpsstraat wordt een fietsstraat 
waar de auto te gast is.

goede doelen. Met de Anbi sta-
tus krijgt de donateur de garan-
tie dat ten minste 90% van al-
le gelden ten goede komen aan 
de feitelijke doelstelling. Boven-
dien zijn er voor zowel particu-
lieren en bedrijven fiscale voor-
delen  verbonden aan het schen-
ken aan de Stichting. De voorde-
len voor de gever kunnen hierbij 
oplopen tot 52%. Daarmee snijdt 

het mes aan 
twee kanten, 
want ook het 
goede doel 
profiteert di-
rect van de-
ze voordelen. 
De stichting 
wordt be-
stuurd door 
( o u d - ) b e -
stuursleden 

van de Reddingsbrigade en kent 
bovendien een onafhankelijke 
Raad van Toezicht welke contro-
le uitoefent op de taken. 

Met de Inspecteur van de Belas-
tingdienst is inmiddels overlegd 
over de toekenning van de Anbi 
status en het jaarlijkse toezicht 
op de boeken. 
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Junioren CAS RC in het nieuw
Castricum - De junioren van CAS RC zijn in het nieuw gestoken 
door de sonsoren Jonker Bouwtechniek, S. Jonker Installatiewerken 
en Schildersbedrijf Nico Limmen allen te Uitgeest en MP Schilders te 
Castricum. De junioren van CAS RC spelen momenteel om het kam-
pioenschap van Nederland en staan ongeslagen aan kop. Op de fo-
to v.l.n.r.: Nico Limmen, Wim Tiggelaar, spelers, Theo Jonker en Sjaak 
Jonker.

Oliebollentoernooi 2009 kent 
alleen maar echte toppers
Regio - Op 30 december vindt 
het jaarlijkse Oliebollentoernooi 
plaats in sporthal Beverwijk. Dit 
jaar zullen, nadat men het twee 
jaar met een team minder heeft 
moeten doen, weer 16 teams van 
de partij zijn uit de regio IJmond 
en omstreken. 
Het wordt dit jaar alweer voor 
de 24ste keer georganiseerd. In-
middels is de organisatie ook al 
heel stiekem begonnen met het 
maken van plannen voor de zeer 
feestelijke editie van dit fantas-
tisch evenement. Zo wordt er on-
dermeer op deze dag het start-
schot gegeven voor een grote 
kledingsinzamelingsactie waar 
de opbrengst natuurlijk ten ba-
te gaat van 25 jaar Oliebollen-
toernooi. Oftewel iedereen, be-
zoeker of geen bezoeker van het 
toernooi, kan deze dag daar zijn/
haar oude kleding dumpen in 
een daarvoor speciaal gereed 
staande vrachtwagen. 
Het toernooi is elk jaar weer een 
feest, om niet alleen aan deel te 
nemen, maar zeer zeker om daar 
ook bij aanwezig te zijn. En dat 

blijkt ook wel, als men kijkt naar 
de vele bezoekers die dit unieke 
evenement jaarlijks naar sport-
hal Beverwijk trekt. Naast het 
voetbal met een knipoog tot een 
potje voetbal van hoog niveau, 
kent het toernooi jaarlijks nog 
meer bijzondere en leuke acti-
viteiten. Naast dat er natuurlijk 
oliebollen ter overvloede te be-
stellen zijn, zijn er ook prachtige 
prijzen te winnen tijdens de lo-
terij. En niet alleen dat, elk jaar 
wordt het toernooi ook verblijd 
met een muzikaal optreden. Wat 
voor de deelnemers en aanwe-
zigen altijd weer een feestje is. 
Wie er dit jaar zal gaan optreden, 
dat blijft net als de BN’er die de 
prijzen uitreikt, zoals vele ande-
re jaren nog even geheim en dus 
een grote verrassing voor ieder-
een die deze dag in de sporthal 
is. Maar onder andere gingen de 
volgende artiesten en beken-
den uit de voetbalwereld hun al 
eens voor: Marcel Kramer, Imca 
Marina, Jan Muhren en Wolter 
Kroes, Gerrie Muhren, Louis van 
Gaal, Rafael van der Vaart en ve-

De winnaars van 2008.

le anderen. Sinds drie jaar wordt 
er ook een Penalty Bokaal Com-
petitie gehouden, waar elk team 
één speler voor heeft afgevaar-
digd. En al deze gelukvogels mo-
gen dan proberen de selectie-
keepers van D.E.M te passeren. 
Dit jaar is wederom één van die 
keepers Erwin Hoogland. Inmid-
dels is hij een vertrouwd gezicht 
geworden op het toernooi.
Wie ook al jaren, maar dan ook 
echt al jaren van de partij zijn 
en eigenlijk ook niet meer weg 
te denken zijn van het toernooi, 
dat zijn de scheidsrechters Toon 
Minneboo, Sjaak Gart  en Neder-
lands meest populaire scheids-
rechter Jan Keizer uit Volendam. 
Het Oliebollentoernooi is in 
Sporthal Beverwijk, van Loenen-
laan 1. Het toernooi gaat van 
start om 10.00 uur en wordt ge-
opend door wethouder mw. Ed-
zes-Altena van de gemeente Vel-
sen. Het toernooi zal rond 18.00 
uur worden afgesloten, waar-
na de deelnemers en vrijwilligers 
een broodmaaltijd gaan nuttigen 
in de kantine van DEM.

Klaverjasdrive voor KIKA
Akersloot - Zondag 3 janua-
ri wordt in café De Vriendschap 
in Akersloot weer een klaverjas-
drive georganiseerd. Deze kla-
verjasdrives worden eenmaal per 
maand gehouden. Tijdens deze 
drives een prijzentafel met prij-
zen zoals koffiemachines, reis-
koffers, levensmiddelenpakket-
ten, paling, radio‘s. Hoofdprijs 
ditmaal is een dvd-speler.
Naast het klaverjassen ook een 
superverloting met daarin dezelf-
de prijzen als met het klaverjas-

sen. Een deel van de opbrengst 
gaat naar de Stichting KIKA die 
de belangen van kankerpatiënt-
jes behartigt. Vanwege het 30-
jarig jubileum van de familie Le-
vering in De Vriendschap heb-
ben zij besloten deze stichting in 
2010 te gaan steunen. Men kan 
zich van tevoren telefonisch op-
geven, tel. 0251-312866 om ze-
ker te zijn van een plaatsje. De 
kosten van deelname bedragen 
4,50 euro. De aanvang van deze 
drive is 15.00 uur.

Nieuwjaarswedstrijd 
en receptie bij CAS RC
Castricum - Bij de Castricum-
se Rugby Club wordt traditioneel 
de Oud tegen Jong wedstrijd ge-
speeld op 1 januari. Om 2010 
goed in te luiden verschijnen de 
35-plussers van CAS RC, beter 
bekend als de Kannibalen, om 
15.00 uur op het veld, nadat het 
nieuwe jaar met een luide knal is 
begroet. Dan zullen ook de jonge 

goden het veld betreden. Dit jaar 
zal dat team bestaan uit spelers 
die voor het 1e of 2e jaar in de 
senioren uitkomen, aangevuld 
met spelers die nog niet lan-
ger dan een jaar lid van CAS RC 
zijn. De sportieve inspanningen 
kunnen vervolgens tijdens de 
Nieuwjaarsreceptie worden be-
sproken. Aanvang van het offici-

ele gedeelte is rond 16.00 uur in 
het clubhuis op sportpark Wou-
terland! Ook in het eerste week-
end van januari wordt er al voor 
de competitie gespeeld. Op zon-
dag 3 januari staat het inhaaldu-
el tussen de reserves van ’t Gooi 
en de Shadows van CAS RC in-
gepland. De andere teams zijn 
nog vrij.

Limmen wint de tafel-
tennis-clusterontmoeting

Akersloot - Woensdagmiddag 
23 december speelden de ta-
feltennisers/sters van Akersloot, 
Limmen, Heemskerk en Alkmaar 
weer tegen elkaar. 24 spelers en 
speelsters van de diverse ver-
enigingen namen het tegen el-
kaar op. Het werd een sportie-
ve middag waar op sommige ta-
fels fraaie staaltjes tafeltennis te 
zien waren. Diverse malen moest 
een derde game uitsluitsel bren-
gen wie de winnaar/winnares 
zou worden. Met name poule 1 
en 2 moest door onderling resul-
taat bepaald worden wie de win-
naar werd. Geen van de deelne-

mers bleef namelijk ongeslagen. 
In poule 1 werd Jori Vreeker 
(Heemskerk) en in poule 2 Je-
roen de Kraker (Heemskerk) de 
winnaars.
In poule 3 was Emmy (Limmen) 
ongenaakbaar en won als enig-
ste al haar partijen. 
Het gemiddelde wedstrijdpun-
ten per vereniging werd na af-
loop bepaald.
1. Limmen met 5,6 wedstrijdpun-
ten, 2. Heemskerk met 4,4 wed-
strijdpunten, 3. Meertreffers met 
3,1 wedstrijdpunt en 4. Alkmaar 
Tebunus met 1,3 wedstrijdpun-
ten.
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Zilver voor Thom en Julia
Castricum - Thom en Julia de Vries, broer en zus hebben zondag 
13 december meegedaan aan de georganiseerde jeugdschaatsweds-
tijd voor de jeugdschaatsers van alle ijsclubs die op de Meent in Alk-
maar meedoen aan het jeugdschaatsen. Vanuit de IJsclub van Castri-
cum/Bakkum, de VKIJ, hebben zij allebei twee keer honderd meter en 
driehonderd meter geschaatst. Thom deed dit in een tijd van 15.05 en 
43.38 en Julia deed dit in een tijd van 15.10 en 41.93. Dit hebben zij 
zo goed gedaan, dat ze allebei met de zilveren bokaal naar huis terug-
keerden, waar ze erg blij mee zijn.

