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Parkeerverbod valt 
niet goed bij bewoners
castricum - Nadat de brand-
weer bij de gemeente Castri-
cum een verzoek had ingediend 
om een parkeerverbod in te stel-
len op de Schippersweide, is die 
wens na overleg met de politie 
ingewilligd. De bereikbaarheid 
en doorgang voor hulpdiensten 
ondervond hinder van gepar-
keerde auto’s, omdat de straat 
vrij smal is. Dit viel in verkeerde 
aarde bij de zeven bewoners van 
de straat en zij deden hun beklag 
bij de gemeente. Toen dat niets 
uithaalde hebben vier bewoners 
een bezwaarschrift ingediend te-
gen het verkeersbesluit. 
Het verkeersbesluit is tot stand 
gekomen zonder direct overleg 
met de bewoners. Zij werden op 
de hoogte gesteld per brief en 

dat viel niet goed. Achteraf be-
treurt de gemeente die gang van 
zaken. 
Bewoner Coenen vertelt: “De ge-
meente besluit een probleem op 
te lossen, kiest daar de goed-
koopste weg voor en verlegt het 
probleem naar de bewoners en 
overige wijkbewoners.” De be-
woners noemen de breedte van 
de straat een fout bij aanleg. Zij 
zouden graag zien dat aan de 
waterzijde van de straat de weg 
verbreed wordt. Daarvoor moe-
ten de lantaarnpalen worden 
verplaatst en daar heeft de ge-
meente geen budget voor. “Dat 
argument doet niet ter zake. Wij 
willen een dialoog om een oplos-
sing te creëren waarin alle partij-
en zich kunnen vinden.”

Cubs zijn kampioen Sevens!
castricum - De Cubs van rug-
byclub Castricum hadden het 

Ongewenst bezoek
castricum - Zaterdagmiddag 
omstreeks 17.35 uur probeerde 
een man in te breken in een wo-
ning aan de Torenstraat. De man, 
leeftijd ongeveer twintig jaar oud 
en met een licht getint uiterlijk, 
klom door een openstaand raam 
aan de voorzijde van het pand 
naar binnen op de eerste verdie-
ping. De inbreker kon hier ko-
men via een plat dak. De 63-ja-
rige bewoonster, die ziek in bed 
lag, zag de man binnenkomen. 
Toen hij de vrouw zag, ging hij 
er via hetzelfde raam weer van-
door. Een onderzoek in de omge-

De reddingsbrigade vreest 
voor verwarring donateurs
castricum - De Castricumse 
Reddingsbrigade is niet blij dat 
de Koninklijke Nederlandse Red-
ding Maatschappij (KNMR) juist 
nu een donatieactie is gestart. 
Die valt namelijk samen met de 
lokale donatieactie en dat schept 
verwarring, zo wordt gevreesd. 
“Dit veroorzaakt vrijwel zeker 
voor misverstanden”, zegt Men-
no Twisk, secretaris van Stichting 
Steun de Reddingsbrigade. “De 
inwoners van Castricum zijn ge-
wend dat ze jaarlijks een bijdra-
ge leveren aan hun eigen Cas-
tricumse reddingsbrigade. Door 
de actie van de KNRM wor-
den zij wellicht op het verkeer-
de been gezet.” De Castricumse 

Reddingsbrigade heeft als doel 
de veiligheid op het Castricum-
se strand te waarborgen. “De 
KNRM daarentegen levert hulp 
op zee aan schepen en opva-
renden in nood”, aldus Menno 
Twisk. 

“Als de bewoners van Castri-
cum willen dat de veiligheid van 
hun eigen strand gewaarborgd 
blijft, dan is het belangrijk dat 
de eigen reddingsbrigade op de 
steun van de inwoners van Cas-
tricum kan rekenen.” Binnen en-
kele weken vallen de brief en in-
formatiebrochure van de Red-
dingsbrigade van Castricum in 
de bus. 

ving leverde geen verdachte op. 
Vorige week dinsdag rond 4.20 
uur werd de 83-jarige bewoon-
ster van een aanleunwoning aan 
De Santmark wakker van licht-
schijnsel in haar slaapkamer. Zij 
keek richting het slaapkamer-
raam en zag daar het gordijn be-
wegen en een man. 

Toen de vrouw riep dat de inbre-
ker  weg moest wezen, ging hij 
er vandoor. Later bleek dat de 
man vermoedelijk al binnen was 
geweest, omdat er spullen waren 
verplaatst. 
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seizoen niet mooier kunnen af-
sluiten. Na nationaal vierde te 

zijn geworden, kunnen zij zich 
sinds afgelopen zaterdag nu ook 
Nederlands kampioen noemen. 
De Cubs hebben buiten de fina-
le om, in de voorronde, de poule-
fase, de kwartfinale en de halve 
finale elke wedstrijd gewonnen. 
Een prestatie van formaat en 
daar hoort een beker van for-
maat bij die in het clubhuis staat 
te pronken. Foto Marina Pronk/
Marina Fotografie. 
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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.
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Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
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advertentieverkoop:
Annette Visser
mobiel 06-45733293
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.650

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Meer dan 200.000 euro op-
gehaald voor Alpe d’HuZes!
Castricum - De deelnemers van 
team CAL d’HuZes kijken zeer 
tevreden terug op de drie evene-
menten die inmiddels achter de 
rug zijn. Dankzij deze succesvol-
le evenementen is het team haar 
doel van 200.000 euro voorbij!
Op 7 mei vond het Benefiets-
concert in Hotel Borst plaats. 
Het moest een feest worden en 
dat werd het dan ook. De avond 
werd ingeleid door dj John Be-
steman. Bij de live optredens 
werd de spits afgebeten door 
Mick Harren, waardoor de sfeer 
er helemaal inkwam. Na Mick 
Harren was het de beurt aan 
Rockband Stain, een heerlijke 
band die geweldige covers ten 
gehore bracht waardoor het pu-
bliek heerlijk los ging. De avond 
werd afgesloten door de plaat-
selijke helden, The Garlicks! Het 
mooie is dat de bands en de dj 
het zelf ook erg naar hun zin 
hebben gehad, al deze geweldi-
ge artiesten hebben belangeloos 
opgetreden en er een feest van 
gemaakt.
Met een volle zaal en een zeer 
tevreden publiek kijken de deel-
nemers van team CAL d’HuZes 
terug op een succesvolle avond. 
Deze  avond hebben zij in eer-
ste instantie te danken aan de 
geweldige gastheren William en 
Fabian Borst. Zij hebben er sa-
men met alle medewerkers voor 
gezorgd dat het de gasten aan 
niets ontbrak. Daarnaast natuur-
lijk de bands en dj, de sponsor 
van het bier, de frisdrank en de 
hapjes, geluidsman Peter Hooft, 
de Noord Hollandse Horecabe-
veiliging, Dékavé voor de kaart-
jes en posters en Drukkerij Nu-
ance BV i.s.m. Brom Coating voor 
de consumptiebonnen. De op-
brengst van deze mooie avond? 
Maar liefst 9.000 euro!
Op vrijdagavond 13 mei heeft het 
CAL d’HuZes Zaalvoetbaltoer-
nooi plaatsgevonden in Sport-
hal De Bloemen. Hier hebben 16 
teams gestreden voor de nu al 
felbegeerde CAL d’HuZes wis-
selbeker. Tijdens het toernooi is 
er gevoetbald onder het motto 
‘geef kanker de rode kaart’. De 
deelnemers hebben enthousiast 
gevoetbald en gezorgd voor een 
goede sfeer tijdens het toernooi. 
De halve finale ging tussen FCC 
zo 2-1 tegen Het Steigertje en 
tussen CKenG en Team Hes. Na 
de halve finale werd er een bij-
zonder optreden gegeven door 
het duo The Bombarry’s (Lars 
Baltus en Zain van Schoonho-
ven). Zij hebben speciaal voor 
dit toernooi een tekst geschre-
ven op het nummer ‘Vandaag is 
rood’ van Marco Borsato, waar-
mee ook zij de ziekte kanker de 
rode kaart gaven. Na dit optre-
den speelde FCC zo 2-1 tegen 
Team Hes de spannende finale. 
Na afloop van de finale heeft het 
publiek samen met de spelers de 
avond afgesloten in het café van 
Sporthal De Bloemen, waar The 
Bombarry’s de livemuziek ver-
zorgden. Tijdens deze gezelli-

ge afsluiting is de CAL d’HuZes 
wisselbeker door wethouder Bert 
Meijer uitgereikt aan de winnaar 
van de avond: Team Hes! Dankzij 
de organisatoren, CAL d’HuZes 
deelnemer Wilco van Pel in sa-
menwerking met Marco Pala, is 
dit goed georganiseerde evene-
ment succesvol geworden! De 
opbrengst is ruim 1.000 euro! 
Een fantastisch resultaat voor de 
actie CAL d’HuZes. Sporthal De 
Bloemen heeft de zalen beschik-
baar gesteld voor dit mooie, voor 
herhaling vatbare toernooi.
Op zondag 15 mei was het feest 
in het dorpshart. Op het Bakker-
spleintje waren 30 Spinningbikes 
opgesteld die beschikbaar wa-
ren gesteld door Body Style. Fa-
natiek werd er getrapt en uiter-
aard was het inschrijfgeld voor 
team CAL d’HuZes. Opbrengst 
meer dan 900 euro! 
De kappers van Kapper Cosmo 
Hairstyling hebben het de hele 
middag druk gehad. In een spe-
ciaal als kapperszaak ingerichte 
tent knipten zij belangeloos voor 
het goede doel. Elke klant kon 
een zelf gekozen bedrag done-
ren en dat heeft ruim 1.600 op-
geleverd. 
Ook andere winkeliers, waar-
onder Slagerij van der Meer en 
Bakkerij van Vessem hebben ac-
ties gehouden waarvan de op-
brengst, ruim 300 euro, naar 
CAL d’HuZes is gegaan. Deel-
nemers van team CAL d’HuZes 
zelf hebben Ice Tea en brood-
jes Unox verkocht, wat goed was 
voor bijna 500 euro.
Natuurlijk was er ook de Dub-
bele Lus, het bekende hardloop 
evenement van Castricum. Scho-
lieren van diverse basisscho-
len hebben sponsorgeld inge-
zameld, en dat is goed geweest 
voor maar liefst 3.000 euro!
De winnaar van de Dubbele Lus 
is Michel Butter, een inmiddels 
bekende Nederlandse atleet uit 
Beverwijk. Hij heeft zijn start-
geld, 500 euro, aan CAL d’HuZes 
gedoneerd. Daarnaast heeft de 
organisatie van de Dubbele Lus 
ook nog eens 700 euro gespon-
sord. Prachtige bedragen!
Kortom, een geweldige dag voor 
iedereen die aanwezig was, 
maar natuurlijk ook voor team 
CAL d’HuZes! Deze mooie dag is 
afgesloten door een fantastisch 
optreden van Bob en de Blue 
Band op het pleintje voor de Ba-
lustrade. Ook Café Balustrade en 
restaurant Wier&Ga zullen een 
deel van hun opbrengst done-
ren aan team CAL d’HuZes. Voor 
zover bekend heeft deze mooie 
dag maar liefst 8.000 euro opge-
leverd, een resultaat waar team 
CAL d’HuZes zeer blij en tevre-
den over is!

Het allermooiste nieuws is dat 
zij door deze prachtige evene-
menten hun doel voorbij zijn, 
team CAL d’HuZes heeft in-
middels meer dan 200.000 eu-
ro opgehaald voor Stichting Al-
pe d’HuZes!

Van Vessem en Van der 
Meer voor CAL d’HuZes
Castricum - Na de Dubbele Lus 
afgelopen zondag  hebben twee 
ondernemers uit het centrum de 
opbrengst van die dag beschik-
baar gesteld aan het team CAL 
d’HuZes; Slagerij Van der Meer 
en bakkerij Van Vessem. “On-

ze medewerkster Carolien doet 
mee aan de Alpe d’HuZes en 
zo kwamen wij op het idee om 
een steentje bij te dragen aan de 
strijd tegen kanker”, vertelt Joost 
van der Meer. In totaal werd ruim 
driehonderd euro overhandigd. 
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Akerpop is muzikaal 
feest voor jong en oud!
Akersloot - Voor de zesde keer 
is het Wilhelminaplein een week-
end lang het toneel voor Aker-
pop, Akersloots enige openlucht 
popfestival met optredens van 
lokale bands en veel gezelligheid 
voor jong en oud. Niemand min-
der dan de bekende Booming Pi-
ano’s sluit dit festival af.

Op zaterdag 21 mei wordt om 
18.30 uur gestart met de rock-
coverband Fabric. Na 23.00 uur 
verplaatst het feest zich van het 
Wilhelminaplein naar de omrin-

gende horeca en jongerencen-
trum de Storey Club. Zondag 22 
mei start het festival met de uit 
Noord-Holland afkomstige zes-
mansformatie Bad Medicine. 
Hierna is het tijd voor het alom 
bekende Booming Piano’s. Kin-
deren kunnen op de springkus-
sens, zich laten schminken en 
aan spelletjes meedoen. Er wor-
den ook nog prijzen verloot. Op 
zondag is de bar op het Wilhel-
minaplein vanaf 14.00 uur ge-
opend en zijn er diverse spelle-
tjes en activiteiten voor kinderen. 

Uitgeest - Terwijl het publiek 
geniet van een drankje, laten 
muzikanten van zich horen tij-
dens het Open Podium op 21 
mei in De Zwaan. Geen keiharde 
hardrock, elektrische gitaren of 
disco, maar akoestisch. The Op-
mates spelen dit keer, een dixie-
landband uit Uitgeest. Singer-
songwriter Nick Bakker komt en 
Otto Cepella speelt gitaar. Het 
Open Podium biedt ruimte aan 
iedereen die op redelijk niveau 
kan zingen en/of een akoestisch 
instrument bespeelt. 
Voor het reserveren van een plek 
op het podium of meer informa-
tie kan men mailen naar open-
podiumdezwaan@gmail.com. 
Dorpshuis de Zwaan, Middelweg 
5, is open om 20.15 uur. De toe-
gang is gratis. 

