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ROOM TOMPOUCE € 1,50
TOMPOUCE VAN DE WEEK:

tot ziens bij

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

VERKRIJGBAAR IN DE SMAKEN:
chocolade
banaan
hazelnoot

zwitsers
framboos
slagroom

mokka
banketbakkers-
room

pieter kieftstraat 20
postbus 316
1900 ah castricum

T (0251) 65 91 19
F (0251) 65 52 43

info@bonhoeffer.nl
www.bonhoeffer.nl

Informatieavond ouders:
dinsdag 25 januari 2011

aanvang 20.00 uur

Open Huis:
zaterdag 29 januari 2011

van 10.00 - 13.00 uur

Evacuatie Duin en Bosch

Een speurtocht naar 
Joden in Castricum
Castricum - “In de Castricumse 
literatuur is weinig te vinden over 
de Joodse inwoners van Castri-
cum. Op de 4 mei-herdenking 
van 2010 werd geen Jood ge-
noemd. Aangezien burgemees-
ter A. Emmens-Knol ook in Wes-
terbork werkzaam is geweest, 
vroeg ik haar na afloop of er daar 
geen Castricummmers waren af-
gevoerd. Ik wist het niet, zij wist 
het niet en niemand leek het te 
weten. Dit was voor mij de aan-
leiding om hier een onderzoek 
aan te wijden.”

Aan het woord is de Castricum-
mer Ton de Groot die op 13 april 
de resultaten van zijn zoektocht 
aan de burgemeester aanbiedt 
in het Oude Raadhuis. “Verder 
zal ik de evacuatie van een ge-

deelte van Duin en Bosch naar 
Groot Graffel in Warnsveld ver-
slaan. Dit aan de hand van een 
gevonden journaal van dokter 
Ten Raa.” 

Ton is nog op zoek naar meer in-
formatie over omgekomen inwo-
ners van Castricum tijdens de 
Tweede Wereldoorlog. “Wie kan 
mij helpen aan foto’s, namen 
en andere informatie van Cas-
tricumse Joden? Wie kent nog 
overlevenden of nabestaanden? 
En wie kent verhalen over deze 
groep?” 

Wie Ton kan helpen kan mailen 
of schrijven naar Ton de Groot, 
Overtoom 27, 1901 EW Castri-
cum, e-mail marjatondegroot@
casema.nl. 

Vakantie vieren als een hobbit
Castricum - Maandag is gestart 
met de bouw van een hobbit-
woning die dienst gaat doen als 
logiesaccommodatie op cam-
ping Geversduin. De halfonder-
grondse woning maakt deel uit 
van de natuur die op Geversduin 
een centrale rol speelt. 
De woning krijgt een basis die 
gedeeltelijk is ingegraven. De 
ronde koepel wordt overstelpt 
met zand, grond en planten. De-
ze groene deken zorgt voor ex-
tra isolatie waardoor er minder 
energie wordt verbruikt. Ook aan 
de binnenkant krijgt de natuur 
een plaats. Het thema komt on-
der andere terug in de meubels. 

De toepassing van vloerverwar-
ming en overige milieubespa-
rende maatregelen, zoals wa-
terbesparende douche en toilet 
zorgen voor een milieuvriende-
lijk kabouterhuisje. 

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®
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Oplage 17.000 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag in
Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere woensdag 
in Uitgeest.

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

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

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

AAnleveren Advertenties:
Maandag voor 17.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836
 

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175
 

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp
 

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV
 
drUK:
Janssen Pers
Postbus 4
6590 AA  Gennep
Tel. 0485 - 490 433
E-mail: info@jp-rotatiedruk.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.

Vermist:
Delving Akersloot: Yorkshire 
terrier, zwart/grijs/bruin, ro-
de halsband, Mansie, 9 maan-
den.     Dierenduintje Bakkum: 
Kaapse eend, zwart/wit. Molen-
weg Limmen: cyperse poes, wit-
te kin met beige vlek er in, voor- 
en onderkant wit, gevlekte po-
ten, droeg een kap, gechipt, 11 
jaar, Balie. Hoornevenstraat Uit-

geest: lapjespoes, zwart/rood/
wit, witte snoet en borst, 2 jaar, 
Poes. Leo Toepoelstraat Castri-
cum: cyperse gecastreerde ka-
ter, witte snoet en borst, witte 
kniekous aan 1 voorpoot, verder 
3 witte voetjes, 4 jaar, Moos.

Inlichtingen bij Ria Dol, tel.: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071.

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.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227.
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
05-01-2011: Jari, zoon van R.J. 
Remijnse en M.A.C. Oorthuis, 
geboren te Beverwijk. 05-01-
2011: Maria Dymphna Hendri-
ka, dochter van S. Egas en P.J.M. 
Bakx, geboren te Amsterdam. 
09-01-2011: Kim, dochter van 
E.G. Wolkenfelt en S.J. Brouwer, 
geboren te Beverwijk.

Wonende te Limmen:
09-01-2011: Sven, zoon van 
M.G.P. Kerssens en C.M. Jon-
ker, geboren te Alkmaar. 10-01-
2011: Seth Jacobus, zoon van 
E.J. Kroone en J.M.J. van der Vel-
den, geboren te Alkmaar. 10-01-
2011: Rens Hendricus Jan, zoon 
van M.A.P. Verdonk en I.S. Koer-
ten, geboren te Alkmaar.
Wonende te Bakkum:
02-01-2011: Madelief Mirjam, 
dochter van H. Bouma en I. Rig-
ter, geboren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
11-01-2011: de Witte, Guido A.C. 

en Tepboon, Naruemon, beiden 
wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
11-01-2011: Goossens, Peter en 
Konijn, Sabine E. beiden wonen-
de te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
05-01-2011: Egas, Maria D.H., 
oud 0 jaar, overleden te Amster-
dam. 07-01-2011: Bockstael, An-
nie M., oud 80 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd geweest met 
P.A.L. Heek. 10-01-2011: Tet-
teroo, Wilhelmus A., oud 87 jaar, 
overleden te Bakkum, gehuwd 
met J.M.C. van den Bosch. 11-
01-2011: Dierdorp, Auke, oud 64 
jaar, overleden te Castricum. 12-
01-2011: Vonk, Maria J., oud 76 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met A.G. Uijtewaal.
 
Wonende te Heemskerk:
11-01-2011: Starreveld, Christi-
na M., oud 77 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd met J. Zweeris.

Castricum - Zaterdag om 2.35 
uur controleerde de politie op 
de Soomerwegh een 23-jarige 
vrouw uit Castricum in een per-
sonenauto. Zij blies 455 ug/l. 
Omdat het hier om een begin-

Alcoholcontrole nend bestuurster ging, mocht zij 
niet meer dan 90 ug/l alcohol in 
haar adem hebben. 

Zij blies derhalve vijf maal het 
voor haar geldende maximum. 
Zij kreeg een proces-verbaal en 
moest haar rijbewijs inleveren.

Limmen - Een 63-jarige man 
uit Limmen werd zondagmiddag 
rond 17.40 uur aangehouden op 
de Dampegheestlaan. 
De man had in een sportkantine 
een 51-jarige man vuistslagen in 

Aanhouding voor mishandeling
het gezicht gegeven. De 52-jari-
ge man ging naar de politie. De-
ze hield de 63-jarige man aan. 

Hij werd overgebracht naar het 
politiebureau in Alkmaar.

Na succes Castricumse 
avonden op herhaling
Castricum - Na het overweldi-
gende succes van de Castricum-
se avonden die in november vo-
rig jaar in de zaal van hotel Borst 
zijn gehouden en waarvoor velen 
geen kaart meer konden krijgen, 
heeft de organisatie besloten om 
de voorstelling te prolongeren op 
24, 25 en 26 februari op dezelf-
de locatie.

Op deze avonden wordt het dorp 
uit de jaren vijftig en zestig tot 
leven gebracht aan de hand van 
muziek, cabaret, verhalen en 

Een sketch met huisvrouw Joke Kos en kruidenier Dick Groot (foto 
Hans Boot).

beelden uit die tijd. Voor oude-
ren zal het een feest van herken-
ning zijn, voor jongeren een blik 
in het Castricumse verleden. De 
muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door de band Castricum 
Collectief, bestaande uit beken-
de plaatselijke muzikanten en 
zangeressen. 
De toegangsprijs is 12,00 euro, 
inclusief koffie of thee en een 
nostalgisch drankje. Kaarten zijn 
vanaf 24 januari verkrijgbaar bij 
de boekwinkels Laan en Scholte 
en ook bij Hotel Borst. 
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The Chief in Vriendschap
Akersloot - The Chief oftewel 
Henk Haanraads treedt zaterdag 
22 januari op in café De Vriend-
schap. Zanger en gitaarvirtuoos 
Henk Haanraads is sinds enkele 
jaren op de solotoer. 

Hij brengt een zeer uitgebreid 
repertoire dat varieert van The 
Beatles tot Bryan Adams en Ry 
Cooder tot The Kinks. The Chief 
heeft een zeer grote groep fans 
opgebouwd in de jaren als mu-
zikant. Niet voor niets stond hij 
enkele maanden geleden in de 
finale van de grote muziekprijs 
van Nederland. Zaterdagavond 
22 januari is hij te zien en te be-
luisteren in café De Vriendschap 
in Akersloot, de toegang is gra-

tis en het muziekfeest begint om 
21.00 uur. 

Weekendlang winter-
kermis in de Lantaarn!
Limmen - Café De Lantaarn or-
ganiseert een winterkermis in 
het weekend van 21, 22, 23 ja-
nuari. Vrijdag 21 januari komen 
de Housefreakerz naar de voor- 
en achterzaal van het café. De 
grondleggers van dit fenomeen, 
dj’s Juicy Jugs en Steve-D, or-
ganiseren van energieke hou-
sefeesten op de meest uiteenlo-
pende locaties. Ook Ralvero en 
Groovenatic’s staan achter de 
draaitafels. Zaterdag 22 jauari 
is La Stampa aan de beurt met 
gastoptreden van Rob Ronalds. 
La Stampa een echte feestband 
en natuurlijk bekend van de Lim-
mer kermis. Rob Ronalds heeft 

naam gemaakt met ‘Meisjes van 
de nacht’ en ‘Och was ik maar 
bij moeder thuis gebleven’. In het 
voorcafé draait dj Cor de Volen-
damse top 20.
Zondag 23 januari sluiten Pip en 
Ruud de winterkermis af in de 
achterzaal. Pip en Ruud hebben 
in het voorprogramma van Guus 
Meeuwis gestaan. Op 6 februa-
ri verzorgen zij het voorprogram-
ma van Jan Smit. Hun nieuwste 
single heet Free. In het voorca-
fé wordt een feest gegeven met 
muziek uit de jaren ’70. Dj Steve-
D verzorgt de muziek. Kaarten 
zijn verkrijgbaar in De Lantaarn, 
Dusseldorperweg 56 in Limmen.

Eindbaasfeest Bakkerij
Castricum - In Utrecht heb-
ben ze het helemaal door; bij 
de feesten van Eindbaas kun je 
pas dansen. Met vijf strak uitver-
kochte edities en artiesten af-
komstig uit de hele wereld, staat 
Eindbaas bekend als het bes-
te chiptunes-feest van Europa. 
Chiptunes? Het is vrolijke dans-
muziek, te voorschijn getoverd 
uit de geluidchips die zich be-
vinden in oude spelcomputers 

zoals de Gameboy. Dit voorjaar 
spreidt Eindbaas zijn tentakels 
uit over heel Nederland en de 
start is in De Bakkerij, het podi-
um waar organisator Frans Twisk 
is gestart met deze chiptune-re-
volutie. Naast verschillende live-
artiesten kan er gedanst worden 
op muziek van het Eindbaas dj-
team. 
Zaterdag 22 januari vanaf 21.00 
uur. Entree 4,00/3,00 euro. 

Akersloot - In 2008 is een jon-
geren ontmoetingsplaats (JOP) 
aan de Brahmslaan gerealiseerd. 
Ondertussen is de JOP wegge-
haald, omdat dat zou zijn af-
gesproken met de buurbewo-
ners en langer laten staan zou in 
strijd zijn met het bestemmings-
plan. De PvdA heeft hierbij nogal 
wat bedenkingen. Peter Verduin 
heeft namens de fractie PvdA 
een aantal raadsvragen gesteld 
aan het college. “Vanwege de 
besluitvorming van het colle-
ge en de slechte communica-
tie hierover. Want welke belan-
genafweging is er gemaakt tus-
sen die van de direct omwonen-
den en de jongeren? En waar-
om is die belangenafweging nu 
in 2011 anders dan in 2008? Wat 
zijn de alternatieven en als die er 
niet zijn, at zijn de consequenties 
van het niet voorhanden hebben 
van een alternatief?” 