Traditionele Nieuwjaars- 
receptie bij Vitesse’22

Castricum - Op Nieuwjaarsdag 
is er de traditionele ‘Nieuwjaars-
receptie’ van Vitesse’22. De re-
ceptie begint om 15.00 uur en 
wordt voorafgegaan door ver-
schillende wedstrijden. Nu al is 
zeker dat het huidige ‘eerste elf-
tal’ zal spelen tegen een team 
van ‘oud eerste elftal’-spelers. De 
wedstrijden beginnen om 13.30 
uur. Iedereen is uitgenodigd, dus 
leden, oud-leden, ereleden, sup-
porters, sponsors, vrijwilligers en 
ouders van spelers en verder ie-
dereen die Vitesse’22 een warm 
toedraagt uit om aanwezig te zijn 
op de Nieuwjaarsreceptie.
 
Snertdag
Op 10 januari is de Snertdag in 
de Vitessekantine. Na het lopen 
van de halve marathon is er snert, 
roggebrood, glühwein en warme 
chocolademelk in de kantine. Te-
vens wordt er een gele trui uit-
gereikt aan de snelste man en 
de snelste vrouw. Om hiervoor in Cor Zonneveld.

aanmerking te komen kun je bij 
de pr-commissie@vitesse22.nl 
aanmelden dat je meeloopt met 
de halve marathon. 

Cor Zonneveldtoernooi 
Het Cor Zonneveldtoernooi is 
op 2 en 9 januari. Dit is het toer-
nooi waarin ze hun Cor bedan-
ken. Hij is al jaren een graag ge-
ziene man op de club en is nooit 
beroerd om zijn handen uit de 
mouwen te halen. Een Vitesse-
naar in hart en nieren en de Tref-
fer is zijn tweede thuis. Zie ook 
de speciale Cor Zonneveld Hy-
ves: http://corzonneveld.hyves.
nl/fotos/117701714/0/duti/.

Boardingtoernooi
In het weekend van 8, 9 en 10 
januari wordt een boarding-
toernooi in sporthal de Lelie in 
Akersloot gehouden voor F-1, F-
2, E-1 en E-2.
Op 9 januari is het jaarlijke boar-
dingtoernooi voor senioren.

Dansen op Nieuwjaarsbal
Castricum - Op 2 januari van 
15.00-18.00 uur is in danstudio 
Fruns aan de Verlegde Overtoom 
9 in Castricum een nieuwjaars-
bal. Er kan gedanst worden op 
jazzmuziek. De jazzdans lindy-
hop is de specialiteit van Fruns. 
Uiteraard kan onder andere de-
ze dans ook zelf gedanst worden 
op jazzmuziek.
Wynzen Pauzenga en Pauline 
Jansen zullen gratis een korte 

kennismakingsworkshop in deze 
nieuwste dans geven. Daarnaast 
zullen zij ook enkele demonstra-
ties geven. De workshop zal om 
16.00 uur plaatsvinden. Er wor-
den ook oude muziek en dans-
films vertoond als decor. Entree 
is gratis. 

Voor meer informatie kan men 
bellen met Wynzen, 06-51046044 
of emailen naar info@fruns.nl.

Oliebollentoernooi van The Sea 
Devils was ouderwets gezellig!
Castricum - Met ongeveer 100 
deelnemers was het jaarlijkse 
toernooi van de Basketbalver-
eniging The Sea Devils opnieuw 
een succes. Met zes teams in de 
recreanten poule en vijf teams in 
de fanatieke poule werd er weer 
voor de oliebolleneer gestreden.  
Bij de recreanten waren heel wat 
nieuwe deelnemers actief die na 
twee dagen zwaar tafelen het 
soms conditioneel wat moelijk 
hadden. Scouts waren volop ac-
tief om de talentjes van de toe-
komst te zien spelen.
Bij de recreanten maakte de lo-
kale favoriet RAK–C+ hun re-
putatie waar door alle partijen 
te winnen. Alleen tegen Zwiers 
Bandits en Vingerhoed Magic 
hadden ze het even moeilijk. 
Uitslag 1. RAK –C+, 2. Ziers Ban-

dits, 3. Zeeman Flyers, 4. Voebel 
Collection en Vingerhoed Magic 
en laatste Kolkman Nets.
Bij de fanatieke deelnemers was 
de strijd  bijzonder spannend. 
Men speelde fanatiek en buiten-
gewoon sportief.  Sommige ac-
ties waren oogstrelend en met 
name de niet basketballers gooi-
den soms de onmogelijkste bal-
len door het netje.
Bij het begin van de laatste wed-
strijd  stond de Friends Company 
met alle gewonnen wedstrijden 
er het beste voor, alleen moes-
ten ze nog wel even hun laat-
ste wedstrijd tegen de Castri-
cum Outlaws winnen. De Out-
laws bestond alleen uit basket-
ballers met ook nog veel leng-
te terwijl de Friends een mix was 
van ervaren basketballers en niet 

basketballers. Friends nam een 
voorsprong maar delfde uitein-
delijk het onderspit. Door deze 
verliespartij bleken er drie teams 
gelijk te zijn geëindigd en was 
het doelsaldo bepalend. Zon-
der calculator kweet Bert van 
de Geest zich van deze ingewik-
kelde taak en kwam met de ver-
rassende conclusie dat de Strij-
der Knights met de overwinning 
naar huis gingen.

Eindstand. 1. Strijder Knights, 2. 
Castricum Outlaws, 3. Friends 
Company, 4. U18 Pirates en 5. 
Los B Boy Blatches.  
De 3 punt contest werd ook door 
een Strijder Knight gewonnen en 
wel Fabian.
Een geslaagde dag zonder bles-
sures en met veel oliebollen.

Verlies voor de dames 
1 van Croonenburg
Castricum - Vorige week zater-
dag moest Croonenburg (nu op 
de 4e plek) spelen tegen Spaar-
nestad d1, wat op dat moment 
de ranglijst aanvoerde. De eerste 
set begon al goed met een blok 
van Marjolein Hattink. Er werd 
goed gespeeld wat leidde tot 
een voorsprong voor Croonen-
burg. Na een tweede time out 

voor Spaarnestad op de stand 
van 9-3, ging Spaarnestad be-
ter spelen. Met een blok en aan-
vallen brachten zij de stand weer 
gelijk. Deze gelijke stand bleef 
tot op het allerlaatste moment. 
Op 22-24 achterstand scoorde 
Merel Gerritsen met een aanval, 
gevolgd door een paar services. 
En met een blok van Nancy van 

Rooij eindigde deze spannende 
set in 28-26 winst.
De tweede set begon ook weer 
goed. Spelverdeelster Rebec-
ca Boonman was goed aan het 
verdedigen en maakte twee aces 
met haar service, waardoor Croo-
nenburg wederom op een voor-
sprong kwam van 9-5. Door een 
service van Spaarnestad werd 

deze stand weer bijgetrokken en 
wederom ging de stand de rest 
van de set weer gelijk op. Uitein-
delijk werd deze set door Spaar-
nestad gewonnen met 26-24, 
overigens wel na twee dubieuze 
fouten van de scheidsrechter….
De derde set begon rommelig 
aan de kant van Croonenburg. 
Er was een slechte pass, en er 
werden een paar slordige foutjes 
gemaakt waardoor er met een 
achterstand van 2-6 werd be-
gonnen. Maar, ook Spaarnestad 
begon wat foutjes te maken, en 
door een servicereeks van Merel 
Gerritsen en wederom een blok 
van Nancy van Rooij werd de-
ze stand weer bijgetrokken. De 

rest van de set verliep goed en  
werd redelijk makkelijk binnen-
gehaald met 25-18.
De vierde set was helaas het om-
gekeerde van de derde set. De 
set ging dan ook naar Spaarne-
stad met 25-15. 
De vijfde en laatste set ging ge-
lijk op. Croonenburg kwam zelfs 
op een voorsprong van 8-5, maar 
deze voorsprong kon niet vast-
gehouden worden en werd er na 
een inspannende en spannende 
wedstrijd met 15-11 verloren.