Open Podium

De jazzband Primrose Path die al 
een paar keer gast is geweest.

Kunstmarkt  Toonbeeld
Castricum - Op zaterdag 18 en 
zondag 19 juni is er bij Toon-
beeld een kunstmarkt die sa-
menvalt met de Kunstfietsrou-
te. Van 11.00 tot 17.00 uur kan ie-
dereen genieten van live-muziek 
op het plein bij Toonbeeld en ve-
le kramen bekijken met werk 
van kunstenaars uit Castricum 
en omgeving. Werk in vele dis-
ciplines zoals keramiek, schilde-
rijen, glaswerk, mozaïek en beel-
den. De werken zijn te koop. 

Op het podium wordt muziek ge-
maakt door leerlingen van Toon-
beeld en enkele andere groe-
pen uit Castricum zoals het Ar-
ti Shock saxofoonkwartet en een 
‘shadows-band’.
Voor beide dagen zijn er nog 
kramen te huur en ook muzi-

kanten kunnen zich melden voor 
een optreden. Wie hiervoor in-
teresse heeft kan via de websi-
te www.toonbeeld.tv meer infor-
matie vinden. 

Lopen langs huizen van 
schrijvers en componisten
Limmen - Op donderdag 26 mei 
organiseert de Stichting Welzijn 
Ouderen Limmen een wandeling 
door Bergen langs de huizen van 
schrijvers en componisten. 

Tijdens de anderhalf uur duren-
de wandeling zullen de wande-
laars telkens even stilstaan voor 
de huizen waarin schrijvers en 
componisten hebben gewoond. 
Te denken hierbij aan namen als 
Victor van Vriesland, Adema van 
Scheltema, Antonie van Kam-
pen, Adriaan van Dis, Lucebert, 
Hans Andreus, Edu Perron, Theo 
Thijssen, Adriaan Roland Holst 
,Simeon ten Holt, Van Domse-

laar en andere. Bij elk huis wordt 
een gedicht gezegd of een stuk-
je proza voorgedragen of soms 
een stuk muziek ten gehore ge-
bracht. Aan het eind van de wan-
deling wordt een literaire dronk 
uitgebracht op al diegenen, die 
men in de herinnering heeft te-
ruggeroepen, in café Gorter aan 
de Breelaan. De wandeling be-
gint met koffie en thee bij de 
gids, Wim van der Graaff, thuis. 
Deelnemers kunnen zich op-
geven bij: Suze Nijman, 072-
5052190, Het vertrekpunt is Vre-
deburg om 13.00 uur per fiets of 
13.30 uur per auto. Meewande-
len kost zes euro. 

Emergo in Pancratius met 
Schollaard en Breetveld
Castricum - Ter ere van het 
honderdjarig bestaan van de 
Pancratiuskerk wordt zaterdag-
avond 21 mei een concert gege-
ven door toporkest Emergo. Het 
fanfareorkest staat onder leiding 
van de getalenteerde Erik van de 
Kolk en met medewerking van 

niemand anders dan organist 
Ronald Schollaard en trompetist 
Johan Breetveld. 

Het concert begint om 20.00 uur 
in de Pancratiuskerk. De toe-
gangsprijs is 6,00 euro inclusief 
consumptie. 

Bloemen dankzij puzzel

Limmen - De vele bezoekers 
van de Bloemendagen Limmen 
konden op de Bartigon puzzelen 

e in de hoop een boeket te win-
nen aangeboden door bloemen-
winkel 22. 
Onder de kansmakers bevon-
den zich natuurlijk veel Lim-
mers, maar de inzenders kwa-
men uit alle hoeken van het land 
Een mevrouw uit Hilversum was 
de gelukkige winnares en afge-
lopen vrijdag is de prijs bij haar 
thuisbezorgd. 
“Een aantal jaar geleden kwam 
ik via internet de mozaïeken te-
gen en sindsdien bezoeken mijn 
man en ik, samen met vrienden, 
ieder jaar De Bloemendagen. 
Het is zo gezellig en het ruikt zo 
heerlijk naar hyacinten in jullie 
dorp.” 

Pirates Of The Caribbean
Johnny Depp keert terug als de 
eigenaardige doch charman-
te kapitein Jack Sparrow. In een 
verhaal over vertrouwen, liefde, 
list en bedrog. Jack raakt in de 
war wanneer hij de enige vrouw 
die echt aan hem gewaagd is 
opnieuw tegenkomt (Penelope 
Cruz). Hij weet niet zeker of het 
nu ware liefde is of dat hij door 
haar gebruikt wordt om de be-
roemde Fountain of Youth te vin-
den. Wanneer Jack gedwon-
gen wordt aan boord te gaan 
van de Queen Anne’s Revenge, 
het schip van de gemene piraat 
Blackbeard, bevindt hij zich in 
een onverwacht avontuur. Wie is 

zijn grootste bedreiging: Black-
beard of de vrouw uit zijn verle-
den. Een groot gedeelte van de 
oude cast is weer terug voor dit 
vierde avontuur: Geoffrey Rush 
kruipt opnieuw in de huid van de 
wraakzuchtige kapitein Hector 
Barbossa en Kevin R. McNally is 
Joshamee Gibbs, de altijd trou-
we kameraad van kapitein Jack 
Sparrow. De cast bestaat ook uit 
nieuwe gezichten: Sam Claflin 
speelt een stoere missionaris en 
Astrid Berges-Frisbey speelt een 
mysterieuze zeemeermin. Pira-
tes of the Caribbean: On Stran-
ger Tides draait vanaf 18 mei in 
Corso Bioscoop.

Biutiful is een hartverscheurend 
drama over leven en dood.
De film vertelt het verhaal van 
Uxbal, een vader van twee jon-

Biutiful ge kinderen, die te horen krijgt 
dat hij niet lang meer te leven 
heeft. In de tijd die hij nog heeft, 
probeert hij zijn leven op orde te 
krijgen. Hij probeert er het beste 
van te maken, maar de tegensla-
gen blijven zich opstapelen.

Programma 19 mei t/m 25 mei 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag  20.00 uur
vrijdag 18.30 & 21.30 uur 

zaterdag  15.00, 18.30 & 21.30 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Pirates Of The Caribbean: 
On Stranger Tides - 3D”

vrijdag 21.00 uur 
“Just go with it”

maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Biutiful (CF)” (laatste week)
zaterdag 21.00 uur

“Water for Elephants”
dinsdag 14.00 uur 

“Alle Tijd”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 20.00 uur

maandag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Gooische Vrouwen”

zaterdag 15.00 uur 
zondag 13.30 & 15.30 uur 

woensdag 15.00 uur 
“Rio (NL) 3D”

zondag 13.30 uur 
woensdag  15.00 uur 

“Winnie the Pooh (NL)”
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Uitgave in het kader van de Lokhorst Dubbele Lus31e editie Jaargang 2011

  KOM NAAR DE 

START
  zonDag 15 mei  15.00 UUr  Dorpsstraat in CastriCUm

www.dubbelelus.nl

Castricum – Het was natuurlijk niet echt verrassend dat 
Michel Butter de snelste deelnemer was tijdens de Dub-
bele Lus die zondag gehouden werd. Hij liep de lus in 
16,48 minuten. Tweede werd Ralph Apeldoorn, gevolgd 
door Peter Hopman. Eileen Groenland was de snelste 
dame, gevolgd door Nicole Weijling en Cora Sistermans. 
De 31e editie was een mooi, sportief festijn in het cen-
trum van het dorp waar veel kinderen en volwassenen 
aan mee hebben gedaan. Het streven van de stichting 
Dubbele Lus is om de inwoners van Castricum, vooral 
de jeugd, te stimuleren om aan sport te doen en dat is 
weer helemaal gelukt. Een extraatje was de spinning-

marathon, waarvan de opbrengst naar kankerbestrij-
ding gaat. 
De prijzen werden uitgereikt door wethouder Meijer en 
Henny Huisman aan de overall winnaars. Dat waren 
Stan Niesten, Max Rijs en Carlijn van Esch, in de cate-
gorie jeugd van veertien tot zeventien jaar. Ryan Clarke, 
Lenn Poel en Ludo van Kruistum die meededen met de 
jeugd van elf tot en met dertien jaar, Rein Smit, Milan 
Mehciz en Martijn Bakker wonnen de categorie jeugd 
acht tot en met tien jaar. En Joris Peijs, Lin Stobbe en 
Stijn Peijs waren de snelste bij de jeugd van vijf tot en 
met zeven jaar. (www.dubbelelus.nl)

MICHEL BUTTER WINT DUBBELE LUS
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Voormalig omroeppastor 
Peter Denneman komt 
Uitgeest - Zaterdagavond 28 
mei gaat voormalig omroeppas-
tor Peter Denneman voor in de 
eucharistieviering in de r.k. kerk 
aan de Langebuurt. Op uitno-
diging van de Jongeren in Be-
weging zal hij tijdens de dienst 
van 19.00 uur spreken over ‘Zorg 
voor de Ziel’. 
Tevens verzorgt het koor Sound 
of Life bijpassende liederen. Pe-
ter Denneman is 16 jaar lang 
mediapastor geweest voor de 
KRO/RKK, maar tegenwoordig 
coördineert hij cursussen in de 
abdij van Egmond. 

Lizzy jongste lezeres?
Uitgeest - De jongste lezeres 
van De Uitgeester Courant is on-
getwijfeld Lizzy Castricum van 
negen maanden oud. 
Haar neefje Gyllion, die elf jaar is, 

zag Lizzy met de krant en nam 
de foto. 
Mama Claudia stuurde de foto 
vervolgens naar de krant. En te-
recht!

Uitgeest - Gerbrand Castricum 
heeft merels in de omgeving, die 
het heel druk hebben met de 
verzorging van hun vijf jonkies, 
geholpen met wat meelwormen. 
Hij maakte er vervolgens deze 
fraaie foto van. “Op de foto lijkt 
hij meer op dat monster uit de 
Pirates off the Caribbean”, zegt 
hij. 
“Maar ze zijn er hoe dan ook he-
lemaal gek van!” 

Heel blij met wormen 

Uitgeest - Op de Provincialeweg 

Weer te hard

Uitgeest - Sinds begin mei 
wordt er maandagsavonds door 
leden van de Vrouwenbeweging 
gefietst. Niet-leden zijn hierbij 
welkom. Er worden verrassen-
de tochten in de omtrek gemaak 
door een toenemend aantal fiet-

De vrouwen fietsen weer

ten harder dan de toegestane 80 
km/u. Hoogst gemeten snelheid 
was 111 km/u. 

Hypotheekshop Heemskerk met 
8,2 op nummer 1 bij Independer 
Heemskerk - De Hypo-
theekshop Heemskerk staat met 
een 8,2 ruim bovenaan bij In-
depender. ,,An sich een knap-
pe prestatie’’, aldus directeur ei-
genaar en Hypothecair Planner 
Dirk Hoogeterp. ,,Het is de kunst 
om dit te blijven vasthouden en 
verder te verbeteren.’’ 

Kwaliteit dienstverlening
,,De kwaliteit van onze dienstver-
lening moet verder omhoog. Wij 
zeggen niet voor niets tegen on-
ze klanten dat het wel leuk moet 
blijven. Echter door de enor-
me regelgeving, striktheid van 
de banken, AFM, achterstanden 
bij banken, is het voor een con-
sument wel een hele zware klus 

om nog een hypotheek te kun-
nen krijgen en is het niet altijd 
even leuk meer. 
Klanten denken vaak dat wij als 
onafhankelijk intermediair die 
regels bepalen, maar wij zijn 
slechts de boodschapper van 
soms het slechte nieuws.’’  

De Fiat 500 in de look en feel van 
De Hypotheekshop pronkt voor 
kantoor niet voor niets met de 
tekst ‘Het moet wel leuk blijven’  
en aan de andere kant ‘Duidelijk 
Verhaal’.

Duidelijk Verhaal (provisie-
loos advies) 
De Hypotheekshop werkt als 
enige onafhankelijke keten con-

form de wetgeving 2013 al volle-
dig provisievrij. ,,Bij ons betalen 
klanten geen provisie, alle pro-
ducten die wij leveren zijn pro-
visievrij, netto dus, iets wat bij de 
concurrentie helaas nog niet het 
geval is.’’

Advies over nieuwe of lopen-
de hypotheek
De Hypotheekshop nodigt ieder-
een uit om te ervaren waarom zij 
nummer 1 zijn bij Independer. 

De Hypotheekshop is gevestigd 
aan de Kerkweg 84 in Heems-
kerk, tel. 0251-252883, website 
www.hypotheekshop.nl/heems-
kerk/centrum of kijk op www .in-
depender.nl.

sers. Het vertrek is om 19.00 uur 
vanaf het Regthuys. 

Dinsdag 24 mei is een extra tocht  
met als doel Cacao de Zaan. Ver-
zamelen bij  Regthuys om 8.30 
uur. Aanmelden is niet nodig. 

Lenteconcert Femmes Vocales
Heemskerk - Het Heemskerks 
koor Femmes Vocales, met on-
der andere leden uit Castricum 
en Limmen, zal zondag 22 mei 
om 16.00 uur in de Dorpskerk 
aan het Kerkplein in Heemskerk, 
een lichtvoetig lenteconcert ge-
ven. De zestien vrouwen van het 
koor presenteren een veelzijdig 
concert met zowel klassieke als 
eigentijdse lente- en liefdeslie-
deren.

Onder leiding van Piet Hulsbos 
uit Heemstede, sinds november 
2010 dirigent van Femmes Voca-
les, heeft het koor een program-
ma ingestudeerd met muziek 
van onder andere Henk Badings, 
Joh. Brahms, Felix Mendelssohn, 
Edward Elgar, Billy Joel en Sine-
ad O’Connor. Naast de a capel-
la liederen worden enkele liede-

ren op piano begeleid door de 
dirigent.  Het Klarinet-ensemble 
Muziekschool Heemskerk, on-
der leiding van Gisla Bruitsman, 
speelt twee intermezzo’s: Slavi-
sche dansen van Antonin Dvo-
rak en Puszta van Jan v.d. Roost.

werd zaterdag tussen 13.30 en
15.30 uur gecontroleerd op snel-
heid. Hier reden 27 automobilis-

Het concert duurt ongeveer een 
uur en een kwartier. Er is geen 
pauze, maar wel een gratis 
drankje na afloop. 
Aanvang 16.00 uur. Kaarten zijn 
voor 7,50 euro in de kerk ver-
krijgbaar. Reserveren kan via 
tel. 0251-237011/023-8922033 
of e-mail info@femmesvocales-
heemskerk.nl.

