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Vechtpartij voorkomen
Uitgeest – Zaterdagmiddag om-
streeks 16.30 uur meldde een 
getuige dat hij een groep jon-
gens aan de Kooglaan zag, ge-
wapend met stokken en staven. 

Bij het zien van de politieagen-
ten die poolshoogte namen, 
ging de groep ervandoor. Daar-
bij gooiden zij de stokken en sta-

ven weg. Uiteindelijk lukte het de 
agenten negen jongens uit Uit-
geest en Akersloot te achterha-
len en mee te nemen naar het 
politiebureau. 
Zij waren tussen de 14 en 21 
jaar. Zij bleken onmin te hebben 
met een groepje uit Krommenie. 
De ouders van de jongeren zijn 
geïnformeerd. 

Twee keer brand in een uur
Uitgeest - De brandweer moest 
zondagmiddag om 16.30 uur 
uitrukken naar de Wethou-
der Twaalfhovenstraat voor een 
schuurbrand. In de schuur ston-
den een wasmachine, een was-
droger en een vriezer. Een van 
deze apparaten is in brand ge-
vlogen. De brandweer was snel 
ter plaatse en heeft erger kun-

nen voorkomen. De oorzaak is 
vermoedelijk kortsluiting. 

Tijdens deze klus kwam er met-
een een andere melding; er was 
een schoorsteenbrand op de 
Hogeweg. Daar werd de open 
haard leeggehaald. De hoogwer-
ker werd niet ingezet. Foto: Lu-
cas Hazes/mgkmedia.nl.  

Ik, jij, wij; foto-expositie 
Yvette Zellerer bij LEM 
Uitgeest - Bij LEM is een bij-
zondere expositie van de Assen-
delftse fotografe Yvette Zellerer 
te zien. De expositie vertelt het 
verhaal van een aantal kinderen. 
Kinderen die door het toeval zijn 

samengebracht in zomaar een 
klas op zomaar een school in de 
Zaanstreek. Ieder kind uniek, ie-
der kind met z’n eigen persoon-
lijkheid. Samen wisten ze zich tot 
een hechte groep te ontwikke-
len waarbinnen ruimte is om je-
zelf te zijn. Een groep waarbin-
nen ik en jij tot wij geworden is. 
Dit is ook een verhaal over op-
groeien, vriendschap, toekomst-
dromen en dat wat er van komt. 
Om de vijf jaar zullen alle kinde-
ren opnieuw geportretteerd wor-
den en zullen ze opnieuw hun 
verhaal doen met betrekking 
tot dat wat hen bezig houdt. Zo 
ontstaat er een uniek document 
over de ontwikkeling van deze 
groep kinderen tot jong volwas-
senen die op eigen benen gaan 
staan. 
De expositie is te zien op de Ho-

geweg 92a in Uitgeest. LEM is 
geopend op woensdag, zaterdag 
en zondag van 12.00 tot 17.00 
uur of op afspraak, tel.: 0251-
315061. Kijk voor meer informa-
tie op www.zellererfotografie.nl 
http://lemexposities.nl.

Uitgeest - Iedereen die te vaak 
piekert is welkom op donderdag 
20 januari vanaf 20.00 uur in de 
bibliotheek van Uitgeest. Hier 
wordt een gratis workshop ge-
geven die het begin van het ein-
de van het gepieker kan beteke-
nen. 
Voor ieder van de maximaal 
twintig deelnemers is er boven-
dien een gratis reader, waar-
in uitleg wordt gegeven over de 
theorie rond het piekeren. De 
workshop gaat uit van Context, 
de afdeling preventie van de Par-
nassia Bavo Groep, en wordt ge-
geven door preventiewerker Re-
né van de Sanden. Deelname na 
inschrijving bij de klantenservice 
in één van de bibliotheekvesti-
gingen van Bibliotheek IJmond 
Noord of na telefonische in-
schrijving tijdens openingstijden 
via 0251 228591. 

Leer stoppen 
met piekeren
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Oplage 17.000 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag in
Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere woensdag 
in Uitgeest.
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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.
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Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl
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Uitgave van:
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drUK:
Janssen Pers
Postbus 4
6590 AA  Gennep
Tel. 0485 - 490 433
E-mail: info@jp-rotatiedruk.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
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Bezorgklachten: 
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Visserstraat 10
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227.
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844. Burgerlijke stand Castricum

Geboren:
Wonende te Akersloot:
01-01-2011: Gwen Corine, doch-
ter van T. Eriks en A.M. Kaptein, 
geboren te Akersloot. 01-01-
2011: Noa, dochter van A.T.M. 
Oud en M. Broekhuizen, gebo-
ren te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
01-01-2011: Finn Floris Johan-
nes, zoon van B.W.N. Vermeu-
len en B. Twisk, geboren te Cas-
tricum. 02-01-2011: Mia Sofie, 
dochter van N. Heimens en M. 
Kleijn, geboren te Castricum. 02-
01-2011: Mara, dochter van J. de 
Weerd en M. Pannekeet, gebo-
ren te Beverwijk.
 
Wonende te Bakkum:
29-12-2010: Yara, dochter van 
M.N. Lute en M.D. Bakker, ge-
boren te Alkmaar. 06-01-2011: 
Mels Jasper, zoon van A.C. de 
Bruijn en S.A. Weening, geboren 
te Bakkum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
03-01-2011: Meester, Albert, 

oud 74 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met G.A.M. Com-
mandeur.
 
Wonende te Limmen:
03-01-2011: de Winter, Niels, 
oud 37 jaar, overleden te Lim-
men.
 
Wonende te Marken:
01-01-2011: Schouten, Pieter, 
oud 79 jaar, overleden te Bak-
kum.
 
Wonende te Wormer:
01-01-2011: Hartog, Egge, oud 
79 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd geweest met B. Albers.
 
Wonende te Akersloot:
03-01-2011: Hollenberg, Johan-
nes G., oud 87 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd met R.D. 
Limmen.
 
Wonende te Heemskerk:
05-01-2011: Schorel, Hendrik J., 
oud 73 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met M.A.M. Nu-
man.

Vermist:
Delving Akersloot: Yorkshire ter-
rier, zwart/grijs/bruin, rode hals-
band, Mansie, 9 maanden. Die-
renduintje Bakkum: Kaapse 
eend, zwart / wit. 
Molenweg Limmen: cyperse 
poes, witte kin met beige vlek er 
in, voor- en onderkant wit, ge-

vlekte poten, droeg een kap, ge-
chipt, 11 jaar,  Boelie.

Gevonden:
W. de Zwijgerlaan Castricum: 
zwarte kat, wat wit in snoet en 
poten, schuw.
Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Heemskerk - Zondagavond 
even voor 19.00 uur heeft er een 
aanrijding plaatsgevonden tus-
sen een auto en twee voetgan-
gers op de kruising van de Noor-
dermaatweg met de Rijksstraat-
weg. Eén voetganger, een 80-ja-
rige inwoner uit Heemskerk, 
raakte hierbij zwaargewond. 
Hij is in het ziekenhuis overle-

Voetganger overleden na aanrijding
den. De andere voetganger, een 
76-jarige vrouw uit Heemskerk 
raakte ook gewond en is naar 
een ziekenhuis vervoerd. De be-
trokken automobilist, een 51-ja-
rige Castricummer, was hevig 
aangeslagen, maar bleef ver-
der ongedeerd. De politie onder-
zoekt de toedracht van het on-
geval. 

Voorstellingen De Beun 
afgelast vanwege brand
Heiloo - Zaterdagavond is na 
afloop van de voorstelling van 
de Filmliga in theater De Beun 
brand ontstaan. De beheerder 
van het theater constateerde 
rond 22.40 uur dat er een deur 
bij de artiesteningang openstond 
en dat er braaksporen zichtbaar 
waren. Er bleek een brand te zijn 
in het opslaggedeelte van het 
pand. De brandweer kon voorko-
men dat de brand zich uitbreid-
de. Er ontstond echter veel wa-
ter- en rookschade. Rond 1.45 
uur kon de brandweer het sein 
brand meester geven. De politie 
doet onderzoek naar brandstich-

ting. De schade aan de achterzij-
de van het gebouw is aanzienlijk. 
Bovendien moest de brandweer 
grote hoeveelheden bluswater 
gebruiken. Daardoor is ook in de 
zaal waterschade ontstaan. 

Het theater is voor onbepaalde 
tijd gesloten. Filmvertoningen en 
theatervoorstellingen zijn de ko-
mende weken onmogelijk, om-
dat de brand de toneelvloer en 
het filmdoek fors heeft bescha-
digd. Mogelijk worden de voor-
stellingen verplaatst naar een 
andere locatie. (Foto: Lucas Ha-
zes//mgkmedia.nl).  