Zaterdag 9 januari speelt Croo-
nenburg in de Beyneshal, dit 
keer tegen het eerste team van 
Spaarnestad. 
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Warming-up FCC in Witte Brug  
Castricum - Na de succesvol-
le eerste seizoenhelft kon FC 
Castricum wel wat rust gebrui-
ken. Daarom ging de selectie 
van coach Mark Kranendonk 
graag in op de uitnodiging van 
bedrijfsleider Herman van De 
Witte Brug om de Castricum-
se tweedeklasser in zijn sauna 
te ontvangen. De spelers geno-
ten met volle teugen van de faci-
liteiten en de rustgevende sfeer 
in De Witte Brug. Na afloop werd 
er onder het genot van een hapje 
en een drankje nog even nage-

kaart over de afgelopen maan-
den waarin FC Castricum be-
wees een aanwinst in de twee-
de klasse te zijn. Maar voor-
al werd er vooruitgekeken naar 
de ontknoping van de competi-
tie waarin FC Castricum voor één 
van de prijzen gaat. Aan het ein-
de van de avond werd Herman 
uitvoerig bedankt voor zijn gast-
vrijheid. “Wij stellen deze geste 
zeer op prijs”, sprak één van de 
spelers, “en hopen dat dit initia-
tief een vervolg krijgt.” (Foto: Han 
de Swart).

Croonenburg volleybal van zeven in 
2006 naar 100 jeugdleden in 2010

Castricum - Volleybalvereniging 
Croonenburg is in 2005 begon-
nen met het schrijven van een 
jeugdplan. Een van de doelstel-
lingen was om de jeugd weer 
enthousiast te krijgen voor vol-
leybal. In 2005 had de club nog 
maar zeven jeugdleden. Na een 
aantal clinics op basisscholen 
in Castricum steeg het leden-
tal snel naar 21. Vanaf dat mo-
ment groeide de jeugdafdeling 
gestaag. 

De voorzitter van de jeugd, Rein 
Luijckx is er van overtuigd dat 
alleen een zaalsportvereniging 
kan groeien als er goede trainers 
voor de groep staan. De club be-
schikt niet over een veldencom-
plex of eigen clubhuis. De jeugd-
leden moeten het echt heb-
ben van de uurtjes dat ze trai-
nen. Gelukkig heeft sporthal de 

Bloemen de gelegenheid gebo-
den om alle eerste trainingen op 
de maandagavond te centreren. 
De tweede trainingen zijn nu nog 
te veel verspreid in verschillende 
zaaltjes en op verschillende da-
gen. Het bestuur heeft er goede 
hoop op dat dat volgend jaar nog 
beter geregeld wordt. 
De trainers van Croonenburg 
zetten een goede sfeer neer en 
zorgen ook dat de spelers beter 
worden. Het is niet voor niets dat 
20 jeugdleden van Croonenburg 
in diverse regionale selecties zit-
ten. Dat is geen eenvoudige op-
gave geweest. Lang werd volley-
bal gezien als een middelbare 
schoolsport, niet geschikt voor 
kleintjes. Croonenburg heeft 
daar op ingespeeld en heeft het 
CMV concept van de volleybal-
bond overgenomen. Door een 
kleiner veld, een lichtere bal en 

aanpassing van de regels is de 
sport erg aantrekkelijk gewor-
den voor basisschoolkinderen 
(vanaf 5 a 6 jaar).

Alles wijst er op dat de doelstel-
ling, 100 jeugdleden in 2010, ge-
haald wordt. De teller van het 
aantal jeugdleden staat aan het 
einde van 2009 op 85. Jan Piet 
Luijckx, trainer van het eer-
ste uur verwacht nog een for-
se groei: ”In februari geven we 
nog 2x3 clinics op de Montes-
sorischool en op de Juliana van 
Stolbergschool. In maart organi-
seren we een twee tegen twee  
invitatietoernooi voor middelba-
re scholieren en dan begint eind 
april alweer het beachseizoen.  
Aan deze activiteiten houden we 
zeker nieuwe enthousiaste leden 
over.“  Het 100ste jeugdlid, zal, zo 
is de verwachting, ook behoor-
lijk in het zonnetje worden gezet. 
Berg en Bal heeft al een gratis 
klimsessie aangeboden. Diverse 
vrijwilligers zijn al op zoek naar 
meer sponsoren om een aantal 
ludieke activiteiten rondom het 
100ste jeugdlid te realiseren.
De club zit overigens na 2010 
niet stil. Er zijn alweer plannen 
om de jeugd verder door te la-
ten groeien. Voorzitter Pauzenga 
is daarover duidelijk: “Als we nu 
stoppen dan is de kans groot dat 
we inzakken. Als we verder aan 
onze kwaliteit werken dan zul-
len we blijven groeien.” Het be-
stuur hoopt in de ledenvergade-
ring van april het plan voor de 
hele club te presenteren met na-
tuurlijk daarin ruime aandacht 
voor de jeugd.

Sportmannen van Vitesse’22 
genomineerd bij verkiezingen
Castricum - Het is een eer voor 
Vitesse’22 dat Lennert Beentjes 
genomineerd is als sportman 
van 2009 en het Red Stars als 
team. De sportverkiezingen wor-
den georganiseerd door de ge-
meente Castricum en Radio Cas-
tricum 105. De gehele verkie-
zing kent vijf categorieën: sport-

vrouw, sportman, sporttalent, 
sporter met een beperking, en 
sportteam. Om alle nominaties te 
zien surft men snel naar: www.
castricum.nl sport, kunst en cul-
tuur. Op 10 januari van 13.00-
17.00 uur zal de uitslag bekend 
worden gemaakt in de kantine 
van VV Limmen. 

Strand- en duinloop AVC 
Castricum - De bosloopcom-
missie van AV Castricum zet 
voor de tweede keer de duin- en 
strandloop uit. Niet alleen een 
mooie laatste trainingsloop voor 
deelnemers aan de Halve Mara-
thon van Egmond, maar voor ie-
dereen die het nieuwe jaar goed 
wil beginnen en een boeien-
de route zoekt. Zondag 3 janu-
ari zijn er weer diverse afstan-
den. Voor de jeugd tot 14 jaar de 
2,3 km en 4 km met een herinne-
ring voor alle deelnemers. Deze 
lopen starten om 10.15 uur. Voor 
de volwassenen is er de keuze 
uit 4, 10,5 en de 15,0 km. De 15,0 

km geldt deze keer als wedstrijd-
afstand. De laatste twee afstan-
den gaan gedeeltelijk over het 
strand. De 4 km van de volwas-
senen start ook om 10.15 uur. De 
twee langste afstanden starten 
om 10.45 uur.
Deelnemers kunnen zich nog 
inschrijven tot vrijdag 1 janua-
ri 24.00 uur via www.avcastri-
cum.nl, waar ook de routekaar-
ten en nog veel meer nuttige in-
formatie staat. Na-inschrijving is 
mogelijk tot tien minuten voor de 
wedstrijd, maar wel duurder. De 
start is op het AV Castricum ter-
rein aan de Zeeweg.

Handbalvereniging  
Meervogels jubileert
Akersloot - In 2010 is het vijf-
tig jaar geleden dat enkele da-
mes op initiatief van toenmalig 
kapelaan de Boer een team op-
richtten om in Akersloot hand-
bal te spelen. Dit enkele team is 
in de loop der jaren uitgegroeid 

tot een levendige vereniging, die 
zijn sporen in de dorpsgemeen-
schap zeker verdiend heeft. Mo-
menteel is handbalvereniging 
Meervogels ’60 een actieve club 
met zo’n 16 teams, in alle leef-
tijdklassen. 

Kampioen tweede klasse afdeling Alkmaar ‘70-’71.

Dit gouden jubileum wordt bij de 
club op grootse wijze gevierd en 
wel het hele jaar door. Er staan 
leuke en sportieve evenementen 
op het programma voor de le-
den van de vereniging zelf, maar 
ook waar iedereen uit Akersloot 
en omgeving mee kan doen. Va-
riërend van een dropping tot het 
Zilveren Lelietoernooi en van 
een reünie tot een spectaculai-
re eindejaarsviering. De jeugd 
kan met Pasen eieren zoeken en 
heeft eind mei een kamp, terwijl 
de ouderen welkom zijn op de 
feestavond in september en een 
ludieke cabaretavond in novem-
ber. Ook de traditionele kien-
avond en het populaire Keezen 
zullen een plaatsje vinden in de 
volle agenda.
Het jaar wordt ingeluid met een 
nieuwjaarsreceptie in het ei-
gen clubgebouw, het Boshuis op 
zondag 3 januari en zal beginnen 
om 16.30 uur. Op deze receptie 
zullen de plannen voor het jubi-
leumjaar gepresenteerd worden, 
alsmede het speciaal voor dit 
jaar ontworpen logo. De jeugd 
zal op deze dag een verrassing 
ontvangen uit handen van het 
jubileumcomité. Iedereen, die 
de handbalvereniging een warm 
hart toedraagt is welkom.