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
   

LEKKER SPORTIEF IS DEZE TAAI !!
Vol energie en vetarm, én heel makkelijk mee te nemen....
Van woensdag t/m woensdag:

SPORT-TAAI
met veel rozijnen van €3,95 nu  per pakje € 2,50 !!
Dit weekend: Nieuw !!

FANTASY PLAAT CAKE
in div. smaken van €5,75 voor € 4,50 !!

www.bakkerijputter.nl

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426
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Braamboslezing

Castricum - Communiceren, 
men kan niet zonder. De tech-
niek helpt een handje en men 
praat wat af. Echter - of het nu 
gaat om personen, organisaties, 
kerken - wat een gesprek inte-
ressant maakt, is het verschil 
tussen de gesprekspartners. Een 
dialoog streeft niet naar een-
heidsworst maar naar weder-
zijds begrip en verrijking en naar 

een goede samenwerking. An-
derzijds kunnen de verschillen 
ook leiden tot misverstand en 
conflict. Onder welke voorwaar-
den is diversiteit een kracht? En 
wanneer niet?
Deze vraagstelling is het uit-
gangspunt bij de jaarlijkse 
‘Braamboslezing’, een initiatief 
van de raad van kerken Castri-
cum. Jaap van der Meij neemt 
bezoekers mee in een verken-
ning van de oecumene, de Ver-
wachtingen en nieuwe mogelijk-
heden.
Van der Meij groeide op in Cas-
tricum, studeerde biologie en 
theologie, is vanuit de kerken 
betrokken bij de dialoog met Jo-
den en met Moslims. Hij is werk-
zaam als pastoraal werker voor 
het bisdom Haarlem. 

De lezing, waarbij alle ruimte is 
voor vragen en discussie, wordt 
gehouden op vrijdag 20 mei om 
20.00 uur in het Parochiecen-
trum, Dorpsstraat 113. 

Johannesschool voert actie!
Akersloot - De Johannesschool 
werkt al jaren met grote tevre-
denheid intensief samen met 
de bibliotheek. Elke week gaan 
de groepen binnendoor naar de 
‘bieb’ om hun boeken te ruilen. 
De bibliotheek zit namelijk let-

terlijk vast aan de school. Regel-
matig komen er schrijvers op be-
zoek en de oudere kinderen zoe-
ken materiaal voor hun werk-
stukken. Lees- en werkstukboe-
ken zijn ín de school daarom 
niet meer te vinden. Dat was dus 

Auto-inbreker 
aangehouden
Akersloot - Woensdagmor-
gen heeft de politie een 34-jari-
ge man uit Akersloot aangehou-
den op verdenking van inbraak 

Mandala’s tekenen bij Conquista
Limmen - Zaterdag 21 mei kun-
nen de Kids van vier tot en met 
negen jaar van 10.30 tot 12.00 
uur zelf Mandala’s tekenen bij 
Conquista.
Mandala’s tekenen is een Tibe-

taanse kunstvorm die veel door 
de monniken daar beoefend 
wordt. 
Het helpt hun bij meditatie en 
bestaat uit prachtige vormen. 
Entree 1 euro.

Aaltje Emmens-Knol gast 
bij de 100 van Castricum
Castricum - Vanaf 1 mei is Aal-
tje Emmens-Knol geen burge-
meester meer van Castricum. 
‘Samen werken en verantwoor-
delijkheid dragen’ was haar 
credo tijdens haar negenjarige 
ambtstermijn. 

Bij haar afscheid kreeg zij van di-
verse kanten de nodige lof toe-
gezwaaid. Zij werd onder meer 
betiteld als ‘Bruggenbouwer’ en 
‘Rouwdouwer met een gouden 
hart’. Haar burgemeesterschap 
kenmerkte zich door een gro-
te mate van betrokkenheid met 
de inwoners van de verschillen-
de kernen. 
Samen met presentator Peter 
van Raalte neemt zij nog een 
keer alle belangrijke momenten 
van haar loopbaan door en blikt 
ze vooruit op haar nieuwe werk-
zaamheden als bestuursvoorzit-
ter van het Nationaal Park Zuid-
Kennemerland. 
Een uitzending die een ieder die 

CALorie gaat het dak op

Castricum wil zon
Castricum - ‘Wij willen zon’ is 
een landelijke actie om met zo-
veel mogelijk Nederlanders zon-
nepanelen in te kopen. Dat kan 
tot 25% in de prijs schelen. “Dan 
heb je geen subsidie meer no-
dig”, zegt René Moerman. Hij is 
voorzitter van de Castricumse 
energiecoöperatie CALorie en 
nauw betrokken bij de landelijke 
actie. Die actie wordt uitgevoerd 
door de Stichting Urgenda. 

CALorie haalt op 24 mei ’s 
avonds Robbert Jan Piet van Ur-
genda naar Hotel Borst om te 
vertellen over de landelijke ac-
tie. Hij was eerder als wethou-
der van Heerhugowaard verant-
woordelijk voor de bouw van de 
Stad van de Zon, een woonwijk 
waar elke woning zonnepanelen 
heeft. Bezoekers van de avond 
kunnen nog deelnemen aan de 
landelijke actie en met grote kor-

even schrikken toen er geruch-
ten waren dat de bieb zou slui-
ten. Dat is absoluut ondenkbaar 
voor de Johannesschool. Bezui-
nigen is iets anders dan de tijd 
terugdraaien! Want dát zou het 
betekenen voor de Johannes-
school. Daarom was het vorige 
week tijd voor actie! 

Alle kinderen hadden een pro-
testbrief of -tekening gemaakt. 
Deze werden gebundeld en in 
een grote optocht al zingend 
meegenomen naar de biblio-
theek waar wethouder Klijnstra 
op de kinderen wachtte om de 
boekwerkjes in ontvangst te ne-
men. Alle kinderen hadden in 
het kort iets mondeling toe te 
lichten. Bob Kaandorp en Iris Le-
ijen van groep 8 sloten de rij met 
de woorden: “Wij rekenen erop 
dat u de bibliotheek openhoudt!”
Klijnstra beloofde dat hij zijn best 
zal doen. Julian Blaeke laat op de 
foto zijn protest-shirt zien met de 
tekst: “de bieb moet blijven!”

‘De Zaanse Kaper’ bij 
zondagmiddagsociëteit
Castricum – Op zondag 15 mei 
is er tijdens de zondagmiddag-

sociëteit een presentatie van 
Noord-Hollandse streekkos-

tuums en klederdracht uit de 
18e en 19e eeuw. Kostuumgroep 
de Zaanse Kaper houdt zich be-
zig met de historie van het kos-
tuum in Noord-Holland, waaron-
der de Zaanstreek, uit de perio-
de 1750 - 1910. 
De leden van de groep maken 
zelf alle kostuums en laten de-
ze graag aan publiek zien. Tij-
dens deze middag wordt een 
presentatie en een interactieve 
kostuumshow gegeven. Daar-
naast mogen bezoekers van de 
zondagmiddagsociëteit antieke 
en/of oude kleding, foto’s, schil-
derijen of sieraden meenemen, 
waar de Zaanse Kaper dan iets 
over kan vertellen.

De sociëteit is van 14.00 tot 
16.00 uur in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 5. Entree 4 euro.
Voor meer informatie: Stichting 
Welzijn Castricum, tel. 0251-
656562.

in een auto op de Kanaalweg in 
Heiloo. Een getuige meldde om-
streeks 0.45 uur dat hij een per-
soon op een erf achter een afge-
sloten hek had zien rondlopen. 
Deze man zou een raam van een 
daar geparkeerd staande auto 
hebben ingeslagen. Ter plaatse 
trof de politie de verdachte aan. 

Hij werd aangehouden en voor 
verhoor overgebracht naar het 
politiebureau. ijdens het fouille-
ren van de verdachte, bleek hij 
een invalidenparkeerkaart bij 
zich te hebben. Deze kaart stond 
niet op zijn eigen naam. Mogelijk 
is de kaart afkomstig van diefstal 
uit een andere personenauto.

ting zonnepanelen inkopen. Ook 
kunnen zij meedoen aan een ei-
gen actie van CALorie om samen 
zonneboilers in te kopen. Zonne-
panelen zijn er voor elektriciteit 
en zonneboilers leveren warm 
water, en beide leg je op het dak. 
Piet Geerke zal vertellen wat 
zonneboilers kunnen en kosten. 
Door zoveel mogelijk kopers bij 
elkaar te brengen hoopt CALorie 
bij de leverancier een korting te 
kunnen bedingen. 
De avond op 24 mei is getiteld 
‘Kom ga je dak op (wa-arschuw 
nie meer)’ en begint om 20.00 
uur in Hotel Borst. Iedereen is 
welkom.

de ex-burgemeester een warm 
hart toedraagt niet mag missen! 
De uitzending op Radio Castri-
cum 105 is op donderdag 19 mei 
van 21.00 uur tot 22.00 uur. Her-
haling zondag 22 mei van 12.00 
uur tot 13.00 uur.

Losliggende lading
Limmen - Op maandagmorgen 
bekeurde de politie een 22-jari-
ge man uit Heemskerk. De man 
reed in een bestelauto, waarach-
ter een aanhangwagen gekop-
peld was, over de Rijksweg in 
Limmen. In de aanhangwagen 
lagen een aantal tuingereed-

schappen los. Hierdoor ontstond 
het gevaar dat materiaal op de 
weg zou vallen.

Bij controle bleek de bestuurder 
niet in het bezit te zijn voor het 
rijden met een aanhanger. Hij 
kreeg een proces-verbaal.
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Limmen boekt verdiende 
overwinning op FC Uitgeest
Uitgeest - In een van de kant 
van FC Uitgeest heel matige 
wedstrijd heeft Limmen enigs-
zins de frustratie van een ‘net 
niet’ seizoen van zich af kunnen 
spelen door een verdiende 3-1 
overwinning te boeken op een 
ongeïnspireerd spelend FC Uit-
geest. Af en toe leek het of de 
spelers meer bezig waren met de 
ontknoping van het landskampi-
oenschap in de Amsterdam Are-
nA dan met de wedstrijd zelf. 
FC Uitgeest kon niet beschikken 
over Bakkum en Krook speler 
van het jaar John den Nijs, Bart 
Janssen en Pim Molenaar. Mi-
chael Kristel speelde daarom in 
het hart van de verdediging.
De eerste twintig minuten waren 
volledig voor FC Uitgeest wat in 
de 20e minuut leidde tot de ver-

diende openingstreffer van Mar-
tin Hollenberg, 0-1. Ietwat knullig 
kwam Limmen op gelijke hoog-
te omdat keeper Wiliam de Lang 
opzichtig de fout in ging door de 
bal buiten het strafschopgebied 
met het hoofd volledig verkeerd 
te raken. Kruidenberg wist daar 
wel raad mee, 1-1. 

Na de rust zakte FC Uitgeest 
steeds verder weg in een moe-
ras van ongeïnspireerd zijn en de 
ploeg zou er niet meer uitkomen. 
Limmen pakte in de 70e minuut 
de voorsprong door Welboren, 
2-1 en besliste de wedstrijd de-
finitief in de 90e minuut met een 
goal van Veld. Een verdiende 
overwinning van een ploeg die 
het nu in de nacompetitie mag 
gaan proberen.

Recreatie- en zwemseizoen weer begonnen
Even helemaal weg is niet ver weg!
UItgeest - Het recreatiegebied 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
biedt volop mogelijkheden voor 
recreatie zoals een fietstocht of 
wandeling maken, picknicken, 
zwemmen, dagkamperen of lek-
ker op een bankje zitten en ge-
nieten van de zon. Ook zijn er di-
verse horecagelegenheden en 
ondernemers in het gebied ge-
vestigd. 
Op het Alkmaarder- en Uitgees-
termeer zijn vele vormen van wa-
tersport mogelijk. Rondom het 
meer liggen hiervoor jachtha-
vens, trailerhelling en verhuur-
punten voor diverse soorten bo-
ten. Voor kanoërs lopen speciaal 
gemarkeerde routes. Op de re-
creatieterreinen Zwaansmeer en 
Dorregeest in het recreatiege-
bied liggen stranden aan zwem-

water. Tijdens het zwemseizoen 
wordt het zwemwater regelmatig 
gecontroleerd. 
Wanneer uit metingen blijkt dat 
een waarschuwing of zwemver-
bod noodzakelijk is, wordt dat 
op de desbetreffende stranden 
met borden bekend gemaakt. 
In de meeste gevallen gaat het 
om een plaatselijke verontrei-
niging en kan men op een na-
bij gelegen strand terecht. De 
Pontjes(fiets)route van het Re-
creatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer is opgenomen 
door Recreatie Noord-Holland 
in de uitgebrachte fiets-ideeën-
kaart. Hierin staan ook twaalf 
andere fietsroutes. De drie wan-
delroutes in het recreatiegebied 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
staan in de wandel-ideeën-

kaart van Recreatie Noord-Hol-
land. Hierin staan veertig routes 
die men kan wandelen in de re-
creatiegebieden. Belangstellen-
den kunnen deze kaarten in de 
maand mei gratis afhalen bij het 
infocentrum De Blankert, Lagen-
dijk 33 te Uitgeest van maandag 
tot en met vrijdag tussen 9.00 en 
12.00 uur. Elektrische fietsen zijn 
in opmars en om de fietser met 
een elektrische fiets van dienst 
te zijn, plaatsten steeds meer 
ondernemers in en rondom re-
creatiegebied Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer als extra service 
een oplaadpunt voor elektrische 
fietsen. Ondernemers met een 
oplaadpunt staan vermeld op de 
website www.alkmaarder-enuit-
geestermeer.nl en op de fiets-
ideeënkaart. 

