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Grote onvrede over wegvallen voorzieningen Limmen

Limmen - Het was donderdag 
9 juni een drukte van belang op 
het plein vóór het Clusius Col-
lege in Castricum. Een half uur 
lang trappelden kinderen aan 
één stuk door met hun voeten, 
terwijl zij maar bleven roepen: 
“Limmer zwembad moet blijven”. 

Vele ouders stimuleerden hen al 
klappend. Met spandoeken, die 
uiteindelijk mee de aula in gin-
gen, was het een duidelijke zaak.  
In Limmen is men tegen de voor-
gestelde sluiting van het zwem-
bad in 2012. Barry Hoogeboom, 
beheerder van het zwembad 

Dampegheest kreeg als één van 
de twintig insprekers vijf minu-
ten spreektijd om aan de raads-
leden van de gemeente dui-
delijk te maken hoe belangrijk 
een voorziening als het  zwem-
bad wel is voor de Limmer bevol-
king. “Ik ben er trots op”, zo zei 
hij, “dat zó veel mensen hier naar 
toe zijn gekomen om te demon-
streren. Het zwembad is voor-
al belangrijk voor de 800 basis-
schoolleerlingen in Limmen. Ook 
het schoolzwemmen vindt in het 
zwembad plaats.”

Het was Erna Winters, die sprak 
namens de bibliotheek Kenne-
merland. Al een jaar is de bi-
bliotheek Kennemerland bezig 
met het onderzoeken van moge-
lijkheden om de aangekondig-
de 10% bezuiniging op het bi-
bliotheekbudget te realiseren. Er 
is gewezen op de gevolgen van 
de bezuinigingen. “Met de voor-
gestelde 10% en met het uitblij-
ven van loon- en prijscompen-
satie zullen wij de vestiging van 
Limmen uiterlijk 1 januari 2012 
moeten sluiten”, zo zei Winters. 
“Door de korting van 87.000 eu-
ro in 2012 zal ook de vestiging 
in Akersloot moeten verdwijnen”. 
Winters vroeg de raad om nog 
eens na te denken of zij zo’n be-
langrijke basisvoorziening in de 
kernen nu werkelijk wil doorvoe-
ren.    
Annemarie Trouw en Jeannet 
van der Krol, directeuren van de 
Sint Maartenschool in Limmen 
kwamen ook aan het woord. “De 
extreme bezuinigingen op de bi-
bliotheek raakt ons en de kin-
deren van Limmen in ons hart! 
Sinds het schooljaar 2006-2007 
heeft onze basisschool een in-
tensieve samenwerking met de 
bibliotheek in Limmen. Onze ei-
gen collectie informatieve boe-
ken is daarom in zijn geheel in-
gestroomd in het bestand van de 

bibliotheek. Onze samenwerking 
heeft geleid tot een constructie-
ve bijdrage aan onderwijskwa-
liteit. Er wordt meer gelezen, er 
is meer leesplezier en door het 
bezoek aan de bibliotheek is de 
kwaliteit van gemaakte werk-
stukken significant toegeno-
men. Wij willen in ons gebouw 
een bibliotheek voor alle kinde-
ren in Limmen van nul tot twaalf 
jaar opnemen. Een bijdrage in de 
vorm van minder bezuinigingen 
is daarbij noodzakelijk. U laat de 
kinderen in Limmen toch niet 
zakken?” 
Als laatste sprak Michel Min. 
“Het gaat niet goed met de ker-
nen. Bij het gemeentehuis is 
geen publieksbalie meer, het 
consultatiebureau in Limmen 
is weggevallen, de bibliotheek-
voorziening staat op de tocht en 
dan wil men ook nog het zwem-
bad Dampegheest sluiten.” Voor 
Michel was de oplossing een-
voudig. “Verhoog de OZB. Dan 
kunnen alle voorzieningen be-
houden blijven. Maar dat lijkt 
wel onbespreekbaar te zijn bij de 
politieke partijen. Ik vind dit als 
burger van Limmen onbestaan-
baar. De ervaring leert, dat wan-
neer een voorziening weg is uit 
de begroting, deze meestal nooit 
meer terugkomt, ook niet in be-
tere tijden.”  (Marga Wiersma).  

Toontje hoger, toontje lager
Limmen - “Mijn huismerel, zo 
mag ik hem nu wel noemen, 
komt als de deur openstaat re-
gelmatig even binnen vliegen”, 
schrijft Gerbrand Castricum uit 
Limmen. “Zijn vaste zitplek is 
dan mijn bouzouki en daar pro-
beert hij dan Griekse dansmu-
ziek ofwel de sirtaki te fluiten. 
Misschien als troost voor de 
Grieken die zelf door de bezui-

nigingen een toontje lager moe-
ten zingen!” 
Ook een mooie digitale foto ge-
maakt? Van een huisdier bijvoor-
beeld, een kind, een grappige si-
tuatie, de tuin of een fraai land-
schap in de omgeving. Stuur 
hem op naar info@castricum-
mer.nl en misschien verschijnt 
uw foto op de voorpagina deze 
zomer!  

Ronddwalen in Antonius 
tijdens reünie op 9 juli
Bakkum - Kinderen hebben 
recht op een zo normaal moge-
lijke opvoedsituatie en zijn ge-
baat bij zo min mogelijk wisse-
lende opvoeders. Daarom sluit 
Kinderhuis Antonius na 75 jaar 
haar deur en kiest Parlan er voor 
zorg te bieden in kleinschalige 
voorzieningen. 

Vanwege de sluiting zijn belang-
stellenden welkom op 9 juli van 
14.00 tot 17.00 uur op de Heere-
weg 114 in Bakkum-Noord. Om 

14.30 uur is er een kort offici-
eel programma met onder ande-
re een terugblik en een doorkijk-
je naar de toekomst. 

Daarna kan men nog een laatste 
keer door het gebouw lopen om 
de sfeer van vervlogen jaren op 
te snuiven. Om 16.30 uur klinkt 
de afscheidsklok en begint voor 
de kinderen van Antonius een 
nieuwe toekomst. Wie van plan 
is langs te komen, kan zich aan-
melden via www.parlan.nl.

Tel. 023 538 22 77
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tot ziens bij

Neem een leuke foto mee naar de 
winkel en bestel voor vader zijn 
eigen vaderdagtaart!

Christoffelvlaai 10-12 pers.
Met foto  €15,00
Slagroomtaart 10-12 pers.
Met foto  €17,95

Jouw 
leukste 
foto!!

VADERDAG

Foto inleveren voor vrijdag 12.00 uur
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.

Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227.
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Vermist:
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.

Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.

Inlichtingen:
 Ria Dol, tel. 0251- 658504.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 17.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
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:
16.975
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

Wildernisexpeditie wordt 
een zinderende thriller
Akersloot- Een drie maanden 
durende expeditie in Canada van 
wildernisgids en auteur Frank 
van Zwol is vorig jaar niet alleen 
uitgelopen op een ware overle-
vingstocht, het leverde ook in-
spiratie op voor het schrijven van 
een nieuwe thriller: Klem. Eerder 
gebruikte de Akersloter zijn ex-
peditie over de Groenlandse ijs-
kap en een vermiste Amerikaan-
se kernbom als inspiratie voor 
een thriller: Het Thule-incident, 
dat prompt genomineerd werd 
voor de Schaduwprijs 2010, voor 
het beste thrillerdebuut van dat 
jaar. 
Op zoek naar inspiratie voor een 
volgend spannend boek maak-
te hij vorige zomer een tocht 
van ruim 1300 kilometer te voet 
en per kano dwars door de rui-
ge Yukon Territories in Canada. 
Samen met echtgenote Jolanda 
Linschooten en hun husky Her-
schel trok hij in het voetspoor 
van de goudzoekers van de 
Goldrush in 1898 over de Chil-
koot Pass en per kano over de 
Yukon River naar het goudzoe-
kersplaatsje Dawson City. Hier 
begon het zwaarste deel van 
de tocht, te voet door de Ogilvie 
Mountains. Door aanhouden-
de zware neerslag veranderden 
beekjes in woest kolkende rivie-
ren die hen tot grote omwegen 
dwongen door het onherberg-
zame terrein. Hierdoor kwamen 
ze ver achter op hun schema en 
moesten ze twee weken zien te 

overleven op wat in de natuur 
voorhanden was. Zo zaten ze let-
terlijk klem in de wildernis. Uit-
eindelijk wisten ze een verlaten 
airstrip te bereiken waarvandaan 
ze met een klein vliegtuigje terug 
konden komen naar de bewoon-
de wereld. Weliswaar kilo’s lich-
ter, maar genoeg spannende er-
varingen rijker om een nieuwe 
thriller te schrijven. 
Van Zwol gebruikte zijn kennis 
van de wildernis en de indiaanse 
cultuur, opgedaan tijdens deze 
drie maanden durende expeditie 
en de eerder in Canada gevolgde 
gidsenopleiding, als achtergrond 
voor zijn nieuwe thriller. Klem 
gaat echter niet over zijn eigen 
overlevingstocht, maar over Roy 
Thorsen, een gedesillusioneerde 
bankier die twaalf jaar lang on-
dergedoken leeft in de Canade-
se wildernis. Op zekere dag blijkt 
zijn blokhut op het tracé van een 
geplande gasleiding te liggen. 
De aanleg van de leiding wordt 
gesaboteerd en Thorsen lijkt de 
aangewezen verdachte. Hij raakt 
niet alleen in conflict met de Ca-
nadese Mounted Police en per-
soneel van de gasleiding, maar 
vooral met zichzelf en zijn verle-
den. Wat volgt is een zinderend 
avontuur in de wildernis. 
Frank van Zwols Klem is een 
doorleefde avonturenthriller. 
Prijs 9,95 euro en verkrijgbaar in 
de boekhandel of gesigneerd te 
bestellen via www.wilderness-
effect.nl. 

Castricum - De politie roept 
eventuele gedupeerden van ver-
nielingen tijdens luilak op aan-
gifte te doen, met name in Cas-
tricum waar een jongen is aan-
gehouden op verdenking van het 
vernielen van auto’s.
Rond 4.00 uur werd op de Gees-
terduinweg een 15-jarige jongen 
aangehouden. Hij fietste met 

Aanhouding in de luilaknacht
een groep leeftijdsgenoten over 
de Geesterduinweg en bleek zes 
autospiegels bij zich te hebben. 
In Castricum zijn ongeveer 20-30 
autospiegels vernield. De poli-
tie vraagt slachtoffers aangifte te 
doen. Daarnaast kwam een mel-
ding van het besmeuren van wo-
ningen met eieren op de Bijlac-
ker.

Akersloot – Zondag tussen 
11.30 en 17.00 uur is een inslui-
per in een woning aan de Gees-
terweg geweest. Vermoedelijk 
kwam de dief binnen via een 

Woninginbraak raam aan de voorzijde van de 
woning. Hij ging er vandoor met 
een tv en telefoon. 
Eventuele getuigen worden ver-
zocht contact op te nemen met 
de politie in Castricum (0900–
8844).

Clusiusleerlingen en theater
Castricum - Vrijdag 10 juni 
speelde theater Roet de produc-
tie Actor Factor voor de tweede 
klassen van het van Clusius Col-
lege Castricum. 
Met deze productie wil zowel 
het Clusius College Castricum 
als Roet zoveel mogelijk jonge-
ren op uitdagende wijze ken-

nis laten maken met theater. Ac-
trice Robin Martens (GTST) is 
een oud-leerlinge van het Clusi-
us College Castricum. Zij is een 
goed voorbeeld van hoe je met 
je VMBO-opleiding, en natuur-
lijk talent en doorzettingsvermo-
gen, in de theaterwereld terecht 
kan komen. 
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Exposities
Castricum - Op zaterdag 18 en 
zondag 19 juni exposeert Kunst-
groep K=me bij lijstenmake-
rij Ida Bakker, Dorpsstraat 102 
in Castricum van 11.00 tot 17.00 
uur. 
O
p zaterdag 25 en zondag 26 ju-
ni exposeren Adriana Nooten-
boom, Martin Leek, Peter Me-
ijering en Hans Goedhart tijdens 
de kunstroute in basisschool 
‘de Binnenmeer’, Langebuurt 
31 (links naast de r.k. kerk) van 
11.00 tot 17.00 uur. 