Castricum - Op zondagmiddag 
omstreeks 13.45 uur vond er een 
aanrijding plaats op de Provinci-
aleweg in Castricum. Een 49-ja-
rige vrouw uit Assendelft zag te 
laat dat het verkeer voor haar tot 
stilstand was gekomen voor een 

Kettingbotsing stoplicht. In totaal raakten vier 
voertuigen bij de kettingbotsing 
betrokken, doordat van achteren 
aangereden auto’s op een voor-
ganger botsten.
Naast de vrouw uit Assendelft 
werden nog drie betrokkenen 
voor onderzoek overgebracht 
naar het Medisch Centrum in 
Alkmaar met nek- en rugletsel.



pagina 4 12 januari 2011

Concert op zondag 
met klassiek gitaarduo
Castricum - Zondag 23 januari 
hervat Toonbeeld  de serie Con-
cert op zondag  met een veelbe-
lovend optreden van het gitaar-
duo Izhar Elias, winnaar van de 
Nederlandse Muziekprijs en Fer-
nando Riscado Cordas.
Izhar Elias studeerde aan het 
Noord Nederlands Conservato-
rium in Groningen bij Remco de 
Haan en Erik Westerhof (Gro-
ningen Guitar Duo) en bij Zoran 
Dukic aan het Koninklijk Conser-
vatorium in Den Haag. In 2002 
sloot hij zijn 2e fase opleiding af 
met een 9.5 met onderscheiding 
en de Nicolaï prijs. Hij is gespe-
cialiseerd in de authentieke uit-
voeringspraktijk van vroeg 19de 
eeuwse muziek. Op 20 maart zal 
hij tijdens een optreden met het 
Residentie Orkest de prestigieu-
ze Nederlandse Muziekprijs ont-
vangen, als allereerste gitarist in 
de geschiedenis van de prijs. 
Fernando Riscado Cordas wordt 
geprezen om zijn weergaloze 
klank, transparante spel en pak-
kende vertolkingen . Hij studeer-

de klassiek gitaar aan het Ko-
ninklijk Conservatorium te Den. 
Hij werd als één van de weinigen 
toegelaten tot de gespecialiseer-
de Master of Music-opleiding en 
ontving in 2003 zijn masterdiplo-
ma met twee prestigieuze on-
derscheidingen voor professio-
naliteit en interpretatie. Wegens 
zijn verdiensten als gitarist werd 
hij door het Prins Bernhard Cul-
tuurfonds in de gelegenheid ge-
steld een concertgitaar te laten 
bouwen. 
Het concert wordt gehou-
den op 23 januari in de Au-
la van Toonbeeld, Jan van Nas-
saustraat 6 in Castricum. Aan-
vangstijd van het concert 11.30 
uur. In de pauze gratis consump-
tie. Losse toegangskaarten voor 
10,00/8,00/4,00 euro. Deze zijn 
verkrijgbaar aan de zaal en via 
toonbeeld.concertopzondag@
gmail.com. Verder zijn kaarten 
verkrijgbaar bij Muziekhandel 
Borstlap, Boekhandel Laan en 
de Readshop. Telefonisch reser-
veren: 0251-659012.

FBI Jazzband in Vredeburg

Limmen -  Op zondag 16 januari 
speelt vanaf 16.00 uur in Vrede-
burg de Franklin Beaufort Inter-
national Jazzband die een spran-
kelende soort dixieland speelt. 
In september 2003 werd de band 
opgericht door zes muzikanten, 
die hun sporen in de jazzmuziek 
al verdiend hadden. De ritme-
sectie staat als een huis en zorgt 
voor een basis die swingt als een 
trein. Voeg daarbij een frontli-
ne van trompet, trombone en 
sopraansax of klarinet en daar 

staat The Franklin Beaufort In-
ternational Jazzband. Van super-
gevoelig tot een uitbarsting van 
veel vrolijkheid en speelplezier; 
de niets vermoedende luisteraar 
zal herhaaldelijk naar het puntje 
van de stoel getrokken worden 
door de verrassende arrange-
menten, de hilarische zangpar-
tijen en de meeslepende solo’s. 
De toegang is vrij, maar men kan 
ook lid worden voor zeven eu-
ro per jaar om de organisatie te 
steunen. 

Concert bijzonder duo

Limmen - Op zondag 23 januari 
organiseert Limmen Cultuur een 
boeiend concert. In de kerk aan 
de Zuidkerkenlaan treden dan 
de pianiste Yumi Toyama en de 
cellist Albert Brüggen op. Onder 
het motto ‘Van Beethoven tot Pi-
azolla’ spelen zij werken van di-

verse componisten. Op het pro-
gramma staan Sonates voor vio-
loncello en piano van Beethoven 
en Brahms, maar ook de Fan-
tasiestücke van Schumann en 
de beroemde Polonaise Brillan-
te van Chopin. Aan het eind van 
het recital komt het publiek in de 
twintigste eeuw terecht met het 
stuk Requiebros van de Spaan-
se cellist en componist Gaspar 
Cassado. Als ‘toetje’ spelen Yumi 
en Albert één van de tango’s van 
het befaamde Argentijnse feno-

meen Astor Piazolla wiens mu-
ziek zo ontroerend klonk tijdens 
de huwelijksplechtigheid van 
Prinses Maxima en prins Willem 
Alexander.
Het is opmerkelijk dat twee  
mensen met zulke uiteenlopen-
de achtergronden en tradities zo 
harmonieus kunnen samenwer-
ken en prachtige muziek maken. 
Yumi Toyama is een Aziatische 
met een mysterieuze uitstraling 
en een ingetogen presentatie; 
Albert Brüggen is een kunste-
naar uit de Nederlandse school 
met nuchterheid van de Noord-
Hollander. Zij hebben echter een 
uitzonderlijke muzikaliteit en 
de liefde voor het vak gemeen 
en dat maakt hun gezamenlij-
ke optredens tot een beleve-
nis. Het concert begint om 15.00 
uur. Entree: 12 euro. Reservering 
van kaarten: telefonisch: 072-
5052235, via limmencultuur@
hotmail.com of wanneer nog be-
schikbaar, aan de kerk.

Castricum - Donderdag 13 ja-
nuari krijgt het Clusius College 
Castricum tijdens de pauze, tus-
sen 11.00 en 11.20 uur een flits-
bezoek van TMF-presentator, 
Sascha Visser. Deze komt op het 
schoolplein om muziek te maken 

Flitsbezoek TMF op schoolplein Clusius
en flyers uit te delen in het ka-
der van een landelijke scholen-
wedstrijd: RemixIT. Middelbare 
scholieren kunnen tijdens deze 
actie oud ict-afval inzamelen. De 
school die de meeste kilo’s klein 
ict-afval inzamelt wint een top-dj 

voor het schoolfeest. Daarnaast 
krijgen de scholen op de tweede 
en derde plaats een geldprijs om 
een schoolfeest aan te kleden. 
De muziek op het schoolplein is 
er om de leerlingen op de hoogte 
te stellen van deze actie. 

Programma 13 jan t/m 19 jan 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.30 uur 

zaterdag 16.00 & 21.30 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur
“The Green Hornet - 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 

“Loft”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Harry Potter 7 deel 1”
dinsdag & woensdag 20.00 uur   

“Haar naam was Sarah” 
vrijdag & zaterdag 19.00 uur  
“New kids: Turbo!” 

woensdag 16.00 uur 
“Mega Mind (NL) 3D”

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

“Dik Trom”
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 13.30 uur 
“Rapunzel (NL) 3D”
zaterdag & zondag 16.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Het Geheim” 

Green Hornet in 3D
The Green Hornet is een film 
over de avonturen van Britt Reid, 
overdag een goedmoedige kran-
tenuitgever, maar ‘s avonds een 
gemaskerde crimefighter, en zijn 
sidekick Kato. De film is geba-
seerd op het gelijknamige radio-
hoorspel, stripboek en de televi-
sieserie. Britt Reid (Seth Rogen) 
is de zoon van de bekendste en 
meest gerespecteerde media-
magnaat van L.A. Zijn zorgelo-
ze leventje bestaat voornamelijk 

uit feestvieren, totdat zijn vader 
(Tom Wilkinson) op mysterieuze 
wijze sterft en aan Britt zijn om-
vangrijke imperium nalaat. Britt 
sluit daarop vriendschap met 
een van zijn vaders werknemers, 
de toegewijde en inventieve Kato 
(Jay Chou). Ze besluiten om voor 
het eerst van hun leven iets zin-
vols te doen: de misdaad bestrij-
den. En de beste manier om dit 
te doen is... door zelf crimineel te 
worden. 

