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Broodje Iris allerbeste van Nederland
Uitgeest - Basisschool Binnen-
meer maakt ‘De beste school-
lunch van Nederland’! Op vrijdag 
21 januari was groep 7 één van 
de finalisten in het ROC in Nieu-
wegein. En de Binnenmeer is op 
de eerste plaats geëindigd. 
Alle kinderen uit de klas moes-
ten thuis een schoenendoos vul-
len met ingrediënten voor een 
lunch, die op school werd klaar-
gemaakt. Het winnende brood-
je is bedacht door Iris Adrichem, 
links op de foto te zien. Een 
bruin hard bolletje wordt belegd 
met halvarine, mango, ijsbergsla, 
tuinkruiden, gerookte kipfilet en 
stukjes walnoten. De school wint 
daarmee een mobiele keuken ter 
waarde van 5.000 euro. Op de fo-
to zijn ook Joppe, Kim en Clau-
dia te zien, die hielpen de brood-
jes voor de wedstrijd te berei-
den. Juryvoorzitter Pierre Wind: 
“Binnenmeer heeft uiteindelijk 
gewonnen, omdat hun idee al-
tijd toepasbaar is. Eten uit een 
schoenendoos, echt kicken!” 

De geboorte van een marathon

Eerste boekje uit van
Annemarie van Velzen
Uitgeest - Annemarie van Vel-
zen presenteert deze maand 
haar eerste boekje: ‘De geboorte 
van een marathon’. Voor de Uit-
geester schrijfster een bijzonder 
moment en een bijzonder boek.

De geboorte van een marathon 
is een meeslepend en emotio-
neel verhaal over een talentvol 
hardloopster die zwanger wordt. 
Uiteindelijk verliest zij haar zoon-
tje. Het verhaal heeft een auto-
biografische achtergrond. Anne-
marie van Velzen (43) is zelf ook 
een hardloopster, die inmiddels 
vier marathons heeft gelopen, 
Amsterdam, Berlijn en twee maal 
in Rotterdam. Van Velzen, moe-
der van twee zoons Jimmy (11) 
en Matthew (10), verloor zelf en-
kele jaren geleden ook haar nog 

geen een jaar jonge dochtertje 
Meggie-An.
“Tijdens alle trainingen en het 
lopen van die marathons heb je 
heel veel tijd om na te denken”, 
vertelt Van Velzen. “Al die ge-
dachtes heb ik uiteindelijk op-
geschreven en omgezet in het 
verhaal van Joann Lewis. Dat 
was soms moeilijk en confron-
terend. Soms heb ik de teksten 
even weggelegd, om het dan la-
ter weer op te pakken. Bij elkaar 
is dat een proces van ongeveer 
een jaar geweest.’’ ’De geboorte 
van een marathon’ ligt niet in de 
winkel, maar is voor een bedrag 
van 15,95 euro op bestelling ver-
krijgbaar via de website van de 
uitgeverij www.freemusketeers.
nl. Het boekje is ook te bestellen 
in de boekhandel.

Denk niet dat je burgemeester band

Mieke Baltus weer op 
het podium van Nozem
Uitgeest - Burgemeester Mie-
ke Baltus staat op 4 februari op 
het podium van de Nozem en de 
Non. Dit is het tweede optreden 
van vier burgemeesters in de 
’Denk niet dat je burgemeester 
band’ met medewerking van de 
band van de muziekschool. 

Mieke Baltus zingt, Jaap Nawijn, 
burgemeester van Heemskerk: 
zingt en draagt zorg voor per-
cussie, Han van Leeuwen, bur-
gemeester van Beverwijk speelt 
saxofoon en Bernt Schneiders, 
burgemeester van Haarlem zingt 
en speelt basgitaar. Het pro-
gramma bestaat verder uit op-
tredens van de senioren jazz-
band The Donkeyland band, de 

jonge popgroep Cocktail Joe and 
the Trash Cans, een slagwerktrio 
en het projectpopkoor onder lei-
ding van Frans Kocx. Het reper-
toire bestaat onder andere uit 
Stil in mij, Van Dik Hout met me-
dewerking van het uit 35 perso-
nen bestaande popkoor, Come 
as you are, Nirvana, met special 
guest gitarist Mike Walker, be-
kend van Down met Johnny en 
optreden in Carré. 

De bezetting van de band be-
staat uit: John Fredriksz: vocals, 
Suus de Groot: guitar en vocals, 
Nick Vos: guitar, Patrick Kamps: 
keyboards en Fred Knijn: drums. 
Optredens van 20.30 tot 24.00 
uur. Gratis entree.

Uitgeest - Op het Tolpad heeft 
de politie zondag om 5.00 uur 
een 17-jarige jongen uit Heems-
kerk aangehouden vanwege 
mishandeling. De jongen had 
een 19-jarige jongen uit Assen-
delft diverse keren in het gezicht 
geslagen. De twee maakten deel 
uit van twee groepen die eerder 
op de avond ruzie hadden ge-
kregen in een discotheek.  

Mishandeling

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

ZWITSERSE TOMPOUCE € 1,50
TOMPOUCE VAN DE WEEK:

tot ziens bij

JANUARI
TOMPOUCENMAAND

VERKRIJGBAAR IN DE SMAKEN:
chocolade
banaan
hazelnoot

zwitserse
framboos
slagroom

mokka
banketbakkers-
room

DEZE WEEK
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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.

Beachgolfevenement 
voor Alpe d’HuZes
Castricum - Op zaterdag 12 
maart wordt er op het strand 
tussen Egmond aan Zee en Cas-
tricum aan Zee een Beachgolf-
evenement georganiseerd. Maar 
liefst 80 golfliefhebbers gaan de 
competitie onderling aan om 
met zo min mogelijk slagen de 
afstand tussen Egmond aan Zee 
en Castricum aan Zee te over-
bruggen. Dit geweldige evene-
ment wordt georganiseerd ten 
behoeve van Alpe d’HuZes. De 
opbrengst van de verschillende 
activiteiten deze dag, gaat dan 
ook geheel naar dit goede doel.

“Het wordt een prachtige dag”, 
aldus Rob van de Ven, die zich 
samen met zijn team druk bezig-
houdt met de organisatie van de 
dag. “Ook voor toeschouwers is 
er van alles te beleven. Zo zal er 
een Bekende Nederlander aan-
wezig zijn, geheel belangeloos, 
die bij de finish de deelnemers 
ontvangt en de toeschouwers 
amuseert. Welke BN’er dat zal 
zijn? Dat houden we nog even 
geheim!”.
De deelnemers starten in Eg-
mond aan Zee bij restaurant 
De Schelp, waar zij met een kop 
koffie en wat lekkers ontvangen 
worden. Ook wordt er een lunch-
pakket aangeboden aan de deel-
nemers. Na het startsein om on-
geveer 11.30 uur vertrekken de 
flights (een flight bestaat uit vier 
golfers) één voor één richting 
Castricum aan Zee. De finish in 
Castricum zal ter hoogte van res-
taurant Deining zijn. Nadat al-
le deelnemers de finish bereikt 
hebben, wordt er nog een leu-
ke competitie gehouden, waarbij 
mooie prijzen te verdienen zijn. 
Wat voor een competitie dit zal 
zijn, dat houdt men ook nog even 
geheim. 

Aan deze competitie mogen, 
naast de Beachgolfers, ook de 
toeschouwers deelnemen te-
gen een geringe vergoeding. 
De opbrengst van deze compe-
titie komt voor 100% ten goede 
aan het goede doel. Daarnaast 
is er voor de deelnemers en toe-
schouwers de hele dag verschil-
lende merchandise verkrijgbaar, 

ook deze opbrengst gaat natuur-
lijk naar het goede doel.
De deelnemers sluiten de dag af 
bij restaurant Deining, waar zij 
kunnen genieten van een hap-
je en een drankje. De toeschou-
wers zijn bij deze afsluiting van 
harte welkom. Tegen een klei-
ne vergoeding kunnen zij de 
Beachgolfers in restaurant Dei-
ning vergezellen. 
Tijdens deze afsluiting wordt de 
winnaar van het Beachgolfeve-
nement bekend gemaakt. Voor 
deze winnaar ligt een prachtige 
prijs klaar, namelijk een gouden 
putter.
Restaurant Deining en de Cas-
tricumse Reddingsbrigade on-
dersteunen het evenement de-
ze dag, wat zij geheel vrijwillig 
doen. Via de media wordt het 
Beachgolfevenement onder de 
aandacht gebracht.
Op de dag van het evenement 
kunnen de Beachgolfdeelne-
mers gratis parkeren. Het par-
keergeld van toeschouwers en 
bezoekers gaat deze dag di-
rect in de collectebus van Alpe 
d’HuZes.

Meedoen kan nog. Er zijn name-
lijk nog twee flights beschikbaar. 
Eén flight bestaat uit vier gol-
fers. De twee beschikbare flights 
worden bij opbod verkocht aan 
de liefhebbers. Bieden kan van-
af 750 euro per flight. Wie inte-
resse heeft om mee te doen kan 
een bod sturen naar calbeach-
golf@gmail.com. Bieden kan tot 
15 februari.
Rond 11.30 uur wordt het start-
sein in Egmond aan Zee gege-
ven en rond 14.30 uur komen 
de eerste flights aan bij de fi-
nish in Castricum aan Zee. Voor 
meer informatie over het Beach-
golfevenement kan men een e-
mail sturen naar calbeachgolf@
gmail.com. De organisatie van 
deze dag is in handen van Gert 
Jan Weel, Bart Wierenga, Ted 
Biesterbos, Esther van Ooijen en 
Rob van de Ven.

Voor meer informatie over Team 
CAL d’HuZes kan men een kijk-
je nemen op de website www.
teamCAL.nl.

Vermist:
Dierenduintje Bakkum: Kaapse 
eend, zwart/wit. Molenweg Lim-
men: cyperse poes, witte kin met 
beige vlek er in, voor- en onder-
kant wit, gevlekte poten, droeg 
een kap, gechipt, 11 jaar, Balie.             

Hoornevenstraat Uitgeest: lap-
jespoes, zwart/rood/wit, wit-
te snoet en borst, 2 jr, Poes. Leo 
Toepoelstraat Castricum: cy-
perse gecastreerde kater, wit-
te snoet en borst, witte kniekous 

aan 1 voorpoot, verder 3 witte 
voetjes, 4 jaar, Moos.   School-
laan Limmen: grote grijscyper-
se kater, gecastreerd, wit snuit-
je, witte bef, buik en staartpunt, 
wat wit aan de poten, 3 jaar, Dik-
kie Dik.

Gevonden:
Witte Hoofden Uitgeest: lapjes-
poes, witte snuit en borst.

Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Castricum - In de nacht van za-
terdag op zondag is tussen 21.45 
en 3.30 uur een alcoholcontrole 

Alcoholcontrole gehouden op de Soomerwegh. 
Van de 189 passanten bleek één 
persoon teveel te hebben ge-
dronken. Tegen hem wordt pro-
ces-verbaal opgemaakt.

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere woensdag 
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
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Maandag voor 17.00 uur:
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Soulvolle, funky jazzsax 
met Susanne Alt bij Iskra
Castricum - Een swingende, 
funky en soulvolle jazzavond met 
het jonge Susanne Alt Quartet 
bij Iskra Jazzclub @ Blinckers 
op zaterdag 5 februari om 20.30 
uur. De muziek valt te kenschet-
sen als een mix van swing, soul, 
funk, jazz. Het spel van Susanne 
Alt is moeiteloos, aanstekelijk en 
vol bravoure, daarbij alle ruimte 
biedend aan haar bandgenoten. 
Sven Schuster plukt effectie-
ve diepe noten uit zijn bas. Phi-

lippe Lemm mept superstrak op 
zijn slagwerk. Thijs Cuppen be-
speelt de toetsen net zo soul-
vol als de Fender Rhodes of de 
Hammond B3. 
De bandleden zijn zo goed op el-
kaar ingespeeld dat er funky im-
provisaties kunnen ontstaan. Al-
le concertinformatie en kaart-
verkoop via www.iskra.nl of tel. 
0251 674379. Kaarten zijn ook 
verkrijgbaar bij VVV Castricum 
bij het NS station. 

Theater in De Bakkerij
Castricum - De Vrienden van 
de Bakkerij komen in het nieu-
we jaar met een theaterprogram-
mering. Met de voorstelling Rei-
zigers trapt toneelgroep Aan Ta-
fel op zondag 30 januari af. Deze 
tragikomische voorstelling ver-
beeldt de onzekerheid die hoort 
bij bijna dertigers. Voortaan zal 
er elke laatste zondag van de 
maand één of meer voorstellin-
gen te zien zijn.
Reizigers is een licht absurde 
dialoog van twee vrienden van 
bijna dertig die op zoek zijn naar 
een manier om zich tot elkaar en 
de wereld te verhouden. Nau-
welijks in staat om op een hel-
dere manier met elkaar te com-

municeren, doen zij een poging 
een aantal belangrijke keuzes 
te maken om richting te geven 
aan hun leven. De verdere in-
houd van de theaterprogramme-
ring is veelzijdig met verschillen-
de theaterdisciplines, waaronder 
kleinkunst en improvisatiethe-
ater. Aanvang 16.00 uur, entree 
5,00/4,00 euro. 

Op vrijdag 28 januari speelt in 
de Bakkerij Miss Anthropy ver-
gezeld door The Weak and the 
Strong, zaterdag 29 januari zul-
len drie buitenaardse live-acts 
de Bakkerij veroveren. De Bak-
kerij is te vinden aan Dorpsstraat 
30 in Castricum.

Jazztrio Tribeca speelt 
in het Oude Theehuys
Bakkum - Jazztrio Tribeca bijt 
het muzikale spits af dit jaar bij 
het Oude Theehuys op zaterdag-
middag 29 januari. Tribeca is een 
Amsterdams trio van zangeres 
Rebecca Schaefer, pianist Gerke 
de Boer en contrabassist Marco 
Mulder. Namen als Keith Jarreth, 

Herbie Hancock, Thelonious 
Monk, Charlie Hunter, Kurt Elling 
en Cassandra Wilson vormen de 
inspiratiebronnen voor dit trio. 
Aanvang 15.00 uur, entree gratis. 
Het Oude Theehuys ligt op het 
terrein van Dijk en Duin, ingang 
aan de Zeeweg. 

