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Bouw kantoorpand van de baan

Bescherm Bakkum 
weer stap verder
Bakkum - De raad neemt op 12 
mei een beslissing over het bur-
gerinitiatief dat donderdag werd 
ingediend door de Stichting tot 
behoud van de natuurlijke en 
cultuurhistorische waarden in de 
Alkmaardermeeromgeving. 
Samen met bijna 5.000 inwoners 
wil de stichting de omgeving van 
de Van Oldenbarneveldtweg in 
Bakkum tot beschermd dorps-
gezicht laten verklaren. 

Een van de initiatiefnemers Hans 
Van Klaveren: “Maar dan wel op 
zo’n wijze dat de inwoners van 
het gebied geen hinder onder-
vinden bij kleinschalige aanpas-
singen van hun leefomgeving. 
Het initiatief moet voorkomen 
worden dat er bouwontwikkelin-
gen plaatsvinden die het histori-
sche karakter van de buurt aan-

tasten.” Bakkum kwam in op-
stand toen bekend werd dat er 
nieuwbouwplannen waren voor 
een glazen kantoorpand bij de 
Van Oldenbarneveldtweg 53. 
Om steunbetuigingen voor de-
ze actie te verwerven werd een 
website in het leven geroepen: 
www.beschermbakkum.nu, die 
tot 12 mei actief blijft. Het bouw-
plan is inmiddels ingetrokken. 

Het college heeft toegezegd me-
dewerking te verlenen bij het 
verkennen van de mogelijkhe-
den om de buurt de status van 
beschermd dorpsgezicht te ge-
ven, maar stelde ook dat er geen 
budget is. 
“Dat is ook niet nodig”, stelt Van 
Klaveren. Binnen onze groep 
hebben wij expertise in over-
vloed.” 

Limmen - Van 30 april tot en met 5 mei zijn in Limmen prachtige en vaak zeer originele bloemmozaïeken 
te zien. Tijdens de Bloemendagen is de Hortus Bulborum aan de Zuidkerkenlaan ook geopend. Hier vindt 
men duizenden bloeiende bollensoorten. In deze editie van De Castricummer meer over de Bloemendagen 
van Limmen. Op de foto ‘hoffotograaf’ Peter van Renen aan het werk in de Hortus Bulborum. 

Naar de bollen...

Jan Kuiper (80) oudste 
deelnemer Alpe d’Huzus
castricum - De Alpe d’Huzes, 
die 9 juni gereden wordt, is in 
Castricum erg bekend. Er zijn 
meerdere teams die meedoen 
om geld in te zamelen voor het 
KWF kankerbestrijding. Naast de 
Alpe d’Huzes is er ook nog een 
iets minder bekende variant; de 
Alpe d’Huzus. Deze wordt een 
dag eerder gereden en hier-
bij fietsen supporters en vrijwil-
ligers omhoog. De oudste deel-
nemer dit jaar aan dit spektakel 
is de tachtigjarige Jan Kuiper uit 
Castricum. 
“Ik ben bij de Alpe d’Huzes aan-
wezig als supporter van mijn 
dochter en van mijn schoon-

zoon, Anita en Bram Rijbroek. Zij 
hebben al een paar keer mee-
gedaan. Een dag eerder kan ik 
nog even lekker omhoog. Ik heb 
de Alpe d’Huez al een paar keer 
gedaan en elke keer is het weer 
fantastisch. Hoe ik aan zo´n goe-
de conditie kom? Veel beweging, 
samen met mijn vrouw Ans veel 
fietsen, elke dag een uurtje op 
de spinningfiets en een regel-
matig, gelukkig leven, dat zal het 
wel zo’n beetje zijn.” 
Dochter Anita is nog op zoek 
naar sponsoren. Iedereen kan 
haar steunen via de site http://
deelnemers.alpe-dhuzes.nl/ac-
tie/anitarijbroek. 

 

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

tot ziens bij

Tevens oranje 
Bossche Bollen
en oranje 
Petit Fours

ZATERDAG KONINGINNEDAG 
GEOPEND

VAN 08.30 TOT 12.00 UUR!

ORANJE TOMPOUCEN

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

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

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

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

INSTAL
®

DEZE WEEK



pagina 2 27 april 2011

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.
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www.teamcal.nl
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Gevonden:
Breedeweg: groene agapornis 
met rode snavel. Laan van Al-
bertshoeve: rode kat, witte borst, 
4 witte kniekousen en rood 
bandje met belletje. Heerenweg 

Bakkum, omg. Antonius: zwart/
wit katje, kop als Felix, wit band-
je. Uitgeesterweg, richting Lim-
men, oud donkergrijs poesje, 
doof en blind.  Schoutenbosch: 
rode kat met witte ringen aan 
uiteinde staart.
Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251-
658504.

Vast in lift en vreemde luchtjes
Castricum - Woensdag 20 april 
heeft de brandweer bij de aan-
leunwoningen van zorgcentrum 
De Santmark geassisteerd bij 
een liftopsluiting. Door de lift op 
handbediening te zetten, kon die 
naar de juiste etage worden ge-
bracht en de opgesloten passa-
giers worden bevrijd.
Zaterdagochtend 23 april kwam 
er een melding vanuit de Per-
nestraat. Buren roken een pene-
trante brandlucht en belden de 
brandweer. De lucht werd ook 
door de spuitgasten waargeno-

men via de brievenbus, die ver-
volgens een raam insloegen. Na 
een zoektocht werd een zwart-
geblakerd pannetje gevonden. 
Waarschijnlijk was het die avond 
ervoor niet goed gegaan met ko-
ken. 
Diezelfde dag werd de brand-
weer ook gealarmeerd voor een 
gaslek aan de Wilheminalaan, Bij 
aankomst bleek het te gaan om 
een zeer sterk ruikende boom, 
die waarschijnlijk door het extra 
warme weer wat sneller tot bloei 
is gekomen.

Sportieve gezelligheid in 
centrum van Castricum
Castricum - Druk wordt er ge-
werkt aan de voorbereidingen 
voor zondag 15 mei. De dag van 
de Dubbele Lus. Maar niet al-
leen de Dubbele Lus zal die dag 
plaatsvinden, ook andere spor-
tieve en gezellige activiteiten 
worden er georganiseerd in het 
centrum van Castricum.
Op zondag 15 mei zal jong en 
oud weer mee rennen met de 
bekende Dubbele Lus. Dit keer 
zit er een bijzonder doel aan de 
loop gekoppeld. Kinderen van 
basisscholen en ook leerlin-
gen van het Jac P. Thijsse Col-
lege zullen de Dubbele Lus lo-
pen voor het goede doel. Zij kun-
nen geld inzamelen voor het in-
middels wel bekende team CAL 
d’HuZes. Op verschillende ba-
sisscholen in de CAL-gemeen-
te geven CAL d’HuZessers een 
presentatie aan de kinderen over 
het doel waar het team zich voor 
inzet, de KWF kankerbestrijding. 
Alle kinderen krijgen na de pre-
sentatie van de juffen en mees-
ters een pakketje mee, waarin 
een sponsorformulier zit om geld 
in te kunnen zamelen. Op de dag 
van de Dubbele Lus worden al 
deze pakketjes met donaties ver-
zameld in grote doneerboxen en 
zal de opbrengst van deze leuke 
actie dezelfde dag al bekend ge-
maakt worden. Inschrijven voor 
de Dubbele Lus kan tot 1 mei.
Terwijl de Dubbele Lussers hard-
lopend door het dorp gaan, 
vindt er op het Bakkersplein-

tje een grootse spinningmara-
thon plaats. Deze spinningmara-
thon is georganiseerd door team 
CAL d’HuZes en zal van 12.00 
tot 16.30 uur bezig zijn. Voor mi-
nimaal tien euro per uur kun-
nen liefhebbers op de fiets stap-
pen en zich 1, 2, 3 of 4 uur lang 
in het zweet werken. Opgeven 
kan door een e-mail te sturen 
naar: CALspinningmarathon@
gmail.com of te sms’en naar: 06-
34937138. Vermeld in de e-mail 
of sms naam, het aantal uren en 
vanaf welk tijdstip. De blokken 
zijn als volgt ingedeeld: 12.00-
13.00, 13.10-14.10, 14.20-15.20 
en 15.30-16.30 uur. Naast de 
sportieve activiteiten zijn deze 
dag de winkels geopend en is er 
voor de kinderen een springkus-
sen aanwezig. Nog een sportie-
ve actie die georganiseerd wordt 
door één van de deelnemers, is 
het CAL d’HuZes zaalvoetbal-
toernooi op vrijdag 13 mei. Tij-
dens dit toernooi zal er gevoet-
bald worden onder het motto 
‘geef kanker de rode kaart’. In-
schrijfgeld van de teams gaat 
volledig naar team CAL d´HuZes. 
Naast het doel om geld op te ha-
len, zullen de teams strijden 
voor de CAL d’HuZes Wisselbe-
ker. Het toernooi vindt plaats in 
Sportcentrum De Bloemen van 
19.00 tot 23.00 uur. Inschrijven 
kan nog tot 3 mei. 
Voor meer informatie over de 
verschillende activiteiten: www.
teamcal.nl.

Unieke uitwisseling Bonhoeffer 
College en Collège des Baous
Castricum - Sinds vorig jaar 
vindt er een uitwisseling plaats 
tussen een Franse school uit St. 
Jeannet en het Bonhoeffer Col-
lege. Van 6 tot 12 april vond het 
eerste deel van de uitwisseling 
plaats; 26 Franse leerlingen van 
Le College des Baous kwamen 
op bezoek in Castricum. Ze lo-
geerden allemaal in gastgezin-
nen van leerlingen van de der-

de klas. Het was een bijzondere 
week waarin de Fransen kennis 
gemaakt hebben met het Hol-
landse (school)leven en waar-
in de Nederlandse kinderen 
hun kennis van de Franse taal in 
praktijk konden brengen. In mei 
zullen ze elkaar weer ontmoeten 
als de Bonhoefferleerlingen op 
bezoek gaan in St. Jeannet, vlak-
bij Nice. 
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Uitgeest - Ricardo en Sacha 
Lubbes van restaurant Havenrijk 
zitten niet bepaald stil. Werd aan 
het begin van het jaar de keu-
ken compleet verbouwd tot een 
professionele, eigentijdse werk-
ruimte; daarna is het dak ver-
nieuwd en de bovenverdieping 
flink uitgebreid. Ricardo vertelt: 
“We hebben drie nieuwe dakka-
pellen van zes meter laten plaat-
sen met hoge ramen daarin zo-

dat je een prachtig uitzicht hebt 
op het Uitgeestermeer, het land-
schap en de gezellige drukte van 
de jachthaven. De bovenverdie-
ping is heel geschikt als feest-
locatie, maar ik ook voor verga-
deringen, trainingen, teambuil-
ding en presentaties.” Onder-
tussen is het gezellig druk op 
het mooie terras van Havenrijk.  
“Dankzij het mooie weer is het 
al een poosje uitzonderlijk druk”, 

Restaurant Havenrijk is 
boven flink uitgebreid

Muziektheatergroep 
C-Squad speelt Famed!
Castricum  - Op 13, 14 en 15 
mei speelt muziektheatergroep 
C-Squad de show Famed in The-
ater De Dansende Duinen. De-
ze wervelende show vol zang, 
dans, drama en humor bouwt 
op tot een verrassende ontkno-
ping. Neem een kijkje achter de 
schermen bij de zoveelste ta-
lentenjacht op televisie: Famed. 
In deze voorstelling in drie ak-
tes maakt men kennis met aan-
stormend talent en ziet men hun 
ontwikkeling voor en achter de 
schermen. Gaat het alleen om 
talent of speelt er meer? Zie de 
confrontatie met de machtige 
media en de commerciële ma-
nipulatie om kijkcijfers. Wie mag 
blijven van de jury, wie moet weg 
van de kijkers en kan iedereen 
de druk aan? 
C-Squad is de jongste muziek-

theatergroep in Castricum en 
omstreken, de elf zangers en 
zangeressen en vier bandleden 
zijn sinds 2010 bij elkaar. Het 
script en de choreografie van 
de show Famed komen uit eigen 
gelederen. 
Meer dan twintig songs pas-
seren de revue: van Queen en 
Anouk tot musical klassiekers uit 
Fame, Hairspray en Joseph and 
the amazing technicolor dream-
coat. Kaarten 15 euro (inclusief 
pauzedrankje) zijn te koop via 
Boekhandel Laan en Boekhan-
del Scholte in Castricum en via 
www.c-squad.nl. Aanvang: vrij-
dag 13 en zaterdag 14 mei 20.15 
uur, zondag 15 mei 14.30 uur.  
Theater De Dansende Duinen is 
gevestigd in De Clinghe op het 
terrein van GGZ Dijk en Duin in 
Castricum. 

