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

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

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

INSTAL
®

Kerstkindertjes geven 
aanzet tot kerstavond  

Bakkum - Net als voorgaande 
jaren staat er een kerstboom in 
Bakkum. Op kerstavond 24 de-
cember mogen alle kinderen de 
boom versieren, maar voordat 
het zover is zijn het de kleuter-
groepen van de Cunera die de 
eerste versierselen mogen op-
hangen. Als beloning voor hun 
noeste arbeid kregen ze uit han-
den van de Dorpsraad Bakkum 
een kerstmuts met lampjes. 

Muziekvereniging Emergo en 
de Dorpsraad Bakkum houden 
weer een sfeervolle kerstavond 
in de buitenlucht op het plein-
tje in Bakkum bij Hotel Borst. Het 
festijn begint om 19.00 uur met 
het versieren van de kerstboom. 
Na het ophangen van de versie-
ring krijgen de kinderen een ver-
rassing. Het gelegenheidskoor 
Bakkum zorgt  voor de muzikale 
omlijsting. Om 20.00 uur begint 
de samenzang, begeleid door 
het kerstensemble van Emergo. 
De Dorpsraad Bakkum heeft van 
PWN weer een mooie kerstboom 
uit het duingebied mogen ha-
len. Met hulp van Alwin Hes is 
de metershoge boom met een 
kraan stevig op het plein neer-
gezet. Schildersbedrijf Ronald 
Kuijer heeft zijn steiger weer be-
schikbaar gesteld om het me-
tershoge projectiescherm van 
Emergo te kunnen plaatsen. 
Zo kan iedereen de liedteksten 
goed zien. Het pleintje wordt af-
gesloten voor verkeer.  (Foto: 
Cindy Korsse).

`̀

e

Kopij 
voor deze krant

Aanleveren vóór
 maandag 12.00 uur.

Advertenties
vóór maandag

17.00 uur.

Zeeweg 189-191      1971 HB  IJmuiden      Tel. 0255-520456      Fax 0255-518875 12

Bóórdevol
kerstwensen

22 december 2010
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✶  IJs PetIte Fours ✶
✶  IJsbombe roset ✶
✶  IJsbombe truFFel ✶

✶  Kerst PetIte Fours ✶
✶  Kerst thee KoeKJes ✶
✶  Kerst PetIte Fleurs ✶

✶  WeIhnachtstol ✶
✶  moscovIsche tulband ✶

✶  Kerstbonbons/chocolade ✶ 

✶  KerstKranzen ✶
✶  etc, etc, ✶

leKKer genIeten

De Roset wenst u heerlijke feestdagen
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Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemer-
land in Rode Kruis Ziekenhuis, Von-

dellaan 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: cliëntenplat-
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: Zanderijweg Castricum,  
zwart katertje, wit befje, witte buik 
en 4 witte sokjes, 7 mnd, Floris. 

Delving Akersloot: Yorkshire ter-
rier, zwart/grijs/bruin, rode hals-
band, Mansie, 9 maanden. 

Laan van Albertshoeve Castri-
cum: zwarte gec. kater, wit mas-
kertje op de kop en wat wit aan 
de poten, gechipt, 2 jr, Rikkie.

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

Oplage 17.000 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

AAnleveren Advertenties:
Maandag voor 17.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
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Team CAL d’HuZes 
is van start gegaan!
Castricum - Ze zijn volop be-
gonnen aan het nieuwe jaar van 
Alpe d’HuZes; de zes Castri-
cummers die ook het afgelopen 
jaar meegedaan hebben aan de-
ze actie. Toen deden zij als in-
dividuele fietsers mee, maar al 
snel begon de samenwerking. 
‘Samen staan wij sterker’ was 
de gedachte hierachter. Daar-
om pakken zij het dit jaar an-
ders aan. Het idee om een team 
op te zetten met deelnemers uit 
Castricum, Akersloot en Lim-
men was al snel ontstaan. Doel: 
125.000,- euro ophalen voor de 
KWF Kankerbestrijding. Inmid-
dels heeft Team CAL d’HuZes, 
met de Riki Stichting, zijn eerste 
hoofdsponsor al binnen. De Ri-
ki Stichting doneert het bedrag 
van maar liefst 5.000,- euro aan 
Team CAL d’HuZes! Na de infor-
matieavond in De Bloemen op 
20 oktober bleek meteen dat er 
veel animo is voor deelname aan 
Alpe d’HuZes. Van de grote op-
komst op deze avond heeft na-
genoeg iedereen zich ingeschre-
ven. Hierdoor reist Team CAL 
d´HuZes in juni met 41 deelne-
mers uit Castricum, Akersloot 
en Limmen af naar Frankrijk om 
daar met z’n allen zes keer op één 
dag de Alpe d’Huez op te fietsen. 
De naam van het team kan niet 
missen: Team CAL d’HuZes. De 
eerste deelnemersbijeenkom-
sten van Team CAL d’HuZes 
hebben inmiddels plaatsgevon-
den in sporthal De Bloemen, de 
plek waar alle vergaderingen 
plaatsvinden. Daarmee heeft 
CAL d’HuZes gelijk zijn eerste 
officiële sponsor ‘in natura’ ge-
vonden. Met 41 deelnemers is 
het namelijk niet meer mogelijk 
om ‘aan de keukentafel’ te ver-
gaderen. De eigenaar van sport-
hal De Bloemen vond het initia-
tief van de ‘CAL d’HuZessers’ zo 
geweldig dat hij gelijk instemde 
toen gevraagd werd of er in De 
Bloemen vergaderd mocht wor-
den. Zonder kosten, want al het 
geld wat van sponsors binnen-
komt moet voor 100% naar KWF 
kankerbestrijding gaan. 
Het team is op zoek naar zo-
wel geldelijke sponsors als naar 
sponsors in natura. Dit was dan 
ook het belangrijkste onderwerp 
tijdens de eerste deelnemersbij-

eenkomsten. “Met wat voor een 
acties/evenementen kunnen wij 
zo veel mogelijk geld ophalen?”. 
Er zijn veel ideeën en moge-
lijkheden naar voren gekomen, 
waar een hoop mee gedaan 
kan worden. De leukste en bes-
te ideeën zullen worden uitge-
werkt en uitgevoerd. “Geweldig 
dat ook de gemeente achter on-
ze actie staat, dat maakt het or-
ganiseren van verschillende eve-
nementen binnen de CAL-ge-
meente alleen maar leuker”, al-
dus één van de deelnemers.
Naast deze activiteiten, die na-
tuurlijk allemaal draaien om 
het belangrijkste doel van Al-
pe d’HuZes: sponsorgeld opha-
len, is het trainen uiteraard ook 
belangrijk. Als je héél veel geld 
wilt ophalen moet je natuurlijk 
ook een héle uitzonderlijke pres-
tatie leveren. Het merendeel van 
de ingeschreven deelnemers wil 
dan ook op 9 juni zes keer op 
één dag de Alpe d’Huez op fiet-
sen. Nicole de Jong, één van de 
deelnemers en ook organisatie-
lid, vond daar een mooie oplos-
sing voor en kwam tijdens de bij-
eenkomst met prachtig nieuws: 
“Sporthal De Bloemen biedt voor 
alle CAL d’HuZes-deelnemers, 
de spinningzaal met gloednieu-
we ‘spinning-bikes’, helemaal 
gratis aan. Iedere maandag- en 
donderdagavond kunnen de 
deelnemers zich volop in het 
zweet werken op de spinning-
fietsen.” Niet alleen goed voor de 
training, maar minstens zo goed 
voor de teambuilding’
De hele CAL-gemeente zal via 
de plaatselijke media goed op 
de hoogte gehouden worden 
van alle evenementen en acties 
die in de kernen op touw gezet 
zullen gaan worden. Tijdens die 
evenementen zullen ook de za-
kelijke sponsors heel duidelijk in 
beeld gebracht worden. Tussen-
tijds kan iedereen alles volgen op 
de eigen website www.teamCAL.
nl die door het bedrijf Brain Me-
dia aan het team werd aangebo-
den. Via deze website kan ieder-
een het team of een individuele 
deelnemer op een veilige manier 
sponsoren. Wie als bedrijf geïn-
teresseerd is om te sponsoren, 
kan ook via de website contact 
zoeken met het team.

Jazz op Castricum 105
Castricum - Donderdag 23 de-
cember van 19.00 tot 20.00 uur 
zijn ze er weer.  Fred Timmer en 
Jan van Weelden met het pro-
gramma ‘Just Jazz’ op radio Cas-
tricum 105, het radioprogramma, 
dat zich richt op jazzmuziek in al 
haar verschijningsvormen. Beide 
heren hebben hun sporen  ruim-

schoots verdiend in het spelen 
van jazz. 
Ook deze keer is er weer een 
keur van stijlen, combo’s en or-
kesten uit binnen- en buiten-
land.  Maar ook zangeressen 
worden niet vergeten, waar-
onder de Castricumse Mariëlle 
Koeman. 

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl
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Bonhoeffercollege start 
met de Edukansactie
Castricum - De kerstviering op 
het Bonhoeffercollege op 17 de-
cember was tegelijkertijd de af-
trap voor de Edukansactie die 
op 14 april plaatsvindt. De op-
brengst gaat deze keer naar 
Ethiopië. Het is de derde keer 
dat het Bonhoeffercollege een 
project van Edukans steunt. Edu-
kans gelooft in scholing als de 
meest duurzame vorm van ont-
wikkeling. 
Elke klas vierde vrijdag een vroe-
ge kerst in de vorm van een ge-
zamenlijk ontbijt binnen of bui-
ten de school. Daarnaast werd 
op verschillende manieren infor-
matie verstrekt over Edukans en 
het land Ethiopië. Aan de onder-
bouwleerlingen vertelde Saïda 
Ibrahim over haar vlucht uit dit 
land en haar verblijf van dertien 
jaar in een vluchtelingenkamp in 
Kenia. In die periode onderwees 
zij vluchtelingen in de Engelse 
taal en zette een hiv-programma 
op. Ze werd ook verslaggever 
voor een vluchtelingenkrant. De 
Nederlandse regering nodigde 
haar samen met een groep an-
dere vluchtelingen uit om in Ne-
derland te komen wonen. Door 
jongeren in Nederland te vertel-

len over haar levensverhaal en 
informatie te verstrekken over 
de situatie in Afrika, zet zij zich 
in voor Vluchtelingenwerk Ne-
derland. 
In de bovenbouw van het vwo 
was oud-docent Jan Tromp aan-
wezig voor een boeiende lezing 
over Ethiopië en het project voor 
aidswezen. Deze kinderen krij-
gen door middel van een micro-
krediet de kans om een handel-
tje te beginnen. In januari gaat 
Jan voor de zesde keer naar dit 
land met de opbrengst die zijn 
lezing heeft opgeleverd.
Havoleerlingen van de boven-
bouw kregen informatie over 
de problematiek die in Ethiopië 
heerst. Daarna was er een quiz 
in de trant van ‘petje op petje af’, 
maar nu toepasselijk met een gi-
raffe in plaats van een pet. 
Op 14 april zal het Bonhoeffer-
college en daarmee Castricum 
in het teken staan van Edukans. 
De hele dag worden er in en om 
de school acties gehouden in de 
vorm van sponsorlopen, een duik 
in de ijskoude zee, boekenmark-
ten et cetera. Ook wordt een gooi 
gedaan naar een nieuw wereld-
record paaseieren schilderen. 

Programma 23 dec t/m 29 dec 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 21.30 uur

“Loft”
donderdag, vrijdag, zondag,

maandag, dinsdag & woensdag 21.30 uur  
“Meet the Parents: Little Fockers”
donderdag & vrijdag 13.45 & 19.15 uur

zaterdag & zondag 13.15 uur 
maandag 13.45 & 19.15 uur 
dinsdag & woensdag 13.45 uur

“The Chronicles Of Narnia 3- 3D”
donderdag & vrijdag 16.15  & 18.30 uur

zaterdag & zondag 15.30 uur 
maandag, dinsdag 

& woensdag 16.15 & 18.30 uur 
“Harry Potter 7 deel 1”

dinsdag & woensdag 19.15 uur
“Haar naam was Sarah”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 16.15 uur
“Mega Mind (NL) 3D”

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 11.30 uur 

“Dik Trom”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 13.45 uur
“Rapunzel (NL) 3D”

donderdag & vrijdag 11.30 uur 
zaterdag & zondag 11.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 11.30 uur 
“Het Geheim”

Lachen bij Meet the 
Parents: Little Fockers
Hilarisch vervolg op de succes-
volle komedies Meet the Pa-
rents en Meet the Fockers met 
onder andere Robert de Niro en 
Ben Stiller. Na tien jaar lijkt Greg 
Focker (Ben Stiller) eindelijk ge-
accepteerd te zijn door zijn ei-
genzinnige en achterdochtige 
schoonvader Jack Byrnes (Ro-
bert de Niro). Maar wanneer de 
jonge vader van twee kleine Foc-

kertjes gaat bijklussen bij een 
farmaceutisch bedrijf, krijgt Jack 
toch weer argwaan. Opnieuw 
moet hij bewijzen dat hij ge-
schikt is als echtgenoot van Pam 
(Teri Polo). Zal hij slagen voor 
Jacks ultieme test, zodat Greg 
hem zal kunnen opvolgen als 
hoofd van de familie of wordt het 
vertrouwen tussen de twee man-
nen voorgoed verbroken?

Nieuwe 3D animatiefilm van de 
makers van Shrek, Madagascar 
en Kung Fu Panda. Megamind, 
is mega-grappig en een paro-
die op het superhelden genre. 

Megamind 
Superschurk 

Megamind is de meest briljan-
te slechterik die de wereld ooit 
gekend heeft, maar ook de minst 
succesvolle. Door de jaren heen 
heeft hij geprobeerd Metro Ci-
ty op elke denkbare manier te 
veroveren. Iedere poging draait 
echter uit op een geweldige mis-
lukking dankzij de superheld 
Metroman.... De superheldenfilm 
zal nooit meer dezelfde zijn!

Streetscape; kunst in de etalage
Fotocursussen bij VUcas
Castricum - De VUcas start in 
januari met twee fotocursussen. 
Digitale Fotografie voor gevor-
derden omvat zes lessen en start 
op dinsdag 11 januari. 
Creatieve fotografie bestaat uit 

acht lessen, eens in de veertien 
dagen, plus een praktijkles. 
Deze cursus start op dinsdag 
18 januari. Informatie en opga-
ve: VUcas, Kooiplein 24a, tel.: 
670048. 

Castricum - VUcas  biedt in ja-
nuari een viertal mogelijkheden 
aan om een computercursus te 
volgen. 
Voor de kenners starten twee 
cursussen in samenwerking met 
de bibliotheek over gebruik en 
onderhoud van de computer. 
Nuttig als men meer wilt weten 
over de werking van de   compu-
ter. Start maandag 10 januari of 
vrijdag 14 januari. Duur: zes les-
sen van 1,5 uur. Voor beginners 

De computer bij de Volksuniversiteit 
van 55 jaar en ouder die al eni-
ge kennis hebben van Windows, 
biedt VUcas twee cursussen aan. 
De cursus internet en e-mail be-
gint maandag 10 januari. Duur 
zes lessen van 1,5 uur.
Wie uitgebreid wil kunnen reke-
nen op de computer, maakt ken-
nis met Excel. Ook deze cursus 
start 10 januari. Duur zes lessen 
van 1,5 uur.
Informatie en aanmelden: www.
vucas.nl of 0251-670048. 

Saïda Ibrahim en de dames van Vluchtelingenwerk.

Rijbewijskeuringen voor-
deliger voor de senioren
Castricum - Wie als 70-plus-
ser graag auto wil blijven rijden, 
moet zich medisch laten keuren. 
Voor automobilisten uit Castri-
cum en omstreken is er maan-
delijks een gelegenheid om voor 
35,00 euro een medische keu-

ring te ondergaan volgens de 
richtlijnen van het CBR. 