Film die gebaseerd is op de Ne-
derlandse komedieserie over 
een groep hangjongeren in het 
Noord-Brabantse dorp Maas-

New Kids: Turbo! kantje. De crisis heeft toegesla-
gen. Ook de hangjongeren Ger-
rie, Richard, Rikkert, Robbie en 
Barrie in het Brabantse dorpje 
zijn door misverstanden hun ba-
nen kwijtgeraakt. . 
 



pagina 8 12 januari 2011

Expositie in Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Vanaf donderdag 
13 januari exposeert José Stigt-
Timmer in de ontmoetingsruimte 
in de Tuin van Kapitein Rommel. 
Met een groot gevoel voor kleur-
gebruik schildert zij met acryl op 
doek en paneel. 
Verschillende onderwerpen ko-
men aan de orde, zoals zee, 
strand, duinen en dieren. José 
laat zich onder andere inspireren 

Vragen rond gladheidbestrijding
Castricum - Peter Verduin heeft 
namens de fractie van PvdA 
vragen gesteld aan het colle-
ge over de gladheidbestrijding. 
“Zware sneeuwval maakte Cas-
tricum een moeilijk begaanba-
re gemeente”, vertelt hij. “Door-
gaande wegen, binnenwegen, 
fiets- en voetpaden waren niet 
te berijden. Met name zorgcen-
tra en huisartsenposten, maar 
ook andere openbare locaties 
waren niet of slecht bereikbaar. 
Er zijn veel Castricummers on-
deruit gegaan. Bovendien werd 
er schade gereden aan voertui-
gen. Ook konden winkels niet 
goed worden bevoorraad om-
dat op veel wegen niet was ge-
strooid of geschoven. Commu-
nicatie naar burgers over het uit 

te voeren beleid verliep slecht of 
kwam laat op gang. In omliggen-
de gemeenten waren de wegen 
en paden beter toegankelijk. Wij 
willen weten waarom er zo wei-
nig is gestrooid. En waarom de 
wegen en fietspaden niet tijdig 
van de overvloed aan sneeuw 
ontdaan worden door schuivers. 
Daarnaast vindt de PvdA dat er 
erg laat besloten is om extra ma-
terieel en menskracht in te hu-
ren. Tegelijk was de gemeen-
te zo goed als onzichtbaar voor 
de burgers. Informatie leerde dat 
er na deze periode een evalua-
tie zal zijn over de afgelopen pe-
riode. Maar vorige winter waren 
er ook problemen en toen heeft 
een evaluatie kennelijk niet tot 
oplossingen geleid.” 

Hulde aan PWN
In december heeft in deze krant een ingezonden brief gestaan over de 
onveilige bocht bij Kijk Uit. Ik heb PWN gevraagd dit probleem op te 
lossen door een aantal struiken te rooien. Nu is dit laatste niet gebeurd, 
maar de struiken zijn wel behoorlijk gekortwiekt. Men ziet nu iemand 
aankomen. De struiken zullen wel weer gaan groeien, dus vraag ik nu: 
hou het kort! 
Cor Martens, Castricum.

Castricum - Donderdag 20 ja-
nuari vertelt Bart Jippes, coördi-
nator van de Justitieschool Het 
Dok in Den Helder, over de jus-
titiële jeugd inrichting in het al-
gemeen en over het aangeboden 
onderwijs in het bijzonder.
R.I.J. De Doggershoek is een 
Rijksinrichting voor Jongeren in 
Den Helder, die onder het Mi-
nisterie van Justitie valt. Zij heeft 
sinds 1 januari 2010 de bestem-
ming van een gesloten justiti-
ele jeugdinrichting voor straf-
rechtelijk geplaatste jongens. Er 
kunnen 124 jongens geplaatst 
worden. Aan de hand van dia’s 
wordt ook een beeld gegeven 
worden van de inrichting en de
school. De lezing vindt van 14.00 
tot 16.00 uur plaats in De Kern 
aan de Overtoom in Castricum. 
De organisatie is in handen van 
het Vrouwen Contact Castri-
cum, de lezing is voor iedereen 
toegankelijk. Niet-leden betalen 
4,00 euro entree inclusief con-
sumptie. 

Lezing over 
Doggershoek

Castricum – Dinsdag is de 
langverwachte uitkijktoren aan-
gekomen op camping Gevers-
duin. Deze 6,9 meter hoge toren 
is in één stuk vervoerd op een 
dieplader en ’s middags stond hij 
op zijn plaats. 
De uitkijktoren is een uitbrei-
ding van het zogenaamde bele-
vingspad dat sinds 2009 over de 
camping loopt. In 2010 is een in-
sectenhotel en een vlindertuin 
toegevoegd. Camping Mana-
ger Frank van Vught is verheugd 
over de komst. “Nu kunnen de 
gasten over de bomen heen kij-
ken richting zee en Alkmaar. Ook 
de roofvogelwerkgroep zal ge-
bruik gaan maken van de toren 
om met de campinggasten vo-
gels te spotten.”

Uitkijktoren op 
Geversduin

De Kankerbestrijding 
dankt slijter Paul Nolet 
Castricum - Zaterdag ontving 
Paul Nolet uit handen van Con-
ny Bruggeling, voorzitter van de 
KWF-afdeling Castricum/Bak-
kum, een KWF-insigne en een 
boeket bloemen als dank voor 
zijn jarenlange steun aan KWF 
Kankerbestrijding.
Al meer dan tien jaar staat op de 
toonbank van Slijterij Nolet het 
rode winkelbusje van KWF. Klan-
ten, die prijs stellen op een plas-
tic draagtasje voor hun aankoop, 
worden verzocht om in ruil hier-
voor een geldelijke bijdrage in 

het busje te doen. De secreta-
ris van de Castricumse afdeling, 
Tonny Hendriks, wordt meerdere 
malen per jaar gebeld door Nolet 
omdat het busje weer vol is en 
dus geleegd moet worden. 

Op deze manier collecteert Nolet 
jaarlijks een respectabel bedrag 
bij elkaar. KWF Castricum laat 
weten dat winkeliers, die ook 
op deze manier steun aan KWF 
Kankerbestrijding willen geven, 
contact kunnen opnemen met 
Tonny Hendriks, tel.: 650547.

Paul Nolet ontvangt uit handen van Conny Bruggeling, voorzitter van 
de plaatselijke KWF-afdeling het KWF-insigne en een boeket bloemen. 
Ook zoon Peter deelt in dit eerbetoon aan zijn vader.

Dialezing
Bakkum - Op dinsdag 18 janu-
ari organiseert vogelwerkgroep 
Midden-Kennemerland een 
dia-lezing onder de titel: ‘Kop 
van Overijssel, verrassend na-
tuurlijk’. De lezing wordt gege-
ven door Philip Friskorn en vindt 
plaats in De Hoep aan de Zee-
weg. Aanvang 20.00 uur. De toe-
gang is gratis. In de kom tussen 
twee stuwwallen ligt het Natio-
naal Park Weerribben-Wieden, 
Weerribben-Wieden en het aan-
grenzende gebied van de Rottige 
Meenthe in Zuid Friesland vor-
men samen het grootste laag-
veenmoeras van Noordwest Eu-
ropa. Uniek voor het gebied is 
de grote vuurvlinder, die nergens 
anders ter wereld voorkomt. Ook 
het vogelleven is er boeiend. De 
Weerribben zijn eigenlijk de ach-
tertuin van natuurfotograaf Phi-
lip Friskorn uit Oldemarkt. 
In vijftien jaar is er een lezing 
ontstaan die de veelzijdigheid 
van het gebied laat zien in vier 
seizoenen.

Tuin van Kapitein Rommel is te 
vinden schuin tegenover het NS-
station. De entree is gratis.

door foto’s of films die ze heeft 
gemaakt. Daarnaast maakte zij 
portretten van huisdieren. Met 
veel durf neemt zij steeds nieu-
we opdrachten aan, zoals het il-
lustreren van een boekje met bij-
belverhalen en het vereeuwigen 
van iemands favoriete hond of 
kat. 
Bovendien verzorgt José diver-
se cursussen en workshops. De 

Castricum - In de bibliotheek 
Castricum is vanaf 24 januari een 
expositie te zien van gedichten 
en foto’s gemaakt door Stichting 
Vrienden van het Schrijven NH 
samen met Fotogroep De Waag/
De Horn. Aanleiding is de Ge-
dichtendag op 27 januari.

Gedichtendag

Expositie Marijke 
Verlaat en cursisten
Bakkum - Zondag 16 janua-
ri staat De Eenhoorn in Bak-
kum weer vol met werkstuk-
ken van Marijke Verlaat en haar 
leerlingen. In de jaren dat Ma-
rijke cursus geeft en zelf ex-
poseert met eigen werk, is het 
werk veranderd. Fantasiepop-
pen zijn nu voornamelijk fanta-
siesculpturen. Ook bij de cur-
sisten is een grote verscheiden-
heid aan onderwerpen te zien: 
antieke en moderne kunst, fan-
tasie, sprookjes, verre landen 
en culturen, stripfiguren, Boed-
dha’s, dieren et cetera. 
Marijke vertelt: “Al 26 jaar ko-
men mensen naar de expositie 
die denken dat ze zelf nooit zul-
ke werkstukken kunnen maken. 
Maar de ervaring wijst uit dat 

als het enthousiasme er maar is 
iedereen met een mooi werkstuk 
naar huis kan gaan.” Adres is  
Tweede Groenelaan, de exposi-
tie is geopend van 11.00 tot 17.00 
uur, entree twee euro. 

Castricum - Op donderdag 20 
januari geven Cisca en Evert Ab-
spoel een  lezing over de oude 
Mayacultuur in de Bibliotheek 
Castricum. De lezing begint om 
20.00 uur. De lezing is georgani-
seerd in samenwerking met de 
Volksuniversiteit Castricum.
In de wereld van de Maya’s wa-
ren de goden de bron van al-
le leven. Welke voorstelling had-
den ze van de wereld en wat 
heeft hen bewogen mensenof-
fers te brengen? Waarom ein-
digde de Mayacultuur? Waarom 
verloor het volk zijn vertrouwen 
in de goden? Via een tocht door 
Mexico, Guatemala en Honduras 
komt het antwoord op vele vra-
gen. Kaarten zijn voor 6,50 eu-
ro te koop bij de klantenservice 
in de bibliotheek of bij boekhan-
del Laan. Reserveren is moge-
lijk op tel.: 0251-655678, via cas-
tricum@bibliotheekkennemer-
waard.nl of via  info@vucas.nl.