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
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‘Vuurwerkafval, dat 
pakken we samen op’
Vuurwerk hoort, net als oliebollen en 
champagne, bij de jaarwisseling. Toch zit-
ten er minder leuke kanten aan. Vuurwerk-
afval vervuilt de straten en kan gevaarlijk 
zijn. Duizenden kilo’s vuurwerkafval ont-
sieren jaarlijks het straatbeeld in onze ge-
meente. Kinderen struinen de straten af op 
zoek naar niet afgegaan vuurwerk. Elk jaar 
gebeuren hierdoor ernstige ongelukken. 
Daarom is het belangrijk om het vuurwerk-
afval op te ruimen.

De meeste vuurwerkverkooppunten geven 
een speciale afvalzak mee en een folder 
met vuurwerktips. De afvalzak met vuur-
werkafval kan in de grijze afvalbak worden 
gestopt. Uw buurt en de gemeente zijn u 
dankbaar voor het opruimen van het vuur-
werkafval! Uiteraard veegt de gemeente in 
de dagen na de jaarwisseling ook nog de 
straten schoon.
Samen zorgen we voor een schoon en vei-
lig begin van het nieuw jaar!

Meldpunt voor 
kwetsbare mensen 
De Openbare Geestelijke Gezondheidszorg 
(OGGZ) richt zich in het algemeen op soci-
aal kwetsbare mensen die zorg en of hulp 
nodig hebben, maar deze niet krijgen. Zij 
weten niet waar ze de zorg kunnen halen. 
De zorg kan de mensen ook niet bereiken. 
Soms is die zorg echt nodig maar wil men 
de zorg niet. Het gaat dus om mensen 
die vaak niet in staat zijn om in de eigen 
bestaansvoorwaarden te voorzien en niet 
zelfredzaam zijn. Bovendien vragen zij niet 
om hulp. 

Kent u mensen die zich in een zorgwek-
kende situatie bevinden en niet uit zichzelf 
om hulp vragen of die hulp weigeren? Dan 
kunt u contact opnemen met het Meldpunt 
Vangnet en Advies Noord-Kennemerland. 
Het Meldpunt stapt op mensen af, is vast-
houdend, brengt hulpverleningsinstanties 
bij elkaar en laat de cliënt pas los als hij of 
zij wordt geholpen door de meest passende 
hulpverleningsinstantie. Het Meldpunt valt 
onder de GGD Hollands Noorden en werkt 
nauw samen met andere organisaties en 
meldpunten.

Meldpunt Vangnet en Advies Noord-
Kennemerland, Verdronkenoord 1, 1811 
BB Alkmaar, tel. (072) 5202963/06 - 
51358178; fax: (072) 5204036; e-mail: 
meldpunt-nk@ggdhollandsnoorden.nl.

Geluiden uit het Schipholoverleg
Hans van Schoor vertegenwoordigt de 
Castricumse bewoners in de CROS, de 
Commissie Regionaal Overleg luchthaven 
Schiphol.  In de CROS overleggen bewo-
ners, bestuurders en de luchtvaartpartijen 
over  zaken als geluidhinder, luchtveront-
reiniging en veiligheid. Inzet is hierbij een 
optimaal gebruik van de luchthaven en 
beperking van vermijdbare hinder. In deze 
rubriek bericht Hans van Schoor regelmatig 
over de ontwikkelingen.
De laatste maanden heeft u weinig van mij 
kunnen lezen. Er is het afgelopen jaar ook 
bijna niets gebeurd wat voor Castricum van 
belang is. Het enige besproken onderwerp 
is de verlengingen van het “nachtvluchtre-
gime” tot oktober 2010. Dit houdt in dat 
er glijvluchten uitgevoerd worden tot 6.30 
uur in plaats van  06.00 uur. Voor de mees-
te inwoners zorgt dat voor minder overlast 
maar voor Noord Bakkum betekent dit dat 
de nachtroute een half uur langer de be-
langrijkste vliegroute blijft.
Intussen zijn de bewonersgroepen verdeeld 
over de vertegenwoordiging aan De Al-
derstafel. Dat is een overlegorgaan boven 
het CROS en aan deze tafel bezetten de 
bewoners twee van de tien stoelen. Op dit 

moment zijn dit bewoners uit het gebied 
vlak rondom Schiphol zodat het buitenge-
bied (waaronder Castricum) niet vertegen-
woordigd is.
In 2009 is het aantal landingen over Cas-
tricum afgenomen. Vorig jaar waren dat er 
nog ruim 136.000 in de eerste tien maan-
den, dit jaar 114.510. Dit komt deels door 
de recessie in de luchtvaart maar ook door-
dat de Kaagbaan meer gebruikt wordt. De 
verwachting is dat pas na 2014 het aantal 
landingen over Castricum weer het niveau 
van 2008 zal bereiken. Voor de starts is het 
andersom. Dit heeft vooral consequenties 
voor Beverwijk en Velsen en minder voor 
het vliegtuiggeluid boven Castricum.
In de overleggen blijkt de sector problemen 
te krijgen met de lange taxitijd van de Pol-
derbaan naar Schiphol. Cluster Noord ziet 
kansen op verdere afname landingen op de 
Polderbaan als er meer gebruik gemaakt 
gaat worden van twee landingsbanen. 
Het aanvliegen verdeeld over twee banen 
is in 2010 een belangrijk onderwerp op de 
agenda. Meer invloed van de bewoners uit 
het buitengebied aan de Alderstafel is een 
ander belangrijk onderwerp voor volgend 
jaar.

Bewonersvertegenwoordiger 
Hans van Schoor



BOUWZAKEN
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:
171209	 Breedeweg 50 in Castricum

Het verwijderen van asbestplaten
181209	 Hoogevoort 33 in Castricum

Het plaatsen van een veranda/overkapping
211209	 Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum

Het vergroten van een vakantiewoning
	 Mozartlaan 2 in Castricum

Het bouwen van een woning
221209	 Boschweg 23 in Akersloot

Het bouwen van een woning
231209	 Westerweg 112 in Limmen

Het plaatsen van een garage
241209	 Buwitsacker 9 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 31 december 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening ontheffingen
Alkmaarderstraatweg 52 in Castricum

Het renoveren van een stolpboerderij en het 
plaatsen van een bijgebouw

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
211209	 Hendersonstraat 1 in Castricum

Het uitbreiden van de zolder en het wijzigen 
van de zijgevel

	 Gladiolenveld 61 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

231209	 Westerweg 17 in Limmen
Het plaatsen van een hobbystal (1e fase)

	 Koningsweg 30 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning en het vergro-
ten van dakkapellen

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
231209	 Lindenlaan 26 in Castricum

Het uitbreiden van de woning

Kapvergunning
211209	 Braveld in Castricum

Het kappen van 1 berk
	 Rondom Toermalijn aan het Korte land 3 in

Castricum
Het kappen van 7 populieren

	 Langs fietspad Walingstuin in Castricum
Het kappen van 2 populieren

	 Verdistraat t.h.v. nr. 8-14 in Akersloot
Het kappen van 3 elzen

	 Oude Haarlemmerweg in Castricum
Het kappen van een bosplantsoen

	 Sportcomplex De Puikman in Castricum
Het kappen van 4 wilgen

	 Hoek Geesterduinweg t.h.v. nr. 198 in Castri-
cum
Het kappen van 1 linde

Agenda
Raadsplein
6 januari 2010

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Vervolg bespreking bijdrage aan de Vereniging Vrienden van

De Bakkerij voor realiseren van een cultureel (pop)podium*
19:30 - 21:00 Stedenbouwkundige randvoorwaarden en voorbereidingskrediet

tbv nieuwbouw Paulusschool

21:00 - 21:30 Pauze

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21:30 - 23:00 Eventueel vervolg bespreking bijdrage aan de Vereniging Vrienden

van De Bakkerij voor realiseren van een cultureel (pop)podium*
21:30 - 23:00 Delegatie projectbesluit, grondexploitatieplan en buiten toepassing

verklaren beheersverordening 2009

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

Agenda
Raadsplein
7 januari 2010

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
19:30 - 21:00 Vervolg bespreking Structuurvisie herontwikkeling Duin en Bosch*
19:30 - 21:00 Evaluatie nota Grondprijzen

21:00 - 21:30 Pauze

Raadscarrousel
Tijd Onderwerp
21:30 - 22:30 Voortgangsrapportage,   Voorbereidingsbesluit en verlengen

Wet Voorkeursrecht Gemeenten Zandzoom
21:30 - 22:00 Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning incl.