Hoorns Byzantijns Mannenkoor 
geeft concert in de Dorpskerk
Castricum - Het Hoorns Byzan-
tijns Mannenkoor geeft op zon-
dag 1 mei om 15.00 uur een con-
cert in de Dorpskerk. Het koor 
vertolkt vierstemmig, a capella 
op monastieke stijl gezangen uit 
de Slavisch-Byzantijnse liturgie. 
De kerkzang heeft in Rusland 
een jarenlange stelselmatige on-
derdrukking overleefd. Het con-
cert staat in het teken van het 
Russische paasfeest. Het Hoorns 

Byzantijns Mannenkoor laat met 
de te zingen hymnen het publiek 
iets proeven van de bijzondere 
sfeer van Pasen die kenmerkend 
is voor het Slavische volk. Kaar-

ten à  10 euro zijn verkrijgbaar bij 
de VVV Castricum of vanaf 14.30 
uur bij de ingang van de kerk. 
Reserveren, tel. 0229-591618 of 
072 571758.

Koninginnedagfestival
Castricum - Dit jaar is er weer 
een Koninginnedagfestival bij 
de Vrienden van de Bakkerij. Op 
het plein voor de Maranathakerk 
staat een podium waar vanaf 
1300 uur bands optreden.  Daar-
naast is er ook veel te doen voor 
de kinderen en een kraampje 
waar iedereen spullen kan inle-
veren. Radiofood treedt als eer-
ste op met vijf rockende heren. 
Daarna Translated met melodi-
euze punksound. Net zoals vorig 
jaar geeft Varken Aan Het Spit, 
een goochelshow voor kinderen.  
Dan volgt een act die vorige 
maand in het voorprogramma 
stond van Ginger Ninja in Tivo-
li in Utrecht. Uncle Frankle, be-

kend van hun zomerhit ‘Sunshi-
ne’. Als afsluiter van het buiten-
gedeelte van het Koninginne-
dagfestival van de Bakkerij, komt 
MeuG met hardrock.

Vanaf 18.00 uur verhuist het feest 
naar De Bakkerij aan de Dorps-
straat 30. Om 21.00 uur speelt de 
band Wet T-Shirt Contest. 
Als iedereen weer een beetje 
is bijgekomen staat de volgen-
de band klaar de surfrockforma-
tie Red The Planeet. Catfish sluit 
de hele dag af. Funk gemixt met 
metal, hiphop gemixt met jazz. 
De mannen van VATS zorgen 
tussen de optredens door voor 
de nodige leuke muziekjes.

Programma 28 april t/m 4 mei 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag 21.00 uur 
zondag 21.00 uur 

maandag 20.00 uur 
woensdag 16.00 uur 

“Limitless”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 18.45 uur 
zondag 18.45 uur 
dinsdag 20.00 uur 

woensdag 20.15 uur 
“Alle Tijd”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 19.00 & 21.30 uur 
zondag 18.30 & 21.00 uur 

maandag & dinsdag 20.00 uur 
woensdag 16.00 & 20.15 uur 
“Gooische Vrouwen”

zondag, maandag & dinsdag 15.30 uur 
woensdag 13.45 uur 

“HOP” 
zondag, maandag 

& dinsdag 13.45 & 16.00 uur   
woensdag 11.30 & 13.45 uur  

“Rio (NL) 3D”
zondag, maandag & dinsdag 13.45 uur 

woensdag 11.30 uur 
“Winnie the Pooh (NL)” 

Alle tijd...
Maarten (Paul de Leeuw) en 
Molly (Karina Smulders) heb-
ben een hele bijzondere band 
met elkaar. Sinds het overlijden 
van hun ouders is Maarten ver-
antwoordelijk voor de opvoe-
ding van zijn kleine zusje. Ge-
steund door zijn beste vriendin 
Reina (Lineke Rijxman) heeft 
hij Molly groot gebracht tot een 
zelfverzekerde, jonge vrouw. 
Wél heeft Maarten zichzelf hier-

voor compleet weggecijferd. Als 
Molly plotseling aankondigt dat 
ze gaat samenwonen, wordt hij 
geconfronteerd met het zoge-
naamde ‘lege-nest syndroom’. 
Zowel Maarten als Molly hebben 
de grootste moeite om te wen-
nen aan hun nieuwe levensfase 
en raken steeds verder van el-
kaar verwijderd. Maar dan slaat 
het noodlot toe en wordt Mol-
ly ziek. Ze worden gedwongen 
om rigoureuze keuzes te maken. 
Omdat je nou eenmaal niet alle 
tijd hebt.

Voor het eerst in 35 jaar ver-
schijnt er weer een Poeh avon-
tuur in de bioscoop. In deze 
nieuwe film zien wij de eigen-
aardige, charmante, maar voor-
al lieve Winnie de Poeh samen 

Winnie The Pooh met zijn vriendjes Teigetje, Ko-
nijn, Knorretje, Kanga, Roe en 
natuurlijk Iejoor, die weer zijn 
staart kwijt is. “Een staart is er of 
is er niet’ zegt Poeh. “En die van 
jou... die is er niet”. Uil stuurt de 
hele bende er op uit om Janne-
man Robinson te redden. 

vervolgt Ricardo. “We zijn elke 
dag weer geopend voor koffie, 
lunch, een glas wijn of een uit-
gebreid diner. Er worden veel ar-
rangementen geboekt, zoals sa-
men eten in combinatie met een 
sportieve activiteit op of rond het 
water. Verder worden echtparen 
in Havenrijk in het echt verbon-
den. Daarna wordt het trouw-
feest bij ons gevierd.” 

Restaurant Havenrijk is te vinden 
op de Lagendijk 41 in Uitgeest. 
Reserveren kan via www.haven-
rijk.nl, tel.: 0251-313937 of ha-
venrijk@live.nl. (Foto: Karen van 
Duijvenbode).
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
13-04-2011: Elfida Ülkü, doch-
ter van U. Ipek en Y. Kahra-
man, geboren te Alkmaar. 16-
04-2011: Stijn, zoon van W. Aal-
bers en A. Geertsema, geboren 
te Castricum. 18-04-2011: Mi-
lo Thijs, zoon van L.T.I.J. Alden-
zee en S.M.A. Melis, geboren te 
Castricum. 
19-04-2011: Naomi, dochter van 
P.H. Borst en B. Stuifbergen, ge-
boren te Beverwijk. 19-04-2011: 
Pim Johannes Theunis, zoon van 
J.M.G. Engels en J. Kwantes, ge-
boren te Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
13-04-2011: Jessica Htut, doch-
ter van Nay Min Htut en Tin Myo 
Thaw, geboren te Alkmaar. 17-
04-2011: Jop, zoon van J.H.T. Wit 
en M.C.B. Mooij, geboren te Alk-
maar.
 
Wonende te Akersloot:
14-04-2011: Liv Zoë, dochter van 
K.Barhorst en C.Z.Laan, geboren 
te Alkmaar. 16-04-2011: Stijn, 

zoon van L. Grootenboer en P. 
den Houdijker, geboren te Be-
verwijk. 19-04-2011: Naud, zoon 
van J.T. Kruijenaar en L. Boerma, 
geboren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
15-04-2011: Jordan, Ruben M. 
en Houtenbos, Danielle, beiden 
wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
15-04-2011: Emile Boekel, wo-
nende te Castricum en Simo-
ne L. Ruiten, wonende te Den 
Helder. 15-04-2011: Sytze Broe-
ren en Janneke C. K. Annes, bei-
den wonende te Heemskerk. 19-
04-2011: Hoff, Marcus F. en Hos,  
Marieke, beiden wonende op de 
Woude.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
15-04-2011: van der Veen, Griet-
je, oud 76 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd met J. Fran-
ke. 18-04-2011: Stelling, Aafje, 

oud 97 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met 
Neefkes, Cornelis.
 
Wonende op de Woude:
13-04-2011: Pennekamp, Hen-
dricus Wilhelmus, oud 57 jaar, 
overleden op de Woude, partner 
van M.W. Heemels. 16-04-2011: 
van Langen, Jean Marie, oud 85 
jaar, overleden op de Woude, ge-
huwd geweest met M.J.A. van de 
Wijgaart. 18-04-2011: du Bois, 
Martina J., oud 58 jaar, overle-
den te Castricum.
 
Wonende te Limmen:
17-04-2011: de Winter, Jacobus 
Franciscus, oud 78 jaar, over-
leden te Limmen, gehuwd met 
C.G.C. Wittebrood.
 
Wonende te Eindhoven:
19-04-2011: Zonneveld, Adri-
anus L., oud 65 jaar, overleden 
te Castricum, gehuwd met G.H. 
Berkers.
 
Wonende te Akersloot:
21-04-2011: Swart, Catharina 
Johanna, oud 89 jaar, overleden 
te Akersloot, gehuwd geweest 
met B.J. van der Wissel.

Vijftien jaar Timmerdorp Akersloot
Akersloot - Alweer voor de 15e 
keer hebben op 20 april alle kin-
deren van Akersloot uit groep 
4 t/m 8 zich weer kunnen in-
schrijven voor het timmerdorp. 
Het  timmerdorp wordt gehou-
den van 31 augustus tot en met 3 
september op de veldjes aan de 

Roemersdijk. Het thema dit jaar 
is: Waterwereld. De organisatie 
is intussen al een aantal keer bij 
elkaar geweest en kan vertellen 
dat het een geweldig jubileum-
spektakel gaat worden, met veel 
timmeren, sport en spel, eten en 
drinken, muziek en gezelligheid. 

Op vrijdagavond vindt de bon-
te avond plaats. Hiervoor is men 
op zoek naar enthousiaste mop-
pentappers, dansers, toneelster-
ren, playbackers, et cetera ofte-
wel jong Akersloots talent. Op-
geven kan via bonteavondtim-
merdorpakersloot@live.nl.