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest  - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest zier als volgt uit. 
Vrijdag 20 mei 20.00 uur RZVV 
feestavond in verband met der-
tigjarig bestaan. De RZVV Re-
giobank Beker Competitie met 

om 20.15 uur Aldor Verlichting-
Loodgieters Wester/Putter. Za-
terdag 21 mei: 11.00 uur DVK 
Bekerfinale. 19.00  uur DVK Ge-
sloten Kennemerland. Zondag 
22 mei: 10.00 uur DVK Divisie 
Kampioenschappen. 

GEEFT U DE BANKEN DE MACHT?
Wat zijn voor u de 2 belangrijkste gevolgen van de nieuwe Gedragscode Hypotheken :

Hypotheekshop Heemskerk-Centrum
Kerkweg 84, 1961 JE, Heemskerk, (0251) 252 883
www.hypotheekshop.nl/heemskerk/centrum

DUIDELIJK VERHAAL

De maximale hypotheek is 110% 
van de vrije verkoopwaarde van de woning.

Het aflossingsvrije deel mag maximaal 
50% zijn van de vrije verkoopwaarde van de woning.

Deze regels gaan gelden voor alle nieuwe hypotheken 
en voor iedereen die wijzigt van hypotheekverstrekker. 

Dus of u nu een nieuwe woning koopt of dat u bij het einde 
van uw rentevastperiode wijzigt van bank omdat u elders een 
interessanter aanbod krijgt, deze nieuwe regels gelden ook voor ú!

Aan lopende hypotheken verandert niets. 

   .........maar is dit wel zo positief?

Bel 0251 - 252 883 voor een afspraak, 
òf loop eens bij ons binnen.

De maximale hypotheek is 110% 
van de vrije verkoopwaarde van de woning.

Het aflossingsvrije deel mag maximaal 
50% zijn van de vrije verkoopwaarde van de woning.

1

2
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Annie M.G. Schmidt op 
Radio Castricum 105

Castricum - Op 20 mei 1911, 
honderd jaar geleden dus werd 
Annie M.G. Schmidt geboren. In 

het kader van dit jubileum zendt 
Castricum 105 op veler verzoek 
zondag 22 mei van 13.00 - 14.00 
uur een herhaling uit van het 
programma van september vo-
rig jaar.
In deze speciale uitzending la-
ten de cabaretière Margreet van 
Weeren en de verhalenvertel-
ler Dick Groot versjes, gedichten 
en verhalen horen van Annie. Dit 
aangevuld met bekende en min-
der bekende liedjes uit haar om-
vangrijke repertoire wordt een 
mooie hommage aan deze veel-
zijdige schrijfster.

Expositie in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Tot 30 juni expo-
seert Wil Veen-van Noort in de 
ontmoetingsruimte van de Tuin 
van Kapitein Rommel. De expo-

sitie is vrij toegankelijk en er zijn 
voornamelijk werken te zien van 
landschappen in Kennemerland 
in olie en aquarel.   

Ouderavond ‘Onder invloed’ 
op Clusius College Castricum
Castricum - Het kan lastig zijn 
als ouder en als puber te begrij-
pen wat de ander bedoelt en sa-
men heldere afspraken te maken. 
Zeker als het gaat over moeilij-
ke thema’s als alcohol en drugs. 
Ouders kunnen hun kind wel de-
gelijk begeleiden bij zijn of haar 
keuzes over alcohol- en drugs-
gebruik. De ouders van kinderen 
op het Clusius College in Castri-
cum krijgen hierbij ondersteu-
ning aangeboden. Op woens-
dagavond 18 mei verzorgt thea-
tergroep Playback op het Clusius 
College in Castricum de ouder-
avond ‘Onder invloed’. Deze ou-
deravond is vooruitlopend op de 
themaweek over jongeren en al-

cohol van 23 t/m 29 mei waaraan 
alle gemeenten in Noord-Kenne-
merland deelnemen.
Tijdens de ouderavond ‘Onder 
invloed’ nemen twee acteurs en 
een gespreksleider van theater-
groep Playback de ouders mee 
in de belevingswereld van de pu-
ber van nu. Naar aanleiding van 
korte scènes over herkenbare si-
tuaties en dilemma’s gaat Play-
back met de ouders in gesprek 
over de omgang met jongeren. 
Na afloop van de avond hebben 
de ouders handvatten om met 
hun kind in gesprek te gaan over 
alcohol en drugs.
De ouderavond ‘Onder invloed’ 
is bij wijze van proef aangebo-

den aan een aantal voortge-
zet onderwijs scholen in Noord-
Kennemerland.
Het wordt bekostigd uit subsi-
die van de provincie en maakt 
onderdeel uit van de activiteiten 
in het project ‘Naar een Nuch-
ter Noord-Kennemerland’. In dit 
project werken de gemeenten in 
de regio Noord-Kennemerland. 
Samen met partijen als de GGD 
Hollands Noorden, Brijder Ver-
slavingszorg en jongerenwerk 
met als doel om het alcoholge-
bruik door jongeren van 10 tot 16 
jaar zo lang mogelijk uit te stel-
len, in elk geval tot 16 jaar.   
 
Wanneer de ouderavond aan-
slaat, worden mogelijkheden 
onderzocht om de avond vol-
gend jaar aan te bieden aan alle 
voortgezet onderwijs scholen in 
Noord-Holland Noord. 

Vermist:
Poelenburgplantsoen Heems-
kerk: lichtbruine kleine hond, 
reu, witte kraag en borst, wit aan 
de pootjes, hangoren, krulhaar, 
gechipt, circa 8 jaar, Hannes. Het 
is een angstig hondje, gauw in 
paniek. Gesignaleerd in Schoorl.
Gevonden:
Schoutenbosch Castricum: rode 
kat met witte ringen aan uitein-
de staart. Zoutmanlaan Castri-
cum: wit katje met cyperse vlek 

Veel eenden vermist bij 
vijver W. de Rijkelaan 
Vorige week troffen we bij het 
voeren van de eenden in het park 
aan de Willem de Rijkelaan in 
Castricum opeens wel heel erg 
weinig eenden aan. Ook ‘onze’ 
eend Donald was weg. Deze eend 

hebben we vorig jaar een tijdje in 
onze achtertuin verzorgd, omdat 
hij niet meer kon lopen. Omdat hij 
een beetje mank liep, hielden we 
hem extra in de gaten. Op vrijdag  
hadden we hem nog gevoerd. 

Maandag was hij weg. En de vijver 
was erg leeg. Ik heb Donald ge-
vonden toen ik ging zoeken; hij lag 
dood langs de waterkant, met een 
groot gapend gat in zijn borst. Ook 
de krooneenden die in de vijver 
zwommen zijn weg plus een groep 
van ongeveer twintig eenden. Wat 
is er gebeurd in dat weekend? 
Zijn het honden die eenden dood-
bijten? Wordt er misschien met 
luchtbuksen geschoten? Het blijft 
vreemd dat er nu in één keer zo-
veel dieren verdwenen zijn. Ik wil 
een oproep doen aan alle mensen 
die in de buurt van een vijver wo-
nen, om eens op te letten of er iets 
gebeurd. Want welke vijver is er nu 
aan de beurt?
Marjorie Janse, Castricum.

op kop en cyperse rug en staart, 
witte ring om de nek. Kerkweg/ 
Vuurbaak Limmen: roodcyperse 
poes, witte kin, witte staartpunt 
en witte ringen om de staart.

Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.
Inlichtingen: mw. Ria Dol, tel. 
0251- 658504.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
26-04-2011: Isabelle Barbara 
Alicja, dochter van M.L.H. Ban-
ning en S.D. van Wijk, geboren 
te Alkmaar. 27-04-2011: Pepijn 
Luuk, zoon van J.R.H. Jansbeken 
en T.M. Dijkstra, geboren te Be-
verwijk. 30-04-2011: Mick, zoon 
van E. van Aartsen en C. Bou-
testijn, geboren te Alkmaar. 02-
05-2011: Daniël Lucas, zoon van 
A.V. van Berkel en J. van Assen, 
geboren te Beverwijk. 03-05-
2011: Zahra Margarete Antoinet-
te Elisabeth, dochter van Jonk-
vrouw M.E. de Kock. 04-05-2011: 
Iris, dochter van B. Spil en K. van 
der Poorte, geboren te Alkmaar. 
04-05-2011: Maud, dochter van 
B. Spil en K. van der Poort

Wonende te Akersloot:
09-05-2011: Yara Maria, doch-
ter van M.J.P. Beentjes en M.A.C. 
Krom, geboren te Beverwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschappen: 
04-05-2011: Zaadnoordijk, Bas-
tiaan en Zarghani, Sara, bei-
den wonende te Castricum. 09-
05-2011: Sander, Johannes Fre-
dericus en Zentveld, Cathari-
na Johanna, beiden wonende te 
Akersloot.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
06-05-2011: Guerrero Masia, 
Miguel en Groot, Savanna M.T., 
beiden wonende in Spanje. 06-
05-2011: Lammers, Wouter F. en 
Heijne, Daphne M., beiden wo-
nende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
03-05-2011: Twisk, Johannes 
G.P., oud 85 jaar, overleden te 
Bergen, gehuwd geweest met  
T.J. Veldt. 
11-05-2011: Zandhuis, Pieter, 

oud 80 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met K. 
Bos.
 
Wonende te Bakkum:
29-04-2011: de Jongh, Maria 
W.J., oud 62 jaar, overleden te 
Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
04-05-2011: de Swart, Bernardus 
G., oud 80 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met C.T. Verver. 

08-05-2011: Hes, Bartholomeus, 
oud 86 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd met C.C. van der 
Eem.
 
Wonende te Akersloot:
07-05-2011: de Jong, Gijsber-
tus W.J., oud 63 jaar, overle-
den te Amsterdam, gehuwd met 
G.C.M.T. Sernee.
 
Wonende te Heemskerk:
10-05-2011: Bosman, Jantien A., 
oud 86 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met A. Albers.

Voorjaarsbloemstuk maken in 
de Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Op 31 mei en 14 ju-
ni van 10.00 tot 12.00 uur is er 
een workshop voorjaarsbloem-
stuk maken in de Tuin van Ka-

pitein Rommel. De workshop is 
bedoeld voor iedereen die het 
leuk vindt om te werken  met 
groen en bloemen uit eigen tuin. 

Onder begeleiding van een bloe-
mist wordt een voorjaarsbloem-
stuk gemaakt. Materialen en on-
dergrond zijn inbegrepen bij de 
cursus. Voor de tweede cursus-
les dient men zelf groen uit ei-
gen tuin mee te nemen. Kosten 
22,50 euro. Inschrijven bij Stich-
ting Welzijn, tel. 0251-656562.
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Limmen - Richard Bloedjes  
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenzaken. 
Deze maand behandelt hij de 
‘reisverzekering’.

Ontspannen, nergens aan denken 
en geen kopzorgen, zo hoort een 
vakantie te zijn. Vooral in deze 
periode van het jaar met de mei-
vakantie net achter de rug en de 
zomervakantie in het vooruitzicht 
komen de vakantiekriebels boven 
water. U haalt brochures in  
huis, kijkt op internet en komt  
al helemaal in de stemming.  
U regelt uw vakantie met plezier. 
Ruim een kwart van de mensen 
vergeet echter een reisverzeke-
ring af te sluiten. 

Waarom een reisverzekering?
Wanneer u met vakantie gaat kan 
het gebeuren dat u te maken 
krijgt met extra kosten. Met een 
reisverzekering verzekert u de 
belangrijkste vakantierisico’s, zo-
als hulpverlening bij een onge-
val, medische kosten, verlies en 
beschadiging van bagage of  
extra reis- en verblijfskosten.  
Gebeurtenissen die behoorlijke 

kosten met zich mee kunnen 
brengen. Een reisverzekering zorgt 
ervoor dat u daar niet te veel bij 
stil hoeft te staan. 

Medische kosten 
meeverzekeren?
De basisdekking van uw zorg-
verzekering vergoedt medische 
kosten in het buitenland tot het 
tarief dat in Nederland wordt ge-
hanteerd. In veel vakantielanden 
zijn de ziekenhuiskosten echter 
veel hoger dan in Nederland. 
In de meeste gevallen is het 
wenselijk om een extra dekking 
voor medische kosten aan een 
reisverzekering te koppelen. Zo 
komt u nooit voor verrassingen 
te staan.

Kortlopend of doorlopend?
Wanneer is het nu verstandig om 
een doorlopende reisverzekering 
af te sluiten en wanneer kunt u 
beter een losse verzekering af-
sluiten? Een doorlopende reis-
verzekering is heel gemakkelijk. 
U bent altijd verzekerd en hoeft 
hier niet meer naar om te kijken. 
Maar in veel gevallen bent u ook 
voordeliger uit. Vooral wanneer 
u meer dan twee weken of  
meerdere keren per jaar op  
vakantie gaat is een doorlopende 

reisverzekering vaak voordeliger 
dan een kortlopende verzekering. 

Dubbel verzekerd?
Een reisverzekering is uit te 
breiden met verschillende modu-
les zoals mobiliteitshulp, rechts-
bijstandverzekering of extra me-
dische kosten. In veel gevallen zijn
deze risico’s ook te verzekeren 
via een andere verzekering. 
Bijvoorbeeld de mobiliteitshulp 
via de autoverzekering. Het is 
daarom altijd zinvol om goed te 
kijken welke dekkingen u nodig 
heeft, voordat u straks dubbel 
verzekerd bent. 

Meer weten over onze 
reisverzekering?
Kijk dan eens op onze website:
www.unive-noordkennemerland.nl/
reisverzekering of kom eens bij 
ons langs voor een gratis en 
vrijblijvend advies. Univé Noord-
Kennemerland is te vinden in 
Heemskerk aan de Maerelaan 6, 
tel. (0251) 65 70 75 en in 
Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. (072) 505 35 81.

Gaat u zorgeloos 
op vakantie?