Programma 27 jan t/m 2 feb 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.45 & 21.00 uur 

zaterdag 18.45 & 21.00 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Sonny Boy”

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 
“Tron 3D”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
“Loft”

woensdag 13.30 uur 
“Alpha and Omega (NL) 3D” 

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

“Dik Trom”
zondag 13.30 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Rapunzel (NL) 3D”

zaterdag 16.00 uur 
“Het Geheim” 
zaterdag 13.30 uur 
woensdag 16.00 uur 

“Mega Mindy 2” 

Verboden liefde in Sonny Boy
In de twintiger jaren ontmoet de 
jonge, uit Suriname afkomstige, 
Waldemar Nods in Nederland de 
oudere Rika van der Lans en ze 
worden verliefd. De tegenstel-
lingen zouden bijna niet groter 
kunnen zijn: Waldemar zwart, Ri-
ka wit, zeventien jaar leeftijds-
verschil en bovendien is Rika al 

moeder van vier kinderen. Maar 
ze houden van elkaar en dan 
blijkt Rika zwanger te zijn. Ri-
ka en Waldemar kiezen voor el-
kaar ondanks de hoge prijs die 
ze daarvoor moeten betalen. Ze 
krijgen een zoon, Waldy, hun ei-
gen Sonny Boy. Dan breekt de 
Tweede Wereldoorlog uit. 

Tron: Legacy is een high-tech 3D 
avontuur dat zich afspeelt in een 
digitale wereld zoals nog nooit 
eerder in de bioscoop te zien 
was. Sam Flynn, de 27 jaar ou-
de rebelse zoon van Kevin Flynn  
doet onderzoek naar de verdwij-

Tron in 3D ning van zijn vader, ooit bekend 
als ’s werelds vooraanstaande 
gameontwikkelaar. Tijdens zijn 
zoektocht leidt een vreemd sig-
naal, afkomstig van zijn vader, 
hem naar Flynns Arcade waar 
hij in de digitale wereld van Tron 
wordt getrokken. Dezelfde we-
reld waar zijn vader al twintig 
jaar blijkt te leven. 

Garantiemakelaars starten met chatten!
Castricum - Vanaf maandag 10 
januari kunnen bezoekers van 
Van Amsterdam Garantiema-
kelaars ook ’s avonds en in het 
weekend terecht met vragen. 
Bezoekers die met een drin-
gende vraag zitten, hoeven niet 
meer te wachten tot de volgende 
ochtend om het kantoor te bel-
len. Ze kunnen via de chat hun 
vraag stellen en krijgen direct 
antwoord.  
In eerste instantie zal het chatten 
van maandag tot en met vrijdag 
van 17.00 tot 23.00 uur en in het 
weekend van 9.00 tot 23.00 uur 

plaatsvinden. Blijkt de belang-
stelling groot, dan zal het chat-
ten ook overdag mogelijk wor-
den gemaakt. Uiteraard is het 
kantoor ook gewoon per telefoon 
0251-650850 en e-mail info@va-
namsterdam.nl bereikbaar. Even 
binnenlopen, kan natuurlijk ook 
op de Dorpsstraat 64. 
De chat wordt beantwoord door 
studenten makelaardij die door 
Van Amsterdam zijn geïnstru-
eerd en daarmee een verleng-
stuk zijn van het kantoor. Er zit 
dus een echt persoon aan de an-
dere kant, geen computer. 

Dick van Amsterdam: “Deze 
dienst is een mooie aanvulling 
op onze service. We zijn al goed 
bereikbaar, maar nu kan een 
klant ook nog bij ons terecht als 
het kantoor fysiek al gesloten is. 
Het chatten is zo laagdrempelig 
mogelijk gehouden, zo hoeft de 
klant hoeft geen gegevens ach-
ter te laten. Daarnaast werkt het 
alleen als er iemand beschikbaar 
is om zijn vraag te beantwoor-
den. Zo weet de bezoeker zeker 
dat hij direct antwoord krijgt. Een 
prettige omgeving om even snel 
een vraag te stellen.” 

Nu ook in en bij Willibrordus
Deelnemende kunstenaars gezocht
voor de Kunst6daagse in Heiloo
Heiloo - Stichting Welzijn orga-
niseert weer een Kunst6daag-
se. De organisatoren hebben 
de beschikking gekregen over 
een historische locatie: het pand 
en het omliggende terrein van 
de vroegere Willibrordusstich-
ting van GGZ NHN aan de Ken-
nemerstraatweg. Er zijn ten-
toonstellingen, demonstraties, 

workshops, literaire activitei-
ten, een kunstmarkt en natuur-
lijk de grote kunst- en muziek-
route in het weekend van 25 en 
26 juni met als startpunt locatie 
GGZ Noord-Holland-Noord. De 
Kunst6daagse vindt plaats van 
21 tot en met 26 juni. De Kunst-
6daagse is op zoek naar kunste-
naars, die hun ruimte open wil-

len stellen en kunstenaars, die 
na selectie door de organisatie, 
willen exposeren in het hoofd-
gebouw van GGZ NHN. Opga-
ve voor deelname aan alle disci-
plines van de Kunst6daagse kan 
via www.kunst6daagseheiloo.nl 
of via email kunstzesdaagsehei-
loo@gmail.com. De inschrijving 
sluit op 1 maart.
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Wonen in steen in plaats 
van Wonen in het groen?
De gemeenteraad staat voor een ingrijpend besluit over het nieuwe be-
stemmingsplan Zandzoom. Het goedkeuren van dit bestemmingsplan 
betekent dat er in de kern Limmen tenminste 600 woningen mogen 
worden bijgebouwd onder de voorwaarde dat er een aansluiting aan de 
A9 wordt gerealiseerd. Tot zover lijkt alles redelijk overzichtelijk en zal 
door het goedkeuren van het bestemmingsplan de Wet Voorkeursrecht 
Gemeenten op het plangebied blijven rusten waardoor de gemeente bij 
verkoop het eerste recht van koop behoudt. Zoals bijna altijd is het niet 
zo als het lijkt . GroenLinks trekt hierbij aan de bel teneinde de gemeen-
teraad te vragen om hier niet te lichtvaardig in mee te gaan.
Ten eerste beschouwt het college de aansluiting aan A9 zeker gesteld 
als de minister zijn goedkeuring heeft verleend. Dit uitgangspunt vech-
ten wij aan omdat een minister slechts een passant is en bij wisseling van 
de wacht er weer geheel andere ideeën de boventoon kunnen voeren. 
Wij vinden dat er pas echt zekerheid is als het tracé is vastgesteld, de 
ondergrond is verworven en het werk is aanbesteed. GroenLinks  zal 
daar in ieder geval een amendement voor indienen.
Ten tweede : een essentieel onderdeel van het bestemmingsplan is het 
realiseren van 200 ha aan groenvoorzieningen rond de plannen in Heiloo 
en Limmen.  De financiering van het groen is vastgelegd in een overeen-
komst met de provincie die er op neerkomt dat de provincie een belang-
rijk deel van deze voorzieningen betaalt (enige tientallen miljoenen) . De 
provincie is echter afhankelijk van het Rijk en omdat er nu een kabinet is 
aangetreden dat weinig met natuur op heeft en daarop dus stevig gaat 
bezuinigen, is er geen geld meer beschikbaar voor de groenopgave. De 
provincie staat met de rug tegen de muur en kan de eerdere natuurver-
plichtingen dus niet nakomen. Weg groenvoorzieningen. In plaats van 
dat ons college, net zo als de gemeente Zaanstad bij het plan Saendelft, 
nu tegen de provincie zegt, dat het wegvallen van groenvoorzieningen 
betekent dat er dan geen woningen meer zullen worden gerealiseerd, 
doet ons college alsof er vrijwel niets veranderd is in het plan. Het pro-
beert de gemeenteraad in slaap te sussen met het zoeken naar zoge-
naamde soberder oplossingen. Dus geen groenvoorzieningen die juist 
het gebied en het wonen hierin zo aantrekkelijk zouden moeten maken.
Het maakt het plan in deze economisch moeilijke tijden veel minder 
aantrekkelijk en GroenLinks twijfelt aan de economische haalbaarheid 
van dit nu sterk in groen beknotte plan. Wij sluiten niet uit dat een ver-
dere verdichting (meer woningen) het enige antwoord zal blijken te zijn 
om het plan economisch haalbaar te maken. Steen zal dus het groen 
gaan overheersen.
GroenLinks roept de andere partijen in de raad op om voorlopig pas 
op de plaats te maken en serieus te overwegen het bestemmingsplan 
nu nog niet goed te keuren. Hiermede wordt de Limmer bevolking in 
ieder geval nieuwe en groenarme Vinex-wijken bespaart met alle extra 
verkeersoverlast van dien. Na eerdere zeperds als het gemeentehuis en 
recent nog de Zanderij (veel te optimistische financiële aannames kos-
ten de burgers uiteindelijk extra geld) kan deze oproep toch niet aan 
dovemansoren zijn gericht. Het vraagt inzicht, energie en moed om in 
veranderde omstandigheden de besluitvorming aan te passen. 
Namens de fractie van GroenLinks, Rob Glass. 

Henny Huisman, coole 
cowboys en struisvogels 
Castricum - Tot en met 29 ja-
nuari vinden de Nationale Voor-
leesdagen plaats. De kinderen 
van de kinderdagverblijven en 
peuterspeelzalen van Forte Kin-
deropvang gingen op 19 janua-
ri meteen goed van start met het 
lezen van het boek ‘Fiet wil ren-
nen’, over een eigenwijze struis-

vogel die alleen maar wil rennen 
en zich door niets laat tegenhou-
den. 
Bij Het Zandkasteel in Castricum 
en Eigen Wijs in Limmen  werd 
het boek door Fiet de Struisvo-
gel zelf aan de kinderen voorge-
lezen. Kinderdagverblijf de Vuur-
toren verwelkomde speciale gast 

Henny Huisman, die vol verve 
het boek van Fiet aan de kinde-
ren voorlas. 
En bij de buitenschoolse opvang 
wordt het boek ‘De Coole Cow-
boy’ voorgelezen, waarin een 
stoere cowboy en trotse prinses 
de hoofdrol spelen. (Foto Giel de 
Reus). 

Pianiste van wereldfaam 
treedt op in Dorpskerk
Castricum - Nino Gvetadze, de 
inmiddels wereldvermaarde jon-
ge Georgische pianiste, komt op 
zaterdag 12 februari voor een bij-
zonder pianorecital in het Iskra 
Monumentconcert in de mid-
deleeuwse Dorpskerk in Castri-
cum, aanvang 20.15 uur. Dit con-
cert komt mede tot stand in sa-
menwerking met de Young Pia-
nist Foundation die zich inspant 
om jong pianotalent te promoten 
en ondersteunen. In het voor-
programma zo’n jong talent, het 
14-jarige pianowonderkind Mar-
tin Oei. Op het programma staan 

werken van Liszt, Rachmaninov, 
Chopin en Mendelssohn.

Meestal treedt Nino Gvetadze, 
winnares van vele grote presti-
gieuze internationale prijzen, op 
als soliste met beroemde orkes-
ten onder vermaarde dirigenten 
in concertzalen wereldwijd. Wei-
nig tijd en gelegenheid om reci-
tals op kleine podia als Iskra te 
spelen. Dat zij hier toch komt, 
mag uniek genoemd worden. 
Concertinformatie en bestel-
len via www.iskra.nl of tel. 0251-
674379. 

Foto zoekt tekst zoekt foto
Castricum - Op initiatief van de 
schrijfvereniging ‘Vrienden van 
het Schijven NH’ is een crea-
tief samenwerkingsproject ont-
staan met fotogroep ‘De Waag-
De Horn’. Er wordt geëxposeerd 
van 24 januari tot 7 maart in de 
bibliotheek Castricum.
De besturen van beide amateur-
verenigingen hebben de han-
den ineen geslagen om hun le-
den een plezierige uitdaging te 
bezorgen. Hiertoe leverde de fo-
togroep foto’s aan de schrijf-

vereniging, die daar vervolgens 
tekst, veelal in dichtvorm, maar 
ook enkele korte verhalen bij 
schreef. Dit was de eerste fase: 
‘Foto zoekt tekst’. Daarna leverde 
de schrijfvereniging teksten aan 
de fotografen, die vervolgens op 
pad gingen om hier een passend 
beeld aan toe te voegen. Dat was 
het tweede deel van dit ambiti-
euze project. ‘Tekst zoekt foto’. 
De expositie is gratis te bezoe-
ken tijdens de openingsuren van 
de bibliotheken.

Castricum - Bij de Verhalen-
groep staat op dinsdag 1 febru-
ari van 10.00–11.30 uur de ge-
schiedenis van het brood cen-
traal. De nog steeds actieve bak-
ker Willem Brakenhoff en de 
bakker van vroeger Dick Groot 
van de Roggebroodfabriek ver-
tellen hun verhalen. Iedereen 
kan aanschuiven in het museum 
van de werkgroep Oud Castri-
cum, de Duynkant, hoek Gevers-
weg/Duinenboschweg (achter 
het station) in Castricum. De bij-
drage voor de onkosten zijn 2,50 
euro. Opgeven bij Stichting Wel-
zijn via 0251-656562. 

Dagelijks brood

Bij Danscentrum Luut Griffioen 
Dansen en eten tijdens 
groot tropisch salsafeest  
Castricum - Zaterdag 29 janua-
ri wordt een tropisch nieuwjaars-
feest gegeven dat in teken staat 
van de salsa. Organisator is sals-
adansschool Happy Time en het 
feest wordt gehouden in Dans-
centrum Luut Griffioen. 

Vanaf 22.00 uur is er tropische 
muziek van de professionele for-
matie The Tropics Sound Band. 
Ook salsa-dj John verhoogt de 
sfeer met zijn fantastische Cari-
bische mixen.

De zaal op de Dorpsstraat 72 in 
Castricum, is van 20.30 uur tot 
2.30 uur geopend. Maar al vanaf 
19.00 uur staat een tropisch buf-
fet klaar. 

