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Deining de lucht in...
Bakkum - Dinsdagmorgen is 
gestart met de verplaatsing van 
strandpaviljoen Deining; een 
megaklus. Zondag sloot het res-

taurant zijn deuren, aanstaan-
de zondag is naar verwach-
ting alles weer in bedrijf. Eige-
naar Richard de Groot vertelt: 

“Het hoogheemraadschap han-
teert voor het plaatsen van jaar-
rondpaviljoens een minimale af-
stand tot de duinvoet. Hoe groter 
de hoogte van een paviljoen, hoe 
groter de afstand die ten opzich-
te van de duinvoet moet worden 
aangehouden.” Want hoe dich-
ter een paviljoen bij de duinvoet 
staat, hoe krachtiger zich bij het 
duin een winderosie-effect zal 
voordoen. En dat heeft een ne-
gatief effect op de waterkeren-
de functie van het duin. “Als de-
ze klus geklaard is, kunnen we 
het paviljoen goed funderen en 
isoleren en er voorlopig weer te-
genaan.” (Foto: Peter van Renen).

Informatieavond 
voor ouders 

donderdag 14 februari 
om 20.00 uur

Open dag 
zaterdag 16 februari 2008 

van 10.00 tot 13.00 u

De Bloemen 65
1902 GT Castricum
Telefoon (0251) 652571
Website: www.jpthijsse.nl
email: school@jpthijsse.nl

donderdag 10 februari 
om 20.00 uur

zaterdag 12 februari van 10.00 tot 13.00 uur

M.i.v. 2011 
Tweetalig
Onderwijs

‘Blowing in the wind’ 
Bakkum - Het lijkt een beetje 
op schaatsen; wandelen langs 
de zee als het hard waait. De 
een haat het, een ander komt als 
herboren terug met wapperen-
de oren en haren en rozig van 
de kou. 
Vier dagen lang waaide het flink 
op het strand van Bakkum. Net 
zoals altijd bij deze weersom-

standigheden verdween er heel 
wat zand in het water en de zee 
naderde de paviljoens die voor 
het eerst de winter op het strand 
staan. 
“Where is the beach gone?”, 
vroeg een Engelse toerist ver-
baasd. Het antwoord: “Blowing 
in the wind!” (Foto: Peter van Re-
nen). 

Castricum - Transition Town 
Castricum organiseert een gra-
tis filmavond op woensdag 9 
maart, in de bibliotheek, aan-
vang 20.00 uur. Transition Town 
Castricum wil een positief en lo-
kaal antwoord geven op de pro-
blemen van klimaatverandering 
en het einde van goedkope olie. 
Mail naar castricum@transition-
towns.nl voor aanmelding. 

Gratis filmavond

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

Slagroomtaartje met amandelbiscuit 
frambozen/aardbeien cremeaux
bomvol slagroom
6-8 pers.
van 9,95 deze week € 7,95

SLAGROOMSOUFFLE
NIEUW!!!

DEZE WEEK

tot ziens bij
Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl
daKKaPellen

HaarleM

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

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

Vermist:
Hoornevenstraat Uitgeest: lap-
jespoes, zwart/rood/wit, wit-
te snoet en borst, 2 jaar, Poes. 
Leo Toepoelstraat Castricum: cy-
perse gecastreerde kater, wit-
te snoet en borst, witte kniekous 
aan 1 voorpoot, verder 3 witte 
voetjes, 4 jaar, Moos. 
Schoollaan Limmen: grote grijs-
cyperse kater, gecastreerd, wit 
snuitje, witte bef, buik en staart-

punt, wat wit aan de poten, 3 
jaar, Dikkie Dik.  
Middenweg/Kerkelaan Limmen: 
zwarte gecastreerde kater, 9 jaar, 
Sem.

Gevonden:
Witte Hoofden Uitgeest: lapjes-
poes, witte snuit en borst.

Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
25-01-2011: Julien Peter Anto-
ni, zoon van M.B.M. de Graaf en 
B.P.D. Smulders, geboren te Be-
verwijk.
 
Wonende te Akersloot:
28-01-2011: Oliver Quinten, zoon 
van M.J. Smith en F. Baak, gebo-
ren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
28-01-2011: van Leeuwen, Marc 
F.A.M., wonende te Castricum en 
Schillemans, Maria J.B.J., wo-
nende te Dordrecht. 28-01-2011: 
Mulder, Jasper en van der Vel-
pen, Monica T.M., beiden wo-
nende te Castricum. 28-01-2011: 
Stoffer, Jacob H., wonende te 
Zwolle en Zomerdijk, Fernanda 
C.M.,  wonende te Limmen. 01-
02-2011: Lensen, Hendrikus J. 
en Dijkman Dulkes, Marcellus J., 
beiden wonende te Castricum. 
01-02-2011: Douwstra, Hans en 
Notmeijer, Shirley, beiden wo-
nende te Bakkum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
01-02-2011: Zijp, Thijs J. en 
Bangma, Wytske L., beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
30-01-2011: Rozemeijer, Geer-
truida C., oud 85 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met J.A. Baltus. 31-01-
2011: Duin, Petrus, oud 80 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
geweest met G.K. Swart. 02-02-
2011: Groot, Ursula A., oud 69 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met Th.J. Veldt.
 
Wonende te Limmen:
28-01-2011: de Boer, Auke, oud 
93 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met A. de Vries.
 
Wonende te Akersloot:
01-02-2011: van der Eng, Henri-
cus J., oud 53 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd met C. Swart.
 
Wonende te Bakkum:
27-01-2011: de Nijs, Margaretha 
C., oud 78 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met J.P. van Gulik. 
30-01-2011:Veldkamp, Jan, oud 
55 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd met M.J.E.S. Mulder.
 
Wonende te Wormerveer:
01-02-2011: Kouwen, Maatje, 
oud 78 jaar, gehuwd geweest 
met G.J. Smit, overleden te Cas-
tricum.

Afscheid van brandweer-
commandant Petra Abma
Castricum - Op maandag 7 fe-
bruari heeft Petra Abma tijdens 
een druk bezochte receptie af-
scheid genomen als hoofd van 
de afdeling Veiligheid en Hand-
having. 
Tal van collega’s, leden van de 
raad en andere direct betrokke-
nen waren aanwezig. De functie 
van hoofd Veiligheid en Hand-
having omvatte tevens het werk 
van brandweercommandant. 

Burgemeester Emmens-Knol 
sprak haar toe en ging in op 
het feit dat zij slechts vier jaar in 
Castricum had gewerkt. Reeds 
bij de werving van Petra was be-
kend dat haar ambities verder 

gingen. De burgemeester me-
moreerde dat goede medewer-
kers vaak snel doorstromen naar 
hogere functies. 
Petra bekleedt per 1 februari de 
functie van brandweercomman-
dant van Alkmaar. Zij is daar 
verantwoordelijk voor de gehe-
le brandweerorganisatie van be-
roeps en vrijwillig personeel.

Zij bedankte alle collega’s van 
de afdeling Veiligheid en Hand-
having en had een persoon-
lijk woordje voor de vier kernen 
Castricum, Akersloot, Limmen en 
het Eiland de Woude met haar 
dorpshulpverlening. Foto: Giel de 
Reus.

Akersloot – Zaterdag 12 febru-
ari organiseert de Nederlandse 
Vereniging van Prentbriefkaar-
ten een ansichtkaartenbeurs. 

Ansichtkaartenbeurs bij v.d. Valk
De ansichtkaartenbeurs is van 
10.00 tot 14.00 uur bij Mo-
tel v.d. Valk, Geesterweg 1a in 
Akersloot.

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.
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Programma 10 feb t/m 16 feb 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.30 & 21.00 uur 

zaterdag 18.30 & 21.00 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Sonny Boy”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
“Tron 3D”

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Haar naam was Sarah”

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

zondag 20.00 uur 
“Loft”

zaterdag & zondag 13.30 & 16.00 uur 
woensdag 13.30 uur 

“Mijn Opa de Bankrover” 
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Alpha and Omega (NL) 3D”

zaterdag 16.00 uur 
zondag 11.30 uur 
“Dik Trom”

woensdag 13.30 uur 
“Yogi Beer (NL) 3D”

woensdag 16.00 uur 
“Gnomeo & Juliet (NL)”

Sonny Boy, de film
In de twintiger jaren ontmoet de 
jonge, uit Suriname afkomstige, 
Waldemar Nods in Nederland de 
oudere Rika van der Lans en ze 
worden verliefd. De tegenstel-
lingen zouden bijna niet groter 
kunnen zijn: Waldemar zwart, Ri-
ka wit, zeventien jaar leeftijds-
verschil en bovendien is Rika al 
moeder van vier kinderen. Maar 

ze houden van elkaar en dan 
blijkt Rika zwanger te zijn. Ri-
ka en Waldemar kiezen voor el-
kaar ondanks de hoge prijs die 
ze daarvoor moeten betalen. Ze 
krijgen een zoon, Waldy, hun ei-
gen Sonny Boy. Dan breekt de 
Tweede Wereldoorlog uit. Naar 
het boek van Annejet van der 
Zijl.

Mijn opa de bankrover
Mijn opa de bankrover is een fa-
miliefilm over de 13-jarige Grace 
die samen met haar opa naar 
Suriname wil om alles over haar 
vader te weten te komen. Grace 
houdt van haar opa Gerrit en ze 
helpt hem waar en wanneer ze 
maar kan. En zeker nu oma is 
overleden en opa een beetje in 
de war lijkt. Grace heeft haar va-

der nooit ontmoet. Ze is twaalf 
en vindt zichzelf oud genoeg om 
alles te mogen weten over haar 
afkomst, maar daar is verder nie-
mand het mee eens. 

Niemand wil haar iets over haar 
papa Beau vertellen - zelfs haar 
moeder niet. Opa Gerrit is de 
enige die haar kan helpen. 

Workshop in het atelier Ida 
Bakker; compositie en gesso

Castricum - Op zaterdag 12 fe-
bruari van 10.30 tot 12.00 uur en 
op zaterdag  12 maart van 9.30 
uur tot 13.00 uur, worden work-
shops aangeboden in het atelier 
van Ida Bakker. Tijdens eerde-
re workshops is kennisgemaakt 
met het creatieve gebruik van 
gesso. Gesso is Italiaans voor 
gips. Op 12 februari kunnen de 

deelnemers leren om een com-
positie te maken van gesso. Tij-
dens de tweede bijeenkomst 
wordt deze uitgewerkt met on-
der andere acrylverf. Het geheel 
staat onder leiding van een vak-
docente. 
Een doek is te zien als voorbeeld 
in de winkel van Ida Bakker aan 
de Dorpsstraat 102. Prijs voor 
beide workshops samen 75 eu-
ro, inclusief alle materialen, kof-
fie en thee. Inschrijven via tel.: 
0251-673977 of  winkel@glas-
handelbakker.nl. 

Volop Valentijncadeaus, 
nu in De Wereldwinkel
Castricum - Valentijn zou in de 
middeleeuwen een monnik zijn 
geweest in een Italiaans kloos-
ter. Stelletjes die hem bezochten, 
schonk hij geluksbloemen die hij 
zelf kweekte in de kloostertuin. 
Nu worden cadeautjes uitgewis-
seld tussen mensen die elkaar 
lief vinden. Die cadeautjes zijn te 
vinden in de Wereldwinkel.

Om te smelten is natuurlijk het 
assortiment chocolade. Niet al-
leen Tony Chocolonely, maar 
ook de koffielikeurpareltjes van 
Fair Trade Original doen het hart 
sneller kloppen. Daarnaast ver-
koopt de Wereldwinkel wereld-
cadeaus. Wereldwinkelcadeaus 
zijn authentiek, ambachtelijk en 
soms zelfs volgens eeuwenoude 
tradities gemaakt. 
Natuurlijk met een hedendaags 

tintje. Afkomstig uit bijvoorbeeld 
India, Ghana, Madagascar, Tibet. 
Van houtsnijwerk tot sieraden en 
lekkerijen, voor ieder wat wils. 
Met de verkoop van fairtrade 
producten investeert de Wereld-
winkel in een leefbare wereld 
voor iedereen. Elk product uit het 
assortiment is met zorg en vol-
gens fairtrade-criteria geprodu-
ceerd en ingekocht. 

Groot rock-‘n-roll feest 
in Vriendschap Akersloot 
Akersloot - Zaterdag 12 febru-
ari organiseert de Vriendschap 
een rock-‘n-rollparty met mede-
werking van Nederlands beste 
rock-‘n-rollbands: ‘57 Fairlane en 
John-Boy & The Waltons. Twee 
superformaties die Akersloot 
en omgeving alvast warm zul-
len maken voor het grote festi-
val dat traditiegetrouw in augus-
tus wordt gehouden.  
John-Boy & The Waltons geldt 
al vele jaren als een van de ge-
zelligste rock-‘n-roll- en sixties-
bands. Volgens Oor zelfs de ul-
tieme party-band. Met hun wei-
nig gelikte, maar des te vrolij-
ker presentatie zetten ze sinds 
1989 festivals, cafés en feesten 
op z’n kop. Behalve vroege Beat-
les-nummers spelen ze ook Ol-
dies van Elvis Presley, Chuck 
Berry, Carl Perkins, Rolling Sto-

nes, Johnny Cash en veel meer 
hits én vergeten liedjes. 
‘57 Fairlane speelt Engelse rock-
‘n-roll en Amerikaanse rockabilly 
met een enkele instrumental. El-
vis, Cliff, Buddy Holly, Gene Vin-
cent, Bill Haley en ook een hand-
vol eigen nummers maken deel 
uit van het repertoire. Sinds kort 
is de demo-cd ‘Norma Jeane’ 
uit, met daarop het eigen num-
mer ‘Norma Jeane’, een ode aan 
Marilyn Monroe. De bezetting is 
zang/bluesharp, drums, bas en 
twee sologitaristen die elkaar af-
wisselen en perfect aanvullen.
Het rock-‘n-roll-feest begint om 
20.30 uur in café De Vriend-
schap, Kerklaan 18 en net als in 
augustus is er constant muziek 
van een van de twee bands, zon-
der pauzes. De entree is geheel 
gratis.

Castricum - Woensdag 16 fe-
bruari verzorgt Lisette le Blanc, 
kunsthistorica en conservator 
van het archeologisch museum 
in Wijk bij Duurstede, een le-

Lezing Chagall zing met dia’s over schilder Marc 
Chagall. De lezing begint om 
14.00 uur in De Kern. De lezing is 
georganiseerd door het Vrouwen 
Contact Castricum en voor ie-
dereen toegankelijk. Niet-leden 
betalen 4,00 euro entree. 

Fadozangeres Maria de 
Fatima bij Toonbeeld 
Castricum - Op zondag 20 fe-
bruari geeft de Portugese fado-
zangeres Maria de Fatima een 
concert bij Toonbeeld. Naast 
klassiekers uit het rijke Fado-re-
pertoire zal Maria de Fatima ook 
een aantal bekende levenslied-
melodieën voorzien van Portuge-
se teksten en deze uitvoeren in 

een typisch fado-arrangement. 
Op oudejaarsavond 2010 werd 
Maria de Fatima’s versie van de 
André Hazes-klassieker ‘Zij ge-
looft in Mij’ uitgeroepen tot win-
naar van Top 2000, de covers. 
Maria wordt op gitaar begeleid 
door Daniël Raposo. Aanvang 
11.30 uur, entree 10,00 euro. 