Maak een einde aan pijn 
met andullatietherapie 
Limmen - Tien jaar intensie-
ve research heeft geleid tot een 
nieuwe behandelingsmethode 
om de klachten en pijn, verbon-
den aan diverse ziektebeelden, 
draagbaarder te maken of zelfs 
helemaal te doen verdwijnen.
Andullatietherapie werd ontwik-
keld door de firma HHP in Duits-
land, met inmiddels vestigin-
gen in diverse Europese landen. 
Door middel van Andullatiethe-
rapie kan een breed scala aan 
pijnklachten worden verlicht en 
veelal zelfs worden verholpen. 
Let wel, andullatietherapie is 
géén wondermiddel en kan aan-
doeningen als artrose en fibro-
myalchie niet genezen. Andulla-
tie helpt echter wel om de gevol-
gen hiervan, met name de vele 
verschillende pijnklachten, veel 
draaglijker te maken. Andulla-
tietherapie kan middels het luxe 
andullatiesysteem ook thuis da-
gelijks ervaren worden. 

De firma HHP-professional BV 
organiseert landelijke demon-
stratiedagen waar men vrijblij-
vend kennis kan komen maken 
met Andullatie therapie. Door 
slechts 15 minuten plaats te ne-

men op het Andullatiesysteem 
kan men reeds ervaren wat An-
dullatie voor hem of haar kan be-
tekenen. Een ongekend gevoel 
van ontspanning is het minste 
resultaat dat wordt bereikt, veel-
al verdwijnen (rug)pijnklachten 
als sneeuw voor de zon doordat 
de lichaamseigen doorbloeding 
zeer sterk wordt gestimuleerd.
Wie zelf kennis wil maken met 
Andullatie, gaat naar de Andul-
latie Demo Dagen bij Sportcen-
trum Full of Life, Rijksweg 53 in 
Limmen op 20, 21 en 22 mei. Kijk 
op www.rugpijntest.nl voor meer 
informatie.

Helden van Nu; serviceprovider 
glasvezel voor zakelijke markt 
Castricum - Met de mogelijk-
heid van een glasvezelnetwerk 
in Castricum komt er meer keu-
zevrijheid in diensten en aanbie-
ders. Deze belofte wordt waar-
gemaakt met de komst van een 
vierde serviceprovider ‘Helden 
van.Nu’ die zich op de zakelijke 
markt richt. De huidige service-
providers KPN, XMS en Kick XL, 
bieden uitgebreide diensten aan 
op glasvezel specifiek voor de 
consument. Helden van Nu is de 
eerste provider voor de zakelijke 
markt op glasvezel die een com-
pleet portfolio biedt met internet, 
telefonie, pinnen, ISDN, came-
rabewaking en on-line back-up. 
Op 26 mei vindt er een specia-
le informatieavond plaats waar-
in de introductie én de mogelijk-
heden van een abonnements-
pakket bij Helden van Nu wordt 
gepresenteerd. Deze informatie-
avond is vanaf 20.00 uur in Ho-

tel het Oude Raadhuis aan de 
Dorpsstraat 65. 
Voor de aanleg van een glasve-
zelnetwerk is een enorme inves-
tering nodig. Hiervoor wil Glas-
hart graag een garantie dat er 
gebruik van gemaakt wordt. 
Wanneer minimaal 30% van de 
huishoudens van Castricum en 
Bakkum een glasvezelabonne-
ment bestelt bij een van de deel-
nemende serviceproviders zal 
Glashart starten met de aanleg. 
De Glashart Servicewinkel blijft 
geopend. Inwoners kunnen hier 
terecht voor informatie over de 
mogelijkheden van glasvezel. De 
Glashart Servicewinkel is te vin-
den in winkelcentrum Geester-
duin in Castricum. 
Voor meer informatie over Glas-
hart Castricum: www.glashart.nl/
castricum. Voor meer informatie 
over Helden van nu: www.hel-
denvan.nu. 

Jan van den Broek Modeschoenen 
wordt vernieuwd; Shoes van den Broek

Castricum - Ruim 34 jaar is Mo-
deschoenen Jan van den Broek 
aan de Beverwijkerstraatweg  6 
een begrip in Castricum en om-
streken. Door het ruime assorti-
ment veiligheidsschoenen, actu-
ele dames - en herenschoenen 
hebben Jan en zijn vrouw Ria 
een bijzondere grote cliënten-
kring weten op te bouwen. Be-
gin 1977, tijdens de start van de 
zaak, had menigeen twijfels over 
de levensvatbaarheid van een 
schoenenzaak op deze locatie. 
Het is Jan en Ria toch gelukt om 

een goed lopende zaak óver het 
spoor neer te zetten!
Jan en Ria hebben de zaak al 
deze jaren met heel veel plezier 
en enthousiasme gerund. Sa-
men hebben zij besloten dat het 
nu tijd is om het ‘stokje’ door te 
geven aan de zus van Jan, Eve-
lien. Sinds 1 april heeft zij de 
zaak overgenomen. Er stroomt 
‘schoenenbloed’ door de aderen 
van deze familie.  Evelien is be-
kend in het vak doordat zij veel 
ervaring heeft opgedaan bij haar 
ouders, die vroeger in Bergen ve-

le jaren een schoenenzaak had-
den. Evelien zal de zaak voort-
zetten onder de naam Shoes van 
den Broek en de huidige collec-
tie handhaven en uitbreiden. El-
ke week gaat zij op zoek naar 
nieuwe modieuze schoenen om 
op deze manier een ruime col-
lectie aan te kunnen bieden aan 
het winkelend publiek. 
Binnenkort zal het oude pand 
aan de Beverwijkerstraatweg 
worden gesloopt. Er komt een 
prachtig nieuw pand voor in de 
plaats. Vanaf eind mei wordt de 

verkoop van de schoenen wor-
den voortgezet op een tijdelij-
ke locatie aan het einde van de 
Gasstraat tegenover Multimate, 
parallel aan het spoor, circa 100 
meter verwijderd van het huidi-
ge pand. Hierin zal Evelien haar 
klanten verwelkomen en zorgen 
voor een optimale service.
In 2012 opent Shoes van den 
Broek de deuren in  een  ver-
nieuwde zaak op het oude be-
kende adres op de Beverwijker-
straatweg.
Jan en Ria kijken met heel veel 

plezier terug naar de tijd in de 
schoenenzaak. “Na al deze ja-
ren willen wij alle klanten harte-
lijk danken voor het in hen ge-
stelde vertrouwen. Wij hebben 
er  het volste vertrouwen in dat 
Evelien de zaak op dezelfde ma-
nier voortzet met dezelfde kwali-
teit en service.”

Maar het is niet uitgesloten dat 
Jan of Ria in de toekomst in de 
schoenenzaak te vinden zijn, 
want de eerste periode helpen 
zij Evelien waar dat maar kan. 
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Primeur bij Van der Vlugt
Nieuw: Schüco zonne-
energie systemen
Haarlem - Select Windows Van 
der Vlugt komt als eerste in Ne-
derland op de markt met de So-
lar zonne-energie systemen van 
Schüco. Met deze producten kan 
iedereen zelf warmte en energie 
opwekken. Dat is nog eens be-
sparen op de energiekosten.
Schüco is al jaren actief op de 
markt van thermische collecto-
ren en zonne-energie systemen. 
Door technologische innovaties 
zijn deze producten geoptimali-
seerd voor elk klimaat, zelfs voor 
het Nederlandse. Met de So-
lar systemen kan iedereen zelf 
energie en warmte opwekken, 
ook al schijnt de zon niet altijd. 
Met slechts 20 vierkante meter 
zonnepanelen op het dak wordt 
al voldoende energie opgewekt 
voor een jaar lang stroomver-
bruik.
Nieuw is ook de combinatie van 
systemen die warmte en energie 
opwekken. Met deze twee So-
lar producten wekt men energie 
en warmte op, voor alle elektra, 
centrale verwarming en water-
voorzieningen in één. Investeer 
nu in deze systemen, dan kan 
men in de eigen energiebehoefte 

voorzien. Kunnen die energiere-
keningen weer retour afzender.
Van der Vlugt, specialist in on-
der andere kunststof kozijnen en 
isolatieglas, is de eerste in Ne-
derland die de Solar producten 
levert. Als leverancier van kunst-
stof kozijnen weten zij hoe waar-
devol energie besparen kan zijn. 
Zelf energie opwekken gaat nog 
een stap verder en helpt niet al-
leen een veel lagere energiere-
kening maar zorgt ook voor een 
beter milieu en onafhankelijk-
heid van de beperkte voorraad 
brandstoffen. Daarom introdu-
ceert Van der Vlugt de nieuwste 
zonne-energie systemen: voor 
de consument en voor de we-
reld. Van der Vlugt is de aange-
wezen partner als men optimaal 
gebruik wil maken van wat zon-
licht biedt. Zij informeren, advi-
seren, monteren en installeren, 
voor particulieren en bedrijven. 
Kortom, zij verzorgen alles op het 
gebied van de zonne-energie-
systemen van Schüco. Van der 
Vlugt / Select Windows, Vondel-
weg 540,  Haarlem, 023-5382277. 
www.vandervlugt.nl. Er is ook 
een vestiging in Amstelveen.

Forte Kinderopvang verlengt keur-
merk voor kinderopvangorganisaties
Castricum - Met gepaste trots 
heeft directeur Esther Hollen-
berg van Forte Kinderopvang het 
onlangs verlengde ISO/HKZ-
certificaat in ontvangst geno-
men. Het HKZ Keurmerk (Har-
monisatie Kwaliteitsbeoorde-
ling in de Zorgsector) bewijst én 
waarborgt de kwaliteit van de 
geleverde opvang en verloopt 
na drie jaar, waarna het opnieuw 
gehaald moet worden door mid-
del van een zeer uitgebreide ex-
terne audit. Het door Forte be-
haalde keurmerk biedt een ba-
sisgarantie voor kwaliteit. Een 
organisatie met een HKZ Keur-
merk heeft intern de zaken goed 

op orde, stelt de klant centraal 
en werkt voortdurend aan verbe-
tering van de zorg- en dienstver-
lening. Forte Kinderopvang heeft 
het werk zodanig georganiseerd, 
dat aan alle voorwaarden is vol-
daan om optimale zorg te kun-
nen leveren. Tijdens een perso-
neelsbijeenkomst van Forte werd 
het personeel uitvoerig bedankt 
voor de inzet. Want er komt heel 
wat bij kijken om aan alle toet-
singscriteria van hét keurmerk 
voor kinderopvangorganisaties 
te voldoen: aantoonbare zorg 
voor het welbevinden van al-
le kinderen, checklisten in het 
kader van de hygiëne en veilig-

heid, communicatie met ouders 
en verslagen van overleggen. De 
afgelopen drie jaar is een opge-
leid team van interne auditoren 
ingezet om consequent de kin-
derdagverblijven, buitenschool-
se opvangvoorzieningen en het 
Centraal Bureau te blijven toet-
sen. Na deze drie jaar verloopt 
het certificaat en wordt de orga-
nisatie aan een uitgebreide ex-
terne audit onderworpen door 
het Keurmerkinstituut. Dankzij 
de inzet van alle medewerkers 
is het gelukt om het keurmerk te 
verlengen, waardoor Forte Kin-
deropvang zichtbaar bewezen 
kwaliteit kan blijven bieden. 

“Ontzettend trots op de spelertjes”
Het Wea mini’s toernooi FC 
Castricum begint met defilé
Castricum - Afgelopen zondag 
was het Wea mini’s toernooi bij 
FC Castricum. Dit toernooi werd 
begonnen met een heus defilé, 
met muzikale ondersteuning van 
Emergo. Speaker Arthur Oost-

hoek stelde alle clubs voor aan 
het publiek waarbij de kinderen 
een groot applaus ontvingen. Na 
het defilé begon het voetbaltoer-
nooi voor de mini’s pas echt. Bij 
FC Castricum is er elke zondag-

ochtend het mini’s WK. Tijdens 
dit WK spelen de mini’s wed-
strijdjes tegen elkaar. Bij dit toer-
nooi speelden ze tegen teams 
van andere verenigingen, voor 
de meeste van deze kinderen 
was dat voor het eerst en dat is 
best wel een beetje wennen. De 
jongens en meisjes hebben ont-
zettend goed hun best gedaan 
en het plezier straalde er vanaf. 
Langs de lijn stonden dan ook 
alleen maar super trotse ouders, 
broertjes, zusjes, opa’s en oma’s 
te genieten. 

Mini’s coördinator Franc de Win-
ter: “Ik ben ontzettend trots op 
de spelertjes, ze hebben ge-
vochten als leeuwen.” De toer-
nooicommissie van FC Castri-
cum kijkt terug op een geslaagd 
toernooi. Dit toernooi was een 
voorproefje op de toernooida-
gen van volgend weekend, dan 
is het WEA jeugdtoernooi voor 
F-pupillen t/m B-junioren. Za-
terdag 21 mei wordt om 9.30 uur 
begonnen met de F-pupillen, ge-
volgd door de D-junioren om 
13.30 uur en de B-junioren om 
17.30 uur. Zondag is het om 9.30 
uur de beurt aan de E-pupillen 
en om 13.30 uur aan de C-junio-
ren. Foto: Han de Swart. 