Bloemschikhappening
Limmen - Vanaf 29 april kan het 
publiek de wedstrijdresultaten 
aanschouwen van het regionaal 
kampioenschap bloemschikken 
van Groei en Bloei op de ten-
toonstelling in de Hervormde 
Kerk aan de Zuidkerkenlaan 21.
Pal naast de Hortus Bulborum 

vindt men dit kleine kerkje met 
een eigen sfeer. Groei en Bloei 
heeft getracht om hieraan mid-
dels bloemwerk een extra di-
mensie aan toe te voegen. 
Er worden regelmatig kleine 
bloemschikworkshops gegeven 
tegen een kleine vergoeding. 

Naast de Groei en Bloei tentoon-
stelling zijn er ook de Limmer 
kunstroute of een bezoek aan de 
Hortus Bulborum, eventueel met 
rondleiding. Ook de mozaïeken 
staan er in volle glorie. 

De tentoonstelling is te bezichti-
gen op 29, 30 april van 10.30 tot 
16.30 uur en 1 mei van 12.30 tot 
16.30 uur.

Kleinkoor Castricum zingt 
Fauré in jubilerende kerk
Castricum - Ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van 
de Sint Pancratiuskerk zal Het 
Kleinkoor Castricum op vrijdag 
13 mei het Requiem van Fauré in 
deze kerk ten gehore brengen. 
Solistische medewerking wordt 
verleend door Rozemarijn Ka-
lis mezzosopraan, Peter Schee-

le bariton, Ronald van Veen or-
ganist en Monique Weert fluitis-
te. De muzikale leiding is in han-
den van Ellen Verburgt. 
Het concert begint om 20.00 uur. 
Toegangskaarten kosten 5 euro 
en kunnen gekocht worden bij 
Boekhandel Laan en bij de leden 
van het Kleinkoor.

Brandweer Akersloot 
wint praktijkwedstrijd
Akersloot - In de door de 
brandweerkring Alkmaar ge-
organiseerde praktijkwedstrijd 
brandbestrijding voor de hoofd-
klasse behaalde de ploeg van 
brandweer Akersloot de eer-
ste plaats. De wedstrijd vond op 
19 april plaats in het voormali-
ge pand van Baza zaden aan de 
Vennewatersweg te Heiloo. Hier-
in had de organisatie meerde-
re vuurhaarden geënsceneerd . 
Door deze brandhaarden kon de 
om hulp roepende bewoner niet 
zelfstandig naar beneden. Alle 
ploegen uit de hoofdklasse kre-
gen precies hetzelfde probleem 
voor de kiezen. Met als uitein-
delijke winnaar de relatief jonge 

ploeg van Akersloot. Zij wisten 
door een zeer snelle veilige red-
ding van het slachtoffer en snelle 
werktijd, de klus te klaren. Men 
bleef als enige ploeg binnen de 
maximale tijd van een half uur, 
en wist hierdoor vele bonuspun-
ten binnen te halen. 
Een wedstrijdbrandweerploeg 
bestaat uit zes personen die alle-
maal persoonlijk worden beoor-
deeld op veiligheid, tactiek, tech-
niek en samenspel. De optelsom 
van die resultaten vormt het to-
taal. De ploegen van Opmeer en 
Graft de Rijp eindigden op de 
tweede en derde plaats. Alle drie 
konden ze met een mooie beker 
naar huis.

Jazz op Castricum 105
Castricum - Als donderdag 28 
april om 19.04 uur wederom de 
klanken van het beroemde num-
mer ‘Mood Indigo’ van Duke El-
lington klinken, dan weet men 
dat er weer geluisterd kan wor-
den naar het programma Just 
Jazz, ook dit keer  weer gepre-
senteerd door Jan van Weelden 
en Fred Timmer.  ‘Mood Indigo’, 
gezongen door Hella Peterse, is 
het begin van een programma 
vol jazzmuziek van kleine com-
bo’s tot grote orkesten, van bin-
nen- en buitenlandse artiesten, 
van oude stijl tot modern en al-
les wat ertussen in zit, bekend en 
onbekend.

Count Basie, Benny Goodman 
met grote orkesten, maar ook 
de Nederlandse Jerry van Rooy-
en met wat kenners toch wel de 
allerbeste Nederlandse bigband 
noemen. Een ander Nederlands 
orkest is The Old Fashioners met 
oude stijl muziek. Maar ook min-
der bekenden, zoals pianist Ta-
mir Hendelman en zangeres 
Netsayi geven acte de présence.
Het programma op Castricum 
105 is te beluisteren via FM 105.0 
tot ver in de regio, FM 104.5 op 
de kabel in Bakkum en Cas-
tricum en FM 98.0 op de kabel 
in Akersloot, Limmen en op De 
Woude.

Gezocht: Eekhoorns!
Regio - Waar komen deze grap-
pige dieren in Noord-Holland 
voor? Soms gaan ze als speren 
achter elkaar aan en springen 
behendig van tak tot tak. Of ze 
knabbelen driftig aan een den-
nenappel; eekhoorns. Maar waar 
in Noord-Holland komen ze pre-
cies voor? 

Landschap Noord-Holland is be-
zig met de Levende Zoogdierat-
las van Noord-Holland en heeft 
hulp nodig. Wie een eekhoorn 
gezien heeft, kan dit doorgeven 
via zoogdierenatlas.nl.
Foto: Dennis Schaefer.
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Paaskippenspel Johannesschool
Akersloot - Het is traditie op de 
Johannesschool in Akersloot dat 
groep 8 een Paaskippenspel or-
ganiseert. De leerlingen maken 
grote kippenkoppen en gaan zit-
ten in de wijk bij de school. Ze 
maken ook een rebus zodat de 
andere kinderen kunnen raden 
(groep 3 t/m 7) waar ze zitten. 

Daar aangekomen roept de kip: 
‘Tok tok, wie ben ik?’ en de kin-
deren moeten dan raden welke 
groep-achter het is. Dit jaar lie-
pen de kinderen in de stralende 
zon, dus was het genieten. Leuk 
bijkomstigheid bij de foto: deze 
kip zit voor de deur van de fami-
lie *Kip*persluis.

Rode Kruis Castricum op zoek naar 
collectanten en wijkcoördinatoren 
Castricum - Van 19 tot met 25 
juni is de nationale collecteweek 
van het Nederlandse Rode Kruis. 
Dankzij de inzet van duizenden 
collectanten is het mogelijk om 
directe hulp te geven aan men-
sen die dat hard nodig hebben. 
Ook in Castricum zijn er veel hel-
pende handen nodig om tijdens 

deze week zoveel mogelijk inwo-
ners te bereiken. Als collectant 
kan men al met een paar uur 
van de tijd iets betekenen voor 
het goede doel. Behalve collec-
tanten heeft het Rode Kruis ook 
wijkcoördinatoren nodig die de 
contacten met de collectanten 
onderhouden. Op dit moment 

zijn er nog diverse wijken niet 
voorzien van een coördinator. 

Wie het Rode Kruis wil onder-
steunen als collectant of wijk-
coördinator, kan zich aanmelden 
door een e-mail te sturen naar 
collecte@redcross.nl of te bellen 
naar 0251-655330. 

JPTeens on Stage, vooral 
heel veel verkleden!
Castricum - Op donderdag 28 
april is het Jac. P. Thijsse Col-
lege weer even een theater. Dit 
keer voor de musical ‘The His-
tory Dream’ door leerlingen uit 
de onderbouw. Deze JPTeens on 
Stage productie vraagt aardig 

wat van de spelers! In 50 minu-
ten hebben de meeste leerlingen 
zes personages te spelen, van 
Egyptische danseres tot Mid-
deleeuwse jonkvrouw. Ze moe-
ten zich maar liefst zes keer ver-
kleden.

Ruim 80 zang, dans en acteer 
talenten hebben in september 
2010 verwoede pogingen ge-
daan een plaats te bemachtigen 
in deze nieuwe theaterproductie. 
Een aantal leerlingen in de leef-
tijd 12 – 16 jaar had al enige er-
varing, maar ook ‘groentjes’ op 
musicalgebied brachten het er 
goed van af.
Met een geselecteerde groep 
enthousiaste talenten is vanaf 
oktober aan het repetitieproces 
begonnen. ‘The History Dream’ 
gaat over Sara, een leerling van 
het JPT, die zich verheugt op het 
schoolfeest maar zich ook zor-
gen maakt. Met wie zal ze naar 
het schoolfeest gaan? En mag 
ze wel gaan? Ze haalt de laat-
ste tijd veel onvoldoendes! Daar 
is haar moeder niet blij mee. Ze 
moet een goed cijfer halen voor 
het proefwerk geschiedenis! Tij-
dens het leren valt ze in slaap en 
droomt over lang vervlogen tij-
den!

Voor de avondvoorstellingen, 
donderdag 28 april om 19.00 uur 
en om 21.00 uur, zijn nog kaart-
jes te koop à 5 euro aan de zaal.

Open huis bij nieuwe 
oefenruimte Excelsior
Limmen - Al vele jaren kun-
nen de bezoekers van de Bloe-
mendagen niet alleen het oog 
van de prachtige werkstukken, 
maar ook het oor laten genie-
ten van de muziekklanken van 
Muziekvereniging Excelsior.  Al 
een aantal jaar achtereen ge-
bruikt Excelsior de zondag om 
zich, met steun van de Bartigon-
ders, op het woonerf Bartigon te 
laten horen.
Dit jaar heeft Excelsior besloten 
te breken met deze traditie en 
voor de eerste maal haar con-
cert te houden in de directe om-
geving van de oefenruimte van 
de muziekvereniging. Dit omdat 
Excelsior haar concert graag wil 
combineren met een ‘open huis’. 
Het zal de Limmers niet zijn ont-

gaan dat de muziekvereniging al 
een hele poos iedere zaterdag 
hard aan het werk is om de ei-
gen oefenruimte in een nieuw 
jasje te steken. Deze oefenruim-
te is gevestigd aan de School-
weg 5 naast de tuinen van de 
Hortus Bolborum. De werkzaam-
heden zijn nog lang niet klaar, 
maar omdat Excelsior trots is op 
wat er tot dusver is bereikt, no-
digt zij bezoekers uit om de nieu-
we oefenruimte, het leslokaal en 
de nieuwe kantine te bewonde-
ren. Dit open huis wordt op zon-
dag 1 mei gecombineerd met het 
jaarlijkse bloemendagenconcert. 
Het concert begint om 12.30 uur 
en naar verwachting zal om cir-
ca 14.00 uur de laatste noot ge-
speeld zijn. 

Castricum- Een uurtje om op 
te warmen, vrij te lachen en ten-
slotte stil te zijn.
In de duinen worden in de maan-
den mei, juni en juli lachmedita-
ties gehouden op de maandag 

Lachen

Mensenwensen spelen in de 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Op woensdagmor-
gen 4 mei is er gelegenheid tij-
dens ‘Koffie in het groen’ om 
mee te spelen met het spel men-
senwensen vanaf 10.00 uur in de 
Tuin van Kapitein Rommel.
Elke eerste woensdag van de 
maand wordt dit spel gespeeld 
met een groepje ouderen. Dit 
spel is ontwikkeld voor ouderen 
door de KBO. Het bestaat uit vijf 
pijlers: lichaam en geest, materi-
ele en sociale netwerken, waar-
den, inspiratie en arbeid en pres-
teren. Door het te spelen kunnen 

mensen vertellen over de dingen 
die ze bezig houden en luisteren 
naar de verhalen van anderen. 
Het levert interessante gesprek-
ken op. Joop Feijen van de KBO 
is de gespreksleider. Na het spe-
len van het spel is er nog tijd ge-
noeg om te genieten van de tuin 
die in het voorjaar volop in bloei 
staat en om wat te drinken op 
het terras.