Castricum - Het is een mooi 
feestje geworden voor kinde-
ren en hun (groot)ouders; de ge-

Gezinsdienst gaat op herhaling
zinsdienst in de Maranathakerk. 
Er werd gezongen en gekutseld, 
er werden verhalen verteld en er 

was snoep in de vorm van hart-
jes. Dus voor herhaling vatbaar. 
Op 6 maart begint om 10.00 uur 
een gezinsdienst in de Dorps-
kerk. Iedereen is welkom. 
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Van Amsterdam Garantiemakelaars begint unieke actie:

Huizenkopers betalen geen notaris-
kosten, nu kopen is geld besparen!
Castricum - “Nú kopen is geld 
verdienen! Tenminste, bij Van 
Amsterdam Garantie-makelaars 
en nog drie Garantiemakelaars 
in Noord-Holland. Met de unie-
ke actie ‘Voordeel op de kosten 
koper’ betalen kopers bij aan-
koop van een bestaande woning 
geen notariskosten voor de akte 
van levering en de hypotheekak-
te. De verkopende partij draagt 

die kosten. Een aanzienlijk voor-
deel voor de koper dus.
Van Amsterdam Garantiemake-
laars wil continue actief en on-
derscheidend zijn en zet daar-
om deze succesvolle actie in. 
“Op deze manier willen wij meer 
kandidaat-kopers bewegen deze 
maand een woning te kopen en 
zodoende een positieve impuls 
geven aan de verkoop van onze 

verkoopportefeuille”, aldus Dick 
van Amsterdam van Van Amster-
dam Garantiemakelaars. Wie zijn 
droomhuis wil kopen en geen 
notariskosten wil betalen, moet 
er wel snel bij zijn, want de actie 
loopt tot 28 februari 2011. 
Mail naar info@vanamsterdam.
nl, kijk op www.vanamsterdam.
nl of bel 0251-650850 en vraag 
naar de voorwaarden.

De makelaars van Van Amsterdam Garantiemakelaars: Dick van Amsterdam en Wim Lambers.

Met Diederik Samson
Praten over Zandzoom 
en gasopslag in Bergen
Limmen - Op dinsdag 15 febru-
ari organiseert de PvdA een dis-
cussiebijeenkomst over de gas-
opslag in de Bergermeer, aan-
sluiting op de A9 en de Zand-
zoom Limmen-Heiloo.
Gastsprekers zijn Diederik Sam-
som, en de kandidaat Statenle-
den Liesje Klomp, Greet Blok-
ker en Ed Wagemaker. De bij-
eenkomst staat in het teken van 
de komende verkiezingen op 2 
maart. 
Is gasopslag onder de Berger-
meer zinloos en gevaarlijk, of 
toch duurzaam en milieuvrien-
delijk? Bergen verzet zich te-
gen de gasopslag en bijna 3.000 
mensen hebben een petitie on-
dertekend tegen de plannen. 
Op 9 februari wordt in de Twee-
de Kamer een hoorzitting ge-

houden. De gemeenten Alk-
maar, Heiloo en Schermer had-
den tot september vorig jaar 
nog bezwaren tegen de gasop-
slag, maar samen met de provin-
cie staakten zij hun verzet van-
wege toegezegde compensatie-
regelingen. Één van die regelin-
gen was de langverwachte aan-
sluiting op de A9 van de Zand-
zoom en de Boekelermeer. Deze 
aansluiting is ook voor woning-
bouw op de Zandzoom Limmen-
Heiloo van groot belang. Zonder 
deze aansluiting mogen er maar 
700 van de 2000–2400 geplan-
de woningen gebouwd worden 
en steekt de gemeente Castri-
cum geen schop in de grond. De 
bijeenkomst begint om 20.00 uur 
in Vredenburg, Dusseldorperweg 
64 in Limmen.

Nieuwe Mercedes-Benz 
voor een 88-jarige klant
Limmen - “Mijn kennisma-
king met Henk van der Eem was 
van bijzondere betekenis, om-
dat ik zelf meer dan veertig jaar 
als verkoper werkzaam ben ge-
weest en het verschil van verko-
per in mijn praktijk heb kunnen 
toetsen.” 
Aan het woord is de 88-jarige 
heer Wiffrie die een nieuwe Mer-
cedes-Benz kocht bij Autobe-

drijf Henk van der Eem. “Ik moet 
zeggen dat Henk van der Eem 
mij van het begin af aan van het 
gesprek in een gezellige en on-
gedwongen sfeer heb weten te 
overtuigen van mijn goede keu-
ze dat ik zelfs op mijn 88e leef-
tijd nog een nieuwe Mercedes 
bij hem heb gekocht. Met een 
no nonsens mentaliteit en een 
nuchter-en goed advies.” 

Bakkum - Op zondag 13 febru-
ari geeft topfotograaf Frans Lan-
ting een extra seminar ‘concep-
tuele natuurfotografie’ voor het 
NVN. Dit seminar vindt plaats 
in De Hoep in Castricum. De bij-
eenkomst die een dag eerder 
plaatsvindt, was in korte tijd uit-
verkocht, vandaar een extra edi-
tie. Frans Lanting is National Ge-
ographic fotograaf. Hij heeft veel 
internationale prijzen gewon-
nen, waaronder BBC Wildlife 
photographer of the year, World 
Press Photo. Volgens het maga-
zine Outdoor Photography be-
hoort Lanting tot de meest in-
vloedrijke natuurfotografen. Het 
evenement begint om 10.00 uur 
en duurt tot 17.00 uur. Voor alle 
informatie zie de NVN website, 
www.nvnfoto.nl.

Extra seminar 
topfotograaf 

Castricum - De huidige burge-
meester, gaat dit voorjaar met 
pensioen. Inmiddels is de pro-
cedure voor haar opvolging in 
volle gang. CKenG wil de inwo-
ners van de gemeente vragen 
wat voor burgemeester ze zou-
den willen. Men kan dat ken-
baar maken via de poll op www.
ckeng.nl. Een mail naar fractie@
ckeng.nl kan ook. 

Profiel burgemeester  

“Bouw en investeer in Noord-
west Holland, niet in IJmeer”
Castricum - Maandagavond 7 
februari organiseerde het CDA 
Noord-Kennemerland in Castri-
cum een debat over de toekomst 
van Noordwest Holland. Aan het 
debat namen deel Jaap Bond 
(lijsttrekker CDA Provinciale Sta-
ten), Thijs Pennink (directeur Ka-
mer van Koophandel Noordwest 
Holland), en Simon Binnendijk 
(wethouder Heerhugowaard).
Centraal punt was het pleidooi 
om in Noordwest Holland te zor-
gen voor woningbouw en vol-
doende werknemers voor de 
aanwezige bedrijven met be-
houd van de groene kwaliteit van 
het gebied. De miljarden die no-
dig zijn om verder te bouwen in 
het IJmeer (vijf miljard euro voor 
60.000 woningen) leveren bij het 
inzetten in Noordwest Holland 
veel meer op. 
Het thema voor de avond was 
de invloed van de vergrijzing op 
de regio. De inleiders consta-
teerden dat er in deze regio een 
goed openbaar vervoer is dat 
eenvoudig op een hogere kwali-
teit kan worden gebracht. Er zijn 
kwalitatief hoogwaardige be-
drijven die nu al moeite hebben 
om kwalitatief goed personeel 
te vinden. De vergrijzing is er en 
zal doorgaan. Het is een gebied 
waar het woonklimaat goed is, er 
zijn veel recreatiemogelijkheden, 
onder andere de kusten.
Jaap Bond (CDA) gaf aan dat 
wat hem betreft de provincie een 
actievere regierol moet nemen in 
het behouden en waar mogelijk 

ontwikkelen van dit gebied. Aan 
een ontwikkeling waar echt be-
hoefte aan is. Hij hield een plei-
dooi om de uitvoering van de 
miljarden kostende ontwikkeling 
van het IJmeer (voor 60.000 wo-
ningen) te stoppen. “Voor minder 
geld krijg je in deze regio meer 
waar voor je geld. Anders ge-
zegd: Leg die opdracht voor wo-
nen, werken en recreëren neer in 
dit deel van Noord-Holland. Dat 
vraagt om samenwerking en af-
stemming met Rijk, Amsterdam 
en de provincie Flevoland.” Voor 
dit pleidooi kreeg hij op basis 
van diverse argumenten steun 
van de beide andere inleiders. 
“Daar moeten we er nog wel een 
gezamenlijk plan van maken met 
goede uitgangspunten en ga-
ranties voor de schoonheid van 
het gebied”, was de constatering.

Tijdens het debat met de zaal 
kwamen er diverse punten op 
tafel. Zoals de wens om de aan-
dacht voor de natuur tot nor-
male proporties terug te bren-
gen. “De regelgeving zou op dat 
punt moeten worden verbeterd. 
De rode contouren waar buiten 
je niet mag bouwen zijn te knel-
lend”, zo luidde de mening. “En 
de intensivering van het open-
baar vervoer vraagt om meer on-
gelijkvloerse kruisingen, bijvoor-
beeld in Castricum. Kijk bij het 
nadenken en het kiezen voor-
al na hoe de situatie zou kunnen 
zijn op wat langere termijn, bij-
voorbeeld de periode na 2020.” 

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Regio - Op woensdag 16 febru-
ari kan men van 18.00 tot 21.00 
uur op de Rechte Hondsbos-
schelaan 24a in Heiloo uilenbal-

Samen uilenballen pluizen 
len pluizen. Er is eten en drin-
ken.   Aanmelden en meer infor-
matie via www.landschapnoord-
holland.nl, 
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Expositie Jaap Dekker 
zwart/wit en gekleurd
Castricum - Op zondag 20 en 
van 24 t/m 27 februari is er een 
bijzondere tentoonstelling van 
het werk van Jaap Dekker in het 
atelier van de vereniging Per-
spectief in Bakkum.  Jaap Dek-
ker en Perspectief waren tot voor 
kort een soort twee-eenheid. 
Veertig jaar lang heeft hij lief-
hebbers bij de vereniging weg-
wijs gemaakt in de kunst van het 
aquarelleren en het etsen. Van-
wege ziekte moest hij helaas 
stoppen met het begeleiden bij 
Perspectief. Behalve bij Perspec-
tief was Dekker ook jarenlang 
actief bij Tintoretto uit Heiloo en 
het St. Lucasgilde uit Beverwijk. 
Op de expositie laat Jaap Dekker 

zijn eigen werk zien. Stoer, vlot 
en met een rake penseel. Het ka-
rakter van de tentoonstelling zal 
iets anders zijn dan gebruikelijk. 
Naast zijn grote werk is er ook 
veel klein werk zoals schetsen, 
tekeningen en aquarellen. In een 
gedeelte van de ruimte kunnen 
de bezoekers zelf aan de gang 
door iets uit te zoeken, een pas-
se-partout er over te leggen om 
dan het geheel beter te kunnen 
zien. Een beetje een doe-ten-
toonstelling.

Duinrand Ateliers, Van Olden-
barneveldtweg 37. De expositie 
is te bezoeken tijdens de ope-
ningstijden van 14.00-17.00 uur. 

De Visser ´t Hooftschool 
gaat continu voor gezond
Castricum - De Visser ´t Hooftschool is ingeloot om mee te doen 
aan het groente- en fruitproject van de Europese Unie. Elke maandag 
wordt gedurende 12 weken fruit in de vorm van appels, peren, manda-
rijnen en kiwi´s aangeboden aan alle  leerlingen van groep 1 tot en met 
8. En dat daar dankbaar gebruik van wordt gemaakt, dat is een feit. 
Ook de kinderen van vandaag hebben behoefte aan verse producten. 
Tijdens de pauze in het continurooster (dat een ontzettend groot suc-
ces is),  wordt het fruit genuttigd.

Limmen - In cultureel centrum 
Vredeburg wordt tot eind mei 
om de twee weken, op dins-
dagmiddag, bingo gespeeld. Al-
le 50-plusser zijn hierbij welkom. 
De kosten bedragen drie eu-
ro voor tien rondjes, inbegrepen 
twee keer koffie of thee. Ieder-
een ‘wint’ een prijs. De eerstvol-
gende bingo vindt plaats op 22 
februari in de benedenzaal. De 
bingo is van 14.00 tot 16.00 uur. 

Bingo voor 50+

Castricum - Alle kaarten die 
beschikbaar waren voor het pro-
gramma ’n Castricumse mid-
dag’ op de zondagmiddagsocië-
teit op 13 februari, zijn verkocht. 
Met een mix van beelden, con-
ferences, verhalen van oud-Cas-
tricummers en muziek gaat men 
op deze dag terug naar de vijf-
tiger en zestiger jaren. Helaas is 
het niet meer mogelijk om, zon-
der vooraf gekocht kaartje, aan-
wezig te zijn op deze middag. 
Een overzicht van komende zon-
dagmiddagsociëteten is te vin-
den op www.stichtingwelzijn-
castricum.nl.
De sociëteit vindt plaats in Ont-
moetingscentrum Geesterha-
ge, Geesterduinweg 5. De zaal 
gaat open om 13.30 uur. Voor 
meer informatie: Stichting Wel-
zijn Castricum, tel. 0251-656562.

‘n Castricumse 
middag uitverkocht

Castricum - Voor diverse an-
derstaligen is het Steunpunt vrij-
willigerswerk op zoek naar sta-
ge- of vrijwilligersplekken om 
hen de kans te geven spreek-
vaardigheid te oefenen en de 
angst voor het spreken te ver-
minderen. Nederlands leren 
in de praktijk gaat veel sneller 
dan in de les. Daarnaast biedt 
het hen de mogelijkheid ande-
re mensen te leren kennen en 
werkervaring op te doen. 
Voor organisaties snijdt het mes 
aan twee kanten. Zij leveren een 
belangrijke bijdrage aan de inte-
gratie en inburgering en helpen 
zichzelf aan nieuwe (toekomsti-
ge) vrijwilligers.
Belangstellende organisaties die 
meer informatie willen ontvan-
gen, kunnen contact opnemen 
met het Steunpunt Vrijwilligers-
werk, tel. 0251-656562 of info@
welzijncastricum.nl. 

Praktijkplaats om 
de taal te oefenen

Twee nachten in de rij 
voor een kampeerplaats
Bakkum - Twee nachten lang 
hebben tientallen kampeergas-
ten voor de entree van de re-
ceptie op de Kennemer Duin-
camping Bakkum gekampeerd. 
Met tentjes, ligbedden, campers, 
stoelen en slaapzakken trotseer-
den zij de storm in de hoop een 
kampeerplaats te bemachtigen. 

Zondag werden de laatste sei-
zoensplaatsen vrijgegeven. 

De lijst met geïnteresseerden 
bevat bijna 300 namen en het 
aantal plaatsen dat vrij kwam 
was maar 25. De eerste liefheb-
ber meldde zich al vrijdagmid-
dag om 16.30 uur.

André Koopman gast bij 
de 100 van Castricum

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Cas-
tricum is te gast André Koop-
man uit Limmen. Koopman was 
tot voor kort voorzitter van de 

stichting Limmen Ludiek die af-
gelopen zomer de hoogste Le-
go-toren ter wereld (30,52 me-
ter) wist te bouwen. Uit han-
den van burgemeester Emmens-
Knol ontving Koopman vorige 
maand voor de stichting de zil-
veren waarderingsspeld van de 
gemeente Castricum. De bur-
gemeester benadrukte daarbij 
dat Limmen Ludiek heeft aan-
getoond dat een enthousiaste 
samenwerking binnen een ge-
meenschap tot een schitterend 
werelds resultaat kan leiden. 
Koopman, in het dagelijks leven 
werkzaam bij een wijnimporteur, 
heeft inmiddels de voorzittersha-
mer overgegeven aan Kees de 
Jong. Rode draad van deze uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is het motto van Koopman: 
Schouder aan Schouder. (Foto: 
Combi Loek Anderson).

Castricum - Zaterdagavond 
werd de brandweer gevraagd te 
assisteren bij een liftstoring aan 
het Bakkerspleintje. 

Nadat de lift op handbediening 
was gezet kon de lift naar de ver-
dieping worden gebracht en de 
ingesloten persoon bevrijd.

Vast in lift

Bloemschikken voor 
(groot)ouder en kind
Castricum - Tijdens de work-
shop ‘Bloemschikken voor  
(groot)ouder en kind’ gaat men 
samen met het (klein)kind een 
vaasje van stro maken. Deze be-
staat uit verschillende hoorntjes 
van stro, die men zelf bindt met 
daarin buisjes om verse bloemen 
in te doen. Het wordt een kleur-
rijk geheel. Minimum leeftijd van 

het kind is acht jaar. Deze work-
shop wordt gegeven door bloe-
miste Margret de Reus.De work-
shop wordt gehouden op dins-
dag 22 februari van 10.00 tot 
12.00 uur in de Tuin van Kapitein 
Rommel. Deelnamekosten be-
dragen 12,50 per ouder en kind 
inclusief materiaal. Aanmelden  , 
tel. 0251-656562. 