Maya-cultuur
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE 
BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WElstANDscOMMIssIE

De Welstandscommissie behandelt op maandag 17 
januari 2011 de bouwplannen van de gemeente 
Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouw-
plannen ligt vanaf donderdag 13 januari 2010 ter 
inzage bij de balie van de afdeling Publiekszaken. 
Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het 
bijwonen van de vergadering en overige informatie 
over welstandszaken kunt u contact opnemen met 
de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 
0251 - 36 11 69.

ONtVANGEN AANVRAGEN
OMGEVINGsVERGuNNING

Ontvangstdatum
06-01-2011 OV 2011-002 Middelweg 74 Gedeelte-
lijk optrekken en na-isoleren zijgevel 
10-01-2011 OV 2011-003 Voormalig HMS terrein 
Dempen en baggeren waterloop, graven waterloop 
en verplaatsen uitstroomvoorziening                                                                                      
06-01-2011 OV2011-005 Boetevenstraat 30 Uit-
breiden woning voorzijde 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunnin-
gen ook worden verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNING
Verzenddatum
11-01-2011 De Waterdief 79 Plaatsen twee dakka-
pellen     

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen afgegeven vergun-
ningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publieks-
zaken. 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. 

VERDAGING OMGEVINGsVERGuNNING

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

De op 19 november 2010 ingekomen aanvraag om 
omgevingsvergunning met kenmerk OV 2010-021 
voor het  aanleggen van een wiepenbeschoeiing, 
het herstel van het profiel van de contrescarp, het 
stekken van riet en het maken van een afrastering 
hieromheen op het perceel kadastraal bekend als 
gemeente Uitgeest, sectie I, nummer 184 en plaat-
selijk gemerkt als Fort Krommeniedijk, onderdeel 
uitmakende van de stelling van Amsterdam gele-
gen aan de Lagendijk 22b te Uitgeest.

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indie-
nen van een bezwaarschrift tegen afgegeven of 
geweigerde vergunningen zijn verkrijgbaar bij de 
afdeling Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken met ingang van de dag na be-
kendmaking van het besluit te worden ingediend 
en gericht te worden aan Burgemeester en Wethou-
ders.

Burgemeester bij gouden 
echtpaar Bleeker
Burgemeester Mieke Baltus verraste de heer J. Bleeker (78) en mevrouw 
Bleeker-Heijnen (75) aan de Prins Bernhardstraat op woensdag 5 januari 
met een feestelijk boeket. Het echtpaar vierde die dag dat het precies 
vijftig jaar eerder in uitgeest in het huwelijksbootje stapte.

De in West-Friesland (Slootgaert, Waar-
land) geboren heer J. Bleeker kwam in 
1941 als achtjarige naar Uitgeest. Zijn 
vader was werkzaam bij de spoorwegen 
en kreeg hier een nieuwe standplaats. 
Mw. A. Bleeker-Heijnen zag het levens-
licht in hartje Heemskerk en verhuisde 
op haar 18e naar een boerderij aan de 
Tolweg. De ontmoeting die ten grondslag 
lag aan het gouden huwelijk vond plaats 
in de danszaal van het Heemskerkse café 
Dam. Halverwege de vastenperiode werd 
daar het ‘Halfvasten’ gevierd.
Op de bruiloft moest gewacht worden 
tot 5 januari 1961. De 28-jarige bruide-
gom haalde zijn 25-jarige bruid af bij het 
ouderlijk huis aan de Tolweg. Zij herin-
nert zich nog goed: ‘De sleep van mijn 
bruidsjurk moest over de hagel worden 
gedragen. Maar daarna werd het nog een 
heel mooie winterdag.’
Het echtpaar woonde onder meer aan de 
Sluisbuurt en nu alweer vele jaren aan 
de Prins Bernhardstraat. De heer Bleeker 
werkte ruim 25 jaar voor diverse toele-
veringsbedrijven voor Hoogovens tot 

hij zijn arbeidsloopbaan vervroegd be-
eindigde. Zijn echtgenote werd op haar 
achttiende kinderoppas en ontwikkelde 
zich tot verkoopster in modeateliers en 
tot mannequin. In de mode is zij nog al-
tijd twee dagen per week actief. Dankzij 
de meestal op locatie verzorgde mode-
shows  is zij ook in Geesterheem een be-
kende verschijning.
Het jubilerende echtpaar kreeg een – he-
laas op zeventienjarige leeftijd overleden 
– zoon en drie dochters. Er kwamen zes 
kleindochters en twee kleinzoons (van 
wie een helaas niet meer in leven is). On-
danks de persoonlijke tegenslagen zijn 
de heer en mevrouw Bleeker nog volop 
actief. Hij is druk met zijn moestuin, zijn 
boot, de hengelsport en het biljarten. 
Zijn vrouw is een fanatiek bridger en 
doorkruist op de fiets de hele regio. ‘Ze 
zijn vaker niet thuis, dan wel,’ verzucht 
een dochter.
Het huwelijksjubileum is met dochters, 
schoonzoons, kleinkinderen, verdere 
familie en vrienden beklonken met een 
grote feestavond in Akersloot.

Burgerlijke stand
GEBOrEn
Loek Louis Keijsper, zoon van 
R.P. Keijsper en L. Meijer
Linde Hetty Zuyderduin, dochter
van P.J. Zuyderduin en M.A. Bijlsma

huwElIjk
E. Hendriks en S.D. Stottelaar

GErEGIstrEErd PartnErschaP
S.J.A.P.M. Janssen en J.G. Schilstra

OvErlEdEn
Mw. R. Wormsbecher, echtgenote 
van G.T.N. Kroon, 60 jaar

Opbrengst collectes
De collecte van de Nierstichting in 
Uitgeest tussen 20 en 26 septem-
ber heeft een opbrengst gehad van 
€3.920,20. Het Nationaal MS Fonds 
haalde tussen 22 en 27 november 
een bedrag van €1.225,51 op.

Zwerfafval: Mooi 

niet in Uitgeest
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Kinderen swingen nieuw 
jaar in bij Kindervreugd 
Uitgeest - De maandelijkse kin-
derdisco van Kindervreugd staat 
dit keer in het teken van het 
nieuwe jaar. De speciale nieuw-
jaarsdisco wordt op zaterdag 15 
januari gehouden in het club-
gebouw van de speeltuin. Van-
af 15.00 tot 16.30 uur gaan al-
le remmen los en kan er worden 

gedanst op muziek. De lichtef-
fecten, rookmachine en bubbel-
blaas maken het een spectacu-
lair feest voor kinderen tot en 
met twaalf jaar. Iedereen die zin 
heeft om hieraan mee te doen 
is welkom. Leden kunnen gratis 
naar binnen en niet-leden beta-
len een euro. 

Fling zaterdag in De Zwaan
Uitgeest - In tegenstelling tot 
wat vorige week in de Uitgees-
ter Courant vermeld werd, treedt 
Fling niet vrijdag maar zaterdag 
op in De Zwaan. 

Fling staat ook voor een groep 
van begaafde muzikanten, die 
een zeer persoonlijke draai ge-

ven aan de traditioneel Ierse 
zang en muziek. Na afloop is er 
een whiskyproeverij. Het concert 
begint om 20.15 uur. Kaartver-
koop: www.dorpshuisdezwaan.
nl. Voorverkoop bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 en aan 
de deur van het theater op de 
avond van de voorstelling.

De rommelmarkt van Time 
Square, wie heeft spullen? 
Uitgeest - De jaarlijkse rom-
melmarkt van musicalvereniging 
Time Square vindt plaats op zon-
dag 13 februari. Dorpshuis De 
Zwaan staat weer bol van de 
koopjes en ook aan de inwen-
dige mens is gedacht. Belang-
stellenden kunnen terecht tus-
sen 10.00 en 15.00 uur, de entree 
is gratis.
Time Square is nog op zoek naar 
verkoopbare spullen. Ook kle-
ding wordt geaccepteerd en 

met name kinderkleding is wel-
kom. Meubels kunnen niet wor-
den aangenomen, aangezien de 
ruimte beperkt is. 

Om spullen aan te bieden kan 
contact worden opgenomen 
met Time Square, tel.: 312687, 
liefst tussen 19.00 en 20.00 uur 
op werkdagen. De aangeboden 
spullen zullen op zaterdag 12 fe-
bruari worden opgehaald met de 
vrachtwagen van Time Square. 

Hobbykoks gezocht voor 
het project Meet & Eat
Uitgeest - Het Rode Kruis heeft 
in Uitgeest een project opge-
zet onder de naam ‘Meet & Eat’. 
Hierbij kookt een vrijwilliger een 
keer per maand bij iemand die 
op de een of andere manier af-
hankelijk is van een mantelzor-
ger. 
Meestal wordt eerst gezamen-
lijk afgesproken wat men op de 
avond wil eten, dan worden de 
boodschappen gedaan. Ook het 
koken gebeurt gezellig samen, 

net zoals het eten en het oprui-
men achteraf. De mantelzorger 
heeft op deze manier de gele-
genheid om eens iets anders te 
doen, maar in de praktijk blijkt 
dat ook de mantelzorger graag 
thuis blijft en gezellig meedoet. 
Voor dit project wordt gezocht 
naar een aantal koks. Wie in-
teresse heeft in dit project kan  
contact opnemen met A. Kor-
ving, tel.: 072 5053045, jenakor-
ving@online.nl.