Deze keuringen worden geor-
ganiseerd door Regelzorg in sa-
menwerking met een geregi-
streerde keuringsarts. De keu-

ring wordt verricht in Geesterha-
ge op 14 januari, 11 februari, 11 
maart, 11 april, 13 mei en 10 juni. 

Ook automobilisten onder de 70 
jaar die om medische redenen 
voor het B/E rijbewijs gekeurd 
moeten worden kunnen een af-
spraak maken en bezitters van 
een groot rijbewijs. Deze betalen 
52,50 euro. Maak een afspraak 
via tel.: 088-2323300 of www.re-
gelzorg.nl. 

Castricum - Streetscape is een 
nieuwe kunstgalerie in Castri-
cum, die in de etalages van tij 

delijk leeg staande winkelpan-
den beeldend werk van kunste-
naars tentoonstelt. Streetscape 

exposeert van kerst tot eind ja-
nuari beeldend werk van kunste-
naars Ton Rota en Saskia Steen-
bakkers in het pand van Vaal-
burg, Henri Schuytstraat 1. 

De galerie kent geen openings-
tijden, de winkelruimte blijft 
leeg en is gesloten voor publiek. 
Steetscape is door Saskia Steen-
bakkers opgezet om het straat-
beeld op te fleuren. 
“Op deze manier wordt leeg-
stand gecamoufleerd totdat er 
een nieuwe eigenaar of huur-
der is.” 
Wie belangstelling heeft om 
kunst te kopen of etalages be-
schikbaar wil stellen kan contact 
opnemen met Saskia Steenbak-
kers: 06-49994244. 
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Wereldrecord Limmen 
Ludiek officieel bevestigd

Limmen - Tussen alle TNT sta-
kingen en sneeuwstormen door 
viel verleden week een lang ver-
wachtte grote bruine enveloppe 
uit Londen op de mat bij Limmen 
Ludiek. Het is nu echt officieel; 
Limmen heeft het wereldrecord 
echt zwart op wit in handen, met 
een oorkonde en al! 
Limmen zal voor eeuwig met hun 
Legotoren met een hoogte van 
30 meter en 52 centimeter in het 
illustere mondiale rijtje staan van 
wereldsteden als London, Toron-
to, Hong Kong, München, Tokio, 
Parijs en Oslo. 
In 2015 zal Limmen Ludiek weer 
van zich laten horen met een 
groot en aansprekend evene-
ment.

Zoë Rijk speelt Keessie, het 
vriendinnetje van Kruimeltje
Castricum - Castricum - Zoë 
Rijk, net 10 jaar geworden, speelt 
al vanaf haar zevende jaar in mu-
sicals. Dit jaar heeft ze auditie 
gedaan voor de musical Kruimel-
tje. Uit bijna tweehonders meis-
jes is ze uitgekozen voor de rol 
van Keessie, het vriendinnetje 
van Kruimeltje. Afgelopen zon-
dag heeft ze voor het eerst ge-
speeld. De musical is te zien in 
theater de Efteling. 
“Zoë is begonnen als Gretl in The 
Sound of Music en daarna heeft 
ze een kinderrol gespeeld in de 
hitmusical Joseph and the ama-
zing technicolour dreamcoat”, 
vertelt haar moeder Annemiek. 
“Het is allemaal begonnen na-
dat ze de musical Annie had ge-
zien, dat vond ze echt geweldig. 
Ze was net zeven jaar oud toen 
ze gekozen werd uit honderden 
meisjes voor de rol van Gretl. En 
hoewel ze in het dagelijkse le-
ven niet echt extravert is, vindt 
Zoë het super om op het podi-

um te staan.” De leerling van ba-
sisschool Visser ‘t Hooft speelt 
maximaal 24 voorstellingen per 
jaar. “Sinds september reizen we 
op en neer naar Kaatsheuvel in 
Brabant voor de repetities. Wij 
hebben het er graag voor over; 
het is prachtig om te zien hoe 
Zoë geniet en zich ontwikkeld.” 
Kruimeltje is een oer-Hollands 
verhaal, geschreven door Chris 
van Abkoude in de jaren ’20 van 
de vorige eeuw en is inmiddels 
toe aan de 84ste druk. 

De productie is in handen van 
Rick Engelkes in samenwer-
king met Efteling Theaterpro-
ducties. Sinds zijn rol als de va-
der van Kruimeltje, in de gelijk-
namige film, wilde Rick Engel-
kes Kruimeltje in het theater en 
op televisie brengen en die wens 
komt uit. Kruimeltje wordt ge-
speeld door Joes Brauers. Hij zal 
de hoofdrol afwisselend met vijf 
andere Kruimeltjes spelen. 

Ton Menter wint de Limmer Taaltest
Limmen - De achtste editie van 
de Limmer Taaltest, die dinsdag 
14 december in Vredeburg werd 
gehouden, is gewonnen door 
Ton Kenter uit Castricum. Hij had 
slechts vijf fouten in de zeven-
tig opgaven die over vier catego-
rieën waren verdeeld. Hij mocht 
uit handen van de voorzitter van 
Limmen Cultuur, Paul Wolken-
felt, de trofee in ontvangst ne-
men. De tweede prijs ging even-
als vorig jaar naar Bert Janssen 
uit Bussum die zes fouten had. 
Plaats drie werd opgeëist door 
Jos Admiraal  uit Limmen met 
zeven fouten. Francien Röseler 

eveneens uit Limmen werd met 
acht fouten vierde. 
De eerste plaats bij de teams 
was voor de afvaardiging van 
de Limmmer Schaakclub die be-
stond uit Piet en  Peter van der 
Heijdt en Jos Admiraal. Zij kwa-
men  hiermee voor een jaar in 
het bezit van de wisselbeker. 

De door Henk Brandsma samen-
gestelde test werd over het al-
gemeen iets makkelijker erva-
ren dan die van vorig jaar. Bij de 
moeilijke woorden bleek dat ve-
len niet wisten dat een gamel 
een etensblik is en dat de decat-

Geniet van kunst tijdens kerst-
tentoonstelling en winterroute
Castricum - Zoals al vele jaren 
traditie is, organiseren de Foto-
club Castricum en Toonbeeld de 
kersttentoonstelling voor ama-
teurkunstenaars in het gebouw 
van Toonbeeld in de Jan van 
Nassaustraat 6 in Castricum. Er 
doet dit jaar weer een groot aan-
tal deelnemers mee aan de 26ste 
editie met schilderijen, beelden, 
kalligrafie, foto’s, keramiek en 
sieraden. Het gekozen thema 
van dit jaar is ‘Chaos’. De offici-
ele opening wordt gehouden op 
zaterdag de eerste kerstdag om 
14.00 uur.

Tijdens deze tentoonstelling 
worden muzikanten de gelegen-
heid gegeven om op te treden. 
Ook dit jaar zijn er weer prijzen 
beschikbaar voor de deelnemers 
van de verschillende categorie-
en: platvlak, ruimtelijk, foto’s en 

het thema. Deze worden beoor-
deeld door een vakjury die uit 
drie personen bestaat. De prij-
zen worden uitgereikt op zater-
dag 1 januari om 16.00 uur.

Winterroute
Al een aantal jaren maakt de 
tentoonstelling deel uit van de 
Winterroute, die voert langs di-
verse kunstcentra. De opening 
van de Winterroute wordt ver-
richt door wethouder de heer 
Klijnstra op zaterdag om 14.00 
uur bij Perspectief in Bakkum. 
De ateliers van zijn geopend op 
25 en 26 december en 1 en 2 ja-
nuari van 13.00 tot 17.00 uur. Ver-
der te bezoeken Fotoclub Castri-
cum op de Jan van Nassaustraat 
6  Castricum, Tintoretto de Hof-
dijk, Mariënstein 178a in Heiloo, 
Kapel GGZ, Kennemerstraatweg 
464 Heiloo. Op 26 december kan 

men de expositie alleen bezoe-
ken met een toegangskaart voor 
het kerstconcert van het Byzan-
tijns Mannenkoor. 

lon voor tienkamp staat. De huik 
naar de wind hangen en de lier 
aan de wilgen waren de groot-
ste obstakels bij het onderdeel 
spreekwoorden en gezegden. Er 
waren er ook die in de combina-
tie ‘redeloos geweld’ een taal-
fout zagen. Anderen vonden on-
terecht dat ‘onrustverstoorders’ 
en ‘zich irriteren aan’ best kan. 
De cryptische opgaven vormden 
niet al te grote problemen, al wist 
niet iedereen dat een kloek in de 
abdij een broeder is en een jank-
vod een smartlap. De Taaltest 
werd georganiseerd door Lim-
men Cultuur. 

Nieuw Geesterhage
Het vrijstellingsbesluit is 
niet meer van toepassing
Castricum - Het college van 
burgemeester en wethouders 
heeft op 14 december  besloten 
het vrijstellingsbesluit uit 2008 
voor de realisatie van het Kul-
tuurhuis (Nieuw Geesterhage), 
127 woningen en een parkeer-
garage in te trekken. Dit bete-
kent niet dat het project van de 
baan is. De bestemmingsplan-
procedure is nog gaande. Als 
deze is vastgesteld en de kap- 
en bouwvergunning zijn ver-
leend, kan de bouw beginnen.
In 2009 heeft initiatiefnemer De 
Combinatie die bestaat uit Bies-
terbos en Kennemer Wonen, het 
bouwplan op onderdelen gewij-
zigd. Deze wijzigingen pasten 
niet meer binnen het afgege-
ven vrijstellingsbesluit en daar-
om werd een nieuw bestem-
mingsplan noodzakelijk. Tot nu 
werd ervan uitgegaan dat het 
bestemmingsplan eind 2010 kon 

worden vastgesteld door de ge-
meenteraad. Dit blijkt echter nu 
nog niet mogelijk.
Tot dusver was er geen aanlei-
ding om het vrijstellingsbesluit in 
te trekken; hij zou immers wor-
den vervangen door het nieu-
we bestemmingsplan. Maar nu 
heeft de rechtbank de datum van 
20 januari 2011 bepaald voor de 
behandeling van de vier beroe-
pen tegen het vrijstellingsbesluit.
Burgemeester en wethouders 
zijn van mening dat nu het be-
stemmingsplan bijna gereed is, 
het geen zin meer heeft het vrij-
stellingsbesluit in stand te hou-
den en hebben daarom be-
sloten de verleende vrijstelling 
in te trekken. Daarmee zijn er 
geen inhoudelijke gronden voor 
het beroep meer. Het is aan de 
rechtbank om te besluiten of de 
behandeling van de beroepen op 
20 januari 2011 nog doorgaat.

Castricum - Zestig jaar of ou-
der en de afgelopen twee jaar 
niet onder behandeling ge-
weest van een oogarts? Dan is 
het mogelijk, dankzij een subsi-
die van Agenschat, in de Oogbus 
een gratis oogonderzoek te laten 
verrichten. Op 25 en 27 januari 
staat de Oogbus bij zorgcentrum 
De Santmark Geesterduinweg 5 
in Castricum. 

Bel naar 010- 402 34 414 om een 
afspraak te maken voor het oog-
onderzoek. Geef naam, adres, 
woonplaats en verzekering ge-
gevens door op maandag, dins-
dag, woensdag en vrijdag van 
9.00 tot 16.00 uur.  

Oogbus komt
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
07-12-2010: Lotte Sophie Johan-
na, dochter van M.C.J. Kerssens 
en A.M. Kat, geboren te Bever-
wijk.
10-12-2010: Brent, zoon van 
A. van Teeckelenburgh en A.Y. 
Holshuijsen, geboren te Castri-
cum.
10-12-2010: Luuk Peter, zoon 
van P.L.M.P. Linnartz en S. Block, 
geboren te Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschappen:
10-12-2010: Twisk, Wilhelmus H. 
en van der Hart, Manon, beiden 
wonende te Bakkum 
Huwelijken en partnerschap-
pen: 
10-12-2010: Smit, Jacobus J. en 
Dusseljee, Liselotte, beiden wo-
nende te Castricum.
15-12-2010: Bakkum, René C.N. 
en van Lewe, Edith J., beiden wo-

nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
08-12-2010: van Wees, Cathari-
na A.M., oud 83 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met H.A. Braakhuis.
08-12-2010: Hollander, Johan-
na M., oud 89 jaar, overleden te 
Beverwijk, gehuwd geweest met 
P.J. de Graaf.
09-12-2010: Koning, Cornelia G., 
oud 84 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met G.H. 
Bouwhuis.
10-12-2010: van Raamsdonk, 
Geertien J.L., oud 89 jaar, over-
leden te Beverwijk, gehuwd ge-
weest  met P. Meijboom.
10-12-2010: Remmerswaal, Ge-
siena A.A.M., oud 79 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
N.J.M. Schumacher.
11-12-2010: Stet, Geertruida, 
oud 90 jaar, overleden te Cas-

Nieuwe assortiment meubelen 

De Oude Woonstal nu in 
sprookjesachtige kerstsfeer
Castricum - Het sprookjesach-
tig mooi versierd bij De Oude 
Woonstal. Het toch al zo sfeer-
volle interieur van deze bijzonde-
re winkel wordt opgeluisterd met 
heel veel lichtjes, kerstdecoraties 
en kaarsjes in de vele windlich-
ten en kandelaars die hier wor-
den verkocht. Er zijn bovendien 
allerlei soorten prachtige kerst-
ballen te koop, al dan niet voor-
zien van een lichtje.
Opvallend mooi zijn de leren ban-
ken die onlangs aan het assorti-
ment zijn toegevoegd. “Honderd 
procent Nederlands fabricaat”, 
zegt Astrid Beentjes. “Daarnaast 
hebben we een nieuwe lijn mas-

sief eiken meubelen in huis ge-
haald met een verweerd uiterlijk; 
tafels, jagerskasten, dressoirs en 
vanzelfsprekend zijn daar bijpas-
sende eetkamerstoelen bij ver-
krijgbaar.” 
De Oude Woonstal heeft zich 
gespecialiseerd in meubelen 
en accessoires met een lande-
lijk karakter, antiek, natuurste-
nen vloeren en alles op het ge-
bied van ruitersport. Iedere col-
lectie heeft een eigen afdeling, 
zodat het heerlijk dwalen is. Win-
kelen in De Oude Woonstal is nu 
helemaal aantrekkelijk vanwe-
ge de oudejaarsloterij. Astrid ver-
telt: “Bij besteding vanaf tien eu-

ro krijgen onze klanten een lot 
waarmee ze meedoen aan de 
grote oudejaarsloterij. Deze trek-
king is op vrijdag 31 december 
precies om 12.00 uur. De eerste 
prijs is een waardebon van 250 
euro, de tweede prijs een Uvex 
Cap ter waarde van 149,95 eu-
ro en de derde prijs een rijbroek 
naar keuze ter waarde van 100 
euro. Voorwaarden is dat men 
wel aanwezig is tijdens de trek-
king en een legitimatie kan la-
ten zien.” De Oude Woonstal is 
te vinden op de Castricummer-
werf 16 in Castricum, tel.: 0251-
673639. Neem ook eens een kijk-
je op www.deoudewoonstal.nl.  

tricum, gehuwd geweest met W. 
Zonneveld.
12-12-2010: van den Hurk, Roe-
lofina M., oud 69 jaar, overleden 
te Castricum.
13-12-2010: Bakker, Cornelia M., 
oud 86 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met F.J. 
van Wetering.
15-12-2010: Verhage, Marian, 
oud 53 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met P. Schekker-
man.

Wonende te Beemster:
12-12-2010: Vreeswijk, Matthieu 
L., oud 71 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met A.E. Halm.
 
Wonende te Bakkum:      
06-12-2010: Meijne, Pieter G., 
oud 72 jaar, overleden te Alk-
maar.
 
Wonende te Akersloot:
11-12-2010: Molenaar, Neel-
tje, oud 85 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
L. Stuifbergen. 