Henny Huisman terug 
met de playbackshow  
Castricum - Op zaterdag 18 ju-
ni zullen oude tijden herleven 
op het Bakkerspleintje als daar 
de beroemde playbackshow van 
Henny Huisman wordt gehou-
den. Henny Huisman, Jacques 
d’Ancona en Bulletje zullen kin-
deren uitdagen hun playback-
kunsten te vertonen. KPN orga-
niseert dit evenement in samen-
werking met Reggefiber om vol-
doende inschrijvingen te krijgen 
een glasvezelnetwerk in Castri-
cum en Bakkum uit te rollen.
Castricum en Bakkum zijn on-
derweg naar een vernieuwend 
glasvezelnetwerk waardoor on-
der andere  supersnel internet 
en haarscherp tv-kijken binnen 
handbereik komen. Er missen 
echter nog een aantal inschrij-

vingen. KPN roept daarom in-
woners van Castricum en Bak-
kum op om 18 juni naar de show 
te komen, zich in te schrijven en 
daarmee kans te maken op twee 
Sony tv’s. 
Van 10.00 tot 12.00 uur zijn de 
voorrondes en daarna de be-
kendmaking van de twaalf fina-
listen, van 12.00 tot 13.00 uur 
pauze, van 13.00 tot 16.00 uur 
de grote finale tot 16.30 uur. In-
schrijven voor de voorrondes van 
de Mini Playbackshow kan in het 
KPN Glasvezel Infocenter op de 
Geesterduinweg in Castricum. 
Dit kan tot en met vrijdag 17 ju-
ni. Er is een maximum aantal in-
schrijvingen van vijftig deelne-
mers in de leeftijdscategorie van 
vier tot en met twaalf jaar. 

Groots korenfestival 
op het Wilhelminaplein
Akersloot - Zondag 19 juni 
wordt in Akersloot een groots 
muziekfeest gehouden. Ruim 
tweehonderd leden van zeven 
pop/musicalkoren zullen tijdens 
een vier uur durend programma 
op het Wilhelminaplein hun mu-
zikale kunnen ten gehore bren-
gen. Een halfopen podium zorgt 
ervoor dat men vanaf de aanwe-
zige terrassen kan genieten van 
een heel divers genre van koor-
muziek. De deelnemende ko-
ren zijn Hollandse Nieuwe en 
De Meeste Stemmen uit Heems-
kerk, Back in Time uit Obdam, 
Aquariuskoor uit Akersloot, De 
Limbeats uit Limmen, Mucicstar 
uit Castricum, Vrijuit Zingen uit 
Wijk aan Zee. Het muziekfeest 

duurt van 14.00 tot 18.00 uur. 
Het Akersloter Aquariuskoor is 
een van de koren welke deel-
neemt aan het festival. Met als 
thuisbasis de rk kerk op een klei-
ne honderd meter van het plein 
is dit een mooie manier om aan 
belangstellenden te laten horen 
dat zij naast hun kerkrepertoire 
ook een festivalrepertoire heb-
ben. Daarnaast is het optreden 
van Mucicstar een bijzonder leu-
ke deelnemer, maar liefst vijf-
tig kinderen met diverse solisten 
gaan om 14.30 uur hun kunnen 
vertonen
Voor het volledige programma 
en de verschillende aanvangstij-
den kan men kijken op www.ko-
renfestivalakersloot.nl

Moscow Express in Bakkerij
Castricum - Elke maand is er 
een zondagavondconcert in De 
Bakkerij. Op 19 juni treedt The 
Moscow Express op, een nieu-
we band uit Rotterdam. Dit vro-
lijke gezelschap bestaat uit San-
der Carree, voormalig gitarist in 
de band van Mark Lotterman en 
bedenker van het concept Happy 

Avenue, Mike Michels uit Mucho 
Maestro en Hooftpijn, drummer 
Guido en bassiste Renée Over-
beeke. Als het puur om muzika-
le invloeden gaat, komen Primus 
en Tom Waits om de hoek kijken.
Het adres is Dorpsstraat 30 te 
Castricum. De entree is twee eu-
ro, aanvang 22.00 uur.  

Muzikaal genieten tijdens open podium

Uitgeest - Tjerk Knop staat met 
een trekzak op het podium van 
De Zwaan, Rafael Fraga, een 
Portugese muzikant, komt naar 

Uitgeest en Otto Cepella die gi-
taarstukken speelt. Op 18 ju-
ni is er weer een open podium 
in De Zwaan. De muziek wordt 

met microfoons versterkt met 
behoud van het akoestische ka-
rakter. Het podium is voor ieder-
een die op redelijk niveau kan 
zingen en/of een akoestisch in-
strument bespeelt. Voor aanmel-
den mail naar openpodiumde-
zwaan@gmail.com. Het adres is 
Middelweg 5 in Uitgeest. De mu-
ziek start om 20.30 uur. Toegang 
is gratis.

Castricum - Zingen in een vo-
caal octet dat muziek van re-
naissance tot 20e eeuw zingt? 
Beginnend octet ‘Le Cygne’ is op 
zoek naar een tenor en bas. Bel 
06-53457522 of mail jellejan@jj-
klinkert.nl. 

Tenor of bas?  

Raadsels in Source Code
Militair Colter Stevens wordt met 
een schok wakker in een trein 
op weg naar Chicago. Hoewel de 
passagiers hem lijken te kennen 
heeft hij geen idee waar of wie 
hij is. Het laatste wat hij zich her-
innert is een helikoptermissie in 
Irak. Nu zit hij in het lichaam van 
iemand anders, maar voor hij iets 
kan doen vernietigt een bomex-
plosie het complete treinstel en 
alle passagiers. Vlak na de trein-
explosie komt Colter bij in een 
isolatiekamer, ingesnoerd op een 

stoel in zijn militaire gevechtste-
nue. Hij heeft nog steeds geen 
idee wat hem overkomt, behalve 
dat hij toegesproken wordt door 
commandant Carol Goodwin. Zij 
stelt hem kalm een paar vragen 
waar Colter tot zijn verbazing het 
antwoord op weet. 

Dan komen computers tot leven 
en is Colter plots weer terug in 
de trein. Op exact hetzelfde mo-
ment als de vorige keer, voortra-
zend richting Chicago.

Lisa is zeventien jaar en heeft 
een speciale band met paar-
den. In de zomer gaat ze samen 
met haar moeder en zusje Tess 
op vakantie naar Ameland. Tess 
neemt ook haar eigenwijze pony 
Rakker mee. 
Ze verblijven op de kampeer-
boerderij van de achttienjarige 
Kai en zijn vader. Kai’s moeder is 
jaren geleden overleden bij een 

Penny’s Shadow; dramatiek 
en avontuur voor de jeugd

ongeluk met haar geliefde paard 
Shadow. De zwarte hengst heeft 
het overleefd, maar is zwaar ge-
traumatiseerd en onbetrouwbaar 
geworden. 
Kai zag het ongeluk gebeuren 
en heeft daardoor een moeilijke 
band met het paard. Lisa is ervan 
overtuigd dat ze kan helpen met 
Shadow, maar Kai wil hier niets 
van weten. 

Programma 16 juni t/m 22 juni 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur

zondag 20.00 uur 
maandag 18.30 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur 
woensdag 20.00 uur 
“Source Code”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“Pirates Of The Caribbean: 
On Stranger Tides 3D”

maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Blue Valentine (CF)”
donderdag 15.00 uur 

vrijdag 16.00 uur 
zaterdag & zondag 13.30 & 16.00 uur

woensdag 15.00 uur 
“Kung Fu Panda 2 (NL) 3D”

donderdag 15.00 uur 
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag & zondag 16.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

“Penny’s Shadow”
zaterdag & zondag 13.30 uur 

“Rio (NL) 3D”
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Straatspeeldag bij Visser ’t 
Hooftschool groot succes
Castricum – Op 1 juni konden 
ruim 200 kinderen vrij op straat 
spelen zonder gehinderd te wor-
den door het verkeer. Het doel 
van deze dag is het verbeteren 
van de verkeersveiligheid van 
de kinderen. De gemeente heeft 
de afgelopen maanden haar 
best gedaan om dit ook te rea-
liseren. Op het wegdek is lees-
baar dat men zich in een school-
zone begeeft. Er zijn extra veili-
ge parkeerhavens aangelegd en 

mede door kleurrijke palen bij 
de schoolpoort kunnen de kin-
deren veilig de verkeerssituatie 
aanschouwen. Ze konden onder 
andere kiezen uit touwtrekken, 
limbodansen, levend stratego, 
snoephappen en niet te vergeten 
spelen op hun zelf meegebrach-
te steps, fietsen en loloballen. 
Helaas kwam er een einde aan 
deze speeldag. Moe maar vol-
doen gingen de kinderen weer 
naar huis.

Zomermarkt bij Reakt
Castricum – Op donderdag 16 
juni is er een zomermarkt op 
het terrein van Dijk en Duin. De 
markt wordt georganiseerd door 
Reakt dagbesteding en arbeids-
rehabilitatie.
Op de markt staan diverse 
kraampjes waarin voorwerpen 
te koop zijn die door deelne-
mers van Reakt zijn gemaakt, zo-
als kaarten, kettingen en schil-
derijen. Ook is er een kraam 
van Reakt-project Echt Bak-
kums Groen. Hier zijn planten, 

verschillende soorten onbespo-
ten groenten en andere artike-
len te koop. De opbrengst van de 
markt wordt gebruikt om nieuwe 
materialen aan te schaffen voor 
de diverse Reakt-onderdelen. Er 
is een terras om even uit te rus-
ten en gezellig iets te drinken. 
Het geheel wordt opgeluisterd 
door een swingende live band. 
De zomermarkt begint om 13.30 
uur en eindigt om 16.00 uur. De 
locatie is De Clinghe op het ter-
rein van Dijk en Duin.

Oneens met afspraken 
sociale werkvoorziening
Castricum - Het Congres van 
de Vereniging van Nederland-
se Gemeenten (VNG) heeft 8 ju-
ni het onderdeel ‘werk’ uit het 
bestuursakkoord met het ka-
binet verworpen. De gemeen-
ten zijn het oneens met de af-
spraken over de sociale werk-
voorziening. Het kabinet wil dit 
geheel overdragen naar de ge-
meenten, maar stelt daarbij on-
voldoende geld beschikbaar om 
deze taak goed uit te voeren. 
Er blijft te weinig geld over om 
mensen aan een reguliere baan 
te helpen, waardoor veel men-
sen in een uitkering zullen be-
landen. Ook voor de PvdA fractie 
van Castricum was dit reden om 
een motie in te dienen in de ge-
meenteraad om tegen dit onder-
deel van het bestuursakkoord 
te zijn. Vorige week werd de-

ze motie in stemming gebracht 
en op pre-advies van het colle-
ge stemde VVD, CDA en CKenG 
tegen en werd de motie helaas 
niet aangenomen. Raadslid Peter 
Verduin van de PvdA: “Gelukkig 
stonden tijdens het VNG con-
gres 86% van de gemeenten wel 
achter het standpunt gelijk aan 
de motie van de PvdA. Nu is het 
kabinet aan zet. Nemen zij de-
ze uitgestoken hand van de ge-
meenten aan om samen te wer-
ken aan een eerlijker plan voor 
de sociale werkvoorziening en 
de onderkant van de arbeids-
markt? Ik hoop op een construc-
tieve opstelling. Niet alleen in 
het belang van het openbaar be-
stuur in ons land, maar vooral in 
het belang van al die mensen die 
op bedrijven als WNK zijn aan-
gewezen.”

Glasvezel in Castricum en 
Bakkum bijna een succes!
Castricum – De mogelijkheid 
op de aanleg van het hypermo-
derne glasvezelnetwerk in Cas-
tricum komt bijna in zicht. Op dit 
moment heeft 17% van de huis-
houdens in Castricum en Bak-
kum zich aangemeld voor een 
glasvezelabonnement. Het be-
oogde resultaat van de 30% is 
hiermee nog niet bereikt. Daar-
om heeft Glashart de inschrijf-
termijn verlengd. Inwoners van 
Castricum en Bakkum kunnen 
zich nog aanmelden voor een 
glasvezelabonnement tot 17 ju-
li. Glashart heeft voldoende ver-
trouwen in het project en wil de 
inwoners van Castricum en Bak-
kum een laatste kans bieden. 
 