Trainers van FC Uitgeest 
tekenen voor één jaar bij
Uitgeest - De FC Uitgeest 
hoofdtrainer Jurg Bosman, zijn 
assistent Ruud Geerlofs, verant-
woordelijk voor het tweede elftal, 
en de A1 junioren trainer Frans 
Stam, hebben voor een jaar bij-
getekend. Het bestuur en de 
technische commissie zijn tevre-
den over het functioneren van de 
trainers en de prestaties van de 
elftallen die zij onder hun hoede 

hebben. Daarom heeft het be-
stuur na overleg met de techni-
sche commissie en de spelers-
groep besloten om het team in-
tact te houden en de contracten 
voor alle drie de trainers met één 
jaar te verlengen. Dat betekent 
voor Jurg Bosman zijn vierde sei-
zoen bij FC Uitgeest, waarbij hij 
altijd heeft gevoetbald en waar 
hij ook gestart is met zijn trai-

hogere jeugdsecties. Zowel het 
eerste als het tweede elftal spe-
len dit seizoen een klasse ho-
ger. Het vlaggenschip in de 3e 
klasse en het tweede elftal in de 
2e klasse. Beide elftallen spelen 
een belangrijke rol in de compe-
titie en er is volop vertrouwen in 
het volgend seizoen. Daarin start 
het eerste op 16 januari in Wor-
merveer; een inhaalwedstrijd te-
gen Fortuna. Op 23 januari wordt 
thuis gespeeld tegen Meervo-
gels. De A1 junioren weten zich 
al diverse jaren verdienstelijk te 
handhaven in de Hoofdklasse. 

Uitgeest - Op 8 januari om-
streeks 0.25 uur hielden poli-
tieagenten op Westergeest een 
jongeman aan. Hij wordt ervan 
verdacht kort daarvoor een por-
tier van een uitgaansgelegen-
heid te hebben mishandeld. De 
verdachte weigerde zich bekend 
te maken en verzette zich tegen 
de agenten. Hij is voor nader on-
derzoek ingesloten en er wordt 
proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt.

Aanhouding na 
mishandeling

Uitgeest - Vrijdag rond 21.55 
uur is een 16-jarig meisje slacht-
offer geworden van een straat-
roof. Zij fietste op de Geester-
weg. Op het viaduct over de A9 
reed zij een jongen voorbij. Hij 
duwde haar omver en nadat 
zij was gevallen griste hij haar 
handtas weg en rende weg in de 
richting van het motel. De ver-
dachte is ongeveer 1.80 meter 
lang, had een breed postuur en 
was gekleed in een legergroe-
ne jas met capuchon en spijker-
broek. Getuigen van de roof wor-
den verzocht via 0900 – 8844 te 
bellen met de politie.

Getuigen van 
straatroof gezocht

Uitgeest - Verleden week 
woensdag werd in twee rich-
tingen een radarcontrole uitge-
voerd aan de Provincialeweg. 
Hier mag maximaal 80 kilometer 

Snelheidscontrole per uur gereden worden, maar 
van de 1200 passanten reden er 
bijna 100 weggebruikers harder 
dan toegestaan. De hoogstge-
meten snelheid was 122 kilome-
ter per uur. Alle hardrijders krij-
gen een bekeuring toegestuurd. 

nerscarrière. Ruud Geerlofs was 
de afgelopen jaren teambegelei-
der bij een van de selectie-elf-
tallen van ADO’20 en voormalig 
selectiekeeper van het voorma-
lige USVU. Hij is in het afgelo-
pen jaar aangetrokken als trainer 
en begeleider van FC Uitgeest 2. 
Voor Frans Stam wordt het dan 
het tweede seizoen waarin hij 
het hoogste jeugdelftal, de A1, 
zal trainen en begeleiden. Verder 
wordt er nog met Frans Stam ge-
sproken over de mogelijke aan-
vullende invulling van de func-
tie van jeugdcoördinator voor de 

Uitgeest - Stomerij en Kle-
dingreparatie UItgeest heet 
voortaan De Gouden Schaar. 
Die naam staat voor hoge kwa-
liteit voor een redelijke prijs. De 
Gouden Schaar is gespeciali-
seerd in kledingreparatie en het 
vermaken van kleding of andere 
stoffen. In de stomerij kan men 
terrecht voor het vakkundig la-
ten reinigen van kleding, gordij-
nen en beddengoed. Het adres is 
Verzetstraat 1940-1945 nummer 
1, Uitgeest.

Gouden Schaar

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
   

GEZOND AFSLANKEN DOE JE ZÓ !!
Na die gezellige eetdagen mag er best ’n pondje vanaf, dus....
Van woensdag tot woensdag:

Pakje EIERKOEKEN
lekker voor de lijn... nu € 2,50 !!
Dit weekend:

APPELTAART
mmmm..... van € 5,95 voor € 5,-- !!

www.bakkerijputter.nl
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“Dankzij mijn vader en mijn 
vrienden zit ik zonder haar”
Castricum - “Als ik voor de jaar-
wisseling een bedrag van 1.000 
euro heb aan donaties, ga ik 
kaal.” Dat schreef de achttien-
jarige Arjen de Vos op de we-
blog die hij bijhoudt vanwe-
ge zijn deelneming aan de Al-
pe d’HuZes. “Dankzij mijn do-
nateurs heb ik dit bedrag ver-
pletterd. De teller staat al boven 
de 2.000 euro!” Vrijdag ging Arj-
en compleet kaal bij Kniptiek De 
Appel. Want: “Een man een man, 
een woord een woord.” 

“Mijn vader wist helemaal niet 
dat ik deze weddenschap was 
aangegaan en doneerde dezelf-
de dag 500 euro. Maar ook dank-
zij mijn vrienden zit ik nu zonder 
haar”, lacht Arjen. De achttienja-
rige 6 vwo-scholier van het Jac. 
P. Thijsse College wil genees-
kunde studeren. En hij doet mee 
met Alpe d’HuZes om mensen 
te helpen. “Ik geloof er name-

lijk in dat we samen van kanker 
een chronische ziekte kunnen 
maken in plaats van een dode-
lijke. Samen met veertig andere 
mensen uit Castricum, Akersloot 
en Limmen ga ik geld inzamelen 
voor de strijd tegen kanker. Op 9 
juni beklim ik de Alpe d’Huez zes 
maal. Wij gaan zo symbolisch de 
strijd tegen kanker aan en zullen 
er alles aan doen om samen, de 
deelnemers uit deze gemeente, 
meer dan 125.000 euro op te ha-
len voor de KWF Kankerbestrij-
ding.” 
Wielrennen doet Arjen sinds een 
jaar of drie. De training is nog 
niet echt begonnen. “Mijn plan is 
wel om binnenkort te gaan spin-
nen om een beetje conditie op te 
bouwen. En de racefiets haal ik 
binnenkort weer tevoorschijn.” 
Monique van Kniptiek De Appel 
maakt er ondertussen een feest-
je van. Onder toeziend oog van 
zijn moeder en buurvrouw wordt 

het haar van Arjen in verschillen-
de etappes verwijderd. Even lijkt 
Arjen op een punker compleet 
met hanenkam, maar uiteinde-
lijk is zijn hoofd zo kaal als een 
biljartbal.  
Arjen maakt veel gebruik te ma-
ken van de verschillende socia-
le netwerken om zijn actie voor 
Alpe d’HuZes onder de aandacht 
te brengen. “Ook op school ben 
ik bezig om dit goede doel on-
der de aandacht te brengen. Er 
hangen twee officiële posters 
van Alpe d’HuZes in school met 
mijn foto erbij.” Een foto van Arj-
en met haar. De foto zonder haar 
komt er natuurlijk naast te han-
gen.

Kijk voor meer informatie over 
Arjen op http://deelnemers.al-
pe-dhuzes.nl/acties/arjendevos/
arjen-de-vos. Via dit adres is het 
ook mogelijk Arjen te steunen in 
zijn strijd tegen kanker. 

In verschillende etappes werd het haar van Arjen verwijderd bij Kniptiek De Appel. Gratis, want de kapsa-
lon steunt het goede doel.