Opgeven bij de Tuin van Kapitein 
Rommel of via tel. 672356. Er zijn 
geen kosten aan verbonden.

van 19.30 tot 20.30 uur, bij voor-
keur voor gevorderden. De eerst-
volgende sessies zijn op 9 en 23 
mei. Verzamelen op het parkeer-
terrein tegenover Geversweg 9. 
Prijs 5 euro. Wie zes keer mee-
doet betaalt 25 euro. Zelf duin-
kaart meenemen. 

Geslaagd voor EHBO-examen
Limmen - De afgelopen periode kregen de leerlingen van drie groepen acht van de Sint Maartenschool op 
de woensdagmorgen les van Rode Kruis medewerksters. Zij brachten hen vele dingen bij die behoren bij 
het diploma Jeugd Eerste Hulp A. Ze kregen les in praktijk en theorie en 13 en 20 april werd er examen ge-
daan. Bijna iedereen was geslaagd en kreeg het fel beheerde EHBO-diploma uitgereikt. 

Laatste keer expositie 
Klompenbuurt te zien 
Castricum - Op de eerstvol-
gende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum, die ge-
houden wordt op zondag 1 mei 

in het Historisch Informatiecen-
trum aan de Geversweg 1b, is 
voor de laatste keer de expositie 
te bezichtigen over de vroegere 

Klompenbuurt in Bakkum. Vele 
foto’s van winkels, woningen en 
de bewoners geven zicht op de 
geschiedenis van een bijzonde-
re buurt in ons dorp, waar gezin-
nen woonden met talrijke kinde-
ren die zonder uitzondering op 
klompjes liepen. 
Belangstellenden zijn welkom 
van 12.00 tot 17.00 uur.
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Vitesse’22 zet in op de toekomst
Castricum - Tijdens een bijeen-
komst op 18 april gaf Vitesse’22 
een visitekaartje voor de toe-
komst af. Namens het bestuur 
lichtte Hans Kaandorp het stra-
tegisch beleid voor de komende 
jaren toe. 
Duidelijk is dat Vitesse’22 stel-
ling neemt als netwerkorgani-
satie van de toekomst. Daarin 
draait het om samenwerking en 
het doelmatig combineren van 
diverse maatschappelijke func-
ties. Diverse gastsprekers toon-
den zich verheugd over deze in-
zet. Arne de Groote, directeur 
Stichting Life Goals, noemde Vi-
tesse’22 een schoolvoorbeeld 
van de toekomstige sportclub. 

Erik van Zoonen, MEE Noord-
west-Holland, complimenteerde 
de club voor haar inzet om men-
sen met een beperking gewoon 
mee te laten doen. Op interac-
tieve wijze maakten de aanwezi-
gen de voorzet van Vitesse’22 op 
fraaie wijze af. Met een concrete 
opdracht in de hand ging de ini-
tiatiefgroep multifunctionele ac-
tiviteiten ‘De Puikman’, officieel 
van start.

Hans Kaandorp lichtte toe dat 
de club goede ervaringen heeft 
opgedaan in samenwerking met 
diverse maatschappelijke orga-
nisaties. Forte Kinderopvang is 
daar een goed voorbeeld van. 

Kaandorp stelde dat er meer mo-
gelijk is dan wat er nu al gebeurt. 
Arne de Groote (Life Goals) en 
Erik van Zoonen (MEE Noord-
west-Holland), keken door een 
landelijke en provinciale bril naar 
de gepresenteerde visie en idee-
en. Gestimuleerd door de prik-
kelende inleidingen gingen de 
ruim dertig aanwezigen met el-
kaar in discussie. Een en ander 
resulteerde in veel bruikbare in-
houdelijke ideeën en handvatten 
voor een efficiënte aanpak. 

Geïnteresseerden kunnen zich 
per e-mail wenden tot de initia-
tiefnemers (g.boeters@planet.nl 
of chuisman1@ziggo.nl).

Dure nederlaag voor FC Castricum
Castricum - FC Castricum heeft 
een dure 3- 2 nederlaag gele-
den tegen Haarlem Kennemer-
land. De Haarlemmers zijn daar-
door nagenoeg veilig, maar FC 
Castricum moet vrezen voor na-
competitie. De strijd om de tien-
de plek in de eindstand, waar-
mee nacompetitie wordt ontlo-
pen, gaat hoogstwaarschijnlijk 
tussen Amstelveen en FC Cas-
tricum. FC Castricum heeft met 
nog één duel te gaan, op 14 mei 
thuis tegen AFC, het niet meer 
in eigen hand. Bij winst zou de 
ploeg van Mark Kranendonk 
praktisch veilig zijn, maar bij 
verlies zou de situatie heel an-
ders zijn. 

FC Castricum E00 geplaatst 
voor halve finale Deen cup
Castricum - Vreugdekreten 
schalden door het Kras stadi-
on en spontaan werd een tri-
omfdans ingezet. De E-tjes van 
FC Castricum hebben het weer 
geflikt. Het team van Sjoerd Ver-
beek en invaller coach John 
Buijnsters is door naar de hal-
ve finale van het Deen Cup toer-
nooi. De bloedstollende kwartfi-
nale tegen Always Forward ein-
digde in 3-3. De winst van FC 
Castricum in de strafschoppen-
serie, die vooraf ging aan de 
wedstrijd, was daarmee beslis-

send. Er waren dan ook tranen 
van verdriet. Always Forward had 
er alles aan gedaan, maar kwam 
in het spannende duel net te-
kort op FC Castricum. Op 6 mei 
pakken ze de draad weer op en 
wacht in de halve finale de vol-
gende tegenstander: sv Scha-
gen. V.l.n.r.: Marc Hoeben, Gijs 
Zant, Timo Verbruggen, Men-
no Buijnsters, Milan Mehciz, lei-
der/coach John Buijnsters, Jim 
Hes, Neal Kolenbrander, Matis-
se Bos, en Rein Smit. Foto: Joost 
Verbruggen.

Koninginnedag klaverjasdrive
Akersloot - Op zaterdag 30 april  
wordt in café De Vriendschap de 
traditionele Koninginnedag kla-
verjasdrive georganiseerd. De 
prijzentafel kenmerkt deze drive, 
prijzen zoals Senseo koffiema-
chines, reiskoffers, levensmidde-
lenpakketten, paling en radio‘s. 
Naast het klaverjassen is er ook 
een super verloting met daarin 
dezelfde prijzen als met het kla-
verjassen. Een deel van de op-

brengst gaat naar de Stichting 
Kika die de belangen van kan-
kerpatiëntjes behartigt. Vanwege 
het 30-jarig jubileum van de fa-
milie Levering in De Vriendschap 
hebben zij besloten deze stich-
ting in 2010 en 2011 te steunen. 
Men kan zich van tevoren telefo-
nisch opgeven 0251-312866 om 
zeker te zijn van een plaatsje. De 
kosten van deelname bedragen 
5,00 euro. Aanvang 15.00 uur.

140 euro opgehaald voor KiKa
Castricum - Vier weken gele-
den heeft Serena Stel leerling uit 
groep 8 van de basisschool De 
Klimop haar spreekbeurt en te-
vens werkstuk gehouden over 
de stichting KiKa. Ze is op dit 
onderwerp gekomen doordat ze 
zelf een KiKa beer heeft en door 
haar voorbeeld (zwemmen) In-
ge de Bruijn die ambassadrice 
is van de stichting. Ze wilde wat 
meer over deze stichting weten. 
Volgens  juf Sandra was het wel 
een ‘zwaar’ onderwerp maar in-
teressant. Leuke bijkomstigheid: 

Eén dag voor haar spreekbeurt 
en inleverdag van het werk-
stuk heeft Serena Inge nog ont-
moet en haar werkstuk doorge-
nomen. Inge heeft deze ook on-
dertekend. 
Na afloop heeft Serena folders 
uitgedeeld aan de kinderen van 
groep 8 en zus Kaylin heeft de-
ze gegeven in groep 6. Hierop 
stond dat men KiKa beren en 
sleutelhangers kon bestellen. 
Vorige week zaterdag konden ze 
de beren ophalen en de stichting 
KiKa 140 euro overhandigen.

Sporten voor de jeugd op 4 mei
Castricum - Op 4 mei zijn al-
le kinderen van groep 3 tot en 
met 8 van het basisonderwijs uit 
de gemeente Castricum welkom 
op de buitenspeelochtend die 
Sportservice Kennemerland voor 
hen organiseert. 

Van 10.00 uur tot 12.00 uur kun-
nen zij komen sporten en spe-
len op het speelveld tegenover 

sporthal De Enterij in Limmen. 
Bij slecht weer verplaatst de ac-
tiviteit zich naar sporthal De En-
terij. 
Naast bekende sporten zoals 
voetbal, knotshockey en frisbee 
staat er ook een luchtkussen 
klaar. Inschrijven van te voren is 
niet nodig.

In de middag is er voor de kin-

TVC 1 nipt onderuit bij Hoorn
Castricum - Tijdens de derde 
speeldag in de zondagscompe-
titie tennis heeft TV Castricum 
een 5-3 nederlaag geleden in en 
tegen Hoorn 4. De speeldag die 
uiteindelijk ruim 10 uur zou du-
ren begon met twee damesen-
kels. Mirjam Glorie speelde een 
geweldige driesetter die zij uit-
eindelijk verloor na lang weer-
stand te hebben geboden. Ca-
roline Terstal kon haar partij wel 
in twee sets naar zich toetrekken 
door solide en degelijk te blijven 
spelen. 
Dirk de Zwart en Roy Boontje 
ondervonden veel last van te-
genstander en het warme weer 
en beiden redden het niet tegen 
hun jeugdige opponenten. Dirk 

verloor met 7-6/6-2 en Roy met 
6-2/4-6/6-1. Na de singles keek 
TVC dus tegen een 3-1 achter-
stand aan die door de dubbels 
weggewerkt werd. 

Mirjam en Caroline gunden 
haar tegenstanders slechts drie 
games in een prachtige partij die 
ze geconcentreerd binnensleep-
ten. Roy en Dirk verloren de eer-
ste set kansloos en konden op 
karakter en ervaring de partij 
toch naar zich toe trekken mid-
dels een derde set. Zeer knap 
en strijdbaar kwam TVC langszij 
op 3-3 en was vastberaden om 
de dagzege nog naar zich toe te 
trekken. Helaas werden de mixen 
een prooi voor Hoorn. Mirjam en 

Jean-Jacques Ziedses des Plan-
tes konden het niet bolwerken 
en verloren in twee sets na wel 
goed teruggevochten te hebben 
in de tweede set. Caroline en Roy 
veroverden de eerste set knap en 
snel maar moesten in de tweede 
set hun tegenstanders de over-
winning laten. De supertiebreak 
ging met 10-8 naar Hoorn, waar-
door Hoorn ook met de dagzege 
aan de haal ging (5-3). 