Feestelijke activiteiten
De feestelijke inschrijfdag van 

zaterdag 4 juni was een groot 
succes. 
Op het Bakkerspleintje organi-
seerden de drie service provi-
ders (KPN, XMS en Kick XL) ge-
zamenlijk feestelijke activiteiten 
rondom dit inschrijfmoment. Er 
waren diverse activiteiten voor 
de kinderen, zoals de aanwe-
zigheid van de jeugdheld Bob 
de Bouwer. De dag startte met 
koffie en gebak en eindigde met 
een borrel.
 
Tuinprikkeractie 
Elk huishouden dat een glasve-
zelabonnement heeft afgesloten 
in Castricum en Bakkum heeft 
een Glashart tuinprikker ontvan-
gen. Deze actie blijft actief tij-
dens de verlengingsperiode. De 
tuinprikker wordt in de tuin ge-

plaatst. Aan het eind van de ver-
lengingsperiode verloot Glas-
hart een iPad onder de inwoners 
die de tuinprikker hebben laten 
staan. 
 
Unieke kans
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 een glasvezelabon-
nement bestelt bij een van de 
deelnemende service providers 
zal Glashart starten met de aan-
leg. Wordt de 30% niet behaald, 
dan gaan andere plaatsen voor. 
 
Meer informatie is te vinden via 
www.glashart.nl/castricum.

Open auditieavond bij 
Theatergroep C-squad
Castricum - Op maandag 20 
juni om 20.00 uur houdt thea-
tergroep C-squad uit Castricum 
een open auditieavond voor en-
thousiaste zangers, zangeressen 
en musici.

C-squad stond afgelopen mei 
met hun eerste voorstelling ‘Fa-
med’ in theater de Dansende 
Duinen en de reacties van het 
publiek waren overweldigend. 
Met name de samenzang, de 

voortreffelijke band en de humor 
in het verhaal kregen zeer loven-
de kritieken. Wie een impressie 
wil zien van de afgelopen show 
kan de website van C-squad be-
zoeken.
Inmiddels is de groep onder de 
bezielende leiding van regisseur 
Patrick Kamoen begonnen met 
het uitwerken van nieuwe ideeën 
voor de volgende show. Ook de-
ze show belooft een waar spek-
takel te worden. De groep wil 
graag iets uitbreiden en houdt 
daarom een open auditieavond 
voor nieuw talent. Van auditan-
ten wordt gevraagd een nummer 
voor te bereiden en ten gehore 
te brengen. 
Verder wordt op de avond zelf 
aandacht besteed aan de dans- 
en toneelvaardigheden van de 
auditanten onder leiding van 
choreografe Ellen Janssen en  
regieassistente Jantien Stuifber-
gen. Daarnaast is de band van 
C-squad in het bijzonder op zoek 
naar een bassist en blazers.

Aanmelden kan via de website 
www.c-squad.nl.  

Speeltoestel verbrand tijdens luilak
Akersloot - In de nacht van vrij-
dag op zaterdag, luilaknacht, 
hebben vandalen rond 1.30 uur 
het speeltoestel op de hoek 
Dorpsstraat/Koningsweg in 
brand gestoken. Van de voorheen 
mooie gele glijbaan is niets meer 
over dan een zwartgeblakerd ge-
raamte. Door de grote hitte, die 
vrijkwam bij de brand, raakten de 
omliggende bosschages en bo-
men zwaar beschadigd. De hitte 
was zo intens dat een groot raam 
van de naastgelegen dierenarts-
praktijk is gesprongen. De snel 
aanwezige brandweer kon erger 
voorkomen. Van de dader geen 
spoor, enkel een lege fles was-
benzine was achtergelaten als 
stille getuige.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE BEzwAAR- 
EN BEROEPsChRIftEN

De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt zit-
ting op maandag 20 juni a.s. om 19.30 uur in de raad-
zaal van het gemeentehuis, Middelweg 28, alhier. Op 
deze openbare zitting zullen ongeveer op de tijden als 
hierbij vermeld de navolgende bezwaarschriften aan de 
orde komen.

19.30 uur Het bezwaarschrift van de heer R.P.M. van den 
Berg, Lagendijk 11, 1911 MT Uitgeest, d.d. 4 april 
2011, tegen het besluit namens Burgemeester en 
Wethouders tot stillegging van de werkzaamhe-
den aan de Busch en Dam 8, te Uitgeest.

20.00 uur Het bezwaarschrift van de fam. A.T. van der Laan, 
De Bonkelaar 8, 1911 XW Uitgeest, d.d. 18 april 
2011, tegen het besluit van Burgemeester en 
Wethouders d.d. 31 maart 2011, tot weigering om 
een dakkapel te plaatsen op het perceel De Bon-
kelaar 8. 

20.30 uur Het bezwaarschrift d.d. 11 februari 2010, herzien 
op 25 februari 2010, van Stichting Vluchtelingen-
werk Noordwestholland, Postbus 252, 1960 AG 
Heemskerk, tegen het besluit d.d. 19 januari 2010 
van Burgemeester en Wethouders, verwoord in 
de brief van 22 januari 2010, verzonden door de 
gemeente Castricum, om per 1 januari 2011 de 
maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen 
en generaal pardonners uit te laten voeren door 
Inova.

VERGADERING wElstANDsCOMMIssIE

De Welstandscommissie behandelt op maandag 20 juni a.s. 
de bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van 
de te behandelen bouwplannen ligt vanaf donderdag 16 juni 
ter inzage bij de balie van de afdeling Publiekszaken. Voor in-
zage in de te behandelen bouwplannen, het bijwonen van de 
vergadering en overige informatie over welstandszaken kunt 
u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, mevrouw 
K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

ONtVANGEN AANVRAGEN 
OMGEVINGsVERGuNNING
 
Ontvangstdatum
07-06-2011 OV 2011-074 Melis Stokelaan 1-3  
  Het plaatsen van 
  reclame

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

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN 

Verzenddatum
09-06-2011  OV 2010-040 Provincialeweg 4-6  
  Het oprichten van 29
  appartementen
09-06-2011  OV 2010-041 Provincialeweg 4-6  
  Het oprichten van 43  
  appartementen
09-06-2011  OV 2010-041 Provincialeweg 4-6  
  Het oprichten van 27  
  woningen
15-06-2011  OV 2011-055 Busch en dam 23   
  Het plaatsen van 
  2 dakkapellen
15-06-2011  OV 2011-068 nabij Sternstraat 2A  
  Het plaatsen van een 
  bouwkeet, container 
  en opslaan
  bouwmaterialen

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen afgegeven of gewei-
gerde vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken met ingang van de dag na bekendmaking van 
het besluit te worden ingediend en gericht te worden 
aan het College van burgemeester en wethouders.  

VERDAGING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uit-
geest maken bekend dat zij in het kader van artikel 
3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, hebben besloten voor de volgende aan-
vraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: 

Verzenddatum

20-12-2010 OV 2010-032 Waldijk 2 
  Het oprichten van 
  12 woningen

Inlichtingen over de mogelijkheid tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen dit besluit zijn ver-
krijgbaar bij de afdeling Ruimte. Een bezwaarschrift 
gericht aan het College van burgemeester en wet-
houders dient binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van het besluit te worden ingediend.

Steunpunt huiselijk geweld Kennemerland
Het nieuwe Steunpunt Huiselijk 
Geweld Kennemerland is een aan-
spreekpunt voor slachtoffers en 
plegers van huiselijk geweld. Het 
is ook bedoeld voor iedereen in 
hun omgeving en voor beroeps-
krachten. Op het (afgeschermde) 
telefoonnummer 0900 - 126 26 26 
wordt niet alleen geluisterd, maar 
ook samen naar een oplossing ge-
zocht. Zo kunnen de medewerkers 
van het steunpunt bellers in contact 
brengen met andere instanties, zo-
als politie of maatschappelijk werk.
Heeft u vragen over huiselijk ge-
weld, wilt u een melding doen of 

wilt u hulp of advies? Bij het Steun-
punt Huiselijk Geweld Kennemer-
land werken ervaren hulpverleners 
die de situatie goed begrijpen. Zij 
geven advies en kunnen u in con-
tact brengen met hulpverleners 
in de regio die u het best kunnen 
helpen. Als u belt (anoniem bellen 
mag ook!) dan wordt u gevraagd 
uw postcode in te toetsen. Daarmee 
komt u vanzelf bij het steunpunt in 
uw regio. Is er direct gevaar? Aarzel 
dan niet en bel 112.
Bij huiselijk geweld denken veel 
mensen aan lichamelijk geweld en 
mishandeling. Maar ook vernede-

ring, verwaarlozing, seksueel mis-
bruik en financiële uitbuiting zijn 
vormen van huiselijk geweld. Huise-
lijk geweld wordt gepleegd door ie-
mand uit de huiselijk kring van het 
slachtoffer. Dit kan de eigen partner 
zijn, een ander gezinslid, iemand 
uit de familie, een huisvriend of een 
ex-partner.

Huiselijk geweld komt veel voor 
en is zeer ingrijpend. Soms is het 
geweld eenmalig, soms duurt het 
maanden of zelfs jaren. Vaak is door 
huiselijk geweld ‘thuis’ geen veilige 
plek meer.



pagina 14 15 juni 2011

Castricum - Richard Bloedjes  
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips  
over verschillende consumen-
tenzaken. Deze maand behan-
delt hij ‘sparen’.

Sinds de kredietcrisis en de fi-
nanciële onzekerheid is traditio-
neel sparen op een spaarreke-
ning weer een hot item. Mensen 
kiezen vaker voor zekerheid en 
het daarmee gepaard gaande la-
gere rendement. Het hebben van 
een financiële buffer en een vast 
inkomen wordt gezien als een 
noodzaak. Deze maand hebben 
de meeste mensen in loondienst 
weer hun vakantiegeld ontvan-
gen. Wat kunt u nu het beste met 
dit geld doen? Gebruiken voor 
een leuke vakantie, of toch beter 
opzij zetten?

Meer rente voor uw spaargeld
Mijn inziens is het altijd goed om 
te sparen. Het beste is om maan-
delijks een (vast) bedrag opzij te 
zetten. Veel mensen kijken ech-
ter niet meer naar hun spaarre-
kening om nadat deze geopend 
is. Dat is jammer, want er komen 
regelmatig nieuwe producten op 

de markt die beter aansluiten op 
het behalen van uw spaardoelen. 
Daarnaast zijn er producten die 
inspelen op fiscale mogelijkhe-
den en extra vrijstellingen.  
Bovendien loont het de moeite 
om na te gaan of de rentever-
goeding die u ontvangt nog 
steeds aantrekkelijk is. Zo kunt u 
bijvoorbeeld ten opzichte van 
andere banken, bij ons tot wel 
0,6 procent meer rente ontvang-
en voor uw spaargeld. Dit is op 
een spaarsaldo van 10.000 euro 
dus 60 euro per jaar!

Wat is uw spaardoel?
Wilt u graag uw geld opzij zet-
ten? Bedenk dan eerst wat uw 
spaardoel is. Zo kunt u het pro-
duct kiezen dat het beste bij u 
past. Wilt u bijvoorbeeld uw geld 
lang vastzetten of wilt u er juist 
op ieder moment over kunnen 
beschikken? Heeft u nu een be-
drag dat uw wilt vast zetten of 
wilt u juist een bedrag hebben 
na een bepaalde spaarperiode? 
Spaart u voor de studie van de 
kinderen of voor een eigen huis? 
De beste spaarrekening bestaat 
niet. Maar voor ieder doel be-
staat er wel een specifieke 
spaarrekening met de meest 
gunstige voorwaarden.

Wij helpen u graag verder
Wilt u weten wat voor u de beste 
oplossing is? Stap dan bij ons 
binnen voor een vrijblijvend ad-
viesgesprek. Wij helpen u graag 
verder. Univé Noord-Kennemer-
land is te vinden in Heemskerk 
aan de Maerelaan 6, tel (0251) 
657 075 en in Limmen aan De 
Drie Linden 1, tel. (072) 505 35 
81. Sparen is altijd goed, maar 
doe het wel verstandig en stem 
de zaken goed op elkaar af!

Wat doet u met 
uw vakantiegeld?