Klagen helpt niet altijd

Waar wordt wel en waar 
wordt nu niet gestrooid?
Castricum - Als bewoners de 
gemeente er attent op willen 
maken dat er in hun woonomge-
ving sprake was van gevaarlijke 
situaties door de gladheid, no-
teert de telefoniste niet altijd de 
klacht. Dat valt niet altijd in goe-
de aarde. “Zodra de telefoniste 
meerdere telefoontjes ontvangt 
van een gevaarlijke situatie op 
een bepaalde locatie, maakt zij 
daar melding van”, zegt Marjo-
lein Heidema van de afdeling 
Communicatie. “En daar wordt 
iets mee gedaan. Zij weet pre-

cies welke locaties er wel en niet 
in aanmerking komen voor glad-
heidbestrijding.” 
De gemeente strooit standaard 
op hoofdverkeerswegen, be-
langrijke verbindingswegen, 
openbaar vervoerroutes, wijk-
verbindingswegen, fietspa-
den en parkeerterreinen. Glad-
heid wordt overdag ook door het 
team van de afdeling Groen be-
streden op speciale locaties zo-
als bushaltes, bejaardenhuizen, 
oversteekplaatsen en trottoirs bij 
openbare en bijzondere gebou-

wen. Gladheid buiten deze rou-
tes en bijzondere locaties wordt 
dus niet bestreden. 
Marjolein vervolgt: “Het bestrij-
den van gladheid is een zoge-
naamde inspanningsverplichting 
van de gemeente en daar vol-
doet de gemeente ruimschoots 
aan. De dienstdoende gladheid-
coördinator kan op basis van 
meldingen van gevaarlijke situ-
aties van burgers en de politie 
besluiten buiten de afgesproken 
routes de gladheid te bestrijden. 
Na afloop van het strooiseizoen 

worden de meldingen van ge-
vaarlijke situaties geëvalueerd 
en zo nodig aangepast.” 
Op het weblog van het college 
is te lezen: “Dan moet ons ook 
nog even van het hart dat we 
trots zijn op onze mannen van 
de gladheidbestrijding. Ze heb-
ben midden in de nacht, in de 
koudste uurtjes, gestrooid, ge-
schoven en geschept om te zor-
gen dat onze hoofdwegen zo 

goed als mogelijk ijsvrij waren. 
En eerlijk is eerlijk, menig ge-
meente had het minder voor el-
kaar. Chapeau!” Meldingen van 
extreem gevaarlijke situaties 
kunnen worden gedaan via tel.: 
0251-661122 binnen kantoortijd 
of via www.castricum.nl. Buiten 
kantoortijden kunnen de meldin-
gen worden gedaan bij de meld-
kamer van politie Noord Holland 
Noord. 

Texaco Van Splunter 
sluit na bijna 40 jaar
Limmen - Texaco Van Splun-
ter gaat sluiten. Na bijna veertig 
jaar wordt het laatste tankstation 
in Limmen omgebouwd tot een 
‘stand-alone pomp’. Peter van 
Splunter en zijn zoon Paul waren 
van plan volgend jaar hun jubile-
um te vieren, maar na drie grote 
inbraken, toenemende criminali-
teit en de prijzenslag hebben zij 
besloten om te stoppen. 
Peter: “Elke avond wordt het 
rookwaar uit de shop wegge-
haald en ‘s morgens weer terug-
gezet. Buiten de openingsuren is 
het tankstation verboden gebied 
en wordt een ketting voor de in 

en uitrit gehangen. Dit zijn ab-
surde maatregelen voor een on-
dernemer. Omdat we geen ver-
gunning krijgen om naast het 
tankstation een woning te bou-
wen om zo het tankstation beter 
te kunnen bewaken is het ein-
de verhaal. Wij gaan samen ver-
der met het Texaco tankstation 
in Beverwijk op de Plesmanweg. 
De gezelligheid van de klanten in 
Limmen, het praatje en het kop-
je koffie met vaste klanten zal ik 
het meest gaan missen. Wij be-
danken alle  klanten die ons door 
de jaren heen trouw zijn geble-
ven.”
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Tim en Gijs KNVB-scheidsrechter!
Castricum - Tim Drost en Gijs 
Vermeulen van FC Castricum 
mogen zich KNVB-scheidsrech-
ter noemen. Afgelopen woens-
dag behaalden, na zeven weken 
hard studeren op spelregels en 
spelsituaties, het KNVB-scheids-
rechtersdiploma en bijbehoren-

de badge. Voor twee jonge Ze 
gaan als KNVB-scheidsrechter 
het district in en Tim krijgt nu al 
de kans om met een mentor in 
de talentengroep te mogen be-
ginnen. 
Dit houdt in dat hij elke wed-
strijd een begeleider krijgt die 

Piet Nieuwenhuizen
is de winterkampioen
Castricum - Vrijdagavond werd 
bij biljartvereniging ’t Stetje be-
paald wie zich de nieuwe  win-
terkampioen mocht noemen. 
Piet Nieuwenhuizen speelde in 
de eerste ronde tegen Piet Cas-
tricum en versloeg hem in 23 
beurten. In de halve finale te-

gen Jeroen van de Kerkhof ver-
sloeg hij Jeroen in dertien beur-
ten. Piet maakte een serie van 
vier, daarna nog een van drie 
en maakte er tot slot nog twee. 
Dat was genoeg voor de finale-
plaats. De andere finalist, Johan 
van Venetiën, had meer moei-

Verlies dames Croonenburg
Castricum - De laatste wed-
strijd voor de winterstop was 
voor Croonenburg D1 de vol-
leybalwedstrijd tegen de koplo-
per Zaanstad D2. Zaanstad do-
mineert al jaren bovenin de Da-
mes Regiodivisie. De ploeg wil 
alleen niet promoveren, dus blijft 
een terugkomende sterke tegen-
stander voor Croonenburg. Ook 
dit jaar staat Zaanstad weer met 
kop en schouder bovenaan. 
De eerste set kreeg Croonenburg 
direct een voorspong door een 
goede service serie van Rebec-
ca Boonman. Daarmee was di-
rect de toon gezet voor een ste-
vige pot volleybal. Zaanstad D2 
bevat een aantal zeer ervaren en 
krachtige aanvalsters welke de 

opgebouwde achterstand bin-
nen no-time weer recht geslagen 
hadden. Deze situatie heeft zich 
in deze wedstrijd steeds weer 
voorgedaan. Het lukte Croonen-
burg met een goed geplaatste 
en stevige service  om druk uit 
te oefenen op Zaanstad, creëer-
de daarmee een voorsprong wel-
ke daarna continue weer werd 
ingelopen door het sterk serve-
rende en aanvallende Zaanstad. 
Aan het eind van iedere set had 
Zaanstad steeds de mogelijkheid 
om de tot dan toe gelijk oplopen-
de set naar zich toe te trekken 
wat uiteindelijk, ondanks goed 
teamspel van Croonenburg, ver-
lies opleverde voor de dames uit 
Castricum.

Peter Weijers ongenaakbaar
Castricum - In zijn partij tegen 
Piet van Leur, liet Peter nogmaals 
zien hoe goed hij ‘het spelletje’ 
beheerst. Terwijl de andere par-
tijen net op gang waren bij bil-
jartvereniging Wik, was hun on-
gelijke strijd al gestreden. In vijf-
tien beurten met een formidabe-
le serie van 21 in de voorlaatste 
beurt, en een prachtige moyen-
ne van precies 5.00 liet hij Piet 
beteuterd achter. Maar Piet kon 
met een opgeheven hoofd de ta-
fel verlaten, want ook hij speelde 
prima, wat hem toch een wed-
strijdpunt opleverde. Ook Hein 
Kitsz had weer zo een avond dat 
alles lukte. In zeventien beur-
ten zette hij Hans Kooiman aan 
de kant, die het tempo van zijn 
opponent niet kon volgen. Hein 
scoorde er lustig op los met goe-
de series van 3-4-5 en 11, wat 
hem de vier winstpunten op-
leverde, terwijl Hans toch ook 
nog een punt mocht bijschrij-
ven. Gert Lute had een moeilij-
ke avond tegen Hans Kooiman, 
die warm gedraaid in zijn eerde-
re partij, hem zoveel tegenstand 

bood, dat hij er haast wanho-
pig van werd. Terwijl Hans wei-
gerde de partij voor hem gun-
stig te laten aflopen, in de twee 
laatste beurten miste hij twee 
‘schietjes’, putte Gert hier kracht 
uit om in de laatste vier beurten 
34 caramboles te maken, die no-
dig waren om de winst naar zich 
toe te halen. De nummers twee 
en drie van de ranglijst maak-
te geen fout, Ferry van Gennip 
sloot zijn partij tegen Cees Burg-
meijer af in 23 beurten met een 
partij moyenne van 133 %. Peter 
Ent deed daar niet voor onder, hij 
stuurde Jaap Frans na 24 beur-
ten van de tafel. Jan Kamp tegen 
Willem Baltus en Jörgen Bolten 
tegen Peter Vos, haalde ook de 
vier wedstrijdpunten binnen, met 
hun winstpartij. 
Wim van Duin, Kees Baars, Jan 
van der Zon, en Klaas Jongeneel 
wonnen ook hun partij, maar met 
drie wedstrijdpunten. Na van-
avond is de stand aan de kop: 
Gert Lute 50 punten, Peter Ent 
45 punten en Ferry van Gennip 
38 punten.

hem coacht bij zijn optreden als 
scheidsrechter, zowel voor als na 
de wedstrijd. Voor Gijs gaat voor-
lopig de weg van de geleidelijk-
heid gelden, beginnen in de 
‘startersgroep’ en dan met goeie 
beoordelingen hoger op probe-
ren te komen.

Kranendonk verlaat FCC
Castricum - Mark Kranen-
donk vertrekt aan het einde 
van het seizoen bij FC Castri-
cum. Na uitvoerige gesprek-
ken met de trainersstaf, spe-
lers, spelersraad en verzorgers 
heeft de  technische commis-
sie een advies gegeven aan 
het bestuur. Het bestuur heeft 
dit advies meegenomen bij 
de beslissing om het contract 
met Mark Kranendonk niet te 
verlengen. Onder leiding van 
Mark Kranendonk promoveer-
de FC Castricum in 2009 van de 
derde naar de tweede klasse. 
Afgelopen seizoen werd de na-
competitie afgedwongen, maar 
promotie nipt gemist. Het con-
tract met Jos Mouwes, die het 
afgelopen jaar het tweede elf-
tal onder zijn hoede had, wordt 
ook niet verlengd. Jos wilde 
zijn contract verlengen en am-

bieert tevens de functie van 
hoofdtrainer. Deze functie kan 
FC Castricum hem niet bieden. 
Daarbij is het bestuur van me-
ning dat de nieuwe hoofdtrai-
ner mede moet kunnen bepa-
len met wie hij kan en wil gaan 
werken. Ton Snip, de afgelo-
pen drie jaar keeperstrainer, 
heeft binnen de vereniging re-
gelmatig kenbaar gemaakt ook 
in de toekomst met Mark Kra-
nendonk samen te willen wer-
ken. Het bestuur heeft daarom 
besloten zijn contract ook niet 
te verlengen. De verzorgers van 
het eerste en tweede, Clement 
Uittenbogaard en Daniëlle van 
Kol, blijven wel in dienst van 
FC Castricum. Zij passen bin-
nen de cultuur van FC Castri-
cum en de spelers zijn tevreden 
met hun verzorging. (Foto: Han 
de Swart). 

Boardingtoernooi 
op tweede kerstdag
Castricum - De kerst breekt 
aan en zoals heel voetbalmin-
nend Castricum weet wordt op 
tweede kerstdag het traditionele 
zaalvoetbaltoernooi gehouden. 
Dit jaar is het evenement om-
gedoopt tot Basta Boardingtoer-
nooi. De organisatie heeft ook 
bij deze editie geprobeerd om 
een evenwichtig deelnemersveld 
neer te zetten, met teams waar-
bij spelers van FC Castricum, Vi-

tesse ’22 en VV Limmen aanwe-
zig zijn. 

Voor titelverdedigers Lute & Op-
dam zal het een lastige opgave 
worden om hun titel te verdedi-
gen. Uiteraard gaat dit toernooi 
gepaard met veel gezelligheid. 
Vanaf 17.00 uur is er live-muziek. 
Het prestigieuze toernooi be-
gint om 12.00 uur in sporthal De 
Bloemen.  

te de finale te bereiken. Johan 
speelde eerst tegen Jos Hes en 
deze partij duurde 29 beurten. 
De halve finale tegen Jaap de 
Boer won Johan in 32 beurten. 
In de finale hadden beide spe-
lers een zeer slechte start. Tot 
de twaalfde beurt hadden bei-
de spelers pas acht carambo-
les. Toen kreeg Piet de wind in 
de zeilen en stoomde naar het 
einde. Hij maakte een serie van 
drie, toen nog een van twee en 
hij besloot met een serie van zes 
caramboles.

Castricum - De spelers en 
coach Ton van Duijn van korf-
balclub  Helios baalden als een 
stekker na de verloren wedstrijd 
tegen koploper Apollo. Ton van 
Duijn “Helios mist de agressie 
om dit soort belangrijke wedstrij-
den te winnen.”
Helios kwam in de hele wed-

Helios verliest onnodig
strijd  één keer op voorsprong 
bij de stand van 1-0. Daarna 
nam Apollo het heft in handen 
en scoorden drie keer op rij. In 
de rust stonden de bezoekers uit 
Heerhugowaard voor met  3-6. 

De tweede helft verschilde niet 
veel van de eerste. Helios kwam 

nog wel twee keer terug tot één 
punt achterstand bij 6-7 en 7-8.  
In de slotfase kwam Helios weer 
met 9-12 achter te staan. In de 
laatste minuten wist Helios nog 
wel twee keer te scoren maar 
was de nederlaag een feit: 11-12. 
In plaats van het  verschil met 
koploper Apollo terug te bren-
gen tot twee punten staat Helios 
nu op een bijna onoverbrugbare 
achterstand van zes punten. 

Castricum - Elk jaar is het weer 
raak rond de jaarwisseling: het 
opblazen van afvalbakjes. De 
gemeente roept op om het toe-
brengen van deze overlast en 
schade te staken en vraagt ge-
tuigen zich te melden. Vorig jaar 
werden er rond de 40 afvalbak-
ken opgeblazen, het jaar daar-
voor 35. Dergelijke bakjes kos-
ten de gemeenschap 345,- eu-
ro per stuk en daarbij de perso-
neelskosten voor het verwijde-
ren en vervangen van de bakjes,  
gemiddeld per bakje 70,- euro. 
Vorig jaar was de totale schade 
16.600,- euro. Daarbij ontstaat er 
meer zwerfvuil zolang de bakken 
onbruikbaar zijn. Eind dit jaar zijn 
er inmiddels al weer tien bakjes 
gesneuveld. De gemeente heeft 
proeven gehouden met het af-
sluiten van de afvalbakken rond 
de jaarwisseling. Dat had geen 
effect, omdat de bakken met een 
breekijzer opengebroken wer-
den. Los van de kosten en de 
vervuiling: bewoners schrikken 
ontzettend van het keiharde la-
waai van zo’n ontploffing. De po-
litie kan alleen wat doen als de 
daders op heterdaad worden 
betrapt of wanneer er getuigen 
zijn die de daders kunnen aan-
wijzen  of hun hun naam weten. 
De gemeente vraagt bewoners 
de identiteit van de daders door 
te geven als deze bekend zijn bij 
hen via tel.: 0900-8844. 

Afvalbakjes: 
houd ze heel
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Castricum - Het Clusius Colle-
ge wil alle lagere scholen in de 
gemeentes rondom Castricum 
jaarlijks een groen cadeautje te 
geven om zo kinderen bewust te 
maken van de groene kant van 
de wereld waarin zij leven. Na-
tuurlijk hoopt het Clusius Col-
lege dat die leerlingen bij hun 
schoolkeuze aan hen denken. Er 
worden boompjes uitgedeeld op 
4 en 5 januari. 