amendement GroenLinks/Fractie Glass
22:00 - 22:30 Diverse technische onderwerpen / raadsvoorstellen*
a. Beslissing op bezwaar van Buurtcomité Geesterhage inzake niet

opheffen geheimhouding op de financiële bijlagen van het
Kultuurhuis

b. Motie CKenG inzake stimulering economie en BTW-tarief
c. Verslagen en besluitenlijsten Raadsplein 17 december 2009
d. Lijst van ingekomen stukken
e. Lijst ter inzage gelegde informatie
f. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp
22:30 1. Opening en mededelingen

2. Vaststelling agenda
3. Besluitvorming

a. Haalbaarheidsstudie Stationsomgeving
b. Bijdrage aan de Vereniging Vrienden van De Bakkerij voor reali-

seren cultureel ‘pop’podium (ovb uitkomsten carrousel 6 januari 
2010)

c. Beslissing op bezwaar van Buurtcomité Geesterhage inzake niet 
opheffen geheimhouding op de financiele bijlagen van het Kul-
tuurhuis (ovb uitkomsten carrousel)

d. Bekrachtiging geheimhouding vertrouwelijke bijlage project 
Zandzoom (ovb uitkomsten carrousel)

e. Motie CKenG inzake stimulering economie en BTW-tarief (ovb 
uitkomsten carrousel)

f. Verordening Ambtelijke Bijstand en Fractieondersteuning incl 
amendement GroenLinks/Fractie Glass (ovb uitkomsten car-
rousel)

WWW.CASTRICUM.NL

Commissie Bezwaarschriften 
Kamer II van de Commissie Bezwaar-
schriften Castricum houdt vergadering op 
woensdag 6 januari 2010 vanaf 19.30 uur 

in de gemeentelijke locatie te Limmen. De 
agenda leest u op www.castricum.nl > Ac-
tueel > Agenda > Bestuurlijke agenda.



“2010 wordt het jaar 
van mijn grote dromen” 
Castricum - Nienke Paarde-
koper is geboren en getogen in 
Castricum. Ze ging er naar de 
Montessori en naar het Jac P. 
Thijsse College. Ondertussen 
is zij 24 jaar, afgestudeerd aan 
de Rockacademie in Tilburg en 
geeft er als docent les. En maan-
dag 18 januari zingt Nienke on-
der haar artiestennaam Nina Ju-
ne in de Kleine Komedie in Am-
sterdam. “Wat zou ik het leuk 
vinden om veel mensen uit mijn 
geboorteplaats te zien daar.”
Nienke komt niet uit een muzi-
kaal gezin. “Nu hoor ik mijn moe-
der zeggen dat dat niet waar is, 
want mijn oma zong in een koor”, 
vertelt ze lachend. “Mijn ouders 
hadden wel in de gaten dat ik 
graag in het middelpunt van de 
belangstelling stond. Ik organi-
seerde playbackshows en zet-
te altijd allerlei typetjes neer. Ik 
deed auditie voor de jeugdthe-
atervereniging in Heiloo. Iede-
re zaterdag fietste ik met vrien-
dinnetjes naar het dorp verder-
op om een hele dag mijn fantasie 
de vrije loop te laten gaan. In het 
tweede jaar kreeg ik een hoofd-
rol en daar hoorden ook een 
aantal liedjes bij waarin ik solo 
moest zingen. Vanaf dat moment 

wilde ik niks anders meer. Op het 
Jac. P. Thijsse gaf ik me af voor 
de dramaproducties en volgde ik 
muzieklessen bij Michiel Ubas. 
Danny Bakkum vroeg mij om in 
zijn band te komen zingen en 
bij iedere muziekavond stond ik 
vooraan om een solo voor mijn 
rekening te nemen. Leontien van 
Leeuwen was mijn mentor tij-
dens mijn laatste jaren van het 
VWO en stimuleerde mij enorm 
om mijn eigen weg te vinden.” 
Het acteren ging Nienke goed 
af, maar zij kwam erachter dat 
de grootste kick gehaald werd 
uit het zichzelf op het podium 
en te zingen. Nienke: “De adre-
naline en kracht die dan in mij 
vrijkwamen werkten verslavend 
en ik bleef dat gevoel opzoeken. 
In 1999 hoorde ik van het ont-
staan van een nieuwe bijzonde-
re HBO-opleiding; de Rockaca-
demie in Tilburg. De leden van 
de band Krezip zaten er met zijn 
allen op en scoorden die zomer 
een enorme hit met “I Would 
Stay”. Een school waar mensen 
werden opgeleid om vervolgens 
beroemd te worden, dat klonk 
mij als muziek in de oren! Ik deed 
auditie en vertrok op mijn 18e in 
mijn eentje naar Tilburg. In mijn 

eentje in een grote stad terecht 
komen waar ik nog niemand 
kende, viel me zwaarder dan ik 
had gedacht. Ik moest vechten 
voor mijn plek en vroeg me re-
gelmatig af wat mij nou bijzon-
der maakte. Aan het begin van 
het derde jaar viel het kwartje; ik 
kon mensen raken met zingen! 
Ik hoefde alleen een verhaal te 
vertellen waarin ik zelf geloofde 
en mensen bleken te luisteren of 
zelfs ontroerd te zijn. Toen ging 
de knop om; ik wilde een cd ma-
ken en doorbreken. 
Nienke zocht een band en maak-
te liedjes. Zij spaarde haar stu-
dielening op om de studio te be-
talen. Ook doopte ik zichzelf als 
zangeres om tot Nina June. “In 
mijn eindexamenjaar werd ie ge-
boren; mijn debuutalbum Little 
Dreams. We haalden met de cd 
het nieuws; ik reikte mijn album 
uit aan minister Plassterk en in 
zijn kamer en zong voor hem. 
Ik studeerde midden in mijn re-
leasetour af, tekende een con-
tract bij een groot management-
bureau, trad op voor radio en te-
levisie en werd als klap op de 
vuurpijl gevraagd om de voor-
programma’s van Amerikaanse 
ster Beth Hart te verzorgen.” 

In 2008 sloot Nienke de tour af 
in Paradiso. “Wat ik heel bijzon-
der vond, was dat er heel veel 
mensen uit Castricum en omge-
ving waren gekomen. Ik stapte 
het podium op en keek recht in 
de ogen van mijn oude docenten 
Michiel Ubas en Leontien van 
Leeuwen. Achteraf kreeg ik een 
mail van ze waarin stond hoe 
trots ze op me waren. Toen heb 
ik wel even een traantje wegge-
pinkt.”
Dit jaar heeft Nienke bovendien 
een soundtrack gemaakt voor 
het boek Vaderstad van bestsel-
lerauteur Patrick van Rhijn. Het 
boek vertelt het autobiografi-
sche verhaal van een vader die 
de strijd om de voogdij over zijn 
dochtertje verliest nadat hij drie 
jaar in zijn eentje voor haar heeft 
gezorgd. “Het liedje Wonderwa-
ter, waarvan ik de tekst schreef 
over het omgaaf met verlies, 
verscheen bij de eerste 10.000 
examplaren van zijn boek en 
we maakte een mooie videoclip 
met Tatum Dagelet in de hoofd-
rol. Ons initiatief kreeg veel aan-
dacht in de media en we bun-
delden ook live onze krachten; 
hij las voor en ik zong mijn lied-
jes. Theaterprogrammeurs rea-
geerden zo enthousiast, dat ze 
ons wel wilden boeken voor een 
hele tour.” Nienke heeft er nu 
drie shows opzitten. “Ik vind het 
waanzinnig dat mensen nu een 
kaartje kopen om speciaal naar 
ons te komen kijken en luisteren. 
Dan merk ik ook dat al het har-
de werken zijn vruchten afwerpt. 

Maandag 18 januari spelen we 
in de Kleine Komedie in Amster-
dam. Het is een van de grootste 
zalen van onze tour en volgens 
theaterkenners ‘heilige grond 
waarop we spelen. Ook ben ik 
dit jaar gevraagd om de tweede-
jaars zangeressen les te geven 
op de Rockacademie en heb tien 
talentvolle vocalisten onder mijn 
hoede. En ik ben heel hard be-
zig met het schrijven van nieuwe 
stukken voor een volgend album. 
Het wordt een heel fris, positief 
maar ook ontroerend album, 
hoop ik, waarin ik zal laten horen 
dat ik gegroeid ben als zangeres, 
schrijver en artiest. 2010 wordt 
het jaar van mijn grote dromen. 
Zolang ik tussendoor maar even 
thuis bij mijn familie en vrien-
den in Castricum kan bijkomen, 
en de zeewind kan voelen die 
mijn hoofd leegblaast, heb ik er 
het volste vertrouwen in dat ik 
aankomend jaar weer een grote 
sprong voorwaarts kan maken.”

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. 

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.