De Castricummers konden ech-
ter terugkijken op een lange, 
maar wel voorspoedige dag. TVC 
heeft nu negen punten en zal 
op 8 mei de competitie hervat-
ten met een thuiswedstrijd tegen 
Heerhugowaard.

deren van groep 5 tot en met 8 
een beachvolleybalclinic op het 
strand van Castricum aan Zee. 

Vooraf inschrijven is voor de-
ze activiteit wel noodzakelijk. Ga 
hiervoor naar de website: www.
sportservicekennemerland.nl  
(locatie Castricum) en klik op 
evenementen. Hier staat alle in-
formatie over deze dag.
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Vitesse’22 A1 in de bekerfinale
Castricum - Bijgestaan en op-
gezweept door vele supporters, 
uitgerust met spandoeken, veel 
geluid en vuurwerk, steeg de 
A1 afgelopen woensdag boven 
zichzelf uit en versloeg in een ui-
terst aantrekkelijke en spannen-
de wedstrijd de kampioen van de 
derde divisie, Roda ’46 uit Leus-
den met 2-0.
 
Al snel werd duidelijk dat de A1 
van Roda een zeer goed team is. 
Van meet af aan namen zij het 
initiatief en lieten de bal snel 
rondgaan. Zonder echt in de 
problemen te komen werd el-
ke aanval van Roda goed ontre-
geld en Vitesse loste alles goed 

voetballend op. Met kleine kan-
sen aan beide kanten eindigde 
de eerste helft in 0-0 en binnen 
de Vitesse gelederen groeide het 
gevo el dat er meer mogelijk was 
deze avond.
 
Ongewijzigd begonnen beide 
ploegen aan de tweede helft en 
de vraag was of Vitesse de con-
centratie achterin kon vasthou-
den. Het duurde ook niet lang of 
het resultaat was daar. Jort was 
zijn tegenstander te vlug af, kon 
doorlopen naar de achterlijn en 
zijn voorzet bereikte Menno die 
niet gelukkig was in de afron-
ding. De voortzetting van deze 
aanval leverde enige seconden 

daarna een explosie van vreug-
de op. Sam kreeg de bal voor zijn 
voeten, bedacht zich geen mo-
ment en haalde verwoestend uit. 
De keeper van Roda reageerde 
pas toen de bal reeds in het net 
lag en zo stond de A1 met 1-0 
voor en dat was zeker niet on-
verdiend.
 
Roda zette alles op alles om de 
gelijkmaker te realiseren en Vi-
tesse had veel nuttige overtre-
dingen nodig om het spel te ont-
regelen. Toen Menno bij het uit-
verdedigen de bal kon onder-
scheppen en zijn rush naar het 
doel vakkundig afrondde, ging 
het licht uit bij Roda. 

Geslaagde volleybal-
clinic Croonenburg
Castricum - Aan het einde 
van het seizoen verzorgt volley-
bal vereniging Croonenburg al-
tijd een spectaculair slot. De 
jeugdleden werden in voorgaan-
de jaren verwend met clinics van 
bondscoach Avital Selinger en 
coach van het Spaans volleybal-
team  Guido Vermeulen. Dit jaar 
was het de beurt aan het talent-
team van de Nevobo onder lei-
ding van Koos Klein, hoogstop-
geleide trainer van de Nevobo, 
en Ron Zwerver werelds beste 
volleyballer en gouden medaille-
winnaar in Atlanta 1994.
Croonenburg heeft dan ook iets 
speciaals te vieren. In de maand 
april werd het honderdste jeugd-
lid ingeschreven. Een unieke 
prestatie voor een zaalsportclub 
die zes jaar geleden nog zeven 
jeugdleden had. Voorzitter Arj-
en Pauzenga vertelt trots: “Vol-
leybal heeft als nadeel dat de le-
den geen eigen accommodatie 
hebben. De beschikbare ruim-
te wordt als vanzelfsprekend 

gedeeld met andere zaalspor-
ters. Daardoor zijn er grenzen 
aan de groei, want er zijn gren-
zen aan de beschikbare ruim-
te. Dat we toch konden door-
groeien naar honderd jeugdle-
den heeft te maken met het ac-
tieve kader binnen de club.” Sa-
ra Langeveld werd als honderd-
ste jeugdlid flink in het zonnetje 
gezet. Jongeren die ook zin heb-
ben om mee te spelen nemen 
contact op met Rein Luijckx, tel.: 
0251-658036.
 
Ook het publiek heeft een mooie 
volleybalavond beleefd. Na de 
clinic werden ze getrakteerd op 
een demonstratiewedstrijd tus-
sen Croonenburg heren 1 en 
het talentteam. Verassend won 
Croonenburg met 2-1. De erva-
ring gaf de doorslag maar niet 
alleen: Auke Pauzenga en Robin 
Molenaars, twee jeugdspelers 
van Croonenburg, lieten zien 
dat ze het niveau van het eerste 
team goed aan kunnen.

Winnaar Utrecht Marathon
Michel Butter loopt Dub-
bele Lus voor goed doel
Castricum - Op 25 april debu-
teerde Michel Butter op schit-
terende wijze in zijn eerste ma-
rathon in Utrecht en wist de-
ze onder zware omstandighe-
den te winnen. De beste Neder-
landse langeafstandslopers stre-
den hier tegen elkaar in de Dut-
ch Marathon Battle. De 25-jarige 
atleet van AV Castricum ging in 
een prachtige tijd van 2.17.35 uur 
als verdiende winnaar over de fi-
nish. Terecht was hij heel tevre-
den over zijn eerste marathon.
Nog maar nauwelijks hersteld 
van deze marathon bleek Mi-
chel Butter niettemin bereid om 
mee te doen aan de Dubbele Lus 
op 15 mei. Deze wedstrijd is van 
een totaal ander kaliber dan de 

Utrecht Marathon. Toch zijn er 
diverse overeenkomsten. Ook 
in Castricum wordt er een bat-
tle gevoerd: de strijd tegen kan-
ker. Ging het in Utrecht om een 
‘wedstrijd in een wedstrijd’, dat-
zelfde geldt voor de Dubbele 
Lus. Dit jaar is er aan deze Cas-
tricumse loop immers nog een 
sponsorloop gekoppeld, waar-
bij leerlingen van de CAL-ba-
sisscholen en middelbare scho-
len geld bijeen lopen voor KWF 
Kankerbestrijding. Verder is er 
ook nog een spinning-marathon 
voor dit goede doel. Dit zijn een 
paar van de activiteiten van het 
team CAL d’HuZes, om daarmee 
de beoogde 125.000 euro op te 
halen, die geheel ten goede zul-

len komen aan de kankerbe-
strijding. Dit team van ongeveer 
veertig deelnemers uit Castri-
cum, Akersloot en Limmen gaat 
tot slot op 9 juni proberen om 
zes keer de Alpe d’Huez te be-
klimmen, om niet alleen de top 
maar ook dit bedrag te bereiken. 
Het zit er dik in dat Michel But-
ter de Dubbele Lus gaat winnen. 
Ter ondersteuning van het goede 
doel zal hij zijn startgeld en prij-
zengeld dan doneren aan KWF 
Kankerbestrijding. 
Foto: Lilian Schreuder. 

Onterechte overwinning 
voor korfballers Helios
Castricum - In een zeer ma-
tige wedstrijd hebben de korf-
ballers van Helios de uitwed-
strijd tegen Purmer uit Purme-
rend gewonnen met 8-9. Coach 
Ton van Duijn was bijzonder on-
tevreden over het vertoonde spel 
maar uiteindelijk blij met de twee 
punten.
Helios begon erg mat aan de 
wedstrijd en kwam er in de eer-
ste helft niet aan te pas. Purmer 
wilde winnen en konden doen 
en laten wat zij wilden. Helios 
werd afgetroefd en had het ge-
luk dat Purmer niet in staat was 
om de vele kansen om te zetten 

in doelpunten. Dat het in de rust 
4-4 stond was te danken aan het 
slordige afronden  van Purmer.
Na de rust liet Helios nauwe-
lijks beter spel zien. Halverwege 
de tweede helft stond Helios met 
8-6 achter en leek een nederlaag 
onvermijdelijk. In de laatste twin-
tig minuten herpakte Helios zich 
en wist door een aantal  wissels 
de overwinning uiteindelijk naar 
zich toe te trekken. 
Helios speelt op zondag 15 mei 
een thuiswedstrijd tegen Auro-
ra uit Haarlem. De wedstrijd op 
sportpark Noordend begint om 
14.30 uur.

Castricum - Zondag 1 mei 
wordt op Wouterland bij de jeu 
de boules vereniging De Stetters 
de afdelingscompetitie gespeeld 

Afdelingscompetitie bij De Stetters

van de afdeling 07 Noord-Hol-
land.
Er komen 36 teams uit heel 
Noord-Holland.

Nederlands Kampioenschap handbal
CSV goed vertegenwoordigd bij 
selectie Noord-Holland Noord
Castricum - De afdelingsselec-
ties vanuit het hele land spelen 
op zaterdag 14 (jong) en 21 mei 
(oud) om het Nederlands Kam-
pioenschap handbal en de voor-
bereidingen zijn in volle gang. 
De handballers van CSV trainen  
hiervoor extra op zaterdag met 

het selectieteam en op maan-
dagavond wordt een wedstrijd 
gespeeld. Handbal is een snelle 
balsport waarbij tactiek en tech-
niek erg belangrijk zijn. Deze 
jongens handballen al jaren met 
veel plezier en willen graag meer 
jongens enthousiast maken.

Interesse? Volgend seizoen gaat 
CSV handbal starten met een 
jongensteam in de leeftijd van 
8-12 jaar en hiervoor kan men 
nog wel wat jongens gebruiken. 
Ook voor jongens die jonger of 
ouder zijn, zijn er mogelijkheden. 
Voor meer informatie: leden-
adm@csvhandbal.nl of Monique 
Krom, tel. 06-39754000.

Castricum - Fietsclub Castri-
cum organiseert in samenwer-
king met Zonneveld Autoschade 
een fietstocht op zaterdag 7 mei. 
De duinentocht is 55 km lang. 

Deze tocht voert de deelnemers 
door Limmen, Egmond, Bergen 
aan Zee, Schoorl en weer terug. 
Inschrijven in sporthal De Bloe-
men op de Bloemen 71 van 9.00 
tot 9.30 uur. Duinkaart verplicht. 
Men kan op eigen gelegenheid 
fietsen of met de groep meefiet-
sen (20 km per uur). 

Duinentocht
met de fiets
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Dementie en dagbesteding
Heemskerk - Op dinsdag 3 mei 
is er een Alzheimer Café in Be-
verwijk/Heemskerk en het on-
derwerp is dit keer demen-
tie en dagbesteding. Als men-
sen dementie hebben maar nog 
thuis wonen, dan is dat een hele 
zorg voor de partner/mantelzor-
ger. Vooral als de dementeren-
de niet (goed) meer alléén ge-
laten kan worden, dan kan dag-
behandeling een uitkomst bren-
gen. Het kan van één tot drie 
dagdelen per week en biedt de 
partner/mantelzorger ontlas-
ting. Ze worden opgehaald en 
weer thuis gebracht. Voorts kan 

een oplossing geboden worden 
als er weerstand voor opname 
is of een wachtlijst voor het ver-
pleeghuis. Een medewerker van 
Viva!Zorggroep vertelt en be-
antwoordt vragen. Wie proble-
men heeft met vervoer kan bel-
len met 06-29507734. Het Alz-
heimercafé wordt gehouden in 
Brasserie Waterrijck, Lessestraat 
4, Heemskerk van 20.00 tot 21.30 
uur. De toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
ding vooraf is niet nodig. Meer 
informatie? Werkgroep Alzhei-
mercafé is overdag bereikbaar 
onder tel.: 06-33631872. 