Clusius geeft 
bomen cadeau

Houd brandkranen sneeuwvrij!

Brandweer speelt 
in op winterweer
Castricum - Door de hevige 
sneeuwval heeft de brandweer 
Castricum besloten in geval van 
een alarmering alle 35 brand-
weerlieden te laten opkomen, in 
plaats van alleen de dienstdoen-
de groep. 

Reden is dat een aantal spuit-
gasten door de sneeuw moei-
lijker de kazerne kan bereiken 
en er een aantal is dat relatief 
dichtbij de kazerne woont en dus 
sneller aanwezig kan zijn. 

Hoewel de brandweerauto’s zijn 
voorzien van techniek om ook 
goed in de sneeuw te kunnen rij-
den, wordt de uitruktijd nadelig 

beïnvloed door de weersomstan-
digheden. Indien nodig wordt er 
eerder opgeschaald om meer 
mensen en materieel beschik-
baar te hebben. 

De brandweer van Castricum 
vraagt de inwoners de brand-
kranen in hun straat of bij hun 
woning in de straat sneeuwvrij 
te houden. De brandkranen zijn 
herkenbaar aan paaltjes met BK 
erop en meestal een bordje aan 
de gevel. 
Het bereikbaar houden van 
brandkranen kan in geval van 
een brand minuten schelen, 
waardoor sneller met blussen 
kan worden begonnen. 

Clusius College met 
vaste kraam op markt
Castricum – ‘Echt Clusius’ komt 
er op de producten te staan. En 
echt Clusius zijn de producten 
die door tien leerlingen vanaf 
28 januari bij toerbeurt verkocht 
worden op de wekelijkse markt 
in Castricum.
Het Clusius College Castricum 
is de enige school in Nederland 
die voor een lange tijd wekelijks 
op de markt gaat staan met een 
kraam waarin Clusiusproducten 
door leerlingen verkocht worden.
De hoop is er dat door dit pro-
ject het ondernemers bloed zal 
gaan stromen bij de leerlingen 
die meedoen. 
De leerlingen kopen produc-
ten in die bij de praktijkvakken 
op het Clusius college gemaakt 

worden en maken zelf ook arti-
kelen die verkocht worden op de 
markt.
Bij schoolvakken als Techniek, 
Voeding, Plantenteelt, Groen-
voorziening en Cultureel Kunst-
zinnige vorming worden spul-
len gemaakt die op de kraam 
te vinden zullen zijn. Het pro-
ject wordt gesteund door de Ra-
bobank Noord Kennemerland. In 
november zijn de leerling op fi-
nancieringgesprek geweest bij 
de bank. Daar gaven zij aan welk 
startkapitaal nodig is om het 
project van de grond te krijgen. 
Een schenking als startkapitaal 
en een lening die natuurlijk te-
rugbetaald moet worden, maken 
de start van het project mogelijk.

Castricum - De gemeente Cas-
tricum gaat de CO2-uitstoot van 
haar wagenpark compenseren 
door de aanplant van duurzame 
bossen in Maleisië. De gemeen-
te verbruikt ongeveer 100.000 li-
ter brandstof per jaar en dat 
geeft 269 ton CO2-equivalenten. 
De gemeente gaat haar CO2-uit-
stoot compenseren voor de peri-
ode 2009 tot en met 2012. Cas-
tricum streeft naar het verduur-
zamen van de eigen bedrijfs-
voering. Hiertoe behoort ook het 
wagenpark. Daarnaast worden 
als Millenniumgemeente de mil-
lenniumdoelen nagestreefd. Een 
van de doelen is: ‘Meer men-
sen in een duurzaam leefmilieu’. 
Hieronder valt het tegengaan 
van ontbossing. Ontbossing 
vindt nog steeds op grote schaal 
plaats; ongeveer dertien miljoen 
hectare per jaar. Toch neemt 
door steeds meer nieuwe aan-
plant het nettoverlies van bosop-
pervlakte af. De gemeente steunt 
hiervoor een bosherstelproject in 
Maleisië, waarbij regenwoud dat 
in het verleden is aangetast door 
boskap, hersteld wordt. De gel-
den die het project hiervoor ont-
vangt, worden besteed aan aan-
plant, beheer en bescherming 
van het regenwoud. Juist hier 
heeft de bevolking het meest te 
leiden onder de klimaatveran-
deringen en vindt enorme hout-
kap plaats. Nog steeds wordt 15-
20% van de netto CO2-uitstoot 
veroorzaakt door het verdwij-
nen van regenwoud. Bovendien 
groeien bomen rond de evenaar 
twee tot drie maal sneller dan in 
Nederland. Zij kunnen dus veel 
meer CO2 opnemen. De Stich-
ting Trees for Travel heeft in op-
dracht van de gemeente dit pro-
ject geselecteerd. Trees for Travel  
is een stichting zonder winst-
oogmerk die bedrijven, instellin-
gen en consumenten sinds 2001 
de mogelijkheid biedt om de uit-
stoot te compenseren van broei-
kasgassen die ontstaan bij het 
gebruik van fossiele brandstof-
fen. De gemeente treft zelf ook 
directe maatregelen om de uit-
stoot van CO2 te verminderen. 
Dit door simpelweg minder kilo-
meters met de diverse gemeen-
tevoertuigen te rijden. Daarnaast 
moeten nieuwe gemeentevoer-
tuigen voortaan aan scherpere 
milieueisen voldoen. 

Gemeente rijdt 
CO2-neutraal

Yvonne Zomerdijk gast 
in 100 van Castricum

“Je fietst je straat uit en 
je komt al kunst tegen”
Castricum - Brugklassers van 
het Jac. P. Thijsse College wa-
ren afgelopen woensdag in een 
soort estafette onderweg van ex-
positie naar atelier naar creatie-
ve werkplaats om inspiratie op te 
doen voor een eigen uiting. Es-
ther van Tilburg liet ze zien hoe 
ze portretten schildert. Noam 
Ben Jacov gaf een kijk-ervaring 
ten beste bij de wandobjecten 
die hij momenteel onder handen 
heeft in zijn. Peter van den Berg 
vertelde, bij zijn geëxposeer-
de landschapsfoto’s in de Hoep, 
hoe hij te werk gaat om foto’s 
die een bijzondere sfeer hebben 
te kunnen maken. ‘Het moment 
is belangrijk, dus je moet kunnen 
wachten.’ Meinard Kloppenburg 
belichtte in zijn huiskamer het 
traject van schets en uitgewerk-
te tekening naar voltooide schil-
derijen, waarvan een groot aan-
tal voorbeelden als een kleurige 
jungle aan de muren te zien was. 
Ook maakten de leerlingen op-

drachten over beelden die langs 
de weg geplaatst zijn en bezoch-
ten ze in De Clinghe een voor-
stelling met Afrikaanse muziek 
en dans door Crossroad produc-
tions. Na dit opdoen van inspi-
ratie gingen de leerlingen don-
derdag op school aan de slag 
om zelf een creatieve uiting tot 
stand te brengen. De afronding 
was op vrijdag 17 december in 
het schoolgebouw, waar van half 
tien tot twaalf uur ’s morgens het 
festival East meets West gehou-
den werd. In allerlei kraampjes 
en andere stands konden scho-
lieren bekijken wat er gemaakt, 
ingestudeerd en bedacht was. In 
de aula betaalde men toegang 
voor sommige opvoeringen. Ook 
was daar een veiling van belang-
wekkende voorwerpen. De tota-
le opbrengst, 3293 euro, is be-
stemd voor de organisatie War 
Child, die hulp verzorgt aan kin-
deren in door oorlog getroffen 
gebieden. 

cum is Yvonne Zomerdijk uit 
Limmen gast. Yvonne is al jaren 
de drijvende kracht achter de 
Stichting WOL (Werkgroep Ont-
wikkelingssamenwerking Lim-
men). Stichting WOL beijvert 
zich momenteel om fondsen te 
werven voor scholenprojecten in 
Burkina Faso. Zomerdijk was in 
november in het West-Afrikaan-
se land om de fietsgroep te ver-
welkomen die de sponsortocht 
vanuit Limmen had volbracht. 
Voor haar vele werk heeft zij in 
Burkina Faso een hoge onder-
scheiding gekregen. De uitzen-
ding is op donderdag 23 decem-
ber zijn van 21.00 uur tot 22.00 
uur. Herhaling zal zijn op zon-
dag 26 december van 12.00 uur 
tot 13.00 uur. (Foto: Combi Loek 
Anderson).

Samen wandelen op zondag 
Castricum - Op zondag 2 janu-
ari start de maandelijkse activi-
teit ‘Wandelen op zondag’. 
Het vertrekpunt voor de wan-
deltochten is elke eerste zondag 
van de maand om 11.00 uur bij 
Bezoekerscentrum De Hoep aan 
de Zeeweg in Bakkum. De toch-
ten worden begeleid en hebben 

een lengte van circa 10 kilome-
ter. 
Onderweg wordt samen koffie 
gedronken. Er zijn geen kosten 
aan de activiteit verbonden en 
men kan zonder opgave deelne-
men. Consumpties zijn voor ei-
gen rekening. Een duinkaart is 
nodig. (Foto: Irene Zijlstra).

Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri
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Leren loslaten in de duinen

Thomas van Kleef te zien in 
documentaire Midlife Twist

Bakkum -  Thomas van Kleef, di-
recteur van Monastiek centrum 
Zeeveld, is een van de hoofdper-
sonen in de documentaire Mid-
life Twist die RTV Noord-Holland 
op eerste kerstdag uitzendt. In 
de documentaire worden naast 
Van Kleef nog twee vijftigers 
geportretteerd die het roer van 
hun leven drastisch omgooiden. 
Tot verbijstering van hun omge-
ving en niet in de laatste plaats 
ook van zichzelf. Wat gaf ze de 
durf om een heel nieuw leven te 
beginnen? Wat bewoog ze, wat 
heeft het ze gekost en wat heeft 
het ze gebracht? En wat heeft 
een midlife twist wat een midlife 
crisis niet heeft? De uitzending 
is te zien op 25 december om 
10.00, 12.00, 14.00 en 16.00 uur. 
Thomas van Kleef, die in New 
York en Amsterdam carriè-
re maakte als PR adviseur in 
de kunstwereld, noemt zich als 

ke tradities, van alle religies, gaat 
de weg van het verzelven via de 
weg van het loslaten van je ei-
gen verhaal. Van wat je aan je-
zelf of je leven van belang vindt. 
Het monastieke denken gaat er 
vanuit dat een mens zichzelf na-
melijk helemaal niet kent. En dus 
dat veel van wat hij belangrijk 
meent te vinden, in feite niet be-
langrijk is. Het monastieke uit-
gangspunt is dat het volstrekt 
oninteressant is wat ik vind, of 
wat de buurvrouw vindt. En in 
het verlengde daarvan is Zeeveld 
dus ook niet een plek waar je 
naartoe komt om over van alles 
en nog wat iets te vinden, maar 
waar je heen gaat om te verstil-
len om, al doende, gevonden te 
worden. Door je levensdoel. En 
gelukkig is het wel zo dat de vrij-
willigers die zich aangetrokken 
voelen tot deze ongebruikelij-
ke omkering van wat in het le-
ven normaal heet, het hier enorm 
naar hun zin hebben. Doordat ze 
hier leren hun verhaal los te la-
ten, komen ze echt weer op ver-
haal. En datzelfde geldt natuur-
lijk ook voor de stiltegasten die 
we hier maandelijks ontvangen.” 
In wat ooit de deel van deze mo-
numentale duinboerderij was, 
blijkt een prachtige kapel ver-
borgen. Een ruim achterhuis 
biedt plaats aan dertien slaap-

kamers waar 27 gasten kunnen 
verblijven. Rondom het huis ligt 
een aantal prachtige tuinen. Al-
les is even goed onderhouden 
en verzorgd. De vraag wie dat 
betaalt dient zich aan. Van Kleef 
lacht: “Stilte is een dure hob-
by. Daarom worden hier niet al-
leen stiltedagen georganiseerd, 
maar verhuren we het huis ook 
als groepsaccommodatie. En in-
derdaad, dat zijn niet altijd stil-
le groepen. Maar dat is nou 
weer mijn oefening. Om, zelfs 
als ik midden in de nacht wak-
ker word van gasten die onder 
mijn raam op een vuvuzela staan 
te toeteren, toch te verstillen. Om 
me dan niet te ergeren aan wat 
niet is, maar dankbaar te zijn 
voor wat wel is. Het is natuurlijk 
prachtig dat Zeeveld er na vijf 
jaar keihard werken weer stra-
lend bijligt. Het is echt een pa-
rel in de duinen. Maar dat het me 
begint te lukken om mezelf stra-
lend te weten, zelfs als het te-
genzit, en dat ik dat mag door-
geven, dat is toch wel het groot-
ste geschenk dat deze vijf jaar in 
Zeeveld me hebben gegeven.” 

Voor wie meer wil weten over 
Zeeveld en over de mogelijkheid 
er te gast te zijn of als vrijwilliger 
mee te werken biedt de website 
www.jan17.nl uitkomst. 

744,57 euro ingezameld 
voor de weeskinderen
Castricum - Tijdens het Cand-
le Light Shopping zaterdagavond 
wisten veel mensen de weg te 
vinden naar KnuZ, het winkel-
tje met woon- en modeacces-
soires op het Bakkerpleintje. Ta-
mara van KnuZ had samen met 
Simone van Lijstenmakerij Ida 
Bakker een actie op touw gezet 
om het doel van Serious Request 
te steunen. 3 FM voert actie van-
uit het Glazen Huis in Eindhoven 

Burgemeester met pensioen
Castricum - Burgemeester Em-
mens-Knol van de gemeente 
Castricum heeft in de raadsver-
gadering van 16 december mee-
gedeeld dat zij in verband met 
het bereiken van de pensioen-
gerechtigde leeftijd een verzoek 
tot ontslag per 1 mei 2011 heeft 
ingediend bij Hare Majesteit de 
Koningin. 

Aaltje Emmens-Knol is al 21 
jaar burgemeester. Na de fu-

sie van de voormalige gemeen-
ten Akersloot, Limmen en Castri-
cum in 2002 werd zij aangesteld 
als eerste burger van de nieuwe 
gemeente. Bij haar afscheid is zij 
dus negen jaar de burgemees-
ter van Castricum. Voor haar be-
trekking in deze gemeente was 
de getogen Gietshoornse werk-
zaam in Westerbork (1989-1996) 
en Eibergen (1996-2002). Ook 
was zij wethouder in de gemeen-
te Naaldwijk (1986-1989).

om kinderen te helpen waarvan 
beide ouders gestorven zijn aan 
aids. 

Tamara: “We hebben cakejes, 
warme chocomel, glühwein, thee 
en erwtensoep verkocht.” “En we 
kregen spontane bijdragen van 
het publiek”, aldus Simone. “De 
opbrengst is 744,57 euro en dat 
hebben we inmiddels overge-
maakt naar het goede doel.” 

Regio - De Imkervereniging 
Noord Hollands Midden orga-
niseert komend voorjaar weer 
een cursus voor beginnende im-
kers en iedereen die belangstel-
ling heeft voor het leven van de 
honingbij. Belangstellenden van 
alle leeftijden kunnen zich in-
schrijven voor zes theorie- en 
acht praktijklessen. Aan het ein-
de van de cursus kan de eerste 
honing geslingerd worden. 
Cursusleider is gediplomeerd 
bijenteeltleraar Piet Kuijs. Aan-
melden of informatie tel.: 072-
5051567 of anitasenpietk@pla-
net.nl.