Franse leerlingen op bezoek
Castricum - Op het J.P. Thijsse 
College komen van 9 tot en met 
17 februari 29 Franse leerlingen 
en drie begeleidsters uit Caen, 
Normandië op bezoek. Zij wor-
den gehuisvest in gastgezinnen 
van leerlingen uit 4H, 4V en 5V. 
Het doel van deze uitwisseling is 
meer begrip en kennis kweken 
voor elkaars leven. Omdat Caen 
ook aan de kust ligt, is een ver-
gelijking van beide kuststroken 
een onderwerp. 
Ook zal veel aandacht worden 
besteed aan geschiedenis, met 
name die van de Tweede We-

reldoorlog. Op het programma 
staan onder andere een bezoek 
aan het Anne Frankhuis, het 
Rijksmuseum, het Vredespaleis, 
een rondleiding door Alkmaar, 
een fietstocht door de duinen 
met een bezoek aan De Hoep, 
een film, een gezamenlijke maal-
tijd en als afsluiting een sport-
toernooi en een feestavond. 
De leerlingen uit 4V gaan alle-
maal in mei een dagdeel op be-
zoek bij de Franse school en de 
gastleerlingen kunnen in het na-
jaar van 2011 meedoen aan een 
uitwisseling.

‘Zipp your lip’ op Clusius 
Castricum - Op 11 februari 
krijgt het Clusius College bezoek 
van de stichting World Vision; de 
organisator van de actie ‘Zipp 
your lip’. Het Clusius voert van 16 
maart 8.00 uur tot 17 maart 8.00 
uur actie in het kader van ‘Zipp 
your lip’. Op 11 februari is de af-
trap. De leerlingen maken dan 
kennis met het doel van de ac-
tie door middel van onder ande-
re Youth Ambassadors. 
Youth Ambassadors zijn Neder-
landse jongeren die vertellen 
over hun ervaringen en indruk-
wekkende ontmoetingen met 

leeftijdsgenoten in Oeganda. 
In oktober waren zij in Oegan-
da voor een reis met ‘Zip your 
lip’ waar zij veel nood en ellen-
de hebben gezien, maar ook de 
hoop en wat World Vision met 
het opgebrachte sponsorgeld 
kan betekenen voor de jongeren. 

De actiedagen, 16 en 17 maart, 
op het Clusius College Castricum 
zijn nog in voorbereiding, maar 
er wordt zeker die nacht een 
sponsorslaap op school gehou-
den, komt er een rommelmarkt 
en eten de leerlingen 24 uur niet.
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Coachpool in Castricum
Castricum - De gemeente gaat 
startende ondernemers helpen 
bij het succesvol opzetten van 
hun bedrijf. Daarvoor is een start 
gemaakt met de coachpool. Be-
ginnende ondernemers kunnen 
een beroep doen op de ervarin-
gen van (oud-)ondernemers, de 
coaches. Het initiatief is tot stand 
gekomen in samenwerking met 
de Ondernemersfederatie CAL 
en administratiekantoor ADO & 
Partners, in opdracht van de ge-
meente Castricum.
Een belangrijke afweging bij het 
opzetten van de coachpool is dat 
uit onderzoek blijkt dat starten-
de ondernemers veelal behoef-

te hebben aan een netwerk, om 
een beroep te kunnen doen op 
ervaringen van (oud-)onderne-
mers. 
Door startende ondernemers en 
gevestigde ondernemers te kop-
pelen en te laten samenwerken, 
ontstaat een beter en dynami-
scher ondernemersklimaat. Zo 
wil de gemeente een impuls ge-
ven om de lokale werkgelegen-
heid uit te bouwen. In 2011 kun-
nen ongeveer vijftien starters be-
geleid worden. Deelname aan de 
coachpool kost eenmalig 100 
euro. Op basis van het intake-
gesprek wordt bepaald wat no-
dig is voor de verdere professio-

nalisering van de bedrijfsvoering 
en wordt gekeken of een coa-
chingstraject een passende op-
lossing is. De uitvoering en ver-
antwoordelijkheid blijven in han-
den van de startende onderne-
mer.
Startende ondernemers die nog 
geen jaar bezig zijn met de opzet 
van hun bedrijf kunnen ook hun 
interesse en/of vragen aangeven 
bij de coördinator van de coach-
pool, Marianne Vollers. Zij is te-
lefonisch bereikbaar op (0251) 
650263 en per e-mail via mar-
vollers@online.nl. Alle informatie 
is te lezen op www.castricum.nl  
onder de button ‘Bedrijven’. 

Sokkerwei in touw 
voor school in Nepal
Castricum - De kinderen op ba-
sisschool De Sokkerwei zijn ge-
start met het schoolproject Ne-
pal dat twee weken duurt. Lies 
Vink en Gerda Oosting geven 
voorlichting in alle groepen over 
Marinka Home in Kathmandu, 
een school waar allerlei voorzie-
ningen ontbreken. Het geld dat 
bijeengebracht wordt tijdens het 
project wordt geschonken aan 
Lies Vink. Met het geld kan de 
school opgeknapt worden. 
Daarnaast zullen alle klassen 
werken met een lespakket over 
Nepal. Voor de kinderen zijn er in 
deze week verschillende activi-
teiten georganiseerd om uitein-
delijk op 16 februari af te sluiten 

met een tentoonstelling van het 
werk dat de kinderen over Nepal 
hebben gemaakt. 
Ook zullen zij tijdens deze ten-
toonstelling schilderijen verko-
pen die zij tijdens de project-
week hebben gemaakt onder 
leiding van de kunstenares Af-
ke Spaargaren. Afke laat in drie 
workshops elke leerling een zelf-
portret maken. Leerlingen uit de 
groepen 1 tot en met 4 houden 
op vrijdag 11 februari een spon-
sorloop en de groepen 5 tot en 
met 8 gaan op vrijdagmiddag 11 
februari sponsorschaatsen op 
de ijsbaan in Alkmaar. Ook de-
ze opbrengst gaat naar Marin-
ka Home.

Castricum - Op maandag 14 fe-
bruari vindt weer een stiltewan-
deling plaats onder leiding van 
Marianne Duijn en Rob de Wit. 
Deze keer staat de wandeling 
in teken van Valentijnsdag. De 
wandeling is ongeveer 5 km lang 
en duurt, inclusief een pauze, 
circa 1,5 uur. Verzamelen tussen 
9.30 en 9.45 uur op de parkeer-
plaats bij De Hoep aan de Zee-
weg te Bakkum. Aan deze wan-
deling zijn geen kosten verbon-
den. Na afloop is er gelegenheid 
om samen, voor eigen rekening, 
koffie of thee te drinken bij Jo-
hanna’s Hof. Voor informatie tel: 
06-53740895.

Stiltewandeling

Afsluiting van het project 
over de heilige Cunera 
Castricum - Na de kerstvakan-
tie zijn de groepen een tot en 
met vier van de Cuneraschool 
gestart met het project over de
heilige Cunera. De leerkrachten 
wilden met de kinderen ontdek-
ken wie Cunera is geweest.
In een prachtig toneelstuk door 
ouders en leerkrachten werd 
het verhaal van de heilige Cu-
nera verteld. Cunera is een prin-
ses uit Engeland die van het 
nieuwe geloof ‘Christendom’ 
hoort. Met tienduizenden meis-
jes en vrouwen gaat ze op pel-
grimstocht naar Rome. Gelukkig 
krijgt ze een prachtige sjaal mee 
van haar moeder. Die sjaal zal 
haar beschermen op de moei-
lijke reis. De heenweg gaat het 
nog goed, maar op de terugweg 

leidt ze schipbreuk en komt te-
rug bij koning Radboud en zijn 
vrouw. De koning helpt haar en 
Cunera wordt op handen gedra-
gen in het dorp omdat ze de ar-
men helpt. De koningin wordt 
enorm jaloers en wil dat Cunera 
verdwijnt. Dit gebeurt ook!
Gelukkig hebben de mensen 
haar mooie sjaal als herinnering 
aan Cunera. Iedereen blijft aan 
deze bijzondere prinses denken. 
Na een aantal weken werken 
en leren over de middeleeuwen 
en de heilige Cunera, ridders en 
kastelen sluit men de komende 
week het project af met een bij-
zondere podiumtijd met optre-
dens van alle onderbouwgroe-
pen en met middeleeuwse mu-
ziek.

Hulp aan ouderen bij invullen 
van de belastingformulieren
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum biedt hulp aan men-
sen die ondersteuning nodig 
hebben en niet mobiel genoeg 
zijn om naar het belastingkan-
toor in Alkmaar te gaan. Dit tot 
een inkomensgrens van maxi-
maal 25.000 euro per jaar. 
De deskundige vrijwilligers van 

het Gilde-Thuisadministratiepro-
ject zijn door het belastingkan-
toor Alkmaar geschoold.

Mensen die van deze ondersteu-
ning gebruik willen maken, kun-
nen zich telefonisch aanmelden 
(0251-656562) of mailen naar in-
fo@welzijncastricum.nl.

Sneeuwklokjes kijken 
in De Doornduyn
Bakkum - Zaterdag 12 en zon-
dag 13 februari houdt De Doorn-
duyn open huis. Van 13.00 tot 
17.00 uur worden belangstellen-
den in de gelegenheid gesteld 
om de sneeuwklokjes te bekij-
ken langs de lange oprijlaan. 
Ook kan men sneeuwklokjes ko-
pen die in de natuurtuin groei-
en. De sneeuwklokjes in de twee 
hectare grote tuin zijn alleen te 

bezichtigen tijdens een rondlei-
ding van drie kwartier die om 
16.00 uur begint. Entree tuin is 
gratis, deelname aan de rondlei-
ding kost vijf euro inclusief kof-
fie of thee. 
De Doornduyn, een natuurtuin 
van Tineke van der Velden, is 
een oase in een vlakte van wei-
landen. Het adres is Duinweg 2 
in Bakkum-Noord. 

Topbands in De Burgerij
Limmen - Op 19 maart gaat 
de dansvloer vol in de Burge-
rij in Limmen. Die avond spelen 
er twee topbands uit Engeland. 
Een avond genieten van de mu-
ziek uit de gouden tijden van de 
rock-‘n-roll.   
Het spectaculaire trio Blast Off 
bewijst samen met bands als 
The Jets en The Firebirds keer op 
keer dat rock-‘n-roll in the UK op 
een hoog niveau staat. Zij scha-
kelen moeiteloos van swingen-
de rock-‘n-roll naar doo wop en 
stampende rockabilly. Zeker de 
liefhebbers van The Stray Cats 
komen aan hun trekken. 

De tweede band is The Alley-
cats. Dit is een band vol ervaren 
rotten in het rock-‘n-roll-vak. Zij 
spelen moeiteloos alle klassie-
kers op hun eigen wijze. Zij ne-
men het publiek mee naar ‘back 
to the sixties’, naar de tijd van de 
vetkuiven, de Puch en de Solex. 
Vergeet vooral de dansschoenen 
en de petticoat niet, want stil-
staan is er deze avond niet bij. 
Voor meer informatie: www.sr-
rpartytime.nl en www.deburge-
rijlimmen.nl. Telefonische inlich-
tingen en kaarten bestellen kan 
telefonisch via nummer 075-
7112820. 

Oorlog en kunst
Limmen - Limmen Cultuur en 
Bibliotheek Kennemerwaard 
hebben cultuurhistoricus Jan 
Melkert gevraagd een lezing te 
geven over het thema oorlog en 
de kunst. Kunstenaars hebben 
zich door de eeuwen heen la-
ten inspireren oorlog(voeren). In 
deze lezing volgt Jan Melkert de 
kunsthistorische periodes aan 
de hand van dit thema en gaat 
tevens in op de historische ach-
tergronden van de behandel-
de kunstwerken. De lezing vindt 
plaats op vrijdag 4 maart in Cul-
tureel Centrum Vredeburg, Dus-
seldorperweg 64. De toegangs-
prijs bedraagt 6 euro. De aan-
vangstijd is 20.00 uur. Kaarten 
zijn te koop bij de klantenser-
vice in de bibliotheek. Reserve-
ren kan op tel.: 072-5052135 mail 
naar limmen@bibliotheekkenne-
merwaard.nl, 

Wislawa Szymborska in vesper 
Castricum - Zaterdag 12 febru-
ari om 17.00 uur staat de Pool-
se dichteres Wislawa Szymbors-

ka centraal in de vesper in de 
Dorpskerk te Castricum. Jarek 
Kubacki, ook uit Polen, en pas-

tor van de Kritische Gemeen-
te IJmond houdt een korte over-
denking. Wislawa Szymborska 
won de Nobelprijs voor literatuur 
in 1996. 
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Huurdersvereniging Li-Ak 
schenkt AED’s aan bewoners

Limmen-Akersloot - Huur-
dersvereniging Li-Ak heeft twee 
AED-apparaten geschonken aan 
het burgerhulpverleningsproject 

AED. De apparaten zijn aange-
schaft met de financiële reserve 
die de leden van de vereniging 
de afgelopen jaren gezamenlijk 

Het bestuur van de Li-Ak stelde twee AED-apparaten beschikbaar. 
V.l.n.r.: Gerda Kuyper-Bruschke, Nico Adrichem, Cor Hogeterp en Ko 
Briefjes.

Expositie Gerard Fleur 
Limmen - Zin in het voorjaar? 
Ga dan genieten van de aqua-
rellen van Gerard Fleur. Vlot en 
vloeiend geschilderde Hollandse 
landschappen worden afgewis-
seld met zonnige Franse natuur. 

Harmonisch kleurgebruik is ken-
merkend voor Gerard’s aqua-
rellen. De expositie is te zien bij 
Johnwin Slaapcomfort, dinsdag 
tot en met zaterdag van 9.30 tot 
16.30 uur.

opbouwden. Met een AED-ap-
paraat kunnen opgeleide bur-
gerhulpverleners bij een melding 
van een reanimatie het slacht-
offer sneller helpen. Binnen zes 
minuten, nog voor de komst van 
de ambulance, kan hulp gebo-
den worden. Met de twee nieu-
we AED’s komt het totale aan-
tal apparaten dat ter beschik-
king staat voor het AED-project 
op 32.
In overleg met de gemeente ko-
men de twee nieuwe AED’s te 
hangen op locaties die zoveel 
mogelijk aansluiten bij het pro-
ject. In Limmen is dat aan de La-
ge Weide ter hoogte van de huis-
nummers 82-100 en in Akersloot 
aan de Lange Dresch huisnum-
mers 1 tot en met 7. 
De gemeente hoopt uiteindelijk 
op een totaal van 250 lekenhulp-
verleners te kunnen rekenen. 
Dat aantal is nog niet gehaald. 
Wie belangstelling heeft voor 
deze vrijwillige functie, kan zich 
aanmelden via www.aed.alert.nl. 
De gemeente zorgt zonodig voor 
een korte cursus. Voor meer in-
formatie kan men mailen naar 
zesminutenzones@castricum.nl 
of telefonisch contact opnemen 
met (0251) 661254. 

Huldiging tijdens jaar-
vergadering brandweer
Limmen - Op vrijdagavond 28 januari werden tijdens de jaarvergade-
ring van de brandweervereniging Limmen leden van het brandweer-
korps Limmen door commandant Petra Abma gehuldigd. Jos Admi-
raal en Louwie Bakker ontvingen de Vrijwilligers Oorkonde NVBR met 
medaille vanwege 20 dienstjaren bij het korps van Limmen. Ook Theo 
Dirkson werd in het zonnetje gezet. Voor hem was er de vaste aanstel-
ling, het Diploma Manschap en de bevordering tot Brandwacht.

Uylenspieghels verrassen familie 
Zuurbier met champagneontbijt
Limmen - Afgelopen zondag 
werd de familie Zuurbier verrast 
met een bezoek van prins Tyl XI-
II en zijn gevolg. 
Zij kwamen hen het champag-
neontbijt brengen dat ze hadden 
gewonnen met het voorspellen 
van de opbrengst met de statie-
geldflessenactie van 8 januari. 
De opbrengst was 1.622,20 euro 
en met de schatting van 1.602,25 
euro zaten zij er het dichtst bij. 
Het was dus afgelopen zondag-
ochtend een gezellige drukte bij 
Peter, Dorien en Sven Zuurbier 
aan tafel. 