Thomasvaer en Pieternel 
flitsend en humoristisch 
Limmen – Er zijn nogal wat ver-
anderingen gaande bij de Ver-
eniging Vrienden van Vredeburg, 
die werd opgericht in 1996. Henk 
Brandsma (voorzitter), Frans 
Scheepmaker (vice-voorzitter) 
en Freddy Arends (secretares-
se) stappen in oktober 2011 al-
le drie op. De vijftienjarige oude 
vereniging wordt niet opgehe-
ven. Het was dit jaar wel de laat-
ste keer dat Ton en Marjo Valke-
ring als Thomasvaer en Pieternel 
het publiek vermaakten met flit-
sende en humoristische teksten. 
Deze worden namelijk geschre-
ven door Henk Brandsma.
Vrijdag zat de zaal van Vredeburg 
helemaal vol. Kostelijk heeft een 
ieder zich geamuseerd. Vanwege 
het vijftienjarige jubileum werd 
er nostalgisch en met heimwee 
teruggedacht aan de tijd, dat 
Limmen nog zelfstandig was. Al-
le door Ton en Marjo duidelijk en 
met verve uitgesproken teksten, 
werden afgewisseld met liedjes. 
Zij werden op de piano begeleid 
door Rob van der Sande.
Nostalgisch gestart gingen de 
meeste teksten toch over het 

afgelopen jaar. Brandsma ei-
gen waren de teksten door-
spekt met humor en verrassen-
de woordspelingen. Allerlei za-
ken kwamen aan de orde, zo-
als de heerlijkheid Castricum en 
Limmen dat daar deel van uit-
maakt met de traditionele mo-
zaïekendagen, die een ‘survi-
val’ nodig hebben. Er verandert 
veel in een jaar. Van Splunter van 
Texaco gaat uit Limmen weg en 
de groentezaak Kuyper even-
eens. Pieternel: “Siem Kuyper is 
bij slager Snel ingetrokken.” Tho-
masvaer: “En dan gaat onze bur-
gemeester Aaltje van ons schei-
den.” Pieternel: “Zij was als een 
moeder voor Limmen.” En toen 
zongen Thomasvaer en Pieter-
nel een prachtig lied: ‘Aaltje gaat 
van ons scheiden, Aaltje laat ons 
in de steek, ons wachten nu bit-
tere tijden, wij zijn al weken van 
streek, droefheid bekruipt ons, 
nu zij ons verlaat’. De hele avond 
kenmerkte zich door een bij-
zonder gezellige sfeer. De band 
Sunrise met Jos Kok en André 
Leek speelde daarna tot na mid-
dernacht. (Marga Wiersma). 

Waarderingsspeld voor Limmen Ludiek

Limmen - Het jaar 2011 kon 
voor het bestuur van stichting 
Limmen Ludiek bijna niet beter 
beginnen. Het voltallige bestuur 
werd zaterdag tijdens de traditi-
onele nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Castricum in Geester-
hage in het zonnetje gezet. Bur-
gemeester Emmens overhandig-
de de zilveren waarderingsspeld 
van de gemeente Castricum aan 

André Koopman, voorzitter tij-
dens het Limmen Ludiek 2010 
Lego-evenement. voorzitter was.
De burgemeester sprak het be-
stuur van Limmen Ludiek, Kees 
de Jong, Jack Burgering, In-
ge Bakker, Wilmer Kaandorp en 
André Koopman, tijdens de ont-
vangst in Geesterhage toe en 
prees hun inzet tijdens de bouw 
van de hoogste LEGO-toren van 

de wereld en natuurlijk ook de 
bouw van het Limmer Bloemen-
meisje Limbonita door de Lim-
mer schooljeugd. “We willen de 
stichting Limmen Ludiek niet al-
leen onderscheiden voor het feit 
dat ze het wereldrecord voor de 
hoogste Lego-toren met 30,52 
meter naar Castricum hebben 
gebracht in 2010, maar ook om-
dat de stichting Limmen Ludiek 
heeft getoond dat een enthousi-
aste samenwerking binnen een 
gemeenschap tot een schitte-
rend werelds resultaat kan lei-
den. Het bestuur van Limmen 
Ludiek, met Kees de Jong als 
nieuwe voorzitter, is nu alweer 
aan het brainstormen over een 
nieuwe recordpoging in 2015. 
Ook dan hopen ze weer te kun-
nen rekenen op de steun van de 
gemeente, het bedrijfsleven en 
natuurlijke alle vrijwilligers.

Lezing over dorpskom 
en het Oude Raadhuis
Castricum - Op zondag 23 ja-
nuari wordt een lezing gehou-
den over de historie van de oude 
dorpskom Castricum en het Ou-
de Raadhuis aan de Dorpsstraat.
De lezing met videobeelden 
wordt verzorgd door Hans van 
Weenen die gedurende het af-
gelopen jaar vele verrassende 
en interessante zaken heeft ont-
dekt. 
De entree voor de lezing be-
draagt 5,00 euro, inclusief con-
sumptie. De lezing start om 

15.00 uur in de raadszaal van het 
Oude Raadhuis, Dorpsstraat 65. 
De leden van de werkgroep Oud 
Castricum hebben een exposi-
tie  samengesteld die te zien is in 
de hal. Na de lezing zal een sli-
deshow worden gestart met fo-
to’s die Henk Hommes tijdens en 
na de verbouwing van het Oude 
Raadhuis heeft gemaakt. Boven-
dien is er gelegenheid om het 
pand te bezichtigen. De kaart-
verkoop start vanaf heden in het 
grand café.  

Regio - Met de spannende fina-
le van de editie 2010 nog vers in 
het achterhoofd, is de organisa-
tie van de IJmondpopprijs druk 

IJmondpopprijs met de voorbereidingen voor 
2011 aan de gang. En de belang-
rijke boodschap op dit moment 
is dat bands zich vanaf heden 
kunnen aanmelden via de web-
site www.ijmondpop.nl. De aan-

meldingsperiode duurt tot 7 fe-
bruari. 
Er zijn wel enkele criteria waar 
bands aan moeten voldoen: zo 
moeten ze afkomstig zijn uit de 
IJmond, dus IJmuiden, Velsen, 

Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest 
of Castricum. Ook een vereiste is 
dat de bands eigen werk spelen. 
Jonge, aanstormende bands krij-
gen voorrang bij de selectie. Er is 
plek voor achttien bands. 

De voorrondes zullen plaats-
vinden op 12 maart in het Witte 
Theater te IJmuiden, op 19 maart 
in Cultureel Cafe Camille te Be-
verwijk en op 2 april in de Nozem 
en de Non te Heemskerk. 
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Douchedeuren en -cabines van Hens Glas
Beverwijk - De douchedeuren- 
en -cabines van Hens Glas zijn 
op betrekkelijk eenvoudige wij-
ze te monteren en ook het be-
palen van de maatvoering is een 
niet al te grote opgave. De me-
dewerkers van Hens Glas geven 
graag gratis advies over het zelf 
inmeten en monteren van dou-
chedeuren. 
De klant bespaart door zelf in te 
meten een bedrag van 180 eu-
ro, monteert men ook nog zelf 
dan kan de besparing oplo-
pen tot wel 700 euro. Hens Glas 
meet na opdracht van de klant, 
de douchedeur of –cabine in en 
maakt bij binnenkomst van al-
le materialen een afspraak over 
de montagedatum. Omdat Hens 
Glas zelf de productie verzorgt 
en veel onderdelen standaard op 
voorraad heeft liggen, kan er een 
relatief korte levertijd aangehou-
den worden. De montage wordt 

pas gepland na binnenkomst 
van alle materialen. De praktijk 
leert dat een levertijd van onge-
veer vier werkweken aangehou-
den kan worden. Een douche-
deur of -cabine van Hens Glas 
is opgebouwd uit 8 mm gehard 
veiligheidsglas. 

Er zijn nogal wat verschillende 
soorten scharnieren, knopjes, 
klemmen en stabilisatorstangen 
te verkrijgen. Hens Glas werkt in 
de basis met een type beslag in 
drie verschillende uitvoeringen, 
mat, glans en RVS. Uit deze ran-
ge kan een douchecabine ge-
heel worden opgebouwd vanuit 
een basisbeslag met een strak 
vormgegeven ‘look’. Meer infor-
matie: Hens Glas, Flevoland 13 
in Beverwijk, tel. 0251-270901. 
www.hensglas.nl. Dagelijks ge-
opend van 7.00-17.00 uur, zater-
dag en zondag gesloten.

Feest in Enterij
Limmen - In februari bestaat 
sporthal De Enterij 30 jaar en dat 
wordt gevierd. Op zondag 13 fe-
bruari is er een concert van Frans 
Duijts met zijn band Tilt. De zaal 
is open om 17.00 uur en de feest-
avond duurt tot 22.00 uur. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar in De Ente-
rij voor 10,- euro in de voorver-
koop en 15,- euro aan de zaal. 
Het concert is bedoeld voor ie-
dereen van 16 jaar en ouder. 

’t Mirakel van Bakkum in nieuw jaar

PCC-sportklasleerlingen 
op skiweek in Oostenrijk
Regio - De eerstejaars sport-
klasleerlingen van PCC Heiloo 
en PCC Bergen zijn zondag 9 
januari veilig teruggekeerd van 
een wintersportweek in Oosten-
rijk. Daar hebben ze keihard ge-
werkt aan hun alpine-vaardighe-
den. Ze leerden er de techniek 
van het carven en allerlei tricks. 
Een prima manier om het nieuwe 
jaar in te luiden!
Het Petrus Canisius College is 
een ambitieuze school waar 
op de vijf vestigingen traditio-
neel veel aandacht uitgaat naar 
de verschillende bèta- en tech-
nische opleidingen. Maar daar-
naast is het voor sportief in-
gestelde leerlingen op vier van 
de vijf PCC-vestigingen moge-
lijk om deel te nemen aan de 
sportklas. Leerlingen die spor-
tief zijn ingesteld kunnen door 
middel van de Sportklas kennis-
maken met allerlei verschillen-
de sporten. Ze krijgen namelijk 
extra lessen gym en doen door 
het jaar heen aan allerlei cli-
nics mee. Zo volgen de eerste-
klassers van PCC Heiloo en PCC 
Bergen in november en decem-
ber altijd een gedegen ski- en 

snowboardclinic. De sportklas-
sers van beide vestigingen gaan 
in hun eerste schooljaar op het 
PCC gewoonlijk naar Oosten-
rijk voor een intensieve ski- en 
snowboardweek. Tijdens deze 
wintersportreis kunnen ze ‘voor 
het echie’ laten zien wat ze tij-
dens de eerdere clinic hebben 
geleerd.