Leuke vaderdagcadeaus 
nu in De Wereldwinkel
Castricum - Wie op zoek is naar 
origineel cadeau voor Vaderdag, 
doet er goed aan eens bij de We-
reldwinkel binnen te lopen. Afri-
kaans bier om van te genieten 
bijvoorbeeld. Mongozo bete-
kent ‘proost’ in de taal van het 
Afrikaanse Chokwe-volk. Oude 
biertradities en nieuwe brouw-
methoden heeft Mongozo ver-
mengd tot vijf exotische bie-
ren. De ingrediënten en recep-
ten zijn afkomstig uit uiteenlo-
pende windstreken zoals Gha-
na, Sri Lanka, Ghana, Indonesië, 
Costa Rica en Brazilië. Ook heeft 
de Wereldwinkel een assorti-
ment kookboeken. Samen met 

barbecuesauzen, kruiden en een 
stoer schort wordt Vaderdag een 
feest. Zet vader in een hangmat 
of hangstoel en zijn dag kan niet 
meer stuk. En neem gelijk een 
fles vonkelwijn of een ander ca-
deautje mee voor de geslaagden 
in de omgeving. 

Wereldwinkels en Fair Trade 
Shops verkopen niet zomaar ca-
deaus. Elk product uit het assor-
timent is met zorg en volgens 
fairtrade criteria ingekocht. On-
dernemers in ontwikkelingslan-
den krijgen op deze manier de 
kans een beter bestaan op te 
bouwen. 

Zondag 25e editie ringsteken

Limmen – Op zondag 19 ju-
ni is voor de 25e keer ringste-
ken in Limmen. Tijdens deze 
editie is er extra aandacht voor 
de (aan)kleding en medewer-
king van een echte keurmees-

ter. Het evenement vindt plaats 
op de Dusseldorperweg voor ca-
fé de Lantaarn. Aanvang 13.30 
uur. Ringsteken of ringrijden is 
een folkloristische traditie waar-
bij men, gezeten te paard of van-

af een wagen, een lans door een 
ring probeert te steken. Deelne-
mers kunnen zich opgeven via 
inschrijven@ringstekenlimmen.
nl. Kijk voor meer informatie op 
www.ringstekenlimmen.nl. 

Een week lang korting 
bij boekhandel Schuyt!

Uitgeest - Van maandag 20 tot 
en met zaterdag 25 juni is het 
actieweek bij Boek- & Kantoor-
boekhandel Schuyt aan de Mid-
delweg in Uitgeest. Elke dag 
wordt een andere artikelgroep 
in het zonnetje gezet en voor die 
artikelen geldt één dag lang een 
bijzondere prijs. Zo krijgt men 
bijvoorbeeld op dinsdag korting 
op alle mappen. Of het nu gaat 
om een eenvoudig snelhech-
termapje of om een luxe multo-
map; iedereen betaalt één dag 
lang 15% minder. Zaterdag is 
schrijfdag bij  Schuyt. Dan zijn  
alle pennen, potloden, fijnschrij-
vers, markers et cetera maar 
liefst 20% goedkoper. Deze spe-
ciale korting geldt ook voor top-
merken, zoals Parker, Waterman, 

Lamy en Stabilo! En zo is er el-
ke dag van de week een andere 
speciale kortingsactie.
Naast de dagacties ruimt Schuyt 
alle Papicolor-artikelen op. De 
kast met luxe gekleurde vel-
len papier en karton, kaarten 
en enveloppen wordt leegver-
kocht voor de helft van de ge-
wone prijs. Na de zomervakantie 
zal de gehele Papicolor-collectie 
vervangen worden door een heel 
nieuw aanbod in frisse nieuwe 
kleuren. 
Tenslotte is er als speciaal koopje 
van de week een handige plak-
banddispenser te koop voor 75 
cent, inclusief drie rollen plak-
band. Elders in deze krant vindt 
men een overzicht van alle aan-
biedingen. 

Mucicstar op Bakkersplein
Castricum - Op 2 juli wordt er 
uitgebreid gevierd dat het Bak-
kersplein een jaar bestaat. Ook 
het Castricumse kindershowkoor 
Mucicstar is daar bij aanwezig.
Zij zullen optreden in de mu-
ziektent tussen 13.00 en 15.00 
uur. Ook wordt er een karaoke-
wedstrijd georganiseerd, waar-
bij mooie prijzen te winnen zijn.  
Kinderen die zich hier voor wil-
len opgeven kunnen een email 
sturen naar Heidi@mucicstar.nl 

of bellen naar 06 47773116. Mu-
cicstar beleeft dit jaar het twee-
de lustrum, want ze bestaan dit 
jaar tien jaar en dat wordt in ok-
tober gevierd met een groots op-
gezette show. 

In deze tien jaar passeerde ruim 
vijfhonderd kinderen en nog 
steeds zingen er ruim veertig ta-
lenten in de leeftijd van 4 tot 17 
jaar bij deze inmiddels voor Cas-
tricum vertrouwde groep.  
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Castricums college verwel-
komt Plus Wandel4daagse
Castricum - Van woensdag 15 
juni tot en met zaterdag 18 ju-
ni vindt het eerste lustrum van 
de Plus Wandel4daagse plaats. 
De wandelaars maken daar-
bij ook kennis met de polders in 
de gemeente Castricum: op vrij-
dag 17 juni. Dan lopen de deel-
nemers aan de 25km-route door 
Akersloot en Limmen. Zij worden 
welkom geheten door het colle-
ge van Castricum, die hoopt met 
deze ‘ontvangst’ een trend in het 
leven te roepen die in komende 
jaren ook navolging zal krijgen in 
de andere twaalf Plus Wandel-
vierdaagse gemeenten.
Nu al is de Plus Wandel4daagse 

landelijk het grootste meerdaag-
se wandelevenement na de Vier-
daagse van Nijmegen. Le Cham-
pion, die ook de Halve Marathon 
van Egmond organiseert, ver-
wacht in de toekomst een klei-
ne 10.000 wandelaars naar het 
evenement te trekken, tegenover 
7.000 in 2010. 
Ook dit jaar zullen de horecabe-
drijven ’t Hoorntje, De  Vriend-
schap en De Burgerij de wan-
delaars gastvrij ontvangen. Cas-
tricum hoopt dat wandelaars na 
hun kennismaking met deze re-
gio nog eens terugkomen om 
wandelend of fietsend het ge-
bied verder te verkennen. 

Winst voor Jaap Kaandorp
Castricum - Voor de vierde keer 
dit vliegseizoen stonden er twee 
vluchten op het programma van 
duivenvereniging De Gouden 
Wieken.  Zo was er de laatste Vi-
tesse vanuit het Belgische Pom-
meroeul (225 km) en de vier-
de fondvlucht vanuit het Fran-
se Bourges dat hemelsbreed 325 
kilometer vanaf Castricum is ge-
legen.
Er waren 82 duiven door de di-
verse leden meegegeven die om 
tien over half
negen konden beginnen aan 
een pittige klus. De moeilijk-
heid was deze keer de wind die 
uit het westen kwam en rede-
lijk hard waaide plus het regen-
achtige weer in Noord-Holland. 
Hierdoor werden de snelhe-
den enigszins gedrukt. Maar de 
vierjarige doffer van Jaap Kaan-
dorp had maling aan de elemen-
ten en kwam als een speer naar 

huis. Jaap klokte de doffer om 
15.49.16 dus na ruim zeven uur 
vliegen. Tweede werd Gerhard 
Tromp en de derde duif was van 
Cees de Wildt. 
In Pommeroeul stonden de 89 
sprinters van de Gouden Wie-
ken te trappelen om losgelaten 
te worden en het startsein werd 
om 11.00 uur gegeven, de af-
stand was geen probleem, want 
in vlot tempo kwamen de duiven 
naar huis. Als eerste klokte An-
ton Tromp een duif, op de voet 
gevolgd door een duif van
Gerhard Tromp. Jaap Kaandorp 
wist zich als derde op de uitslag 
te plaatsen.
De snelste duif overbrugde de 
afstand met een gemiddelde 
snelheid van bijna
95 kilometer per uur. Vierde werd 
een duif van Sander de Graaf die 
hiermee tevens de Vitessekam-
pioen is geworden.

TVC heeft acht kampioensteams

Castricum - Tennisvereniging 
Castricum is zeer succesvol ge-
weest in de afgelopen voor-
jaarscompetitie. Liefst zeven se-
niorenteams en een jeugdteam 
werden kampioen in hun klasse. 

Het begon met het jongste team 
tot en met tien jaar dat een paar 
weken geleden ongeslagen 
kampioen werd en eindigde af-
gelopen zondag, waarop de da-
mes landelijk vierde klasse na 
een beslissingswedstrijd de titel 
in de wacht sleepten. Daarmee 
behaalde meer dan 20% van de 
34 ingeschreven seniorenteams 
de eerste plaats. 

Het eerste damesteam van El-
len Jonker werd kampioen van 
de dinsdag tweede klasse, na-
dat ze hun laatste thuiswedstrijd 
overtuigend hadden gewonnen 
van Assumburg 1 en hun naaste 
concurrenten Limmen 1 en DOG 
1 tegen elkaar gelijk speelden. 

Het zondag landelijk tweede ge-
mengd team van Djuke de Heer 
had slechts een punt nodig in 
hun laatste uitwedstrijd tegen 
Alkmaar 6 en dat werd precies 
gehaald, zodat ze op de eerste 
plek van de zesde klasse eindig-
den. Het eerste damesteam van 
Linda Kuys behaalde de titel van 

TVC viert het kampioenschap van het eerste damesteam..

de zondag derde klasse door uit 
met 3-2 te winnen van naaste 
concurrent Uitgeest 1. 
Ook bij de heren werd er feest 
gevierd. Het zaterdag heren 1 
team van Edwin van der Vliet 
werd afgelopen weekend over-
tuigend en ongeslagen kam-
pioen van de tweede klasse 
door uit met 5-1 te winnen van 
WOC 2. Datzelfde deed het he-
ren 1 45+ team van Henk Zon-
neveld, dat met dezelfde cijfers 
5-1 thuis won van Westzijder-
veld 1 en kampioen werd van de 
tweede klasse. Het derde zater-
dag gemengd team van Solan-
ge de Hoogh moest daarente-
gen hard knokken bij de direc-
te concurrent Marquette 1 voor 
de hoogste klassering.  De eind-
stand werd echter 3-2 in het 
voordeel van de Castricummers 
en zo werd de titel van de vijfde 
klasse veilig gesteld. Als laatste 
werden de dames 1 van Natasja 
Mooij kampioen van de zondag 
landelijke vierde klasse. Wel was 
een beslissingswedstrijd nodig 
tegen Assumburg 2 in Heems-
kerk, omdat beide teams gelijk 
waren geëindigd. Deze wedstrijd 
werd met 3-3 afgesloten en dat 
was voldoende voor het kampi-
oenschap. Al met al een prachtig 
resultaat voor de seniorenteams 
van TVC, die met een recordaan-
tal van 34 aan de voorjaarscom-
petitie hebben deelgenomen. 

Drie kampioensteams 
bij TC Bakkum junioren
Bakkum - Vorige week was er 
voor een drietal juniorenteams 
van Tennisclub Bakkum een 
feestje te vieren omdat zij kampi-
oen werden in de districtjeugd-
competitie. 
Het tweede team van de jon-
gens tot en met  tien jaar, die op 
woensdag op de driekwart baan 
in de tweede klasse uitkwamen 
werd knap eerste en promo-
veert naar de eerste klasse. Een 
opmerkelijke prestatie van dit 
team (zie foto) bestaande uit Tim 
Bruijnis, Ids Nijmeijers, Matthies 
Koole, Siebe Tolsma en Jon Kuijs, 
omdat een aantal spelers voor 

het eerst competitie speelden. 
In de zaterdagcompetitie meisjes 
tot en met  twaalf jaar werd het 
eerste team, gevormd door Re-
gan Vonk, Noortje Koeman, Britt 
Laan, Emma Schippers en Puck 
Heerkens, kampioen in de eer-
ste klasse. Dit resultaat werd be-
reikt dank zij een prima 5-1 over-
winning op mede titelkandidaat 
Deuce. 