JOP is weg

Castricum - Iedereen die wil 
leren hoe muziek moet worden 
opgenomen of hoe eigen muziek 
professioneel kan worden ge-
produceerd, kan terecht bij een 
workshop die Toonbeeld organi-

Workshop muziekproductie 
seert. Zaterdag 29 januari vindt 
deze eenmalige gratis workshop 
muziekproductie plaats onder 
leiding van Sietse Damen. De 
workshop is een introductie op 
een cursus over muziekproduc-

tie die in april van start gaat. De 
workshop is van 14.00 tot 16.00 
uur in de aula van Toonbeeld. Er 
is een live-band aanwezig waar-
mee een nummer wordt opge-
nomen. 
Aanmelden via tnbeeld@xs4all.
nl of tijdens kantooruren via tel.: 
0251-659012. 

“Help, mijn kind luistert niet!”

Castricum - Forte Kinderop-
vang organiseert op 2 februari 

vanaf 20.00 uur de gratis lezing 
‘Help, mijn kind luistert niet!’ De 
lezing wordt gegeven door Em-
meliek Boost en vindt plaats in 
BSO de Boomhut, Sokkerwei 6 
in Castricum. 
Emmeliek Boost is pedagoge en 
initiatiefneemster van de Op-
voeddesk in Naarden en bekend 
van het boek Opvoeden... Geniet 
ervan! Geïnteresseerden kunnen 
zich tot en met 28 januari opge-
ven via info@fortebv.nl of tel.: 
0251-658058. 

Beslissing Bloemendagen
Limmen - Vorig jaar is een dis-
cussieavond gehouden over de 
toekomst van de Bloemendagen. 
De volgende bijeenkomst vindt 
plaats in de Burgerij op donder-
dag 27 januari, aanvang 20.00 
uur.
Deze avond wordt bekendge-
maakt of de Bloemendagen ge-
centraliseerd worden of niet. Dit 
is afhankelijk van de aantal aan-
meldingen die er op dat moment 
binnen zijn. Bij 25 of meer vol-
wassen stukken wordt de route 

gehandhaafd of evtueel iets in-
gekort. Bij minder dan 25 vol-
wassen stukken worden de 
Bloemendagen gecentraliseerd.
Deelnemers sturen zo spoedig 
mogelijk, uiterlijk zaterdag 22 ja-
nuari, een mail naar: info@bloe-
mendagenlimmen.nl met daarin 
de naam van de prikploeg, adres 
en telefoonnummer.

De Bloemendagen 2011 worden 
gehouden van zaterdag 30 april 
tot en met donderdag 5 mei. 

Programma 20 jan t/m 26 jan 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 16.00 & 20.00 uur 
“Tron - 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 

“The Green Hornet - 3D”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur 

“Loft”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Harry Potter 7 deel 1”
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Haar naam was Sarah”
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
“New kids: Turbo!” 

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

“Mega Mindy 2” 
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
“Dik Trom”

zaterdag & zondag 16.00 uur 
woensdag 16.00 uur 

“Rapunzel (NL) 3D”
zaterdag & zondag 16.00 uur 

“Het Geheim” 

Tron; cyberwereld in 3D
Sam Flynn, de 27 jaar oude re-
belse zoon van Kevin Flynn, doet 
onderzoek naar de verdwijning 
van zijn vader, ooit bekend als ’s 
werelds vooraanstaande game-
ontwikkelaar. Tijdens zijn zoek-
tocht leidt een vreemd signaal, 
afkomstig van zijn vader, hem 
naar Flynns Arcade waar hij in 
de digitale wereld van Tron wordt 
getrokken. Dezelfde wereld waar 
zijn vader al twintig jaar blijkt te 

leven. Samen met Kevins ver-
trouweling Quorra komen vader 
en zoon in een levensgevaarlijk 
gevecht terecht met een meedo-
genloze vijand. Zij moeten zien 
te ontsnappen uit een prachti-
ge visuele cyberwereld met nog 
nooit eerder uitgevonden voer-
tuigen, wapens en landschap-
pen. Een wereld die niet alleen 
heel geavanceerd blijkt te zijn, 
maar ook heel erg gevaarlijk.

Mega Mindy en het Zwarte Kristal
In Mega Mindy en het Zwar-
te Kristal leidt de zoektocht naar 
de boef Axel helemaal tot in de 
woestijn van het oosterse Za-
hambra. 
Daar is duizenden jaren gele-
den het Zwarte Kristal op aar-
de gestort. Wie deze meteo-
riet in handen krijgt kan van al-
les een ?slechte kopie? maken. 
Een zeer gevaarlijke steen, maar 
gelukkig weet niemand waar het 

Zwarte Kristal verborgen is, tot-
dat Axel hem vindt. In een span-
nende race proberen Mieke, To-
by en de anderen als eerste het 
Zwarte Kristal te vinden en het 
zo uit handen van de boeven te 
houden. Zal het onze vrienden 
lukken om de gevaarlijk steen te 
vernietigen? En wat gebeurt er 
als Mega Mindy te maken krijgt 
met een gemene zwarte kopie 
van zichzelf?



G  E M E E N T E  U I T G E E S T

I n f o b u l l e t i n
19 januari 2011

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 13.00 
tot 15.30 uur; vrijdag en zaterdag van 
09.00 tot 12.00 uur 

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

OPENBARE 
BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering 
op donderdag 27 januari in de raadzaal van het gemeentehuis, 
Middelweg 28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de 
agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Burgerinitiatief van L. Winter voor de verkeerssituatie plan 
Meerpad.
- Voorstel tot ontheffen uit hun functie van de Uitgeester leden 
van de inmiddels ontbonden Programmaraad IJmond-Noord.
- Voorstel voornemen tot afgifte verklaring van geen bedenkin-
gen voor de nieuwbouw Mill House / Fabo.
- Voorstel vaststelling Verordening ruimte- en inrichtingseisen 
peuterspeelzalen Gemeente Uitgeest 2010.

VERGuNNING stANDPlAAts VIsVERKOOP
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat 
aan de heer J.G. Veerman uit Volendam vergunning is verleend 
voor de periode 1 februari 2011 tot 1 januari 2012 voor een 
standplaats voor de verkoop van vis op woensdag en vrijdag de 
gehele dag op het Anna van Renesseplein, locatie voormalige 
bushalte. Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden. 

VERGuNNING sKEElERwEDstRIjD
Vergunning is verleend aan de IJsclub Uitgeest voor het organi-
seren van een skeelerwedstrijd op zondag 14 augustus 2011 
van 12.00 uur tot 18.30 uur op het parcours Anna van Renes-
selaan – de Kleis. De vergunning omvat tevens het gebruik van 
een geluidsinstallatie en een (geluids)wagen en plaatsing van 
de normale attracties en één snacktent voor de verkoop van 
snack en ijs. 
In verband met het bovenstaande zijn de Anna van Renessel-
aan en een gedeelte van de Kleis op bovengenoemde datum en 
tijdstip afgesloten, terwijl de daarbinnen gelegen straten min-
der toegankelijk zijn. 

Aan bovenstaande vergunning zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden 
tot het indienen van een bezwaarschrift tegen bovengenoem-
de verleende vergunningen zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na bekendmaking 
van het besluit tot vergunningverlening te worden ingediend.

ONthEffING sluItINGsuuR
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat voor het jaar 
2011 bijzondere ontheffing sluitingsuur is verleend aan Bob’s 
Party Palace Uitgeest (Bob’s Saloon / Planet Bob’s), gevestigd in 
het perceel Westerwerf 1, alhier, voor de volgende data (bijzon-
dere evenementen) en tijdstippen:
-de nacht van maandag 17 januari op dinsdag 18 januari 2011 
van 01.00 tot 05.00 uur (i.v.m. Nieuwjaarsfeest Henk Geels);
-de nacht van vrijdag 28 januari op zaterdag 29 januari 2011 
van 04.00 tot 05.00 uur (i.v.m. hardcore de wereld draait door); 
-de nacht van zondag 24 april op maandag 25 april 2011 van 
02.00 tot 06.00 uur (i.v.m. Easter Dance Event / Paasweekend); 
-de nacht van vrijdag 29 april op zaterdag 30 april 2011 van 
04.00 tot 05.00 uur (i.v.m. Koninginnenacht); -de nacht van 
zondag 12 juni op maandag 13 juni 2011 van 02.00 tot 06.00 
uur (i.v.m. Pinksterweekend); -de nacht van maandag 26 decem-
ber op dinsdag 27 december 2011 van 01.00 tot 06.00 uur 
(i.v.m. Christmas Dance Party / Kerstweekend); -de nacht van 
zaterdag 31 december 2011 op zaterdag 1 januari 2012 van 
05.00 tot 07.00 uur (i.v.m. Happy Newyears Party).

Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot 
het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het 
Stafbureau. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken na ver-
zenddatum ontheffing te worden ingediend en gericht te wor-
den aan de burgemeester.

ONtVANGEN AANVRAAG OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum: 12-01-2011 OV 2011-009 De Waterdief 44 
Uitbreiden woning en plaatsen dakopbouw op garage

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt 
verleend.

tERINzAGElEGGING, VERzOEK OM ONthEffING
Met ingang van vrijdag 21 januari 2011 ligt in verband met een 
voorgenomen ontheffing van het geldende bestemmingsplan 
(artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes we-
ken bij de afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter in-
zage: 
B1 2010-007 Loet 11-13 Plaatsen dakopbouw dubbel woonhuis
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van ziens-
wijzen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswij-
zen dienen binnen de periode van de terinzagelegging onthef-
fing te worden ingediend en gericht te worden aan Burgemees-
ter en Wethouders.

Reacties gevraagd op nota Dierenwelzijn
Wethouder Klaas Boer heeft vorige week in de commissie Samenlevingszaken 
de nieuwe Nota Dierenwelzijn Uitgeest toegelicht. Met de commissie werd af-
gesproken dat belangenorganisaties en inwoners drie maanden de tijd krijgen 
om hun reactie op het beleidsstuk te geven. Daarna wordt de nota definitief 
gemaakt en ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd.

Asfaltering Kleistunnel 
vanaf 20 januari
Door weersomstandigheden bleek 
het niet haalbaar om vorige week 
te beginnen met het herstel van de 
vorstschade aan het asfalt van de 
rijbanen  in de Kleistunnel. De werk-
zaamheden beginnen nu morgen 
(donderdag 20 januari), na de och-
tendspits. Er is telkens één rijbaan 
beschikbaar. Verkeersregelaars lei-
den het verkeer in goede banen. 

Organisaties zoals de LTO en de Die-
renbescherming, veehouders, maar 
ook inwoners van Uitgeest worden 
door wethouder Boer uitgenodigd 
om op de kadernota Dierenwelzijn 
te reageren. De nota is als docu-
ment af te halen bij de Publieksbalie 
in het gemeentehuis of te downloa-
den van de website www.uitgeest.

nl onder het kopje ‘Projecten’. Re-
acties bij voorkeur per mail naar 
p.dubelaar@uitgeest.nl.
Na drie maanden worden de reac-
ties geïnventariseerd en zo mogelijk 
verwerkt. Wethouder Boer verwacht 
de definitieve nota nog voor de zo-
mer in de gemeenteraad te kunnen 
behandelen.

Burgerlijke stand
Overleden
G.W. de Boer, 50 jaar

OndertrOuw
N.M. Reijne en M.V.L. Schuurman
F. van der Eng en A.M.M. Verduin 

Doe jezelf een schone straat cadeau
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CasRC heeft de smaak te pakken
Castricum - CASRC is ge-
slaagd in haar missie. In Naar-
den werd een dik verdiende ze-
ge afgedwongen bij RC ’t Gooi. 
Ook de top twee van de erek-
lasse zegevierde: Diok ging ver-
rassend onderuit bij Etten Leur. 
Concurrent Eemland had geen 
kind aan het in nood verkeren-
de AAC. ’t Gooi kwam goed uit 
de startblokken. Waren de Cas-
tricummers vorige week opper-
machtig in de scrum en de line-
out; dit keer moesten zij het on-
derspit delven. Het duurde zeker 
tien minuten voordat de Duin-
randers de regie overnamen. 
Als basis was daar de geweldi-
ge verdediging, met daarnaast 
messcherpe aanvallen. Referee 
Hoyer deelde de nodige penal-
ties uit, waaruit CasRC via Chris 

Dermody de score opende. Keith 
Ellis wist vlak voor rust de stand 
gelijk te trekken. De solide ver-
dediging van beide ploegen liet 
geen try toe. In de tweede helft 
werden de Castricummers, beïn-
vloed door de wind, op hun ei-
gen helft vastgezet. CasRC stond 
verdedigend als een huis. Het tij 
keerde door felle aanvallen van 
CasRC, waarbij de gegeven sup-
port doorslaggevend was. Ales-
sandro Venozzi drukte de eerste 
try voor de ploeg uit Castricum. 
Dermody was minder gelukkig 
met de conversie. Moe van het 
beuken, besloot RC ’t Gooi de 
zekere score via een penalty te 
nemen en hiermee was de span-
ning volledig terug in de wed-
strijd. CasRC herpakte zich met 
een prima aanval via de voor-

waartsen. Als het duveltje uit het 
doosje was Roy Schermer er als 
de kippen bij om de try te druk-
ken. De prima geschoten con-
versie was net te kort en werd 
gemist door Dermody. Halver-
wege de tweede helft startte het 
debuut van het 19-jarige talent 
Mark Jonker en de rentree van 
Luuk de Geest. Beiden zijn be-
genadigde tacklelaars. De, in dit 
seizoen gebleken, lastige laatste 
tien minuten, waren ongemeen 
spannend voor de coaches John 
Dudink en Obbe Winkels en de 
meegereisde aanhang. De ver-
dediging van de Castricummers 
werd danig op de proef gesteld, 
maar haperde niet. De overwin-
ning was dik verdiend. Volgende 
week is het treffen met AAC op 
Wouterland. 