In totaal namen dit keer zo’n 
honderdtwintig leerlingen van de 
Sportklassen van PCC Bergen en 
PCC Heiloo deel aan de reis. Een 
aantal van hen is beginnend ski-
er of snowboarder, maar onder 
leiding van gekwalificeerde Ne-
derlandse docenten lukt het ook 
hen om in korte tijd als volleerde 
wintersporters de Oostenrijkse 
hellingen af te suizen. Overdag 
wordt geluncht op de alpenwei-
de. In het Gasthof waar de leer-
lingen de hele week verbleven, 
werden ’s avonds gezellig spelle-
tjes gedaan, film gekeken en bij 
elkaar op de kamer gezeten. Na 
hun thuisreis op zondag 9 janua-
ri hebben ze hopelijk voldoende 
bij kunnen slapen om weer uit-
gerust op school te verschijnen.

Bakkum - Renato en Tiny van ‘t 
Mirakel van Bakkum zitten be-
paald niet stil. Omdat de eer-
ste editie van Blues in Bakkum 
een groot succes was, wordt in 
samenwerking met Jos Zonne-
veld op zondag 13 februari, van-
af 15.30 uur weer Blues in Bak-
kum georganiseerd. De toegang 
is vrij en na afloop kan men ge-

bruik aken van een voordelig 
Bluesmenuutje. Ook organiseert 
Renato kookcursussen voor 
mannen (en vrouwen) van 55jaar 
en ouder op vier woensdagmid-
dagen vanaf 15.00 uur, Op za-
terdag 16 april staat er een bij-
zondere gebeurtenis op het pro-
gramma die nog even geheim 
wordt gehouden. Standaard is er 

Reünie Paulusschool
Castricum - Zaterdag 28 mei 
wordt van 16.00 tot 22.00 uur 
een reünie gehouden op de Pau-
lusschool. De vorige reünie werd 
gehouden op 18 september 2004 
ter ere van het veertigjarige be-
staan. Dit feest werd een groot 
succes. 

Veel oud-leerkrachten en oud-
leerlingen hebben elkaar toen 
gesproken. De komende reü-
nie vindt plaats, omdat de Pau-
lusschool binnenkort geheel plat 
gaat en plaats gaat maken voor 
nieuwbouw. De nieuwe school 
krijgt negen lokalen. 

Castricum - Ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van 
de Pancratius kerk worden er di-
verse activiteiten georganiseerd. 
En uit nieuwsgierigheid naar el-
kaars werk hebben enkele leden 
van het Gemengd Koor van de 
kerk het idee opgevat om van-
wege het jubileum de parochie-
zaal eens een ander aanzicht te 
geven. Afgelopen zondag was 
voor het eerst het afwisselende 

Expositie parochiehuis 
Castricum - Stichting Welzijn 
organiseert op donderdag 27 ja-
nuari een lezing over het nieuwe 
erfrecht. Het erfrecht regelt de 
overgang van de bezittingen en 
schulden van erflater op de erf-
genamen. Notaris Feikema doet 
het woord. 
Start 14.00 uur in Geesterhage, 
kosten 2,50 euro. Aanmelden bij 
de Stichting Welzijn Castricum 
tel. 0251-656562. 

Lezing erfrecht

op de woensdag, vanaf 16.45 uur  
Open Eettafel voor 55+. Voorge-
recht en hoofdgerecht voor  7,50 
euro. Reserveren is gewenst.
Kijk voor meer informatie op  
www.mirakelvanbakkum.nl. ’t 
Mirakel van Bakkum is te vin-
den op Heereweg 36, naast de 
benzinepomp. 0251 671353 of 06 
51144262. 

werk van negen leden te bewon-
deren. 
De expositie duurt tot en met 
maart en is te bezichtigen op al-
le zondagen na de vieringen, tij-
dens de open uren op de vrij-
dagochtend  en tijdens andere 
openbare activiteiten. Vanaf april 
kunnen andere parochianen ex-
poseren. Men kan hierover infor-
meren bij  Mineke de Geest: mi-
nekedegeest@hccnet.nl. 

Boven de school komen veer-
tien appartementen. Via Hyves 
en Schoolbank.nl zijn veel men-
sen al op de hoogte gebracht 
van de reünie. De reüniecom-
missie wil graag weten hoeveel 
mensen zij kunnen verwachten. 
Mail naar: reunie.paulus@tabijn.
nl. Vermeld het schooljaar van 
groep 8 en indien van toepas-
sing de meisjesnaam.  

Castricum - Bumrushradio 
zorgt weer voor de maandelijkse 
dosis live hip hop in de Bakkerij. 

Op zaterdag 15 januari het hip-
hopduo Kop & Ernst uit Amers-
foort. Kop is afkomstig uit de 
hiphopformatie Nedertoon en 
‘beatmaker’ Dr. Ernst staat be-
kend om zijn instrumentale pro-
ducties. 
Sinds 2007 vormen zij een vast 

Hip hop in Bakkerij duo en hebben ze hun  ‘rauwe 
jazzy’ stijl ontwikkeld. De zaal 
gaat open om 21.00 uur. De en-
tree is 4,00 euro, leden krijgen 
een euro korting. 

De songwriters Sunday in de 
Bakkerij is dit keer met Alexan-
der Mckenzie en Stain on Teflon 
Op 16 januari, de entree is gratis. 
Aanvang 20,00 uur.

De Bakkerij is te vinden aan de 
Dorpsstraat 30 in Castricum. 



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
12 januari 2011

Genoemde data zijn onder voorbehoud. 
Afwijkende data i.v.m. feestdagen staan 
vetgedrukt.

Wij verzoeken u om uw container en 
plastic zakken voor 7.30 uur ‘s ochtends 
aan de weg te zetten. 

Ophalen grof vuil: tweewekelijks op 
dinsdag, alleen na telefonische melding 
max. 2 m³, €13,20 per keer.
Ophalen takken: elke woensdag, alleen 
na telefonische melding, max. 2 m³, 
€13,20 per keer. 
Meer informatie: tel. (0251) 661 122, 
e-mail: klantenservice@castricum.nl.

Afvalkalender 2011

GFT (groene container)
Wijk Ophaaldag jan febr mrt apr mei juni juli  aug sep okt nov dec
Limmen maandag 3 14 14 11 9 6 4 1 12 10 7 5
  17 28 28 di 26 23 20 18 15 26 24 21 19
   31       29
Castricum 1 dinsdag 4 1 1 12 10 7 5 2 13 11 8 6
  18 15 15 26 24 21 19 16 27 25 22 20
     29     30
Castricum 2 woensdag 5 2 2 13 11 8 6 3 14 12 9 7
  19 16 16 27 25 22 20 17 28 26 23 21
    30     31
Castricum 3 donderdag 6 3 3 14 12 9 7 4 1 13 10 8
  20 17 17 28 26 23 21 18 15 27 24 22
    31      29
Bakkum-noord  vrijdag  7 4 4 1 13 10 8 5 2 14 11 9
Akersloot   21 18 18 15 27 24 22 19 16 28 25 23
Uitgeesterweg     29     30
 

RESTAFVAL (grijze container)
Wijk Ophaaldag jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec
Limmen maandag 10 7 7 4 2 wo 15 11 8 5 3 14 12
  24 21 21 18 16 27 25 22 19 17 28 wo 28
       30     31
Castricum 1 dinsdag 11 8 8 5 3 14 12 9 6 4 1 13
  25 22 22 19 17 28 26 23 20 18 15 27
      31      29
 woensdag 12 9 9 6 4 1 13 10 7 5 2 14
  26 23 23 20 18 15 27 24 21 19 16 28
        29     30
Castricum 3 donderdag 13 10 10 7 wo 4 wo 1 14 11 8 6 3 1
   27 24 24 21 19 16 28 25 22 20 17 15
       30      29
Bakkum-noord vrijdag 14 11 11 8 di 3  1 12 9 7 4 2
Akersloot  28 25 25 di 19 20 17 15 26 23 21 18 16
Uitgeesterweg       di 31  29     30

PLASTIC
Wijk Ophaaldag jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec
Limmen en maandag  3 28 28 do 28 23 20 18 15 12 10 7 5
De Woude  31 
Castricum 1 dinsdag 4 1 1/29 wo 27 24 21 19 16 13 11 8 6
Castricum 2 woensdag 5 2 2 27 25 22 20 17 14 12 9 7
    30
Castricum 3 donderdag  6 3 3 28 26 23 21 18 15 13 10 8
    31
Bakkum-noord Vrijdag  7  4  4  1  27 24  22  19  16  14  11 9 
Akersloot     29 
Uitgeesterweg

GROFVUIL 
Alle wijken Ophaaldag jan feb mrt apr mei juni juli aug sep okt nov dec
 dinsdag 11 8 8 5 10 7 12 9 6 4 1 13
  25 22 22 12 17 14 26 23 20 18 15 27
       28     29
 

WWW.CASTRICUM.NL



AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u 
inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zon-
nedauw 4. 
Aanvragen omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen. Deze kennisgeving betekent 
niet dat medewerking wordt verleend.
301210 Oude Haarlemmerweg naast nr 67 
 in Castricum, 1901 ND 
 Het bouwen van een 2-onder-1-kapwoning
301210 Beverwijkerstraatweg 44 in Castricum,
 1901 NJ
 Het bouwen van een 2-onder-1-kapwoning
311210 Koningin Wilhelminalaan 28 in Castricum,
 1901 DP
 Realiseren van een garage/berging en 
 een hobbyruimte
 Buurtweg (Vierhuysen kavel 5) in Akersloot
 Het bouwen van een woning
020111 De Bloemen 71 in Castricum, 1902 GT
 Het plaatsen van een elektronisch scorebord

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben het volgende 
besluit genomen:
Bouwvergunningen met ontheffing
311210 Brugstraat 35 in Limmen, 1906 WT
 Het uitbreiden van de woning en 
 uitbreiden van de verdieping
Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen vanaf morgen gedurende 6 weken ter 
inzage bij de locatie Limmen. Een belanghebbende 
kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit 
ter inzage is gelegd een beroepschrift indienen bij de 

Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 
251, 1800 BG Alkmaar). Voor de behandeling van 
een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. 