Vooraankondiging m.b.t. 
Voorbereiding bestemmings-
plannen artikel 1.3.1 bro
Burgemeester en wethouders van Castricum geven 
overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimte-
lijke ordening (Bro) te kennen dat de volgende bestem-
mingsplannen worden voorbereid:

Bestemmingsplan ‘Oude Haarlemmerweg 46 - 
Castricum ‘t Geitenweidje’
Het plangebied ligt aan de oostzijde van de Oude 
Haarlemmerweg te Castricum. Het plangebied beslaat 
het perceel Oude Haarlemmerweg 46, het perceel ten 
zuiden daarvan, ook wel ‘t Geitenweidje genoemd, en 
het perceel achter de woningen Oude Haarlemmerweg 
22 tot en met 44 is gelegen, dat eigendom is van de 
gemeente.
Het plan voorziet in de sloop van het pand Oude Haar-
lemmerweg 46. Op deze locatie zullen 12 apparte-
menten worden gerealiseerd in de sociale sector. Ten 
zuiden daarvan worden twee vrijstaande woningen en 
één twee-onder-één-kap woning gerealiseerd. Eén vrij-

staande woning kan gesplitst worden in twee wonin-
gen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt de 
bestaande gasleiding oostwaarts verplaatst.

Bestemmingsplan ‘Boekel 23’ te Akersloot
Het plangebied en omgeving ligt in het noorden van de 
gemeente Castricum, net ten zuiden van de gemeente 
Alkmaar. Langs de Boekel, aan de oostzijde, ligt het 
Noordhollandsch Kanaal met aan de overzijde daarvan 
de provinciale weg N244. Meer richting het westen ligt 
de Rijksweg A9 en de kern Heiloo. Aan de noordzijde is 
het bedrijventerrein Boekelermeer van de kern Alkmaar 
gelegen. Ten zuidwesten van het plangebied ligt de 
kern Akersloot en het Alkmaardermeer. De bestaande 
bebouwing op het perceel Boekel 23 bestaat uit een 
woning met bijgebouwen. Het plan voorziet in de sloop 
van de bestaande bebouwing en de herbouw van een 
nieuwe woning met garage, welke verder van de weg af 
zal worden gesitueerd. 

Bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 65 - Castricum ‘t 
Oude Raadhuis’
Het plangebied is gelegen in het centrum van de kern 
Castricum op de hoek van de Schoolstraat met de Dorps-
straat. De bestaande bebouwing betreft het voormalige 
raadhuis van de gemeente Castricum. Het voormalige 
raadhuis heeft een monumentale status. Het pand zal 
worden verbouwd tot hotel met ontbijtzaal/grand café 
inclusief bedrijfswoning. De renovatie en bijbehorende 
functiewijziging wordt middels dit plan mogelijk ge-
maakt. Gezien de monumentale status van het oude 
raadhuis, zullen er geen ingrepen aan de buitenzijde van 
de huidige bebouwing plaatsvinden. 

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld 
dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen gelegen-
heid wordt geboden zienswijzen omtrent deze voorne-
mens naar voren te brengen en dat er geen onafhanke-

lijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit 
te brengen over deze voornemens. Dit komt later in de 
procedure nog aan de orde.

Het (voor)ontwerpbestemmingsplan zal op een nader te 
bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage worden 
gelegd en zijn dan te bekijken op de gemeentelijke in-
ternetsite. De termijn van de ter inzage legging van het 
(voor)ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf gepubli-
ceerd in de Nieuwsblad voor Castricum, op de gemeen-
telijke internetsite en het ontwerpbestemmingsplan ook 
in de Staatscourant.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt 
u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, 
team bouwen wonen en bedrijven. Voor het bestem-
mingsplan Oude Haarlemmerweg 46 kunt u contact 
opnemen met: dhr. R. van den Haak tel: 0251-661152. 
Voor het bestemmingsplan Boekel 23 en Dorpsstraat 65 
kunt u contact opnemen met: 
mevr. L. Hoeben, tel: 0251-661155. 

besluit Voorzieningen maat-
schappelijke ondersteuning 
2010 (groen)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat zij in de vergadering van 15 december 2009 
het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteu-
ning gemeente Castricum 2010 heeft vastgesteld. 
In het Besluit zijn onder andere de hoogte van de bedra-
gen en eigen bijdragen vastgelegd voor voorzieningen 
die in het kader van de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning kunnen worden verstrekt.
Het Besluit treedt in werking op 1 januari 2010 en ligt 

“2010 wordt het jaar 
van mijn grote dromen” 
Castricum - Nienke Paarde-
koper is geboren en getogen in 
Castricum. Ze ging er naar de 
Montessori en naar het Jac P. 
Thijsse College. Ondertussen 
is zij 24 jaar, afgestudeerd aan 
de Rockacademie in Tilburg en 
geeft er als docent les. En maan-
dag 18 januari zingt Nienke on-
der haar artiestennaam Nina Ju-
ne in de Kleine Komedie in Am-
sterdam. “Wat zou ik het leuk 
vinden om veel mensen uit mijn 
geboorteplaats te zien daar.”
Nienke komt niet uit een muzi-
kaal gezin. “Nu hoor ik mijn moe-
der zeggen dat dat niet waar is, 
want mijn oma zong in een koor”, 
vertelt ze lachend. “Mijn ouders 
hadden wel in de gaten dat ik 
graag in het middelpunt van de 
belangstelling stond. Ik organi-
seerde playbackshows en zet-
te altijd allerlei typetjes neer. Ik 
deed auditie voor de jeugdthe-
atervereniging in Heiloo. Iede-
re zaterdag fietste ik met vrien-
dinnetjes naar het dorp verder-
op om een hele dag mijn fantasie 
de vrije loop te laten gaan. In het 
tweede jaar kreeg ik een hoofd-
rol en daar hoorden ook een 
aantal liedjes bij waarin ik solo 
moest zingen. Vanaf dat moment 

wilde ik niks anders meer. Op het 
Jac. P. Thijsse gaf ik me af voor 
de dramaproducties en volgde ik 
muzieklessen bij Michiel Ubas. 
Danny Bakkum vroeg mij om in 
zijn band te komen zingen en 
bij iedere muziekavond stond ik 
vooraan om een solo voor mijn 
rekening te nemen. Leontien van 
Leeuwen was mijn mentor tij-
dens mijn laatste jaren van het 
VWO en stimuleerde mij enorm 
om mijn eigen weg te vinden.” 
Het acteren ging Nienke goed 
af, maar zij kwam erachter dat 
de grootste kick gehaald werd 
uit het zichzelf op het podium 
en te zingen. Nienke: “De adre-
naline en kracht die dan in mij 
vrijkwamen werkten verslavend 
en ik bleef dat gevoel opzoeken. 
In 1999 hoorde ik van het ont-
staan van een nieuwe bijzonde-
re HBO-opleiding; de Rockaca-
demie in Tilburg. De leden van 
de band Krezip zaten er met zijn 
allen op en scoorden die zomer 
een enorme hit met “I Would 
Stay”. Een school waar mensen 
werden opgeleid om vervolgens 
beroemd te worden, dat klonk 
mij als muziek in de oren! Ik deed 
auditie en vertrok op mijn 18e in 
mijn eentje naar Tilburg. In mijn 

eentje in een grote stad terecht 
komen waar ik nog niemand 
kende, viel me zwaarder dan ik 
had gedacht. Ik moest vechten 
voor mijn plek en vroeg me re-
gelmatig af wat mij nou bijzon-
der maakte. Aan het begin van 
het derde jaar viel het kwartje; ik 
kon mensen raken met zingen! 
Ik hoefde alleen een verhaal te 
vertellen waarin ik zelf geloofde 
en mensen bleken te luisteren of 
zelfs ontroerd te zijn. Toen ging 
de knop om; ik wilde een cd ma-
ken en doorbreken. 
Nienke zocht een band en maak-
te liedjes. Zij spaarde haar stu-
dielening op om de studio te be-
talen. Ook doopte ik zichzelf als 
zangeres om tot Nina June. “In 
mijn eindexamenjaar werd ie ge-
boren; mijn debuutalbum Little 
Dreams. We haalden met de cd 
het nieuws; ik reikte mijn album 
uit aan minister Plassterk en in 
zijn kamer en zong voor hem. 
Ik studeerde midden in mijn re-
leasetour af, tekende een con-
tract bij een groot management-
bureau, trad op voor radio en te-
levisie en werd als klap op de 
vuurpijl gevraagd om de voor-
programma’s van Amerikaanse 
ster Beth Hart te verzorgen.” 