Het jongensteam Bakkum 1 tot 
en met veertien jaar, dat op za-
terdag uitkwam in de tweede 
klasse, zette ook een geweldige 
prestatie neer. In de laatste com-

petitiewedstrijd boekten zij een 
6-0 zege op Westzaan 1 en be-
haalden hiermee het kampioen-
schap met een verschil van maar 
liefst elf punten op de nummer 
twee, Elckerlyc 1. Het team be-
staande uit Maurizio Brenna, 
Lars Uiterwijk Winkel, Tijmen 
van der Horst, Bas Bruijnis, Sam 
Veldt en Rutger Coppoolse, pro-
moveert naar de eerste klasse.

Los van de kampioenen is er ook 
door de andere teams heel goed 
gepresteerd. Het team met Jen-
na Assink, Lieke Huisinga, Finn 
Rijk, Harald de Vries en Rick Ver-
plancke, dat in drie keer op rij in 
de vorige competitiejaren kam-
pioen op de ¾ baan is gewor-
den, speelde voor het eerst op 
een volle baan en is knap derde 
geworden. Jeugdtrainer Marieke 
Klijn constateerde ook dat bij de 
jongens Floris Heerkens, Mat-
teo Vitale en Emil Elmir tennis-
technisch een grote sprong heb-
ben gemaakt. Dat geldt ook voor 
Sterne Oosterlaar. Verder pres-
teerde Noa Rozemeijer in deze 
competitie heel goed. Op de vrij-
dag heeft ze in de categorie tot 
en met veertien jaar veel wed-
strijden gewonnen. Ze speel-
de ook op zaterdag bij de meis-
jes tot en met tien jaar en werd 
met haar team tweede. Omdat zij 
in de kwalificatiewedstrijden van 
het Jeugd Districtskampioen-
schap bij de meisjes tot en met 
tien jaar tweede wist te worden, 
is zij toegelaten tot het hoofd-
toernooi. 

Bakker kampioen Dubbelschaak
Bakkum - Na een enerveren-
de slotavond op 31 mei werd 
Bob Bakker verrassend kampi-
oen Dubbelschaak van Schaak-
club Bakkum. In deze extra com-
petitie van tien avonden, waar-
bij twee kortere partijen op een 
avond worden gespeeld, wa-
ren op de slotavond nog vier 
kanshebbers. In ronde 19 stre-
den koplopers Peter Siekerman 
en Gren Noteboom tegen el-
kaar. Na een enerverende par-

tij wist Siekerman uiteindelijk op 
tijd te winnen. Bob Bakker ver-
sloeg verrassend Fons Vermeu-
len. In de beslissende ronde 20 
maakte Bakker met een specta-
culaire aanval een einde aan de 
illusies van Noteboom. Vermeu-
len wist in een bizarre partij Sie-
kerman te verslaan en zo werd 
de eindstand: 1. Bob Bakker, 2. 
Peter Siekerman, 3. Arno Schlos-
ser, 4. Fons Vermeulen en 5. Gren 
Noteboom. 
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FC Uitgeest 12 kampioen!
Uitgeest - Met twee wedstrijden 
minder gespeeld dan alle ande-
re elftalen in de poule, is FC Uit-
geest 12 kampioen geworden. 
“Er zijn goede wedstrijden ge-
speeld tegen naaste concurren-
ten als Limmen en ADO’20”, al-
dus Thijs de Groot de aanvoer-

der. Staand v.l.n.r.: Dubelaar, van 
Haaster, Liefting, van der Vel-
de, de Groot, De Wildt, Brug-
man, Brantjes. Midden v.l.n.r.: De 
Groot (C). Zittend v.l.n.r.: Schave-
maker, Heine, Steen, Bakker, Ris. 
Afwezig: Breetveld, Savenij, Van 
der Velde. 

Frank Rodenburg 
Vitessekampioen
Uitgeest - Zaterdag 11 juni 
moest de beslissing vallen wie 
de Vitessekampioen van 2011 
zou worden bij vereniging de 
Vliegende Vleugels. Met onder-
ling een klein puntenverschil 
was er nog van alles mogelijk. 
Er waren relatief weinig duiven 
in de cours, dus de punten lopen 
dan snel omlaag. De zevende en 
laatste Vitessevlucht werd gevlo-
gen vanuit Pommeroeul met elf 
deelnemers met 86 duiven over 
een afstand van 240 km. Met re-

delijk goed weer en  een mati-
ge zuidwesten wind werden de 
duiven om 11.00 uur gelost. Al 
om 13.29.35 u. werd de eerste en 
snelste duif gemeld bij Dirk de 
Bruin. De snelheid van de duif 
bedroeg 1606.363 m.p.m. goed 
voor ruim 96 km.p.uur. Net als 
vorige week pakte Dirk met twee 
duiven de eerste plaats in de ver-
eniging. Tevens was deze snel-
heid goed voor een vierde plaats 
in het Rayon B. tegen 1218 dui-
ven. Eindstand Vitesse onaan-

gewezen: eerste Frank Roden-
burg, tweede  Comb. Kerssens-
Krom en derde  Gerard Twaalf-
hoven. Aangewezen. Eerste Ge-
rard Twaalfhoven, tweede Frank 
Rodenburg en derde Dirk de 
Bruin. De duifkampioen, de duif 
met het hoogste aantal vergaar-
de punten op de Vitessevluch-
ten ging naar Gerard Twaalfho-
ven met zijn 09-675. 

Ook werd er later op de dag nog 
een Dagfondvlucht vanuit het 
Franse Bourges gevlogen. Door 
vijftien deelnemers waren 233 
duiven ingekorfd. In Bourges 
met een afstand van 626km wer-
den de duiven om 8.40 uur ge-
lost met een zwakke z.z. weste-
lijke wind, onderweg toenemend 
in kracht en af en toedraai-
end naar het westen. De duiven 
moesten onderweg enkele fel-
le regenbuien trotseren om de 
thuisplaats weer te bereiken. Al 
om 15.35.42 uur werd de eerste 
en tevens snelste duif gemeld in 
Uitgeest bij de Dutch Day Racers 
alias Piet van Hoolwerff. 

De snelheid bedroeg 1506.373 
m.p.m. goed voor ruim 90 
km.p.uur. Uitslag van zaterdag 
11 juni luidt als volgt:  1-2-10-
15-17-18-20-23-24-30-34-36-
48-52-57e Dutch Day Racers, 
3-7-8-14-40-42-43-46-51-58e  
Hein Berkhout en 4-12-25-26e  
Gerard Twaalfhoven. Deze over-
winning van de Dutch Day Ra-
cers was tevens goed voor een 
eerste en een vierde plaats in het 
Rayon B. tegen 1465 duiven.

Zwarte band voor Abel
Uitgeest - Zondag 5 juni is de 
zestienjarige judoka Abel Stam, 
voormalig inwoner van Uitgeest 
en nu woonachtig in Groet, ge-
slaagd voor zijn zwarte band ju-
do. Samen met zijn sparringpart-
ner Joris Rookhuijzen wist hij 
een sterk en overtuigend exa-
men neer te zetten, tot volle te-
vredenheid van de examencom-
missie van de Judo Bond Neder-
land in de Sporthal in Beverwijk. 

Pech voor Eric Ott
Uitgeest - De wedstrijd op 11 
juni in Assen is voor Eric Ott niet 
volgens plan verlopen. Hij had 
pech met de motor en later ook 
nog pech met het weer.
Na de eerste twee trainingen 
bleek dat zijn versnellingsbak 
stuk was. Er werd een nieuw 
blok geregeld. Omdat het had 
geregend startte Eric op regen-

banden vanaf P15 en reed ver-
volgens om iedereen heen in de 
derde bocht. 
Hij kwam als zeventiende door 
na de eerste ronde. Uiteinde-
lijk werd Eric dertiende, wat drie 
punten opleverde. De volgende 
wedstrijd is in Öschersleben op 
2-3 juli waar ook Alex Ott van de 
partij is.

Uitgeest scoort als tweede 
in onderzoek vriendelijkheid
Uitgeest - Heemskerk is in de 
verkiezing MKB vriendelijkste 
gemeente binnen de IJmond als 
winnaar uit de bus gekomen. Net 
als twee jaar geleden voert de 
gemeente Heemskerk de rang-
lijst met vier gemeenten in de 
IJmond aan. Uitgeest is geste-
gen van plek vier naar twee. 
Dat blijkt uit een grootscha-
lig onderzoek van MKB-Neder-
land in samenwerking met het 
ministerie van Economische Za-
ken, Landbouw en Innovatie en 
HanzeConnect, waarin alle Ne-
derlandse gemeenten op hun 
ondernemersklimaat zijn door-
gelicht en waaraan bijna 16.000 

mkb-ondernemers hebben mee-
gewerkt. Velsen is nummer drie 
en Beverwijk nummer vier.

Heemskerk mag zich in de pro-
vinciale lijst met de vijftien plaats 
dus de best presterende ge-
meente in de IJmond noemen als 
het gaat om haar dienstverlening 
richting het midden- en kleinbe-
drijf. De drie andere gemeenten 
uit de IJmond staan niet in de 
top dertig van het klassement in 
Noord-Holland. Gemeente Ste-
de Broec is provinciaal als win-
naar uitgeroepen en lost daar-
mee Koggeland af als ‘lijstaan-
voerder’. 

VOORDEEL
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JIPPIE !! ONZE NIEUWE ZAAK IS JARIG !!
Precies één jaar op de Middelweg, en dat vieren we met u.....

T/m eind juni:

FEESTTAS MET INHOUD
met de bon uit uw brievenbus ! ‘n heerlijke tasaktie voor € 7,50 !!
Dit weekend:

VADERDAG SNIT
met ‘n leuke decoratie..... van €7,95 nu € 6,75 !!

www.bakkerijputter.nl

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

Politie zoekt getuigen 
beroving Niesvenstraat
Uitgeest - Op donderdag 9 ju-
ni rond 5.00 uur kwam er een 
melding bij de politie binnen dat 
er een persoon zou zijn beroofd 
aan de Niesvenstraat ter hoog-
te van de hockeyvereniging in 
Uitgeest. Het slachtoffer is een 

23-jarige man uit Uitgeest. Hij 
raakte niet gewond. De politie is 
benieuwd of er mensen getuige 
zijn geweest van het incident. In-
formatie kan worden doorgebeld 
naar de politie in Uitgeest via het 
telefoonnummer 0900-8844. 
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Struikrovers gezocht!
Regio - Wie ziet er wel eens 
een bunzing, hermelijn of wezel? 
Landschap Noord-Holland roept 
iedereen op om waarnemingen 
van deze drie dieren door
te geven.  Dat kan via www.
zoogdieratlas.nl. Op deze web-
site is ook informatie te vinden 
over het verschil tussen deze 
dieren. Zoogdieratlas.nl is een 
initiatief van de Zoogdiervereni-
ging. Landschap
Noord-Holland coördineert 
zoogdieratlas.nl voor de provin-
cie Noord-Holland. Met bijdra-
gen van Provincie Noord-Hol-
land, PWN, Goois Natuur Reser-
vaat, Staatsbosbeheer, Waternet 
en Natuurmonumenten werkt 
men aan een completer beeld 
van zoogdieren in de provincie.

De wezel is een geheimzinnig 
zoogdiertje. Waar komt het voor 
in Noord-Holland? Foto Do van 
Dijck. 

Begeleiders gezocht
Castricum - Dit najaar wil Stich-
ting Welzijn Castricum star-
ten met een maandelijkse ont-
moetingsochtend voor senioren 
die blind of slechtziend zijn en 
een ochtend voor senioren die 
slechthorend zijn. Men wil iede-
re maand een ander programma 
aanbieden maar ook tijd inrui-
men om ervaringen met elkaar te 
delen. Hiervoor is men op zoek 

naar twee begeleiders die mee 
willen denken over de invulling 
van deze ochtenden en één keer 
in de maand bij de groep aanwe-
zig willen zijn.

Voor meer informatie kan men 
contact opnemen met Ingrid 
Wellen of Danielle v.d. Burg, 
Stichting Welzijn Castricum, tel. 
656562.

Castricum - In oktober 2011 
viert het Bonhoeffercollege haar 
veertigjarig bestaan en zullen er 
festiviteiten georganiseerd wor-
den. In april 2012 zal er ter ge-
legenheid van dit bijzondere lus-
trum een grote theater/circus-
voorstelling gehouden worden in 

Veertig jaar BonhoefferBurgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-05-2011: Julian, Jurrjens, 
zoon van B.J. Jurrjens en A. 
Boorsma, geboren te Beverwijk. 
31-05-2011: Sieme Jozef Mar-
tinus Renckens, zoon van R.E. 
Renckens en C.L.M. Putter, ge-
boren te Beverwijk. 04-06-2011: 
Tobias Sion Kornelis Bangma, 
zoon van E. Bangma, geboren te 
Alkmaar. 07-06-2011: Puck Fran-
cis Noor Schneiders, dochter van 
F.J. Schneiders en J.M. Kats, ge-
boren te Castricum.