Champagne voor E1
Limmen - Na een spannende bekerwedstrijd tegen de jongens E10 uit 
Uitgeest die met penalty`s moest worden beslist, kon het kampioen-
sfeest worden gevierd voor de meiden E1. De overwinning werd ge-
vierd met champagne in de kleedkamer. V.l.n.r.: Fleur, Isa, Linet, Cheryl, 
Maaike, Aisha, Caia, Alexandra en trainers Rita en Rene.

Successen voor Vios-meisjes
Castricum  - Afgelopen zater-
dag en zondag werd  in Bever-
wijk de tweede competitiewed-
strijd turnen gehouden van de 
Koninklijke Nederlandse Gym-
nastiek Bond.
Op zaterdag turnden de meisjes 
in de vijfde divisie. Nina Koene 
mocht bij de Jeugd niveau 8 de 
bronzen medaille in ontvangst 
nemen na twee wedstrijdrondes. 
Denise Meuldijk eindigde die 
dag op een mooie achtste plaats.
Anna de Boer scoorde een bron-
zen medaille bij de Junioren ni-
veau 7. Ook Alyssia Boger had 
succes in haar categorie: brons  

bij pupillen 2 niveau 9. Zondag 
kwamen de meisjes van Vios van 
de vierde divisie in actie. Bij de 
pupillen 1 niveau 9 behaalde Ni-
cole v.d. Toorn de gouden me-
daille na twee competitiewed-
strijden en zilver op die dag  
(52.05 punten). Gaby van Bur-
gel mocht brons (vijfde plaats) in 
ontvangst nemen .
Bij de senioren niveau 5 scoor-
de Marlous de Bruijne  het hoog-
ste cijfer op vloer (12.35 punten) 
en behaalde een prachtige vier-
de plaats. Na twee competitie-
wedstrijden mocht zij het brons 
in ontvangst nemen.

Dartstoernooi in 
De Vriendschap
Akersloot - Op zondag 23 ja-
nuari wordt in De Vriendschap 
het open kampioenschap voor 
darters van de 2e, 3e, 4e divisie 
en recreanten gehouden. Ieder-
een kan meedoen. Er wordt zo-
wel een winnaarsronde als een 
verliezersronde georganiseerd, 
zodat iedereen een flink aan-
tal partijen kan darten. Naast de 
gebruikelijke bekers zijn er ook 
diverse mooie prijzen te winnen. 

Aanmelden voor dit toer-
nooi, dat om 14.30 uur van 
start gaat, kan via www.vriend-
schapakersloot.nl of tel.: 0251-
312866/0651387333. Deelname 
kost vijf euro.

Castricum - Op 22 janua-
ri houdt de internationale dans-
vereniging Igram uit Castricum 
weer een midwinterbal. Ieder-
een is welkom om op de klan-
ken van orkest A2 een avond 
lang te dansen. Dit jaar vindt het 
bal plaats in Buurtcentrum De 
Schuilhoek, Van Bronckhorst-
straat 1 in Heemskerk. Aanvang 
20.00 uur. Toegangsprijs 10 euro. 

Midwinterbal

Vos trakteert zichzelf
Castricum - Door zijn biljartpar-
tij tegen Wim van Duin in acht-
tien beurten uit te maken, gaf 
Peter Vos zichzelf een mooi ver-
jaardagscadeau. Met series van 
zes, zeven en vier tikte Peter ge-
staag en sterk zijn 35 carambo-
les bij elkaar. Vier wedstrijdpun-
ten rijker en een partijmoyenne 
van 167% was de beloning. Jaap 
Frans was ook weer op dreef. In 
een goede partij tegen Jan van 
der Zon sloot Jaap zijn partij in 
21 beurten winnend af. Met uit-
stekende series van twee keer 
negen en drie keer acht caram-
boles wist hij Jan achter zich te 
houden. Jan volgde goed, maar 

kwam vijf caramboles tekort 
voor de overwinning. De belo-
ning voor Jaap was vier en voor 
Jan een wedstrijdpunt. Kees 
Baars had een vliegende start 
in zijn partij tegen Jan Kamp. Hij 
begon zijn partij met een score 
van 26 en een toetje in de voor-
laatste beurt van 21. De 116 te 
maken caramboles had Kees in 
29 beurten bij elkaar, daar waar 
Jan bleef steken op 39 van de 66 
die hij moet maken. 

Van de top drie moesten Gert Lu-
te en Cynthia Slinger allebei een 
nederlaag slikken. Gert moest 
de eer in 29 beurten aan Ferry 

van Gennip laten en Cynthia was 
niet op dreef tegen Hans Kooi-
man. Hans had 24 beurten nodig 
om Cynthia teleurgesteld achter 
te laten. Voor Ferry en Hans vier 
wedstrijdpunten. Door zijn winst 
op Cor Stroet profiteerde Peter 
Ent van de misstap van Gert en 
naderde de koppositie tot een 
punt, maar heeft een wedstrijd 
meer gespeeld. Door zijn twee-
de partij van de avond winnend 
af te sluiten kon Jan van der Zon 
toch nog vier wedstrijdpunten 
toevoegen aan zijn totaal. Hij had 
zijn 42 caramboles in 29 beurten 
tegen de vervanger van Henk 
Stengs bij elkaar. 
Stand: 1. Gert Lute 51 punten, 2. 
Peter Ent 50 punten en 3. Ferry 
van Gennip met 46 punten.

Slechte start nekt Helios
Castricum - In het zaalseizoen 
2010-2011 heeft Helios niets 
meer te winnen en niets meer 
te verliezen. Na de nederlaag in 
Rijnsburg tegen Madjoe is de 
bovenste plaats onbereikbaar en 
degraderen onmogelijk. De ne-
derlaag van afgelopen zondag 
was met name te wijten aan een 
zeer matige start van de Castri-
cumse korfballers. Na vijftien mi-
nuten stond Helios met 6-2 ach-
ter. Helios kon niet meekomen 
met de scoringsdrang van Mad-
joe en bleef achter de feiten aan 
lopen. In één vak werd er te wei-
nig gescoord waardoor Helios 
een moeizame wedstrijd speel-
de. De rust werd bereikt met een 
10-8 achterstand. Na rust wist 
Helios tien minuten lang niet te 
scoren. Madjoe scoorde uitein-
delijk met een afstandschot  en 
kwam weer op een grote voor-
sprong van 11-8. Helios gaf niet 
op en knokte tot het laatste fluit-

signaal. Een gelijkspel zou de 
verhoudingen het beste weer-
geven maar helaas verloor Heli-
os met 15-14. Interim coach Ton 
van Duijn had een goede wed-
strijd van Helios gezien. “Het eni-
ge wat ik de ploeg kan verwijten 
is dat zij op belangrijke momen-
ten niet scoorde. Madjoe speel-
de goed maar een gelijkspel was 
verdiend geweest. Dat mijn spe-
lers na afloop van de wedstrijd 
helemaal kapot waren van deze 
nederlaag zegt wel iets over de 
wedstrijdinstelling. In de twee-
de helft konden we nog terugko-
men tot één punt maar het lukte 
ons niet om door te drukken. Ik 
ben teleurgesteld maar niet on-
tevreden. In de komende wed-
strijden willen we nog laten zien 
wat wij waard zijn.”Helios speelt 
aanstaande zondag een thuis-
wedstrijd tegen Purmer in sport-
hal De Bloemen. De wedstrijd 
begint om 18.00 uur.

Castricum - Zondagavond 30 
januari houdt duikvereniging 
Aqua Plus een open avond in 
het zwembad van Motel van der 
Valk in Akersloot. Neem zwem-
broek of badpak en eventuele 
vinnen, duikbril en snorkel mee, 
want wie wil kan gelijk te water. 
Ook kan men met een begelei-
der onderwater met een pers-
lucht duikset om. 

Voor verdere informatie: www.
aqua-plus.nl of men kan contact 

Open avond bij Aqua Plus
opnemen met Arjan Heijne, tel. 
0251–319300 of Hans v.d. Voo-
ren, tel. 0251-658824. Een email 
sturen kan ook: aqua_plus_duik-
vereniging@hotmail.com. 

Belangstellenden zijn welkom 
op zondagavond 30 januari om 
20.30 uur in het zwembad. Om 
teleurstelling voor jeugdige en-
thousiastelingen te voorkomen 
wordt vermeld dat de minimum 
leeftijd voor deelname aan de 
vereniging 16 jaar is.

Kinderen met autisme spectrum 
stoornissen welkom bij Vitesse’22
Castricum - Vanaf februa-
ri wordt er weer gestart met de 
sport- en spelgroepen voor kin-
deren van 7 t/m 12 jaar, die zich 
niet makkelijk voor een sport-
club opgeven. Kinderen met au-
tisme spectrum stoornissen of 
ADHD zijn welkom. De sport-
middagen worden tot mei elke 
woensdag op de Puikman ge-
houden van 13.30 tot 14.30 uur 

of 14.45 tot 15.45 uur.
De begeleiding wordt gege-
ven door: Baukje Uilkema: NLP-
coach en Marloes van de Huls-
beek, ergotherapeut. De kosten 
zijn afhankelijk van mogelijkhe-
den tot declaratie bij de zorg-
verzekering of vanuit PGB. Voor 
meer informatie of opgave kan 
men bellen met Marloes van de 
Hulsbeek: 06 - 2236 4473.
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Het Stad en Streek drie-
banden teamtoernooi
Akersloot - Vrijdag 21 januari is 
de start van het zeer sterk bezet-
te driebanden teamtoernooi in 
biljartcentrum de Vriendschap in 
Akersloot. Maar liefst vijf teams 
hebben zich voor dit toernooi 
ingeschreven, waarbij Zaan-
streek/Waterland de titel ver-
dedigt. Het team van Akersloot 
verschijnt met Gerard Oud, Han 
Duin, Klaas Jongeneel, Piet We-
ber en Rob Levering aan de start 
en zal het op moeten nemen te-
gen sterkbezette teams zoals het 
team van Zaanstreek. 
Het team van Uitgeest met on-
der andere Arie Berkhout, Ge-
rard van Twuijver, Piet Pilkes en 
J. Ooms zal er alles aan doen 
om de titel die zij drie jaar wisten 

te veroveren opnieuw naar Uit-
geest te brengen.
Zij moeten de strijd aangaan met 
onder meer het sterke team van 
Alkmaar. Ook het team van Eg-
mond dat drie jaar geleden ver-
rassend te titel voor zich opeis-
te, mag niet onderschat worden. 
Het is een open strijd, kansheb-
bers zijn er op voorhand niet aan 
te wijzen.

De start is op vrijdagavond om 
19.00 uur, de tweede dag, za-
terdag 22 januari beginnen de 
wedstrijden om 11.00 uur en de-
ze dag wordt er zowel ‘s middags 
als ‘s avonds gespeeld. De fina-
ledag is zondagmiddag en ook 
dan is de start om 13.00 uur.

Castricum - Op zaterdag 29 ja-
nuari organiseert strandpavil-
joen Jaffa een open darttoer-

Jaffa Masters darten
nooi. Voor inschrijving en verde-
re informatie, kijk op www.jaffa-
castricum.nl of bel 06-10921254.

Zondag 23 januari 14.00 uur:

Limmen - United / Davo

balsponsor:   SchiLDerSbeDrijf Peter Dekker & Zn 

pupil v.d. week: jooSt bakker
  (SPeLer van Limmen D4) 

Verlies voor Limmen 1
Limmen - Goed voorbeeld doet 
volgen, luid het spreekwoord. 
Maar zondag ging dat zeker niet 
op voor het eerste elftal. Nadat 
de meeste spelers de klinkende 
6-0 overwinning van het tweede 
hadden gezien was er de hoop 
om ook in ieder geval drie pun-
ten te kunnen bijschrijven.
Limmen speelde tegen het op de 
elfde plek bivakkerende Zaan-
landia. Een positie die geen recht 
doet aan de kwaliteiten die ze 
bezitten. Vlak voor de winterstop 
bleek al dat met een fitte selectie 
dit team best aardig kan voetbal-
len. En ook tegen Limmen bleek 
het een taaie tegenstander.