NL Doet in Castricum
Castricum - Op 18 en 19 maart 
organiseert het Oranje Fonds 
weer de landelijke, grootscheep-
se vrijwilligersactie NL Doet. De-
ze actie zet de vrijwillige inzet in 
de schijnwerpers en activeert 
tienduizenden Nederlanders om 
een dag(deel) de handen uit 
de mouwen te steken voor een 
goed doel: sociaal Nederland. 
Iedereen is welkom om deel te 
nemen aan NL Doet. In Castri-
cum zijn diverse klussen die nog 
geklaard moet worden en waar-
voor extra handen nodig zijn. Bij-
voorbeeld het helpen oppimpen 
van de dagbesteding in woon-

Castricum - Op vrijdag 25 fe-
bruari om 14.00 uur kunnen leer-
lingen van groep 1 tot en met 5 
in Sportcentrum De Bloemen sa-
men met hun ouders genieten 
van de voorstelling ‘Het geheim 
van de rode draak’ van poppen-
speler Jacobus Wieman.
Een kaartje kost zes euro en ver-
krijgbaar bij Boekhandel Laan, 
Muziekhandel Borstlap, The 
Readshop, Toonbeeld en aan de 
zaal.

Geheim van 
de rode draak

groep Klaverland, het kleurrijk 
maken van een afdeling op Dijk 
en Duin, klusjes doen bij een 
zorgboerderij voor jongeren met 
een verstandelijke beperking, 
opknapwerkzaamheden in en 
om de boshutten van de scou-
ting, helpen in de Tuin van Kapi-
tein Rommel. 
Kijk op www.nldoet.nl voor een 
vrijwilligersklus in de buurt of 
neem contact op met het Steun-
punt Vrijwilligerswerk, onder-
deel van de Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5,  
tel. 0251–656562 of e-mail naar 
vcc@welzijncastricum.nl.

Castricum - Wat zal een re-
giemwijziging in Egypte beteke-
nen voor Israël en voor Palesti-
na? Over onder andere dit on-
derwerp houdt Pim Ockeloen 
van de Werkgroep Keerpunt een 

Lezing Egypte, Israël en Palestina
lezing met foto’s en kaarten. De-
ze vindt plaats op woensdag 16 
februari in Dorpshuis De Kern, 
Overtoom 15 in Castricum. De 
toegang is gratis. De Werkgroep 
Keerpunt is een groep, die van-

uit voornamelijk protestants ker-
kelijke kring, streeft naar een 
rechtvaardige vrede in het Mid-
den Oosten. Zij werkt daartoe 
samen met verwante organisa-
ties en groepen in Nederland en 
in Israël en Palestina. De bijeen-
komst begint om 20.00 uur. 
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Groots festival op de Brink
Castricum - De komende da-
gen staat de Brink op zijn kop 
van de vele activiteiten die daar 
plaatsvinden. De grote feesttent 
van de Stichting Sociaal Carna-
val is voor de vijfde keer neerge-
zet om mensen met een verstan-
delijke beperking een onverge-
telijke carnavalsmiddag te be-
zorgen op zondag 13 februari. 
Naast zo’n driehonderd gasten 
met een verstandelijke beper-
king zijn er diverse carnavalsver-
enigingen van de partij; de Uy-
lenspieghels uit Limmen, Halfie 
Toe uit Egmond aan Zee en De 
Grote Lupardi uit Rotterdam met 
de blaaskapel de Bloaspiepers. 

Voor de laatste keer in hun be-
staan zijn ook de Windtrappers 
uit Castricum aanwezig. De play-
backshow met Henny Huisman 
is een populair onderdeel van 
het programma. Daarnaast zor-
gen de Wico’s dat de carnavals-
stemming er goed inkomt. 

Donderdag wordt een benefiet-
concert gegeven door Muziek-
vereniging Emergo uit Castricum 
en Harmonie Excelsior uit Lim-
men. Aanvang 20.00 uur, entree 
5 euro. Vrijdag 11 februari staat 
geheel in het teken van het hon-
derdjarige bestaan van de Pan-
cratiuskerk dat groots wordt ge-

Trompetist Charli Green 
donderdag in tent Brink

Castricum - Op donderdag 
10 februari zal de Amerikaanse 
trompettist Charli Green spelen 
in de tent op de Brink. Op deze 
avond vindt er een benefietcon-
cert plaats ten gunste van Stich-
ting Sociaal Carnaval Castricum. 
Tijdens dit concert spelen de lo-
cale orkesten, Harmonie Excel-
sior uit Limmen en Fanfare Or-
kest Emergo uit Castricum. Char-
li Green verzorgt een solistisch 
optreden met Emergo. Het con-
cert begint om 20.00 uur. Entree 
is vijf euro, een bijdrage ten gun-
ste van Stichting Sociaal Carna-
val dat zondag plaatsvindt. 
Charli Green werd geboren in 

vierd in de tent. Zaterdag 12 fe-
bruari is ’s middags de sportver-
kiezingen met een aantrekkelijk 
programma, entree  gratis.
Om 19.00 uur is de start van het 
korenfestival. Deze keer nemen 
aan dit festival deel: Kinderkoor 
Musicstar en het Shantykoor De 
Skulpers uit Castricum, Popkoor 
Surprising uit Uitgeest, Songs for 
You en het Smartlappenkoor uit 
Beverwijk. Dit alles wordt muzi-
kaal omlijst door de Wico’s. De 
entree bedraagt 2,50 euro. Al-
le opbrengsten worden gebruikt 
om de carnavalsmiddag moge-
lijk te maken. Iedereen is daar-
bij welkom, de toegang is gratis. Memphis Tenesee USA. Al op 

jonge leeftijd speelde hij als 
trompettist bij de US Air For-
ce Band. Na zijn conservatori-
um studie in de Verenigde Sta-
ten studeerde hij verder in Ma-
drid. In 1970 kwam Charli naar 
Nederland om zijn trompetstudie 
te vervolgen aan het Maastrichts 
Conservatorium. In 1981 werd 
Charli aangesteld als hoofdvak-
docent trompet en Big Bandlei-
der aan de jazzafdeling van het 
Conservatorium in Amsterdam. 
Sinds 2005 geeft hij leiding aan 
zijn eigen Big Band, de Charli 
Green Big Band. 
Op zaterdag 2 april neemt het 
Fanfare Orkest van de Muziek-
vereniging Emergo deel aan het 
Open Nederlands Fanfare Kam-
pioenschap. Tijdens dit presti-
gieuze Kampioenschap zullen 
maar liefst 43 orkesten verdeeld 
over vijf divisies strijden om de 
titel Open Nederlands Kampi-
oen. 

Veel activiteiten en topsporters 
tijdens de sportverkiezingen

Castricum - De slogan ‘Castri-
cum Beweegt!’ staat centraal tij-
dens de sportverkiezingen die 
plaatsvindt op 12 februari. Loka-
le topsporters zoals darter Jim-
my Hendriks en jazz-danseres 
Annemieke Smorenberg geven 
acte de présence, net zoals ve-
le sportclubs. Wethouder Me-

ijer maakt die middag de win-
naars van de Sportverkiezingen 
in vijf categorieën bekend. Het 
evenement is gratis toeganke-
lijk van 13.00 tot 18.00 uur in de 
feesttent aan De Brink in Castri-
cum. De organisatie is in han-
den van de gemeente Castricum, 
Radio Castricum 105 en Stich-

ting Sociaal Carnaval. Tijdens 
de verkiezingen is er een op-
treden van slagwerkgroep Uni-
das, een dansshow van Dos met 
Annemieke Smorenberg, Neder-
lands kampioen jazz-dance, een 
dartsdemonstratie van Jimmy 
Hendriks (Nederlands kampi-
oen darts jeugd en ranking kam-
pioen) tegen wereldtoppers zo-
als Darryl Fitton. Daarnaast vindt 
een overhandiging plaats van de 
signature darts die door Jimmy 
zijn ontworpen. Er is een lote-
rij waarmee het dartsboard van 
Jimmy Hendriks gewonnen kan 
worden, een sportmarkt met 25 
stands en de wedstrijd ‘Wie is de 
sterkste van de gemeente Cas-
tricum?’ Onder leiding van Wout 
Zijlstra (sterkste man van Neder-
land en sterkste man team van 
de wereld) en Sebastiaan Huys 
(Nederlands kampioen high-
land games) kan iedereen mee-
doen en laten zien hoe sterk men 
is. Open inschrijving ter plekke. 
Voor de winnaars is er een prijs.

Bijeenkomst op 15 februari
CALorie helpt scholen in 
race subsidie zonnepanelen
Castricum – De Castricumse 
energiecoöperatie CALorie heeft 
het initiatief genomen om lage-
re- en middelbare scholen te on-
dersteunen in hun subsidieaan-
vraag voor zonnepanelen. 

De scholen, die in aanmerking 
kunnen komen voor zonnepa-
nelen, willen hiermee energie 
duurzaam opwekken. De deel-
nemende scholen zijn Bonhoef-
fer College, Jac. P. Thijsse Col-
lege, Jul. Van Stolbergschool, 
Rembrandtschool, Toermalijn en 
Visser ’t Hoofd. CALorie bege-
leidt het traject; van de aanvraag 

van subsidie tot realisatie van de 
projecten en heeft verschillen-
de instanties gevraagd hierbij te 
helpen. 

Voor alle geïnteresseerden or-
ganiseert CALorie op 15 februari 
een thema-avond ‘Zonne-ener-
gieprojecten op scholen’. Deze 
vindt plaats in de aula van de Ju-
liana van Stolbergschool, Julia-
na van Stolbergstraat 3 in Castri-
cum. De bijeenkomst begint om 
20.00 uur. Specialisten geven de-
ze avond tekst en uitleg over het 
hoe en waarom van zonnepane-
len op scholen. 

Kijken bij jongerenproject
Castricum - Op dinsdag 15 fe-
bruari is er van 19.00 tot 22.00 
uur een open avond van het jon-
gerenactiveringsproject. De-
ze vindt plaats in de oude Mo-
lenweidschool aan de Albert 
Schweitzerlaan 2 in Castricum.  
Al sinds 1 september 2009 is de-
ze school dinsdag- en donder-
dagavond geopend voor jon-

geren in de leeftijd van 12-23 
jaar. Er kan worden gekickbokst. 
Daarnaast wordt er geknutseld 
met onder andere hout en fiet-
sen. Er is een huiskapsalon sinds 
december en ook een schoon-
heidssalon staat in de plan-
ning. Daarnaast is er een pool-
biljart, tafelvoetbal, tafeltennis-
tafel, dartbord en meer spelle-

tjes. Het computerproject begint 
nu ook vorm te krijgen en sinds 
twee weken is de website van dit 
project in de lucht: www.molen-
weidcastricum.blogspot.com. 
De open avond is om een kijk-
je te nemen en kennis te maken 
met de begeleiders en jongeren 
zelf. Met name buurtbewoners, 
ouders en andere belangstellen-
den worden uitgenodigd om te 
zien wat daarbinnen nu allemaal 
gebeurt.  

PvdA zegt nee tegen nieuw-
bouw entree naar Bakkum
Castricum - Recent werden in 
een overvolle Clusius College 
de plannen gepresenteerd over 
de ontwikkelingen van de initia-
tiefnemers/eigenaar villa op het 
perceel Van Oldenbarneveldt-
weg 53 in Bakkum. Plannen van 

een ondernemer die graag bij de 
entree van Bakkum een modern 
glazen kantoor tegen een be-
staand monumentaal pand wil 
aanbouwen. 
“Oppositiepartij PvdA is er veel 
aan gelegen om de voorgeno-

men ontwikkelingen tegen te 
gaan”, aldus Peter Verduin. ‘Bo-
vendien heeft de PvdA vraagte-
kens over de presentatie zelf en 
de door het college verstuurde 
uitnodigingen. Tijdens de pre-
sentatie werd al snel duidelijk 
dat de ruim 200 aanwezige inwo-
ners van Bakkum tegen de plan-
nen zijn. Het overgrote deel van 
deze aanwezigen was niet uitge-
nodigd door het college, maar 

een actievoerders hebben de be-
woners opgeroepen aanwezig te 
zijn. Peter Verduin vraagt zich af 
waarom dan maar een klein aan-
tal direct omwonenden zijn uit-
genodigd. 

“Het is een bovendien een mis-
verstand dat de politiek al geïn-
formeerd zou zijn en een posi-
tieve stellingname zou hebben. 
Het is en blijft een eigen parti-

culier initiatief. Het plan zoals er 
het nu uit ziet, wijst de PvdA af. 
In deze omgeving, op deze loca-
tie en in deze vorm moet je niet 
willen goedkeuren dat een der-
gelijk glazen kantoorpand wordt 
gebouwd. Ook de andere argu-
menten als toename verkeer, in 
stand houden van natuur en pre-
cedentwerking betekenen voor 
de PvdA-fractie een duidelijk 
‘nee’ tegen dit plan.” 
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Maand fitness voor maar 
18,50 euro bij Sport4Me

Castricum – Fitnesscentrum 
Sport4Me, gevestigd op het 
Raadhuisplein 3 naast het ge-
meentehuis, doet goede zaken. 
Steeds meer mensen ontdekken 
de aantrekkingskracht om juist 
hier te werken aan hun condi-
tie. De ruimte is op smaakvolle 
en ruimtelijke wijze ingericht, er 

is voldoende aanbod aan appa-
ratuur en de begeleiding is uit-
stekend. Bovendien ziet het ge-
heel er heel verzorgd uit. Eige-
naar is Mohammed Massaal, 26 
jaar oud en woonachtig in Haar-
lem. “Voordat ik het fitnesscen-
trum opende, was ik accountant 
in de juridische dienstverlening. 

Daar merkte ik hoe graag ik met 
mensen werk. Daarnaast heb ik 
altijd op vrij hoog niveau voetbal 
gespeeld en deed veel aan fit-
ness. Daar heb ik veel verstand 
van. Op een gegeven moment 
besloot ik zelf een fitnessruim-
te te beginnen. Het is mooi om 
mensen te helpen bij het streven 

naar een betere conditie of een 
gezonder gewicht.” 
De ruimte is in verschillen-
de groepen verdeeld; fitness, 
cardio, strenght en de corezo-
ne waar gewerkt wordt aan de 
buikspieren. Er is een apart in-
gerichte spinningruimte en de 
beoefenaars kunnen kijken naar 
een groot scherm. In het mid-
den bevindt zich een grote bar 
waar men frisdrank kan drinken 
of koffie van versgemalen bonen. 
Er zijn kluisjes, kleedkamers, een 
zonnebank en een hoek waar 
men kan uitrusten met een bank, 
tv en leestafel. “Goede sport-
school. Wat ziet het er hier net-
jes en verzorgd uit. Volop appa-
raten, aardige mensen en de ei-
genaar geeft goede begeleiding.” 
En: “Geweldige ervaring. Alles is 
ruim opgezet en de apparatuur 
is top. Alles is altijd schoon en 
fris en de mensen achter de ba-
lie zijn uiterst vriendelijk.” Dat 
zijn zomaar twee recensies die te 
vinden zijn op internet. 

De website www.sport4me.nl 
vertelt meer. Wie van plan is een 
jaar te trainen, en dan maakt het 
niet uit hoe vaak, betaalt 18,50 
euro per maand. Bij een contract 
van een half jaar is dat 23,50 eu-
ro. Wie zich inschrijft in februa-
ri ontvangt ook nog eens vijftig 
procent korting op het inschrijf-
geld. Sport4Me is geopend op 
maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 22.00 uur en in het 
weekend van 9.00 tot 14.00 uur.   

Akersloot - Zondagmorgen 
om 11.30 uur zag de politie een 
35-jarige vrouw uit Haarlem in 
een personenauto met hoge 
snelheid over de A9 bij Akersloot 
rijden. Waar een maximum snel-
heid geldt van 70 km per uur, 
werd zij geklokt met 141 km per 
uur. De vrouw kreeg een bekeu-
ring en omdat zij meer dan 50 
km te hard reed, moest zij ook 
haar rijbewijs inleveren. 

Snelheidscontrole

Limmen - Bij een woning aan 
de Pagelaan werd donderdag 
tussen 18.30 en 00.15 uur inge-
broken. Er werd een raam open-
gebroken. Er werd geld wegge-
nomen en een laptop.