Voorlopige voorziening
De werking van een 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 voor-
ziening worden ingediend bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht 
(Postbus 251, 1800 BG Alkmaar); voorwaarde is dat 
tevens een beroepschrift is ingediend. Voor de be-
handeling van zo’n verzoek is griffierecht verschul-
digd.  

Omgevingsvergunning
040111 Kerkweg 46 in Limmen, 1906 AW
 Het wijzigen van een gevel
 Pageveld 4 in Limmen, 1906 EL
 Het uitbereiden van de woning
 Hogeweg 65 in Limmen , 1906 CC
 Het realiseren van een in- en uitrit
 Bakkummerstraat 63 in Castricum, 1901 HK
 Het verwijderen van diverse beplatingen in 
 de keuken
 Breedeweg (Volkstuinencomplex) in 
 Castricum
 Het plaatsen van een hobbykas

Bouwvergunningen 
231210 Startingerweg 33 in Akersloot, 1921 AH
 Het bouwen van een woning met garage
311210 Jan Miessenlaan 5 in Castricum, 1901 MV
 Fase 2 het bouwen van een kleinschalig 
 kinderdagverblijf
040111 DuinenBosch 3 in Castricum, 1901 NT
 Het verbouwen van een paviljoen naar 
 zorgappartementen

Sloopvergunningen
231210 Startingerweg 33 in Akersloot, 1921 AH
 Het slopen van een woning en garage en 
 de berging
Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de da-
tum van afgifte van bovengenoemde vergunningen 
een bezwaarschrift indienen bij de gemeente (Post-
bus 1301, 1900 BH Castricum).
Voorlopige voorziening
De werking van een 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 voorzie-
ningen worden ingediend bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht 
(Postbus 251, 1800 BG Alkmaar); voorwaarde is dat 
tevens een bezwaarschrift is ingediend. Voor de be-
handeling van zo’n verzoek is griffierecht verschul-
digd.  

Afstemmingsverordening WWB, IOAW en IOAZ
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeentewet 
bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 
6 januari 2011 de Afstemmingsverordening WWB, 
IOAW en IOAZ heeft vastgesteld. 
In deze verordening zijn bepalingen opgenomen over 
de verlaging van de uitkering op grond van de WWB, 
IOAW en IOAZ in het geval de cliënt de verplichtin-
gen die aan de uitkering verbonden zijn, niet is na-
gekomen. 
Deze verordening treedt in werking met ingang van 
de eerste dag na bekendmaking. De verordening ligt 
vanaf vandaag 12 weken ter inzage bij de informa-
tiebalie op de locatie te Limmen. Meer informatie: 
mevrouw M. de Graaf, tel. (0251) 66 12 35. 

Castricum, 12 januari 2011

Raadsactiviteit
13 januari 2011
19.30:  conceptnota Dierenwelzijn. 
 Zie verder de website. 

Raadsplein
20 januari 2011
19:30-21:00: Limmen Zandzoom * (Bestemmingsplan en exploitatieplan)
19:30-20:00:  Initiatiefvoorstel PvdA Jeugdraad
20:00-21:00:  Nota Dierenwelzijn
21:15-22:15:  Evt. vervolgbespreking Limmen Zandzoom*
21:15-21:45:  Technische carrousel*
Vanaf 22:30:  Besluitvorming over 
 - Categorieënlijst verklaring van geen bedenkingen
 - Maatregelenverordening Wet Investeren in Jongeren
 - Toeslagenverordening Wet Investeren in Jongeren
 - Verordening Werkleeraanbod Wet Investeren in Jongeren

De volledige agenda en achterliggende stukken zijn in te zien in de gemeentelijke 
locatie in Limmen en op www.castricum.nl > Actueel > Agenda >. Er kan alleen 
ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden behandeld. 
Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. Via Radio 
Castricum 105 is te beluisteren het onderwerp: Limmen Zandzoom.

De voorbereidingen voor de gemeentegids 2011-2012, die in mei 2011 huis-aan-
huis wordt verspreid in alle kernen, zijn in gang gezet. 
Uitgever FMR Producties benadert bedrijven met de vraag om in de unieke gids te 
adverteren en benadert alle organisaties en verenigingen die in de voorgaande gids 
stonden vermeld met de vraag of de contactgegevens nog kloppen. De uitgever 
zorgt er het komende jaar voor dat de gegevens via de digitale gemeentegids ac-
tueel blijven, en dat die ook vanaf de smartphones iPhone en Android eenvoudig 
toegankelijk zijn dankzij een (gratis) app. De gids bevat net als in voorgaande edities 
het Burgerjaarverslag, plattegronden van alle kernen, en de Afvalophaalkalender 
voor 2011-2012.

Wijzigingen doorgeven
Anders dan vorig jaar is de vermelding van cultuur- en sportverenigingen. Hun con-
tactgegevens worden komend jaar door de uitgever verzameld en gecontroleerd. 
De optie om uitgebreidere achtergrondinformatie over de club in te zenden, ver-
valt dit jaar. Reden daarvoor is dat op het moment van verschijnen toch lang niet 
al deze informatie actueel bleek te zijn aangeleverd. Naam- en contactgegevens 
zullen uiteraard wél in de gids worden opgenomen. Met uitgever FMR Producties 
is afgesproken dat hij de verenigingssecretariaten telefonisch benadert in de ko-
mende weken om deze naam- en contactgegevens te verifiëren. Overigens geldt 
voor alle andere organisaties die in de gids worden vermeld eenzelfde afspraak: ook 
deze secretariaten benadert FMR Producties voor het controleren van de gegevens.  
Uiteraard kunt u ook op eigen initiatief wijzigingen melden aan de uitgever: info@
fmr-producties.nl.

Sinds 12 december jl. kunt u gebruikmaken van de Regiotaxi (voorheen de OV-taxi).

De Regiotaxi is er voor iedereen, haalt u van huis op en brengt u naar of van een 
bestemming in heel Nederland. Reizen met de Regiotaxi is goedkoper dan met een 
normale taxi. De Regiotaxi rijdt langs verschillende adressen om reizigers op te halen 
en weg te brengen.
Wilt u meer weten over de Regiotaxi, over kortingen en mogelijkheden? Luister dan 
donderdag 13 januari naar het interview over dit onderwerp dat Radio Castricum 
journalist Willem Seignette houdt met Eric de Vries, Wmo-consulent bij de gemeente, 
Karel van Meer en Fons Verbeek van de Wmo-raad. Het interview wordt uitgezonden 
op 13 januari van 19:00 tot 20:00 uur op Radio Castricum 105. 

Waardering voor 
limmen ludiek 
Limmen Ludiek kreeg zaterdag 8 januari 
de gemeentelijke waarderingsspeld uit-
gereikt. André Koopman, tot voor kort 
voorzitter, kreeg hem opgespeld door 
burgemeester Emmens-Knol. Limmen 
Ludiek staat bekend om het vestigen van 
wereldrecords, zoals vorig jaar dat van 
het bouwen van de hoogste Legotoren.
“Limmen Ludiek heeft de gemeente op 
positieve wijze op de kaart gezet”, aldus 
de burgemeester. “Er is een LEGO-toren 
aan werk verzet. Limmen Ludiek heeft in-
woners uit de gehele gemeente geïnspi-
reerd om mee te werken aan dit project.”

Werk aan de weg: 
vinkebaan 
Op dinsdag 18 januari start aannemings-
bedrijf Kieftenburg aan de Vinkebaan 
met de kap van 22 populieren. Geduren-
de deze werkzaamheden, die drie dagen 
duren, wordt het verkeer omgeleid. 

De 22 populieren verkeren in hun eind-
fase. Voor de kap is een vergunning ver-
leend. De populieren worden vervangen 
door duurzamere bomen.

Meer informatie: 
dhr. Bos, tel. 06 19429662.

voorbereidingen gemeentegids van start 

Uitzending Wmo-journaal op 13 januari

regiotaxi: openbaar vervoer 
van deur tot deur