Met Rik Seignette en Rens Mins 
als geschorste spelers in de tri-
bune vocht Limmen in de eerste 
helft met name tegen zichzelf en 
tegen de weersomstandigheden. 
Een straffe wind over het veld 

maakte het best lastig om het 
balletje rond te laten gaan. Daar-
bij het feit dat de tegenstander 
agressief druk gaf en Limmen 
positioneel niet helemaal goed 
stond zorgde ervoor dat het bal-
bezit vaak van korte duur was. 
Zaanlandia kwam ondanks het 
vele balbezit niet echt gevaar-
lijk voor de goal. En de schoten 
uit de tweede linie zorgden er al-
leen maar voor dat de achterbu-
ren van vv Limmen hun collec-
tie voetballen konden uitbreiden.
Na de rust bleek dat de wind ook 
het spel van Zaanlandia ontre-
gelde. De tweede helft was wat 
dat betreft min of meer een ko-
pie van de eerste helft, alleen nu 
was het balbezit voor Limmen 
en de gevaarlijke kansen voor 
Zaanlandia. Enkele malen werd 
via onder meer Jeroen Veldt de 
achterlijn gehaald, maar de voor-
zetten werden vakkundig weg-

gewerkt door de verdedigende 
ploeg. 

Limmen bleef wel aandringen, 
maar een gaatje werd helaas niet 
gevonden in de degelijke verde-
diging. Net toen het leek dat de 
wedstrijd in een bloedeloze 0-0 
zou eindigen was het Zaanlandia 
die uit een spaarzame uitbraak 
voor het eerste en enige doel-
punt in de wedstrijd zorgde. 
De teleurstelling naderhand was 
groot, maar dit werd enigszins 
verzacht door de relatief andere 
gunstige uitslagen in de poule. 
Hierdoor blijft Limmen koploper, 
maar het zal de komende wed-
strijden wel beter voor de dag 
moeten komen om deze positie 
te kunnen handhaven.
Volgende week mag Limmen, 
wederom thuis, laten zien dat zij 
dit kunnen en wel tegen United 
Davo 5.

Historische goal van doelman Marius 
Jansen helpt FC Castricum aan de zege
Castricum - De strijdvaardig-
heid en wil van Mark Kranen-
donk om het komende half jaar 
goed af te sluiten is overgesla-
gen op zijn ploeg. De Castricum-
mers streden voor elke kunst-
grasspriet en die niet aflaten-
de ijver werd beloond. Het tech-
nisch vaardige Voorland en een 
strakke zuidwester storm kon-
den FC Castricum daar niet van 
weerhouden. Sc Voorland won 
de tos en koos om in de 1e helft 
te spelen met windvoordeel. Na-
dat Maarten van Duivenvoorde 
binnen vijf minuten na een mes-
scherpe counter FC Castricum 
op een 1- 0 voorsprong bracht, 
moest de thuisploeg toezien hoe 
het binnen de minuut al weer 
gelijk stond. Stephan Zeilstra 
raakte de bal niet goed, waarna 
Voorland spits Sam Vrede dank-
baar profiteerde van de veel te 
zachte terugspeelbal, 1- 1. 

Wat volgde was een zeer lastige 
1e helft voor FC Castricum. De 
tegenwind maakte een behoor-
lijke opbouw onmogelijk en Cas-
tricum kwam maar niet van de ei-
gen goal af. De bezoekers speel-
den een aantal mogelijkheden 
slecht uit en hielpen een aantal 
opgelegde kansen om zeep. FC 
Castricum beperkte zich meer en 
meer tot tegenhouden en mocht 
van geluk spreken dat het zon-
der schade de rust haalde. Met 
de wetenschap dat de 2e helft 
een heel andere wedstrijd zou 
worden was dat een hoopgeven-
de conclusie voor Castricum.

Na rust groeide de wedstrijd 
uit tot een spectaculair duel. 
Met Patrick van der Linde in de 
ploeg voor Thierry Weber start-
te FC Castricum met een gewel-
dige opsteker. Ruud Drolinga 
gaf vanaf rechts met zijn linker-

been een voorzet richting Voor-
land doel. Het leek een onschul-
dige prooi voor de Voorland kee-
per, maar de wind droeg de bal 
met een verraderlijke stuit achter 
de verbouwereerde Andoh Ebe-
nezer in het doel, 2-1. De arme 
Ebenezer zal het duel in Castri-
cum nog lang heugen, want de 
doelman werd even later weer 
verrast. Nota bene door een uit-
trap van doelman Marius Jan-
sen. De keeper maakte zich met 
die actie onsterfelijk, maar van 
toeval was geen sprake. “In de 
rust zei ik nog tegen Maarten 
(Red: van Duivenvoorde). Ik ga 
rechtdoor het midden trappen 
richting doel, let op, want ik denk 
dat ik het doel haal. Het was mijn 
eerste uitrap na rust en eigen-
lijk raakte ik de bal niet helemaal 
goed. Toch ging hij met een stuit 
over de keeper, 3- 1. Ongelofe-
lijk!” De Castricum doelman zet-
te een spurt in richting dug-out, 
waar alles wat Castricum was 
over elkaar heen buitelde (zie fo-
to). Of het door de twee blunders 
van de doelman kwam is moeilijk 
te zeggen, maar daarna was de 

angel uit het spel van Voorland. 
Het voltallige publiek was nog 
getuige van het competitiede-
buut van de pas 17-jarige A-ju-
nior Peter Hes, die een frisse en 
gedreven indruk maakte in de 
twintig minuten die hem waren 
gegund. Voorland kreeg nauwe-
lijks meer kansen, maar de wed-
strijd had nog wat in petto. Sam 
Vrede draaide weg van Stephan 
Zeilstra en schoot laag binnen, 
3-2. Het was direct na de aftrap 
dat een pass van Ralph van der 
Grijp de verdedigers van Voor-
land verraste. Peter Hes hield 
het hoofd koel en met een droog 
schot vanaf randje 16m viel de 
bal tegen het net, 4-2. 

Daarna was het de beurt aan de 
18-jarige Thijs Polak, die genoe-
gen moest nemen met een in-
valbeurt van vijf minuutjes. Bei-
de jongelingen maken onderdeel 
uit van de A1 van trainer Etien-
ne Slagman, dat aan een opval-
lend goed seizoen bezig is. Voor-
land scoorde nog in blessuretijd, 
maar die goal was louter voor de 
statistiek, 4-3.

Limmen D2 kampioen
Limmen - Afgelopen zondag 
werd Limmen D2 kampioen door 
de inhaalwedstrijd uit tegen Ber-
dos D2 overtuigend te winnen 
met 7-0. In de eerste helft kon 
Berdos nog wel bijblijven en 
bleef het tot de rust 0-0. Limmen 
D2 heeft al haar wedstrijden in 
de najaarscompetitie gewonnen 
en eindigde samen met Meervo-
gels D1 op de eerste plaats. In de 
komende voorjaarscompetitie is 

Limmen D2 hoger ingedeeld en 
komt het naast Vitesse’22 D2 al-
leen maar D1 ploegen tegen. 

Op de foto staand (v.l.n.r.) Michel 
Fluri, Max Couwenberg, Vincent 
Fluri, Jent Bakker, Maxim Bos, 
Cody Kerssens en Vince Com-
mandeur. Zittend (v.l.n.r.) Kick 
Wamsteeker, Jaap Menick, Dirk 
Hollenberg, Rick Glorie, Quentin 
Aker en Koen Fluri.
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A.A.S.: voor elke klus
Velsen – A.A.S. staat voor: Ap-
pies Allround Service. En all-
round is Ab Duijneveld, de ei-
genaar van het bedrijf, zeker. Hij 
draait nergens zijn hand voor 
om; het schilderen van de bin-
nen- en buitenboel, het plaatsen 
van een nieuwe keuken of bad-
kamer, het leggen van laminaat, 
noem maar op. Grote klussen, 
kleine klussen: ook voor het op-
hangen van een lamp komt Ab 
langs. En alles voor een schap-

pelijke prijs, hij rekent geen 
voorrijkosten en werkt netjes en 
zorgvuldig. Daarnaast houdt hij 
zich bezig met de inkoop van in-
boedels en antiek en met huis- 
en bedrijfsontruiming. Dat laat-
ste beslaat ongeveer 65 pro-
cent van zijn werkzaamheden op 
dit moment. “Soms is dat moei-
lijk voor de opdrachtgever. Als 
je vader of moeder is overleden 
of naar een verzorgingshuis is 
verhuisd en het huis moet leeg, 

dan zit daar toch een heel ver-
haal achter. Ik snap dat en ga 
daar met respect mee om. Dan 
win je ook het vertrouwen van 
de mensen. Dat vind ik het leuke 
van mijn werk: het contact met 
de mensen’’, vertelt Ab. Als hij 
een huis ontruimd heeft, dan zit 
er geen spijker meer in de muur. 
En als hij er achter komt dat er 
zaken achter gebleven zijn, zoals 
fotoboeken of sieraden, dan gaat 
dat direct terug naar de familie.
Ab Duijneveld gaat ook altijd net 
een stapje verder in zijn werk. 
Zoals laatst, toen hij bij mensen 
aan het schilderen was. Hij ont-
dekte dat de kraan lekte. En die 
repareert hij dan even tussen-
door, zonder extra kosten te be-
rekenen. Hij staat ook met klein-
goed op rommelmarkten. Houdt 
hij dan spullen over, dan geeft 
hij die weg. Aan kringloopwin-
kels of aan scholen. Voor elke 
klus: Ab levert vakwerk af, denkt 
met de mensen mee en probeert 
de prijs altijd zo laag mogelijk te 
houden. Hij werkt van Den Hel-
der tot aan Rotterdam. Wie meer 
wil weten over de uitgebreide 
mogelijkheden van A.A.S.: vraag 
vrijblijvend om informatie. 
Ab is telefonisch bereikbaar via 
06-17159249, digitaal via ap-
pies@live.nl. Zie ook www.
ab.vpnet.nl.

Vakmanschap bij Meubel-
stoffeerderij Dijkzicht 
Castricum - “Fijn dat er nog be-
drijven zijn die echt kwaliteit le-
veren.” Dat is een van de reacties 
op een bedrijfsprofielwebsite die 
Meubelstoffeerderij Dijkzicht 
omschrijft. In de Zaanstreek is de 
naam al 34 jaar een begrip. En 
nu is er goed nieuws voor Cas-
tricum en omgeving; Meubel-
stoffeerderij Dijkzicht is voort-
aan ook te vinden op de Dorps-
straat 66. 
“Wij zijn gespecialiseerd in het 
herstofferen en restaureren van 
moderne, design, klassieke én 
antieke meubelen”, vertelt stof-
feerder De Vries. “Ons bedrijf 
staat voor kwaliteit, duurzaam-
heid en service. Wij werken uit-
sluitend met hoogwaardige ma-
terialen en originele meubelstof-
fen van onder andere het kwali-
teitsmerk Keymer.” 
Iedereen kan hier terecht om bij-
voorbeeld het leer of de stof van 
een bank of stoel te laten ver-
vangen. Men kan er ook voor 
kiezen verkleurd leer te laten 
spuiten in een frisse kleur. Ten-
minste, als het leer zich daarvoor 
leent. Indien nodig wordt de po-
lyether van het meubelstuk ver-
nieuwd, waardoor het weer het 
oude volume en zitcomfort te-
rugkrijgt. Ook voor op maat ge-
maakte kussens voor de boot of 

caravan kan men hier terecht. 
“En voor projectstoffering voor 
bijvoorbeeld kantoren of instel-
lingen is men hier aan het goe-
de adres.” 
Bij particulieren komen we op 
afspraak langs bij de klant, be-
kijken het meubelstuk en laten 
zien wat de mogelijkheden zijn. 
Dat bezoek is kosteloos en vrij-
blijvend. En omdat we dan ook 
meteen weten bij welk interieur 
de bank of de fauteuil moet pas-
sen, kunnen we een persoonlijk 
advies geven. Bij ons krijgt ieder-
een sowieso advies op maat en 
we houden uiteraard rekening 
met het beschikbare budget. Het 
meubelstuk kan desgewenst op-
gehaald en weer thuisgebracht 
worden binnen de afgesproken 
tijd. We geven bovendien drie 
jaar garantie op stoffering en on-
ze grote collectie meubelstoffen 
is voorzien van een K.I.M. Keur-
merk.” Het arbeidsintensieve 
werk dat uitgevoerd wordt in het 
atelier doet eigenlijk denken aan 
ouderwets meesterschap. Ken-
nis, gespecialiseerde vaardighe-
den en ervaring komen hier sa-
men. “Herstoffering van meube-
len is ook niets anders dan oor-
spronkelijk vakmanschap”, be-
sluit De Vries. Bel voor informa-
tie naar 0251-670607.