De entreekaarten met buffet 
kosten 25,00 euro, zonder buffet 
15,00 euro. Kaarten zijn te koop 
bij Danscentrum Luut Griffioen. 
Informatie en het reserveren van 
kaarten, met of zonder buffet: 
023-5313215/06-26768424 of 
h.menes1@chello.nl. 
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PCC Heiloo, goed en 
gewoon heel gezellig
Heiloo - Dat de manier van wer-
ken op PCC Heiloo zijn vruchten 
afwerpt, is een feit. Maar geluk-
kig zijn de leerlingen ook bijzon-
der tevreden over de school.
Elise Kuipers zit in het eerste 
jaar van de sportklas: “Dat is 
echt leuk! De clinics, vooral het 
skiën, zijn top en de schaats-
clinic wordt ook vast leuk.” Jel-
le Bruin is blij met de begelei-
ding die hij krijgt, Daniel Velze-
boer vindt het fijn dat hij nooit 
meer dan één proefwerk per 
dag hoeft te maken. “PCC Hei-
loo is gezellig, want het is een 
kleine school en daardoor ken 
je iedereen. En tijdens de zelf-
standige werkuren kun je goed 
je huiswerk maken” meent twee-
deklasser Inge Vester. Over één 
ding zijn ze het eens: de sfeer op 
school is ‘gewoon heel gezellig’. 
Dat is maar goed ook, want dat 
maakt al dat harde werken toch 
minder zwaar. 
Het belang van zelfstandig wer-
ken en leren wordt op het Petrus 
Canisius College al jaren onder-
kend. Vandaar dat de leerlin-
gen jaarlijks aan een flink aan-
tal projecten werken, in ver-
schillende combinaties van ta-
len, exacte vakken en mens-

en-maatschappijvakken. Om de 
zelfstandigheid nog extra te sti-
muleren, gebruiken de leerlin-
gen een studieplanner in plaats 
van een agenda. Vanaf de eer-
ste lesdag leert een brugklas-
ser met deze studieplanner hoe 
hij zijn werk het beste kan ver-
delen over de week. Doordat de 
leerlingen ook zijn andere be-
zigheden in de planner noteert, 
zoals verjaardagen, familiebe-
zoekjes en muzieklessen, lukt 
het hem al gauw ervoor te zor-
gen dat ook zijn schoolwerk vol-
doende aandacht krijgt. Die toe-
nemende zelfstandigheid in de 
onderbouw vormt een uitsteken-
de voorbereiding op de boven-
bouw en de Tweede Fase. Daar-
naast biedt de school de leerlin-
gen nog een aantal extra uitda-
gingen, bijvoorbeeld in de vorm 
van deelname aan Anglia. Hier-
bij bereiden leerlingen zich door 
extra lessen Engels degelijk voor 
op een examen, waarmee ze een 
internationaal erkend certificaat 
van het in Engeland gevestigde 
Chichester College kunnen ver-
dienen. Alle cijfers over het PCC 
zijn openbaar: zie www. pcc.nu, 
onder ‘over de school’ de link 
‘Vensters voor Verantwoording’.

Limmen - Richard Bloedjes van 
Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenza-
ken. Deze maand behandelt hij 
het onderwerp ‘pensioenen’.

Voor veel mensen is het pensi-
oen een ingewikkelde kwestie. 
Vaak weten zij nauwelijks  
hoeveel pensioen er precies is 
opgebouwd voor later. 
M i j npens i oeno v e r z i c h t . n l  
biedt gratis uitkomst met 
een handig pensioenover-
zicht .  Deze publieke voorzie-
ning is opgericht om ons 
pensioenbewuster te maken.

Wist u dat?
Wist u bijvoorbeeld dat u zelf uw 
pensioenfonds(en) moet aan-
schrijven om uw pensioengeld te 
ontvangen? Als u één werkgever 
heeft gehad, is het redelijk een-
voudig te bepalen waar uw pen-
sioengeld is ondergebracht. Bent 
u echter verschillende keren van 
baan gewisseld, dan is dit al een 
stuk lastiger. 

Mijnpensioenoverzicht.nl
Via Mijnpensioenoverzicht.nl 
heeft u met een paar muisklikken 
volledig inzicht in de opbouw van 
uw AOW en pensioen. Ook ziet u 
waar het pensioen is opgebouwd 
en wat uw nabestaanden krijgen 
als u overlijdt. Het enige wat u 
nodig heeft om gebruik te maken 
van deze dienst is uw DigiD.

Is uw pensioen voldoende?
Het pensioengat is het verschil 
tussen het inkomen dat u nodig 
heeft en het inkomen dat u 
daadwerkelijk krijgt bij pensio-
nering. U kunt op een belas-
tingvriendelijke manier uw 
pensioengat verkleinen met 
bijvoorbeeld een lijfrentepolis 
of via een bankspaarrekening. 

Uw persoonlijke situatie 
Uiteraard is het heel prettig om 
te zien wat de hoogte is van uw 
pensioen. Maar hoe bepaalt u 
nu of dat voor u toereikend is? 
Heeft u na pensionering nog 
een volledig inkomen nodig of 
heeft u misschien uw hypotheek 
al grotendeels afgelost? Veel 
vragen die van toepassing zijn 
op uw persoonlijke situatie. 

Meer weten?
Wilt u weten hoe uw persoonlijke 
en financiële situatie eruit ziet? 
Kom dan eens bij ons langs voor 
een gratis en vrijblijvend advies. 
Univé Noord-Kennemerland is te 
vinden in Heemskerk op de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
en in Limmen aan De Drie 
Linden 1, tel. (072) 505 35 81.

Inzicht in uw 
pensioen: en wat nu?

Rosa Beers persoonlijk reisadviseur BostonTravel

‘Ga nooit op reis zonder 
een koffer vol met dromen’

Castricum – Rosa Beers heeft 
een passie voor reizen. Zij heeft 
tijdens haar werk in de toeris-
tensector en natuurlijk tijdens 
haar vakanties veel verre reizen 
gemaakt en interessante ste-
den bezocht. Nu is zij gestart als 
persoonlijk reisadviseur bij Bos-
tonTravel. “Ik sta graag aan het 
begin van een droomreis!”, zegt 
zij enthousiast. “Het maakt niet 
uit waarheen, ver weg of dichtbij, 
iedere bestemming en reisduur 
is bespreekbaar. Door mijn er-
varingen met reizen kan ik men-
sen helpen aan praktische infor-
matie. Daarnaast zorg ik dat al-
les perfect geregeld is. Het enige 

wat de vakantieganger nog moet 
doen is de koffer inpakken om 
daarna zorgeloos te genieten.” 
Flexibel op vakantie gaan. Met 
de vrijheid om langer of korter te 
gaan dan standaard wordt aan-
geboden. Met de keuze voor net 
dat andere hotel dan in de gids 
wordt aangeboden. Dat kan al-
lemaal bij Rosa, de persoonlijke 
adviseur van BostonTravel. Rei-
zen, maar dan wel geheel op 
maat. “Ik bied ook de mogelijk-
heid om een reis, gevonden op 
internet, te reserveren. Waar-
bij ik dan wel zo eigenwijs ben 
om even verder te zoeken. Of die 
ene reis of hotel net even voor-
deliger te vinden is. Of een bete-
re accommodatie.” 
Iedereen die een persoonlijk ad-
vies wenst voor een mooie va-
kantie kan bij Rosa terecht. “Ik 
ben niet gebonden aan bepaal-
de reisorganisaties, zodat ieder-
een kan rekenen op een onaf-
hankelijk advies. Het contact 
verloopt via email of ik bezoek 
desgewenst de mensen thuis op 
een tijdstip dat hen schikt. Bo-
vendien ben ik altijd mobiel be-
reikbaar. Door goed naar wen-

sen te luisteren, kan ik een reis-
advies geven dat helemaal aan-
sluit bij de wensen. De bestem-
mingen zijn te vinden in de he-
le wereld. Natuurlijk regel ik ook 
losse reiscomponenten zoals 
vluchten, autohuur, treintickets, 
een reis- en een annulerings-
verzekering. En dit alles tegen 
de scherpst mogelijke tarieven 
en conform de voorwaarden van 
ANVR en SGR.” Rosa werkt niet 
alleen met de bekende Neder-
landse touroperators, vliegtuig-
maatschappijen en andere reis-
aanbieders. “Internationaal werk 
ik met de grote en lokaal beken-
de reisorganisaties, hotelketens 
en individuele hotels en lokale 
airlines.” Momenteel biedt Ro-
sa een rondreis aan door Egypte, 
die aantrekkelijk geprijsd is. Ik 
heb zelf 1,5 maand rondgereisd 
in Egypte, dus ik kan veel vertel-
len over het land.”

Wie nu een boeking maakt 
bij Rosa krijgt 25,00 euro kor-
ting en een bon ter waarde van 
25.00 euro om cadeau te doen 
aan iemand die ook een boe-
king maakt. Kijk op de websi-

te voor de actievoorwaarden. 
Wie meer wil weten belt Rosa op 
06-41307132 of mailt naar ro-

sa.beers@bostontravel.nl. Kijk 
voor het mooie aanbod reizen op 
www.rosa.beers.bostontravel.nl. 
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Jo van Dam: veelzijdig geïnteresseerd

“Zo lang mogelijk actief is het beste”

UItgeest - Hij weet veel en 
steekt het ook niet onder stoe-
len of banken. Zelfbewust geeft 
Jo van Dam antwoord op vragen. 
Sinds 1968 woont hij al in Uit-
geest. Hij is er dus niet geboren 
en getogen, zoals dat heet. Maar 
Uitgeest ligt hem na al die ja-
ren na aan het hart. Hij volgt al-
le ontwikkelingen op de voet en 
bezoekt regelmatig de Uitgees-
ter raadsvergaderingen, want hij 
heeft vele ideeën, die hij graag 
wil delen. Hoog tijd dus om hem 
eens te interviewen.
 
Hoe kwam hij nu in Uitgeest te-
recht? Jo: “Ik werkte destijds bij 
het hoofdkantoor van de ABN te 
Amsterdam. Toen ben ik gaan 
rondkijken in de omgeving. Ik 
heb overal gewoond, zoals onder 
meer in Beverwijk, Amsterdam 
en Delfzijl. Maar ik wilde persé 
niet meer op kleigrond wonen. 
Ik vind klei ongemakkelijk. Daar-
om wilde ik ook niet in Purme-
rend, de Beemster of Schalkwijk 
wonen. Zandgrond is veel scho-
ner, je klopt het zo van je schoe-
nen. Tijdens een schaakpartij-
tje in Beverwijk werd ik geat-
tendeerd op een advertentie van 
makelaar Niek Kaandorp, waar-
in woningen in Uitgeest wer-
den aangeboden. Dat bleek la-
ter de Berkenstraat te zijn. Het 
leek me wel wat. De schaak-
partij werd afgebroken, ik heb 
Niek gebeld en een half uur la-
ter had ik vanaf tekening een 
woning gekocht en daar woon ik 
nu nog. Bovendien vond ik Uit-
geest een gezellig dorp en dat is 
het nog steeds. Pas als je te ma-
ken krijgt met meer dan 30.000 

inwoners wordt het waarschijn-
lijk allemaal minder sociaal en 
gezellig. Na 42 jaar zie je allerlei 
veranderingen in een eens nieu-
we straat. Zo gaat dat altijd in 
een eerst nieuwe buurt”, zegt hij. 
“Bewoners gaan verhuizen naar 
een grotere woning, krijgen een 
betere baan, er overlijden men-
sen, enz. Van alle 24 eerste ko-
pers zijn er nu nog precies drie 
over. Maar verjonging heeft ook 
haar bekoring.”
 
Meer groen is mooier
Jo van Dam is 75 jaar. Een leef-
tijd om het rustiger aan te doen? 
Dat past niet bij hem. “Het leven 
is te mooi om te stoppen”, vindt 
hij. “Als je niet meer actief bent, 
ben je lam geslagen” is zijn stel-
lige overtuiging. Van Dam is een 
bekende figuur in Uitgeest, maar 
het meest kennen de  mensen 
hem als secretaris van de Al-
gemene Vereniging van Bewo-
ners/eigenaren te Uitgeest (De 
AVBU). Mede door zijn toedoen 
en allerlei publicaties heeft de 
AVBU een krachtige rol gespeeld 
bij het pleiten voor de zelfstan-
digheid van Uitgeest. Met 1000 
leden valt er ook wel een vuist te 
maken. Wat vindt Van Dam van 
de huidige huizenbouw? “Nou ja, 
het leed is natuurlijk al geschied, 
maar ik had het mooier gevon-
den als alles ruimer was opge-
zet en men zich niet zo gecon-
centreerd had op het vrij com-
pact wonen in de dorpskern. 
Binnenstedelijk wonen noemen 
ze dat. Meer groen was mooier 
geweest. De Limmerkoog is ge-
woon cultuurgrond, maar er op 
bouwen: daar zijn vele bewoners 

op tegen. Maar je kunt daar toch 
ook een prachtige tuin aanleg-
gen? Dan heb je ook de natuur 
in huis gehaald. Met de Ecologi-
sche Hoofd Structuur (EHS) van 
de regering haal je vossen, heel 
veel ganzen, kraaien en meeu-
wen en straks ook nog wolven 
en beren in huis, maar je hoort 
er geen zangvogeltje meer zin-
gen en de typische weidevogels 
verdwijnen.
 
Ik heb het idee, dat de jon-
ge mensen in Uitgeest geluk-
kig zijn in hun nieuwe huizen 
in De Koog, Kleis-West en Wal-
dijk 1 en 2. Velen zijn niet meer 
uit Uitgeest weg te branden. De 
huizen zijn in de loop der jaren 
ook kwalitatief veel beter gewor-
den. Ze zijn weliswaar ruimtelijk 
gezien kleiner, maar met het oog 
op de energiekosten is het fijn, 
dat zij nu bijzonder goed geïso-
leerd zijn. Diegenen, die aan de 
rand van Waldijk 2 wonen, kun-
nen met een bootje zo vanaf het 
Binnenmeer via de sluis aan de 
Meldijk in het Uitgeester/Alk-
maardermeer komen. Ideaal! 
Zelf heeft Van Dam naast zijn 
huis in Uitgeest nog een boer-
derij in zijn geboortedorp Hark-
stede, een oase van rust en na-
tuur aan het water. Hij rijdt er in 
twee uur met de auto naar toe en 
is er vaak.
 