Limmen weet tweede 
plaats veilig te stellen
Limmen - Afgelopen zondag 
stond voor Limmen de laatste 
thuiswedstrijd op het spel van 
de competitie 2010-2011. Op be-
zoek kwam kampioen Uitgeest. 
Zij werden verwelkomd met een 
erehaag en bloemen. Er stond 
verder niets meer op het spel, 
want ook Limmen speelde ner-
gens meer voor. De nacompeti-
tie was reeds behaald en wordt 
zondag gespeeld tegen Zilver-
meeuwen. 
De wedstrijd tegen Uitgeest was 
nog maar acht minuten oud toen 
de spits van Uitgeest vrije door-
tocht kreeg door een fout van 
verdediger René Krom. Doelman 

Seignette redde knap. Limmen 
probeerde te voetballen, maar 
was op de een of andere manier 
niet in staat om de bal rond te la-
ten gaan. En als de bal bij spit-
sen werd afgeleverd was daar de 
grensrechter van Uitgeest die al-
les ‘vakkundig’ afvlagte. 
In de 21e minuut was daar toch 
de voorsprong voor Uitgeest. 
Door slecht uitverdedigen kwam 
de bal zo in de voeten van een 
speler van Uitgeest, die simpel 
binnen schoot, 0-1. In de 30e 
minuut was het echter alweer 
gelijk. Dankzij een fout van de 
doelman van Uitgeest, hij maak-
te een waar Grandelletje, kon 

spits Tjeerd Kruidenberg in een 
leeg doel koppen, 1-1.
De tweede helft speelde Lim-
men zoals het de nacompetitie 
moet spelen. Er werd met bezie-
ling gevoetbald en zeker niet on-
belangrijk was daar de wil om te 
winnen.
Er was dan ook maar een ploeg 
die recht had op de overwinning 
en dat was Limmen. Uitgeest 
kon geen vuist meer maken en 
Limmen kreeg meerdere moge-
lijkheden om te scoren.
In de 70e minuut was daar de 
voorsprong voor Limmen. Na 
een voorzet van Jeroen Veldt kon 
Jan Welboren van dichtbij in-
schieten, 2-1. In de 92e minuut 
gooide Veldt de wedstrijd in het 
slot. Na een corner schoot Veldt 
droog binnen, 3-1. Dit was ook 
de eindstand, waardoor Limmen 
de tweede plaats wist veilig te 
stellen.

Sander Mossing Holsteijn 
clubkampioen SV Castricum
Castricum - In de 29e ronde in-
terne competitie van de schaak-
vereniging Castricum is Sander 
Mossing Holsteijn er in geslaagd 
clubkampioen te worden. Sander 
speelde met zwart een externe 
partij tegen Jan Grin uit Krom-
menie. De partij werd al snel re-
mise en daarmee is de achter-
stand van de achtervolgers te 
groot geworden. Een mooi re-
sultaat dus voor Sander, die de 
clubtitel overneemt van Thomas 
Broek.
Piet Kuijs speelde met wit een 
solide remise tegen Eric van 
der Klooster waarmee hij op 
een knappe tweede plaats blijft 
staan.
Wouter Beerse heeft het be-
roepsmatig naar eigen zeggen 
erg druk en heeft daardoor de 

juiste concentratie - die hem in 
een schaakpartij altijd zeer ge-
vaarlijk maakt - nog niet gevon-
den.
Tegenstander Gerard van Pinxte-
ren kwam met wit een kwaliteit 
achter, maar wist met een mooie 
aanval via de onderste rij van wit 
een niet te voorkomen mat in de 
stelling te brengen.
Een opsteker voor Gerard die dit 
seizoen niet de vorm van vorig 
jaar kan etaleren evenals Wou-
ter trouwens.
Peter Smit wist in een partijtje 
praatschaak tegen Jos Maas-
dijk verrassend te winnen van de 
sterkere Jos Maasdijk.
Nieuwkomer Guido Bos gaat het 
steeds beter doen en wist dit-
maal Eric van Benschop te ver-
slaan in een lange partij.
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Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

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

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

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

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

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

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openba-
re vergadering op donderdag 26 mei in de raadzaal 
van het gemeentehuis, Middelweg 28. De vergade-
ring begint om 20.00 uur en op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwerpen:

- Jaarrekening 2010, Jaarverslag 2010 en begroting
 2011 Milieudienst IJmond.
- Voorstel tot instemming met de jaarstukken 2010
 van de Meergroep.
- Voorstel tot vaststellen ISV-3 notitie voor de
 periode 2010-2014.
- Voorstel inzake wijze van bestemmen.
- Voorstel tot vaststelling plan van aanpak
 Waterplan.
- Laatste begrotingswijziging 2010.
- Voorstel tot instemming met de jaarstukken van
 de VRK.
- Voorstel tot vaststelling van de jaarrekening 2010 
 van de gemeente Uitgeest.

VERGADERING wElstANDscOMMIssIE
 
De Welstandscommissie behandelt op maandag 23 
mei de bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De 
agenda van de te behandelen bouwplannen ligt van-
af donderdag 19 mei ter inzage bij de balie van de 
afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behan-
delen bouwplannen, het bijwonen van de vergade-
ring en overige informatie over welstandszaken kunt 
u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, 
mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

VERGuNNING cOR GROENEwEGEN
tOERNOOI

De burgemeester van Uitgeest maakt het volgende 
bekend. Aan Stichting Voetbalpromotie Uitgeest is 
toestemming verleend tot het organiseren van het 
Cor Groenewegen Toernooi gedurende het Pinkster-
weekeinde van 2011 (10 t/m 13 juni).
De volgende activiteiten maken hiervan deel uit:

- het plaatsen van een tent op het trainingsveld van
 FC Uitgeest aan de Zienlaan 2, alhier;
- het in de tent ten gehore (laten) brengen van
 (levende) muziek;
- het schenken van zwak-alcoholhoudende drank.
 
In verband hiermee zijn de volgende vergunning en 
ontheffing verleend:

1. Vergunning voor het organiseren van het
 evenement.
2. Ontheffing op grond van artikel 35 van de
 Drank- en Horecawet voor het schenken van
 zwak-alcoholhoudende drank.

Aan deze vergunning/ontheffing zijn voorwaarden 
verbonden.

DRANK- EN hOREcAVERGuNNING

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 

bekend dat aan tennisvereniging De Dog een gewij-
zigde drank- en horecavergunning is verleend i.v.m. 
het optreden van een nieuwe leidinggevende en het 
aanmerken van het terras als onderdeel van de in-
richting t.b.v. tennisvereniging de Dog aan de Nies-
venstraat 19 Uitgeest.

 
tERRAsVERGuNNING

De Burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat aan 
tennisvereniging De Dog een terrasvergunning is 
verleend t.b.v. tennisvereniging de Dog aan de Nies-
venstraat 19 Uitgeest.

 
DRANK- EN hOREcAVERGuNNING

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat aan v.o.f. ’t Portiertje een drank- en ho-
recavergunning is verleend voor Bar Dancing Buona 
Sera in het pand aan de Langebuurt 14/Boekdrukker-
spad 2 te Uitgeest en voor Live Café De Balken in het 
pand aan de Middelweg 13 te Uitgeest.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-
lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift te-
gen bovenstaande vergunningverleningen zijn ver-
krijgbaar bij de gemeentelijke afdeling Juridische Za-
ken. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een 
bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de be-
kendmaking van dit besluit.

ONtVANGEN AANVRAGEN
OMGEVINGsVERGuNNING

Ontvangstdatum

04-05-2011
 OV 2011-057 Kruiskamplaan 91
  Aanleggen damwand
  en vlonder  

06-05-2011 OV 2011-058 Busch en Dam 6
  Wijzigen dakkapel  
 
10-05-2011 OV 2011-060 Melis Stokelaan 1-3
  Verwijderen asbest-
  houdende platen 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen 
ook worden verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN 

Verzenddatum

18-05-2011 OV 2011-033 Middelweg 33
  Uitbreiden woning

18-05-2011 OV 2011-052 De Waterdief 30
  Plaatsen afvalcontainer

18-05-2011 OV 2011-045 Westergeest 39
  Brandveilig gebruik   
 
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.
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Vuurwerk, feest en afscheid 
bij triomferend FC Castricum

Castricum - FC Castricum heeft 
op niet mis te verstane wij-
ze duidelijk gemaakt dat de na-
bije toekomst van de club ligt in 
de tweede Klasse. Dankzij een 
handvol goals uit minstens zo-
vele vloeiend lopende aanval-
len werd het tweede klassers-
chap veilig gesteld. Het gere-
nommeerde AFC boog diep het 
hoofd, 5- 0. 
FC Castricum startte sterk in de 
wedstrijd van het jaar. AFC, dat 
niets meer te winnen of te ver-
liezen had, keek binnen tien mi-
nuten al tegen een flinke ach-
terstand aan. Na een vloeiende 
aanval over rechts was het Ral-
ph van der Grijp, die voorgaf en 
Tobias de Koning scoorde bij de 
eerste paal, 1-0. Direct na de af-
trap van AFC verdubbelde Cas-
tricum de score. Louis Jansen 

veroverde de bal op het midden-
veld en Patrick van der Linde an-
ticipeerde uitstekend op dat mo-
ment. De spits dook de ruimte in 
en werd op maat bediend door 
de aanvoerder van Castricum. 
Van der Linde aarzelde niet en 
schoot de bal koelbloedig in de 
verre hoek, 2-0. 
Halverwege de tweede helft 
werd de wedstrijd beslist. De 
verlossende derde goal viel als-
nog. Machiel Postma won aan de 
linkerkant van het veld tweemaal 
een duel, waarna hij zijn actie 
besloot met een puntgave voor-
zet. Patrick van der Linde, die 
voortdurend een plaag was voor 
de AFC defensie, schoot resoluut 
raak, 3-0. Deze goal gaf een ont-
lading van jewelste op en rond 
het veld. AFC was geklopt en FC 
Castricum kon de wedstrijd met 

een gerust hart uitspelen. Inval-
ler Sebastiaan Weber gaf zijn on-
bevangen spel zijn visite kaartje 
af en Ajeh Raghosing – ook nog 
A-junior - maakte zijn debuut. 
Patrick van der Linde lag aan de 
basis van doelpunt nummer vier, 
Sebastiaan Weber was het tus-
senstation, waarna Duco de Ko-
ning de AFC doelman omspeel-
de, 4-0. Rechtsachter Ralph van 
der Grijp, die vertrekt naar zon-
dag eerste klasser DEM, kreeg 
nog een welverdiende publieks-
wissel, waarna het kwintet goals 
werd vol gemaakt. Een fraai drie-
luikje van Machiel Postma, Se-
bastiaan Weber en Patrick van 
der Linde werd afgerond door de 
laatste. De derde treffer van de 
spits van FC Castricum beves-
tigde nog maar eens zijn ster-
ke vorm van de laatste weken. 
Van der Linde heeft nog niet be-
sloten waar hij volgend seizoen 
gaat voetballen. Zijn goede spel 
van de laatste tijd zal hem hope-
lijk doen besluiten lekker bij FC 
Castricum te blijven.

Hoezeer Kranendonk wordt ge-
waardeerd bleek tijdens de slot-
receptie later op de dag. Op 
overtuigende wijze sprak hij over 
FC Castricum, de spelersgroep 
en de staf. Hartverwarmende 
woorden en een daverend ap-
plaus waren het antwoord dat 
volledig was gericht aan Mark 
Kranendonk. Hij verdient het. Al-
leen al vanwege het feit dat on-
der zijn trainerschap de spelers-
groep stappen heeft gemaakt. 
(foto: Han de Swart).

Nederlands kampioen handbal
Limmen/Akersloot - Handbal 
Meervogels meiden Suus Stuif-
bergen uit Limmen en Iris en 
Jasmijn Leijen uit Akersloot heb-
ben samen met hun team van 
Noord-Holland-Noord (NHN) 
op 14 mei gestreden om het Ne-
derlands kampioenschap tegen 
de overige afdelingsselecties uit 
heel Nederland.
Zaterdag 14 mei was in de Sport-
hallen Zuid in Amsterdam de 
eerste wedstrijd tegen de ster-
ke selectie van afdeling Noord 
Nederland. Na een iets minde-
re start trokken ze toch aan het 
langste eind. Daarna moest er 
gespeeld worden tegen de se-
lectie van Zuid-Holland. Hier 
won men in de finale van het Jac 
Stammestoernooi met slechts 
een punt verschil. De overwin-
ning was deze keer voor Zuid-
Holland. Met één gewonnen en 
één verloren wedstrijd begonnen 

ze vol goede moed aan de wed-
strijd tegen Limburg. Ze speel-
den de sterren van de hemel en 
wonnen dik. Hierdoor werden ze 
eerste in de poule. De kruisfina-
le werd gespeeld tegen selec-
tie Oost Nederland en ook de-
ze wedstrijd werd duidelijk ge-
wonnen. De finale tegen de ster-
ke selectie van Midden-Neder-
land was bereikt. De teams wa-
ren erg aan elkaar gewaagd. Met 
behulp van de supporters die elk 
doelpunt met luid kabaal beant-
woordden wisten ze met 15-10 
het Nederlands kampioenschap 
binnen te halen. 

Tijdens de huldiging werd de 
keepster van NHN, Tess Kramer 
van ZAP, ook nog benoemd tot 
beste keepster van het toernooi. 
Daarna namen de meisjes de 
gouden plak, kampioensschaal 
en de felicitaties in ontvangst.

Twee bizarre ontknopingen voor Red Stars

Castricum – Een loodzwaar 
weekend, waarin Red Stars Vi-
tesse tegen twee kampioens-
kandidaten moest honkbal-
len, heeft één nederlaag en één 
overwinning opgeleverd. Beide 
partijen werden in de laatste in-
ning beslist.
Zaterdag hing een stunt lan-
ge tijd in de lucht, op bezoek bij 
koploper Flying Petrels in Pur-

merend. Om en om grepen de 
thuisclub en de bezoekers de 
voorsprong in een vermakelijke 
partij, met sterk slagwerk en veel 
onnodige fouten. 

In de achtste inning leken de 
Castricummers definitief uit te 
lopen. Een rally met tikken van 
Bart Rebel, Jeroen Karreman, 
Sander van Lubeck, Joost Kuijs 

en Martijn Zondervan bogen de 
stand om van 12-8 naar 12-17.
Flying Petrels juichte echter als 
laatste. In de slotinning scoor-
den de Purmerenders zes keer 
na drie doeltreffende hits en 
twee fouten in het binnenveld 
van Red Stars.
Een dag later viel het dubbel-
tje de andere kant op. Red Stars 
stond op eigen veld de volledi-
ge wedstrijd op achterstand te-
gen Sparks Haarlem. Na 2,5 in-
ning was het zelfs 2-9. Onder 
meer een verre tweehonkslag 
van Niek Kuijs en een homerun 
van Koen Glorie brachten Red 
Stars terug in de race: 7-9.
Hierna was aanvallend de koek 
op bij beide teams en overheers-
ten de defensies. In de laatste 
inning, bij een 8-10 stand, leek 
Sparks het karwei af te maken 
door snel twee nullen te noteren. 
De derde nul bleef echter uit, 
een veldfout werd gevolgd door 
hits van Van Lubeck, Daan Kuij-
per en Bart Oorthuizen. Het was 
uiteindelijk Maarten de Ruijter 
die het winnende punt binnen 
sloeg: 11-10.