Voortaan aangesloten bij De Gouden Schaar

Hoge kortingen bij Stomerij 
en Kledingreparatie Uitgeest
Uitgeest - Hij is weer helemaal 
terug van weggeweest, Abdulah 
Colak die door ziekte een poosje 
niet kon werken. Om zijn terug-
keer te vieren, omdat het Stome-
rij en Kledingreparatie Uitgeest 
ruim vijf jaar bestaat en heel 
succesvol is én omdat het bedrijf 
nu aangesloten is bij De Gouden 
Schaar krijgen klanten korting. 
Op alle kledingreparaties wordt 
nu twintig procent korting ge-
geven.
Op de Verzetstraat 1940-1945 
nummer 1 in Uitgeest is het een 
komen en gaan aan klanten. De 
een laat feestkleding stomen, 
een ander de gordijnen en een 
derde komt met een winterjas 
binnen waarvan de voering ver-
nieuwd moet worden. “Wij zijn 
van vele markten thuis”, zegt Ab-
dulah. “Door hard te werken, een 
constante kwaliteit te leveren en 
goede service te bieden hebben 
wij een uitstekende naam opge-
bouwd in Uitgeest. We zien onze 
klantenkring dan ook nog steeds 
groeien. Wij mogen ons nu ook 
De Gouden Schaar noemen en 
die naam staat voor professio-
nele kwaliteit. Wij bieden boven-
dien een 24-uur service.”
Rokken, japonnen, mantels en 
pantalons worden vakkundig 
korter of langer gemaakt. Wie 
gehecht is aan een bepaald kle-
dingstuk dat niet meer past, laat 
het innemen of uitleggen. Rits-
sluitingen, zakken en voeringen 

worden vernieuwd, broekspijpen 
aangepast en gaatjes hersteld. 
Zelfs leren kleding kan moei-
teloos worden aangepast. Ook 
gordijnen worden snel en vak-
kundig op maat gemaakt. 
Het professioneel reinigen van 
kleding, waaronder leder en su-
ède, gordijnen, vitrages en tapij-
ten, donsdekbedden en slaap-
zakken, is een andere speciali-
satie van dit bedrijf. Zowel par-
ticulieren als bedrijven kunnen 
hier terecht. Er worden milieu-
vriendelijke, energiebesparen-
de machines gebruikt. De prijs 
wordt voor de opdracht gege-
ven wordt bekend gemaakt, zo-
dat men nooit voor onaangena-
me verrassingen komt te staan. 

Stomerij en Kledingreparatie Uit-
geest werd in september 2006 
geopend. Het is een mooie, lich-
te ruimte waar verschillende ma-
chines staan opgesteld, er is een 
stomerijgedeelte en de wanden 
herbergen een enorme collec-
tie fournituren. In een paskamer 
kan men terecht om zich om te 
kleden. Abdulah vertelt tot slot: 
“Er zijn mensen die denken dat 
we verhuisd zijn, maar niets is 
minder waar. “Wij zijn nog steeds 
gevestigd op de Verzetstraat.” De 
openingstijden zijn maandag van 
13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 18.00 
en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 
uur. Bel voor informatie 0251-
312494. 

Nagelstyliste bij Hypoxi
Castricum - Hypoxi Castricum 
heeft tegenwoordig ook een na-
gelstyliste in huis. Haar naam is 
Melissa Stort en zij is al ruim tien 
jaar werkzaam als all-round na-
gelstyliste. Iedereen die prijs stelt 
op verzorgde handen kan bij 
Melissa terecht. Maar ook is zij 
gespecialiseerd in mooie kunst-
nagels van gel, acryl of fiberglas.
Zij kan zorgen voor nagelverste-
viging. En wie nagels bijt en van 
die gewoonte af wil komen, kan 
een anti-nagelbijtkuur volgen. 
Natuurlijk biedt Melissa mani-
curebehandelingen aan, bruiden 

kunnen terecht om hun nagels 
op speciale wijze te laten verzor-
gen, zij biedt cosmetische voet-
verzorging aan. Daarnaast kan 
men de nagels laten voorzien 
van spectaculaire ‘nail art’ of van 
permanente nagellak, die blijft 
vier weken mooi. 

“Wij werken hygiënisch met per-
soonlijke vijlensets”, zegt Melis-
sa. “Voor mooie verzorgde han-
den bent u bij ons aan het juis-
te adres!” Bel voor meer in-
formatie of een afspraak 06-
54350556/0251-676 516. 
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Pancratius Doodleuk!
Castricum - Toneelvereniging 
Pancratius speelt ‘Doodleuk’ op 
4 en 5 februari in theater Dan-
sende Duinen op het terrein van 
Dijk en Duin.
‘Doodleuk’ is een mysterieuze 
tragikomedie met veel humo-
ristische scenes, maar met een 
serieuze ondertoon. Dat maakt 
‘Doodleuk’ tot meer dan een 
luchtig en geestig verhaal over 
hebzucht en boontje-komt-om-
zijn-loontje. Het gegeven: vijf 
mensen laten zich voor 5.000 
euro per persoon een weekein-
de opsluiten in een spookkel-
der. Natuurlijk dienen de spoken 
zich alras aan. Maar ze hebben 

een heel andere gedaante dan 
de deelnemers aan de wedden-
schap verwachten. Schrijver Pe-
ter van den Bijllaardt gebruikt 
het contact met gene zijde om 
een handvol ethische kwesties 
aan de orde te stellen. De regie 
van deze productie is in handen 
van René Claassens. Licht en ge-
luid worden verzorgd door Bas 
de Wit. De elf spelers zijn druk 
bezig met het zetten van de laat-
ste puntjes op de i. Prijs: 8,50 eu-
ro. Voorverkoopadressen: Boek-
handel Laan, The Read Shop 
Geesterduin, Snackbar De Toren. 
Reserveren: info@toneelvereni-
gingpancratius.nl. 

“Thuiszorgmedewerksters de klos”

PvdA Castricum richt 
meldpunt voor zorg op
Castricum - De medewerk-
sters van de thuiszorggroep Vi-
va! Zorggroep werden vorige 
week onaangenaam verrast door 
een schrijven van hun werkge-
ver. Viva deelt de werkneemsters 
mee dat ze in functie naar bene-
den gaan en dat betekent voor 
velen een reële salarisverlaging. 
“Viva bluft en intimideert”, zegt 
John Hommes van de PvdA. “Dat 
kan natuurlijk helemaal niet, zo-
maar een salarisverlaging aan-
kondigen. Laten we hopen dat 
er werkneemsters naar de rech-
ter gaan.” De PvdA-fractie heeft 
het college van BenW vragen 
gesteld over de kwestie en bo-
vendien een meldpunt opgericht. 
Reacties kunnen gestuurd wor-
den naar meldpuntzorgcastri-
cum@gmail.com.  
“Viva beargumenteert deze sa-
larisverlaging met de tekorten in 
het cluster huishoudelijke zorg”, 
vervolgt PvdA-er Petra Nord-
holt. “Dit cluster zou met ver-
lies draaien en wie is daaraan 
schuld? De gemeente volgens 
Viva. Viva schroomt dan ook niet 
medewerksters te stimuleren ac-
tie te voeren bij de gemeente. De 
gemeente Castricum koopt in re-

gioverband zorg in voor haar in-
woners bij ondermeer Viva. Dat 
is gedaan op basis van offer-
tes van de diverse zorgaanbie-
ders. Viva heeft dus, om de op-
dracht binnen te halen, te laag 
geoffreerd. Daarin bevinden ze 
zich in goed gezelschap. Als uit-
was van de marktwerking heb-
ben velen zorgaanbieders dat 
overal in het land gedaan. Veel 
gingen en gaan failliet of worden 
overgenomen door andere be-
drijfsvoerders. Het is dom van Vi-
va om willens en wetens onder 
de kostprijs zorg aan te bieden. 
Viva vroeg en krijgt 20 euro van 
de gemeenten voor een uur zorg. 
Kostprijsberekeningen uit allerlei 
hoeken, ook die van de vakbond 
ABVAKABO, laten zien dat die 
uurprijs ongeveer 24,50 euro zou 
moeten bedragen.” 
“Onder de kostprijs offerte aan-
bieden en het werk uitvoeren 
kan alleen door werknemers af 
te knijpen en onder de CAO van 
de zorg te duiken”, vervolgt John 
Hommes. “Daarin heeft ook de 
gemeente een verantwoorde-
lijkheid. De gemeente heeft de 
taak en de plicht om te controle-
ren of de aanbestedingen maat-

schappelijk verantwoord zijn. De 
gemeente kan het niet op haar 
geweten hebben dat werkneem-
sters uitgeknepen worden voor 
nuttig en maatschappelijk zeer 
zinvol werk. En laten we wel we-
zen: het is bepaald geen vetpot 
die salarissen in de thuiszorg. 
Veel van de medewerksters die 
tevens kostwinner zijn, behoren 
tot de groeiende groep werken-
de armen. Met een inkomen van 
ongeveer 800 euro per maand. 
Zorgaanbieders geven vaker 
maar contracten van 24 uur per 
week en dan verdien je in deze 
sector dus letterlijk alleen maar 
droog brood mee. De gemeen-
te zal grondig uit moeten zoe-
ken hoe de aanbestedingen ver-
volgd gaan worden. De gemeen-
te werkt met gemeenschaps-
geld dus heeft—als gezegd—een 
maatschappelijke verantwoor-
delijkheid en dat betekent dat 
naast het borgen van CAO in-
komens van de medewerksters, 
de gemeenten ook inzage hoort 
te vragen in de overige aspecten 
van de bedrijfsvoering en kosten 
van Viva. Salarissen boven de 
Balkenendenorm, die Viva ook 
betaalt, horen daar dus niet bij.” 

Kerstbomenfik
Castricum - Het weer was 
slecht, maar een grote fik trekt 
altijd publiek. Verleden week 
woensdag werden de kerstbo-
men verbrand. Via vier inzamel-
punten waren er in Castricum 
door en grote groep enthousias-
te kinderen meer dan 1.000 bo-
men ingezameld. 
Alle kinderen kregen als belo-
ning een lolly en wie goed zijn 
best had gedaan heel veel lol-
ly’s. Het startsein was om 17.00 
uur en rond 19.00 uur kon het 
vuur worden afgeblust. Voor de 
brandweer stond er erwtensoep 
klaar als beloning.
Ook in Limmen vond er woens-
dag een kerstbomenverbranding 
plaats. Een torenhoog aantal bo-
men werd in brand gestoken on-
der het toeziend oog van brand-
weercommandant Petra Ab-
ma en haar collega’s.  De vlam-
men, die razendsnel alle kanten 
op gingen, werden ook weer ra-
zendsnel geblust, waardoor een 
waaier van druppeltjes over het 
publiek heen waaiden.  

Gespreksgroep: Praten over 
de dood, hoe doet men dat?
Heemskerk - Iedereen krijgt 
vroeg of laat met de dood te ma-
ken. Hoe reageer je dan? Wat 
kun je betekenen voor de na-
bestaanden? Wat kan en mag 
er tegenwoordig op uitvaartge-
bied? Welke plek heeft rouw in 
onze samenleving? Hoe gaan 
kinderen om met de dood? Wat 
houdt orgaandonorschap of eu-
thanasia in?
De afdeling Humanitas IJmond 
Noord houdt samen met Yarden 
en Stichting Humanistische Uit-
vaartbegeleiding komend voor-
jaar een gespreksgroep over dit 
onderwerp.
In zeven bijeenkomsten spreken 
de deelnemers met andere geïn-
teresseerden over de vele aspec-
ten van het levenseinde, de dood 
en de uitvaart. Respect voor el-
kaars ideeën en levensbeschou-
wing is het uitgangspunt.
De bijeenkomsten zijn gepland 
op zeven maandagen, 28 febru-

ari, 7, 14, 21, 28 maart en 4 en 11 
april, van 9.30 uur tot 11.30 uur 
in Heemskerk.
De gesprekscyclus is nadrukke-
lijk geen lotgenotencontact of 
een cursus ter deskundigheids-
bevordering. De deelnemers le-
ren van elkaar door het uitwis-
selen van ervaringen, bege-
leid door getrainde vrijwilligers. 
Deelname staat open voor ieder-
een die in het thema is geïnte-
resseerd.

De deelnemersbijdrage is 55 eu-
ro. Leden/vrijwilligers van hier-
boven genoemde organisaties 
betalen 40 euro. De prijs is inclu-
sief het uitgebreide werkboek en 
thee of koffie.
Voor informatie kan men bel-
len naar Barbara Godfroij, be-
stuurslid van Humanitas IJmond 
Noord, tel: 06 52031649 of een 
e-mail sturen naar pratenover-
dedood@Yarden.nl.