Geluidsoverlast
Momenteel worden er minder 
huizen verkocht. Van Dam: “Om 
de woningmarkt vlot te trek-
ken zouden ze de overdrachts-
belasting van zes procent moe-
ten afschaffen.” Wat de waar-

Jo van Dam voor zijn rode Opel Insignia bij de visvijver van de AHB, waar hij ook actief was als projectlei-
der van de herinrichting.

de van de huizen betreft is het 
eveneens interessant te vermel-
den, dat Van Dam zich samen 
met de voorzitter van de AVBU 
en ex-piloot André Hermans in 
het bijzonder heeft ingezet te-
gen de geluidsoverlast van vlieg-
tuigen sinds de Polderbaan er is 
(1996). Het AVBU-plan voor glij-
vluchtlandingen is door het ka-
binet aanvaard, één en ander in 
nauwe samenwerking met het 
CDA-IJmond en Wil Spaander-
man van het CDA-Uitgeest. Er 
zijn door Uitgeester bewoners 
via de AVBU bijna 600 scha-
declaims wegens overlast in-
gediend bij het Schadeschap 
Schiphol. Van Dam: “Er gaan in 
de spitsuren meer dan 40 vlieg-
tuigen per uur naar de Polder-
baan en die draaien van beide 
kanten, oost en west binnen over 
Uitgeest. Als je de tuindeur hebt 
open staan, hoor je niet wat er 
voor de tv gezegd wordt. Gevolg: 
mensen van buitenaf zijn minder 
geïnteresseerd in het kopen van 
een huis in Uitgeest. 
Jo van Dam gelooft in het be-
houd van de zelfstandigheid van 
Uitgeest en het gewenste aan-
tal inwoners van 14.500 voor de 
toekomst ziet hij ook wel zitten. 
“Groter is niet altijd beter”, zegt 
hij. “De AVBU kan er ook een be-
langrijke rol in spelen.”Aan hem 
zal het in ieder geval niet liggen. 
Gewend om zich in te zetten en 
met vaak veel kennis van zaken 
zal hij zijn steentje bijdragen. 
Men kan één en ander volgen 
op de site van de AVBU (www.

avbu.com. Wat vindt Van Dam 
van de hangjongeren, waarover 
zo veel wordt gediscussieerd in 
Uitgeest? 
“Zij zijn niet tevreden over zich-
zelf en hebben vaak zelf pro-
blemen. Zij moeten zichzelf be-
zig houden en eigen initiatieven 
nemen. Er zijn nog nooit zo veel 
sportvoorzieningen geweest als 
heden ten dage. Je kunt hocky-
en, voetballen, tennissen, enz. Je 
kunt wel zeggen, dat kost geld, 
maar blowen en drank kosten 
nog veel meer geld en zijn slecht 
voor je body. Het is natuurlijk ook 
een taak van de ouders. Toen ik 
vijftien/zestien jaar was, hadden 
wij geen leiders nodig, we kon-
den het zelf wel. We hebben toen 
een tafeltennisclub opgericht, nu 
eredivisie bij de dames zowel als 
bij de heren.”
 Heel recent is de uitdaging voor 
wat de A9 betreft. De AVBU wil 
samen met de gemeente, het re-
creatieschap en bedrijven uit de 
bouw- en recreatiesector een 
aquaduct, waarbij de A9 on-
der de Molensloot en de haven-
ingang zal verdwijnen. Dan zie 
je Uitgeest weer in alle open-
heid aan het meer. “Je moet am-
bitieus blijven”, vindt Van Dam. 
“Dan kan er voor Uitgeest, glo-
rend over het water, een rian-
te toekomst zijn weggelegd. Het 
wordt een project voor de jon-
geren uit Uitgeest. Zij zouden 
het bestuur van de AVBU moe-
ten komen versterken en moe-
ten vechten voor hun eigen 
toekomst.”(Marga Wiersma). 

Gouden jubileum voor 
de avondvierdaagse!
Uitgeest - Speeltuinvereniging 
Kindervreugd Uitgeest maakt 
bekend dat de vijftigste avond-
vierdaagse zal worden gelopen 
van dinsdag 12 tot en met vrij-
dag 15 april. Ook dit jaar zijn er 
weer twee verschillende afstan-
den. De 5 kilometer is voor kin-
deren van groep 1 tot en met 5. 
Kinderen uit groep 6 tot en met  
8 en ouder lopen de 10 kilome-
ter. De inschrijving voor dit eve-
nement, waar elk jaar weer hon-

derden belangstellenden op af-
komen, vindt plaats van dins-
dag 29 maart tot en met vrijdag 1 
april in het clubgebouw van Kin-
dervreugd. ’s Middags tussen 
15.30 en 17.00 uur kan men te-
recht bij de vrijwilligers van de 
speeltuin aan de Middelweg. 
s’ Avonds tussen 19.00 en 20.00 
uur is er nogmaals een mogelijk-
heid tot inschrijven. Voor meer 
informatie: www.avondvierdaag-
se.speeltuinuitgeest.nl. 
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Genieten van muziek 
tijdens Open Podium 
UItgeest - Iedereen die van mu-
ziek houdt is welkom tijdens het 
Open Podium de Zwaan op 29 ja-
nuari. De muziek wordt met mi-
crofoons versterkt, maar met be-
houd van het akoestische karak-
ter. Het podium is bedoeld voor 
iedereen die op redelijk niveau 
kan zingen en/of een akoestisch 
instrument bespeelt. Volksmu-
ziek, folk en blues, jazz, klassie-

ke muziek, koormuziek, alles kan 
een plek op het podium krijgen. 
Dit keer komen onder andere 
singer songwriter McHollander 
en gipsy jazztrio Beerepoot3. 
Wie ook wil spelen, neemt con-
tact op via openpodiumde-
zwaan@gmail.com.
Dorpshuis de Zwaan, Middel-
weg 5 in Uitgeest. Zaal open om 
20.15 uur, toegang is gratis.

Jazztrio Beerepoot3 speelt zaterdag in De Zwaan.

Liedjesprogramma Roemer van der Steeg: 

“Ik ben geen kernfysicus”
Uitgeest - In het liedjespro-
gramma ‘Ik ben geen kernfysi-
cus’ gaat Roemer van der Steeg 
na wat mogelijk is. Roemer van 
der Steeg haalde op overtui-
gende wijze zowel de publieks- 
als juryprijs van het Amster-
dams Kleinkunst Festival 2008 
binnen. Volgens het juryrapport 
weet Roemer “telkens te verras-
sen, zodat je telkens benieuwd 
bent waar het volgende liedje nu 
weer over zal gaan.” Roemer van 
der Steeg is bovendien winnaar 
van de Wim Sonneveld Con-
cours 2008. Te zien in theater de 

Zwaan, Middelweg 5 te Uitgeest 
op vrijdag 4 februari om 20.15 
uur. Kaartverkoop: www.dorps-
huisdezwaan/programma/re-
serveren. Voorverkoop bij boek-
handel Schuyt, Middelweg 139 
te Uitgeest. Aan de deur van het 
theater op de avond van de voor-
stelling. Toegangsprijs is 13,50 
euro inclusief een consumptie 
tijdens de pauze. Jongeren tot 25 
jaar 50% korting op toegangsbe-
wijs. Voor hen alleen verkoop via 
kaartverkoopdezwaan@gmail.
com onder vermelding van jon-
gerenkorting of aan de deur. 

FC Uitgeest-Meervogels 
eindigt in kansloze 0-1
Uitgeest - FC Uitgeest heeft 
geen voorzetting kunnen ge-
ven aan de flitsende start van de 
competitie na de winterstop. Een 
al na vier minuten door scheids-
rechter Steur gegeven en be-
nutte penalty zette de gasten uit 
Akersloot al direct in een zetel. 
Daarna ging de ‘Porta Akrum’ 
op slot en hoe hard FC Uitgeest 
ook aan de zwaar vergrendelen-
de deur rammelde, er werd niet 
meer open gedaan. FC Uitgeest 

startte zoals vooraf gevreesd 
werd zonder aanwinst Michael 
Kristel die zijn sterke debuut vo-
rige week in de wedstrijd tegen 
Fortuna Wormerveer na 38 mi-
nuten abrupt zag afgebroken 
door een ernstige enkelblessu-
re. Bijzonder was de aftrap. Me-
vrouw Groen, moeder van bal-
sponsor Jacob Groen, bracht de 
bal aan het rollen. De wedstrijd 
kende een spectaculaire ope-
ning. Eerst was het Sven de Wit 

UItgeest - Zaterdag 29 januari 
is er weer een oude krantenactie 
bij de Binnenmeerschool. Men 

Oude kranten

Uitgeest - De D66 raadsle-
den houden spreekuur vóór el-
ke raadsvergadering van 19.30 

Spreekuur D66

Uitgeester Tim Krakers 
speelt piano in Cirkel 
Uitgeest - Op zondag 6 februa-
ri treedt het ensemble Duo Len-
te op in de Cirkel. Het ensem-
ble bestaat uit Svetlana Pilipen-
ko (viool) en Tim Krakers (piano).
Tim Krakers werd op 17 februa-
ri 1989 in Uitgeest geboren. Op 

die voor FC Uitgeest in de twee-
de minuut de bal net over het 
doel werkte. Twee minuten later 
al lag de bal aan de andere kant 
op de stip. Bij een vrije trap van 
de gasten oordeelde scheids-
rechter Steur dat er te opval-
lend aan shirtjes werd getrokken 
en besloot meteen tot de zwaar-
ste maatregel namelijk een straf-
schop. Opvallende genoeg be-
tekende dat juist voor de thuis-
ploeg een herkansing omdat de 
bal uit de vrije trap feilloos was 
ingekopt. Het was daarom min 
of meer een vorm van gerech-
tigheid dat Jan Willem Kramer 
de 0-1 feilloos binnenschoot. 0-1 
bleef de eindstand. 

Nieuwe meetpunten

Regio - De IJmond heeft er twee 
nieuwe meetpunten bij die bij 
moeten gaan houden hoe het 
met de luchtkwaliteit in de om-
geving is gesteld. De opening 
werd verricht in WIjk aan Zee 
door provinciaal gedeputeerde 
Bart Heller en de voorzitter van 
Milieudienst IJmond, tevens wet-
houder in Beverwijk, Frank Fro-
wijn. De twee nieuwe meetsta-
tions zijn een aanvulling op het 

bestaande meetnet van de pro-
vincie in de IJmond en geven in-
zicht in de hoeveelheid fijnstof 
en andere schadelijke stoffen in 
de leefomgeving. 
De vier IJmondgemeenten, 
de milieudienst en de provin-
cie spannen zich gezamenlijk 
in voor het schoner maken van 
lucht, water en bodem onder het 
motto: ‘Meten is weten’. Foto: Leo 
Tillmans. 

tot 20.00 uur in de leeskamer 
op het gemeentehuis. De eerst-
volgende raadsvergadering is 
17 februari. Aanmelden: secre-
tariaat@d66uitgeest.org of tel.: 
0251-314883.

zijn tiende begon hij met het vol-
gen van pianoles, bij de Uitgees-
ter muziekschool. Hij had les van 
Gijs Braakman. 
Hierna volgde hij aan het con-
servatorium van Rotterdam twee 
jaar les bij Barbara Grajewska. 

Dit jaar bij de docent Bart van de 
Roer begonnen. 
Naast zijn opleiding speelt Tim 
Krakers al geruime tijd samen 
met de violiste Svetlana Pilipen-
ko in het duo ‘’Duo Lente’. Svetla-
na Pilipenko werd op 18 septem-
ber 1987 geboren, in de Rus-
sische stad Rostov aan de Do 
Aanvang: 11.30 uur. Kaarten re-
serveren via tel: 0251 236942 of 
via reserveren@decirkelheems-
kerk.nl. 

kan de kranten, liefst gewogen 
en gebundeld, inleveren tussen 
9.00 en 11.00 uur. Voor iedere 10 
kilo krijgt men weer een stempel 
op de stempelkaart. 

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
   

SPRING UIT BED...... !!
Voor zo’n heerlijke aanbieding is het nooit te vroeg.....
Van woensdag t/m woensdag:

ROYALE ONTBIJTKOEK
kies maar uit..... nu van € 4,50 voor  € 2,50 !!
Dit weekend:

PAKJE SPECULAAS **groot of klein**

ambachtelijk bereid van € 4,25 voor € 3,50 !!
www.bakkerijputter.nl
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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 31 januari 
de bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van 
de te behandelen bouwplannen ligt vanaf donderdag 27 
januari 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.

Vergunning American Day
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat 
toestemming is verleend aan CMC Alkmaar voor het houden 
van ‘American Day Uitgeest’, een motorshow met levende 
muziek, een onderdelenmarkt en de verkoop van snacks 
aan de Molenwerf en de Molenstraat op Koninginnedag 30 
april 2011 tussen 12.00 en 18.00 uur.
De Molenwerf (aan de noordzijde vanaf de aansluiting 
met de Westerwerf, aan de zuidzijde ten noorden van 
de Woonschepenhaven en aan de westzijde vanaf de 
aansluiting Molenstraat – Molenwerf) en de Molenstraat in 
zijn geheel zijn deze dag afgesloten van 07.00 uur tot 20.00 
uur. Tevens is toestemming verleend voor het plaatsen van 
twee spandoeken van 17 april 2011 t/m 30 april 2011 op de 
volgende locaties: langs de Provincialeweg in de berm bij de 
Burgemeester Roosmalenstraat en langs de A9, bij afslag 11 
(op het terrein van Bob’s).

Bezwaarmogelijkheden: nlichtingen over de mogelijkheden 
tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij 
het Stafbureau. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit tot vergunningverlening 
te worden ingediend.

Ontheffingen sluitingsuren
Voor 2011 is bijzondere ontheffing sluitingsuur verleend aan 
de onderstaande horecagelegenheden voor de hieronder 
genoemde bijzondere evenementen, data en tijdstippen: 
Café ’t Portiertje, Langebuurt 16
Café De Balken, Middelweg 13
Café Buona Sera, Langebuurt 14/Boekdrukkerspad 2, 
Bierencafé Thijs, Langebuurt 7
Café De Bonte Vivant, Middelweg 180
De nacht van zondag 24 april op maandag 25 april van 
01.00 tot 04.00 uur in het Paasweekend; De nacht van 
vrijdag 29 april op zaterdag 30 april van 02.00 tot 04.00 uur 
in verband met Koninginnenacht; De nacht van vrijdag 10 
juni op zaterdag 11 juni van 02.00 tot 04.00 uur in verband 
met Luilaknacht; De nacht van zondag 12 juni op maandag 

13 juni van 01.00 tot 04.00 uur in het Pinksterweekend; De 
nacht van zondag 25 op maandag 26 december van 01.00 
tot 04.00 uur; De nacht van maandag 26 op dinsdag 27 
december van 01.00 tot 04.00 uur in verband met 1e en 2e 
Kerstdag; De nacht van zaterdag 31 december op zondag 
1 januari (2012)  van 02.00 tot 07.00 uur in verband met 
Oudejaarsnacht.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden 
tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar 
bij het Stafbureau. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken na verzenddatum ontheffing te worden ingediend en 
gericht te worden aan de burgemeester.

Ontvangen aanvragen Omgevingsvergunning
Ontvangstdatum
19-01-2011  OV 2011-011 
 Kastanjestraat 10 Interne verbouwing
19-01-2011  OV 2011-009 
 Wittevenstraat 8 Plaatsen erker  
17-01-2011 OV 2011-010 
 Middelweg 71 Verwijderen asbest  
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook 
worden verleend.
 
Afgegeven omgevingsvergunningen  
Verzenddatum
26-01-2011  Groot Dorregeest 15 Oprichten woning  
26-01-2011  Berkenstraat 4 Plaatsen dakkapel   
26-01-2011  Burgemeester van Roosmalenstraat 7  
 Plaatsen dakopbouw garage  
26-01-2011  Lagendijk 22b
 Aanleg wiepenbeschoeiing, herstel profiel   
 contrescarp, riet stekken en afrasteren 

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

Afgegeven bouwvergunning met ontheffing van het 
bestemmingsplan
Verzenddatum
24-01-2011  Hogeweg 155 Uitbreiden woning   
 
 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van 
een beroepschrift tegen dit besluit zijn verkrijgbaar 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. 