In 2008 sloot Nienke de tour af 
in Paradiso. “Wat ik heel bijzon-
der vond, was dat er heel veel 
mensen uit Castricum en omge-
ving waren gekomen. Ik stapte 
het podium op en keek recht in 
de ogen van mijn oude docenten 
Michiel Ubas en Leontien van 
Leeuwen. Achteraf kreeg ik een 
mail van ze waarin stond hoe 
trots ze op me waren. Toen heb 
ik wel even een traantje wegge-
pinkt.”
Dit jaar heeft Nienke bovendien 
een soundtrack gemaakt voor 
het boek Vaderstad van bestsel-
lerauteur Patrick van Rhijn. Het 
boek vertelt het autobiografi-
sche verhaal van een vader die 
de strijd om de voogdij over zijn 
dochtertje verliest nadat hij drie 
jaar in zijn eentje voor haar heeft 
gezorgd. “Het liedje Wonderwa-
ter, waarvan ik de tekst schreef 
over het omgaaf met verlies, 
verscheen bij de eerste 10.000 
examplaren van zijn boek en 
we maakte een mooie videoclip 
met Tatum Dagelet in de hoofd-
rol. Ons initiatief kreeg veel aan-
dacht in de media en we bun-
delden ook live onze krachten; 
hij las voor en ik zong mijn lied-
jes. Theaterprogrammeurs rea-
geerden zo enthousiast, dat ze 
ons wel wilden boeken voor een 
hele tour.” Nienke heeft er nu 
drie shows opzitten. “Ik vind het 
waanzinnig dat mensen nu een 
kaartje kopen om speciaal naar 
ons te komen kijken en luisteren. 
Dan merk ik ook dat al het har-
de werken zijn vruchten afwerpt. 

Maandag 18 januari spelen we 
in de Kleine Komedie in Amster-
dam. Het is een van de grootste 
zalen van onze tour en volgens 
theaterkenners ‘heilige grond 
waarop we spelen. Ook ben ik 
dit jaar gevraagd om de tweede-
jaars zangeressen les te geven 
op de Rockacademie en heb tien 
talentvolle vocalisten onder mijn 
hoede. En ik ben heel hard be-
zig met het schrijven van nieuwe 
stukken voor een volgend album. 
Het wordt een heel fris, positief 
maar ook ontroerend album, 
hoop ik, waarin ik zal laten horen 
dat ik gegroeid ben als zangeres, 
schrijver en artiest. 2010 wordt 
het jaar van mijn grote dromen. 
Zolang ik tussendoor maar even 
thuis bij mijn familie en vrien-
den in Castricum kan bijkomen, 
en de zeewind kan voelen die 
mijn hoofd leegblaast, heb ik er 
het volste vertrouwen in dat ik 
aankomend jaar weer een grote 
sprong voorwaarts kan maken.”

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. 

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.

Vooraankondiging m.b.t. 
Voorbereiding bestemmings-
plannen artikel 1.3.1 bro
Burgemeester en wethouders van Castricum geven 
overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimte-
lijke ordening (Bro) te kennen dat de volgende bestem-
mingsplannen worden voorbereid:

Bestemmingsplan ‘Oude Haarlemmerweg 46 - 
Castricum ‘t Geitenweidje’
Het plangebied ligt aan de oostzijde van de Oude 
Haarlemmerweg te Castricum. Het plangebied beslaat 
het perceel Oude Haarlemmerweg 46, het perceel ten 
zuiden daarvan, ook wel ‘t Geitenweidje genoemd, en 
het perceel achter de woningen Oude Haarlemmerweg 
22 tot en met 44 is gelegen, dat eigendom is van de 
gemeente.
Het plan voorziet in de sloop van het pand Oude Haar-
lemmerweg 46. Op deze locatie zullen 12 apparte-
menten worden gerealiseerd in de sociale sector. Ten 
zuiden daarvan worden twee vrijstaande woningen en 
één twee-onder-één-kap woning gerealiseerd. Eén vrij-

staande woning kan gesplitst worden in twee wonin-
gen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt de 
bestaande gasleiding oostwaarts verplaatst.

Bestemmingsplan ‘Boekel 23’ te Akersloot
Het plangebied en omgeving ligt in het noorden van de 
gemeente Castricum, net ten zuiden van de gemeente 
Alkmaar. Langs de Boekel, aan de oostzijde, ligt het 
Noordhollandsch Kanaal met aan de overzijde daarvan 
de provinciale weg N244. Meer richting het westen ligt 
de Rijksweg A9 en de kern Heiloo. Aan de noordzijde is 
het bedrijventerrein Boekelermeer van de kern Alkmaar 
gelegen. Ten zuidwesten van het plangebied ligt de 
kern Akersloot en het Alkmaardermeer. De bestaande 
bebouwing op het perceel Boekel 23 bestaat uit een 
woning met bijgebouwen. Het plan voorziet in de sloop 
van de bestaande bebouwing en de herbouw van een 
nieuwe woning met garage, welke verder van de weg af 
zal worden gesitueerd. 

Bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 65 - Castricum ‘t 
Oude Raadhuis’
Het plangebied is gelegen in het centrum van de kern 
Castricum op de hoek van de Schoolstraat met de Dorps-
straat. De bestaande bebouwing betreft het voormalige 
raadhuis van de gemeente Castricum. Het voormalige 
raadhuis heeft een monumentale status. Het pand zal 
worden verbouwd tot hotel met ontbijtzaal/grand café 
inclusief bedrijfswoning. De renovatie en bijbehorende 
functiewijziging wordt middels dit plan mogelijk ge-
maakt. Gezien de monumentale status van het oude 
raadhuis, zullen er geen ingrepen aan de buitenzijde van 
de huidige bebouwing plaatsvinden. 

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld 
dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen gelegen-
heid wordt geboden zienswijzen omtrent deze voorne-
mens naar voren te brengen en dat er geen onafhanke-

lijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit 
te brengen over deze voornemens. Dit komt later in de 
procedure nog aan de orde.

Het (voor)ontwerpbestemmingsplan zal op een nader te 
bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage worden 
gelegd en zijn dan te bekijken op de gemeentelijke in-
ternetsite. De termijn van de ter inzage legging van het 
(voor)ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf gepubli-
ceerd in de Nieuwsblad voor Castricum, op de gemeen-
telijke internetsite en het ontwerpbestemmingsplan ook 
in de Staatscourant.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt 
u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, 
team bouwen wonen en bedrijven. Voor het bestem-
mingsplan Oude Haarlemmerweg 46 kunt u contact 
opnemen met: dhr. R. van den Haak tel: 0251-661152. 
Voor het bestemmingsplan Boekel 23 en Dorpsstraat 65 
kunt u contact opnemen met: 
mevr. L. Hoeben, tel: 0251-661155. 

besluit Voorzieningen maat-
schappelijke ondersteuning 
2010 (groen)
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat zij in de vergadering van 15 december 2009 
het Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteu-
ning gemeente Castricum 2010 heeft vastgesteld. 
In het Besluit zijn onder andere de hoogte van de bedra-
gen en eigen bijdragen vastgelegd voor voorzieningen 
die in het kader van de Wet Maatschappelijke Onder-
steuning kunnen worden verstrekt.
Het Besluit treedt in werking op 1 januari 2010 en ligt 

“2010 wordt het jaar 
van mijn grote dromen” 
Castricum - Nienke Paarde-
koper is geboren en getogen in 
Castricum. Ze ging er naar de 
Montessori en naar het Jac P. 
Thijsse College. Ondertussen 
is zij 24 jaar, afgestudeerd aan 
de Rockacademie in Tilburg en 
geeft er als docent les. En maan-
dag 18 januari zingt Nienke on-
der haar artiestennaam Nina Ju-
ne in de Kleine Komedie in Am-
sterdam. “Wat zou ik het leuk 
vinden om veel mensen uit mijn 
geboorteplaats te zien daar.”
Nienke komt niet uit een muzi-
kaal gezin. “Nu hoor ik mijn moe-
der zeggen dat dat niet waar is, 
want mijn oma zong in een koor”, 
vertelt ze lachend. “Mijn ouders 
hadden wel in de gaten dat ik 
graag in het middelpunt van de 
belangstelling stond. Ik organi-
seerde playbackshows en zet-
te altijd allerlei typetjes neer. Ik 
deed auditie voor de jeugdthe-
atervereniging in Heiloo. Iede-
re zaterdag fietste ik met vrien-
dinnetjes naar het dorp verder-
op om een hele dag mijn fantasie 
de vrije loop te laten gaan. In het 
tweede jaar kreeg ik een hoofd-
rol en daar hoorden ook een 
aantal liedjes bij waarin ik solo 
moest zingen. Vanaf dat moment 

wilde ik niks anders meer. Op het 
Jac. P. Thijsse gaf ik me af voor 
de dramaproducties en volgde ik 
muzieklessen bij Michiel Ubas. 
Danny Bakkum vroeg mij om in 
zijn band te komen zingen en 
bij iedere muziekavond stond ik 
vooraan om een solo voor mijn 
rekening te nemen. Leontien van 
Leeuwen was mijn mentor tij-
dens mijn laatste jaren van het 
VWO en stimuleerde mij enorm 
om mijn eigen weg te vinden.” 
Het acteren ging Nienke goed 
af, maar zij kwam erachter dat 
de grootste kick gehaald werd 
uit het zichzelf op het podium 
en te zingen. Nienke: “De adre-
naline en kracht die dan in mij 
vrijkwamen werkten verslavend 
en ik bleef dat gevoel opzoeken. 
In 1999 hoorde ik van het ont-
staan van een nieuwe bijzonde-
re HBO-opleiding; de Rockaca-
demie in Tilburg. De leden van 
de band Krezip zaten er met zijn 
allen op en scoorden die zomer 
een enorme hit met “I Would 
Stay”. Een school waar mensen 
werden opgeleid om vervolgens 
beroemd te worden, dat klonk 
mij als muziek in de oren! Ik deed 
auditie en vertrok op mijn 18e in 
mijn eentje naar Tilburg. In mijn 