Wonende te Limmen:
06-06-2011: Joep, zoon van 
G.J.R. Hoogeveen en M.W. 
Kroon, geboren te Limmen.

Wonende te Akersloot:
07-06-2011: Sepp Johannes 
Adam Fransen, zoon van W.A. 
Fransen en M.C.Th. Verhoef. 07-
06-2011: Melle Kerssens, zoon 
van D.F. Kerssens en T.N. Putter, 
geboren te Beverwijk.

Aangifte huwelijken en part-

nerschappen:
06-06-2011: G. Kuijper en M.W. 
Duinmeijer, beiden wonende te 
Castricum. 09-06-2011: E.Th.P.E. 
Druijven en L. Lowijs, beiden wo-
nende te Castricum.

Huwelijken en partnerschap-
pen:
01-06-2011: B. Reijinga en J.J. 
Hooiveld, beiden wonende te 
Purmerend. 01-06-2011: P.J. 
Schokker en E.M. Kleijn, bei-
den wonende te Zuidschermer. 
01-06-2011: J.J. Steenmeijer en 
S.J.M. Otto, beiden wonende te 
Beemster. 03-06-2011: C.J.M. de 
Carné de Carnavalet en C.M.M. 
Wijnkoop, beiden wonende  te 
Frankrijk. 03-06-2011: H.J. Stal-
man en A.E. Smallegange, bei-
den wonende te Castricum. 04-
06-2011: S. van Egmond en 
M. Forrer, beiden wonende te 
Heemskerk. 07-06-2011: D.G. 
Ixer en K. Mooi, beiden wonen-
de te Castricum.

Overleden:
Wonende te Bakkum:

Eerste communie en goed doel
Castricum - Zondag 5 juni hebben zestien kinderen hun eerste com-
munie gedaan. Het was een groot feest; een versierde kerk met een 
mooie dienst helemaal gericht op de kinderen. Zij hebben maar liefst 
zo’n 280 euro opgehaald voor het project van Kapelaan Kaleab in Ethi-
opië. 

Inbraak in De Loet levert 
veel materiële schade op
Castricum - In de tijdelijke ge-
meentehuisvesting De Loet is in 
het Pinksterweekeinde ingebro-
ken. 
Medewerkers ontdekten dit 
dinsdagochtend vroeg. De in-
braak heeft veel materiële scha-

de en overlast voor de mede-
werkers met zich meegebracht. 
Uit de eerste inventarisatie blijkt 
dat het de dieven vooral om geld 
en kleine waardevolle zaken te 
doen is geweest. De buit is re-
latief klein, maar er zijn veel ver-

VVV-ANWB Castricum 
dicht per 1 januari 2013?
Castricum - De VVV-ANWB 
Castricum, onderdeel van de re-
gio VVV Hart van Noord-Hol-
land, gaat per 1 januari 2013 
dicht als het aan het college van 
de gemeente Castricum ligt. Een 
bezuiniging van rond de 45% ligt 
hieraan ten grondslag.
Het is nog geen vier jaar gele-
den dat de gemeente en de VVV-
ANWB Castricum zich aansloten 
bij de Regio VVV in de vorm van 
een vijfjarencontract. Dit con-
tract eindigt 31 december 2012. 
In de voorjaarsnota gaat het col-
lege uit van een dermate grote 
bezuiniging dat openhouden van 
de VVV-ANWB aan de Stations-
weg 8 geen optie meer is. 
Uniforme prestatiecontracten 
met alle gemeenten in de re-
gio, gebaseerd op de openings-
tijden van de winkel en een per-
soneelslid op kosten van de ge-
meente, terwijl de overige per-
soneelsleden, de huur- en ener-
giekosten en de back office ac-
tiviteiten door de Regio VVV ge-
dragen worden, geven een hel-

der en door alle gemeenten ge-
dragen model.
De Regio VVV respecteert bezui-
nigingen tussen de vijf tot tien 
procent, het procent wat voor 
de gehele begroting geldt, maar 
45 procent is buiten elke pro-
portie. Temeer daar er in 2010 
door de gemeente 550.000 eu-
ro aan toeristenbelasting is ge-
vorderd, er weinig tot geen geld 
aan belangrijke promotiecam-
pagnes wordt uitgegeven – zo 
doet de gemeente niet mee aan 
de Kustcampagne in Nederland 
en Duitsland en is er geen geld 
gereserveerd voor investeringen 
in nieuwe media.         
De Regio VVV overweegt der-
halve bij acceptatie van de 45 
procent bezuiniging haar po-
sitie met de gemeente Castri-
cum. In het nieuwe strategisch 
plan 2011-2015 gaat de regio 
VVV uit van grote investeringen 
- 100.000 euro in nieuwe me-
dia, 75.000 euro in distributie-
kanalen waaronder VVV winkels 
maar twijfelt daarbij aan de loya-

liteit en betrouwbaarheid van de 
gemeente Castricum. Het am-
bitieniveau dat deze gemeen-
te uitstraalt in haar bezuinigin-
gen komt niet overeen met het-
geen de Regio VVV voor ogen 
heeft, temeer daar de gemeen-
te in haar programma toerisme 
en recreatie als speerpunt heeft 
benoemd. De VVV-ANWB Cas-
tricum ontvangt jaarlijks rond de 
80.000 bezoekers in haar ves-
tiging aan de Stationsweg 8a 
en via de website van de RVVV 
Hart van Noord-Holland komen 
er jaarlijks meer dan 1,3 miljoen 
bezoekers binnen. De Regio VVV 
neemt in Noord-Holland na VVV 
Amsterdam (ATCB) de tweede 
plaats in als sterkste speler op 
het gebied van informatievoor-
ziening en gebiedspromotie. Het 
sluiten van de VVV-ANWB be-
tekent het ontslag van zes me-
dewerksters en dat alles om een 
verschil van 15.000 euro op jaar-
basis. Op 23 juni beslist de raad 
of dit voorstel van het college 
wordt aangenomen.

31-05-2011: Ponder, Benny, oud 
88 jaar, gehuwd geweest met J. 
Martherus. 03-06-2011: Rutgers, 
Jan, oud 85 jaar, gehuwd met 
Broers, Anna Maria.

Wonende te Limmen:
05-06-2011: van Ophuizen, Al-
bertus W.J.M. oud 53 jaar, ge-
huwd met Y. Rovers. 06-06-2011: 
Groot, Maria, oud 85 jaar.

Wonende te Castricum:
30-05-2011: Rammeloo Francis-
cus L. oud 55 jaar, gehuwd met 
Th.M. Zilver Rupe. 31-05-2011: 
van der Maas, Aart M. oud 80 
jaar, gehuwd met M.L. Hollestel-
le. 01-06-2011: Koning, Laurens 
N.M., oud 51 jaar, gehuwd met 
C.F.A.M. Wolkers. 03-06-2011: 
Scholte, Bernardus H.H., oud 64 
jaar, gehuwd met C.Th.M.G. van 
Ruijven. 03-06-2011: Vlasblom, 
Cornelia, oud 79 jaar, weduwe 
van J.H. Terdu. 08-06-2011: Bak-
ker, Johan Willem, oud 81 jaar, 
gehuwd met G.N. Melk.
 
Wonende te Akersloot:
03-06-2011: Putter, Geetruida  
C.Th., oud 82 jaar, gehuwd met 
W. Buur. 

een circustent naast de school. 
Op zaterdag 5 november is er 
een reünie voor alle oud-leerlin-
gen en docenten van de school. 
De mensen die in 1971 de eer-
ste Bonhoefferleerlingen waren, 
zijn al bezig met voorbereidingen 
voor een speciale bijeenkomst.

nielingen aangericht. De politie 
heeft de zaak in onderzoek.
Kasten en kluizen zijn openge-
broken en bureaus zijn door-
zocht. 
Ambtenaren hebben zich dins-
dag moeten behelpen: veel bu-
reaus konden tijdelijk niet be-
zet worden vanwege sporenon-
derzoek door de politie. Met veel 
flexibiliteit en improvisatie kon 
het werk doorgaan en bleef de 
hinder voor burgers beperkt.

Drankrijder
Castricum - Op de Mient is zon-
dag rond 3.00 uur een 19-jarige 
vrouw uit Limmen aangehouden 
op verdenking van het veroorza-
ken van een aanrijding onder in-

vloed van drank. Ze bleek vier 
paaltjes omver te hebben gere-
den. Uit de ademanalyse bleek 
dat de vrouw, een beginnend 
bestuurder, ruim vijf keer teveel 
had gedronken. Haar rijbewijs 
is ingevorderd en tegen haar is 
proces-verbaal opgemaakt.



pagina 22 15 juni 2011

496 lopers bij avondvierdaagse
Limmen – Ook in Limmen is afgelopen week de avondvierdaagse 
weer gelopen. De organisatie is trots op de stijging van het aantal deel-
nemers. 496 lopers hebben deze week bij elkaar ruim 12.000 km ge-
lopen. De jongste loper was nog maar drie jaar oud, de oudste deel-
nemer 74 jaar. De vijf kilometer is niet meer zo populair als vorig jaar, 
de tien kilometer des te meer. Met een verdubbeling van het aantal lo-
pers liepen er zeventig mensen de langste afstand. Foto’s zijn te zien 
op www.conquista.nl.

Lisanne Schoonebeek ver-
betert weer clubrecord

Castricum - Tijdens atle-
tiekwedstrijden in Hoorn heeft Li-
sanne Schoonebeek het clubre-
cord verspringen bij de meisjes 

pupillen A2 weten te verbeteren. 
Zij bracht het op 4.45m. Het was 
voor haar het vierde clubrecord 
in dit baanseizoen.
Onder redelijke weersom-
standigheden kwamen negen 
jeugdatleten uit op het Hoorn-
se kunststof tegen leeftijdgeno-
ten. Niet minder dan zes me-
dailles namen zij mee terug naar 
Castricum. Bij de jongens pupil-
len C kwamen zelfs twee AVC’ers 
op het erepodium van de meer-
kamp. Kalle Veldhuizen pakte de 
winst, Tobias Vrolijk moest hem 
voor laten, mede door een te-
genvallende balworp. De twee 
jongens waren de snelsten van 
alle C-pupillen op de 40m sprint. 
In de leeftijdscategorie A2, atle-
ten van elf jaar, greep Joran Kooij 
het zilver, mede dankzij een pr 
van 4.22m bij het verspringen. Bij 
de evenoude meisjes sprong Li-
sanne Schoonebeek niet alleen 
naar een nieuw clubrecord bij 
het verspringen (4.45m); ook bij 
de 60m sprint scherpte ze haar 
persoonlijk record aan tot 9.03. 
Silke Ebels wist in dezelfde cate-
gorie haar pr bij het kogelstoten 
bijna te evenaren (5.48m). 
Sven Schoonebeek wist als C1-
junior twee gouden medailles te 
winnen. Dat deed hij op de 800m 
in een PR van 2.16.29 en op de 
100m in 13.35. 

Deelname Biesterbos Open 2011

Vrij baan voor nieuw talent 
op zoek naar eeuwige roem
Bakkum - Het Biesterbos Open 
2011 krijgt een nieuwe winnaar. 
De winnaars van vorig jaar boe-
ken flinke successen en zullen 
naar alle schijn hun opwachting 
maken op Wimbledon. Mate De-
lic staat op dit moment 21ste op 
de ITF-wereldranglijst en Anna 
Karolina Schmiedlova 18e.

Er hebben zich in totaal twin-
tig verschillende nationaliteiten 
aangemeld voor het hoofdtoer-
nooi. Met name Italië verschijnt 
sterk aan de start, maar liefst 
zes Italianen zijn direct toegela-
ten. Verder doen er spelers mee 
uit Amerika, Chili, Israël en Ja-
pan. Slechts één Nederlander zit 
direct in het hoofdtoernooi. De 
17-jarige Moos Sporken, 73ste 
op de ITF-wereldranglijst is bij 
deelname als tweede geplaatst. 
De hoogstgerangschikte deel-
nemer is de 16-jarige Rus Maxim 
Lunkin, 60ste op de ITF-ranglijst. 