Expositie gemeente Uitgeest 26 januari 2011
Wethouder kunst en cultuur 
Arnold Sely opende afgelopen 
donderdagavond in de hal van het 
gemeentehuis een gezamenlijke 
expositie van Joke Twaalfhoven, Ria 
Boerrigter en Frank van der Hoorn. 
De drie Uitgeester kunstschilders 
werken met uiteenlopende 
technieken. De expositie is te 
bekijken tot en met 2 maart.
Joke Twaalfhoven begon twintig 
jaar geleden met het maken van 
aquarellen, maar schakelde later 
over op acrylverf. Zij exposeert 
in Uitgeest stillevens en abstract 
werk, voornamelijk geschilderd op 

doeken zonder lijst.
Ria Boerrigter-Jagerman kreeg 
schilder- en tekenles van Cor van 
Heeck en leerde aquarelleren van 
Joop Rooijers en Joop de Beer. Zij 
exposeerde al vele malen. Op deze 
expositie laat zij stillevens zien en 
Nederlandse landschappen.
De veertigjarige autodidact Frank 
van der Hoorn toont realistische 
portretten in acrylverf van 
popmuzikanten als Keith Richards, 
Bob Marley, Bono, Madonna en 
Kurt Cobain naast een ingetogen 
en goed gelijkend portret van zijn 
vader.

Burgerlijke stand
ONDERTROUW
Peter Johan Pijlsma en Judith 
Adriana Pepping

OVERLEDEN
Johannes Hulst, 58 jaar

Doe jezelf een schone straat cadeau

Voorkom 
zwerfafval 
voor het probleem 
te groot wordt.
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22 bomen om op Vinkebaan

Bezwaarmakende Vogelwerkgroep 
is niet uitgenodigd voor gesprek
Bakkum - Verontwaardigd heeft 
de Vogelwerkgroep Midden-
Kennemerland gereageerd op 
het neerhalen van 22 grote bo-
men aan de Vinkebaan in op-
dracht van de gemeente. En niet 
alleen het kappen van de bomen 
heeft kwaad bloed gezet; de Vo-
gelwerkgroep is buiten het over-
leg gehouden tussen gemeen-
te en betrokkenen, terwijl er wel 
formeel bezwaar was ingediend. 
Voorzitter J. Stapersma: “De bo-
men waren gezond, hadden een 
levensverwachting van nog ze-
ker tien tot dertig jaar en vorm-
den geen gevaar voor omwo-
nenden of verkeer en ze ston-
den niet eens in het gemeentelij-
ke kapplan. Al deze informatie is 
afkomstig van de gemeente zelf, 
niet van de Vogelwerkgroep. De 
gemeente heeft dit ook toege-
geven voor de bezwaarcommis-
sie die moest oordelen over ons 

bezwaar tegen de kapvergun-
ning in verband met een herin-
richtingsplan voor de Vinkebaan. 
Voeg bij al deze feiten het ge-
zichtsbepalende karakter van de 
bomenlaan en het grote belang 
van grote oude bomen voor de 
leefbaarheid voor mensen en vo-
gels en je verwacht in het gelijk 
gesteld te worden door deze be-
zwaarcommissie.” 
Niets bleek echter minder waar. 
Het bezwaar werd afgewezen 
zonder dat er volgens de Vogel-
werkgroep echt ingegaan werd 
op de inhoud van de bezwaar-
gronden. “We hebben daarom 
een brief geschreven aan de ge-
meenteraad waarin we onze ver-
bazing en zorg hebben uitge-
sproken over de gang van zaken. 
Als reactie werden we benaderd 
voor een gesprek, waarin de ge-
meente het boetekleed aan-
trok, vooral wat betreft de slech-

te communicatie ten aanzien van 
het herinrichtingsplan. Dit ge-
sprek, zo werd gesteld, zou wor-
den vervolgd met alle betrokken 
partijen en er werd een afspraak 
geregeld tussen de Vogelwerk-
groep en twee wethouders, Zon-
jee en Meijer, voor dinsdag 25 
januari. Een week dus nadat de 
bomen zijn gekapt!” Tijdens een 
telefonisch overleg met wethou-
der Meijer bleek dat de gemeen-
te wel met betrokkenen had ge-
sproken, maar de Vogelwerk-
groep, die als enige partij for-
meel bezwaar tegen de plannen 
had ingediend, niet was uitgeno-
digd. “Foutje van groen, was het 
commentaar van de wethouder.” 
Volgens wethouder Meijer waren 
de bomen zo oud dat ze wel de-
gelijk een gevaar konden gaan 
opleveren voor voorbijgangers. 
Er worden 28 nieuwe bomen ge-
plant. 

Piet Veldt toch blij met 
verkeerde medaille
Castricum - Tijdens de nieuw-
jaarsreceptie van de Castri-
cumse reddingbrigade vond dit 
jaar een bijzondere gebeurtenis 
plaats; Piet Veldt heeft voor zijn 
vijftigjarige jubileum bij de red-
dingbrigade de vrijwilligersme-
daille ontvangen. De medaille 
werd opgespeld door de voor-
zitter van de reddingbrigade, Ar-
naud Karel. 

Open huis ROC Nova College 
Regio - ROC Nova College 
houdt dinsdag 1 februari van 
18.00 tot 21.00 uur open huis 
voor vrijwel alle opleidingen in 
de regio IJmond, Haarlem, Haar-
lemmermeer, Amstelveen en de 
Duin- en Bollenstreek. Tijdens 
het open huis staan het bre-
de opleidingsaanbod, met nieu-
we opleidingen, én de juiste be-
roepshouding centraal.
Het Nova College verzorgt mid-
delbare beroepsopleidingen 
Economie, Techniek en Zorg & 
Welzijn. Voor volwassenen ver-
zorgt Nova College bovendien 
cursussen inburgering, taal, re-
kenen, vmbo-tl, havo en vwo. Op 
het Nova College leren cursis-
ten meer dan alleen een beroep. 
Niet alleen de nodige kennis en 
vaardigheden zijn belangrijk; de 
juiste mentaliteit en persoonlijke 
ontwikkeling zijn ook van groot 
belang om succesvol te zijn.
Nieuwe beroepsopleidingen op 
het Nova College zijn: Construc-
tiewerker, Fietstechnicus (Lau-
rens Baecklaan 25 in Beverwijk), 
Technicus Middenkader Engi-
neering (Laurens Baecklaan 25 
in Beverwijk en Steve Bikostraat 

75 in Hoofddorp) en Podium- en 
Evenemententechniek (Zijlweg 
203 in Haarlem).
Voor volwassenen verzorgt het 
Nova College overdag en ’s 
avonds voortgezet onderwijs: 
vmbo-tl, havo en vwo. Men kan 
kiezen uit de vakken Nederlands, 
Engels, Frans, Duits, Spaans, 
Turks, aardrijkskunde, geschie-
denis, maatschappijleer, econo-
mie, informatica, management 
& organisatie, wiskunde, natuur-
kunde, nask 1, scheikunde, nask 
2, algemene natuurwetenschap-
pen, biologie en tekenen. Ie-
mand kan een volledig vak vol-
gen of een gedeelte daarvan, zo-
als spelling, grammatica of uit-
spraak. Voor anderstaligen ver-
zorgt Nova College inburge-
ringscursussen en vervolgcur-
sussen Nederlands. Mensen met 
een lage vooropleiding kunnen 
bij het Nova College participa-
tiecursussen volgen zoals lezen, 
schrijven en rekenen.
Tijdens het open huis krijgen be-
zoekers informatie en persoon-
lijk advies van docenten, stage-
bedrijven en cursisten. Zie ook 
www.novacollege.nl/openhuis.

Dat het niet veel voorkomt dat 
iemand zich zo lang onbaatzuch-
tig inzet, bleek wel toen er geen 
medaille voor vijftig jaar vrijwilli-
gerwerk te krijgen was. Piet Veldt 
heeft de medaille voor veertig 
jaar vrijwilliger evengoed blij in 
ontvangst genomen. Veldt kreeg 
al eerder een Koninklijke Onder-
scheiding voor zijn inzet bij de 
reddingsbrigade. 

Loet van der Lee komt 
naar Jazz in Bakkum

Bakkum - Hotel Borst zondag-
middag 30 januari rond 15.00 
uur opent Hotel Borst weer haar 
deuren voor een jazzconcert. De-
ze keer wordt die verzorgd door 

de in Bakkum geboren jazztrom-
pettist Loet van der Lee en zijn 
gelijknamige kwartet. Het kwar-
tet gebruikt veel eigen compo-
sities en eigenwijze arrange-

menten van bestaande werken. 
Geïnspireerd door de hardbop, 
softbop, doobop, neobop van 
het Freddie Hubbard Quintet, de 
Lee Morgan-opnamen, Tom Har-
rell, Chet Baker en vele anderen.  
In 1996 presenteerde Van der 
Lee zijn debuut-cd ‘Going Wal-
kabout’, waarop zijn kwartet op 
enkele nummers werd versterkt 
door gastsolist Dick de Graaf op 
tenorsaxofoon. 

De cd, die onder meer eigen 
nummers van de groepsleden 
bevatte, werd zeer enthousi-
ast ontvangen door de interna-
tionale pers. Het kwartet pre-
senteerde inmiddels vele al-
bums waarop vele Nederland-
se topmusici, zoals gitarist Jesse 
van Ruller, zangeres  Fee Claas-
sen, drummer Martijn Vink, te-
norsaxofonist Sjoerd Dijkhuizen 
en ook de internationaal erken-
de tenorsaxofonist  Dale Bar-
low, medewerking aan verleen-
den. Op piano Franz von Chozzy, 
Johan Plomp op bas en Philippe 
Lemm op drums. Aanvang con-
cert 16.00 uur, vrij entree.

Castricum - Zondag 30 januari 
is het wereldyogadag. Van 11.00 
uur tot 13.00 uur kan men mee-
doen in het Yogacentrum Cas-
tricum. Er wordt begonnen met 
een half uur bodybalance, dan 
yoga en daarna budokon. Ieder-

Wereldyogadag een kan meedoen. Met de bij-
eenkomst worden plaatsgenoten 
Lisanne en Marcel Dekker ge-
sponsord, die meedoen aan de 
fietsklim van de Alpe d’Huzes. 
voor de kankerstichting. Het 
Yogacentrum Castricum is te 
vinden op de Van Speykkade 61.  
Meer informatie tel: 0251654679. 

Huismus is meest gezien
Castricum - In het laatste week-
end van januari zijn in veel Ne-
derlandse tuinen vogels geteld 
die op dat moment te zien waren.
Er zijn er die uit het noorden in 
de tuinen overwinteren en er zijn 

vogels die het jaar rond in de 
tuin te zien en te horen zijn. 

En uit de tellingen blijkt dat de 
huismus, ondanks de achteruit-
gang, nog het meest gezien is. 

Debat gevolgen vergrijzing deputeerde en lijsttrekker CDA 
Statenverkiezingen in N. Hol-
land, Thijs Pennink, algemeen 
directeur Kamer van Koophan-
del Noordwest Holland en Simon 
Binnendijk, wethouder in Heer-
hugowaard. Koffie en de entree-
is gratis.

Castricum - De gevolgen van 
de vergrijzing, daar draait het 
om tijdens een debat met enke-
le deskundigen dat wordt geor-
ganiseerd door de CDA-adelin-

gen uit de regio. Iedereen is wel-
kom mee te praten op maan-
dag 7 februari in de Maranat-
hakerk, aanvang 20.00 uur. Aan 
het woord komen Jaap Bond, ge 
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Vergankelijkheid 
creatief verwerkt
Castricum - Momenteel is in 
de aula van Toonbeeld, Nas-
saustraat 6 werk te zien van cur-
sisten van Angèle van den Thil-
lart. Het thema is industrieel erf-
goed; met name interieurs van  
loodsen en oude fabrieken zo-
als het Hembrugterrein in Zaan-
dam en de oude Verkadefabriek. 
In al deze werkstukken vormt  
vergankelijkheid een belangrijk 
thema .

Toonbeeld start kinderkoor
Castricum - Op donderdag 10 
februari start Toonbeeld met een 
nieuw kinderkoor. Alle kinderen 
van zes tot en met negen jaar 
worden uitgenodigd om vanaf 
16.45 uur vrijblijvend mee te ko-
men zingen. Het koor staat on-
der leiding van docente Titia Mij-

nen die ook de pianolessen en 
verschillende
kindercursussen verzorgt bij 
Toonbeeld. De lessen vinden 
plaats in Toonbeeld, Jan van 
Nassaustraat 6 te Castricum. 
Aanmelden via www.toonbeeld.
tv. 

Politie zoekt betrokkene aanrijding
Castricum - De politie is op 
zoek naar getuigen of naar de 
bestuurster die op maandag-
middag een week geleden om-
streeks 15.45 uur betrokken was 
bij een aanrijding op de Zwane-
bloem in Castricum. Op dat mo-
ment fietste een 11-jarige jon-
gen uit Castricum over de Zwa-
nebloem in de richting Bloem-
gaarde. 
Eerst moest de jongen naar links 
uitwijken voor een auto, die 
rechts aan het inparkeren was. 
Vervolgens sorteerde hij voor om 
linksaf de Bloemgaarde op te 
kunnen rijden. Plotseling hoorde 
de jongen een auto achter zich 
claxonneren. Vervolgens werd hij 

aangereden. Mogelijk raakte de 
jongen kort buiten bewustzijn. 
Toen hij bij kwam, stond er een 
vrouw naast hem. 
Zij bleek de bestuurster te zijn 
van de auto die de jongen had 
aangereden. Omdat betrokke-
nen er op dat moment vanuit 
gingen, dat de aanrijding mee-
viel, is de vrouw verder gereden, 
zonder haar identiteit bekend te 
maken. De jongen bleek echter 
een hersenschudding te heb-
ben opgelopen. Zijn fiets raakte 
beschadigd. De politie verzoekt 
de bestuurster zich te melden in 
verband met afhandeling van het 
ongeval. De politie in Castricum 
is bereikbaar via tel.: 0900-8844.

Poging tot inbraak
Limmen - Verleden week dins-
dag omstreeks 21.55 uur zag een 
getuige dat een man bij een wo-
ning aan de Achterweg in Lim-
men bezig was de achterdeur 
met grof geweld open te breken. 
Toen de inbreker de getuige zag, 
ging hij er vandoor. 

Een tweede persoon, die zich in 
de tuin van de woning bevond, 
rende met hem mee in de rich-
ting Castricum. 
Een derde persoon maakte zich 
uit de voeten richting ’t Kiefte-
land.

De eerste verdachte is een vrij 
jonge man, normaal postuur en 
ongeveer 1.80 m lang. Hij ging 
gekleed in een donker jack met 
capuchon, die hij over zijn hoofd 
trok toen hij de getuige zag. 

De tweede verdachte is een kale 
dikke, kleinere gedrongen man 
met een glimmend hoofd. 

Hij droeg een jack en een ver-
moedelijk lichtblauw shirt met 
daarop grote letters. Van de der-
de verdachte is geen signale-
ment bekend. 