Bloemendagen als vanouds
Limmen - In oktober organi-
seerde de Stichting Bloemenda-
gen een extra informatieavond 
voor prikploegen en andere be-
langstellenden. Zeventig men-
sen waren daar aanwezig. Met 
elkaar kwam men het volgende 
overeen: Als in januari 2011 blijkt 
dat er minder dan 25 deelnemers 
zijn, dan moeten er andere maat-
regelen genomen worden. Maar 
stoppen, dat viel niet goed bij de 
aanwezige Limmers. Vol enthou-
siasme beloofde een ieder zich 
in te zetten en in januari was het 
duidelijk: meer dan 25 stukken 
zouden het zeker worden. 
De Bloemendagen worden ge-
houden van 30 april tot en met 
5 mei. Er zijn meer dat zeven-
tig deelnemers: een ongekend 
vreugdevol bericht voor Limmen! 
Burgemeester Aaltje Emmens zal 
de bloemendagen officieel ope-
nen om 11.30 uur. Zij, die zich al-
tijd bijzonder tot Limmen aange-
trokken heeft gevoeld en aanwe-
zig was bij al díe evenementen, 
die voor Limmers belangrijk wa-
ren, verricht met genoemde ope-
ning één van haar laatste offici-
ele taken. Verheugend nieuws is, 
dat prikploegen, die al jaren niet 
meer meededen zich nu weer 

enthousiast gemeld hebben, zo-
als de prikploegen ‘De Ranzi-
ge Bok’, ‘De Gouden Vetpan’, ‘De 
Wupp-in’ en ‘Spijkers met kop-
pijn’. Verheugend is ook, dat kin-
deren van zogezegd oude rotten 
in het vak, de heren Hollander 
en Min het nu hebben overge-
nomen. Er is nu een nieuwe prik-
ploeg: ‘De Nieuwe Plakkers’.  Ie-
dereen is nieuwsgierig naar wat 
zij zullen gaan maken. In totaal 
worden er 45 mozaïeken ver-
wacht: vijftien traditionele op een 
beun, elf stukken groter dan vier 
m2 en negentien stukken kleiner 
dan vier m2. Acht straten doen 
mee met de straatversiering. 
Voorzitter Cees van den Berg: 
“De hyacinten zijn van een uit-
zonderlijk goede kwaliteit. Velen 
hebben weer meegeholpen de 
hyacinten van de velden te halen. 
Wij zijn veel dank verschuldigd 
aan de kwekers. Bij Aron Mooy, 
waar de hyacinten kunnen wor-
den opgehaald, liggen in ’t totaal 
2400 curves klaar in de koeling. 
Limmen Ludiek, die garant stond 
voor 15.000 narcissen in de ber-
men van de Rijksweg van Firezo-
ne (vroeger Texaco)  tot de Vis-
weg danken wij voor hun initia-
tief.” Een tocht door Limmen op 

de fiets is aan te raden. Men kan 
dan steeds even afstappen om al 
datgene, dat Limmen te bieden 
heeft, te bewonderen.
Er is een andere aanpak wat 
de routeboekjes betreft. Ze zul-
len net als ieder jaar weer bij de 
Zuidkerkenlaan te vinden zijn, 
maar nu op een tafel met een 
collectebus ernaast. Cees van 
den Berg: “We konden niet ge-
noeg collectanten krijgen. Maar 
de boekjes liggen overal: bij en-
kele grote mozaïeken en ook bij  
alle kunstenaars, die in heel Lim-
men tijdens de bloemendagen 
hun kunstwerken in de etalages 
van Limmer middenstanders to-
nen.” 
Nieuw dit jaar: alle Limmers krij-
gen huis-aan-huis een route-
boekje thuis bezorgd  met daar-
in een acceptgirokaart. Cees: “Je 
mag natuurlijk niet gaan bede-
len, maar onze gemeentelijke 
subsidie is gekort en wij willen 
graag sparen voor het volgend 
jaar als de Bloemendagen zestig 
jaar bestaan en wij een groots 
evenement op poten willen zet-
ten.” Ook de kunstfietsroute van 
30 april tot en met één mei is de 
moeite waard om te vermelden. 
(Marga Wiersma)

De prikkers mochten zelf de hyacinten plukken, hier in Egmond. 

Vrijmetselarij: streven 
een beter mens te worden
Castricum - Vrijmetselaars zijn 
mensen die werken aan per-
soonlijke ontwikkeling, waar-
bij ze elkaar ondersteunen. Dat 
doen ze op een bijzondere ma-
nier. Hoe? Op 12 mei houdt de 
Castricumse Loge Branding in 
gebouw De Eenhoorn een open 
avond. Vrijmetselaar Adriaan 
Koopmans licht dan in een lezing 
een tipje van de sluier op: “Bij 
de vrijmetselaar staat voorop: 
vrij denken, zonder dogma, zelf 
beslissen. Mensen van talloze 
geestesrichtingen komen hierbij 
samen in een streven beter mens 
te worden. En dat in beide bete-
kenissen: zelfontplooiing en be-
ter omgaan met de medemens. 
In de loge houden leden voor-
drachten, waarna een vergelij-

king plaatsvindt van kennis en 
standpunten ter versterking van 
je houding in het dagelijkse le-
ven. Er kunnen persoonlijke za-
ken aan de orde komen die bin-
nen de loge blijven. Wellicht dat 
dit de ‘geheimzinnigheid’ die de 
vrijmetselarij omgeeft deels ver-
klaart: een zeldzame eerbied 
voor elkaars privacy.” 
De vrijmetselarij kent mannen-, 
vrouwen- en gemengde ordes. 
De loge Branding is een man-
nenorde. Maar op 12 mei kan ie-
deréén kennismaken. Aanvang 
20.00 uur in De Eenhoorn, Twee-
de Groenelaan 5 in Bakkum. De 
toegang is vrij.Meer informatie 
en een eventuele aanmelding: 
www.vrijmelaarsloge–branding.
nl.

Castricum - Blaaskapel De 
Windjammers, zoekt een ervaren 
sousafonist/bassist om de band 
vanaf september te versterken. 
De vereniging stelt een instru-
ment beschikbaar. Er wordt elke 
donderdagavond vanaf 20.30 uur 
gerepeteerd in het clubgebouw 
op sportpark Noord End. Neem 
contact op via tel.: 06-51298933 
of kijk voor meer informatie op 
www.dewindjammers.com. 

Op zoek naar 
een sousafonist

Wat kan huid- oedeemthera-
peut Sakia Groot betekenen?

Castricum - De huid- oedeem-
therapeut is gespecialiseerd in 
de behandeling van een zieke of 
beschadigde huid. Denk dan aan 
acne, milia, restacne en acnelit-
tekens, overbeharing, pigmenta-
tievlekken, vaatafwijkingen (te-
leangiëctasiën en couperose), 
fibromen (steelwratjes), litte-
kens, oedeem (lymfoedeem, lip-
oedeem en veneus oedeem) en 
wondzorg. De meeste zorg die 
de huid- oedeemtherapeut kan 
bieden valt onder de aanvullen-

de verzekering. De hoogte en 
de voorwaarden van vergoeding 
verschilt per verzekeraar en de 
daarbij behorende polis. 
Meer weten wat de huid- oe-
deemtherapeut kan betekenen 
of direct een afspraak maken, 
neem dan contact op met Sas-
kia Groot Huid- en oedeemthe-
rapeut,  Korte Cieweg 8 in Cas-
tricum, tel.: 0251-293308, email: 
info@saskiagroot.nl of kijk op 
www.saskiagroot.nl voor meer 
informatie. 
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Limmen E1 heeft door de 2-3 
overwinning bij Odin het kam-
pioenschap binnengehaald in 
de hoofdklasse B. Dankzij deze 
prestatie mogen zij op 8 juni in 
Spakenburg om het kampioen-
schap van Nederland spelen. 
Limmen MC 1. FC Castricum MC 
1 werd op een 7-2 nederlaag ge-
trakteerd.
Na de overweldigende overwin-
ning op Castricum ME 1 (6-0), 
mochten de voetballende meis-
jes van Limmen zich kampioen 
noemen. 
In één seizoen tweemaal kampi-
oen worden, het is de E8 van FC 
Castricum gelukt. (Foto: Han de 
Swart). 
Na vijf jaar ploeteren is er dan 
toch het welverdiende kampi-
oenschap voor FC Castricum 
zondag 3. ADO’20 was een ge-
willig slachtoffer.
Meervogels D2 is voorjaarskam-
pioen geworden na een zinde-
rende wedstrijd tegen Zeevo-
gels, die gewonnen werd met 
2-1.
F2 van Vitesse ‘22 won de wedst-
trijd tegen BKC met 5-1 en werd 
daarmee voorjaarskampioen. 
Na één jaar afwezigheid keert de 
A1 van FC Castricum (zondag) 
terug in de hoofdklasse. Door de 
3-0 overwinning op en in Weesp 
is de ploeg van coach Etienne 
Slagman voor de concurrentie 
niet meer in te halen en was het 
kampioenschap een feit.

Feest voor de voetbalkampioenen in 
Castricum, Akersloot en Limmen



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

I n f o b u l l e t i n
27 april 2011

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERGuNNING EVENEMENt KONINGINNEDAG

Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter 
gelegenheid van de viering van Koninginnedag op 
zaterdag 30 april 2011 vergunning is verleend voor 
het houden van een evenement met livemuziek, het 
exploiteren van een terras, het plaatsen van een at-
tractie voor kinderen en het plaatsen van een snack-
kar op de Middelweg, op het plein voor het gemeen-
tehuis, voor café De Balken. Tevens is toestemming 
verleend voor het afsluiten van een deel van de Mid-
delweg ter hoogte van café De Balken. Aan deze ver-
gunning zijn voorwaarden verbonden.
 

DRANKENVERGuNNING
 
De Burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat 
ter gelegenheid van de viering van Koninginnedag 
op zaterdag 30 april 2011 ontheffing is verleend op 
grond van artikel 35 van de Drank- en Horecawet aan 
café De Balken voor het schenken van zwakalcohol-
houdende dranken tijdens de evenementen, op een 
terras aan de Middelweg voor het gemeentehuis. Aan 
deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-

lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
tegen de verlening van bovenstaande vergunnin-
gen zijn verkrijgbaar bij Juridische Zaken op het ge-
meentehuis. Een bezwaarschrift dient te worden in-
gediend binnen zes weken met ingang van de dag na 
bekendmaking van het besluit.