Bijencursus

Castricum - Keramiek  bij Toon-
beeld, voor volwassenen,  maar 
ook voor kinderen. Op zaterdag 
8 januari is men vanaf 10.00 uur 
welkom om een uurtje mee te 
doen en op op maandag vanaf 
19.00 uur. De eerste keer potten-
bakken voor kinderen is op 19 
januari vanaf 13.30 uur. 

Keramieken

monnik juist bevrijd omdát hij 
weer gelooft. 
In december is het vijf jaar ge-
leden dat Van Kleef in dienst 
kwam van stichting Jan XVII 
die Zeeveld beheert. In het Mo-
nastiek Centrum aan de Noor-
derstraat in Bakkum vertelt Tho-
mas van Kleef: “Kort gezegd is 
dit een plek om los te leren laten. 
Om zo weer wat dichter bij jezelf 
te komen. Beter zicht te krijgen 
op je talenten en mogelijkheden, 
maar vooral ook op de grote vra-
gen van het bestaan: wat doe ik 
hier op aarde, wat is dat nou ei-
genlijk, leven en hoe pak ik dat 
een beetje aardig aan?” 
“Vreemd genoeg krijgen we zelfs 
als we een broodrooster ko-
pen een uitgebreide handlei-
ding mee”, vervolgt Van Kleef. 
“Maar hoe het leven werkt? 
Een gebruiksaanwijzing? Vroe-
ger speelden de kerken in dat 
opzicht natuurlijk een grote rol. 
Maar naarmate deze leger ra-
ken, groeit de existentiële nood. 
Ooit zei iemand: ‘het probleem is 
niet dat mensen niet meer gelo-
ven, maar dat ze bereid zijn van 
alles en nog wat te geloven’. En 
dat is ontzettend waar. God mag 
dan voor veel mensen hebben 
afgedaan, het gevolg is wel dat 
we vervolgens in andere dingen 
zijn gaan geloven. Dat geld ge-
lukkig maakt, of een grotere auto 
dan de buurman. Dat we pas wat 
voorstellen als we een baan heb-
ben, dat we zonder partner geen 
leven hebben, dat onze kinde-

ren pas meetellen als ze ergens 
in uitblinken en ga zo maar door. 
Mensen zoeken nu eenmaal 
houvast. En pas als ze helemaal 
zijn vastgelopen komt soms de 
gedachte op: misschien moest 
ik toch maar eens iets aan mijn 
leven veranderen, of aan hoe ik 
over het leven denk.”

Om het levensspoor niet hele-
maal bijster te raken, of om er 
weer zicht op te krijgen, is stil-
te het ideale middel, aldus Van 
Kleef. “En Zeeveld specialiseert 
zich in stilte. Maar het gaat daar-
bij wel om meer dan alleen maar 
je mond houden. De inzet van 
echt verstillen is dat je al je den-
ken tot rust brengt. En ja, dat is 
ook je denken over God. Over of 
God bestaat of niet. Of hij mis-
schien een zij is. Of God dit wil, of 
dat... Het doel en de zin van ons 
leven beginnen we pas te ont-
waren als we elke pretentie daar 
enig zicht op te hebben, los leren 
laten.” Bij Zeeveld zijn nu minder 
vrijwilligers betrokken dan toen 
Van Kleef vijf jaar geleden aan-
trad. “Ik zal de eerste zijn om te 
erkennen dat er de afgelopen ja-
ren meer zijn vertrokken dan mij 
lief is en dat er minder zijn bijge-
komen dan ik had gehoopt. Voor 
veel mensen is vrijwilligerswerk 
nu eenmaal een goede manier 
om onder de mensen te zijn. Je 
verhaal kwijt te kunnen. En dat 
staat nu eenmaal haaks op het 
monastieke gedachtegoed van 
onze stichting. In alle monastie-
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Bezoekadres
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Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
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Tel.: 0251 - 361111
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gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

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

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

- Afdeling Grondgebiedzaken: 
maandag t/m vrijdag

 09.00-12.00 uur.
- Afdeling Sociale Zaken: 

maandag t/m donderdag 
09.00-12.00 uur.

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

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Wijziging Verordening HuisVesting onderWijs
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken openbaar bekend, dat in een open-
baar register is opgenomen, en met ingang van vandaag op de gemeentesecretarie, Middelweg 28, 
Uitgeest, voor een ieder ter lezing is neergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten voor een 
ieder verkrijgbaar is het besluit van de Gemeenteraad) d.d. 13 december 2010, nummer 2010/0073 
met betrekking tot:
De 10e wijziging van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Uitgeest. 
Deze Verordening regelt de huisvestingsregels voor de gemeente en de schoolbesturen. De 10e wij-
ziging heeft betrekking op een aantal technische aanpassingen. Daarnaast zijn in de bijlagen I en IV 
een aantal wijzigingen opgenomen die de leesbaarheid en de hanteerbaarheid van de verordening 
verbeteren.
Deze wijziging treedt per 1 januari 2011 in werking. 
Uitgeest, 22 december 2010.
 
ontVangen aanVragen omgeVingsVergunning
Ontvangstdatum
13-12-2010 OV 2010-029 Vrijburglaan 6 Plaatsen erker   
16-12-2010 OV 2010-030 Westerwerf 10 Uitvoeren interne verbouwing
20-12-2010 OV 2010-025 Assum 22-23 Oprichten woning
20-12-2010 OV 2010-031 Waldijk 2 Oprichten 10 woningen, bouwnrs. 73 t/m 82
20-12-2010 OV 2010-032 Waldijk 2 Oprichten 12 woningen, bouwnrs. 101 t/m 112
20-12-2010 OV 2010-033 Waldijk 2 Oprichten 50 woningen, bouwnrs. 83 t/m 99 en 126 t/m 145                                                 
20-12-2010 OV 2010-034 Waldijk 2 Oprichten 6 woningen, bouwnrs. 67 t/m 72
21-12-2010 OV 2010-035 Bonkenburg 2 Veranderen poort
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden verleend.

afgegeVen bouWVergunning 2e fase
Verzenddatum 22-12-2010 Benningskamplaan - Aan de Kromme Sloot Oprichten verkeers-
brug 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift tegen afgegeven ver-
gunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit te worden ingediend en gericht te 
worden aan Burgemeester en Wethouders. 

afgegeVen bouWVergunning met ontHeffing Van Het bestemmingsplan
Verzenddatum 22-12-2010 Meldijk 36 Wijzigen stal   
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroepschrift tegen dit besluit zijn ver-
krijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzenddatum 
van het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan de Arrondissementsrechtbank, sector 
Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

ontWerpbestemmingsplan Hms-terrein uitgeest
Omdat via de landelijke voorziening twee hoofdstukken van de toelichting niet konden worden ont-
sloten, is het college genoodzaakt het ontwerpbestemmingsplan voor het HMS-terrein nogmaals ter 
inzage te leggen. Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘HMS-terrein’ vanaf 24 december 2010 gedu-
rende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan omvat het omleggen van een gedeelte van de N203 en de bouw van 
maximaal 145 woningen op het perceel van de voormalige HMS fabriek aan de Provinciale weg 4 te 
Uitgeest (onder andere perceel kadastraal bekend Uitgeest sectie B nr. 9065).
Voor het plan is geen exploitatieplan opgesteld.
Door de reconstructie van verschillende wegen dient een hogere-waarde-procedure op grond van de 
Wet geluidhinder voor verschillende woningen te worden gevoerd. Deze hogere waarde procedure 
wordt gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. Volledigheidshalve verwijzen 
wij naar de aparte publicatie die hiervoor is opgesteld.

inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken kunnen van maandag 
t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 uur worden ingezien 
bij de publieksbalie in het gemeentehuis aan de Middelweg 28 te Uitgeest. Tevens zijn het ontwerp-
bestemmingsplan en bijbehorende stukken in te zien op onze website www.uitgeest.nl onder het on-
derwerp Projecten. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in te zien op de landelijke voorziening 
voor ruimtelijke plannen. Het adres hiervoor is www.ruimtelijkeplannen.nl 

zienswijze
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan 
schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U kunt uw schriftelijke zienswijze richten 
aan de Raad van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Mondelinge zienswijzen kun-
nen naar voren worden gebracht tijdens de openstelling. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
heer B. Visser tel: 0251 – 36 11 78. 

ontWerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidHinder, ‘Hms-terrein’ uitgeest
De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur van de Milieudienst 
IJmond het volgende bekend.
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan ‘HMS-terrein’ Uitgeest.
Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben ten behoeve van het ontwerpbestemmingsplan 
‘HMS-terrein’, een verzoek om vaststelling van hogere waar den in het kader van de Wet geluid-
hinder ingediend bij Milieudienst IJmond. Het hogere-waardenbesluit heeft betrekking op wegver-
keerslawaai en railverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder is gedele-
geerd aan het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond. De directeur van de Milieudienst 
IJmond is van plan een Besluit hogere waarden Wet geluidhinder te nemen ten behoeve van Bestem-
mingsplan ‘HMS-terrein’ Uitgeest. 
Het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf 24 december 2010 
gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 ter inzage bij de Milieudienst IJmond, 
Wijckermolen 2 te Beverwijk en van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, vrijdags 
van 09.00 t/m 12.00 uur bij publieksbalie van het gemeentehuis van Uitgeest aan de Middelweg 
28 te Uitgeest.
Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren 
brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar ge-
maakt worden bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van 
‘Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder HMS-terrein’. Voor mondelinge zienswijzen kunt 
u telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst IJmond, telefoonnummer 0251 – 26 38 63.

intrekking besluit Hogere Waarden Hms-terrein uitgeest
De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur van de Milieudienst 
IJmond het volgende bekend.
Ontwerpbesluit tot intrekking van het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan 
HMS-terrein Uitgeest van 4 februari 2008.
Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben Milieudienst IJmond verzocht het Besluit ho-
gere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het bestemmingsplan HMS-terrein Uitgeest van 4 

februari 2008 in te trekken. De reden voor het intrekken van het Besluit, is dat het is genomen in 
overeenstemming met een bestemmingsplan dat vervolgens door de Raad van State op 12 augustus 
2009 vernietigd is. Inmiddels is een nieuw bestemmingplan en een daarmee in overeenstemming 
zijnd actueel hogere waarden besluit opgesteld en in procedure gegaan.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling en intrekking van hogere waarden Wet geluidhin-
der is gedelegeerd aan het dagelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond. De directeur van de 
Milieudienst IJmond is van plan, het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan 
HMS-terrein Uitgeest van 4 februari 2008, in te trekken. 
De ontwerpbeschikking met de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 24 december 2010 
gedurende zes weken ter inzage tijdens werkuren van  2010 ter inzage bij de Milieudienst IJmond, 
Wijckermolen 2 te Beverwijk op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur en bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis aan de Middelweg 28 te Uitgeest op maandag t/m donderdag van 09.00 uur  t/m 
17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
Binnen bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren bren-
gen bij de directeur van de Milieudienst IJmond. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt 
worden bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van ‘Intrek-
king Besluit hogere waarden Wet geluidhinder HMS-terrein Uitgeest van 4 februari 2008’. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst IJmond, tele-
foonnummer 0251 – 26 38 63.

Vaststelling projectbesluit sternstraat 2a en Verlening bouWVergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat de gemeenteraad op 
2 december 2010 een projectbesluit heeft vastgesteld voor het wijzigen van de te bouwen woning 
aan Sternstraat 2a, waarvoor op 8 juli 2008 onder nummer B1 2007-002 bouwvergunning 1e fase 
is verleend.
De wijziging betreft een uitbreiding op de begane grond aan de achtergevel van de woning en een 
opbouw boven de oorspronkelijke garageberging. Een gedeelte van de oorspronkelijke garageber-
ging wordt als woonruimte in gebruik genomen.
Het vastgestelde projectbesluit en de verleende bouwvergunning met de daarop betrekking heb-
bende stukken liggen met ingang van vrijdag 24 december 2010 gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage. 
De stukken kunnen worden ingezien tijdens de openingstijden van het gemeentehuis. Tegen beta-
ling van het geldende legestarief kan een kopie van de stukken worden verkregen. Alle stukken 
kunnen gedurende de genoemde periode ook worden ingezien op de gemeentelijke website: www.
uitgeest.nl en via www.ruimtelijkeplannen.nl 

beroepsmogelijkheid
Tijdens de periode waarin de stukken ter inzage liggen hebben de volgende personen de mogelijk-
heid om beroep in te stellen: 
iedereen die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning ken-
baar heeft gemaakt;
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun ziens-
wijze over het ontwerpprojectbesluit en ontwerpbouwvergunning tijdig kenbaar te maken. 
Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn van zes weken zijn ingediend bij de Arron-
dissementsrechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, Stationsplein 80, 2011 LM Haarlem. 

Voorlopige voorziening
Het projectbesluit en bouwvergunning treden in werking met ingang van de dag na afloop van de 
beroepstermijn. Bij de president van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Stationsplein 80, 2011 LM Haarlem kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden ge-
daan. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt het besluit niet in werking 
voordat op dat verzoek is beslist.

ontWerpbestemmingsplan meerpad 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat vanaf 24 december 2010 
voor een periode van zes weken het ontwerpbestemmingsplan Meerpad voor een ieder ter inzage 
ligt. De eerdere bekendmaking komt hiermee te vervallen.

Het plangebied ligt ter hoogte van de Langebuurt 9–17 tot aan het water aan de achterzijde en 
het Meerpad te Uitgeest. In het ontwerpbestemmingsplan wordt de bouw van 38 woningen met 
bijbehorende voorzieningen planologisch mogelijk gemaakt. De woningen vervangen de huidige 
bedrijvigheid en het open terrein van de huidige locatie. 

ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan Meerpad en alle daarbij behorende stukken kunnen worden ingezien bij:
de publieksbalie van het gemeentehuis aan de Middelweg 28 te Uitgeest;
de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
de gemeentelijke website www.uitgeest.nl. 
Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan Meerpad ligt het ontwerp besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder Meerpad ter inzage bij de gemeente Uitgeest en de Milieudienst IJmond.

zienswijzen 
Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt kan een ieder schriftelijke zienswijzen naar voren 
brengen inzake het ontwerpbestemmingsplan Meerpad bij de Gemeenteraad Uitgeest, Middelweg 
28, 1911 EG Uitgeest. Ook bestaat de mogelijkheid om binnen de eerder genoemde termijn van zes 
weken mondeling uw zienswijze kenbaar te maken. Hiervoor kunt u een afspraak te maken met S. 
van Haastrecht via telefoonnummer 0251-361154.