Zilveren jubileum VUcas
Castricum - De Volksuniversi-
teit Castricum viert dit jaar dat 
zij 25 jaar actief is met het or-
ganiseren van cursussen, films, 
reizen en lezingen. In het eer-
ste cursusjaar 1985-86 werden 
er vooral talen aangeboden en 
die zijn nog steeds populair. Een 
grote trekker is nu het filmabon-
nement waarmee leden in het 
winterseizoen zes filmhuisfilms 
zien. 
Het eerste cursusjaar werden er  
bijna 1500 cursisten ingeschre-
ven. Frans, Engels en Spaans 
sprongen er uit en zo bleef dat 
de eerste tien jaar. Pc-cursussen 
en (digitale) fotografie waren 
toen onbekend, onderwerpen 
waar juist nu veel vraag naar is. 
Bij deelname nu is ook uitwisse-
ling en onderling contact belang-
rijk – deelnemen aan een cursus 

of werkgroep betekent ook ont-
moeten, het sociale aspect is be-
langrijk. Daarom spreekt men bij 
VUcas vaak niet meer van cur-
sussen maar van kringen. 

Op verzoek van de deelnemers 
ontstaat soms uit een cursus 
weer een cursus. Cursisten van 
docent Everhard Mulder zijn zo 
enthousiast over zijn cursus ‘Jo-
dendom, Christendom en Islam’ 
dat  op hun verzoek er op 10 fe-
bruari een cursus start ‘Mytho-
logie’. 

Voor informatie over cursussen 
en activiteiten kan men iedere 
vrijdagochtend van 9.30 tot 12.30 
uur op het kantoor van de VUcas 
terecht, Kooiplein 24a, 670048, 
info@vucas.nl. Of bezoek de 
website www.vucas.nl. 

Voorzitters toasten op het succes van VUcas: Ton van Brederode 
(1985-91) Piet Geerke (vanaf 2006), Walter Driessen (2000-2006) en 
Aart v.d. Maas (1991-2000). 
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Akersloot Helpt Afrika,
het aftellen is begonnen!
Akersloot – Zaterdag 29 janu-
ari vertrekken dertien Akersloot-
se bouwers naar Kenia om daar 
eigenhandig huizen te bouwen. 
Alle voorbereidingen zijn ge-
troffen. Iedereen is ingeënt, de 
koffers zijn gepakt en er is ruim 
35.000 euro ingezameld om in 
Machakos, een plaatsje op zo`n 
60 kilometer van Nairobi, een 
heel mooi resultaat neer te gaan 
zetten. 
De Akersloters Jan en Jetty San-
der, Johan Vermaas en Gerda 

Vrijhoef, Donald en Anita Schrier, 
Nico (Pum) Kaptein, Ruud en 
Renate van Vliet, Clemens en 
Ankie Krom en Gerard en Lenie 
Struijf hebben hun bouwreis in-
middels tot in detail voorbereid. 
Bijna twee jaar geleden kreeg 
het eerste idee vorm om met el-
kaar ‘iets terug te geven aan 
de wereld’. In gezamenlijk over-
leg hebben zij er toen voor ge-
kozen om eigenhandig huizen te 
gaan bouwen voor arme mensen 
in Afrika. Er is vervolgens con-

Castricum - Mensenrechten-
organisatie Amnesty Internatio-
nal houdt een collecte van 6 tot 
en met 12 februari. Met de slo-
gan ‘Geef om vrijheid’ wil Am-
nesty duidelijk maken dat vrij-
heid niet in alle landen vanzelf-
sprekend is en dat er geld nodig 
is om de vrijheid van mensen te 
waarborgen. 

Collecte Amnesty

Castricum - Wie 55 jaar of ou-
der is, alleenstaand en graag 
nieuwe mensen wil ontmoeten 
of de vriendenkring wil uitbrei-
den kan bij diverse restaurants 
in Castricum terecht. 
Op 27 januari is er de mogelijk-
heid om te dineren bij restaurant 
Berger’s Eten en Drinken aan de 
Dorpsstraat 35b voor 25 euro. 
Aanmelden bij de Stichting Wel-
zijn Castricum tel. 0251-656562 
of mail naar info@welzijncastri-
cum.nl.

Uit eten en el-
kaar ontmoeten

Castricum - In de bibliotheek 
van Castricum wordt op 3 febru-
ari een informatieavond geor-
ganiseerd over gaming. Tijdens 
een interactieve seminar gaan 
game- experts in op de invloed 
van games op kinderen. Aan-
vang 20.00 uur. Reserveren: op 
telefoonnummer 0251– 655678 
of per mail via castricum@bibli-
otheekkennemerwaard.nl. Kaar-
ten à 6 euro/bibliotheekleden 5 
euro te koop bij de Klantenser-
vice in de bibliotheek. 

Informatieavond 
over gaming

Akersloot - Op 30 januari is er 
een levensbeschouwelijke lezing 
in de Dorpskerk aan het Dielof-
slaantje in Akersloot. Aanvang 
14.30 uur. Toegang 7,50 euro, in-
clusief koffie en thee. Aanmel-
den bij: tel. 0251-312698 of per 
e-mail: koosje.wiegman@hetnet.
nl. Sjef Laenen spreekt over ‘In 
de Ban van de Ring’ in het licht 
van de joodse mystiek.

Levensbeschou-
welijke lezing

tact gezocht met Habitat for Hu-
manity, een organisatie die zich 
wereldwijd bezig houdt met het 
bouwen van woningen in de der-
de wereld. Uiteindelijk werd Ke-
nia het reisdoel van de Akerslo-
ters. 
“Wij zijn er van overtuigd op de-
ze zeer directe wijze structureel 
bij te dragen aan de armoedebe-
strijding in dit deel van de we-
reld”, aldus Renate van Vliet.. 
“Door te bouwen voor mensen 
die in staat zijn de huizen ook 
zelf te onderhouden, ontstaan 
er kleine groeikernen. De basis 
waarop de lokale bevolking haar 
toekomst in kan richten. Wij zijn 
heel blij met Habitat for Humani-
ty. Zij begeleiden ons op de Afri-
kaanse bouwlocatie en zorgen 
voor tijdige aanvoer van bouw-
materialen en gereedschappen.” 
Ankie Krom vervolgt: “We wilden 
in eerste instantie voor het beno-
digde bouwmateriaal doormid-
del van drie evenementen 12.500 
euro inzamelen. Maar toen in 
maart 2010 het liefdadigheid-
diner voor maar liefst 120 gas-
ten al ruim 5.500 euro opleverde, 
smaakte dat naar meer.” 
Het benefietconcert in novem-
ber, bracht iets meer dan 4.000 
euro op. En samen met de op-
brengst van de Oud Holland-
se spelletjesavond in december 
werd het financiële doel vrijwel 

Limmen - Na eerder succes is 
het zaterdag 22 januari in Club 
Xtra weer tijd voor een sportieve 
indoor bouncebal-avond. Zater-
dagochtend 22 januari gaan kin-
deren grote houten stokpaarden 
versieren en nemen ze het tegen 
elkaar op tijdens de stokpaarde-
stafette. Entree een euro. 
Jongerencentrum Conquista be-
vindt zich op de Kerkweg 50. 

Bouncebal 
in Conquista

gerealiseerd. Daarnaast werden 
de bouwers gedurende het af-
gelopen jaar door vele enthou-
siaste mensen gesteund. Johan 
Vermaas: “We hebben van or-
ganisaties als De 2e ronde uit 
Akersloot, Keer op Keer uit Hei-
loo en HVO uit Heerhugowaard 
fikse bedragen overgemaakt ge-
kregen. Samen met een aantal 
bedrijven uit de omgeving, op 
de website staan ze als sponsor 
vermeld, hebben zij meer dan 
10.000 euro geschonken.” Als 
klap op de vuurpijl werd er vlak 
voor de jaarwisseling door een 
anonieme stichting, geheel on-
verwacht nog eens 12.500 euro 
overgemaakt. Pum: 
“We hebben nu in totaal 35 dui-
zend euro om ter plekke in Ke-
nia te besteden aan woningen 
en daarmee het verschil te ma-
ken voor mensen die zelf bijna 
niets hebben. Wij zijn er hele-
maal klaar voor!” Op de websi-
te www.akersloothelptafrika.nl is 
inmiddels een weblog ingericht 
waardoor de verrichtingen van 
de bouwers ook vanuit Neder-
land goed zijn te volgen. Done-
ren kan natuurlijk nog steeds op 
bankrekening: 1432.44.612 t.n.v.: 
HGC Struijf, ACM Krom en RA 
van Vliet, onder vermelding van: 
Sponsoring Akersloot helpt Afri-
ka! Voor meer informatie: www.
akersloothelptafrika.nl.

Ovatie J.P. Thijsse Koor 
in Paradiso én in trein
Castricum - Afgelopen week-
end waren de korendagen in 
Paradiso in Amsterdam. Diver-
se Castricumse koren lieten van 
zich horen, waaronder het koor 
van het Jac. P. Thijsse College 
met de aparte naam: Het JPT 
Hard(t) koor. Dit koor, onder lei-
ding van muziekdocente Rolien 
Eikelenboom, gaf een geweldig 
optreden. Met 44 zangers en ou-
ders als begeleiders vertrokken 
ze met de trein naar Amsterdam. 
In de trein wilde de conducteur 
een lied horen. Nou dat heeft 

heel de trein geweten. De con-
ducteur zette het koor over de 
intercom en zowel Lollipop als 
Use sombody galmde door de 
gehele trein. Alle treinpassagiers 
gaven het koor een warm ap-
plaus. Eerst zong het Castricum-
se koor Vocal Choice een  stem-
mig repertoire. Het JPT Hard(t) 
koor zong diverse Engelstalige 
popsongs en een Nederlandsta-
lig nummer van Dr. P. Het slot-
applaus was heel bijzonder. De 
presentator legde heel de zaal 
stil.  Toonbeeld Theater op zoek 

naar jonge acteurs en actrices
Castricum - Toonbeeld is op 
zoek naar jongeren in de leeftijd 
van 12 tot en met 16 jaar. Van-
af 4 februari start er een nieu-
we reeks theaterworkshops. Be-
langrijk is dat men een flink por-
tie spelplezier en inzet in huis 
heeft om samen theater mee te 
maken. Men beperkt zich niet 
tot het spelen van tekst, maar 
ook dans, zang, decor en kos-

tuum komen aan bod. Wie er na 
deze lessenreeks geen genoeg 
van heeft, kan zich opgeven om 
mee te werken aan een theater-
voorstelling. Dit alles onder lei-
ding van Remco Went, de nieu-
we theaterdocent van Toonbeeld. 
De lessen vinden plaats in Toon-
beeld op vrijdag van 17.30 tot 
18.45 uur. Aanmelden via www.
toonbeeld.tv. 

Castricum - Het Kleinkoor Cas-
tricum bestaat uit ongeveer der-
tig leden en staat sinds novem-
ber 2010 onder leiding van Ellen 
Verburgt. De sopraan-, alt- en 
bassecties zijn redelijk in even-
wicht maar de tenorsectie kan 
wel enige versterking gebrui-

Kleinkoor Castricum zoekt tenoren
ken. Op vrijdag 13 mei voert het 
Kleinkoor het Requiem van Fau-
ré uit in de Pancratiuskerk. Teno-
ren kunnen zich hiervoor als pro-
jectlid aanmelden. De repetities 
vinden plaats in De Schakel op 
dinsdagavond. Inlichtingen bij 
Hanny Kracht, tel: 072-5054019.

Themamiddag rond de 
Prins Hendrik Stichting
Limmen - Iedereen kent onge-
twijfeld het karakteristieke ge-
bouw in Egmond aan Zee, vroe-
ger het tehuis voor oud-zeelie-
den, nu zorgcentrum voor se-
nioren. Het interieur is onlangs 
grondig gerenoveerd. Aan de 
hand van vele illustraties vertelt 
Willem Hekman over de roerige 

geschiedenis die 137 jaar gele-
den begon. Hekman is voorma-
lig voorzitter van de Vereniging 
Prins Hendrik.
Senioren uit Limmen en omge-
ving zijn welkom deze lezing bij 
te wonen op donderdag 27 janu-
ari, aanvang 14.00 uur in Vrede-
burg in Limmen. 
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Bosuilenexcursie jeugd

Castricum- De Vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland organi-
seert op vrijdag 21 januari en op 
vrijdag 28 januari een avondex-

cursie voor jongeren. Het doel 
van deze excursie is om bosuilen 
waar te nemen. 

Tijdens de excursies worden de 
uilen gelokt door hun geluiden 
na te bootsen. Jongeren van-
af tien jaar kunnen aan deze ex-
cursies deelnemen, liefst on-
der begeleiding. Op 21 januari 
is het verzamelpunt de parkeer-
plaats van landgoed Marquet-
te in Heemskerk. Op 28 januari 
bij de hoofdingang van Dijk en 
Duin aan de Zeeweg te Castri-
cum. Beide excursies beginnen 
om 19.30 uur. De excursies du-
ren ongeveer een uur. Deelname 
is gratis. 