ONtVANGEN AANVRAAG
OMGEVINGsVERGuNNING

Ontvangstdatum 23-04-2011
 OV 2011-053 Middelweg 203
  Plaatsen dakkapellen   
 
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning 
ook wordt verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNING
Verzenddatum 26-04-2011
 OV 2011-043 Fort bij Krommeniedijk 
  Ontgraven hefkoepelkanon 

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen afgegeven vergunnin-
gen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken met in-
gang van de dag na bekendmaking van het besluit te 
worden ingediend en gericht te worden aan Burge-
meester en wethouders.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Kiara Anna Geertruida de Vink, 
dochter van R. de Vink en A. Hartog

PARTNERSCHAPSREGISTRATIE
M. Enthoven en W. van Iperen

Burgernet hoopt op meer 
deelnemers Uitgeest
Op 14 april hadden 290 inwoners van uitgeest zich opgegeven als 
deelnemer aan Burgernet. Dat is iets minder dan de helft van wat 
Burgernet dit jaar in uitgeest hoopt te werven. Alle inwoners van 
uitgeest kregen vorige maand een brief namens burgemeester 
Mieke Baltus met een aanmeldkaart voor Burgernet. In de tien ge-
meenten in de regio Kennemerland samen zijn er nu ruim 10.000 
deelnemers.

American Day: 
afsluiting wegen
Motorclub CMC Alkmaar houdt 
op Koninginnedag ‘American 
Day uitgeest’. Om die reden zijn 
zaterdag 30 april van 07.00 uur 
tot 20.00 uur een aantal stra-
ten afgesloten. De afsluiting 
betreft de gehele Molenstraat 
en de Molenwerf aan de noord-
zijde vanaf de aansluiting met 
de Westerwerf, aan de zuidzijde 
ten noorden van de Woonsche-
penhaven en aan de westzijde 
vanaf de aansluiting Molen-
straat-Molenwerf.

Gemeentehuis en
gemeentewerf gesloten
De gemeentewerf is gesloten op 
zaterdag 30 april (Koninginne-
dag). Gemeentehuis en gemeen-
tewerf zijn verder dicht op don-
derdag 5 mei (Bevrijdingsdag) 
en vrijdag 6 mei (verplichte 
ADV-dag).

Burgernet is een uniek samenwer-
kingsverband tussen burgers, ge-
meente en politie ter bevordering 
van de veiligheid in de woon- en 
werkomgeving. Daarbij wordt ge-
bruik gemaakt van een telefonisch 
netwerk. Aanmelden voor Burgernet 
kan door het insturen van de aan-
meldkaart of op de website www.
burgernetkennemerland.nl. 
Hoe werkt Burgernet? De centralist 
van de meldkamer van de politie 
start een Burgernet-actie op, bij 
voorbeeld na de melding van ver-
missing van een kind. Dit gebeurt 
op basis van een goed signalement. 
Ook bij crisis- en rampenbestrijding 
(denk bijvoorbeeld aan het vrijko-
men van giftige stoffen), kan een 
dergelijke actie plaatsvinden. Of 
bij een hartstilstand als reanimatie 
en de inzet van een AED dringend 
noodzakelijk is. 

Burgernet-deelnemers krijgen een 
ingesproken bericht via de (mobiele) 
telefoon of een tekstbericht per sms 
met het verzoek uit te kijken naar 
een duidelijk omschreven persoon, 
voertuig etc. De deelnemers kijken 
daar naar uit gewoon vanuit de ei-
gen woning, op straat of vanaf de 
werkplek. Door vervolgens contact 
op te nemen met Burgernet kunnen 
deelnemers direct behulpzaam zijn 
bij de opsporing van bijvoorbeeld 
dader(s), of eerste hulp verlenen. 
Maar ook kunnen zij instructies ont-
vangen bij crisissituaties.
Op basis van ervaringen in andere 
regio’s verwacht Burgernet in Ken-
nemerland dit jaar 20.000 deelne-
mers te werven. Hoe meer deelne-
mers aan Burgernet, des te groter de 
kans om gezamenlijk de veiligheid 
op straat te vergroten.

Voorkom zwerfvuil voordat het probleem te groot wordt.
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Puzzel mee en win leuke Prijzen

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

Stuur de oplossing van de puzzel voor 16 mei 2011 naar De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@castricummer.nl of info@uitgeestercourant.nl en vermelD Uw telefoonnUmmmer. 

Gratis 1 maand 
sporten

De oPlossing van De vorige Puzzel was: vrouwenversierDer. De Prijswinnaars van Deze Puzzel zijn:

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Castricummer Werf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

Hogeweg 107
1911 GD Uitgeest
Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

De Eetkamer 
van Uitgeest

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

Burg. Mooijstraat 21
1901 EP Castricum
tel. 0251-650068

4 x waardebon  
t.w.v. 12,50 euro

Raadhuisplein 3, Castricum
www.sport4me.nl

Th. Bakkum, Uitgeest: 4 kaarten voor Tops of the Bobs op Hemelvaartsdag bij Bobs Party Palace. E. Westerink, Uitgeest: Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest.  
H.W. v.d. Zee, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij De Oude Woonstal in Castricum. D. Winter, Uitgeest: Oud Hollandse Tulband af te halen bij Putter’s Specialiteiten  
Bakkerij in Uitgeest. F. Dam, Castricum: 2 vrijkaarten voor de Corso bioscoop in Castricum. R. Tromp, Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker groente en fruit in 
Uitgeest. C. van Kasteren - Berbée, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij Nice 2 Have in Castricum. H. Bosma, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 25 euro af te halen 
bij Drogisterij Parfumerie Visser in Castricum. E. Bosveld, Castricum: Gratis maand sporten bij Sport 4 me in Castricum. G. Burgering Zijlstra, Castricum, C Veldt, Akersloot,  
C. Kroon, Limmen, J.F. Gons, Limmen: Waardebon t.w.v. 12,50 euro van Riesch Mode in Alkmaar.

Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562 
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 
Uitgeest, Middelweg 113, tel. 0251-312426 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 54a, 
tel. 075-6285579

Schoutenstraat 26, 
Alkmaar

2 vrijkaarten

dekker
groente&fruit

Spijsbrood

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Geesterduin 50, 
Castricum

4 kaarten voor Top of the 
Bobs op Hemelvaartsdag



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
27 april 2011

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) 
661 122.
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande aan-
vragen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, ontvangen. Deze kennisgeving betekent niet 
dat medewerking wordt verleend.
130411 Delving 79 in Akersloot
 Het maken van een overkapping aan een 
 bestaande schuur.
150411 Duinenbosch 3 in Castricum
 Het restaureren van het graf van Dr. Jacobi
160411 Oranjelaan 24 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw

180411 Martin Luther Kinglaan  44 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning en de verdieping
 Vierhuysen 15 in Akersloot
 Het bouwen van een woning
 Eerste Groenelaan 88 in Castricum
 Het kappen van 24 bomen t.b.v. de nieuwbouw 
 van de Paulusschool
190411 Dr. Jacobilaan 21 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning en de verdieping

Verlengingsbesluit
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verlen-
gingsbesluiten genomen waarbij de termijn van behande-
ling wordt verlengd met maximaal 6 weken. 
190411 Dorpsstraat 66a in Castricum
 Het wijzigen van bestemming naar restaurant en 
 het wijzigen van de gevel

ophaalschema afval rond feestdagen
Inzameling GFT
Donderdag 28 april: Castricum wijk 3
Vrijdag 29 april: Bakkum Noord, Akersloot en Uitgeesterweg 
Inzameling plastic 
Woensdag 27 april: Castricum wijk 2 en Castricum wijk 1
Donderdag 28 april: Castricum wijk 3 en Limmen en De Woude 
Vrijdag 29 april: Bakkum Noord, Akersloot en Uitgeesterweg
Inzameling restafval (grijze container) 
Maandag 2 mei: Limmen 
Dinsdag 3 mei: Castricum wijk 1 en Bakkum Noord, Akersloot en Uitgeesterweg 
Woensdag 4 mei Castricum wijk 2 en Castricum wijk 3

De in vet gedrukte wijken zijn afwijkend van het normale schema.
Op donderdag 5 en vrijdag 6 mei wordt er niet ingezameld. 

gemeentelocaties gesloten op feestdagen
De publieksbalies in Limmen, De Loet en het afvalbrengdepot zijn gesloten op  
donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en vrijdag 6 mei. Het afvalbrengdepot is boven-
dien gesloten op zaterdag 30 april.

feesten op 
koninginnedag 2011
Koninginnedag wordt dit jaar we-
derom gevierd in Bakkum, Limmen en 
Akersloot. Voor gedecoreerden uit alle 
kernen (mensen die ooit voor hun ver-
diensten een Koninklijke Onderscheiding 
ontvingen) is er een feestelijke ontvangst 
in De Vredeburg  in Limmen door burge-
meester Emmens-Knol. 
In de kern Castricum klinkt om 8.00 uur 
de reveille door muziekvereniging Emer-
go vanaf de toren van de Dorpskerk aan 
de Dorpsstraat. Om 8.00 uur start in 
Bakkum de kindervrijmarkt op het plein 
tegenover Hotel Borst. Burgemeester 
Emmens-Knol opent daar op haar laatste 
werkdag voor de laatste keer het Oran-
jefeest om 9.15 uur. Gedurende de hele 
dag zijn er diverse activiteiten voor jong 
en oud.

Vrijheid maak je met elkaar. Onder dit 
overkoepelend thema staat ieder jaar 
een specifiek jaarthema centraal. Dit jaar 
is het motto: ‘Vrijheid op straat’. Met dit 
thema worden in de gemeente Castri-
cum op de volgende plaatsen herdenkin-
gen en stille tochten georganiseerd.

Stille tochten:
- In de kern Castricum om 18.50 uur bij 

de begraafplaats bij de Dorpskerk aan 
de Dorpsstraat.

- In de kern Limmen om 19.10 uur bij de 
Corneliuskerk aan de Dusseldorperweg.

- In de kern Akersloot om 19.45 uur bij  
de Protestantse Kerk aan het Dielofs-
laantje.

Herdenkingen:
Programma vanuit Castricum:
- Herdenkingsbijeenkomst door kerk ge-

organiseerd in de Dorpskerk (aanvang 
18.15 uur).

- Bij aanvang van de stille tocht legt de 
burgemeester een krans bij de oorlogs-

graven op de begraafplaats bij de Pro-
testantse Kerk in Castricum. 

- Route stille tocht: Schoolstraat, graven, 
Overtoom, Schoolstraat, Dorpsstraat, 
Smeetslaan, Geesterduinweg, Albert 
Schweitzer laan, Henri Dunantsingel, 
Zwanebloem, Weegbree, Walstro, 
Kemphaan - toe gangs pad naar het 
Monument voor de Gevallenen.

- De aanvang van de plechtigheid bij het 
Monument voor de Gevallenen is om 
19.40 uur. 

Programma vanuit Limmen:
- Herdenkingsbijeenkomst door 4 Mei 

Comité in Limmen in de Corneliuskerk 
(aanvang 18.30 uur).

- Voorafgaand aan het algemene pro-
gramma vindt om 16.30 uur een her-
denking plaats op de begraafplaats bij 
de Protestantse Kerk aan de Zuidker-
kenlaan in Limmen. Twee oorlogsgra-
ven zijn door de leerlingen van de basis-
scholen Pax Christi en de Sint Maarten 
geadopteerd. Loco-burgemeester Me-

ijer legt, samen met enkele kinderen 
van de scholen, bloemen bij de graven. 
De loco- burgemeester houdt een korte 
toespraak. 