ontWerpbesluit Hogere Waarden Wet geluidHinder meerpad 
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur van de Milieudienst 
IJmond het volgende bekend. De eerdere bekendmaking komt hiermee te vervallen.
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Meerpad te Uit-
geest.
Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben ten behoeve van het bestemmingsplan Meerpad 
een verzoek om vaststelling van hogere waar den in het kader van de Wet geluidhinder ingediend 
bij de Milieudienst IJmond. Het hogere-waardenbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai 
vanwege de snelweg A9.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden Wet geluidhinder is gede-
legeerd aan het dagelijks bestuur van de Milieudienst IJmond. De directeur van de Milieudienst 
IJmond is van plan een Besluit hogere waarden Wet geluidhinder te nemen ten behoeve van het 
bestemmingsplan Meerpad te Uitgeest. 
ter inzage
Het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf 24 december 2010 
gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 ter inzage bij de Milieudienst IJmond, Wijc-
kermolen 2 te Beverwijk en bij de publieksbalie van het gemeentehuis van Uitgeest, Middelweg 28 te 
Uitgeest van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. 
Tegelijkertijd met het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Meerpad ligt het ontwerp-
bestemmingsplan Meerpad ter inzage.
zienswijzen
Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling zienswijzen naar voren 
brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond. Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar ge-
maakt worden bij de Milieudienst IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van 
‘Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Meerpad’. Voor mondelinge 
zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst IJmond, telefoonnummer 
0251-263863. 
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Gezond slank in drie maanden
Regio - Vanaf 1 december is 
er een nieuw gewichtsmanage-
mentprogramma van start ge-
gaan in Castricum, Uitgeest, Ob-
dam en omgeving. Gecertifi-
ceerd gewichtsconsulente Ju-
dith Hompe begeleidt mensen 
gedurende een traject van drie 
maanden op natuurlijke wijze 
en met respect voor het lichaam 
naar een gezond gewicht. Het 
programma is geschikt voor zo-
wel mensen met overgewicht als 
mensen met ondergewicht. “Ge-
durende drie maanden begelei-
den en coachen wij mensen op 
individuele basis naar een ge-
zond gewicht met een bewe-
zen programma.” Dat Judith voor 
honderd procent achter haar 
concept staat, blijkt onder an-
dere uit de geld-terug-garantie. 
“Dit programma werkt. Ik ben er 
zelf moeiteloos tien kilo mee af-
gevallen en blijf nu op gewicht, 
nadat ik al veel soorten diëten 

en programma’s tevergeefs ge-
volgd had.”
Bij aanvang van het program-
ma wordt er een algemene ge-
wichts- en gezondheidscheck 
gedaan. “We brengen in kaart 
hoeveel iemand weegt, hoe de 
verhouding tussen vet, spier-
massa, vocht en botten is. Daar-
naast kijken we ook naar de con-
ditie, het vet rond de organen en 
de stofwisseling. Zo krijgen we 
een compleet beeld en kunnen 
we vervolgens doelen en een 
persoonlijk programma samen-
stellen.” Gedurende drie maan-
den zijn er wekelijkse check-ups, 
waarbij er praktische voedings- 
en bewegingsadviezen gege-
ven worden die gemakkelijk toe 
te passen zijn. “Bewegen mag, 
maar hoeft niet per se. De resul-
taten zijn sneller zichtbaar als ie-
mand er op de juiste manier bij 
beweegt, maar ook mensen die 
daar niet of slechts beperkt toe 

in staat zijn, kunnen aan de slag 
met ons programma.” 
“Het programma brengt de stof-
wisseling van het lichaam op na-
tuurlijke wijze naar een optimaal 
niveau. Hierdoor vallen te zwa-
re mensen af en komen te dun-
ne mensen aan. Om de stof-
wisseling te optimaliseren ge-
ven we lifestyle- en voedings-
adviezen, daarnaast werken we 
met 100% natuurlijke producten 
die gebaseerd zijn op Oosterse 
kruiden. Onze methode stimu-
leert een gezonde stofwisseling, 
een gezond en lekker eetpatroon 
en een gezond beweegpatroon. 
Juist daardoor is het zo effectief.
Gedurende de maand januari is 
er een inloopspreekuur aan de 
Laan van Meerweijde 7 te Ob-
dam op woensdag van 9.30 tot 
11.30 uur en van 19.00 tot 21.30 
uur, tel.: 06-41394273. Voor meer 
informatie: www.laviewellness.nl 
of www.overwin.info. 

Getuige gezocht 
Dinsdag 14 december tussen 20.15 uur en 20.30 uur reden mijn man 
en ik met onze zoon van 5 maanden en onze hond van 13 jaar oud op 
de Startingerweg/Limmerkoog richting huis. In zijn achteruitkijkspiegel 
zag mijn man een auto zeer snel aankomen, waarop hij al wat meer naar 
rechts ging rijden om deze persoon de ruimte te geven om ons in te 
halen. Helaas wilde deze persoon die ruimte niet benutten en koos hij 
ervoor om vlak achter ons te blijven rijden. Mijn man tipte twee keer zijn 
remlichten aan om aan te geven dat hij iets meer afstand moest houden. 
Helaas werd hierop niet gereageerd. Inmiddels waren we aangekomen 
bij het plateau en moest er wel afgeremd worden. Mijn man maakte zich 
hierom al zorgen omdat onze zoon van 5 maanden achterin zit in de 
Maxi Cosi en het voor zijn kleine nekje ook helemaal niet goed zal zijn 
als we te hard op de drempel komen. De auto zat echter inmiddels al 
zo dicht achter ons, dat we in de spiegel niet eens meer zijn koplampen 
konden zien. Op onze achterruit hebben wij twee bordjes hangen met 
de tekst ‘Baby on board’, hij reed zo dicht op ons dat hij deze bordjes 
zelfs nog zou kunnen lezen. Zo voorzichtig mogelijk remde mijn man af 
voor de drempel en zelfs dit was voor onze achterligger al teveel en hij 
klapte achterop. 
Er stopte direct een dame op de fiets die als eerste naar mij toekwam 
om te vragen of alles wel goed ging met ons,ons kindje en onze hond. 
Daarna zei ze dat ze hem al vanaf de brug aan had zien komen en dat ze 
had gezien hoe hij aan kwam stormen. Helaas, door alle commotie zijn 
we de dame uit het oog verloren en zijn we vergeten haar naam en te-
lefoonnummer te vragen. Graag zouden wij van deze mevrouw nog een 
verklaring willen opnemen. Zou u ons willen bellen op 0251-795105? 
Miranda Mahulete

Castricum - Afgelopen zondag 
werd de eerste jeugdschaats-
wedstrijd van dit seizoen verre-
den op de ijsbaan de Meent in 
Alkmaar. Tachtig kinderen deden 
mee waarvan zeven de Vereni-
ging Kennemer IJsbaan (VKIJ) 
vertegenwoordigden. 

Deze avond leverde voor de VKIJ 
twee nieuwe clubrecords op. 
Clubrecords en pr voor Iris Cor-

Wedstrijdschaatsen VKIJ
stanje cat. DPF 100mtr 17,22 sec 
300 mtr 47,96 sec. Persoonlij-
ke record voor :Mariska Mantel 
DPA 100mtr 16,68 300mtr 44,71. 
Gitta Beentjes DPB 100mtr 15,54 
300mtr 46,66. Lucia Jongkind 
DPD 100mtr 15,69 300mtr 46,01. 
Elise Bouwknegt DPA 100mtr 
16,08 300mtr 45,39. Janne Rood 
DPA 100mtr 15,95 300mtr 56,90. 
Kate Horstman DPE 100mtr 17,56 
300mtr 55,42.

“Help alle vogels de 
winterperiode door”
Castricum - “De vogels hebben 
het nu erg moeilijk. Willen jullie 
een oproep doen aan alle men-
sen om de vogels bij te voeren. 
De vogels zijn ze dan erg dank-
baar.” Yvonne Geldman uit Cas-
tricum deed dit verzoek en zij 
was niet de enige. Ook Fred Bak-
ker, initiatiefnemer van ‘t Dieren-
duintje, maakt zich zorgen om 
de vogels. “Ik wil iedereen die 
een wandeling gaat maken in 
het bos of in de polder oproepen 
voer mee te nemen voor de wa-

tervogels. Denk dan aan brood, 
granen of eendagskuikens.” Fred 
doet ook een oproep ‘t Dieren-
duintje financieel te steunen. 
“Het geld vliegt met scheppen de 
deur uit aan voedsel voor de die-
ren. Iedereen die ‘t Dierenduintje 
een warm hart toedraagt wordt 
gevraagd een bijdrage te storten 
op rekeningnummer 9353259 
t.n.v. Stichting ‘t Dierenduintje te 
Castricum. Om te kunnen overle-
ven zijn wij voornamelijk afhan-
kelijk van gulle gevers.” 

Afzwemmers 
in december
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad De Witte Brug. 
Deze maand hebben 64 kandi-
daten hun diploma behaald.
Voor Zwemvaardigheid 1 heeft 
Robin Heydeman alle eisen goed 
afgelegd en naast hem voer-
den Larissa Boon, Alex Han-
rath, Maaike Jongejan-Escar en 
Sven van de Kampe alle eisen 
voor Zwemvaardigheid 2 en De-
mi Glind en Majlen Welzenbagh 
voor Zwemvaardigheid 3 keu-
rig uit. 

Het A-diploma werd gehaald 
door: Frank Aardenburg, Ah-
mad Abdujabar, Kris Baltus, Joey 
Blankensteijn, Anna van Eg-
mond, Tjidde Geerts, Kim Glo-
rie, Wesley Hollenberg, Willem 
Jaspers, Ties Kaandorp, Job van 
Kessel, Tijgo Koet, Wouter Könst, 
Sabrina Landman, Wendy Lim-
burg Zwaneveld, Tim Lind, Im-
ke Lute, Flip van Marle, Jill Mar-
sé, Zasja Mehciz, Britt Morsch, 
Timo Reimert, Stefano Schmit, 
Pien Scholten, Mike Schou-
ten, Iris Schram, Kjell Tijsen, Bir-
te Tolsma, Tess Willemse, Maxim 
de Winter, Iris de Wit, Miki de 
Zeeuw, Jens van Zelst en Bella 
Zijlstra. 
De geslaagde kandidaten voor 
het B-diploma zijn: Jasper Bra-
kenhoff, Mike Buurmeijer, Mees 
Duinmeijer, Nicky Duinmeijer, 
Britt Eickhof, Naomi van Eijsden, 
Frits Fatels, Marijn Gianotten, 
Jaimy van den Hooren, Erik Leo-
nards, Fee Lute, Sam Lute, Emma 
Roeleveld, Oscar Sanders, Sanne 
Santen, Sophie van der Schaaf, 
Lin Stobbe, Mila Timmer, Nuria 
van Unen, Sjoerd Tromp, Mylo 
Valk, Aicha Willems en Puck Wit-
tebrood.

Castricum - De schrik was 
groot toen medewerkers van 
VerspreidNet maandagmorgen 
op het werk arriveerden. Bij de 
vier bestelbussen, die voor het 
bedrijfspand aan de Castricum-
merwerf stonden geparkeerd, 
was het portierraam ingeslagen 
en de vier vast ingebouwde na-
vigatiesystemen waren met grof 
geweld uit de bussen genomen. 
VerspreidNet is een organisa-
tie die kranten en folders ver-
spreidt in een groot deel van 
Noord-Holland, waaronder De 
Castricummer en de Uitgeester 

Diefstal na vernieling 
Courant. “Geluk bij het ongeluk 
is dat onze vijfde bus bij de ga-
rage staat voor reparatie”, aldus 
een van de medewerkers. “Maar 
het is natuurlijk niet normaal dat 
dit kan gebeuren en dat kenne-
lijk niemand iets heeft gezien. Je 
mag toch aannemen dat door de 
politie regelmatig surveilleert op 
het bedrijventerrein, maar die 
hebben deze grote vernieling ze-
ker ook over het hoofd gezien. 

Wie meer weet, kan bellen naar 
0251-674433, het mailadres is 
info@verspreidnet.nl. 



pagina 36 22 december 2010

PUZZEL MEE EN WIN LEUKE PRIJZEN

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

Stuur de oplossing van de puzzel voor 17 januari 2010 naar De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@castricummer.nl of info@uitgeestercourant.nl en VERMELD UW TELEFOONNUMMMER. 

Spijsbrood
Cadeaubon 
t.w.v. 15 euro

1 uur gratis 
bowlen

DE OPLOSSING VAN DE VORIGE PUZZEL WAS: AANBEVELINGSBRIEF. DE PRIJSWINNAARS VAN DEZE PUZZEL ZIJN:

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

2 vrijkaarten

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Castricummer Werf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

groente en fruitgroente en fruit
DEKKER 

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

De Eetkamer 
van Uitgeest

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

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

M. Tebbens, Limmen: Cadeaubon t.w.v. 15 euro te besteden bij Drogisterij Aker in Limmen. V. van Tienen, Akersloot: 1 uur gratis bowlen bij Bobs Party Palace. H. Lute, Uitgeest: 
Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest. A. Hofmans, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij De Oude Woonstal in Castricum. M. Doornenbal, Uitgeest: 
Oud Hollandse Tulband af te halen bij Putter’s Specialiteiten Bakkerij in Uitgeest. H. Schellings, Heiloo: 2 vrijkaarten voor de Corso bioscoop in Castricum. T. Buur-Welboren, 
Akersloot: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker groente en fruit in Uitgeest. A.M. Woudstra-Jansen, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 7,50 euro af te halen bij Marx O’ Larry’s in 
Castricum. R. Jonker: Cadeaubon t.w.v. 25 euro af te halen bij Drogisterij Parfumerie Visser in Castricum. A. Koper, Castricum: Boekenbon t.w.v. 12,50 euro af te halen bij The Read 
Shop in Castricum. 

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

Krommenie, Ruimtevaartlaan 54a, 
tel. 075-6285579

Geesterduin 71
Tel. 0251-653844

www.fi delo.nl

Heel staatslot
met jackpot

Kaarten voor 
de huishoudbeurs

Geldig van
12 t/m 20 februari 2011
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Zeven ‘meesterwerken’ 
te zien in Witte Kerkje
Castricum - In het Witte Kerk-
je op het terrein van Dijk en Duin 
zijn op zondagmiddag van 14.00 
tot 16.00 uur zeven ingelijste re-
producties van oude meesters 

te bezichtigen. Samenstellers 
van de collectie zijn Ton Werner 
Spruit en Ida Bakker. Ida heeft 
de lijsten gesponsord. Het gaat 
om werken van Rembrandt, Ver-

meer, Van der Helst, Jan Lievens, 
Saenredam, Van de Velde de jon-
ge en Velazques Diego. 
De expositie is te zien tot juni 
volgend jaar. 

Moeilijk te traceren
Bakkum - De Stichting Steun 
de Reddingsbrigade vroeg afge-
lopen zomer aandacht voor het 
werk van de Reddingsbrigade. 
Iedere donateur die vijftig euro 
of meer doneerde kreeg de cd 

Winterse50 in aantocht
Castricum - Ook dit jaar zendt 
Castricum105 weer de Winterse50 
uit. Op vrijdag 24 december kunnen 
luisteraars tussen 14.00 en 18.00 
uur naar de 50 warmste winterhits 
luisteren. Ook is het mogelijk een 
stem uit te brengen op favoriete ar-

tiesten. Surf daarvoor naar www.
winterse50.nl. Iedereen die een 
stem heeft uitgebracht maakt kans 
op een prijs. De Winterse50 (het 
zusje van de Zomerse50) is een sa-
menwerking van de lokale omroe-
pen in Nederland en België.

Bakkum aan Zee. Er zijn een tien-
tal donateurs van wie de adres-
sen niet te achterhalen zijn. 
Donateurs die de cd willen ont-
vangen, mailen hun gegevens 
naar info@sdrb.nl.  

Castricum - Kerst is voor veel 
mensen niet compleet zonder 
kerstnachtdienst. Op 24 decem-
ber is er een dienst die is be-

Kerstnachtdienst voor iedereen
dacht en georganiseerd door de 
jeugd van de Evangeliegemeen-
te Castricum. Om 19.00 gaat de 
dienst van start. 

Regio - Goede voornemens? 
Nodig een vakantiekind uit. De 
kinderen die Europa Kinderhulp 
uitzendt moeten opgroeien in 
zorgelijke omstandigheden. 

Ze hebben er niet voor gekozen 
om groot worden in kind- on-
vriendelijke  leefsituaties. Euro-

Vakantiekinderen pa Kinderhulp zoekt dus vakan-
tieplekjes. Wie binnen het gezin 
een plek heeft om één van de-
ze kinderen een mooie vakantie 
aan te bieden neemt contact op 
via www.europakinderhulp.nl, 
Of bel Gert Pool  tel:023- 527 
25 60, Elly Dantuma tel: 0251-
23 84 07  Jolanda Langedijk tel: 
072- 503 92 31 Corrie Dubois tel: 
0224-21 36 55. 
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RKZ oogartsen 
op YouTube
Regio - Elk jaar neemt het aantal 
slachtoffers met oogletsel door 
vuurwerk toe. Genoeg aanlei-
ding voor de RKZ oogartsen om 
actie te ondernemen. Ze lieten 
een confronterend filmpje ma-
ken met medewerking van een 
vuurwerkslachtoffer. Het staat 
nu op youtube: www.youtube.
com/watch?v=EGvIEuzv4Bw.  
Aanvullend op de film roepen de 
oogartsen op tot het gebruik van 
een vuurwerkbril.