Genealogie voor beginners
Akersloot - In de bibliotheek 
van Akersloot start donderdag 3 
februari een korte cursus gene-
alogie voor beginners. Speciaal 
bestemd voor mensen die meer 
willen weten over de geschie-
denis van hun familie. De cur-
sus vindt plaats op donderdag 3 
en 10 februari en begint op bei-
de avonden om 20.00 uur. Aan 
de hand van praktijkvoorbeelden 
wordt ervaring opgedaan voor 
het verrichten van eigen onder-
zoek. Tijdens de cursus wordt 
ingegaan op de mogelijkheden 
van de computer en het internet 

bij genealogisch onderzoek.
De cursus genealogie wordt ver-
zorgd door het Regionaal Archief 
Alkmaar, in samenwerking met 
Bibliotheek Kennemerwaard en 
de Historische vereniging Oud 
Akersloot. Harry de Raad, archi-
varis bij het Regionaal Archief, is 
de cursusleider.
Kaarten voor beide avonden zijn 
voor 6,00 euro te koop bij de 
Klantenservice in de bibliotheek. 
Reserveren is mogelijk op tele-
foonnummer 0251–312948 of 
per mail via akersloot@biblio-
theekkennemerwaard.nl.

Workshops beeldhouwen en 
schilderen bij Perspectief
Bakkum - Perspectief orga-
niseert in maart twee nieuwe 
workshops. Er is een korte work-
shop hakken in zacht natuur-
steen en een workshop schilde-
ren met olieverf. 
Vanaf vrijdag 4 maart wordt er 
vier keer van 13.30 tot 16.30 uur 
met steen gewerkt onder leiding 
van Peter Schelvis. Op de za-
terdagen 12 en 19 maart wordt 

van 13.30 tot 16.30 uur de tech-
niek van het schilderen met olie-
verf behandeld aan de hand van 
een bloemstilleven. Docent is Fré 
Ham. 

Informatie bij Annemarie Bot 
tel.0251-821543, annemarie-
bot@casema.nl. Het adres is Van 
Oldenbarneveldtweg 37 Bak-
kum. 

Vrouwen Goed Contact 
bezoeken Tromp Medical 
Castricum - Op donderdag-
avond 27 januari van 19.30 tot 
circa 22.30 uur, nodigt Wim 
Tromp het vrouwennetwerk 
Goed Contact uit om het inno-
vatieve bedrijfspand van Tromp 
Medical aan de Castricummer 
Werf te komen bewonderen. 
Na een rondleiding door het ge-
bouw is er een lezing over de ge-
schiedenis en de groei van het 
bedrijf en over de bouw van het 
duurzame pand. Daarbij staat 
het ondernemerschap centraal.
Ook mag Goed Contact van FMB 
Uitgevers een aantal vrouwen-
boeken weggeven aan haar le-

den. Het gaat om Vrouwenpo-
wer van Christine Pannebak-
ker, Het geheim van haar succes 
van Carla Schenk en Begin! Ze-
ven sleutels voor je nieuwe leven 
door Patty Harpenau. Van iede-
re titel worden twee exemplaren 
verloot onder de bezoekers van 
de netwerkavond. 
De locatie is Tromp Medical, 
Oud Haarlemmerweg 75 Castri-
cum. Geïnteresseerde onderne-
mende vrouwen (leden en niet-
leden) zijn welkom. Ledenprijs 
is gratis, niet-ledenprijs is 15,00 
euro). Kijk voor meer informatie 
op www.goed-contact.nl

Workshop bij de bakker
Castricum - Altijd al de fijne 
kneepjes van het vak willen le-
ren? Graag weten hoe een ap-
felstrüdel, tompouce of tiramisu 
gemaakt worden. 
Bij de bakker Van Vessem & Le 
Patichou worden work-
shops georganiseerd. 
In twee uur tijd gaan de 
deelnemers verschillen-
de lekkernijen bakken en 
het zijn steeds seizoens- 
en streekgebonden pro-
ducten. De thema’s van 
de workshops wisselen 
per maand, maar men kan 
ook zelf een onderwerp 
aandragen. Bakker Pas-
cal Boot draagt zijn ken-
nis van het bakkersvak 
graag aan belangstellen-
den over. Passie voor het 
vak is hem niet vreemd: 
“Als ik op straat fiets en 
opeens de geur van vers-
gebakken brood of taart-
jes ruik, word ik gewoon 
gelukkig!” 
Elke donderdag in het fili-
aal van Van Vessem & Le 

Mezza Luna gaat unplugged
Castricum - Vrijdag 28 janua-
ri is er in Grandcafé Mezza Lu-
na weer een muzikaal feest-
je. Elke maand wordt Mezza Lu-
na Unplugged georganiseerd en 

dat betekent rustige live-muziek 
tijdens het diner of een drankje 
aan de bar. 

Een vaste huisband onder lei-

ding van André Voebel voorziet 
de avond van sfeervolle en re-
laxte popmuziek met een intiem 
klein karakter. De band speelt 
vanaf 20.00 uur. Het adres is 
Mient 1 in Castricum, schuin te-
genover het NS-station. 

Castricum - Bij de VUcas start  
de cursus Poëzie op 27 janua-
ri 14.00 uur en mythologie op 10 
februari om 19.30 uur. Bovendien 
kan men zich inschrijven voor 
een vogelweekend Texel dat van 
13 tot 15 mei plaatsvindt. Aan-

Poëzie, mythologie en vogels 
melden uiterlijk voor 27 januari.
Voor informatie over cursussen 
en activiteiten kan men op vrij-
dag van 9.30-12.30 uur op het 
kantoor van de VUcas terecht, 
Kooiplein 24a, tel.: 670048, info@
vucas.nl.  

Castricum - In één week de 
mogelijkheid om twee keer bij-
zondere lessen te volgen bij 
Toonbeeld. Tijdens de open les-
sen kan men kennismaken met 
het aanbod van Toonbeeld op 
het gebied van beeldende kunst. 
De eerste les wordt alleen be-
taald als men zich voor de hele 
cursus opgeeft.
Op dinsdag 25 januari om 19.30 
uur begint een nieuwe serie les-
sen model tekenen en schilde-
ren. Op woensdag 26 janua-
ri om 19.00 uur start de cursus 
‘De eerste lijn gezet, de tweede 
lijn gedrukt’. In deze cursus leert 
men tekeningen omzetten in een 
grafische techniek. Aanmelden 
bij Toonbeeld, tel.: 0251-659012 
of via www.toonbeeld.tv.

Lessen model 
en grafiek

Limmen - Een 63-jarige man 
uit Limmen werd zondagmiddag 
rond 17.40 uur aangehouden op 
de Dampegheestlaan. 

De man had in een sportkantine 
een 51-jarige man vuistslagen in 
het gezicht gegeven. De 52-jari-
ge man ging naar de politie. 
Deze hield de 63-jarige man aan. 
Hij werd overgebracht naar het 
politiebureau in Alkmaar. 

Aanhouding na 
mishandeling

Patichou is er een workshop die 
om 19.00 uur begint, deelname 
kost 25 euro. Voor meer informa-
tie of aanmelden: workshops@
vvlp.nl of kijk op www.vvlp.nl. 

Lezing Nico Brantjes bij IVN
Regio - Nico Brantjes, voorma-
lig hoofd groenvoorziening ge-
meente Heemskerk,  spreekt tij-
dens nieuwjaarsbijeenkomst van 
het IVNn over de aanleg van een 
unieke kasteeltuin in het park bij 
Slot Assumburg. Dat doet hij op 
dinsdag 25 januari in het volks-
tuincentrum Bickershof, Noord-
dorperweg 20, Heemskerk . Nico 
Brantjes zal aan de hand van zijn 
studie omtrent park Assumburg/

Oud Haerlem, vertellen over ou-
de vijvers, rozentuinen, krui-
dentuinen en oude vruchtras-
sen. Deze unieke tuin, die des-
tijds eigendom was van een Am-
sterdamse bankier en koopman 
Jean Deutz, werd rond 1700 in 
Franse stijl aangelegd. Op de-
zelfde plaats achter Slot Assum-
burg zal deze pronktuin opnieuw 
worden aangelegd en dit voor-
jaar klaar zijn.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
19 januari 2011

Bent u al 
orgaandonor?
De gemeente Castricum doet net als 
veel andere gemeenten sinds oktober 
vorig jaar mee aan het project ‘Donor-
registratie via gemeenten’. Landelijk le-
verde deze actie tot nu toe ruim 100.000 
nieuwe potentiële donoren op. Onder 
de slogan ‘Nederland zegt Ja’ is een drie 
jaar durende campagne (jaofnee.nl) ge-
start. Deze campagne vraagt aan ieder-
een die nog niet geregistreerd staat om 
dat alsnog te doen. Gemeente Castricum 
stuurt al jaren een brief met registratie-
formulier naar alle mensen die onlangs 
een rijbewijs, paspoort of identiteitskaart 
(opnieuw) moesten aanschaffen. 
Eind 2010 is een landelijke actie gehou-
den. Die leidde landelijk tot maar liefst 
60.000 nieuwe aanmeldingen. Toch 
hebben ruim 7 miljoen mensen in Neder-
land zich nog niet uitgesproken over het 
donorschap. Heeft u dat ook nog niet 
gedaan? Laat u informeren en/of regi-
streren via JaofNee.nl.

Werk aan de 
weg

Op het Kortenaerplantsoen in Castricum 
wordt op woensdag 19 en donderdag 20 
januari een verkeersdrempel geplaatst. 
Het Kortenaerplantsoen is dan tussen de 
J. Evertsenlaan en de J. van Brakellaan 
afgesloten voor doorgaand verkeer. 
Op de Piet Heinlaan in Castricum wordt 
een verkeersdrempel geplaatst, op don-
derdag 20 januari en vrijdag 21 januari. 
De Piet Heinlaan is dan tussen de Witte 
de Withstraat en de Adr. Banckertstraat 
twee dagen afgesloten voor doorgaand 
verkeer.
Aan de Beethovensingel in Castricum 
starten wegwerkzaamheden op maan-
dag 24 januari. Het asfalt op de kruising 
bij de Händelstraat/Soomerwegh wordt 
vervangen door gele klinkers. 
De werkzaamheden duren zo’n twee 
weken. Doorgaand verkeer is dan niet 
mogelijk, het verkeer wordt omgeleid.
Bij de Ruiterweg in Castricum wordt het 
parkeerterrein hersteld van maandag 24 
januari tot 1 februari. Tijdens de werk-
zaamheden kunnen er geen auto’s wor-
den geparkeerd.
Voor alle werkzaamheden geldt een 
voorbehoud: de planning is afhankelijk 
van het weer en kan bij slecht weer in 
tijd uitlopen.
Meer informatie: J. Herling, tel. 0251-
661 169.

Breng uw stem uit op een genomineerde sporter

Castricum Beweegt: 
Sportverkiezingen 2010 

Adverteren in gemeentegids

De Castricumse Sportverkiezingen 2010 
vinden op zaterdag 12 februari 2011 
plaats. De sportverkiezingen worden 
georganiseerd door de gemeente Castri-
cum, Radio Castricum 105 en Stichting 
Sociaal Carnaval. 

Met de verkiezingen wordt de aandacht 
gevestigd op sport in het algemeen en de 
prestaties van enkele Castricumse spor-
ters in het bijzonder. In vijf categorieën 
zijn in totaal 14 sporters genomineerd. U 

kunt in elke categorie één stem uitbren-
gen. Dat kan nog tot 9 februari a.s. U 
leest meer over de genomineerden en 
de manier van stemmen op de website 
www.castricum.nl > button Actueel > 
Persberichten.  Welke sporters de meeste 
stemmen hebben ontvangen, wordt tij-
dens een groots evenement - “Castri-
cum Beweegt!’” – bekendgemaakt op 
12 februari van 13:00 tot 18:00 uur in 
een feesttent op De Brink. De toegang 
is gratis. 

De uitgever van de officiële gemeen-
tegids 2011-2012, FMR Producties uit 
Breezand/Den Helder gaat binnenkort 
van start met het verwerven van adver-
tenties in Castricum voor de nieuwste 
gemeentegids. 

Castricumse bedrijven kunnen een be-
zoek of telefoontje verwachten van de 

heer Bosscher. U kunt ook direct met 
hem contact opnemen via 06 262 501 
41. Omdat de fraaie gemeentegids niet 
compleet is zonder advertenties van de 
plaatselijke winkeliers, bedrijven en in-
stellingen, hoopt de gemeente op hun 
(advertentie)steun te mogen rekenen. 
Zij zorgen immers ook voor informatie 
waaraan de inwoners behoefte hebben.