eentje in een grote stad terecht 
komen waar ik nog niemand 
kende, viel me zwaarder dan ik 
had gedacht. Ik moest vechten 
voor mijn plek en vroeg me re-
gelmatig af wat mij nou bijzon-
der maakte. Aan het begin van 
het derde jaar viel het kwartje; ik 
kon mensen raken met zingen! 
Ik hoefde alleen een verhaal te 
vertellen waarin ik zelf geloofde 
en mensen bleken te luisteren of 
zelfs ontroerd te zijn. Toen ging 
de knop om; ik wilde een cd ma-
ken en doorbreken. 
Nienke zocht een band en maak-
te liedjes. Zij spaarde haar stu-
dielening op om de studio te be-
talen. Ook doopte ik zichzelf als 
zangeres om tot Nina June. “In 
mijn eindexamenjaar werd ie ge-
boren; mijn debuutalbum Little 
Dreams. We haalden met de cd 
het nieuws; ik reikte mijn album 
uit aan minister Plassterk en in 
zijn kamer en zong voor hem. 
Ik studeerde midden in mijn re-
leasetour af, tekende een con-
tract bij een groot management-
bureau, trad op voor radio en te-
levisie en werd als klap op de 
vuurpijl gevraagd om de voor-
programma’s van Amerikaanse 
ster Beth Hart te verzorgen.” 

In 2008 sloot Nienke de tour af 
in Paradiso. “Wat ik heel bijzon-
der vond, was dat er heel veel 
mensen uit Castricum en omge-
ving waren gekomen. Ik stapte 
het podium op en keek recht in 
de ogen van mijn oude docenten 
Michiel Ubas en Leontien van 
Leeuwen. Achteraf kreeg ik een 
mail van ze waarin stond hoe 
trots ze op me waren. Toen heb 
ik wel even een traantje wegge-
pinkt.”
Dit jaar heeft Nienke bovendien 
een soundtrack gemaakt voor 
het boek Vaderstad van bestsel-
lerauteur Patrick van Rhijn. Het 
boek vertelt het autobiografi-
sche verhaal van een vader die 
de strijd om de voogdij over zijn 
dochtertje verliest nadat hij drie 
jaar in zijn eentje voor haar heeft 
gezorgd. “Het liedje Wonderwa-
ter, waarvan ik de tekst schreef 
over het omgaaf met verlies, 
verscheen bij de eerste 10.000 
examplaren van zijn boek en 
we maakte een mooie videoclip 
met Tatum Dagelet in de hoofd-
rol. Ons initiatief kreeg veel aan-
dacht in de media en we bun-
delden ook live onze krachten; 
hij las voor en ik zong mijn lied-
jes. Theaterprogrammeurs rea-
geerden zo enthousiast, dat ze 
ons wel wilden boeken voor een 
hele tour.” Nienke heeft er nu 
drie shows opzitten. “Ik vind het 
waanzinnig dat mensen nu een 
kaartje kopen om speciaal naar 
ons te komen kijken en luisteren. 
Dan merk ik ook dat al het har-
de werken zijn vruchten afwerpt. 

Maandag 18 januari spelen we 
in de Kleine Komedie in Amster-
dam. Het is een van de grootste 
zalen van onze tour en volgens 
theaterkenners ‘heilige grond 
waarop we spelen. Ook ben ik 
dit jaar gevraagd om de tweede-
jaars zangeressen les te geven 
op de Rockacademie en heb tien 
talentvolle vocalisten onder mijn 
hoede. En ik ben heel hard be-
zig met het schrijven van nieuwe 
stukken voor een volgend album. 
Het wordt een heel fris, positief 
maar ook ontroerend album, 
hoop ik, waarin ik zal laten horen 
dat ik gegroeid ben als zangeres, 
schrijver en artiest. 2010 wordt 
het jaar van mijn grote dromen. 
Zolang ik tussendoor maar even 
thuis bij mijn familie en vrien-
den in Castricum kan bijkomen, 
en de zeewind kan voelen die 
mijn hoofd leegblaast, heb ik er 
het volste vertrouwen in dat ik 
aankomend jaar weer een grote 
sprong voorwaarts kan maken.”

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. 

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.

Vooraankondiging m.b.t. 
Voorbereiding bestemmings-
plannen artikel 1.3.1 bro
Burgemeester en wethouders van Castricum geven 
overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimte-
lijke ordening (Bro) te kennen dat de volgende bestem-
mingsplannen worden voorbereid:

Bestemmingsplan ‘Oude Haarlemmerweg 46 - 
Castricum ‘t Geitenweidje’
Het plangebied ligt aan de oostzijde van de Oude 
Haarlemmerweg te Castricum. Het plangebied beslaat 
het perceel Oude Haarlemmerweg 46, het perceel ten 
zuiden daarvan, ook wel ‘t Geitenweidje genoemd, en 
het perceel achter de woningen Oude Haarlemmerweg 
22 tot en met 44 is gelegen, dat eigendom is van de 
gemeente.
Het plan voorziet in de sloop van het pand Oude Haar-
lemmerweg 46. Op deze locatie zullen 12 apparte-
menten worden gerealiseerd in de sociale sector. Ten 
zuiden daarvan worden twee vrijstaande woningen en 
één twee-onder-één-kap woning gerealiseerd. Eén vrij-

staande woning kan gesplitst worden in twee wonin-
gen. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken wordt de 
bestaande gasleiding oostwaarts verplaatst.

Bestemmingsplan ‘Boekel 23’ te Akersloot
Het plangebied en omgeving ligt in het noorden van de 
gemeente Castricum, net ten zuiden van de gemeente 
Alkmaar. Langs de Boekel, aan de oostzijde, ligt het 
Noordhollandsch Kanaal met aan de overzijde daarvan 
de provinciale weg N244. Meer richting het westen ligt 
de Rijksweg A9 en de kern Heiloo. Aan de noordzijde is 
het bedrijventerrein Boekelermeer van de kern Alkmaar 
gelegen. Ten zuidwesten van het plangebied ligt de 
kern Akersloot en het Alkmaardermeer. De bestaande 
bebouwing op het perceel Boekel 23 bestaat uit een 
woning met bijgebouwen. Het plan voorziet in de sloop 
van de bestaande bebouwing en de herbouw van een 
nieuwe woning met garage, welke verder van de weg af 
zal worden gesitueerd. 

Bestemmingsplan ‘Dorpsstraat 65 - Castricum ‘t 
Oude Raadhuis’
Het plangebied is gelegen in het centrum van de kern 
Castricum op de hoek van de Schoolstraat met de Dorps-
straat. De bestaande bebouwing betreft het voormalige 
raadhuis van de gemeente Castricum. Het voormalige 
raadhuis heeft een monumentale status. Het pand zal 
worden verbouwd tot hotel met ontbijtzaal/grand café 
inclusief bedrijfswoning. De renovatie en bijbehorende 
functiewijziging wordt middels dit plan mogelijk ge-
maakt. Gezien de monumentale status van het oude 
raadhuis, zullen er geen ingrepen aan de buitenzijde van 
de huidige bebouwing plaatsvinden. 

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld 
dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen gelegen-
heid wordt geboden zienswijzen omtrent deze voorne-
mens naar voren te brengen en dat er geen onafhanke-

lijke instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit 
te brengen over deze voornemens. Dit komt later in de 
procedure nog aan de orde.

Het (voor)ontwerpbestemmingsplan zal op een nader te 
bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage worden 
gelegd en zijn dan te bekijken op de gemeentelijke in-
ternetsite. De termijn van de ter inzage legging van het 
(voor)ontwerpbestemmingsplan wordt vooraf gepubli-
ceerd in de Nieuwsblad voor Castricum, op de gemeen-
telijke internetsite en het ontwerpbestemmingsplan ook 
in de Staatscourant.

Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt 
u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, 
team bouwen wonen en bedrijven. Voor het bestem-
mingsplan Oude Haarlemmerweg 46 kunt u contact 
opnemen met: dhr. R. van den Haak tel: 0251-661152. 
Voor het bestemmingsplan Boekel 23 en Dorpsstraat 65 
kunt u contact opnemen met: 
mevr. L. Hoeben, tel: 0251-661155. 
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In het Besluit zijn onder andere de hoogte van de bedra-
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