Estafetteloop Amak en Le Champion
Akersloot - De door de AMAK 
en Le Champion georganiseer-
de loop stond vooral in het teken 
van het overlijden op zaterdag 7 
mei van een van de organisato-
ren, de 63-jarige Bert de Jong uit 
Akersloot. Ruim vier jaar heeft 
hij gevochten tegen de kanker in 
zijn lichaam. Hij is altijd zeer po-
sitief gebleven in de verwachting 
dat dit goed zou aflopen. Voor de 
start werden zijn vrouw Gerda en 
de kinderen toegesproken door 
Cees Bakker van de Akersloter 
Marathon Klub en werd een mi-
nuut stilte gehouden. Erg mooi 

was het dat er ook een team was 
met zijn twee zoons, wat hij zeer 
gewaardeerd zou hebben. 
Er waren 17 teams aanwezig, 
waaronder echter geen teams 
van Le Champion. Dit was wel 
het geval bij de individuele loop. 
Hoewel er hierbij meer deelne-
mers waren dan in andere jaren 
(27) is het aantal tegenvallend. 
De harde wind en daarbij op het 
eind nog de regen, zorgden er-
voor dat het voor veel deelne-
mers een zware loop werd. Op 
karakter kwamen ze toch over 
de finish. De meest opvallen-

de prestatie was bij de dames. 
Nadat Lycurgusbabes de vorige 
vijf edities had gewonnen, wer-
den ze nu in een spannend ge-
vecht verslagen door het dames-
team van A.V. Zaanland 1. Na 
drie loopsters hadden de Lycur-
gusbabes nog een achterstand 
van vier minuten, maar op het 
eind was dit bijna goedgemaakt. 
De estafetteloop werd gewon-
nen door het team van Havelaar 
Verpakkingen in 1.33.58 uur. Het 
winnende damesteam van A.V. 
Zaanland 1 deed er 1.58.33 uur 
over. 

Regen geen spelbreker
Akersloot - Op het beachveld 
van handbalvereniging Meervo-
gels in Akersloot is vorig week-
end het zeer sportief verlopen 
Rabo beachevent in wisselend 
weer afgewerkt. Zondag om 
12.00 uur begon het toernooi in 
de stromende regen en het pu-
bliek zocht een plaatsje onder 
de, die ochtend opgebouwde, 
tenten. Dit mocht zeker de pret 
niet drukken en het weer was 

deze zondag zeker geen spel-
breker. Na een paar wedstrijden 
werd het langzamerhand droog 
en in de middag liet zelfs de zon 
zich af en toe zien. Tien volley-
balteams speelden in twee pou-
les om de eerste plaats en aan 
het eind van de middag speel-
den de winnaars hiervan de fi-
nale. In deze finale was het team 
van Uit alle hoeken en gaten te 
sterk voor het team 2 bier, 1 bako 

en zij konden ’s avonds de eerste 
prijs in ontvangst nemen in de 
sfeervolle kantine, waar het pu-
bliek nagenoot onder de muzika-
le klanken van de band JJJJus. 
De voetvolleyers hadden onder-
tussen ook niet stilgezeten en in 
een grote poule werd onderling 
gestreden om de hoogste plaats. 

Tweede in de poule werd tijdens 
dit Rabo beachevent Team 1 met 
evenveel gewonnen wedstrijden 
als de nummer één, het team 
van ADO Limmen United, dat 
net een beter doelsaldo had, al 
scheelde het maar een punt. De 
zaterdag voor het Rabo beache-
vent speelde de jeugd van de 
voetvalvereniging een onderling 
voetvolleytoernooi op dezelf-
de velden maar dan onder be-
tere weersomstandigheden. Na 
leuke partijtjes en spannende 
momenten mocht het team van 
Mike Olgers, Freek van der Eng 
en Stephan Smit zich kampioen 
van Akersloot noemen. Al met al 
wederom een geslaagde happe-
ning aan de oevers van het Alk-
maardermeer.

In totaal zijn er zeven spelers uit 
de top 100 die zich hebben in-
geschreven. Opvallend dit jaar is 
de inschrijving van drie Amerika-
nen. De afgelopen jaren is hun 
deelname zeer beperkt geweest. 
Daarentegen zijn de inschrijvin-
gen van de Spanjaarden mini-
maal; slechts een deelnemer. Het 
schema bij de heren lijkt dit jaar 
sterker dan voorgaande jaren, 
aangezien de laagstgenoteerde 
speler die direct is toegelaten de 
nummer 189 van de wereld is. In 
totaal zijn er 34 verschillende na-
tionaliteiten die, zoals het er nu 
uit ziet, zullen deelnemen aan 
het hoofdtoernooi of de kwalifi-
catie. Mogelijk dat de wildcards 
de Nederlandse inbreng nog zul-
len vergroten.
De halve finalist van 2010, Victo-
ria Kan uit Rusland, doet dit jaar 
opnieuw een gooi naar de pres-
tigieuze titel. Vorig jaar delfde zij 
het onderspit tegen Schmiedlo-

va. Zij krijgt concurrentie van elf 
andere top 100 speelsters. Hier-
mee is het toernooi bij de meis-
jes uitzonderlijk sterk. Als laatste 
direct toegelaten tot het hoofd-
toernooi is Justine de Sutter uit 
België, de nummer 145 op de 
ITF-ranglijst. De druiven zijn 
hierdoor extra zuur voor de num-
mer 146 die gedoemd is tot het 
spelen van kwalificatie. Hoogst-
genoteerde Nederlandse is Ro-
salie van der Hoek. Echter, zij 
staat op de reservelijst voor de 
kwalificatie. Bij de meisjes zijn 
er in totaal 26 landen vertegen-
woordigd. 
De regionale inbreng zal zich via 
wildcards moeten aandienen. 
Hier valt op het moment nog wei-
nig over te zeggen, maar namen 
die in de wandelgangen geop-
perd worden voor de kwalifica-
ties zijn bij de meisjes Liza Groe-
neveld (Heerhugowaard), Aniek 
van Rossum (Tie Breakers), Ire-
ne Kranendonk (TC Bakkum), 
Sanne Rodenburg (TC Bakkum) 
en Nikki Olgers (TC Bakkum). Bij 
de jongens zijn Casper Bongers, 
Xander den Duin en Chris Nooij 
(allen TC Bakkum) degenen die 
mogen hopen op een plek in de 
kwalificaties. 

Avondvierdaagse voor 
de 50e keer meegelopen
Castricum - Mevrouw Hoekstra 
liep voor de vijftigste keer mee 
met de avondvierdaagse die vo-
rige week werd gehouden in 
Castricum. De bos bloemen en 
speciale medaille die zij van de 
wandelbond kreeg was een gro-
te verrassing voor haar. 
Ruim 1.600 deelnemers liepen 
in lange linten door het duinge-

bied. De meeste deelnemers lie-
pen vier avonden tien kilometer. 

Ook de twintig deelnemers van 
de vijftien km waren blij dat die 
afstand uitgezet was, want in 
veel dorpen is die afstand afge-
schaft. Het weer was goed en na 
de vierde avond volgde de ver-
diende medaille voor iedereen. 



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
15 juni 2011

raadsaCtiviteit en 
raadsPlein 
16 juni 2011
Te houden in het Clusius College Castricum.
Raadsactiviteiten 
19:30-20:30 Rapport Rekenkamer inzake inhuur externen 
19:30-20:30 Voortgangsrapportage Geesterduin

Raadscarrousel
20:45-21:45 Zienswijze raad tav begroting 2012 
 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
20:45-21:30 Diverse raadsvoorstellen en technische 
 onderwerpen, waaronder*
 - Wensen en bedenkingen raad tav voornemen 
 college tot verkoop van voormalig gemeente-
 huis Limmen.
 - Wijziging Verordening op de Auditcommissie 
 en benoemen leden.
21:30-23:00 Vervolgbespreking kadernota Strandgebied 
21:45-23:00 Toekomst Oosterbuurt te Castricum

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in 
de carrousel worden behandeld. Op de onderwerpen met een 
* kan niet (opnieuw) worden ingesproken

raadsPlein 23 juni
Te houden in het Clusius College Castricum.
17:00 uur Raadsvergadering: 
 1. Opening
 2.  Mededelingen
 3.  Voorjaarsnota 2011
17:00-18:00 3a. Algemene beschouwing raad 
18:00-18:45 Pauze: maaltijd
18:45-23:00 3b. Debat: (korte) reactie van het college op 
  algemene beschouwingen, en reactie van 
  fracties op college en elkaars algemene 
  beschouwingen.
 3c. Bespreking moties
23:00  4.  Besluitvorming over:
 A:  Jaarrekening 2010 
 B:  1e bestuursrapportage 2011
 C:  Voorjaarsnota 2011
 D:  Verordening leerlingenvervoer
 E:  Motie van treurnis
 F:  Verordening starterslening
 G:  Zienswijzen tav begroting 2012 
  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 H: Wijziging verordening op de auditcommissie 
  en benoemen leden
 I: Toekomst Oosterbuurt te Castricum

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.
010611 Dorcamp 34 in Castricum
 Het uitbreiden van de verdieping
 Zeeweg D 1136 in Castricum
 Het vergroten van een clubgebouw 
 (Kennemer ijsbaan) t.b.v. opslag en het 
 wijzigen van een in- en uitrit
 Jan van Nassaustraat 6 in Castricum
 Het plaatsen van een unit t.b.v. een leslokaal
 Keizerskroon 5 in Limmen
 Het plaatsen van een dakopbouw op de 
 garage/berging
060611 Prinses Marijkestraat 8 in Castricum
 Het plaatsen van dakkapellen
 Koningin Emmastraat 16 in Castricum
 Het vergroten van de zolder d.m.v. een 
 dakopbouw
070611 Pageveld 2 in Limmen
 Het slopen van de woning met overige opstallen
080611 Prinses Marijkestraat 6 in Castricum
 Het plaatsen van dakkapellen
 Witte de Withstraat 9 in Castricum
 Het slopen van het dak van de schuur en het 
 verwijderen van plaatmateriaal van de woning
 Heereweg 89 in Castricum
 Het realiseren van een inrit

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verlen-
gingsbesluiten genomen waarbij de termijn van behande-
ling wordt verlengd met maximaal 6 weken. 
080611 Dr. Jacobilaan 21 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning

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

090611 Vondelstraat 5 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Strand (t.h.v. de reddingsbrigade)
 Het plaatsen van een strandkantoor/stalling 
 voor een jetski t.b.v. de reddingsbrigade

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van bo-
vengenoemde besluiten kunt u hiertegen binnen 6 weken 
na de dag van verzending van de vergunning (zie datum) 
een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

ontwerPBesluit
Ondergrondse containers
Op 31 mei 2011 heeft het college ingestemd met het vol-
gende concept-besluit: 
Het college wil twee ondergrondse containers voor restafval 
voor alle huishoudens van De Wieken (kern Limmen) - zo-
wel hoogbouw als laagbouw - plaatsen in het groenstrookje 
tussen de parkeervakken ter hoogte van huisnummers 61 
en 63.

Zienswijzen 
Het aanwijzingsbesluit wordt voorbereid middels de Uni-
forme openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht. 
Het volledige ontwerpbesluit, inclusief tekeningen en crite-
ria, ligt vanaf 15 juni 2011 gedurende zes weken ter inzage 
bij de publieksbalie in Limmen, Zonnedauw 4. Gedurende 
deze termijn kunt u uw zienswijze mondeling of schriftelijk 
indienen bij de gemeente (postbus 1301, 1900 BH Castri-
cum, tel. (0251) 661 122). De termijn voor het indienen van 
zienswijzen vangt aan met ingang van de dag waarop het 
ontwerp ter inzage is gelegd.