Limmen E7 kampioen!
Limmen - Wat was er nu mooier: de prachtige woorden die Michel 
Fleury tot de jongens richtte toen ze schoongespoeld na een kam-
pioenwaardige wedstrijd (9-2!) in de kantine werden ontvangen? Of 
de glimmende medaille die blonk om de nekkies van de mannen? Of 
was het de patat en de giga snoepzak? Of was het toch de rondrit 
door het dorp op de platte kar achter de trekker met trainer Ben ach-
ter het stuur en coach John die de Nederlandse vlag met verve tussen 
z’n glunderende kereltjes dapper heen en weer zwaaide? Nou, hier is 
maar één juist antwoord op: het is namelijk geen of-of, het is gewoon 
en-en! Alles was gewoon genieten, en dat deden de mannen van E7 
met volle teugen!

Akersloot - Woensdag 25 mei 
wordt voor de derde keer een 
schoolhandbaltoernooi gehou-
den. De groepen acht van de 

Schoolhand-
baltoernooi 

Rembrandtschool, de Johannes-
school en de Jacobusschool zul-
len met elkaar de strijd aangaan. 
Het toernooi vindt plaats op het 
complex van handbalvereniging 
Meervogels 60 en start om 13.30 
uur. Iedereen is welkom. Vorig 
jaar ging de eerste prijs naar de 
Johannesschool. 
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Brakenhoff leidt Helios 
naar de overwinning
Castricum - Met zes doelpun-
ten van Frank, twee van aan-
voerster Loes en twee doelpun-
ten van Koen heeft de fami-
lie Brakenhoff een groot aan-
deel gehad in de terechte over-
winning van Helios op Aurora uit 
Haarlem. Jet Beentjes en Rutger 
Hierck, met ieder twee treffers,  
maakten het aantal van veertien 
gescoorde doelpunten voor He-
lios compleet. Aurora wist in de 
spannende wedstrijd negen keer 
te scoren maar kwam nooit echt 
in de buurt van een overwinning.
Helios begon de wedstrijd zeer 
voortvarend en stond in kor-
te tijd met 3-0 voor. Ondanks de 
harde wind wisten de Castricum-
mers de korf makkelijk te vin-
den. In de eerste helft deed Au-
rora nog goed mee  en kwam te-
rug tot 4-4. Bij de stand van 7-6 

liep Helios weer uit naar een 10-
6 ruststand.  De wedstrijd was 
met deze stand zo goed als ge-
speeld. In de tweede helft werd 
er aanzienlijk minder nauwkeu-
rig gespeeld en het aantal foute 
passes nam  toe. Beide ploegen 
kwamen moeizaam tot score. 
Aurora maakte drie doelpunten, 
Helios wist nog vier keer raak te 
schieten zodat de scheidsrechter 
de wedstrijd affloot met een 14-
9 eindstand. 
Met deze overwinning heeft He-
lios de gevarenzone verlaten en 
kan niet meer degraderen. Er 
zijn nog drie wedstrijden te spe-
len waaronder het slotduel tegen 
koploper Ados uit Hoorn.
Zondag speelt Helios een thuis-
wedstrijd tegen Celeritas uit Alk-
maar. De wedstrijd op sportpark 
Noordend begint om 14.30 uur.

Castricum - Nog steeds worden 
de duivenmelkers en daarmee 
ook hun duiven, ieder week-
end getrakteerd op schitteren-
de weersomstandigheden. Zo 
ook afgelopen zaterdag toen er 
twee vluchten op het program-
ma stonden. Een vitessevlucht 
van 243 kilometer en een fond-

Dubbelvlucht

Meervogels D1 wint de 
KNVB Bekerfinale West 1!
Akersloot - Meervogels D1 be-
zegeld met het winnen van de 
KNVB beker een fantastisch sei-
zoen. Zaterdag 14 mei vond de 
finale plaats om de KNVB-be-
ker district west 1 op het terrein 
van Legmeervogels in Uithoorn. 
In een lange karavaan van ver-
sierde auto´s reisde Akersloot 

af naar Uithoorn. De vele be-
zoekers hadden er werk van ge-
maakt, gele en zwarte rookbom-
men, vlaggen, toeters en geel-
zwart uitgedost. Meervogels was 
klaar voor de finale.
Meervogels kende echter een 
matige start van de wedstrijd en 
had beduidend meer last van ze-

nuwen dan Nederhorst, binnen 
enkele minuten een 1-0 achter-
stand. Het duurde tot de laatste 
minuut van de eerste helft voor 
eindelijk de gelijkmaker viel. 
Dankzij een pass van Bart Vrou-
we kon Roy Haasbroek de gelijk-
maker scoren.
In de tweede helft kwam Meer-
vogels direct sterk uit de blok-
ken wat direct resulteerde in een 
2-1 voorsprong. Het was we-
derom Roy Haasbroek die een 
weggewerkte bal uit een cor-
ner met links strak de verre hoek 
in schoot. Halverwege de twee-
de helft krulde Gijs Beentjes de 
bal richting kruising en teken-
de daarmee de 3-1 voor Meer-
vogels aan. Binnen enkele mi-
nuten scoorde Kaj Verduyn, on-
danks dat de keeper van Neder-
horst de bal nog dacht te kunnen 
pareren, de 4-1. Door een doel-
punt van Bart Vrouwe werd het 
uiteindelijk vlak voor tijd 5-1. 
Zaterdag 21 mei treden zij aan 
om te strijden op het WEA toer-
nooi bij FC Castricum voor de 
CAL-cup D-pupillen tegen Vi-
tesse D1, Limmen D1 en Castri-
cum D1. 

21 en 22 mei:
Castricum aan Zee in het 
teken van beachvolleyball
Castricum - In het weekend van 
21 en 22 mei zal het zand van 
Castricum aan Zee vol staan met 
beachvolleyballvelden en en-
thousiaste deelnemers. Op het 
strand worden naar verwachting 
dertig beachvolleyballvelden op-
gebouwd voor een ‘stop’ van het 
populaire Beach Volleyball Cir-
cuit – Beach Life. Naast breedte-
sport wordt er dat weekend ook 
gespeeld in de eerste, tweede 
en derde divisie en de nationale 
jeugdcompetitie. Deze wedstrij-
den worden in samenwerking 
met de Nevobo georganiseerd.
Het weekend in Castricum is er 

één om vrij te houden en naar 
het strand te komen om te kijken 
of zelf mee te doen. Naar ver-
wachting nemen - verdeeld over 
het weekend - ongeveer 300 
teams deel aan het evenement. 
Dit is goed voor zo’n zes- tot ne-
genhonderd deelnemers. 
De paviljoens aan het strand 
van Castricum zijn erg enthousi-
ast over het evenement en heb-
ben het voor dit jaar omarmd. Zij 
staan klaar om alle deelnemers 
in alles te voorzien. Er worden 
zelfs plannen gemaakt om, wan-
neer het weer het toelaat, een 
groots spektakel te organiseren 

Jubileum Meervogels’31
Akersloot- Dit jaar wordt in mei 
het 80-jarig bestaan van de vv 
Meervogels’31 gevierd. Op 21 
en 22 mei komt de jeugd in actie  
met een spelweekend voor de al-
lerjongsten en een spel- en quiz-
avond voor de C- en D-junioren. 
Op 22 mei wordt het eerste CA-
LU-toernooi georganiseerd. Op 
deze dag zullen de helden van 
weleer, oudspelers (45+) van het 
eerste elftal van de verenigingen 
Castricum, Vitesse, Uitgeest en 
Meervogels hun kunsten verto-
nen. Vanzelfsprekend wordt de 

derde helft een reünie voor de-
ze oudgedienden.
In het weekend van 28 mei volgt 
dan het Martens-mixtoernooi 
voor de oudere jeugd, de dames 
en de senioren. ’s Avonds is er 
een feestavond voor alle leden 
vanaf 16 jaar.
Op 29 mei wordt het festijn af-
gesloten met een familiedag met 
fietstocht. 
Als afsluiting van de festiviteiten 
wordt om 16.30 uur de nieuwe 
tribune officieel in gebruik ge-
nomen.

bij één van de paviljoens. De ba-
sis voor Beach Volleyball Circuit 
- Beach Life is dat iedereen kan 
meedoen, ook als men nog nooit 
beachvolleyball heeft gespeeld. 
Deelnemers hebben de keus uit 
maar liefst achttien verschillende 
categorieën en niveaus. Teams 
kunnen bestaan uit twee, drie 
of vier deelnemers, dus stel nu 
een eigen team samen met fami-
lie, vrienden of collega’s. Alles is 
mogelijk, in iedere mix. 

Het beachvolleyball-evenement 
kenmerkt zich door het feit dat 
het meer is dan een dag lang al-
leen wedstrijden spelen. De deel-
nemers genieten van de zomer-
se omstandigheden, het gezond 
sporten, loungen & ontspannen, 
relaxte muziek, gezelligheid, fun 
en nog veel meer. Juist deze in-
grediënten zorgen er voor dat 
beachvolleyball steeds populair-
der wordt in ons land. 

vlucht van 550 kilometer. Voor de 
vitessevlucht werd als lossings-
plaats Pommeroeul gekozen. 
Onder de 12.000 Noordholland-
se duiven waren er 140 stuks van 
de Castricumse postduivenver-
eniging de Gouden Wieken. Het 
werd een bijzonder vlotte vlucht 
gewonnen door een duif van 
Gerhard Tromp die met een klei-
ne voorsprong de duif van Cees 

de Wildt klopte. Derde werd An-
ton Tromp. Bij de fondvlucht uit 
Chateaudun  moesten 147 dui-
ven uitmaken wie met de eer zou 
gaan strijken. Hier klokte Cees 
de Wildt de eerste duif. Gerhard 
Tromp greep plaats twee en der-
de werd Arie Hageman. De eer-
ste duif wist zich met een snel-
heid van ruim 75 kilometer per 
uur naar Castricum te spoeden. 

Jongste team van TV 
Castricum kampioen
Castricum - TV Castricum kan 
het eerste kampioensteam al fe-
liciteren. Het gaat om het jong-
ste team van de vereniging tot en 
met 10 jaar, dat op een driekwart 
baan speelt. Na 5 van de 6 spel-
dagen staat het team al op 40 
punten en is het niet meer in te 
halen door de concurrentie. Zon-
der één enkel puntverlies is het 

kampioenschap binnengesleept. 
Op de foto staan Mitra Jalali, 
Jasper Huis en Janique Ziedses 
des Plantes te genieten van hun 
kampioensstatus. Voor de laatste 
speeldag staat nog een uitwed-
strijd op het programma tegen 
Uitgeest, maar die zal als forma-
liteit worden afgedaan voordat 
het feest kan losbarsten.

Jeugdcursus bij de HVC
Castricum - Ook in 2011 wordt 
er weer een jeugdcursus geor-
ganiseerd bij de Hengelsport-
vereniging Castricum. De cur-
sus wordt gehouden op de vrij-
dagavonden 20 en 27 mei en 
op 3 juni van 19.30-21.00 uur. 
De cursus is bestemd voor de 
jeugd van 10 tot en met 13 jaar 
en wordt gehouden op sportpark 

Wouterland in het verenigings-
gebouw van ‘de Salamander’.
Tijdens de cursus gaan de deel-
nemers zelf een tuigje maken en 
leren ze hoeveel lood er gebruikt 
moet worden. Ze krijgen infor-
matie over het herkennen van 
de vissoorten met gebruik van 
de zoekkaarten. Tijdens de cur-
sus zal de theorie worden geoe-

fend met een balspel en andere 
activiteiten. Op de laatste avond 
gaat men met de deelnemers 
naar de Trompvijver om al het 
geleerde in de praktijk te bren-
gen, waarna de deelnemers in 
het leslokaal een officieel sport-
visdiploma krijgen.Hengels wor-
den ter beschikking gesteld door 
de HVC. Deelname 5 euro. Aan-
melden kan via de website van 
de HVC. De deelnemers hoeven 
geen lid te zijn van de HVC.



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
18 mei 2011

raadsaCtiviteit en raadsPlein 26 mei
	 	 Raadsactiviteit
Tijd	 	 Onderwerp	
19:00-20:00 Voorjaarsnota: toelichting door portefeuillehouder
	 	 Raadsplein
Tijd	 	 Onderwerp
20:00-21:00 Eerste bestuursrapportage 2011
20:00-21:00 Vervolg bespreking Kadernota Strandgebied*
	 	 Pauze
21:15–22:00 Diverse verordeningen
  - Leerlingenvervoer
  - Starterslening
21:15–22:00 Diverse raadsvoorstellen en technische onderwerpen*  
  - Herziening Algemene verordening RAUM
	 	 Raadsvergadering
v.a. 22:15 Besluitvorming
  Motie PvdA en GroenLinks verordening startersleningen
  Motie PvdA integrale gebiedsvisie Rijksweg Limmen
  Motie PvdA bestuursakkoord
  Kadernota strandgebied (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.

raadsaCtiviteiten 19 mei
Tijd	 	 Onderwerp	
19:30-20:30 Presentatie van visie op toekomst Oosterbuurt Castricum
20:45-21:30 Presentatie werkplan 2011 Kwaliteitsimpuls Economie Castricum
21:30-22:15 3e bijeenkomst pilot digitalisering

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.
270411 Bakkummerstraat 101 in Castricum
 Aanvraag omzetting gebruik naar daghoreca
090511 Koningin Emmastraat 30 in Castricum
 Het wijzigen van de constructie van de kamer/
 keuken muur
 Heereweg 89 in Castricum
 Het bouwen van een horeca-gelegenheid
105011 Prinses Marijkestraat 6 in Castricum
 Het verwijderen van asbest uit een woonhuis
 Zeeweg 31 in Castricum
 Het plaatsen van een strandbios
110511 Maartje Offersstraat 8 in Castricum
 Het vergroten van een dakkapel aan de 
 achterzijde van de woning
 Maartje Offersstraat 6 in Castricum
 Het vergroten van een dakkapel aan de 
 achterzijde van de woning
 Torenstraat 64 in Castricum
 Huidige bankgebouw verbouwen tot een 
 apotheek

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verlen-
gingsbesluiten genomen waarbij de termijn van behande-
ling wordt verlengd met maximaal 6 weken. 
110511 Pieter Kieftstraat 14 in Castricum
 Het plaatsen van een berging in de voortuin

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande aanvra-
gen omgezet van een reguliere naar een uitgebreide procedure 
120511 De Boogaert 20 in Castricum
 Een gebruiksvergunning
 Duinenbosch 3 in Castricum
 Restauratie van het graf van Dr. Jacobi

Ontwerpbesluiten	(uitgebreide	voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met in-
gang van 19 mei 2011 de volgende ontwerpbesluiten ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.
 Duinenbosch 6 in Castricum
 Het herstellen van de door brand 
 beschadigde woning
 Eerste Groenelaan 74 in Castricum
 Een gebruiksvergunning voor brandveilig 
 gebruik van de basisschool 
 “De Sokkerwei”
 Eerste Groenelaan 74 in Castricum
 Een gebruiksvergunning voor brandveilig 
 gebruik van de buitenschoolse opvang

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mon-
deling of schriftelijk zijn zienswijze indienen bij de gemeente. 
Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een 
afspraak maken met team BWB, tel. (0251) 661 122.