Woninginbraak

Extra lezing op 13 april om 20.00 uur

Zoektocht naar geschiedenis van 
Joodse inwoners van Castricum 
Castricum - Het bestrijden van 
onrecht is zijn drijfveer. En wan-
neer een vraag onbeantwoord 
blijft, komt hij in actie. Want: “Ik 
wil het onmogelijke mogelijk 
maken.” Ton de Groot (1944) uit 
Castricum is een zoektocht ge-
start naar Joodse inwoners in de 
gemeente gedurende en na de 
Tweede Wereldoorlog. “Ze wor-
den nergens genoemd en toch 
woonden hier verschillende ge-
zinnen. Ik wil weten wat er met 
hen is gebeurd.” Over dit onder-
werp verzorgt Ton nu twee le-
zingen in het Oude Raadhuis op 
woensdag 13 april. Voor de le-
zing die om 20.00 uur begint zijn 
nog plaatsen beschikbaar. 

De belangstelling voor de ge-
schiedenis van de omgeving 
waarin hij opgroeide, is er eigen-
lijk altijd al geweest. Vanaf 1960 
verzamelt hij prentbriefkaarten 
van Castricum en Bakkum. Na 
het overlijden van zijn moeder 
begon hij een zoektocht naar zijn 
eigen geschiedenis. Het zoeken 
naar voorouders van een vrien-
din brachten mij in de Joodse 
hoek. “De bevindingen emotio-
neerden mij, de persoonlijke ver-
halen van nabestaanden van de 
Holocaust doen mij zo veel meer 
dan alle grote getallen. De lijsten 

met namen kregen een gezicht” 
Tijdens een verblijf in het huis 
van een van zijn dochters, op 
de grens van Drenthe en Fries-
land, bezocht Ton een lezing 
over werkkampen. “In het oosten 
van het land waren zo’n veer-
tig werkkampen rond Appelscha 
gesitueerd, speciaal voor werke-
loze Joden. Onder regie van de 
Koninklijke Nederlandsche Hei-
demij werden ontginningswerk-
zaamheden verricht, de zoge-
naamde werkverschaffing. Wes-
terbork was in 1939 opgezet met 
gezinsbarakken voor de opvang 
van Joodse vluchtelingen uit het 
oosten en betaald met Joods gif-
ten. Verschillende van de Jood-
se werkkampen werden na de 
oorlog gebruikt als interne-
ringskampen onder militair ge-
zag. Toen kwam ik er achter dat 
ook op Dijk en Duin een inter-
neringskamp is geweest. Kamp 
Duin en Bos in Bakkum heeft 
van mei 1945 tot mei 1947 be-
staan.”  

In de oorlog werd het terrein van 
Duin en Bosch door de Duitsers 
gevorderd. Bijna 800 patiënten 
met personeel moesten vóór 23 
juni 1942 vertrokken zijn. “Tij-
dens mijn onderzoek naar de 
verblijfs- en begraafplaatsen van 

al deze geëvacueerden, volgde ik 
ook de 195 patiënten en 52 per-
soneelsleden naar Groot Graf-
fel in Warnsveld. Ik ontmoet-
te daar op het kerkhof mensen 
die op zoek waren naar het graf 
van hun oma. Ik vertelde ze dat 
ik het antwoord waarschijnlijk in 
mijn rugzak had, wat natuurlijk 
verbazing opleverde. Ik had na-
melijk alle overlijdensaangiften 
uit Warnsveld over 1940-1945 
nagetrokken. Een kopie van dit 
overzicht had ik in mijn rugzak 
zitten. En zowaar: na haar naam 
gekregen te hebben, kon ik haar 
overlijdensdatum noemen. Om-
dat de oma niet rooms-katholiek 
was, vermoedde ik dat het graf 
op de algemene begraafplaats te 
vinden was. De overlijdensaan-
gifte, waar ik het nummer van 
had, is te zien in het archief in 
Zutphen en de beheerder van de 
begraafplaats kan waarschijn-
lijk het grafnummer en de plaats 
opzoeken. Mijn beperkte infor-
matie maakte deze kleinkinde-
ren zo blij dat ze met mij op de 
foto wilden.” 

Ton is zelf geboren uit Neder-
landse ouders in Duitsland ge-
durende de Tweede Wereldoor-
log. “Mijn vader en zijn twee 
broers verrichtten tijdens de oor-

log werkzaamheden in Duits-
land. Mijn vader is daar omge-
komen, een maand nadat Patton 
met zijn tanks het Nahedal bin-
nen kwam rollen, werd hij neer-
geschoten door een Amerikaan-
se soldaat. Mijn andere oom, die 
de doodskist en het kruis voor 
mijn vader heeft gemaakt, kwam 
na de oorlog in een psychia-
trische inrichting terecht. Mijn 
moeder heeft na de oorlog gere-
ageerd op een advertentie waar-
in een interne huishoudelijke 
hulp werd gevraagd. Zo kwam 
ik in 1949 in Castricum terecht.”
Vorig jaar bezocht Ton de Do-
denherdenking. Er werden geen 
omgekomen Joden vermeld. “Ik 
ben toen op zoek gegaan naar 
alle ingeschrevenen van de ge-
meente Castricum, die gedu-
rende de Duitse bezetting zijn 

omgekomen. Ik kreeg daarbij 
een document in handen waar-
in melding werd gemaakt van 
Joodse schoolkinderen, dus er 
waren er wel Joden in Castri-
cum geweest. Op internet vond 
ik vervolgens acht Joodse Holo-
caustslachtoffers uit Castricum. 
In het bevolkingsregister ston-
den nog meer Joodse personen. 
Dan dient bij mij de vraag aan 
wat er met hen is gebeurd. Waar 
zijn ze gebleven?”
“Ik ben nog op zoek naar meer 
informatie over Joodse omgeko-
men inwoners van Castricum tij-
dens de oorlog. Alles is welkom; 
verhalen, foto’s, namen en ande-
re informatie.” Mailen of schrij-
ven en aanmelden voor de lezing 
kan naar Ton de Groot, Overtoom 
27, 1901 EW Castricum, mar-
jatondegroot@casema.nl. 

Castricum - Zaterdag weer 
akoestische optredens in de 
Bakkerij. Uit Amsterdam komen 
Giant Tiger Hooch en MirCo. Gi-
ant Tiger Hooch speelt rhythm & 
blues, die is beïnvloed door de 
jaren ‘80 DC punkscene. Mir-
Co is een troubadour die bekend 
staat om zijn houten been en bij-
behorende moonwalk. Aanvang 
21.00 uur, entree 2,00/1,00 euro.  

Akoestisch in 
de Bakkerij 
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De wind van voren bij Tata-
steel/Runnersworld Duinloop
Castricum - Op de open vlak-
tes in de Castricumse duinen 
en bij de laatste meters voor 
de finish kregen de deelnemers 
aan de Tatasteel/Runnersworld 
Duinloop te maken met een gu-
re windkracht 7. Desondanks 
had menig loper de wind er flink 
onder tijdens deze Duinloop bij 
AV Castricum: Lucas Nieuwe-
boer wist met een knappe tijd 
de overwinning te pakken bij de 
A/B junioren/Neo-senioren.
De atleet van KAV Holland legde 

het traject van 7,2 km af in een 
tijd van 24:56 minuten. Clubge-
noot Jim Rothweiler werd 2e met 
8 seconden verschil. Ook bij Zac 
Freydenburg zat de vaart er be-
hoorlijk goed in op de afstand 
van de Tien Engelse mijl: slechts 
54:41 minuten had deze atleet er 
voor nodig om de finish te berei-
ken. 
Ondanks het onstuimige weer 
zijn hiermee de 7,2 km en 16,1 
km drie minuten sneller afgelegd 
ten opzichte van wat de snelste 

lopers vorig jaar presteerden. 
Voor de senioren/masters deel-
nemers van het Cross Circuit 
wist Stefan van der Pols een goe-
de winst te noteren. Stefan van 
der Pols (categorie Mannen 40-
44) had 40:46 minuten nodig om 
weer bij de finish op de atletiek-
baan aan te komen na 11,2 km 
te hebben afgelegd in het duin-
gebied tussen Johanna’s Hof en 
het zweefvliegveld en was daar-
mee zelfs nog de eerste Senior 
op voor. Dat was een loper van 
de Amsterdamse club Phanos 
in de persoon van Jasper Engel 
(42:38 minuten). AVC-loper Ri-
chard Dijkhuizen zat er vlak ach-
ter en werd daarmee 2e in de-
zelfde categorie. Bij de dames 
was Esther van Heerde de win-
nares, want 27:41 minuten wa-
ren voor haar voldoende om de 
afstand van 7,2 km door het duin 
af te leggen. 

Het Tatasteel/Runnersworld 
Cross Circuit gaat op 20 februari 
weer verder met de Bos Cross bij 
Phanos en de finale van het cir-
cuit vindt over drie weken plaats 
bij de wedstrijd van Trias in Hei-
loo. Voor AV Castricum is met de 
loop van zondag het 46e Strand- 
en Duinloopseizoen ten einde. 
(Foto: Siem Danenberg).

Abn-Amro sponsort 
mini-wk FC Castricum
Castricum - In bijzijn van onge-
veer vijftig mini’s en tien trainers 
is afgelopen woensdagmiddag 
de handtekening gezet onder de 
nieuwe overeenkomst. 
Het mini-wk van FC Castricum 
heeft een echte hoofdsponsor: 
de Abn-Amro. Marcel de Wit, di-
recteur in Castricum, was voor 
deze speciale gelegenheid naar 
de kantine gekomen. De Wit, zelf 

een voetbaldier bij uitstek, steekt 
zijn enthousiasme niet onder 
stoelen of banken. “Ik ben een 
paar keer wezen kijken op zon-
dagochtend. Het mini-wk is heel 
professioneel van opzet en per-
fect georganiseerd!”

“Alle lof voor Peter van Splunter 
en Rob Kramer, want die hebben 
dit heel goed aangepakt.”

Gratis naar de film aangeboden door Corso

Jonge trainers van FC Castricum 
worden in het zonnetje gezet

Castricum - Een pluim voor vrij-
willigers is altijd op z’n plaats. En 
nog meer als het om kinderen 
gaat. Robert de Lange, eigenaar 
van Corso Theater, voelde dat 
goed aan en kwam woensdag-
middag naar FC Castricum met 
een verrassing voor Kim de Wit, 
Tess de Graaf, Damian Jansen, 
Milan Baltus, Bastiaan Schaap 
en Sandy de Lange. De jonge 
trainertjes kregen een gratis bi-
oscoopbon aangeboden van het 

Corso Theater. “Het is een aar-
digheidje voor deze kinderen. Zij 
offeren hun vrije woensdagmid-
dag op om de mini’s te helpen 
trainen. Dat vind ik heel goed 
van ze en daarom wilde ik iets 
aan ze geven”, spreekt Robert de 
Lange zijn waardering uit. 

Voor de jonge trainers was het 
een volslagen verrassing. “Me-
neer Kramer heeft mij gevraagd 
of ik de mini’s wilde trainen en 

toen heb ik ja gezegd. Ik doe dit 
nu een tijdje en het is gewoon 
heel leuk! Het kost mij geen 
moeite, want ik ben toch al bij-
na iedere dag hier”, spreekt Bas-
tiaan Schaap, één van de trai-
ners. Trainen van mini’s is een 
ware happening. In groepjes van 
vier tot zes kinderen wordt iede-
re woensdag getraind van 13.30 
tot 14.30 uur. Gevleugelde be-
grippen als ‘Jammer’ en ‘Goed 
zo’ galmen over sportpark Noord 
End. “Veel meer hoef je eigenlijk 
niet te zeggen op deze leeftijd”, 
spreekt Rob Kramer. “Je moet ze 
wel af en toe helpen met veters 
strikken of als ze een snotneus 
hebben”, voegt Rob Kramer toe. 

“Ik ben wel ontzettend trots op 
deze groep jonge trainertjes, die 
ons helpen de mini’s te trainen”, 
besluit Kramer. Het is een bewijs 
dat het motto van FC Castricum 
‘Voor Elkaar Met Elkaar’ niet be-
perkt blijft tot mooie woorden. 
Kim de Wit, Tess de Graaf, Da-
mian Jansen, Milan Baltus, Bas-
tiaan Schaap en Sandy de Lan-
ge bewijzen dat iedere week. “Zij 
hebben deze verrassing dan ook 
dik verdiend”, besluit Robert de 
Lange.

Marcel de Wit (rechts) onthult met Peter van Splunter de nieuwe pos-
ter van het mini-wk. (foto: Han de Swart).

Akersloot - Zondag 13 februa-
ri is er weer een wandeling. Dit 

Amak wandelt keer een winterwandeling in het 
Amsterdamse bos bij de Poel-
ster in Amstelveen van 15 kilo-
meter. Vertrek om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 

Raadhuisweg. Belangstellenden 
zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Kees Deijlen, 
tel. 0251-310715.

Regionaal jeugdbadmin-
tontoernooi geslaagd!
Castricum - Afgelopen zater-
dag vond het eerste Multima-
te badmintontoernooi voor de 
jeugd plaats. 48 kinderen stre-
den in vijf poules om de beker. 
Naast leden van de eigen ver-
eniging deden er ook kinderen 
mee van ’t Vennewater uit Hei-
loo en van de vereniging HBV uit 
Hoorn. Er werd gespeeld in twee 
klasses (recreatief en competi-
tie) en daarnaast was er een ver-

deling naar leeftijdscategorie. In 
totaal zijn er 118 wedstrijden ge-
speeld. 
De winnaars zijn Thomas Bra-
kenhoff (BCCastricum), Anouk 
van Vegten (’t Vennewater), Xena 
Pelzer (BCCastricum), Juan Car-
los de Wit (HBV Hoorn) en Feie 
Bakker (’t Vennewater). Zij kre-
gen tijdens de prijsuitreiking een 
beker, maar alle spelers werden 
getrakteerd.

HOOFDSPONSOR weDStRijDbal SteRSPONSOR
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Goed resultaat CasRC
Castricum - Het team van de 
Castricumse RC heeft een visite-
kaartje afgegeven. Op het eigen 
Wouterland bleek de Castricum-
se formatie prima in staat het 
tempo van de koploper, RC Hil-
versum, bij te benen. Uiteinde-
lijk trok de Hilversumse forma-
tie wel aan het langste eind. De 
eindscore van 7-12 geeft aan dat 
de landskampioen heel wat te 
stellen had met de jonge ploeg 
uit Castricum, die een punt over-
hield aan deze wedstrijd. 
The Dukes wonnen eenvou-
dig van RC Eemland en de clash 
tussen nacompetitie kandidaten 
RC Utrecht en REL werd in het 
voordeel van de Brabanders be-
slist. De overige vier ere-klassers 
kwamen niet in actie. Het in de-
gradatienood verkerende Am-
sterdam AC kon geen team op 
de been brengen om RC ‘t Gooi 
het hoofd te bieden en Den Haag 

en Diok hadden hun onderlinge 
duel al gespeeld. RC the Dukes 
is na deze speelronde de koplo-
per in de ereklasse. 
Onder stormachtige condities 
werden dit weekend de inhaal-
wedstrijden in de ereklasse af-
gewerkt. De mannen van Cas-
RC konden van start gaan met 
de storm in de rug. De Hilver-
summers werden vastgepind 
op hun eigen helft. Felle aan-
vallen van de Duinranders wer-
den moeizaam, maar met suc-
ces gekeerd door de verdedi-
ging van RCH. Zo stond het diep 
in de eerste helft nog steeds 0 - 
0. Toch openden de Castricum-
mers de score. Vlak voor half 
time wist Alessandro Vannozzi 
de Hilversumse defensie te om-
zeilen en stond de 5 - 0 op het 
scorebord. Chris Dermody verzil-
verde de conversie waardoor de 
Castricummers de rust ingingen 