WWW.CASTRICUM.NL



Bestemmingsplan
Voorontwerpbestemmingsplan ‘Brakersweg 5-7’ te 
Castricum
Burgemeester en wethouders van Castricum ma-
ken bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan 
‘Brakersweg 5-7’ zes weken ter inzage ligt en dat 
op grond van de Inspraakverordening Castricum in-
spraakreacties kunnen worden ingediend. 
Waar: Het plangebied is gelegen aan de Brakersweg 
in het noorden van de kern Castricum, ten oosten 
van de spoorverbinding Amsterdam-Alkmaar. Het 
plangebied wordt ten noorden begrensd door de 
Brakersweg en ten zuiden door een watergang. Ten 
oosten en ten westen van het plangebied bestaat de 
begrenzing uit de naburige perceelsgrens.
Wat: Het bestemmingsplan voorziet in de functiewij-
ziging van de bedrijfsruimte (op de begane grond) 
naar de bestemming ‘Wonen’.
Inzage: Het voorontwerpbestemmingsplan ligt met 
ingang van donderdag 16 juni 2011 tot en met 
woensdag 27 juli 2011 gedurende zes weken ter in-
zage in de gemeentelijke locatie aan de Zonnedauw 
4 te Limmen, gedurende de openingstijden. Tevens 
is het plan te raadplegen op www.castricum.nl en op 
www.ruimtelijkeplannen.nl 
Inspraak: Gedurende de inzagetermijn kan een ieder 
mondeling of schriftelijk een inspraakreactie indienen 
bij burgemeester en wethouders onder vermelding 
van ‘inspraakreactie op het voorontwerpbestem-
mingsplan Brakersweg 5-7 te Castricum’. 
Zienswijzen en meer informatie: mw. L. Hoeben, team 
Bouwen, Wonen en Bedrijven, via tel. (0251) 661122.

Voorontwerpbestemmingsplan Limmen Zandzoom 
Topkavels
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
bekend dat het voorontwerpbestemmingsplan Limmen 
Zandzoom Topkavels zes weken ter inzage ligt. 
Waar: Het bestemmingsplan bestaat uit acht kavels. 
Deze kavels liggen allemaal in de Zandzoom. Zeven van 
deze kavels liggen in het grootste deel van de Zand-
zoom dat wordt begrensd door de gemeentegrens met 
Heiloo in het noorden, de Rijksweg en het bedrijventer-
rein Nieuwelaan in het oosten, de Burgemeester Nieu-
wenhuijsenstraat in het zuiden en de Westerweg en 
de spoorlijn in het westen. Eén kavel ligt in het kleinste 
deel van de Zandzoom dat wordt begrensd door de ge-
meentegrens in het noorden, GGZ locatie De Oosthoek 
in het oosten, de Nieuwelaan in het zuiden en de Rijks-
weg in het westen. 
Wat: Het bestemmingsplan voorziet in acht vrijstaande 
woningen.
Inzage: Het voorontwerpbestemmingsplan ligt ter inza-
ge van 16 juni 2011 t/m 27 juli 2011 bij de gemeente-
lijke locatie aan de Zonnedauw 4 in Limmen gedurende 
de openingstijden. Tevens is het plan te raadplegen op 
www.castricum.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Inloopbijeenkomst: Op 21 juni 2011 vindt  van 16:30 
tot 20:30 uur een inloopbijeenkomst plaats in Heilig-
dom Onze Lieve Vrouw ter Nood, Hoogeweg 65 te 
Heiloo. U kunt dan het  voorontwerpbestemmingsplan 
inzien, vragen stellen en eventueel een inspraakreactie 
indienen.
Inspraak: Gedurende de inzagetermijn kan een ieder 
mondeling of schriftelijk een inspraakreactie indienen bij 
burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH 
Castricum), onder vermelding van ‘inspraakreactie op 
het voorontwerpbestemmingsplan Limmen Zandzoom 
Topkavels. 
Voor mondelinge inspraakreacties en meer informatie: 
dhr. R. Houtkamp, team Bouwen Wonen en Bedrijven, 
via tel. (0251) 661 122. 

projectBesluit
Ontwerp projectbesluit ‘Jaarrond exploitatie strand-
paviljoens en overnachten in strandhuisjes’
Burgemeester en wethouders hebben ingestemd 
met het ontwerp projectbesluit ‘jaarrond exploitatie 
strandpaviljoens en overnachten in strandhuisjes’. 
Voordat overgegaan wordt tot vaststelling van het 
projectbesluit, wordt een ieder in de gelegenheid ge-
steld er kennis van te nemen. Het plangebied bestaat 
uit het strand nabij kilometerpaal 45. Het project-
besluit voorziet in het overnachten in de bestaande 
strandhuisjes en het mogelijk maken dat maximaal 4 
van de bestaande strandpaviljoens jaarrond mogen 
exploiteren. Het ontwerp projectbesluit ligt van 16 
juni t/m 27 juli ter inzage bij de gemeentelijke locatie 

aan de Zonnedauw 4 in Limmen. Tevens is het plan 
te raadplegen op www.castricum.nl en www.ruimte-
lijkeplannen.nl. 
Zienswijze: Gedurende de inzagetermijn kan een 
ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze indie-
nen bij burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 
1900 BH Castricum), onder vermelding van project-
besluit strand.
Voor mondelinge zienswijze en meer informatie: 
dhr. R. van den Haak, team Bouwen, Wonen en Be-
drijven, via tel. (0251) 661 122.

Beleidsregels projecten-
fonds welzijn 2011
Het college is op basis van artikel 1.2. lid 2 van de 
Algemene subsidieverordening (ASV 2006) bevoegd 
tot het vaststellen van beleidsregels. Het college heeft 
in zijn vergadering van 29 maart 2011 de Beleidsre-
gels projectenfonds welzijn 2011 vastgesteld. Deze 
beleidsregels gelden ter nadere uitwerking van de 
ASV 2006.
Beleidsdoel: Bevorderen van de leefbaarheid en de 
sociale cohesie (Wet Maatschappelijke Ontwikkelin-
gen Wmo).
Specifieke voorschriften: 
I. Activiteiten. Subsidiabele activiteiten moeten 
 passen binnen de volgende criteria:
 - De voorgenomen activiteiten dienen te passen  
  binnen het gemeentelijk beleid.
 - De activiteiten dienen gericht te zijn op de 
  inwoners van de gemeente en plaats te vinden in 
  de gemeente.
 - Voor dezelfde eenmalige activiteit kan maximaal 
  twee jaar achter elkaar subsidie worden verleend.
 - De activiteiten moeten een vernieuwend karakter 
  hebben, aansluitend bij de maatschappelijke 
  ontwikkelingen.
 - De subsidie uit het projectenfonds is een bijdrage 
  en dient niet kostendekkend te zijn.
II. Verdeelregels. De subsidie voor de activiteiten voor 
 de bewoners van de gemeente Castricum is 
 maximaal € 450. De precieze omvang van de 
 subsidie wordt bepaald aan de hand van:
 a. het aantal deelnemers van de doelgroep, dat 
 met de activiteit(en) bereikt wordt;
 b. het aantal vrijwilligers dat deelneemt aan de 
  activiteit;
 c. de hoogte van het aangevraagde bedrag;
 d. de mate waarin het doel dat met de subsidie 
 wordt beoogd, wordt bereikt.
 Bij de afweging van de aanvragen om een subsi-
 die wordt - in verband met beschikbare middelen - 
 voorkeur gegeven aan activiteiten met de volgende 
 elementen:
 a. het stimuleren van nieuwe initiatieven;
 b. een vernieuwing van de activiteit(en).
III. Jubileum van een instelling. Het verlenen van een 
 eenmalige subsidie in verband met de viering van 
 een jubileum is mogelijk indien een activiteit wordt 
 georganiseerd die:
 a. de instelling nadrukkelijk maatschappelijk onder 
 de aandacht brengt en;
 b. de deelname aan activiteit voor een ieder 
 toegankelijk maakt die daarvoor belangstelling 
 heeft en;
 c. er op is gericht het ledental van de instelling te 
 vergroten, of deelname aan bestaande activiteiten 
 te stimuleren en te verbeteren.
 Onder een jubileum wordt verstaan:
 - 5-jarig bestaan
 - 12½-jarig bestaan
 - elk 25-jarig bestaan daarna van de vereniging of 
  instelling.
Inwerkingtreding: De beleidsregels treden in werking 
met ingang van de eerstvolgende dag na de dag van 
publicatie en treden in plaats van de Beleidsregels 
projectenfonds welzijn  2006. De beleidsregels liggen 
vanaf vandaag 12 weken voor een ieder ter inzage 
bij de gemeentelijke locatie aan de Zonnedauw 4 in 
Limmen gedurende openingstijden. Meer informatie 
kunt u krijgen bij mw. A. Beg, team Welzijn en On-
derwijs, via tel. (0251) 661 122. 
Overgangsbepalingen: De Beleidsregels projecten-
fonds welzijn 2006 zijn ingetrokken. Subsidieaanvra-
gen die zijn ingediend vóór de inwerkingtreding van 
de Beleidsregels projectenfonds welzijn 2011 worden 
afgedaan volgens de bepalingen van de Beleidsre-
gels projectenfonds welzijn 2006.

wet milieuBeheer
Vanaf 16 juni 2011 ligt een Melding Milieuneutraal 
veranderen artikel 2.1 lid 1 onder e en artikel 3.10 lid 
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) ter inzage van:
EYE Filminstituut Nederland, Helmweg 20 te Castricum
Deze melding betreft het verkleinen van de opgesla-
gen hoeveelheid films met een basis van nitrocellu-
lose. Het materiaal van de films betreft een brand-
gevaarlijke vaste stof, ADR klasse 4.1. De totale 
hoeveelheid film wordt teruggebracht tot maximaal 
9.600 kg. In de inrichting is één opslagkluis aanwe-
zig. Deze kluis kan de genoemde hoeveelheid ruim 
bevatten.
Deze verandering leidt niet tot meer milieubelasting 
dan op grond van de vergunning is toegestaan. Ook 
leiden de veranderingen niet tot een andere inrichting 
dan waarvoor de vergunning is verleend. Wel vervalt 
met het accepteren van deze melding, op grond van 
Bijlage I, Onderdeel C, Categorie 4, lid 4.4 onder g, 
van het Besluit omgevingsrecht, de vergunningsplicht 
van de inrichting en wordt deze meldingsplichtig. 
Deze melding Milieuneutraal veranderen wordt dan 
ook tevens beschouwd als melding op grond van ar-
tikel 8.40 op grond van de Wet milieubeheer. 
Gelet op de Wabo besluit het bevoegd gezag de mel-
ding te accepteren. De vergunning en de daarbij ho-
rende voorschriften blijven gelden voor de inrichting.
Inzage: Het besluit ligt zes weken (16 juni t/m 28 
juli 2011) ter inzage bij de afdeling Dienstverlening, 
team Bouwen, Wonen en Bedrijven, Zonnedauw 4, 
1906 HA Limmen, ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur.
Eventuele zienswijzen tegen dit besluit kunnen schrif-
telijk worden ingediend. De zienswijzen moeten vóór 
29 juli 2011 worden ingediend bij het Dagelijks Be-
stuur van de Milieudienst Regio Alkmaar, Postbus 53, 
1800 BC te Alkmaar.
Meer informatie: dhr. A. Rijvordt, Milieudienst Regio 
Alkmaar, (072) 548 84 67.

mandaat
Mandatering verlening huisvestingsvergunning aan 
Woningstichting Kennemer Wonen
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
bekend dat zij op 31 mei 2011 hebben besloten de 
bevoegdheid tot het verlenen van een huisvestings-
vergunning zoals geregeld in paragraaf 2.2 van de 
Huisvestingsverordening Castricum 2007 te manda-
teren aan de directeur van Woningstichting Kenne-
mer Wonen voor woningen die zijn aangeboden via 
de Stichting Sociale Verhuurders Noord-Kennemer-
land (SVNK).
Op grond van het bepaalde in afdeling 10.1.1 van 
de Algemene wet Bestuursrecht en mede gelet op 
hoofdstuk II van de Huisvestingswet is het mogelijk 
om de uitvoering van de verlening van de huisves-
tingsvergunning te mandateren aan de directeur van 
Woningstichting Kennemer Wonen. Bedoeld man-
daatbesluit treedt in werking één dag na bekendma-
king ervan. Ondermandaat is toegestaan.
Het besluit ligt ter inzage bij de gemeentelijke locatie 
aan de Zonnedauw 4 in Limmen. Belanghebbenden 
die het niet eens zijn met het besluit kunnen daar-
tegen binnen zes weken schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders 
van Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. 
De termijn van zes weken gaat in een dag na bekend-
making van het besluit.

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, 15 juni 2011