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de vol-
gende vergunningen hebben verleend:
100511 Eerste Groenelaan 88 in Castricum
 Het slopen van de Paulusschool inclusief 
 verwijderen van asbest
110511 Verlegde Overtoom 1 in Castricum
 Het plaatsen van een schutting en het 
 plaatsen van een schuur



	 Tuin	van	Kapitein	Rommel	2	in	Castricum
	 Het	plaatsen	van	een	tuinhuis
120511	 Duinweg	5	in	Castricum
	 Het	slopen	van	de	woning	met	garage
	 Middenweg	6	in	Limmen
	 Het	verwijderen	van	asbest	uit	voormalige	
	 koelcel
	 Zeeweg	31	in	Castricum
	 Het	tijdelijk	plaatsen	van	een	
	 strandbioscoop
130511	 Torenstraat	26	in	Castricum
	 Het	vergroten	van	de	woning
	 Prinses	Marijkestraat	6	in	Castricum
	 Het	verwijderen	van	asbest	
	 Oranjelaan	24	in	Castricum
	 Het	plaatsen	van	een	dakopbouw

APV-vergunning
140411	 Scouting	Akersloot
	 Verlening	evenementenvergunning	
	 voor	het	organiseren	van	de	
	 avondvierdaagse	van	24/05/2011	t/m	
	 27/05/2011	te	Akersloot
200411	 Terre	des	Hommes	-	Heemskerk
	 Verlening	collectevergunning	periode	
	 23/10/2011	t/m	29/10/2011
260411	 Triangle	Media
	 Verlening		vergunning	voor	plaatsen	
	 reclameborden	in	de	kern	Castricum	in	de	
	 periode	02/05/2011	t/m	08/05/2011
090511	 Free	Time	Promotion	B.V.
	 Verlening	evenementenvergunning	voor	
	 beach	volleybal	toernooi	op	het	strand	te	
	 Castricum	d.d.	21/05/2011	en	22/05/2011
090511	 Winkeliersvereniging	LOV
	 Verlening	evenementenvergunning	voor	
	 jaarmarkt	Limmen	op	20	juli	2011
090511	 Stichting	Timmerdorp	Castricum	TiDoCa
	 Verlening	evenementenvergunning	voor	
	 Timmerdorp	Castricum	2011
10511	 Café	de	Balustrade
	 Verlening	evenementenvergunning	voor	
	 live	muziek	tijdens	voorjaarsmarkt	perceel		
	 Dorpsstraat	te	Castricum	d.d.	22/05/2011

Verkeersbesluiten
Verkeersbesluiten genomen door Burgemeester en 
wethouders d.d 18-05-2011

Gelet	op	het	bepaalde	in	artikel	2	Wegenverkeerswet	
1994	en	met	inachtneming	van	de	artikelen	3	en	12	
van	het	BABW	hebben	burgemeester	en	wethouders	
besloten:

1.	 Tot	 het	 intrekken	 van	 het	 stopverbod	 aan	 de	
oostkant	 van	de	 Sportlaan,	 in	de	 kern	 Limmen,	
door	 middel	 van	 verwijdering	 van	 de	 verkeers-
borden	E2	als	bedoeld	in	bijlage	1	van	het	Regle-
ment	Verkeersregelaars	en	Verkeerstekens	(RVV)	
en	zoals	aangegeven	op	de	bij	dit	besluit	beho-
rende	kaart.

2.	 Tot	 het	 intrekken	 van	 het	 stopverbod	 aan		
H.	Dunantsingel	en	A.	Schweitzerlaan,	in	de	kern	
Castricum,	door	middel	van	verwijdering	van	de	
verkeersborden	 E2	 als	 bedoeld	 in	 bijlage	 1	 van	
het	 Reglement	 Verkeersregelaars	 en	 Verkeers-
tekens	(RVV)	en	zoals	aangegeven	op	de	bij	dit	
besluit	behorende	kaart.

3.	 Tot	het	invoeren	van	stopverbod	aan	de	oostzijde	
Lange	Dresch	in	de	kern	Akersloot	ter	hoogte	van	
Rembrandtschool	door	middel	van	plaatsing	van	
de	verkeersborden	E2	als	bedoeld	in bijlage	1	van	
Reglement	 Verkeersregelaars	 en	 Verkeerstekens	
(RVV)	en	zoals	aangegeven	op	de	bij	dit	besluit	
behorende	kaart.

4.	 Tot	het	invoeren	van	stopverbod	aan	de	westzijde	
van	het	Churchillplein	in	de	kern	Akersloot	door	
middel	 van	plaatsing	van	de	verkeersborden	E2	
als	bedoeld	in	bijlage	1	van	Reglement	Verkeers-
regelaars	en	Verkeerstekens	(RVV)	en	zoals	aan-
gegeven	op	de	bij	dit	besluit	behorende	kaart.

Bezwaar
Indien	u	het	niet	eens	bent	met	de	 inhoud	van	één	
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).

bestemmingsplannen
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buiten-
gebied Castricum, 2e herziening gedeelte perceel 
Heereweg 89’
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	
‘Buitengebied	Castricum,	2e	herziening	gedeelte	per-
ceel	Heereweg	89’	gewijzigd	 is	vastgesteld	door	de	
gemeenteraad	bij	besluit	van	21	april	2011.	De	ge-
meenteraad	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		
Limmen.	Tevens	 is	het	plan	te	raadplegen	op	www.
castricum.nl	en	www.ruimtelijkeplannen.nl.	
Het	 bestemmingsplan	 voorziet	 in	 de	 realisatie	 van	
een	 recreatieve	en	 toeristische	bestemming	van	het	
perceel	 Heereweg	 89.	 De	 bestaande	 stoeterij	 blijft	
gehandhaafd	 en	 staat	 ten	 dienste	 van	 een	 recrea-
tieve	en	toeristische	functie,	de	begane	grond	wordt	
in	gebruik	genomen	voor	activiteiten	en	een	beperkt	
aantal	 evenementen	 per	 jaar	 en	 de	 verdieping	 kan	
gedeeltelijk	worden	 ingericht	voor	bed	&	breakfast-
faciliteiten.	 De	 bestaande	 stapmolen	 wordt	 vervan-
gen	door	een	gasterij,	door	middel	van	een	corridor	
wordt	 de	 gasterij	 verbonden	 met	 de	 stoeterij.	 Een	
deel	van	het	aangrenzende	terrein	wordt	opengesteld	
voor	bezoekers,	op	dit	deel	wordt	een	terras	voor	de	
gasterij	gerealiseerd	en	een	kinderboerderij.
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	be-
roepschrift	 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.	

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.	
Meer informatie:	mevrouw	H.	Goverde,	team	Bouwen,	
Wonen	en	Bedrijven,	tel.	0251-661153.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan / Besluit 
hogere waarden voor geluid  bestemmingsplan 
‘Paulusschool Castricum’
Burgemeester	en	wethouders	van	Castricum	maken	
bekend	dat	het	bestemmingsplan	‘Paulusschool	Cas-
tricum’	gewijzigd	 is	 vastgesteld	 door	 de	gemeente-
raad	bij	besluit	van	21	april	2011	en	in	verband	daar-
mee	bij	besluit	van	22	maart	2011	hogere	waarden	
voor	 geluid	 zijn	 vastgesteld	 door	 burgemeester	 en	
wethouders.	 De	 gemeenteraad	 heeft	 besloten	 om	
geen	exploitatieplan	vast	te	stellen	voor	het	bestem-
mingsplan.
Het	bestemmingsplan	voorziet	in	het	vervangen	van	
de	 huidige	 bebouwing	 van	 de	 basisschool	 Paulus	
door	 een	 negen-klassige	 basischool	 met	 daarop	 15	
woningen,	de	aanleg	van	een	schoolplein,	Kiss&Ride-
zone,	 openbare	 groenvoorzieningen	 en	 de	 aanleg	
van	parkeerplaatsen.	
Uit	akoestisch	onderzoek	is	gebleken	dat,	als	gevolg	
van	 het	 wegverkeer	 op	 de	 Oranjelaan,	 een	 hogere	
geluidbelasting	 optreedt	 dan	 de	 voorkeursgrens-
waarde	van	48	dB	zoals	aangegeven	in	de	Wet	ge-
luidhinder.	De	geluidbelasting	is	echter	lager	dan	de	
in	 de	 Wet	 geluidhinder	 aangegeven	 maximale	 ont-
heffingswaarde.	 Het	 college	 van	 burgemeester	 en	
wethouders	heeft	besloten	voor	de	basisschool	en	de	
15	woningen	op	grond	van	artikel	83	jo	110a	van	de	
Wet	geluidhinder,	een	hogere	waarde	vast	te	stellen	

van	55	dB	vanwege	de	Oranjelaan.

Wijziging: 
De	wijziging	heeft	betrekking	op	een	aanpassing	van	
de	toelichting	en	het	aanpassen	van	de	verbeelding	
voor	wat	betreft	de	in-/uitrit	van	de	Kiss&Ride-zone.	
Voor	een	compleet	overzicht	van	de	wijziging,	de	in-
houd	van	het	bestemmingsplan	en	overige	relevante	
stukken	verwijzen	wij	u	naar	de	locaties	waar	de	stuk-
ken	ter	inzage	beschikbaar	zijn	gesteld.	
Het	 bestemmingsplan,	 evenals	 het	 besluit	 tot	 vast-
stelling	 inclusief	alle	bijlagen,	 ligt	van	woensdag	18	
mei	 tot	 en	 met	 woensdag	 29	 juni	 2011	 ter	 inzage	
bij	de	gemeentelijke	locatie	aan	de	Zonnedauw	4	te	
Limmen.	Tevens	staat	het	plan	op	de	landelijke	web-
site	www.ruimtelijkeplannen.nl	en	de	website	van	de	
gemeente	Castricum	www.castricum.nl.

Beroep 
Een	 belanghebbende	 kan	 vanaf	 donderdag	 19	 mei	
tot	en	met	woensdag	29	juni	2011	een	beroepschrift	
indienen	bij	de	Afdeling	bestuursrechtspraak	van	de	
Raad	van	State	(Postbus	20019,	2500	EA	Den	Haag).	
Voor	de	behandeling	van	een	beroepschrift	is	griffie-
recht	verschuldigd.	
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.	
Voor	meer	informatie:		mevrouw	H.	Goverde-Bruins,	
team	Bouwen,	Wonen	en	Bedrijven,	tel.	(0251)	661	
153.

uitstel sanering dieseltanks
Staatssecretaris	Atsma	heeft	bekend	gemaakt	dat	de	
overgangstermijn	 voor	 de	 sanering	 van	 dieseltanks	
verlengd	is	tot	1	januari	2015.	De	overgangstermijn	
zou	wettelijk	verstrijken	op	1	juni	2011.	

Activiteitenbesluit
Vanuit	 bestaande	 regels	 vastgelegd	 in	 het	 Besluit	
Landbouw	gold	tot	dusver	een	plicht	om	voor	1	juni	
2011	 alle	 tanks	 zonder	 mangat	 en	 geplaatst  voor	
1996,	 te	saneren.	Op	naar	schatting	35.000	agrari-
sche	bedrijven	 in	Nederland	staan	tanks	die	 in	deze	
categorie	vallen.	
Nu	 worden	 de	 milieuspelregels	 voor	 agrarische	 be-
drijven	per	1	januari	2012	ondergebracht	in	het	zoge-
noemde	 Activiteitenbesluit.	 Hier	 worden	 ze	 samen-
gevoegd	met	alle	milieuregels	voor	andere	sectoren	
en	bedrijven.	Dit	 is	een	pakket	van	maatregelen	die	
het	 huidige	 kabinet	 neemt	 om	 de	 milieuwetgeving	
eenvoudiger	te	maken.
In	de	overgang	naar	deze	nieuwe	regels	lag	voor	de	
Staatsecretaris	 een	 mogelijkheid	 om	 saneringsplicht	
voor	 opslag	 van	 brandstoffen	 te	 harmoniseren.	 Dit	
leidt	 er	 toe	dat	ook	voor	alle	 agrarische	   tanks	van	
voor	2000	nu	een	deadline	geldt	van	1	januari	2015.	
Dit	geeft	boeren	en	tuinders	3,5	jaar	extra	tijd	om	de	
vervanging	van	tanks	te	organiseren.	
Voor	meer	 informatie	kunt	u	contact	opnemen	met	
de	Milieudienst	Regio	Alkmaar	(MRA),	mevr.	C.	Me-
ijer,	072-548	93	39	of	cmeijer@mra.nu	.

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, 18 mei 2011