Croonenburg dames 1 zet het 
goede spel voort en wint weer
Castricum - Afgelopen zater-
dag stonden de dames van vol-
leybalvereniging Croonenburg 
tegenover het tweede team van 
AVV Keistad. Onder leiding van 
één van de twee nieuwe trainer-
coaches, Peter Gelten, werd en-
thousiast begonnen aan de wed-
strijd. 
Het spel was degelijk, de pass 
liet wat te wensen over en het 
totaal bleek niet snel genoeg 
om de dames van Keistad echt 
te ontregelen. De voorsprong 
werd wel behouden door pri-
ma afwisselend spel van de 
aanvallers Paulien Tervoort op 
de buitenkant en Merel Gerrit-
sen op de diagonaal, maar een 
echt overduidelijke winst in de-
ze set was er nog niet (25-21). 
De tweede set werd al snel dui-
delijk dat Croonenburg geen ge-
noegen ging nemen met het spel 
uit de eerste set. Er werd al snel 
met meer overtuiging gespeeld. 
De hoge servicedruk, door on-

der andere, Nancy van Rooy en 
een sterk verbeterde rallypass 
maakten dat spelverdeelster Re-
becca Boonman de ballen ge-
makkelijk en sterk afwisselend 
weg kon leggen naar de aanval-
lers of direct in het zwakke mid-
denveld van de tegenstander. Al 
snel ontstond een monstervoor-
sprong van 16-4 en werd de set-
winst niet meer uit handen ge-
geven (25-7). In de altijd moei-
lijke derde set werd ook direct 
een goede voorsprong genomen 
doordat de Amersfoortsen geen 
grip kregen op de lastige ser-
vice van Marjolein Hattink (5-1). 
Het eveneens afwisselende aan-
valsspel van Croonenburg over 
de buitenkant door Meintje Sie-
gel, die met haar aanval het blok 
van de Amersfoortsen gemak-
kelijk kon omzeilen en de ster-
ke blokkering op de midden-
positie, waardoor er nauwelijks 
sprake was van enige tegen-
aanval, maakte duidelijk dat ook 

deze set naar de Castricumse 
ploeg zou gaan. Ondanks de in 
de tweede helft van deze set toe-
genomen persoonlijke foutjes, 
waardoor Keistad wel wat dich-
terbij kon komen, werd ook nu 
de setwinst binnengehaald (25-
15). De korte tijd voorafgaand 
aan de vierde set werd duidelijk 
dat de wil om ook de laatste set 
te gaan pakken groot was, ech-
ter ondanks dat werd deze set 
gekenmerkt door een sterke toe-
name van fouten. Keistad kwam 
beter in het spel en zij konden 
tactisch en blokkerend meer 
druk leggen, wat hen uiteindelijk 
ook de winst in de laatste set op-
leverde (18-25). 
In de afgelopen drie weken wer-
den maar liefst dertien punten 
behaald en laat het goede spel 
zien dat de het seizoen nog veel 
te bieden kan hebben. Volgen-
de week staat de koploper van 
de Regiodivisie op het program-
ma staat. 

met een 7 - 0 voorsprong. In de 
tweede helft hadden de Hilver-
summers het stormvoordeel, de 
niet aflatende inzet van de Cas-
tricummers kon niet voorkomen 
dat Hilversum via een try dichter-
bij kwam. De conversie werd ge-
mist. Een ongelukkige rode kaart 
van Vannozzi, vroeg in de twee-
de helft, legde extra druk op het 
team van Winkels/Dudink. Win-
kels, afwezig door ziekte, werd 
vervangen door Hans Marcker. 
Het werd een fysieke slijtage-
slag. Met een mannetje minder 
werd door CasRC een stap har-
der gelopen om het gemis goed 
te maken. Diep in de tweede 
helft scoorden RCH een gecon-
verteerde try, hiermee de eind-
stand op 7 - 12 bepalend. Met 
nog vier reguliere wedstrijden 
voor de boeg, waaronder die te-
gen concurrenten HRC en Diok 
(beiden uit) is alles mogelijk. Vol-
gende week zal de Castricumse 
RC het op Wouterland opnemen 
tegen de Utrechtse RC. 

MHCC Meisjes C6 onge-
slagen midwinterkampioen!
Castricum - Afgelopen zaterdag zijn de eerstejaars C6 meiden van 
MHCC ongeslagen midwinterkampioen geworden. Onder de strakke 
leiding van coaches Frank Kok en Marko Bruinsel heeft de MC6 een 
fantastiche reeks van vijf wedstrijden neergezet. Deze reeks heeft 15 
punten en een doelsaldo van +21 (26 voor en 5 tegen) opgeleverd. 

Driebanden kampioen-
schap Akersloot van start
Akersloot - Het traditionele 
kampioenschap driebanden van 
Akersloot is weer van start ge-
gaan. Het kampioenschap zal 
voor de 22e keer worden ge-
houden en is alleen toegankelijk 
voor inwoners en oud-inwoners 
van Akersloot.
Dit jaar zijn er zeer veel inschrij-
vingen en al die inschrijvingen 
zijn verdeeld over zeven poules. 
Deze poules vormen de voorron-
den en van iedere poule gaan de 
nummers een en twee door naar 
de halve finale.
Titelverdediger Rob Levering 
krijgt het dit jaar extra zwaar 
vanwege een verhoging van 

maar liefst tien caramboles, hij 
is gestegen van 35 naar 45 ca-
ramboles en waarschijnlijk is dat 
aantal in zijn poule teveel. Ande-
re kanshebbers zijn: Theo Oud, 
die op dit moment uiterst sterk 
is, Piet Weber, die ook met een 
heel sterk seizoen bezig en Lau 
van Roon, die tijdens clubavon-
den bijna niet te verslaan is. Out-
siders zijn onder andere Klaas 
Jongeneel, Gerard Oud, Siem 
Schoon en Han Duin.
De poulewedstrijden beginnen 
deze week en duren tot eind 
maart, iedere zaterdagavond in 
biljartcentrum de Vriendschap in 
Akersloot. 

Gratis sporten in de 
voorjaarsvakantie
Castricum - Sportservice Ken-
nemerland organiseert in de 
voorjaarsvakantie een aantal 
sportieve activiteiten voor ba-
sisschoolleerlingen van de ge-
meente Castricum. Kinderen uit 
de groepen 3 tot en met 8 kun-
nen zich hiervoor opgeven. 
Op dinsdag 22 februari kunnen 
kinderen uit groep 3 tot en met 8 
van 10.45 uur – 12.00 uur terecht 
in Sporthal De Enterij in Limmen 
voor een sportinstuif. Er zijn di-
verse onderdelen waaruit de kin-
deren vrij kunnen kiezen. Er kan 
ook worden ingeschreven voor 

een korfbalclinic op 22 februari 
in De Enterij en een handbalcli-
nic op 24 februari in Sporthal De 
Bloemen in Castricum. 
Alle activiteiten worden geor-
ganiseerd door en staan onder 
vakkundige leiding van bewe-
gingsconsulenten van Sportser-
vice Kennemerland en zijn in sa-
menwerking met korfbalvereni-
ging Helios en handbalvereni-
ging CSV. Aanmelden via www.
sportservicekennemerland.nl 
(locatie Castricum). Er zijn geen 
kosten verbonden aan deelna-
me. 

Mountainbike techniek-
trainingen met extra’s
Castricum - Op zondag 20 fe-
bruari start de nieuwe cyclus 
van mountainbike techniektrai-
ningen. Duursportief verzorgt in 
samenwerking met Le Cham-
pion en de Bike Academie trai-
ningen in het bos- en duinge-
bied van Castricum. Tijdens zes 
trainingen krijgt men les van een 
zeer ervaren trainer en leert men 
alles over de rijtechniek. Denk 
hierbij bijvoorbeeld aan het rem-
men, schakelen en klimmen. Het 
is dus geen conditietraining. De 
lessen zijn gericht op minder er-
varen mountainbikers. De deel-

nemers dienen zelf te zorgen 
voor een veilige mountainbike 
en helm. 

Als leuke extra is er dit keer een 
sleutelavond, waardoor men 
voortaan zelf de fiets kan repare-
ren. Op de avond krijgt men een 
uitleg over het gebruik van een 
GPS ontvanger, zodat men de 
laatste les de route via de GPS 
ontvanger kan rijden. De trainin-
gen vinden plaats op 20 en 27 
februari, 6, 13, 20 en 27 maart. 
De lessen starten om 9:00 uur en 
duren tot 10:30 uur. Verzamelen 

bij camping Geversduin in Cas-
tricum.
De kosten voor zes trainingen 
plus de extra’s zijn 85,00 euro. 
Opgeven kan tot 18 februari op 
www.duursportief.nl. Voor meer 
informatie: David van der Welle, 
06-50885730 of info@duurspor-
tief.nl.  

Castricum - Afgelopen vrijdag-
avond is bij Croonenburg het re-
creantenvolleybal van start ge-
gaan. Iedereen die ooit (recre-
atief) gevolleybald heeft, kan 

Zin om te 
volleyballen?

meedoen. En dat kan per keer 
besloten worden. Op vrijdag 
11 februari vanaf 21.00 uur is 
er weer een volleybalavond bij 
Croonenburg. Voor twee euro 
kan men meedoen in sporthal 
De Bloemen. Wie lid is van Croo-
nenburg speelt gratis mee. Deel-
nemers dienen een kwartier eer-
der aanwezig te zijn.
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OPENBARE 
BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WMO-ADVIEsRAAD
De Wmo-adviesraad houdt een openbare vergadering op maandag 
14 februari in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28. 
De vergadering begint om 19.30 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:
- Convenant.
- Deskundigheidsbevordering.

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 14 februari de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda ligt vanaf 
donderdag 10 februari 2011 ter inzage bij de Publieksbalie. 
Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het bijwonen van 
de vergadering en overige informatie over welstandszaken kunt 
u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, mevrouw  
K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

VERGADERING cOMMIssIE BEzWAAR- EN BEROEP-
schRIftEN
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt een openbare 
vergadering op maandag 21 februari in de raadzaal van het ge-
meentehuis. De vergadering begint om 19.30 uur en op de agen-
da staat het onderwerp:
- Bezwaarschriften van vier bewoners van de Westergeest tegen 
 het besluit van Burgemeester en Wethouders inzake de recon- 
 structie van de Westergeest.

VAststEllING VERORDENING PEutERsPEElzAlEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken 
bekend dat in een openbaar register is opgenomen en met ingang 
van vandaag bij de Publieksbalie in het gemeentehuis, Middelweg 
28, Uitgeest, voor een ieder ter lezing is neergelegd en in afschrift 
tegen betaling der kosten voor een ieder verkrijgbaar is:
Het besluit van de Gemeenteraad d.d. 27 januari 2011, nummer 
R2010.0092, houdende de vaststelling Verordening ruimte- en 
inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Uitgeest 2010. Deze 
verordening stelt regels omtrent de eisen aan ruimte en inrichting 
van peuterspeelzalen.

VERGuNNING AVONDVIERDAAGsE
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan de Speeltuinvereniging Kindervreugd 
voor het houden van de 50e avondvierdaagse van Uitgeest, die 
wordt gehouden op 12 t/m 15 april 2011, het afzetten van 25 
meter van het parkeerterrein aan de Middelweg direct voor de 
speeltuin op bovengenoemde data, en muzikale activiteiten bij de 
start en binnenkomst van de wandelaars op alle avonden door de 
Dixieland Band en een draaiorgel en voor de laatste avond muziek 
van de Harmonie en de Slagwerkgroep Blast. Tevens is toestem-
ming verleend voor het plaatsen van een bloemenstal op 15 april 
2011 bij sporthal De Meet van 18.00 tot 20.00 uur.
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot 
het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Staf-
bureau. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaar-
schrift indienen binnen zes weken na de bekendmaking van dit 
besluit.

VERGuNNING stANDPlAAts VIsVERKOOP
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat aan 
de heer H.J.T. de Boer uit Volendam vergunning is verleend voor 
de periode heden tot 1 januari 2012 voor een standplaats voor 
de verkoop van vis op donderdag de gehele dag op het Anna van 
Renesseplein, locatie voormalige bushalte. Aan deze vergunning 
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 be-

kendmaking van het besluit tot vergunningverlening te worden 
ingediend.

ONtWERPBEschIKKING OMGEVINGsVERGuNNING 
MIll hOusE
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken openbaar be-
kend dat in het kader van artikel 2.12 en artikel 3.10 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), juncto afdeling 
3.4. van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), met ingang van 
18 februari 2011 voor een ieder gedurende zes weken bij de pu-
blieksbalie in het gemeentehuis Middelweg 28 ter inzage ligt het 
ontwerp van de beschikking op de aanvraag omgevingsvergun-
ning voor het afwijken van het bestemmingsplan “De Koog Sektor 
1” voor het oprichten van een nieuw gebouw voor het Jeugd- en 
Jongerencentrum Mill House en de hobbyvereniging Fabo aan 
de Zienlaan op de huidige locatie van de fietsenstalling voor het 
zwembad “De Zien”.
Het nieuw te bouwen gebouw vervangt de huidige huisvesting 
van Mill House en Fabo aan Molenwerf 6. 
De aanvraag met bijbehorende tekeningen, de ontwerpbeschik-
king, de ruimtelijke onderbouwing en de onderzoeken alsmede 
het raadsbesluit van 27 januari 2011 tot het voornemen om voor 
de gevraagde omgevingsvergunning een verklaring van geen 
bedenkingen af te geven, liggen ter visie en zijn gedurende de 
genoemde periode ook digitaal in te zien op de gemeentelijke 
website: www.uitgeest.nl, onder: Bekendmakingen.
Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder zijn ziens-
wijze over deze stukken, schriftelijk of mondeling kenbaar ma-
ken. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 
7, 1910 AA te Uitgeest. Voor het naar voren brengen van monde-
linge zienswijzen kan een afspraak gemaakt worden met de heer 
J. Stuifbergen van de Afdeling Ruimte, tel. (0251) 36 11 75.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum
02-02-2011 OV 2011-017 Voorvenstraat 2 Plaatsen dakkapel  
05-02-2011 OV 2011-018 Kleis 65 Uitbreiden woning
03-02-2011 OV 2011-019 N203 (provinciale weg)
  Tijdelijke inrit vanaf de N203  
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden 
verleend.

PlAAtsEN BOuWKEEt
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat ver-
gunning is verleend op basis van artikel 2:10 van de APV aan de 
firma Zwammerdam Grond en Wegen BV, te Zwammerdam, voor 
het plaatsen van een bouwkeet op de parkeerplaats aan de zijge-
vel van het perceel De Terp 35 voor de periode 9 februari t/m 31 
mei 2010. Dit in verband met werkzaamheden m.b.t. demping 
van een watergang t.b.v. de aanleg van een waterleiding voor het 
PWN. Aan deze toestemming zijn voorwaarden verbonden.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot 
het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Staf-
bureau. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaar-
schrift indienen binnen zes weken na de bekendmaking.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Verzenddatum
08-02-2011 OV 2011-019 N203 (provinciale weg)
  Tijdelijke inrit vanaf de N203 voor
  drie weken           
09-02-2011 OV 2011-014 Witte Venstraat 8 Plaatsen erker 
    
AfGEGEVEN slOOPVERGuNNING
Verzenddatum 04-02-2011
Busch en Dam 8 Slopen boerderij en opstallen
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een be-
zwaarschrift tegen afgegeven vergunningen zijn verkrijgbaar bij 
de afdeling Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit 
te worden ingediend en gericht te worden aan Burgemeester en 
wethouders.

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: 
maandag 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 te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.
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Grensrechter ZOB berooft FC 
Castricum van drie punten

Castricum - Lang leek de wed-
strijd tussen ZOB en FC Castri-
cum te eindigen in 1-1. Tot de 
slotfase, die voor FC Castricum 
rampzalig verliep. Een goal van 
FC Castricum werd ten onrech-
te afgekeurd door een schaam-
teloos partijdige grensrechter 
en een foute beoordeling van 
scheidsrechter Huigen deed FC 
Castricum uiteindelijk de das om. 
ZOB aanvoerder Bas Veltme-
ijer benutte dankbaar de goed-
koop verkregen strafschop. Met 
de 2-1 winst kreeg de thuisploeg 
meer dan waar het recht op had. 
FC Castricum voelde zich besto-
len. Naast de schlemielige ne-
derlaag kreeg de ploeg van Mark 
Kranendonk ook nog zes gele 
kaarten te verwerken. Het meest 
zuur van alles was dat ZOB 
grensrechter Herman Butter na 
afloop een opmerkelijke beken-
tenis deed. Niet wetende wie hij 
voor zich had bekende hij dat de 
goal van FC Castricum helemaal 
geen buitenspel was, maar dat 
hij gewoon vlagde. 