Van slopen tot koken; 
dat kan bij Smits Keukens
Regio - Toen aannemer René 
Schellevis acht jaar geleden het 
aanbod kreeg de keukenzaak 
in Haarlem aan de Rijksstraat-
weg van de op leeftijd geraakte 
heer Smits over te nemen, aar-
zelde hij geen moment. Hij had 
voor Smits Keukens al meerdere 
opdrachten uitgevoerd en voelde 
zich vereerd dat hij de bewezen 
formule van het bedrijf mocht 
voortzetten. Want bij Smits Keu-
kens kan men zowel terecht voor 
het renoveren van een bestaan-
de keuken als voor aanschaf van 
een complete nieuwe keuken, 
geheel naar eigen wens. Daar-
bij wordt alle zorg, van sloop en 
afvoer van de oude keuken tot 
en met plaatsing van de nieu-
we keuken, geheel uit handen 
genomen en heeft men ver-

der geen omkijken naar het re-
gelen van de loodgieter, tegel-
zetter, elektricien en dergelij-
ke. Een strakke planning zorgt 
voor een snelle doorlooptijd, zo-
dat men weet waar men aan toe 
is. Smits Keukens werkt met een 
vast team van vakbekwame spe-
cialisten die de werkzaamheden 
geheel naar afspraak en op tijd 
uitvoeren. Want wie wil en kan er 
nu lang zonder keuken?  
Ruim vijf jaar geleden werd de 
tweede vestiging van Smits Keu-
kens geopend in Uitgeest, de 
woonplaats van Schellevis. De 
showroom werd al snel te klein 
en eind vorig jaar volgde een 
verhuizing naar een groter pand 
waarin ook een tegel- en sani-
tairshop zijn gevestigd: ‘Bad & 
Keuken Plaza werd de naam. 

Deze is gevestigd aan de Gees-
terweg 10 in Uitgeest. 
Smits Keukens is er voor elk 
budget. René Schellevis: “Het 
komt vaak voor dat de bestaan-
de keuken nog niet aan vernieu-
wing toe is en dat men graag de-
len van de bestaande keuken wil 
moderniseren. Zo geeft een an-
der werkblad of andere tegels 
voor de wand of vloer al een 
heel nieuw en eigentijds beeld. 
Of men wil de verouderde appa-
ratuur vernieuwen. Alles is mo-
gelijk bij ons; van renovatie tot 
nieuwe strakke designkeukens 
tot en met nostalgische keukens 
in landhuisstijl. In de showroom 
zijn enkele voorbeeldkeukens en 
alle materialen aanwezig. De (in-
bouw-)keukenaccessoires, zoals 
kranen, verlichting en dergelij-

ke, staan bovendien in de web-
shop vermeld. Met behulp van 
een computerprogramma kan 
vervolgens een realistische en 
driedimensionale weergave wor-
den gemaakt. Het voordeel van 
Smits Keukens is, dat men één 
persoon als aanspreekpunt heeft 
die verder alles regelt. Momen-
teel loopt de actie ‘BTW- korting’, 
een actie waarbij Smits Keukens 

de BTW betaalt over de keukens 
bovenop de al extra scherpe prij-
zen. Voor het proces van slopen 
tot en met montage van A tot Z 
hanteren wij ook zeer gunstige 
tarieven met de landelijke 6% re-
geling.” Bel voor meer informa-
tie. Het telefoonnummer in Haar-
lem is 023-5372181, in Uitgeest 
0251-311880. Kijk ook eens op 
www.smitskeukens.nl.  

Covenant toeristenbelasting
Castricum - Onlangs maakte de 
gemeente nieuwe afspraken met 
de Kennemerduincampings over 
het verrekenen van de toeristen-
belasting die de campings int en 
die aan de gemeente ten goede 
komt. 
Voor het grootste deel werden 
de bestaande uitgangspunten 
en voorwaarden gehandhaafd; 

op enkele punten zijn de afspra-
ken aangepast. Het leidde al-
lemaal tot een vernieuwd con-
venant tussen de gemeente en 
de Kennemerduincampings, dat 
van kracht is van 2011 tot 2015. 
Wethouder Klijnstra en mevrouw 
De Waal, algemeen manager van 
de Kennemerduincampings, zet-
ten hun handtekening eronder. 

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Kampioen Jimmy Hendriks 
(16) op weg naar EK en WK 
Castricum - Afgelopen week 
werd de laatste ranking gegooid 
van de Nederlandse Darts Bond  
in Nieuwegein. Jimmy Hendriks 
(16) uit Castricum deed mee en 
werd Nederlands kampioen! 

Dat houdt ook in dat hij mee kan 
doen met het Nederlands nati-
onaal team en tijdens de EK en 

WK mag spelen. Deze competi-
tie bestaat uit negen rondes. Na 
acht rankings was de spanning 
enorm. Na de halve finale was al 
duidelijk dat Jimmy Nederlands 
kampioen was. En na een 2-2 
tussenstand won Hendriks uit-
eindelijk met 4-2 de finale, met 
een prachtige 116-finish als be-
sluit. 

De Castricumse supporters, die 
mee waren gekomen, bouwden 
meteen een feestje . 
De volgende uitdaging is van 
4 tot en met 6 februari, als het 
grootste toernooi ter wereld 
plaatsvindt. De Dutch Open in 
Veldhoven, waar de hele wereld-
top van de junioren aanwezig zal 
zijn. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
11-01-2011: Xavi, zoon van 
B. van der Schaaf en P.E.C. 
Twisk, geboren te Beverwijk. 
14-01-2011: Luca, dochter van 
M.M.C.G. Winters en B.C. Blee-
ker, geboren te Castricum. 
17-01-2011: Marlene Yfke Sop-
hia, dochter van P.N.P. Drommel 
en J.E.A. Jongsma, geboren te 
Castricum.   
 
Wonende te Limmen:
13-01-2011: Theije Dorus, zoon 
van M.G. Smit en D.M. Dries-
sen, geboren te Beverwijk. 14-
01-2011: Esmee, dochter van 
R.J. van Duivenvoorde en E.C.M. 
Beentjes, geboren te Limmen. 
16-01-2011: Miloe Henrica Ma-
ria, dochter van S.J.M. Verduin 
en W.J.M. Schumacher, geboren 
te Beverwijk.
 
Wonende te Akersloot:
14-01-2011: Pleun Maria, doch-
ter van P. de Ruijter en C.M. 
Veldt, geboren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
13-01-2011: de Reuver, Paul en 
Gerrits Jans, Nicole S., beiden 
wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
14-01-2011: Twisk, Wilhelmus H. 
en van der Hart, Manon, beiden 
wonende te Bakkum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
13-01-2011: Toepoel, Charles L., 
oud 63 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met L.C. Wes-
selink. 14-01-2011: Klees, Con-
stantina P., oud 59 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
C.E. Meijer. 14-01-2011: Lam-
bregts, Johannes, oud 84 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met J. van Kooten.
 
Wonende te Limmen:
14-01-2011: Groentjes, Simon J., 
oud 82 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met C.A. Liefting.

Start nieuwbouw Beentjes Hoeve
Castricum - Vrijdag 21 janua-
ri is het startsein gegeven voor 
de bouw van het appartemen-
tencomplex Beentjes Hoeve, ge-
legen aan de Oude Haarlemmer-
weg. De eerste paal van het ge-
bouw, bestaande uit twaalf ap-
partementen, is op deze dag in 
de grond geplaatst.
Het appartementengebouw be-
staat uit vijf tweekamerappar-
tementen en zeven driekamer-
appartementen met een tuin of 
terras op het zuiden en een ber-
ging.
Het perceel, waar voorheen een 
stolpboerderij op was gevestigd, 
vormt nu een bouwkavel waar-
op onder andere twaalf appar-
tementen worden gebouwd. Het 
appartementengebouw is geheel 
in de landelijke stijl van de om-
geving ontworpen. Tevens zijn er 

op deze locatie ook nog ruime 
bouwkavels met ideale bebou-
wingsmogelijkheden te koop. 
Uitgangspunt van het plan voor 
deze bouwkavels is het ‘boeren-

Lezing theatergeschie-
denis bij Toonbeeld
Castricum - Wat de oude Grie-
ken nog te vertellen hebben is 
uit te vinden tijdens de lezing 
over theatergeschiedenis bij 
Toonbeeld op zaterdag 29 janu-
ari 16.00 uur.
Ieder jaar kiest de afdeling beel-
dende kunst van Toonbeeld een 
ander thema als rode draad door 
de diverse kunstcursussen. Dit 
jaar is dat theater. Al vanaf sep-
tember wordt bij de beeldhouw-, 
schilder- en keramiekcursussen 
met dit thema gewerkt. Ter in-
spiratie en verdieping voor zo-
wel docenten als cursisten heeft 
Toonbeeld Pip Kelting, zelf werk-

zaam als regisseur en dramado-
cent gevraagd haar licht hierover 
te laten schijnen. Aan de hand 
van fi lmfragmenten van bewer-
kingen van bekende stukken 
houdt zij een lezing over de the-
atergeschiedenis. 
De lezing wordt gehouden in het 
schildersatelier van Toonbeeld. 
Entree cursisten Toonbeeld 7,50 
euro, niet cursisten 10 euro. 

Kaartjes zijn te verkrijgen ter 
plekke of vooraf bij de admini-
stratie van Toonbeeld, Jan van 
Nassaustraat 6 te Castricum tij-
dens kantooruren.

Castricum - Tijdens de bijeen-
komst Koffi edrinken in het Groen 
in de Tuin van Kapitein Rommel 
op woensdag 2 februari van-
af 10.00 uur, is er ook gelegen-
heid tot het spelen van het spel 
Mensen Wensen. Dit spel is ont-
wikkeld door de KBO en bestaat 

Mensenwensen uit de volgende levensterreinen: 
sociale netwerken, vrijwilligers-
werk, inspiratie en waarden, li-
chaam en geest en materiële si-
tuatie. 
Deelnemers vertellen wat hen 
bezighoudt en luisteren naar de 
verhalen van de anderen. De bij-
eenkomst is bedoeld voor oude-
ren.

The Cast zoekt muzikale mannen
Castricum - Musicalgroep The 
Cast is op zoek naar enthousias-
te bassen, tenoren en baritons, 
die het ook leuk vinden te acte-
ren en te dansen. Hoewel er al 
veertien mannen lid zijn van The 

Cast, zijn extra mannen welkom 
om de balans met de 29 vrouwen 
te optimaliseren. 
Geïnteresseerden kunnen zich 
opgeven voor de audities op 
23 februari. The Cast heeft een 

Doorrijden 
na aanrijding
Limmen – Zaterdag rond 4.30 
uur is op het industrieterrein ter 
hoogte van Mac Donalds in Alk-
maar een 20-jarige man uit Ber-
gen aangehouden. Een half uur 
eerder bleek hij met zijn auto in 
Limmen een aanrijding te heb-

tegen de vrachtwagen aan. Hij 
stopte, maar ging er later snel 
vandoor. Aan de hand van onder 
andere de getuigenverklaringen 
kon de politie de verdachte aan-
houden. 
De man, een beginnend be-
stuurder, bleek ruim acht keer 
teveel te hebben gedronken. Hij 
kon zijn rijbewijs inleveren en te-
gen hem wordt proces-verbaal 
opgemaakt.

Op bezoek bij het Bonhoeffercollege 

Castricum - In de maanden ja-
nuari en februari is er op het 
Bonhoeffercollege bijna iedere 
dag bezoek van basisschoolleer-
lingen. Van bijna iedere school 
uit de omgeving komen leer-
lingen van groep 8 met hun juf 
of meester kijken hoe het er op 
het voortgezet onderwijs aan 
toe gaat. Afdelingsleider van de 
brugklas Anita Hoogmoed ont-

vangt de leerlingen iedere keer 
weer met groot plezier. “ Ze zijn 
allemaal heel geïnteresseerd  en 
willen van alles weten over de 
school. Dat kan ik ze allemaal 
vertellen.” 
Als alle vragen beantwoord zijn, 
krijgen de leerlingen van een 
vakdocent een kort lesje waar-
door ze ervaren wat zij volgend 
jaar kunnen verwachten. Na zo’n 

Leerlingen van de basisschool de Elckerlyc tijdens een proefl es wis-
kunde op 18 januari. Voor de klas staat docent wiskunde Ellen Philips.

proefl es kunnen de kinderen ook 
altijd even ervaren hoe een pau-
ze verloopt op het Bonhoeffer-
college. Ze voelen hoe het is om 
met tientallen leerlingen tegelijk 
door de gangen te lopen en van-
af de balustrade zien ze hoe ie-
dereen door het atrium beweegt 
naar kluisjes of statafels waar ze 
eten en kletsen met elkaar. 
Vervolgens is er een rondleiding 
door de school waarbij de toe-
komstige brugklassers kunnen 
gluren in de klaslokalen en ook 
brengen ze een bezoekje aan de 
mediatheek. Bij de kluisjes geeft 
Anita uitleg en meestal stel-
len de conciërges zich ook even 
voor; die moet je goed kennen, 
want als je een lekke band hebt, 
willen zij die wel voor je plakken.
Zaterdag 29 januari kunnen de 
aspirant-brugklassers de open 
dag bezoeken van het Bonhoef-
fercollege. Dan zijn van 10.00 – 
13.00 uur de lokalen en andere 
ruimtes open en staan alle do-
centen van de school klaar om 
alles over hun vak te vertellen en 
te laten zien. Ook de (groot)ou-
ders, broertjes en zusjes en an-
dere belangstellenden zijn op 
deze dag welkom.

ben veroorzaakt met een vracht-
auto, bestuurd door een 25-ja-
rige man uit Schagen. De ver-
dachte kon zo snel worden aan-
gehouden omdat een getuige, 
een 20-jarige man uit Assendelft, 
de man volgde en de politie hier-
van in kennis stelde.
De chauffeur van de vrachtwa-
gen reed over de Rijksweg in 
Limmen en vanuit een zijstraat 
reed de 20-jarige met zijn auto 

nieuwe choreografe, Candy Ger-
ritsen. Zij heeft een zeer brede 
ervaring als danseres en docen-
te. Minimum leeftijd: 18 jaar. 
Aanmelden bij Hanny Minkes, 
tel.: 0251-654893 of via lidwor-
den@thecast.nl uiterlijk 18 fe-
bruari. 

erf’. Verkoopinformatie is ver-
krijgbaar bij Veldhuis Makelaars, 
Zeestraat 33 te Beverwijk, tele-
foon: 0251-223452 of info@veld-
huismakelaars.nl.
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PUZZEL MEE EN WIN LEUKE PRIJZEN

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

Stuur de oplossing van de puzzel voor 17 februari 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. 