Raadsplein
20 januari 2010

19:30-21:00 uur: Limmen Zandzoom * (Bestemmingsplan en exploitatieplan)
19:30-20:00 uur: Initiatiefvoorstel PvdA Jeugdraad
20:00-21:00 uur: Nota Dierenwelzijn
21:15-22:15 uur: Evt. vervolgbespreking Limmen Zandzoom*
21:15-21:45 uur: Technische carrousel*
Vanaf 22:30 uur: Besluitvorming over 
 - Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen
 - Maatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren
 - Toeslagenverordening Wet Investeren in Jongeren
 - Verordening Werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren

De volledige agenda en achterliggende stukken zijn in te zien in de gemeentelijke 
locatie in Limmen en op www.castricum.nl > Actueel > Agenda >. Er kan alleen 
ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden behandeld. 
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 
Via Radio Castricum 105 is te beluisteren het onderwerp: Limmen Zandzoom.

Raadsactiviteiten
27 januari 2010
19.30-20.30 uur: presentatie inzake richtinggevende uitspraak raad over 
 herontwikkeling villa van Oldebarneveldweg te Castricum.
20.45-21.45 uur: presentatie evaluatie toezicht en handhaving strand 2010.

WWW.CASTRICUM.NL



AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen
Aanvragen omgevingsvergunning
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkij-
ken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande aan-
vragen ontvangen. Deze kennisgeving betekent niet dat 
medewerking wordt verleend.
080111 Iepenlaan 67 in Castricum, 1901 ST
 Het plaatsen van een erker.
090111 Achterweg 15 in Limmen, 1906 AG
 Het bouwen van een tijdelijke woonunit.
 Geversweg 2a in Castricum, 1901 NW
 Het herbouwen van een schuurtje.
100111 H.Casimirstraat 20 in Castricum, 1901 TP
 Het plaatsen van een dakopbouw.
 Laan van Albertshoeve 159 in Castricum,
 1902 SC
 Het vergroten van een dakopbouw.
110111 Middenweg 57 in Limmen, 1906 BN
 Het uitbreiden van een garage.

verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht onderstaande vergunningen hebben verleend:
311210 Duinenbosch 3 in Castricum, 1901 NT
 Het gedeeltelijk slopen van het 
 paviljoen Breehorn.
040111 De Loet 17 in Castricum, 1902 BH
 Het verwijderen van een asbesthoudende 
 standleiding.
050111 De Loet 66 in Castricum, 1902 BK
 Het verwijderen van asbest.
 Dorpsstraat 76 in Castricum, 1901 EN
 Het verwijderen van asbesthoudende 
 materialen. 
 Breedeweg B444 in Castricum
 Het plaatsen van een hobbykas.
 De Santmark 1 in Castricum, 1901 WZ
 Het intern verbouwen van zorgcentrum 
 de Santmark.
120111 Kerklaan 61 in Akersloot, 1921 BK
 Het plaatsen van een dakkapel.
 Boschweg 17 in Akersloot, 1921 AP
 Het plaatsen van een tribune op het 
 sportcomplex van (Meervogels 31).
 Rijksweg 53 in Limmen, 1906 BD
 Het plaatsen van dakkapellen en het 
 uitbreiden van de verdiepingsvloer.

Verleende vergunning
040111 Heereweg 89 in Castricum, 1901 MC
 Het bouwen van een woning met 
 bijgebouw 2de Fase.

APV-vergunningen
Evenementenvergunning - Aan Le Champion is vergun-
ning verleend voor het houden van een wandelmarathon 
op het strand op 22 en 23 januari 2011 voor zover dit 
op het grondgebied van de gemeente Castricum wordt 
gehouden.
Evenementenvergunning - Aan Stg. Ontmoetingscen-
trum Conquista is vergunning verleend voor het houden 
van het Timmerdorp Limmen op het Koekoeksveld van 
26 augustus t/m 3 september 2011 (incl op- en afbouw).
Collectevergunning - Aan Stichting ‘Vrienden van Sig-
het’ is een vergunning verleend voor het inzamelen van 
levensmiddelen en schoonmaakmiddelen bij het filiaal 
van de Albert Heijn te Limmen op 12 maart 2011.
Drank en horecavergunning - Aan Restaurant Le Mou-
lin is een drank- en horecavergunning verleend voor het 
perceel Dorpsstraat 96 te Castricum.
Exploitatievergunning - Een exploitatievergunning is ver-
leend van Restaurant Le Moulin voor het exploiteren van 
een horecagelegenheid gevestigd in het perceel Dorps-
staat 96 te Castricum.
Standplaatsvergunning - Aan Andrea Noten BV is ver-
gunning verleend voor het innemen van een standplaats 
voor de verkoop van kaas en noten tot 31 december 
2011 op de donderdag van 08.00 uur tot 13.00 uur op 
het Churchillplein en op van 13.00 uur tot 18.00 uur op 
de Vuurbaak te Limmen.
Overige - Aan het Reumafonds is vergunning verleend 
voor het plaatsen van vier spandoeken in de gemeente 
Castricum van 27 februari t/m 5 maart 2011.

Bezwaar
Binnen zes weken na datum van afgifte van deze ver-
gunningen kan een belanghebbende een bezwaarschrift 
indienen bij de gemeente (Postbus 1301, 1900 BH Cas-
tricum). 
Daarnaast kan op grond van artikel 8:81 van de Alge-
mene wet bestuursrecht, indien onverwijlde spoed dit 
vereist, gelet op de betrokken belangen, aan de recht-
bank worden verzocht een voorlopige voorziening te 
treffen. Een verzoek tot het treffen van een voorlopige 
voorziening moet worden gericht aan de President van 
de Rechtbank.

Bouwvergunning met ontheffing 
070111 Gasstraat (parkeerterrein) in Castricum
 Het tijdelijk plaatsen van een Buko-unit 
 als vervangende winkelruimte.
Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken 
liggen vanaf morgen gedurende 6 weken ter inzage bij 
de balie Bouwen, Wonen en Bedrijven. Een belangheb-
bende kan binnen 6 weken na de dag waarop het be-
sluit ter inzage is gelegd, een beroepschrift indienen bij 
de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 
251, 1800 BG Alkmaar). Voor de behandeling van een 
beroepschrift is griffierecht verschuldigd.
Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van 
een beroepschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, indien 
onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen 
vereist, een verzoek om voorlopige voorziening worden 
ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een beroepschrift is 
ingediend. Voor de behandeling van zo’n verzoek is grif-
fierecht verschuldigd.  

BestemmingsplAn
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Paulusschool 
Castricum’.
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Paulusschool Castricum’. 
Voordat het bestemmingsplan ter vaststelling wordt aan-
geboden aan de raad, wordt een ieder in de gelegenheid 
gesteld om kennis te nemen van het ontwerpbestem-
mingsplan.
Inzage: het ontwerp ligt van 20 januari 2011 tot en met 
2 maart 2011 voor eenieder ter inzage, op de volgende 
wijze:
- in de gemeentelijke locatie aan de Zonnedauw 4 te Lim-
men, gedurende openingstijden;
- digitaal op de website van de gemeente en op de lande-
lijke website voor informatie omtrent ruimtelijke plannen 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Begrenzing: het plangebied betreft het terrein van de 
huidige Paulusschool aan de Eerste Groenelaan in Castri-
cum. De plangrens wordt gevormd door de Oranjelaan 
(noordzijde), Willem de Zwijgerlaan (oostzijde), de Eerste 
Groenelaan (zuidzijde) en het Heliosterrein (westzijde).
Doel: het ontwerpbestemmingsplan ‘Paulusschool Cas-
tricum’ biedt een planologisch en juridisch kader voor het 
vervangen van de huidige bebouwing door een negen-
klassige basisschool met daarop 15 bovenwoningen.
Zienswijzen: gedurende de inzagetermijn kan eenieder 
zienswijzen naar voren brengen bij de gemeenteraad, 
(Postbus 1301, 1900 BH Castricum). Wij verzoeken u 
boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze op het ont-
werpbestemmingsplan Paulusschool’. Ook het indienen 
van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient 
tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van 
de ter inzage legging, een telefonische afspraak te wor-
den gemaakt.
Inloopbijeenkomst: op dinsdag 1 februari 2011 van 
19.00 tot 21.00 uur, is er een inloopavond in de Paulus-
school, Eerste Groenelaan 88 te Castricum. U kunt het 
ontwerpbestemmingsplan inzien, vragen stellen en even-
tueel een zienswijze indienen.
Meer informatie: mw. H. Goverde-Bruins, tel. (0251) 66 
11 22.

Kennisgeving voorontwerpbestemmingsplan ‘Door-
gaande fietsverbinding Castricum Akersloot fase 2’
Burgemeester en wethouders maken bekend dat het 
voorontwerpbestemmingsplan ‘Doorgaande fietsverbin-
ding Castricum Akersloot fase 2’  ter inzage ligt en dat op 
grond van de Inspraakverordening Castricum inspraakre-
acties kunnen worden ingediend. 
De gemeente Castricum wil tussen Castricum en 

Akersloot een veiligere en kortere fietsverbinding realise-
ren. De eerste fase, de aanleg van een nieuw fietspad 
tussen de Uitgeesterweg en de Korte Brakersweg, is in-
middels aangelegd. 
De tweede fase, bestaat uit:
- de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Korte 

Brakersweg en
- de aanleg van een vrijliggend fietspad langs de Startin-

gerweg, tussen de Uitgeesterweg en het talud van het 
viaduct over de A9.

Dit bestemmingsplan wordt gemaakt om de tweede fase 
van deze fietsverbinding planologisch mogelijk te maken. 
Om te hoge snelheden op de Brakersweg te voorkomen 
zullen er na de aanleg van het vrijliggend fietspad langs 
de Korte Brakersweg verkeersremmende maatregelen 
genomen moeten worden. Dit in overleg met belang-
hebbenden en omwonenden.
Inspraak
Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 
donderdag 20 januari 2011 gedurende 6 weken ter in-
zage bij het gemeentehuis, afdeling Dienstverlening aan 
de Zonnedauw 4 te Limmen. Tevens is het plan te raad-
plegen op www.castricum.nl. 
Gedurende deze termijn kunnen inspraakreacties worden 
ingediend bij het college van burgemeester en wethou-
ders van gemeente Castricum. Wij verzoeken u boven 
aan de brief te vermelden ‘inspraakreactie op het voor-
ontwerpbestemmingsplan ‘Doorgaande fietsverbinding 
Castricum Akersloot fase 2’.
Ook het indienen van mondelinge inspraakreacties is 
mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een 
week voor het einde van de terinzagelegging, een telefo-
nische afspraak te worden gemaakt. Voor meer informa-
tie: de heer R. van den Haak, tel. 0251-661152.

Wet geluidhinder
Verzoek hogere waarde Wet geluidhinder appartemen-
ten Paulusschool (Oranjelaan /  hoek Willem de Zwij-
gerlaan, Castricum)
Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter 
vaststelling van een hogere waarde voor de nieuwbouw 
van appartementen op het terrein van de Paulusschool 
gelegen aan de Oranjelaan, hoek Willem de Zwijgerlaan 
te Castricum. De geprojecteerde woningen zijn gelegen 
binnen de geluidzone van de Oranjelaan.
Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, 
zijn, op basis van de Wet geluidhinder, voorzien van een 
geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zo-
als woningen, welke binnen een dergelijke zone langs 
een weg zijn gelegen, dienen op een zodanige afstand 
hiervan te zijn gelegen dat de geluidbelasting niet te 
hoog wordt (de zogenaamde ‘voorkeursgrenswaarde’ 
die de Wet geluidhinder stelt).
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van het 
wegverkeer op de Oranjelaan, een hogere geluidbelas-
ting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB 
zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. De geluidbe-
lasting op de voorgevel van de woningen is echter lager 
dan de, in de Wet geluidhinder aangegeven maximale 
ontheffingswaarde.
Het college van burgemeester en wethouders is van plan 
om voor de woning, op grond van artikel 83 jo 110a van 
de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen 
van ten hoogste 55 dB.
De stukken van dit ontwerpbesluit liggen vanaf 20 ja-
nuari 2011 tot en met 2 maart 2011, ter inzage op de 
volgende wijze:
- in de gemeentelijke locatie aan de Zonnedauw 4 te Lim-

men, gedurende openingstijden
- op de website van de gemeente Castricum.
Om de stukken buiten de openingstijden in te zien kunt 
u een afspraak maken via publieksbalie Bouwen, Wonen 
en Bedrijven, tel. (0251) 66 11 22.
Zienswijzen: 
Gedurende de inzagetermijn kunnen belanghebbenden 
zienswijzen indienen. De zienswijzen dienen bij voor-
keur schriftelijk te worden ingediend en moeten worden 
gericht aan het burgemeester en wethouders, Postbus 
1301, 1900 BH te Castricum. Vermeld u bovenaan de 
brief ‘zienswijzen ontwerpbesluit hogere waarde Wet 
geluidhinder appartementen Paulusschool te Castricum’.
Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is moge-
lijk. Hiervoor dient u tijdig, bij voorkeur uiterlijk één week 
voor het einde van de ter inzagelegging, een telefonische 
afspraak te maken. Meer informatie: mw. H. Goverde-
Bruins.

Castricum, 19 januari 2011