In de 1e helft gebeurde lan-

ge tijd niets. Wegens de harde 
wind was van goed voetbal geen 
sprake en FC Castricum wist zich 
geen raad met het verdedigende 
spel van de tegenstander. ZOB 
speelde puur op de ‘nul’ en dat 
kwam het meest tot uiting in het 
vele tijdrekken van ZOB doel-
man Erik Slaaf. Op zich opmer-
kelijk bij een 0- 0 stand voor een 
ploeg die tweede staat op de 
ranglijst. Vlak voor rust kwam 
eindelijk leven in de brouwerij. 
Slaaf liet een afstandschot van 
Maarten van Duivenvoorde los 
en de toegesnelde Patrick van 
der Linde profiteerde van dicht-
bij, 0-1. Een mooie opsteker 
voor FC Castricum in de 45e mi-
nuut, maar door het vele tijdrek-
ken van Slaaf trok scheidsrech-
ter Huigen meer dan vijf minu-
ten bij in de 1e helft. ZOB kreeg 
daarin nog een vrije trap ver van 
het doel. De bal kreeg door de 
wind een verraderlijke curve en 
via het hoofd van Michel Braber 
vloog de bal tegen het net, 1-1.

Na rust bakte ZOB er ondanks 
het windvoordeel niet veel meer 

van. FC Castricum wilde wel, had 
het meeste balbezit en kreeg een 
paar kansjes. Een schot van Kas-
par Melis belandde in de handen 
van Slaaf en Tobias de Koning 
schoot recht op de ZOB doel-
man. De thuisploeg kreeg één 
enkele mogelijkheid. Gideon van 
Valkenburg klopte de goed spe-
lende Machiel Postma  op snel-
heid, maar Marius Jansen red-
de bekwaam op het schot van de 
ZOB spits. Toen Stephan Zeilstra 
een kwartier voor tijd een vrije 
trap van Ruud Drolinga achter 
Slaaf schoot, leek de zege voor 
FC Castricum binnen bereik. Het 
had een bizarre situatie tot ge-
volg. Scheidsrechter Huigen ho-
noreerde het advies van grens-
rechter Butter en liet direct door-
spelen. Terwijl alles bij Castri-
cum over elkaar heen buitel-
de van vreugde om de goal ont-
stond aan de overzijde een ha-
chelijke situatie voor FC Castri-
cum. Louis Jansen kwam ineens 
tegenover drie ZOB aanvallers te 
staan. De wederom uitblinken-
de aanvoerder van Castricum 
bood ook deze bizarre spelsitu-
atie het hoofd. Met inmiddels ie-
dereen bij FC Castricum weer te-
rug op aarde, werd het even later 
nog erger voor Castricum. Een 
hoge bal, die recht uit de lucht 
kwam vallen belandde door de 
verraderlijke wind op de schou-
der of de bovenarm van Step-
han Zeilstra. “Het was 100% de 
schouder en niet mijn arm”, al-
dus een ontgoochelde Stephan 
Zeilstra na afloop. “Ongelooflijk 
dat de scheidsrechter de bal op 
de stip legt.” Nadat Marius Jan-
sen ook nog geel kreeg wegens 
het netjes teruggeven van de bal, 
die van de stip afwaaide, schoot 
Veltmeijer raak. Wat Castricum 
nog probeerde in de resterende 
minuten, het veranderde niets 
meer aan de stand. 

Lekker een balletje trappen?
Castricum - Wie eens lekker 
een balletje wil trappen, komt  
naar de open dag van de Vites-
se’22 mini-pupillen. Op zaterdag 
12 februari is het mogelijk om 
vrijblijvend een kijkje in de keu-
ken te krijgen bij de jongste af-
deling van Vitesse’22. Voor meis-
jes en jongens van 4 t/m 7 jaar 
zijn er verschillende activiteiten 
georganiseerd, waaronder een 
voetbalwedstrijdje. Plezier heb-
ben in het spelletje staat cen-
traal bij de Vitesse’22 mini-pupil-
len. Deze open dag staat weder-
om onder leiding van John Bal-

tus en vier spelers van het eer-
ste team. Ook voor de vierjarige 
kinderen worden er weer leuke 
spelletjes georganiseerd. Sinds 
dit seizoen zorgen Thijs Put-
ter en Richard Sprenkeling voor 
een waar voetbalfeest voor de-
ze allerjongste leden. De open 
dag begint om 9.30 uur en is om 
10.30 uur afgelopen. 

Voor meer informatie en aan-
melden van nieuwe leden kan 
men terecht bij John Baltus, tel. 
659737 of per mail naar mini-pu-
pillen@ vitesse22.nl. 

Meervogels E1 najaars-
kampioen in 1e klasse
Akersloot - Zaterdag is Meervogels E1 nog gehuldigd in verband met 
het kampioenschap in de najaarscompetitie. Op de foto staand v.l.n.r.: 
Dante Janssens, Thom van Diepen, Jilles van de Kamer, Patrick Veldt. 
Knielend v.l.n.r.: Damian Deijle, Sem Tiebie, Luuk Hoogenboom en Tim 
Olgers.

Vredeburg 2 laat de 
punten in Purmerend
Limmen - Op donderdag 3 fe-
bruari speelde het tweede acht-
tal van schaakvereniging Vrede-
burg de bondswedstrijd uit bij 
het sterke Purmerend 5. Welis-
waar boekten Bert Hollander en 
Dick Aafjes knappe overwinnin-
gen en behaalden Ronald van 
der Storm en Jan Levering een 
remise, maar door de nederlagen 
van Cees Dinkla, Robert Termes, 
Marlies Sturk en Marc Voorwalt 
was het eindresultaat 5-3 in Pur-
merends voordeel. Teleurstellend 
omdat er meer in had gezeten: 
Dinkla miste met een stuk meer 
een eenvoudige winst, terwijl Le-
vering met een stuk meer moest 
berusten in remise door herha-
ling van zetten. Daar staat wel 
tegenover dat Van der Storm zijn 
handen dicht mocht knijpen met 
het halfje. 
Door de nederlaag moet Vrede-
burg 2 een stapje terug doen op 
de ranglijst en heeft het eventu-
ele kampioenskansen niet meer 
in eigen hand. 

Een dag later speelde SV Vrede-
burg de vijftiende ronde van de 
interne competitie. 

Vader Ed en zoon Bob Stolp la-
ten er geen twijfel over bestaan 
wie de sterkste schaakfamilie 
van Limmen is. Ed Stolp won van 
Jan Borst en regerend clubkam-
pioen Bob Stolp versloeg Harold 
Ebels in een enerverende par-
tij. Stolp veroverde een loper te-
gen drie pionnen en behandelde 
de complexe stelling beter dan 
zijn tegenstander. De ‘Stolpjes’ 
staan nu op de eerste twee plek-
ken van de ranglijst en worden 
op gepaste afstand gevolgd door 
Harold Ebels en Bert Hollander. 
Hollander scoorde trouwens een 
mooie remise tegen Jos Admi-
raal, na een opvallend goede be-
handeling van de opening. 

Voor een wijziging in het com-
petitieprogramma wordt verwe-
zen naar de fraaie website van 
SV Vredeburg.

Biljartvereniging Wik
Gert Lute speelt super
Castricum - De aanstaande 
kampioen van de wintercompe-
titie Libre 2010-2011, Gert Lute, 
liet nogmaals zien wat al het he-
le seizoen duidelijk was namelijk 
dat hij een gedreven en uitste-
kende libre speler is. Vooraf de 
wedstrijd gaf zijn tegenspeler, 
Jörgen Bolten, aan dat hij Gert 
wel zou ‘opvreten’. Helaas voor 
hem gaf dit Gert nog meer mo-
tivatie om te willen winnen. Gert 
ging in het begin moeizaam van 
start, maar toen Jörgen in de 
achtste beurt een serie van 10 op 
tafel legde, was dit juist die push 
voor Gert om er een schepje bo-
venop te gooien. In de gelijkma-
kende beurt antwoordde hij met 
een serie van 23. Toen was de te-
genstand van Jörgen gebroken 

en maakte Gert, met hoge series 
van drie keer 10 en twee keer 11, 
in 14 beurten zijn partij uit met 
een partijmoyenne van 215% en 
weer vier wedstrijdpunten. Voor 
Jörgen een punt, omdat hij ein-
digde met een wedstrijdmoyen-
ne van 122%. 

Ferry van Gennip had aan twee 
productieve beurten genoeg om 
Cynthia Slinger terug te wijzen. 
In de 8e beurt met een serie van 
8, en in de 17e en laatste beurt 
met een persoonlijk record van 
13 caramboles en een wedstrijd-
moyenne van 180%. 
Ook Siem Bakkum had  zijn goe-
de vorm van de afgelopen we-
ken, in zijn keu zitten. In 18 
beurten had hij zijn 78 caram-

boles bij elkaar, tegen de stand-
in van Henk Stengs. Regelmatig 
scorend met goede series van 
4 t/m 14 eindigde hij zijn partij 
met een wedstrijdmoyenne van 
168%. Peter Weijers wilde, ge-
dreven als hij is, zijn partij te-
gen Kees Baars beslist winnen. 
Dit lukte, meer dan uitstekend. In 
21 beurten zette hij Kees aan de 
kant met een wedstrijdmoyenne 
van 143%. 
Verder waren er winstpartijen, 
die goed waren voor vier wed-
strijdpunten te weten voor Jan 
Kamp tegen Peter Vos, Gerard 
de Zeeuw tegen Hein Kitsz, Jaap 
Frans tegen Cor Stroet en Klaas 
Jongeneel tegen Jan van der 
Zon. 

Door de resultaten van deze 
avond ziet de kop van de rang-
lijst er als volgt uit: 1. Gert Lute 
met 63 punten, 2. Ferry van Gen-
nip met 56 punten en 3. Peter Ent 
met 53 punten.



Bezoeken en reageren

ContaCt
Postbus 1301
1900 BH Castricum
Tel.: 0251 - 661 122
Fax: 0251 - 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl 
www.castricum.nl

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

PuBlieksBalies
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen
ma. t/m do.: 09.00 - 16.00 uur
vrij.: 09.00 - 12.30 uur 
do.: 16.00 - 18.00 uur 
voor aangifte geboorte en overlijden, 
verhuizing, emigratie, huwelijk en ge-
registreerd partnerschap, verkiezingen, 
paspoort/Nederlandse identiteitskaart, 
rijbewijs 
do.: 18.00 - 20.00 uur 
uitsluitend voor paspoort/identiteits-
kaart en rijbewijs

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

afvalBrengdePot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrij.: 08.00 - 11.45 uur
en  13.00 - 15.45 uur
zat.:  09.00 - 13.00 uur

Bestuur, griffie en kantoor
De Loet, Duinenbosch 3, 
1901 NT Castricum. 
Bezoek op afspraak

ContaCt College
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, 
tel. (0251) 661 220 / 661 360
bestuurssecretariaat@castricum.nl

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

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

adressen
CliëntenPlatform
Voor vragen over bijstandszaken en 
wet werk investering jongeren:
e-mail:
clientenplatformcastricum@gmail.com 
www.cpcastricum.nl

wmo-raad
Voor vragen over de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning:
e-mail: Wmoraad@castricum.nl

geluidshinder sChiPhol
BAS 
(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):
www.bezoekbas.nl

I N F O B U L L E T I N
9 februari 2011

Raadsplein
17 februari 2011
Raadscarrousel
19:30-20:30 uur: Vervolg bespreking zienswijze raad bezuinigingsnotitie 
 GGD Hollands Noorden*
19:30-20:30 uur: Detailhandelsvisie Regio Alkmaar
20:30-21:00 uur: Diverse raadsvoorstellen en technische onderwerpen*
20:30-21:00 uur: Totstandkoming kerncollectie gemeentelijke kunstwerken 
21:15-22:15 uur: Werkbegroting WNK 2011
21:15-22:00 uur: Diverse moties:
 Motie PvdA inzake toezicht en handhaving strand
 Motie VVD openstelling winkels op zondag
 Motie D66, VVD, CKenG evaluatie Beleidsnota Dierenwelzijn
 Motie VVD Bad Noord    38   /diversen
Raadsvergadering
22:30 uur: Besluitvorming 
 Zienswijze raad tav bezuinigingsnotitie GGD Hollands 
 Noorden (ovb uitkomsten carrousel)
 Werkbegroting WNK 2011 (ovb uitkomsten carrousel) 
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 onderwerpen die in de carrousel worden behandeld. Op 
onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

WWW.
CASTRICUM

.NL

aangevraagde vergunningen en 
ontheffingen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouw-
zaken dient u vooraf een afspraak te maken via tel. 0251-
661122.
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande aan-
vragen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, ontvangen. Deze kennisgeving betekent niet 
dat medewerking wordt verleend.
270111	 Bakkummerstraat	66,	Castricum
 Een bestaande berging te voorzien van een 
 dakopbouw
290111	 Kastanjelaan	37,	Castricum
 Het plaatsen van 2 dakkapellen
310111	 Kerklaan	29,	Akersloot
 Het plaatsen van een kapconstructie op 
 een bestaande garage
010211	 Torenstraat	26,	Castricum
 Het vergroten van de woning
020211	 Burg.Nieuwenhuijsenstraat		70,	Limmen
 Het vergroten van de woning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verlen-
gingsbesluiten genomen waarbij de termijn van behande-
ling wordt verlengd met max. 6 weken. 
010211	 Hoogegeest	8	in	Akersloot
 Het slopen van een schuur, het bouwen 

 van een schuur en het verbreden van een 
 in-/uitrit.

Aanvragen	tijdelijk	afwijken	bestemmingsplan	
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met in-
gang van 10 februari 2011 de volgende aanvraag gedu-
rende 6 weken ter inzage ligt.
Tijdelijke afwijking op grond van artikel 2.12 lid 2 van de 
Wabo
	 Achterweg	15	in	Limmen
 Het tijdelijk plaatsen van een woonunit
Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende 
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen bij de ge-
meente. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met team BWB, bereikbaar via 
tel. (0251) 66 11 22. Er kan in principe alleen beroep tegen 
de uiteindelijke beschikking worden ingediend als de indie-
ner ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerp-
beschikking en hij belanghebbende is.

verleende vergunningen en 
ontheffingen
Omgevingsvergunning	-	reguliere	procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de vol-
gende vergunningen hebben verleend:

Op zoek naar een nieuwe burgemeester

Buitengewone raadsvergadering 15 februari 2011
Tijdens een extra raadsvergadering op 
15 februari wordt de profielschets van 
de burgemeester van de gemeente Cas-
tricum met de Commissaris van de Ko-
ningin besproken en vastgesteld. Ook 
wordt de verordening op de vertrou-
wenscommissie vastgesteld en worden 
leden van deze commissie benoemd. De 
raadsvergadering is vanaf 20:00 uur in 
het Clusius College in Castricum.  

Bij Koninklijk besluit van 25 januari 
jongstleden is burgemeester Emmens-

Knol eervol ontslag verleend per 1 mei 
2011. De burgemeester gaat dan met 
pensioen. Dat betekent dat de ge-
meente op zoek gaat naar een nieuwe 
burgemeester. Inmiddels zijn alle frac-
tievoorzitters bij elkaar geweest om de 
conceptprofielschets van de nieuwe bur-
gemeester op te stellen. 
Nadat de raad de profielschets heeft 
vastgesteld wordt de vacature drie we-
ken opengesteld. Uiteraard volgen daar-
na vele gesprekken. Dat duurt ongeveer 
tot aan de zomer. In de tussentijds wordt 

de portefeuille van de burgemeester 
waargenomen door het college. 
Medio 2011 wordt in een besloten 
raadsvergadering een aanbeveling op-
gesteld. De raad kan één of twee kan-
didaten voordragen. Deze voordracht 
gaat via de Commissaris van de Konin-
gin naar de minister van Binnenlandse 
Zaken. De burgemeester wordt via Ko-
ninklijk  besluit benoemd. Na de zomer, 
rond september, verwacht de gemeente 
dat de nieuwe burgemeester geïnstal-
leerd wordt.

aanleveren info 
gemeentegids
Ook dit jaar werkt de gemeente Castri-
cum samen met de firma FMR Producties 
uit Den Helder voor het uitgeven van de 
gemeentegids. De gids verschijnt in mei 
van dit jaar en wordt huis-aan-huis ver-
spreid in de gemeente. U kunt verande-
ringen of aanvullingen op de gegevens 
van de gids van vorig jaar nog tot eind 
maart doorgeven aan de uitgever. 