Nieuwe atlas toont 
verspreiding amfibieën
Castricum - Landschap Noord-
Holland presenteert samen met 
Ravon (reptielen amfibieën en 
vissenonderzoek) de nieuwe ver-
spreidingsatlas van de Noord-
Hollandse amfibieën en reptie-
len. Een resultaat van vele uren 
veldonderzoek en gegevensver-
werking. Noord-Holland is een 
bijzondere provincie voor am-
fibieën en reptielen. Zo leven 
er ringslangen onder de rook 
van Amsterdam, duikt de rug-
streeppad op veel plaatsen op 
en zijn de duinen beroemd om 
hun zandhagedissenpopulaties. 
Belangrijkste doel van deze at-
las is het in kaart brengen van 
de recente verspreiding van al-

le Noord-Hollandse soorten. Dit 
is nodig voor het maken en uit-
voeren van goed beschermings-
beleid voor deze soorten. Am-
fibieën en reptielen zijn goe-
de indicatorsoorten, hun aan- 
of afwezigheid zegt veel over de 
kwaliteit van natuurgebieden en 
de ecologische hoofdstructuur, 
maar ook van gebieden daar-
buiten. 
De atlas is vormgegeven met 
prachtige foto’s en kaarten. De 
atlas kost 19,95 euro en is te 
bestellen in de webwinkel van 
Landschap Noord-Holland via 
www.landschapnoordholland.nl 
en verkrijgbaar in de Informatie-
Winkel in Castricum. 

Castricum - Op kerstavond vin-
den drie vieringen plaats in de 
Protestantse Gemeente Castri-
cum. Iedere viering heeft zijn 
eigen karakter en opzet. In de 
Dorpskerk begint om 17.00 uur 
een oecumenisch vesper, waar-
bij het Mattheus-evangelie cen-
traal staat. Ds Simon Zuidema 
zal een korte overdenking hou-
den. Het Liturgiekoor onder lei-
ding van Jelle Jan Klinkert ver-
zorgt, versterkt door gastzan-
gers, de muzikale omlijsting. In 
de Maranathakerk begint om 
19.00 uur een kerstdienst voor 
en met kinderen. Medewerking 
wordt verleend door een gele-
genheids-kinderkoor en voor-
ganger is Ds. Maas Beitler. Na 
afloop is er chocolademelk en 
zijn er kerstkransjes. Om 22.30 
uur begint de Dorpskerk een 
kerstnachtdienst waarbij samen 
zingen van bekende kerstliede-
ren centraal staat. Dick van Ar-
kel is de voorganger en er wordt 
medewerking verleend door het 
jongerenkoor Erile onder lei-
ding van Marianne Beitler. Na de 
dienst is er glühwein en krenten-
brood. In de protestantse kerken 
in Castricum is op tweede kerst-
dag geen dienst. Wel kan men 
genieten van het kerstoratori-
um ‘Als Appelbloesem in de win-
ter’ dat om 11.00 uur begint in de 
Pancratiuskerk. Dit wordt uitge-
voerd door zangers en muzikan-
ten uit alle kerken in Castricum 
en staat onder leiding van Mari-
anne Beitler.

Vieringen op 
kerstavond

Castricum - Het voortijdig af-
steken van vuurwerk en het in 
bezit hebben ervan wordt door 
de politie aangepakt. Tijdens de 
jaarwisseling zet de politie ex-
tra mensen in, maar ook in de 
weken ervoor zijn politiemen-
sen alert op illegaal vuurwerk of 
het afsteken van vuurwerk bui-
ten de toegestane tijden. Wie ge-
tuige is van het voortijdig afste-
ken van vuurwerk, kan dit mel-
den bij de politie via 0900-8844. 
Tips over de handel in illegaal 
vuurwerk kan men ook doorge-
ven via Meld Misdaad Anoniem, 
via 0800-7000.

Nu al vuurwerk?

Wethouder glijdt uit
Qua interne communicatie blijkt er nog veel werk te moeten worden 
verzet door het college van Castricum. Een aardig voorbeeld wordt door 
wethouder Communicatie Bert Meijer zelf de wereld in geslingerd in zijn 
onuitputtelijke drang om zijn weblog te vullen. Op 13 december heeft 
Bert Meijer, wethouder van CKenG het volgende op zijn weblog gezet: 
“Een heel apart verhaal is dat verhaal over nu al een tekort aan strooi-
zout. Het fijne weet ik er niet van, maar een ding weet ik zeker; koning 
Winter moet nog fors zijn best gaan doen om te zorgen dat Castricum 
zonder zout komt te zitten. Dus die zorg lijkt me redelijk overbodig.” Op 
14 december staat het volgende persbericht van de gemeente Castri-
cum op de website van de gemeente: “De afgelopen weken was het 
voor u als inwoner van de gemeente Castricum mogelijk om gratis een 
zakje strooizout af te halen bij de gemeentewerf Schulpstet. Dat is vanaf 
heden niet meer mogelijk in verband met de schaarste aan zout. De 
gemeente heeft het nog resterende strooizout op het afvalbrengdepot 
nodig voor het vrijhouden van de hoofdwegen.” Wethouder Meijer heeft 
zich met zijn weblog dus op glad ijs begeven. 
John Hommes, Fractievoorzitter PvdA. 

In een woord absurd
Dinsdagochtend 14 december. Even ‘s morgens de hond uitlaten. Ik 
maak m’n rondje door het Hendriksveld. Wie schetst mijn verbazing als 
ik tijdens mijn wandeling twee afvalbakken aantref die gewoon letterlijk 
zijn opgeblazen... Nu begrijp ik ook de oorzaak van die harde knallen de 
laatste tijd. Vuurwerk wordt steeds zwaarder en dit is wat de jeugd daar-
mee doet: afvalbakken opblazen. Luister, een geintje is leuk, maar wat 
denk je dat dit de gemeenschap kost? Misschien moeten we gewoon 
extra belasting heffen op dit zware vuurwerk zodat dit soort vandalisme 
daarmee bekostigd kan worden? In één woord absurd.
Een verontruste bewoner van de wijk Albertshoeve. (Naam en adres 
bekend bij de redactie).

Castricum - Wat houdt de evo-
lutietheorie nu eigenlijk in? 
Stamt de mens nu echt van de 
aap af? Is het ontstaan van het 
leven en de complexiteit er-
van alleen te verklaren met evo-
lutie of zit er toch een ‘Schitte-
rend Ontwerp’ (intelligent de-
sign) achter? 
De VUcas biedt na het succes in 

Van Aap tot Mens of toch niet?
het Darwinjaar nu een nieuwe 
cursus aan ‘Evolutie of Intelligent 
design?’ Na afloop van de cur-
sus is er een excursie naar Natu-
ralis in Leiden. 
De cursus start maandag 10 ja-
nuari om 19.30 uur, vijf lessen 
en excursie. Informatie en aan-
melden VUcas, Kooiplein 24a, 
670048, www.vucas.nl. 

Castricum - VUcas biedt een 
cursus aan met daarin opge-
nomen de mogelijkheid om zelf 
kleine klusjes te kunnen uitvoe-
ren met elektriciteit thuis. Start: 

Cursus elektrotechniek thuis
zaterdag 8 januari. De cursus 
omvat vier lessen van twee uur.

Informatie en aanmelden: www.
vucas.nl of 0251-670048. 

Vrouwen koken samen 
Castricum - Op maandag 17 ja-
nuari gaat in het Clusius Colle-
ge een nieuw kookproject van 
start waarvoor allochtone en au-
tochtone vrouwen uit de hele ge-
meente uitgenodigd worden. De 
Stichting Welzijn Castricum or-
ganiseert in samenwerking met 
de Stichting Vluchtelingenwerk 
Noorwestholland een serie van 

zes bijeenkomsten. Het kook-
project wordt om de drie weken 
gehouden vanaf 17 januari van 
17.00 tot circa 20.00/21.00 uur. 

Per bijeenkomst is de bijdrage 
in de kosten 2,50 euro. Aanmel-
den bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum, tel.: 0251 656562 of mail 
info@welzijncastricum.nl. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
22 december 2010

AAngevrAAgde vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkijken op de  
gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4.
*Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
301110	 Jo	Vincentstraat	22	in	Castricum,	1902	MD
	 Het	plaatsen	van	een	dakkapel
011210	 Van	Oldenbarneveldweg	40	in	Castricum,	1901	KC
	 Het	renoveren	en	isoleren	van	het	dak
071210	 Het	Geerkens	(achter	Pagenlaan	5)	in	Limmen
	 Het	bouwen	van	2	woningen
071210	 Lange	Akker	(plan	Hogeweg/Pagenlaan)	in	Limmen
	 Het	bouwen	van	een	woning	met	garage
131210	 Jeroen	Boschstraat	1	in	Akersloot,	1921	ES
	 Plaatsen	schutting
131210	 De	Loet	17	in	Castricum,	1902	BH
	 Het	verwijderen	van	asbest
Aangevraagde	bouwvergunning	2de	Fase
141210	 Oude	Haarlemmerweg	12	in	Castricum,1901	NV
	 Het	bouwen	van	een	woning	met	garage
Rectificatie In de krant van 8 december 2010 stond:
181110	 Stationsweg	8	in	Castricum,	1901	AA
	 Het	plaatsen	van	een	reclamezuil
Dit moet zijn:
181110	 Stationsweg	8	in	Castricum,	1901	AA
	 Het	plaatsen	van	een	infozuil

Aanvragen ontheffingen
Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend,	dat	met	ingang	van	don-
derdag	23 december 2010	de	volgende	aanvraag	om	ontheffing	van	het	
bestemmingsplan	gedurende	2 weken	ter	inzage	ligt.
Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 lid 4  van de Wet 
ruimtelijke ordening
	 Mr.	Dekkerstraat	11	in	Castricum,	1901	PV
	 Het	realiseren	van	een	tuinkamer
Zienswijze
Gedurende	 de	 inzagetermijn	 van	 2	 weken	 kan	 een	 belanghebbende	
mondeling	of	schriftelijk	zijn	zienswijze	indienen	bij	de	gemeente.	Voor	
het	indienen	van	een	mondelinge	zienswijze	kunt	u	een	afspraak	maken	
met	team	BWB,	bereikbaar	via	(0251)	66	1122.

verleende vergunningen
Burgemeester	en	wethouders	hebben	de	volgende	besluiten	genomen:
Bouwvergunning	met	ontheffing	
151210	 1ste	fase:	Oude	Haarlemmerweg	12	in	Castricum,	1901	NC
	 Het	bouwen	van	een	woning	met	garage
Beroep
Het	besluit	en	de	daarop	betrekking	hebbende	stukken	liggen	vanaf	mor-
gen	gedurende	6	weken	bij	 de	balie	Bouwen,	Wonen	en	Bedrijven	 ter	
inzage.	Een	belanghebbende	kan	binnen	6	weken	na	de	dag	waarop	het	
besluit	ter	inzage	is	gelegd	een	beroepschrift	indienen	bij	de	Rechtbank	
Alkmaar,	Sector	Bestuursrecht	(Postbus	251,	1800	BG	Alkmaar).	Voor	de	
behandeling	van	een	beroepschrift	is	griffierecht	verschuldigd.
Voorlopige voorziening
De	werking	van	dit	besluit	wordt	door	 indiening	van	een	beroepschrift	
niet	opgeschort.	Daarvoor	kan,	indien	onverwijlde	spoed	dat	gelet	op	de	
betrokken	belangen	vereist,	een	verzoek	om	voorlopige	voorziening	wor-
den	 ingediend	 bij	 de	Voorzieningenrechter	 van	 de	 Rechtbank	Alkmaar,	
Sector	 Bestuursrecht	 (Postbus	 251,	 1800	 BG	Alkmaar);	 voorwaarde	 is	
dat	tevens	een	beroepschrift	is	ingediend.	Voor	de	behandeling	van	zo’n	
verzoek	is	griffierecht	verschuldigd.		
Verleende Bouwvergunningen
131210	 Oude	Haarlemmerweg	46	in	Castricum,	1901	NC
	 Het	realiseren	van	12	appartementen	incl.	bergingen
Geweigerde Bouwvergunningen
151210	 Limmerweg	kadastraal	bekend	onder	nummer	sectie	A	
	 2227	in	Castricum
	 Het	plaatsen	van	een	schuur
	 Limmerweg	kadastraal	bekend	onder	nummer	sectie	A	
	 2228	in	Castricum
	 Het	plaatsen	van	een	schuur

Bezwaar
Een	belanghebbende	kan	binnen	6	weken	na	de	datum	van	verzending	
van	bovengenoemde		besluiten	een	bezwaarschrift	 indienen	bij	de	ge-
meente	(Postbus	1301,	1900	BH	Castricum).
Voorlopige voorziening
De	werking	van	dit	besluit	wordt	door	indiening	van	een	bezwaarschrift	
niet	opgeschort.	Daarvoor	kan,	indien	onverwijlde	spoed	dat	gelet	op	de	
betrokken	 belangen	 vereist,	 een	 verzoek	 om	 voorlopige	 voorzieningen	
worden	 ingediend	 bij	 de	 Voorzieningenrechter	 van	 de	 Rechtbank	 Alk-
maar,	Sector	Bestuursrecht	(Postbus	251,	1800	BG	Alkmaar);	voorwaarde	
is	dat	tevens	een	bezwaarschrift	is	ingediend.	Voor	de	behandeling	van	
zo’n	verzoek	is	griffierecht	verschuldigd.		

verordeningen
*Aanpassing bijlage Huisvestingsverordening Castricum 2007
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	maakt	bekend	dat	 zij	 in	
haar	vergadering	van	21	december	2010	heeft	besloten	bijlage	1	van	de	
Huisvestingsverordening	gemeente	Castricum	2007	per	1	januari	2011	
te	 wijzigen.	 De	 bedragen	 in	 de	 passendheidstabellen	 geven	 aan	 welk	
inkomen	passend	is	bij	een	bepaalde	huur-	of	koopprijs,	te	gebruiken	bij	
het	 toewijzen	van	woningen.	De	bedragen	 in	bijlage	1	worden	 jaarlijks	
aangepast	op	grond	van	de	Wet	op	de	Huurtoeslag	en	de	Wet	Bevordering	
Eigen	Woningbezit.	Per	1	januari	2011	is	ook	een	besluit	van	de	Europese	
Commissie	van	kracht.	Dit	besluit	houdt	 in	dat	corporaties,	om	in	aan-
merking	te	komen	voor	staatssteun,	minimaal	90%	van	hun	vrijkomende	
sociale	huurwoningen	–d.w.z.	met	een	rekenhuur	tot	€	652,52	–	moeten	
toewijzen	 aan	 huishoudens	 met	 een	 inkomen	 tot	 €	 33.614,-	 (prijspeil	
01-01-2011).
De	huidige	wijziging	betreft	uitsluitend	de	bedragen	voor	huurwoningen.	
De	bedragen	voor	nieuw	 te	bouwen	koopwoningen	zijn	niet	gewijzigd,	
omdat	er	nog	geen	nieuwe	koopprijsgrenzen	bekend	gemaakt	zijn	door	
het	Ministerie	van	Infrastructuur	en	Milieu.
Meer	informatie:	dhr.	K.	Adema,	tel.	(0251)	661	167,	keesadema@cas-
tricum.nl.