- Route stille tocht:
 Vanaf het voorplein van de Corneli-

uskerk: Kerkweg, Vuurbaak, Enterij, 
Rijksweg en tenslotte over de speciaal 
voor deze gelegenheid geplaatste brug 
naar het Monument voor de Gevalle-
nen.

- Aanvang van de plechtigheid bij het 
Monument voor de Gevallenen: 19.40 
uur.

Programma vanuit Akersloot:
Herdenkingsbijeenkomst door 4 Mei Co-
mité in de Protestantse Kerk aan het Die-
lofslaantje (aanvang: 19.00 uur).
De stille tocht naar het Vredessymbool 
start om 19.45 uur vanaf de Protestantse 
Kerk aan het Dielofslaantje en gaat ver-
volgens via de Raadhuisweg en de Presi-
dent Kennedylaan richting Vredesplant-
soen.
Het programma bij het Vredessymbool 
start om 19.50 uur. Wethouder Klijnstra 
houdt een toespraak.

dodenherdenking 2011



Verleende Vergunningen

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
180411 Bartokstraat 4 in Castricum
 Het plaatsen van dakkapellen
190411 Dorpsstraat 122 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning en 
 de verdieping

Sloopvergunning
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende sloopvergunningen hebben verleend:
190411 Breedeweg 55 in Castricum
 Het gedeeltelijk slopen van een bijgebouw

Vergunning 
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
180411 Breedeweg 55 in Castricum
 Het plaatsen van een schuur/berging 
 (legalisatie)

Bezwaar:
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een 
van bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen bin-
nen 6 weken na de dag van verzending van de ver-
gunning (zie datum) een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente.

Bouwvergunning met ontheffing
190411 Breedeweg 55 in Castricum
 Het plaatsen van een bijgebouw met kelder

Beroep: 
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen van 28 april 2011 t/m 9 juni 2011 bij de 
gemeentelijke locatie Limmen. Een belanghebbende 
kan binnen 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.

Bestemmingsplannen
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kern 
Limmen’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
als gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan 
‘Kern Limmen’ gewijzigd is vastgesteld door de ge-
meenteraad bij besluit van 7 april 2011. De gemeen-
teraad heeft besloten om geen exploitatieplan vast te 
stellen voor het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan, evenals het besluit tot vast-
stelling inclusief alle bijlagen, liggen ter inzage bij de 
gemeentelijke locatie aan de Zonnedauw 4 in Lim-
men. Tevens is het plan te raadplegen op www.cas-
tricum.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Waar: Het plangebied wordt globaal begrensd door 
de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat, Rijksweg en 
Visweg in het noorden, de Clusiuslaan, Brugstraat, 
Dampegheestlaan en Achterweg in het oosten, de 
Zuideinderweg en Uitgeesterweg in het zuiden en de 
Westerweg in het westen. 
Wat: Het bestemmingsplan voorziet in een eigentijds 
planologisch en juridisch kader voor het beschermen 
van het woon-, werk- en leefmilieu in het plangebied. 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het actua-
liseren van het stedelijk gebied van de kern Limmen. 
Hoofdzakelijk staat de bestaande situatie centraal, 
waarbij tevens is gedacht aan flexibiliteit voor klein-
schalige uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast is in 
het bestemmingsplan een uitbreiding van de super-
markt Albert Heijn aan de Vuurbaak meegenomen. 
De wijzigingen zijn onder andere een gevolg van het 
verwerken van de zienswijzen, actualisering en ver-
betering van de leesbaarheid van de regels. Voor een 
compleet overzicht van wijzigingen, de inhoud van 
het bestemmingsplan en overige relevante stukken, 
verwijzen wij u naar de locaties waar de stukken ter 
inzage beschikbaar zijn gesteld. 
Beroep: Een belanghebbende kan binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit ter inzage is gelegd een 
beroepschrift indienen bij de Afdeling bestuursrecht-

spraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag). Voor de behandeling van een beroep-
schrift is griffierecht verschuldigd. 

Meer informatie: 
mw. A. Slokker, team Bouwen, Wonen en Bedrijven, 
tel. (0251) 661186.

Voorlopige voorziening: 
De werking van een besluit wordt door indiening 
van een beroepschrift niet opgeschort. Daarvoor 
kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een ver-
zoek om voorlopige voorziening worden ingediend 
bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag); voorwaarde is dat tevens een beroepschrift is 
ingediend. Voor de behandeling van een verzoek is 
griffierecht verschuldigd. 

Inspraak voornemen vrijstelling bestemmingsplan 
artikel 19, lid 1 WRO voor het wijzigen van de 
bollenschuur naar Funcenter Kartworld, Maatlat 2 
(voorheen Rijksweg 162a) in Limmen
Initiatief: Op 15 augustus 2003 is een aanvraag 
bouwvergunning ingediend voor het wijzigen van de 
bollenschuur  naar Funcenter Kartworld op het per-
ceel Rijksweg 162a in Limmen (thans Maatlat 2). Het 
plan voorziet in een kartbaan met andere activitei-
ten in het kader van bedrijfsuitjes, vrijgezellenfeesten 
e.d. Deze andere activiteiten kunnen onder andere 
bestaan uit diverse spellen zoals lasergamen, sumo 
worstelen en boogschieten etc.  en kunnen worden 
gecombineerd met vormen van horeca.
Het plan is strijdig met het geldende bestemmings-
plan omdat het feitelijk gebruik in strijd is het toe-
gestane gebruik van de huidige agrarische bestem-
ming. In verband met een rechterlijke uitspraak kan 
alleen medewerking aan het plan worden verleend 
middels een vrijstelling artikel 19, lid 1 van de Wet 
op de Ruimtelijke Ordening (hierna WRO). Wij zijn 
voornemens om deze vrijstelling te verlenen.
Inspraak: Conform artikel 6a van de WRO en de 
Inspraakverordening Limmen wordt in elk geval in-
spraak verleend op beleidsvoornemens betreffende 
de voorbereiding of de herziening van ruimtelijke 
plannen. De inspraak wordt verleend aan ingezete-
nen en aan natuurlijke en rechtspersonen die in de 
gemeente een belang hebben.
Terinzagelegging: Onder verwijzing naar artikel 6a 
WRO en de Inspraakverordening Limmen ligt de 
aanvraag bouwvergunning met de daarbij behorende 
stukken met ingang van donderdag 28 april 2011 
gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling Dienst-
verlening aan de Zonnedauw 4 te Limmen. Tevens 
zijn de aanvraag en de daarbij behorende stukken te 
raadplegen op de website van de gemeente Castri-
cum, www.castricum.nl.
Gedurende deze termijn kunnen inspraakreacties 
worden ingediend. De inspraakreacties dienen bij 
voorkeur schriftelijk te worden ingediend en moe-
ten worden gericht aan College Castricum, Postbus 
1301, 1900 BH te Castricum. Wij verzoeken u bo-
ven aan de brief te vermelden ‘Inspraakreactie op het 
plan Funcenter Kartworld, Maatlat 2 in Limmen’.
Ook het indienen van een mondelinge inspraakreac-
tie is mogelijk. Hiervoor moet u tijdig, bij voorkeur 
uiterlijk een week voor het einde van de terinzageleg-
ging, een telefonische afspraak maken. Uw inspraak-
reactie zullen wij meenemen in de uiteindelijke be-
sluitvorming op de aanvraag bouwvergunning voor 
het wijzigen van de bollenschuur naar Funcenter 
Kartworld.
Meer informatie/afspraak: 
mw. P. Drenth-Reus, tel. (0251) 661 122.

Criteria ontheffing inBurge-
ringspliCht
Op 5 april 2011 heeft het college van burgemeester 
en wethouders aanvullende criteria voor ontheffing 
van de inburgeringsplicht vastgesteld. In deze criteria 
wordt geregeld op welke gronden een inburgerings-
plichtige ontheffing van de inburgeringsplicht kan 
krijgen. De criteria hebben betrekking op het verle-
nen van ontheffing na aantoonbare inspanning en 
ontheffing op grond van voldoende ingeburgerd zijn.
De criteria liggen ter inzage bij de informatiebalie in 
de gemeentelijke locatie in Limmen. Meer informatie: 
mw. M. de Graaf, tel. (0251) 661235. 

mandaatBesluit

De burgemeester van Castricum maakt bekend dat 
zij, in het kader van een efficiënte en zorgvuldige uit-
voering van het aanstellen van de verkeersregelaars 
ten behoeve van de Plus Wandelvierdaagse Alkmaar 
2011 de burgemeester van de gemeente Alkmaar 
heeft gemandateerd voor het aanstellen van ver-
keersregelaars. 
Dit mandaatbesluit ligt ter inzage in de gemeente-
lijke locatie aan de Zonnedauw in Limmen gedurende 
de openingstijden. Belanghebbenden kunnen binnen 
zes weken na deze bekendmaking bij de burgemees-
ter van Castricum bezwaar maken tegen het man-
daatbesluit.

gedoogBesChikking uitBrei-
ding kampeerplaatsen

Op 13 juli 2010 heeft het college van B&W besloten 
om uitbreiding van de boerencampings van 15 naar 
maximaal 30 kampeerplaatsen en de realisatie van de 
benodigde sanitaire voorzieningen te gedogen voor 
de periode 2011 en 2012 van 15 maart tot 31 okto-
ber en voor 2013 van 15 maart tot 1 juli. Recent zijn 
daartoe de gedoogbeschikkingen verleend.
Op dit moment is deze uitbreiding in strijd met de 
voorschriften uit het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Castricum’. Gewerkt wordt echter aan een nieuw be-
stemmingsplan ‘Buitengebied’, waarin deze uitbrei-
ding van 15 naar 30 kampeerplaatsen formeel wordt 
geregeld. De gedoogbeschikking is verleend aan de 
volgende boerencampings:
- Camping Het Zonnige Veld, Heereweg 105A te 

Castricum
- Camping De Tien Morgen, Zeeweg 2 te Castricum

Meer informatie: mw. M. van der Horst Jansen, 
horst@castricum.nl, tel. (0251) 661 122.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van bo-
vengenoemd besluit, kunt u hiertegen binnen 6 we-
ken na de dag van publicatie van het besluit een be-
zwaarschrift indienen bij de gemeente. 

priVaCyreglement gBa
Privacyreglement gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens
Hierbij maakt het gemeentebestuur bekend dat zij 
in haar vergadering van 22 maart 2011 een nieuw 
privacyreglement heeft vastgesteld. Dit privacyregle-
ment vervangt het privacyreglement dat op 7 okto-
ber 2008 door het gemeentebestuur was vastgesteld.
De Verordening Gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens is op 16 december 2009 door de 
gemeenteraad vastgesteld. In deze verordening staat 
aangegeven dat in een nog op te stellen regeling (pri-
vacyreglement) wordt bepaald aan welke derden ge-
gevens mogen worden verstrekt. Met derden worden 
bedoeld alle andere instellingen of personen dan een 
afnemer of de burger zelf. 
Dit reglement treedt in werking met ingang van de 
eerste dag na bekendmaking. Het ligt ter inzage in de 
gemeentelijke locatie aan de Zonnedauw in Limmen 
gedurende de openingstijden. 

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.  

Castricum, 27 april 2011 