Daarvoor neemt u contact op met FMR 
Producties, Postbus 23, 1780   AA Den 
Helder, tel. (0223) 661425, fax (0223) 
661054, e-mail: info@fmrproducties.nl.



240111	 Volkstuinencomplexen,	Castricum
	 Ontheffing	voor	het	plaatsen	van	
	 hobbykassen
	 Startingerweg	45,	Akersloot
	 Het	uitbreiden	van	een	woning	en	berging
	 Tarp	/	Delving,	Akersloot
	 Het	kappen	van	10	bomen
260111	 Kad.	A	2938,	Akersloot
	 Het	plaatsen	van	een	schuilstal	voor	dieren
270111	 Visweg	1,	Limmen
	 Sloop	woonhuis	met	opstallen
310111	 Dampegheestlaan	(sportcomplex),	Limmen
	 Het	kappen	van	6	bomen
	 Nansenlaan	69,	Castricum
	 Het	uitbreiden	van	een	schuur
	 Geerkens,	Limmen
	 Het	bouwen	van	2	woningen
	 Dorpsstraat	56,	Castricum
	 Het	plaatsen	van	gevelreclame
020211	 Zuideinderweg	4,	Limmen
	 Het	renoveren	van	een	boerderij
Sloopvergunning
310111	 Oude	Haarlemmerweg	12,	Castricum
	 Sloop	van	een	woning	en	schuur	en	
	 een	garage

RECTIFICATIE
In	de	publicatie	van	2	februari	2011	stond:
Verleende	vergunning
270111	 Heereweg	17	in	Castricum
	 Het	bouwen	van	een	woning
Dit	moet	zijn:
270111	 Heereweg	17	in	Castricum
	 Het	bouwen	van	een	woning	(	1e	fase)

Overige	vergunningen
-	 Aan	de	Montessorischool	te	Castricum	is	vergun-

ning	 verleend	 voor	 het	 plaatsen	 van	 reclamebor-
den	van	27	februari	t/m	9	maart	2011.

-	 Aan	de	Vereniging	Ringsteken	Limmen	is	een	eve-
nementenvergunning	verleend	voor	het	organise-
ren	van	het	 ringsteken	2011	op	19	 juni	2011	op	
(een	deel	van)	de	Dusseldorperweg	te	Limmen.

-	 Aan	P.J.	Broersen	groente	en	fruitmarkten	 is	ver-
gunning	verleend	voor	het	innemen	van	een	stand-
plaats	op	de	Vuurbaak	te	Limmen	voor	de	verkoop	
van	groente	en	fruit	tot	31	december	2011.

-	 Aan	EJP	Weel	Beheer	BV	is	een	drank-	en	horeca-
vergunning	verleend	voor	het	perceel	Dorpsstraat	
70	te	Castricum.

-	 Aan	EJP	Weel	Beheer	BV	is	een	exploitatievergun-
ning	verleend	voor	het	perceel	Dorpsstraat	70	 te	
Castricum.

Bezwaar
Indien	u	het	niet	eens	bent	met	de	 inhoud	van	een	
van	 bovengenoemde	 besluiten	 kunt	 u	 hiertegen		
binnen	6	weken	na	de	dag	van	verzending	van	het	
besluit	een	bezwaarschrift	indienen	bij	de	gemeente	
(Postbus	1301,	1900	BH	Castricum).

Bouwvergunningen	met	ontheffing	
240111	 Geelvinckstraat	43,	Castricum
	 Het	uitbreiden	van	de	woning
	 Koningsweg	121,	Akersloot
	 Het	vernieuwen/bouwen	van	een	woning	
	 met	schuur
010211	 Geesterweg	kad.	A	2774,	Akersloot
	 Het	plaatsen	van	een	pontwachtershuisje
010211	 Jan	Miessenlaan	1,	Castricum
	 Het	verbouwen	van	de	bovenverdieping	
	 t.b.v.	het	realiseren	van	een	
	 Bed&	Breakfast-accommodatie
Beroep
Het	besluit	en	de	daarop	betrekking	hebbende	stuk-
ken	liggen	vanaf	morgen	gedurende	6	weken	ter	in-
zage	bij	de	balie	BWB.	Een	belanghebbende	kan	bin-
nen	6	weken	na	de	dag	waarop	het	besluit	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
Wie	tegen	een	besluit	een	bezwaar-	of	beroepschrift	
indient,	 kan	 bij	 de	 rechtbank	 om	 een	 voorlopige	
voorziening	vragen.	Het	indienen	van	een	bezwaar-	
of	beroepschrift	schorst	namelijk	de	werking	van	het	

betreffende	besluit	niet	op	en	soms	is	dat	wel	wen-
selijk.		Op	grond	van	artikel	8:81	Algemene	wet	be-
stuursrecht	 kan	 daarvoor,	 indien	 onverwijlde	 spoed	
dat	gelet	op	de	betrokken	belangen	vereist,	een	zgn.	
verzoek	 om	 voorlopige	 voorziening	 worden	 inge-
diend	bij	de	Voorzieningenrechter	van	de	Rechtbank	
Alkmaar,	Sector	Bestuursrecht	(Postbus	251,	1800	BG	
Alkmaar);	voorwaarde	is	dat	tevens	een	bezwaar-	of	
beroepschrift	is	ingediend.	Voor	de	behandeling	van	
zo’n	verzoek	is	griffierecht	verschuldigd.		

Anterieure oVereenkomst
B&W	hebben	op	2	februari	2011	een	overeenkomst	
ex	 artikel	 6.24	 lid	 1	Wro	gesloten	met	 de	besloten	
vennootschap	 Quartet	 Projecten	 BV	 (gevestigd	 te	
Stompetoren),	 die	 betrekking	 heeft	 op	 de	 gebieds-
ontwikkeling	 van	 de	 locatie	 Roelat	 1-3	 te	 Limmen.	
Het	betreft	het	exploitatiegebied	waarin	de	percelen,	
kadastraal	 bekend	 als	 gemeente	 Limmen,	 sectie	 A	
nummers	A	3980,	3983	en	2026	(allen	gedeeltelijk)	
zijn	gelegen.	De	overeenkomst	heeft	betrekking	op	
de	realisatie	van	een	dubbel	woonhuis.	In	het	exploi-
tatiegebied	wordt	 voorzien	 in	de	 aanleg	 van	open-
bare	ruimte.
Meer	informatie:	Met	ingang	van	heden	ligt	een	za-
kelijke	beschrijving	van	de	overeenkomst	gedurende	
zes	weken	voor	een	ieder	ter	 inzage	in	de	gemeen-
telijke	locatie	in	Limmen.	Voor	vragen	en/of	opmer-
kingen:	mw.	I.	Smit-Munster,	tel.	(0251)	661	122	(di.	
t/m	do.).

BestemmingsplAn
Ontwerp	wijzigingsplan	Roelat	1-3	te	Limmen
B&W	maakt	bekend	dat	het	ontwerp	wijzigingsplan	
‘Roelat	1-3	te	Limmen’	ter	inzage	ligt.	
Het	plangebied	bestaat	uit	de	percelen	sectie	A	num-
mers	3980	(geheel),	3981	(deel),	3983	(deel)	en	2026	
(deel),	gelegen	ten	oosten	van	Roelat	5	te	Limmen.	
Het	plan	 voorziet	 in	 realisatie	 van	 een	 twee-onder-
één-kap-woning.
Het	plan	ligt	vanaf	10	februari	zes	weken	ter	inzage	
in	de	gemeentelijke	locatie	in	Limmen.	Tevens	is	het	
plan	 te	 raadplegen	 op	 www.castricum.nl	 en	 www.
ruimtelijkeplannen.nl	.	
Zienswijze
Gedurende	de	inzagetermijn	kan	een	ieder		monde-
ling	 of	 schriftelijk	 een	 zienswijze	 indienen	 bij	 B&W,	
Postbus	1301,	1900	BH	Castricum.	Voor	het	indienen	
van	een	mondelinge	zienswijze	en	voor	meer	 infor-
matie	kunt	u	een	afspraak	maken	met	de	heer	R.	van	
den	Haak,	tel.	(0251)	661	152	.

Kennisgeving	 voorontwerpbestemmingsplan	 Duin	
en	Bosch
Burgemeester	en	wethouders	van	Castricum	maken	
bekend	dat	het	voorontwerp	van	het	bestemmings-
plan	Duin	en	Bosch	zes	weken	ter	inzage	ligt.
Begrenzing:	Het	plangebied	betreft	het	Dijk	en	Duin-
terrein.	Het	plangebied	 is	gelegen	 ten	noordwesten	
van	Bakkum	en	Castricum	en	heeft	 een	oppervlak-
te	 van	 circa	 90	 hectare.	 Het	 gebied	 wordt	 aan	 de	
noordzijde	 begrensd	 door	 de	 Zeeweg	 en	 sportpark	
De	Duinloper	en	aan	oostzijde	door	de	kern	Bakkum.	
Met	uitzondering	van	de	oostzijde	wordt	het	gebied	
omsloten	 door	 het	 Natura-2000	 gebied	 Noordhol-
lands	Duinreservaat.	In	het	plangebied	bevinden	zich	
op	dit	moment	voornamelijk	maatschappelijke	(zorg)
functies.	
Doel:  Het	 bestemmingsplan	 beoogt	 onder	 andere	
woningbouw,	maatschappelijke	en	gemengde		func-
ties	mogelijk	te	maken.	
Inzage:	 Het	 voorontwerpbestemmingsplan	 ligt	 van	
donderdag	 10	 februari	 tot	 en	 met	 woensdag	 23	
maart	 2011	 bij	 de	 gemeentelijke	 locatie,	 afdeling	
Dienstverlening	aan	de	Zonnedauw	4	te	Limmen.	Te-
vens	is	het	plan	te	raadplegen	op	www.castricum.nl	
en	www.ruimtelijkeplannen.nl.	
Inspraak:	Gedurende	de	inzagetermijn	kan	een	ieder		
mondeling	of	schriftelijk	een	inspraakreactie	indienen	
bij	burgemeester	en	wethouders,	postbus	1301,	1900	
BH	Castricum,	onder	vermelding	van	 ‘inspraakreac-
tie	 op	 het	 voorontwerpbestemmingsplan	 ‘Duin	 en	
Bosch’.	Voor	het	indienen	van	een	mondelinge	ziens-
wijze	 en	voor	meer	 informatie	 kunt	u	 een	afspraak	
maken	met	mw.	mr.	N.A.E.	van	Offeren,	tel.	(0251)	
661	122.
Inloopbijeenkomst:	 op	 donderdag	 10	 maart	 2011,	

van	 16.30	 tot	 19.30	 uur,	 vindt	 een	 inloopavond	
plaats	 in	het	Clusius	College,	Oranjelaan	2a,	Castri-
cum.	 U	 kunt	 het	 voorontwerpbestemmingsplan	 in-
zien,	vragen	stellen	en	eventueel	een	inspraakreactie	
indienen.

CAtegorieënlijst VerklAring 
VAn geen Bedenkingen
De	gemeenteraad	van	Castricum	heeft	op	20	januari	
2011	een	lijst	van	categorieën	vastgesteld	van	geval-
len	waarin	het	afgeven	van	een	‘verklaring	van	geen	
bedenkingen’	niet	nodig	is.	
In	 de	 Wet	 algemene	 bepalingen	 omgevingsrecht	 is	
bepaald	 dat	 het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wet-
houders	 alleen	 medewerking	 kan	 verlenen	 aan	 een	
aanvraag	 om	 omgevingsvergunning	 die	 in	 strijd	 is	
met	het	bestemmingsplan	als	de	gemeenteraad	een	
verklaring	 van	 geen	 bedenkingen	 heeft	 afgegeven.	
De	 gemeenteraad	 kan	 hiervan	 afzien	 door	 een	 lijst	
met	categorieën	van	gevallen	aan	 te	wijzen.	Als	de	
aanvraag	om	omgevingsvergunning	binnen	de	reik-
wijdte	van	deze	lijst	geldt,	hoeft	het	college	van	bur-
gemeester	en	wethouders	geen	verklaring	van	geen	
bedenkingen	aan	te	vragen	bij	de	gemeenteraad.
De	gemeenteraad	heeft	besloten	de	volgende	cate-
gorieën	van	gevallen	aan	te	wijzen	waarvoor	een	ver-
klaring	van	geen	bedenkingen	van	de	gemeenteraad	
niet	is	vereist:
a.	alle	projecten	waarvoor	toepassing	wordt	gegeven	

aan	artikel	2.12,	eerste	lid,	onder	a,	onder	3°	van	
de	Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht,	met	
uitzondering	van	de	volgende	gevallen:	

-	 een	 gebied	 waarvoor	 een	 ontwerpbestemmings-
plan	ter	inzage	is	gelegd	en	de	aanvraag	in	strijd	is	
met	het	ontwerpbestemmingsplan;	

-	 een	 project	 tot	 het	 realiseren	 van	 een	 gebouw,	
geen	 woning	 zijnde,	 met	 een	 bouwvolume	 van	
(totaal)	meer	dan	1300	m³;	

-	 een	project	tot	het	realiseren	van	meer	dan	2	wo-
ningen,	 met	 als	 uitzondering	 het	 realiseren	 van	
woningen,	 wooneenheden	 of	 appartementen	 in	
een	bestaand	gebouw,	met	een	bouwvolume	van	
in	totaal	meer	dan	1300	m³,	waarvan	de	contouren	
en	het	bouwvolume	niet	worden	veranderd;	

b.	projecten	 waarvoor	 door	 de	 gemeenteraad	 een	
ontwerpverklaring	van	geen	bedenkingen	is	afge-
geven,	mits	er	geen	zienswijzen	zijn	ingediend;	

c.	bij	het	weigeren	van	een	aanvraag	om	omgevings-
vergunning,	 waarbij	 met	 toepassing	 van	 artikel	
2.12,	 eerste	 lid,	 onder	 a,	 onder	 3°,	 van	 de	 Wet	
algemene	bepalingen	omgevingsrecht	 afgeweken	
kan	worden	van	het	bestemmingsplan.		

U	kunt het	besluit	en	het	bijbehorende	voorstel	inzien	
op	 de	 gemeentelijke	 website	 www.castricum.nl	 	 en	
op	 het	 gemeentehuis,	 afdeling	 Dienstverlening	 aan	
de	 Zonnedauw	 4	 te	 Limmen,	 gedurende	 de	 ope-
ningstijden.	Het	besluit	treedt	in	werking	op	de	dag	
na	deze	publicatie.

projeCtBesluit
Vooraankondiging	 projectbesluit	 Rijksweg	 136	 in	
Limmen
B&W	 van	 de	 gemeente	 Castricum	 geeft	 overeen-
komstig	 artikel	 1.3.1.	 Besluit	 ruimtelijke	 ordening	
kennis	 van	 het	 voornemen	 om	 een	 projectbesluit	
voor	te	bereiden	voor	de	bouw	van	een	woning	op	
het	perceel	Rijksweg	136	in	Limmen.
Overeenkomstig	artikel	1.3.1,	lid	2	Bro	wordt	vermeld	
dat	er	geen	stukken	ter	inzage	liggen,	er	geen	gele-
genheid	 is	 om	 zienswijzen	 omtrent	 dit	 voornemen	
naar	voren	te	brengen	en	dat	er	geen	onafhankelijke	
instantie	 in	de	gelegenheid	wordt	gesteld	advies	uit	
te	brengen	over	dit	voornemen.	Dit	komt	later	in	de	
procedure	aan	de	orde.	Het	(voor)ontwerpprojectbe-
sluit	wordt	op	een	nader	te	bepalen	tijdstip	geduren-
de	zes	weken	ter	inzage	gelegd	en	is	dan	te	bekijken	
op	de	gemeentelijke	website.	De	termijn	van	de	ter	
inzage	 legging	 van	 het	 (voor)ontwerpprojectbesluit	
wordt	 vooraf	 gepubliceerd	 in	 het	 Nieuwsblad	 voor	
Castricum,	op	www.castricum.nl	en	-		v.w.b.	het	ont-
werpprojectbesluit	-	ook	in	de	Staatscourant.
Meer	informatie:	mw.	P.	Drenth-Reus,	team	Bouwen,	
Wonen	en	Bedrijven,	tel.	(0251)	661	122.	

Castricum,	9	februari	2011
Burgemeester	en	wethouders