Besluit
*Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2011
Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 de	 gemeente	 Castricum	 maken	 op	
grond	van	artikel	139	Gemeentewet	bekend	dat	zij	in	de	vergadering	van	
14	december	2010	het	Besluit	 voorzieningen	maatschappelijke	onder-
steuning	gemeente	Castricum	2011	hebben	vastgesteld.	
In	 het	 Besluit	 zijn	 de	 hoogte	 van	 de	 vergoedingen	 en	 eigen	 bijdragen	
vastgelegd	voor	voorzieningen	die	in	het	kader	van	de	Wet	Maatschap-
pelijke	Ondersteuning	kunnen	worden	verstrekt.
Het	Besluit	 treedt	 in	werking	op	1	 januari	2011	en	 ligt	 voor	een	 ieder	
kosteloos	ter	inzage	in	het	gemeentehuis,	locatie	Zonnedauw	4	te	Lim-
men.	Inlichtingen	hierover	kunt	u	krijgen	bij	de	heer	D.	Bruijn,	tel.	(0251)	
66	11	22.

BestemmingsplAnnen 
*Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Kern Limmen’
Burgemeester	en	wethouders	van	Castricum	hebben	ingestemd	met	het	
ontwerpbestemmingsplan	‘Kern	Limmen’.	Voordat	het	bestemmingsplan	
ter	 vaststelling	wordt	 aangeboden	aan	de	 raad,	wordt	 een	 ieder	 in	de	
gelegenheid	gesteld	om	kennis	te	nemen	van	het	ontwerpbestemmings-
plan.	
Inzage:	het	ontwerp	ligt	met	ingang	van	23	december	2010	t/m	2	febru-
ari	2011	(gedurende	6	weken)	voor	een	ieder	ter	inzage:	afdeling	Dienst-
verlening	aan	de	Zonnedauw	4	te	Limmen,	gedurende	de	openingstijden	
en	op	de	website	www.castricum.nl	en	op	www.ruimtelijkeplannen.nl	
Begrenzing:	 het	 plangebied	 wordt	 globaal	 begrensd	 door	 de	 Burge-
meester	Nieuwenhuijsenstraat,	Rijksweg	en	Visweg	 in	het	noorden,	de	
Clusiuslaan,	Brugstraat,	Dampegheestlaan	en	Achterweg	in	het	oosten,	
de	Zuideinderweg	en	Uitgeesterweg	 in	het	zuiden	en	de	Westerweg	 in	
het	westen.
Doel:	doel	van	het	ontwerpbestemmingsplan	‘Kern	Limmen’	is	om	een	
eigentijds	planologisch	en	juridisch	kader	te	bieden	voor	het	beschermen	
van	het	woon-,	werk-	en	 leefmilieu	 in	het	plangebied.	Het	ontwerpbe-
stemmingsplan	heeft	betrekking	op	het	actualiseren	van	het	stedelijke	
gebied	van	de	kern	Limmen.	Hoofdzakelijk	staat	de	bestaande	situatie	
centraal,	 waarbij	 tevens	 is	 gedacht	 aan	 flexibiliteit	 voor	 kleinschalige	



uitbreidingsmogelijkheden. Daarnaast is in het ontwerpbestem-
mingsplan een uitbreiding van de supermarkt Albert Heijn aan de 
Vuurbaak meegenomen. 
Zienswijzen: gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder 
een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen dienen bij voor-
keur schriftelijk te worden ingediend en moeten worden gericht 
aan de gemeenteraad van de gemeente Castricum, Postbus 
1301, 1900 BH  Castricum. Wij verzoeken u boven aan de brief te 
vermelden ‘zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Kern 
Limmen’. Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mo-
gelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor 
het einde van de terinzagelegging, een telefonische afspraak te 
worden gemaakt. 
Meer informatie: mw. A. Slokker, tel. (0251) 661 186. 

*Vaststelling Bestemmingsplan ‘Beverwijkerstraatweg - 
Gasstraat Castricum’ 
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als gevolg 
van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, 
artikel 83 en 110 van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat, het bestemmingsplan 
‘Beverwijkerstraatweg – Gasstraat Castricum’ is vastgesteld 
door de gemeenteraad bij besluit van 16 december 2010 en 
in verband daarmee bij besluit van 16 november 2010 hogere 
grenswaarde(n) zijn vastgesteld door burgemeester en wethou-
ders.
Locatie: Het plangebied bestaat uit het perceel Beverwijker-
straatweg 4-6 te Castricum. 
Het plan voorziet in de sloop van de bestaande winkel met bo-
venwoning. Op deze locatie zullen één winkel en 14 (starters)
appartementen in de sociale sector worden gerealiseerd.
Geluidbelasting: Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, als ge-
volg van het wegverkeer op de Beverwijkerstraatweg, een hoge-
re geluidbelasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van 
48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. De geluidbelas-
ting op de voorgevel is zelfs hoger dan de, in de Wet geluidhinder 
aangegeven, maximale ontheffingswaarde. Deze gevel van het 
gebouw wordt dan ook als een zogenaamde ‘dove’ gevel, d.w.z. 
een gevel zonder te openen delen, uitgevoerd.
De geluidbelasting op de zijgevels van het gebouw is echter la-
ger dan de, in de Wet geluidhinder aangegeven maximale ont-
heffingswaarde.
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom  
voor de appartementen, op grond van artikel 83 jo 110a van 
de Wet geluidhinder, een hogere waarde vastgesteld van 63 dB.
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van de spoor-
lijn Uitgeest - Alkmaar, een hogere geluidbelasting optreedt dan 
de voorkeursgrenswaarde van 55 dB zoals aangegeven in het 
Besluit geluidhinder. De geluidbelasting is echter lager dan de in 
de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde.
Het college van burgemeester en wethouders heeft daarom voor 
de appartementen, op grond van artikel 4.10 van het Besluit ge-
luidhinder, een hogere waarde vastgesteld van 68 dB.
Exploitatieplan: De gemeenteraad heeft besloten om geen ex-
ploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.
Ter inzage: Het bestemmingsplan, evenals het besluit tot vast-
stelling, en het besluit Hogere Waarde Wet geluidhinder liggen 
met ingang van vandaag, 22 december 2010 gedurende zes 
weken voor een ieder ter inzage bij de gemeentelijke locatie aan 
de Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende openingstijden. Tevens 
staat het plan op www.castricum.nl en www.ruimtelijkeplannen.
nl.
Meer informatie: dhr. R. van den Haak, tel. (0251) 661 152.
Beroep: Vanaf de dag ná de ter inzage legging, kan gedurende 
zes weken (dus vanaf 23 december 2010 t/m 2 februari 2011) 
door belanghebbenden beroep ingesteld worden bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Geen beroep kan 
worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs 
kan worden verweten dat hij/zij geen zienswijzen als bedoeld 
in artikel 3:15 van de Algemene wet bestuursrecht naar voren 
heeft gebracht. Binnen de beroepstermijn kan een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep-
schriften, respectievelijk verzoeken om voorlopige voorziening, 
dienen te worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag.

Terinzagelegging ontwerp-bestemmingsplan ‘Rijksweg 59-
61 te Limmen’ 
Burgemeester en wethouders van Castricum maken, ter vol-
doening aan het bepaalde in de artikelen 3.8 van de Wet op de 
ruimtelijke ordening het volgende bekend.  
Burgemeester en wethouders van Castricum hebben ingestemd 
met het ontwerp- bestemmingsplan ‘Rijksweg 59-61 te Lim-
men’. Voordat het ontwerp-bestemmingsplan ter vaststelling 
wordt aangeboden aan de raad, wordt de gelegenheid geboden 
om kennis te nemen van het ontwerp-bestemmingsplan en een 
zienswijze in te dienen.

Doel bestemmingsplan: Het doel van onderhavig bestem-
mingsplan betreft het planologisch mogelijk maken van de her-
ontwikkeling van een voormalig bedrijfsperceel aan de Rijksweg 
59-61 ten behoeve van woningbouw.
Begrenzing bestemmingsplan: Het plangebied wordt be-
grensd door de woonbebouwing aan de Molenweg ten westen, 
de provinciale weg N203 ten oosten, de panden Rijksweg 63 en 
65 ten noorden en de bebouwing aan Rijksweg 55 en 57 ten 
zuiden van de planlocatie. Het planvoornemen vindt plaats op de 
percelen kadastraal bekend als de gemeente Limmen, sectie C, 
nummers 3681, 3968 en 3969.
Verzoek hogere waarde Wet Geluidshinder Rijksweg 59-61 
te Limmen
Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend ter vast-
stelling van een hogere waarde in het kader van het bestem-
mingsplan Rijksweg 59-61 te Limmen.
De binnen dit bestemmingsplan geprojecteerde woningen zijn 
gelegen binnen de geluidzone van de Rijksweg.
Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur wegen, zijn, 
op basis van de Wet geluidhinder, voorzien van een geluidzone. 
Nieuwe geluidgevoelige bestemmingen, zoals woningen, welke 
binnen een dergelijke zone langs een weg zijn gelegen, dienen 
op een zodanige afstand van de weg te zijn gelegen dat de ge-
luidbelasting niet te hoog wordt (de zogenaamde ‘voorkeurs-
grenswaarde’ die de Wet geluidhinder stelt).
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van het weg-
verkeer op de Rijksweg een hogere geluidbelasting optreedt dan 
de voorkeursgrenswaarde van 48 dB zoals aangegeven in de 
Wet geluidhinder. De geluidbelasting is echter lager dan de, in 
de Wet geluidhinder aangegeven maximale ontheffingswaarde.
Het college van burgemeester en wethouders is van plan om 
voor de te realiseren woningen, op grond van artikel 83 jo 110a 
van de Wet geluidhinder, een hogere waarde vast te stellen van 
ten hoogste 60 dB vanwege de Rijksweg.
Inzage: De stukken liggen met ingang van donderdag 23 decem-
ber 2010 gedurende 6 weken ter inzage op de volgende wijzen: 
- bij de gemeentelijke locatie, afdeling Dienstverlening aan de 

Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende de openingstijden: 
 - maandag tot en met woensdag van 09.00 t/m 16.00 uur, 
 - donderdag van 09.00 tot 20.00 uur, 
 - vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur. 
- digitaal op de website van de gemeente Castricum: 
 www.castricum.nl 
- digitaal op de landelijke website voor informatie omtrent ruim-

telijke plannen: www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijzen: Gedurende bovengenoemde periode kan een ieder 
een zienswijze naar voren brengen over het ontwerp-bestem-
mingsplan en/of het verzoek hogere waarde Wet Geluidshinder. 
Zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend 
en moeten worden gericht aan de gemeenteraad van de ge-
meente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum. Ook 
het indienen van mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor 
dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van de 
terinzagelegging, een telefonische afspraak te worden gemaakt.

*Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Kampeerterrei-
nen Bakkum en Geversduin’
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 ‘Kampeerterreinen Bakkum en Gevers-
duin’ gewijzigd is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit 
van 4 november 2010. De gemeenteraad heeft besloten om 
geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.
Gebied: Het bestemmingsplan betreft de twee kampeerterrei-
nen Bakkum en Geversduin, gelegen in Bakkum en in Castricum. 
Vanwege het gegeven dat de vigerende bestemmingsplannen 
sterk zijn verouderd, is het niet mogelijk om langer in te spelen 
op de huidige behoefte aan de verschillende vormen van kam-
peermiddelen. Met dit bestemmingsplan wordt ingespeeld op 
de huidige en toekomstige vraag en mogelijkheden vanuit het 
(moderne) kampeergebruik. 
Wijzigingen: De wijzigingen hebben onder andere betrekking 
op het gelijktrekken van de plangrens van het bestemmings-
plan met de gemeentegrens, de locatie en de hoogte van de 
winterstalling op kampeerterrein Bakkum, het opnemen van 
een ontheffing voor niet-demontabele kampeermiddelen, enkele 
tekstuele aanpassingen en enkele wijzigingen naar aanleiding 
van zienswijzen. Voor een compleet overzicht van wijzigingen, 
de inhoud van het bestemmingsplan en overige relevante stuk-
ken, verwijzen wij u naar de locaties waar de stukken ter inzage 
beschikbaar zijn gesteld.
Inzage: Het bestemmingsplan, evenals het besluit tot vaststel-
ling inclusief alle bijlagen, liggen met ingang van 22 december 
2010 gedurende zes weken, tijdens openingstijden voor een ie-
der ter inzage bij de gemeentelijke locatie aan de Zonnedauw 4 
te Limmen. Tevens is het plan te bekijken op www.castricum.nl 
en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Beroep: Vanaf de dag ná de terinzagelegging, kan gedurende 

zes weken (dus vanaf donderdag 23 december 2010 tot en met 
woensdag 2 februari 2011) beroep ingediend worden door be-
langhebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die be-
roep hebben ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Beroepschriften respectievelijk verzoe-
ken om voorlopige voorziening, dienen te worden gericht aan de 
afdeling respectievelijk de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.
Meer informatie: mw. A. Slokker, team Bouwen, Wonen en Be-
drijven tel. (0251) 661186.

Voornemen hondenlosloopgebied aanwijzen
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend 
dat zij voornemens zijn om op grond van de Algemene plaat-
selijke verordening de weg Onderlangs vanaf de begraafplaats 
via de Oude Schulpweg tot aan de Geversweg aan te wijzen als 
losloopgebied voor honden. Door het aanwijzen van deze weg 
worden twee bestaande loslooproutes van PWN met elkaar ver-
bonden.
Inzage en informatie
De ontwerpbeschikking en bijbehorende stukken liggen vanaf 
23 december 2010 gedurende een termijn van zes weken tij-
dens de openingstijden ter inzage bij de gemeentelijke locatie 
in Limmen.
Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn van 6 weken kan een belangheb-
bende mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen bij de 
gemeente (Postbus 1301, 1900 BH Castricum).

Toeslagenverordening WeT Werk en 
bijsTand
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum 
maken op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 16 december 2010 de 
Toeslagenverordening Wet werk en bijstand heeft vastgesteld. 
In deze verordening worden de toeslagen bepaald die het col-
lege boven op de basisnorm van de bijstand vertrekt. Tevens 
heeft het college de mogelijkheid om de basisnorm te verlagen 
indien er sprake is van het kunnen delen van de algemene be-
staanskosten. 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste 
dag na bekendmaking.
De verordening ligt vanaf vandaag gedurende 12 weken voor 
een ieder ter inzage bij de informatiebalie locatie Limmen. In-
lichtingen over de verordening kunt u krijgen bij Marjan de Graaf, 
tel. 0251-661 235.

verordening rechTsposiTie WeThou-
ders, raads- en commissieleden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum ma-
ken op grond van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de ge-
meenteraad in zijn vergadering van 16 december 2010 de Ver-
ordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden 
heeft vastgesteld. 
In de deze verordening is de rechtspositie van wethouders, 
raads- en commissieleden geregeld. 
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste 
dag na bekendmaking.
De verordening ligt vanaf vandaag 12 weken voor een ieder ter 
inzage bij de informatiebalie locatie Limmen. Inlichtingen over 
de verordening kunt u krijgen bij Wim Vessies, tel. 0251-661232.

WeT milieubeheer
Van de navolgende bedrijven zijn op grond van een besluit mi-
lieubeheer meldingen ontvangen. Deze meldingen liggen vanaf 
23 december 2010 t/m 20 januari 2011, ter inzage bij de ge-
meentelijke locatie in Limmen, op maandag tot en met vrijdag 
uitsluitend op afspraak.
Het betreft de volgende besluiten en bedrijven:
Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer:
1. Aldi, Bakkerspleintje 77 te Casticum, voor het oprichten en in 
werking hebben van een supermarkt.
2. Wieringa Eten en Drinken, Bakkerspleintje 26 te Castricum, 
voor het oprichten en in werking hebben van een brasserie.
3. Xenos BV, Bakkerspleintje 25 te Castricum, voor het oprichten 
en in werking hebben van de inrichting Xenos.
Besluit Landbouw:
1. P.J.M. Liefting, Limmerweg 5 C te Bakkum, voor het in wer-
king hebben van een tuinderij.
2. T.J. Liefting, Limmerweg 5 B te Limmen, voor het in werking 
hebben van een tuinderij.
Informatie:
Milieudienst Regio Alkmaar, dhr. G. De Pijper, tel. 072-548 84 66.

Castricum, 22 december 2010 