Oud Hollandse
Tulband

Gratis 1 maand 
sporten

1 uur gratis 
bowlen

DE OPLOSSING VAN DE VORIGE PUZZEL WAS: EEN FANTASTISCH NIEUWJAAR. DE PRIJSWINNAARS VAN DEZE PUZZEL ZIJN:

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Castricummer Werf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

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

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

Raadhuisplein 3, Castricum
www.sport4me.nl

S.G. Limmen, Limmen: Cadeaubon t.w.v. 15 euro te besteden bij Drogisterij Aker in Limmen. R. Molenaar, Uitgeest: 1 uur gratis bowlen bij Bobs Party Palace. 
J. Heijne, Uitgeest: Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest. W. van Dulm-Polderman, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij De Oude Woonstal in 
Castricum. J. van Grootheest, Uitgeest: Spijsbrood af te halen bij Putter’s Specialiteiten Bakkerij in Uitgeest. J.M Groot-Druijven, Limmen: 2 vrijkaarten voor de Corso bios-
coop in Castricum. J. Witte, Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker groente en fruit in Uitgeest. T. Verver, Castricum: Heel staatslot met jackpot af te halen 
bij Primera in Castricum. P.Q. van Daalen, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 25 euro af te halen bij Drogisterij Parfumerie Visser in Castricum. W. Bakker, Castricum. J. Kamstra, 
Castricum. K. de Lange, Uitgeest. L.J. Zonneveld, Castricum. N. Schot, Akersloot. A. Boersma, Limmen. De Boer, Uitgeest. M. van Beurden, Uitgeest. J. Yetsenga, Castricum. 
E. Kiewit, Uitgeest : 2 kaarten voor de huishoudbeurs van 12 t/m 20 februari 2011. (Deze worden toegestuurd). Alle andere prijswinnaars hebben inmiddels bericht ontvangen.

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

Krommenie, Ruimtevaartlaan 54a, 
tel. 075-6285579

Heel Staatslot

Schoutenstraat 26, 
Alkmaar

Geesterduin 71
Tel. 0251-653844

www.fi delio.nl

2 vrijkaarten
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Open les tekenen en 
schilderen bij Toonbeeld
Castricum - Op woensdag-
avond 2 februari 19.30 uur start 
een nieuwe serie lessen tekenen 
en schilderen.
Deze cursus biedt deelnemers 
de gelegenheid kennis te maken 
met verschillende technieken en 
materialen op het gebied van te-
kenen en schilderen. In het voor-
jaar kan, in onderling overleg, op 
locatie gewerkt worden zoals bij-
voorbeeld in Artis of buiten in de 
directe omgeving van Castricum. 
De docent is Angèle van den 
Thillart. De cursus is vooral ge-
schikt voor mensen die zich op 
het gebied van tekenen en schil-
deren willen oriënteren, dus zeg 
maar de beginnende belang-
stellende, maar ook mensen die 
meer gericht met een bepaalde 

techniek aan de slag willen kun-
nen zich aanmelden. 
Woensdagavond 2 februari is 
een open les. Belangstellenden 
kunnen dan terecht voor infor-
matie, maar wie dat wil kan ook 
meteen vrijblijvend meedoen 
met de les. Men betaalt de les 
alleen als men zich voor de hele 
cursus opgeeft. Aanvang 19.30 
uur in het schildersatelier bij 
Toonbeeld aan de Jan van Nas-
saustraat 6.

Aanmelden vooraf bij de admini-
stratie van Toonbeeld, tel.  0251-
659012. Opgeven voor de hele 
cursus of informatie over ande-
re mogelijkheden op het gebied 
van beeldende kunst en muziek 
zie www.toonbeeld.tv.

Castricum - Op 18 januari heeft 
(ex-)plaatsgenoot Rutger Hui-
berts in Delft zijn ingenieursti-
tel behaald. Hij heeft gestudeerd 
aan de faculteit van Bouwkunde, 

Cum laude geslaagd

FNV belastingservice 
Castricum weer van start
Castricum - Bij velen is de blau-
we envelop van de belasting-
dienst al weer op de mat geval-
len. Lang niet iedereen kan dit 
zelf invullen. De FNV heeft daar-
om de belastingservice opgezet. 

In het hele land zijn duizenden 
vrijwilligers opgeleid om met het 
invullen te helpen. Deze gratis 
service aan de leden is in de loop 
der jaren een groot succes ge-

worden. Deze service voor FNV-
leden is gratis.
FNV-leden kunnen zich telefo-
nisch opgeven bij Jacquelien 
Buijs, tel. 0251-656585 op dins-
dag 1, woensdag 2, maandag 7, 
donderdag 10 of maandag 14 fe-
bruari van 19.30 tot 21.00 uur. 
Deelnemers krijgen na opga-
ve een brief thuis over wat ze 
mee moeten nemen. Het invullen 
vindt plaats in de maand maart.

Castricum beweegt spectaculair
Castricum - Op zaterdag 12 fe-
bruari organiseert de Gemeente 
Castricum in samenwerking met 
Radio Castricum en de Stich-
ting Sociaal Carnaval Castricum 
de sportverkiezing van het jaar 
2010 in de grote feesttent op de 
Brink in Castricum van 13.00 tot 
18.00 uur.
Deze sportverkiezing belooft een 
heel spektakel te worden gezien 
de diverse onderdelen die aan 
de verkiezing voorafgaan. Zo 
komt Wout Zijlstra (sterkste man 
van Nederland) naar Castricum 
om een staaltje van zijn kunnen 
te laten zien. Ook de Nederlands 
kampioen  highland games Se-
bastiaan Huys meet zijn krachten 
met Wout Zijlstra. Denken ande-
ren in Castricum dat zij Wout 
kunnen uitdagen met zandzak-
ken gooien dan kunnen zij zich 
aanmelden aan de tent.
Dit is echter niet het enige. Zo 
komt ook het grote darttalent 
Jimmy Hendriks naar de tent op 

een demonstratie te geven. Hij 
neemt ook enkele darters mee 
zoals Darryl Fitton die ook op het 
Zuiderduyn dartstoernooi schit-
terden. Het dartsgebeuren wordt 
gepresenteerd door niemand 
minder dan Koos Stompé.
Nederlands kampioen Jazz-
dance Annemieke Smorenberg 
verzorgt met haar vereniging 
DOS een dansdemonstratie.
Gedurende de middag staan er 
diverse stands in de tent van 
sportverenigingen om zichzelf 
aan een groter publiek te pre-
senteren. Dit alles wordtl muzi-
kaal omlijst door de Braziliaanse 
band Unidas uit Alkmaar. 
Tevens is er een grote loterij 
waarvan de prijsuitreiking ge-
schiedt na de sportverkiezing om 
17.50 uur door de burgemeester. 
Een van de prijzen is een polo-
shirt met alle handtekeningen 
van de darters die meedoen en 
uiteraard ook van Jimmy Hen-
driks.

De opbrengsten van deze loterij 
komen ten goede aan de Stich-
ting Sociaal Carnaval voor hun 
carnavalsfeest voor mensen met 
een verstandelijke beperking.
Na al dit gebeuren is dan het 
grote moment aangebroken dat 
de sportman, sportvrouw, sport-
team, sporttalent en g. sporter 
bekend gemaakt gaan worden. 
Enkele genomineerden zoals 
Jimmy Hendriks en Annemieke 
Smorenberg geven ‘s middags 
al demonstraties. Andere ge-
nomineerden zijn onder ande-
re Maarten Stekelenburg, CAS 
RC Ladies, Meervogels 31 en 60, 
Ronald Schröer, Niels Verwer, 
Tessa Brouwer, Anja Akkerman, 
Sara Beentjes, Jort Min, Wim van 
Veldhuijsen en Sven Jonker.
Tot 7 februari kan men zijn of 
haar stem uitbrengen met het 
sturen van een mailtje naar 
sportkampioenen@castricum.nl 
De entree voor dit evenement is 
geheel gratis.

Concert Excelsior en Emer- 
go voor Sociaal Carnaval
Castricum - Op 10 februari ge-
ven Harmonie Excelsior Lim-
men en Fanfare Emergo Castri-
cum een benefietconcert op de 
Brink in Castricum voor het So-
ciaal Carnaval dat op 13 februa-
ri plaatsvindt. Dit feest wordt ge-
organiseerd voor mensen met 
een verstandelijke beperking. 
Met het concert wordt geld in-
gezameld om het feest mogelijk 
te maken.

Vanaf 20.00 uur speelt Excelsi-
or, onder leiding van Liesbeth 
Zonneveld, onder andere muziek 
uit Mary Poppins. Na een kor-
te pauze brengt Fanfare Emer-
go, onder leiding van Onno Ap-
pelo, haar werken ten gehore. 
Zij spelen een gevarieerd aantal 
werken, onder andere the Heat’s 
on’ van Sammy Nestico en ‘Seize 
the Day’ van Peter Graham. Toe-
gangsprijs vijf euro.

Korenfestival met 
klinkende namen
Castricum - De Stichting Soci-
aal Carnaval Castricum organi-
seert een groots korenfestival op 
zaterdag 12 februari in een gro-

te verwarmde tent op de Brink in 
Castricum.
Elk jaar slaagt men erin om vol-
doende koren te krijgen om een 

spetterend programma te bie-
den. De deelnemende koren zijn 
Kinderkoor Musicstar en Shan-
tykoor de Skulpers uit Castricum, 
Songs for You en het Smartlap-
penkoor uit Beverwijk en Pop-
koor Surprising uit Uitgeest.  
Het korenfestival begon vijf jaar 
geleden wat aarzelend, maar ge-
durende de jaren werd het mu-
zikale feest steeds professione-
ler opgezet. Er wordt gestreden 
om de CAL-bokaal, maar vol-
gens het bestuur van de Stich-
ting is meedoen belangrijker dan 
winnen en behoort de gezellig-
heid de boventoon te voeren.
Elk koor zingt twee keer vijftien 
minuten en in de pauzes spelen 
de Wico’s. 

De aanvang is om 19.00 uur, di-
rect na de sportverkiezing eer-
der die dag. De toegang be-
draagt 2,50 euro. De opbrengs-
ten van deze avond komen ge-
heel ten goede aan het carna-
valsfeest voor mensen met een 
verstandelijke beperking op zon-
dag 13 februari.

De diepte in op jongerendag
Castricum - Op zaterdag 5 fe-
bruari wordt voor de zestiende 
maal de jongerendag Castricum 
georganiseerd. Dit jaar is het 
thema ‘De diepte in’. Deze oe-
cumenische jongerendag wordt 
georganiseerd door de kerken in 
Castricum, is bedoeld voor kin-
deren tussen de tien en vijftien 
jaar oud en wordt gehouden tus-
sen 13.30 en 22.30 uur.

Zij gaan op jacht naar bodem-
schatten, koken met voedsel uit 
de grond, maken aardse mode, 
dansen het lied van de aarde en 
leven mee met het wel en wee 
van een holbewoner.  
Er zijn workshops flag twirling, 
theater, kunst maken met fossie-
len, mode, schatgraven, djembé 
onder leiding van Saliou Kande, 
koken en er worden diepzinnige 

videoclips vertoond. Er wordt sa-
men gegeten, gevolgd door een 
presentatie van de workshops en 
’s avonds is er een disco. 
Aanmelden kan door naam, 
adres met geboortedatum te 
sturen naar heijmen@casema.nl 
onder vermelding van voorkeur 
en tweede keus voor een work-
shop. De kosten voor de dag zijn 
3,00 euro. Bel voor verdere in-
formatie naar Peter Klut, 0251 
670222 of kijk op http://o-j-c.hy-
ves.nl/.

richting Architectuur. Zijn afstu-
deerproject was het ontwerp van 
een uitkijktoren in Sao Paulo en 
deze was van dermate kwaliteit 
dat er cum laude op zijn Master-
diploma staat vermeld. 
Rutger kreeg zijn vooropleiding 

op de Cunera basisschool in 
Bakkum en het Bonhoeffercol-
lege. Voorafgaand aan zijn stu-
die in Delft behaalde hij een ba-
chelordiploma Stedenbouwkun-
de aan de universiteit van Flo-
rence.
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Gastsolist Charli Green
Donateurconcert Emergo
Castricum – Op zaterdag 29 ja-
nuari verzorgt muziekvereniging 
Emergo voor donateurs, leden 
van het Stil Orkest en belang-
stellenden haar jaarlijkse dona-
teurconcert. Speciaal voor dit 
concert heeft Emergo gastsolist 
Charli Green uitgenodigd. Met 
deze samenwerking zal een ver-
rassend totaalprogramma ge-
bracht worden. Het concert vindt 
plaats in het Jac. P. Thijsse colle-
ge, de Bloemen 65 in Castricum. 
Aanvang concert 20.00 uur, en-
tree 5 euro, kinderen 2,50 euro. 

Donateurs en leden van het Stil 
Orkest hebben vrij entree.
Bezoekers kunnen tijdens dit 
concert luisteren naar drie or-
kesten van Emergo, het Jeugd 
Orkest, het Fanfare Orkest en de 
Big Band. Mede door de samen-
werking met gastsolist Char-
li Green is een zeer verrassend 
programma samengesteld. De 
luisteraar wordt een muzikaal 
menu aangeboden. Het voor-
gerecht wordt gepresenteerd 
door het Jeugd Orkest die on-
der leiding van René Breetveld 

Castricum - Vrijdag 28 janua-
ri is weer volop gelegenheid om 
te netwerken voor Castricum en 
omgeving. Vanaf 17.00 uur staan 

Netwerkbijeenkomst de deuren van grand café het 
Oude Raadhuis open voor ieder-
een die interesse heeft. 

De gratis bijeenkomst kan zon-
der inschrijving worden bezocht. 

Dick Groot volgende gast 
bij de 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum op Castricum105 is Dick 
Groot uit Castricum te gast. 
Groot is bekend van zijn Cas-
tricumse avonden in café Borst. 
Op deze avonden interviewt hij 
mensen over het Castricum uit 
vervlogen tijden. Keer op keer 
een uitverkocht huis. Ook treedt 
hij met zijn Trio Groot op in di-
verse bejaardentehuizen waar-
bij hij het verleden laat herleven. 
Dick Groot is tevens kenner van 
het West-friese dialect. Diverse 
West-friese uitdrukkingen zullen 
in de uitzending de revue passe-
ren.
Natuurlijk zal presentator Pe-

ter van Raalte het met Groot ook 
hebben over Groot’s roggebrood 
(het gele pakje). Dick Groot was 
tijdens zijn werkzame leven di-
recteur/eigenaar van deze rog-
gebroodbakkerij.
De uitzending is op donderdag 
27 januari van 21.00 tot 22.00 
uur. Herhaling op zondag 30 ja-
nuari van 12.00 tot 13.00 uur. 
De uitzending is in stereo tot 
ver in de regio te beluisteren 
op Castricum105 via de etherf-
requentie 105.0 FM en op twee 
kabelfrequenties namelijk 104.5 
FM voor Bakkum en Castricum 
en 89.0 FM voor Akersloot, Lim-
men en De Woude. Wie een tip 
heeft voor Castricum105 over 

een leuk, bijzonder of opvallend 
persoon uit de gemeente Castri-
cum, kan dit mailen naar 100@
castricum105.nl.
Foto: Combi Loek Anderson.

Sarkozy reageert op 
brief PCC-leerlingen
Regio - Derdejaars leerlingen 
van de opleiding vwo-Xtra aan 
PCC Het Lyceum, in Alkmaar 
ontvingen een brief met gesig-
neerde foto van de president van 
Frankrijk in reactie op een brief 
die de leerlingen eind vorig jaar 
aan hem schreven. Waar Nicolas 
Sarkozy geboren is, wie zijn gro-
te voorbeeld is en of hij het een 
goed idee vindt om Wallonië aan 
Frankrijk te koppelen als België 
uit elkaar valt. De leerlingen van 
de laptopklas vwo-Xtra, een bij-
zondere gymnasiale opleiding 

voor leerlingen die erg makke-
lijk kunnen leren, formuleerden 
hun vragen in hun beste Frans 
tijdens de lessen Frankrijkkunde. 
De brief die zij van de president 
terugontvingen, was opgesteld 
door zijn secretaris, maar voor-
zien van een met de hand ge-
signeerde foto van de president. 
Voor een antwoord op hun vra-
gen werden de leerlingen ver-
wezen naar de website van de 
president. De foto van Sarkozy 
wordt ingelijst en in het eigen lo-
kaal opgehangen.

en smaakvol voorgerecht ten ge-
hore brengen. Swingende mu-
ziek van Gloria Estefan wordt af-
gewisseld met solistische optre-
dens van Luca Massaro op so-
praan saxofoon, Maartje Came-
raat zang en een solistisch op-
treden van Charli Green, die dit 
voorgerecht compleet zal ma-
ken.

Het muzikaal hoofdgerecht 
wordt aangeboden door het Fan-
fare Orkest van Emergo, die on-
der leiding staat van Anno Ap-
pelo. Op een bedje van karakte-
ristieke fanfarewerken worden 
luchtige werken gepresenteerd 
welke vol van smaak zijn aan-
gemaakt met diverse solistische 
optredens. ‘Special features’ zijn 
hierbij weggelegd voor de saxo-
foonsectie en Charli Green.
Na de pauze wordt de luisteraar 
een luchtig dessert aangeboden.  
De Big Band zal de basis van het 
dessert zijn met als grand finale 
Charli Green.

Emergo is er trots op met de-
ze veelzijdige en internationa-
le bekende muzikant te mo-
gen samenwerken en hopen ve-
le luisteraars te mogen begroe-
ten. Voor meer informatie kan 
men terecht bij René Bos (06-
50662900) of een mail sturen 
naar info@emergo.org, www.
emergo.org.

Akersloot – Toneelvereniging 
St. Willibrordus uit Akersloot 
brengt op 11 en 12 februari het 
blijspel ‘De avond van de zeven-

Blijspel in sporthal de Lelie
Limmen - Zaterdagochtend 29 
januari kunnen kinderen van vier 
tot en met negen jaar naar een 
film kijken in Conquista. Ice Age 

Film in Conquista

Stichting Welzijn Castricum, Steunpunt Vrijwilligerswerk,  is 
op zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:
Het Rode Kruis afdeling Castricum is dringend op zoek naar een 
penningmeester. Wie niet terugdeinst voor cijfers en voor hen de 
boekhouding bij wil houden, het internetbankieren kan verzorgen, 
declaraties van vrijwilligers kan verwerken, wordt uitgenodigd te re-
ageren. Tevens behoren het maken van een jaarrekening en een be-
groting tot de werkzaamheden. 
Wie interesse heeft in deze vacature of ander werk wil doen, kan 
langsgaan of een afspraak maken bij de Vrijwilligers Vacaturebank, 
onderdeel van Stichting Welzijn Castricum, Geesterduinweg 5 in 
Castricum. Het telefoonnummer is 0251-65 65 62. De vacaturebank 
is ook te vinden op www.welzijncastricum.nl.
Wie op de hoogte wil blijven van de nieuwste vacatures, kan zich 
abonneren op de nieuwsbrief. Een mail met naam en adres o.v.v. 
‘Vacaturebank Nieuws’ naar vcc@welzijncastricum.nl is voldoende.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

3, Dawn of the Dinosaurs wordt 
vertoond. Tussendoor wordt zoe-
te en zoute popcorn gemaakt. 
De film is geschikt voor alle leef-
tijden. Zaterdagavond is er weer 
een film te zien en jongeren kun-

nen zelf bepalen welke door een 
mail te sturen naar janneke@
conquista.nl. Jongerencentrum 
Conquista, Kerkweg 50 in Lim-
men. Kijk voor meer informatie 
op www.conquista.nl.

Reumafonds zoekt collectanten
Castricum - Het Reumafonds 
start binnenkort met de jaarlijk-
se, landelijke collecte. 
In de week van 27 februari t/m 5 
maart gaan ruim 65.000 vrijwilli-
gers langs de deuren om te col-
lecteren voor de bestrijding van 

reuma en artrose. In Castricum 
is men op zoek naar collectan-
ten die een uur per jaar beschik-
baar willen zijn. 
Voor meer informatie of aan-
melding tel.: tel. 0251-657786 of 
671308.

de juli’ van Gerard van Dijk. De 
voorstelling vindt plaats in Sport-
hal de Lelie, Rembrandtsingel in 
Akersloot. Aanvang 20.00 uur.

Vucas-Couvert in Apicius
Castricum - De Volksuniversi-
teit organiseert een Vucas-Cou-
vert: een gespreksbijeenkomst 
in restaurant Apicius in Bakkum. 
De gespreksonderwerpen die 
worden aangeboden vormen de 
kern voor discussie en persoon-
lijke ideeënvorming. Er wordt ge-
tafeld van 18.30 tot circa 22.30 

uur. Het diner bestaat uit drie 
gangen inclusief een apéritief, 
twee glazen wijn en een koffie/
thee complet. Er is een bijeen-
komsten op woensdag 9 maart. 
Begeleider Gerard Kind is the-
rapeut en schrijver van onder 
andere het boek ‘Leven zonder 
angst voor de dood’. Indien ge-

wenst is het mogelijk bij het di-
ner in te gaan op het burgeriniti-
atief Vrijwillig Leven, dat een uit-
breiding van de euthanasiewet 
nastreeft ten behoeve van men-
sen die hun leven voltooid vin-
den. 
Aanmelden kan via www.vucas.
nl of telefonisch 0251-670048. 



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
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2 maart: Verkiezingen 
voor Provinciale Staten

Stempassen en 
kiezerspassen
Op woensdag 2 maart vinden de verkie-
zingen voor de Provinciale Staten plaats. 
Daarvoor is het belangrijk dat alle kiezers 
die een stem mogen uitbrengen hun 
stempas en legitimatie meenemen.
 
De stempas wordt uiterlijk 16 februari 
bij de kiezer met de post bezorgd. Het 
legitimatiebewijs dat u meeneemt mag 
maximaal 5 jaar verlopen zijn. 

Wilt u in een andere gemeente in Noord-
Holland stemmen? Dat kan dat als u een  
kiezerspas heeft. Hieronder leest u hoe u 
een kiezerspas kunt krijgen:

- U kunt tot en met 25 februari 2011 bij 
de Publieksbalie in Limmen  uw stem-
pas laten omzetten in een kiezerspas. 

- U  kunt een formulier invullen om een 
kiezerspas aan te vragen. Dit formulier 
moet uiterlijk 16 februari 2011 in het 
bezit zijn van de gemeente. U krijgt 
dan uw kiezerspas thuisgestuurd. Het 
formulier kunt u opvragen bij de ge-
meente. 

Adverteren in 
gemeentegids

Vernieuwde afspraken 
toeristenbelasting

De uitgever van de officiële gemeente-
gids 2011-2012, FMR Producties uit 
Breezand/Den Helder is gestart met het 
werven van advertenties in Castricum 
voor de nieuwste gemeentegids. 

Castricumse bedrijven kunnen een be-
zoek of telefoontje verwachten van de 
heer Bosscher. U kunt ook direct met 

hem contact opnemen via 06 26250141. 
Omdat de fraaie gemeentegids niet 
compleet is zonder advertenties van 
de plaatselijke winkeliers, bedrijven en 
instellingen, hoopt de gemeente op  
hun (advertentie)steun te mogen re-
kenen. Zij zorgen immers ook voor  
informatie waaraan de inwoners behoef-
te hebben.

Onlangs maakte de gemeente nieuwe 
afspraken met de Kennemerduincam-
pings over het verrekenen van de toeris-
tenbelasting die de campings int en die 
aan de gemeente ten goede komt. Voor 
het grootste deel werden de bestaande 
uitgangspunten en voorwaarden ge-
handhaafd; op enkele punten zijn de af-
spraken aangepast. 

Het leidde allemaal tot een vernieuwd 
convenant tussen de gemeente en de 
Kennemerduincampings, dat van kracht 
is van 2011 tot 2015. 

Wethouder Klijnstra en mevrouw De 
Waal, algemeen manager van de Kenne-
merduincampings, zetten hun handteke-
ning eronder. 

Raadsactiviteiten
27 januari 2011
19.30 – 20.30 uur: Presentatie en consultatie raad  tav herontwikkeling villa 
 Van Oldenbarneveldweg 53 te Castricum 
20.45 - 21.45 uur:  Presentatie van evaluatie toezicht en handhaving strand 2010 

Raadsplein
3 februari 2011

Raadscarrousel  
19:30 -20:30 uur:  Zienswijze raad ten aanzien van de bezuinigingsnotitie GGD Hollands Noorden
20:00 -20:30 uur: Diverse technische onderwerpen*

Raadsvergadering:	
v.a. 20:45 uur:  Besluitvorming:
 Motie PvdA decentralisatie
 Beleidsnota Dierenwelzijn
 Zandzoom in Limmen: bestemmingsplan en exploitatieplan

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.

WWW.CASTRICUM.NL



26 januari 2011 pagina 39

Aangevraagde vergunningen en 
ontheffingen
 
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot 
bouwzaken dient u vooraf een afspraak te maken 
via tel. 0251-661122.
Omgevingsvergunning 
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen ontvangen. Deze kennisgeving betekent 
niet dat medewerking wordt verleend.
130111 Uitgeesterweg 37 in Limmen   
 Het uitbreiden van de berging
  Schoolstraat 11 in Castricum  
 Het vervangen van het dak van de schuur
170111 Hoocamp 90 in Akersloot   
 Het plaatsen van dakkapellen
 Chopinstraat 11 in Castricum   
 Het plaatsen van een dakkapel
 Puikman (sportcentrum) in Castricum  
 Het slopen van een woning
180111 Witte de Withstraat 3 in Castricum  
 Het plaatsen van dakkapellen
 Bakkummerstraat 35a in Castricum  
 Het vervangen van de schuur
 Piet Heinlaan 21 in Castricum   
 Het wijzigen van de gevel
200111 Puikman (sportcentrum)   
 Het legaliseren van de opstallen
 Zeeweg (nabij nr. 45-47) in Castricum  
 Het plaatsen van een 
 wegportaal met borden
210111 Recreatieterrein Uiterdam in Akersloot  
 Het plaatsen van een cafetaria

Verleende vergunningen 
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht vergunning hebben verleend:
190111 Brakersweg 5 in Castricum   
 Het wijzigen van de gevel
 Schoolweg 35 in Limmen   
 Het plaatsen van een dakkapel
 Middenweg 22 in Limmen   
 Het plaatsen van een erker
 Bloemgaarde 22 in Castricum   
 Het verwijderen van asbest
 Stationsweg 8 in Castricum   
 Het plaatsen van een infozuil
Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat 
zij de volgende omgevingsvergunningen van 
rechtswege hebben verleend, omdat binnen de 
beslistermijn geen besluit is genomen:
190111 Juliana van Stolbergstraat 3 in Castricum 
 Het plaatsen van een buitenberging
 Overtoom 17 in Castricum   
 Het plaatsen van een dakkapel

Verleende vergunning
120111 Dorpsstraat 58 in Castricum   
 Het plaatsen van reclame

190111 Uitgeesterweg 14b in Limmen  
 Het bouwen van een woning met garage

Bouwplaatsvergunning
Voor locatie van de Mijleweg to 16 te Bakkum is een 
bouwplaatsvergunning verleend voor het plaatsen 
van enkele keten ten behoeve van vervangen 
gasaansluitingen in de gemeente Castricum voor de 
periode week 4 tot week 10 

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een 
van bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen  
binnen 6 weken na de dag van verzending van het 
besluit een bezwaarschrift indienen bij de gemeente 
(Postbus 1301, 1900 BH Castricum).

Bouwvergunningen met ontheffing 
121101 Bogerdlaan 13 in Limmen 
 Het plaatsen van een erker
 Westerweg 25 in Akersloot 
 Het uitbreiden van de woning
Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen vanaf morgen gedurende 6 weken 
ter inzage bij de balie BWB, Zonnedauw 4 te 
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.

Verkeersbesluiten
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 
van het BABW hebben burgemeester en wethouders 
besloten:
1. tot het instellen van een parkeerverbod aan de 

noordzijde van de Gasstraat, kern Castricum, 
tussen perceelnummers 6 (Beverwijkerstraatweg) 
en 11 (Gasstraat), 12 meter uit de kruising met 
de Oude Haarlemmerweg, door middel van 
het plaatsen van borden E1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende 
tekening;

2. tot het instellen van een verplichte rijrichting op 
de kruising C.F. Smeetslaan, Dorcamp en M.L. 
Kinglaan door middel van plaatsing van vier 
verkeersborden D2 als bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) en zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende kaart;

3. tot het instellen van een parkeerverbod op beide 
zijden van de Schippersweide, kern Castricum, 
door middel van het plaatsen van borden E1 van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 en zoals aangegeven op de bij dit besluit 
behorende tekening;

4. het pad achter de Boekel, kern Akersloot, 
aanwijzen als fietspad door middel van plaatsing 

van verkeersborden G11 met onderbord 
“uitgezonderd bestemmingsverkeer”  als 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en zoals 
aangegeven op de bij dit besluit behorende 
kaart.

Bezwaar
De verkeersbesluiten en de achterliggende stukken 
zijn in te zien bij de locatie Limmen, Zonnedauw 4. 
Indien u het niet eens bent met de inhoud van 
bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen binnen 
6 weken na de dag van publicatie van bovenstaande 
besluiten een bezwaarschrift indienen bij de gemeente 
(Postbus 1301, 1900 BH Castricum).

Voorlopige voorziening
Wie tegen een besluit een beroep- of bezwaarschrift 
indient, kan bij de rechtbank om een voorlopige 
voorziening vragen. De werking van het betreffende 
besluit wordt door indiening van een bezwaar- of 
beroepschrift niet opgeschort. Op grond van artikel 
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan 
daarvoor, indien onverwijlde spoed dat gelet op 
de betrokken belangen vereist, een zgn. verzoek 
om voorlopige voorziening worden ingediend bij 
de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Sector 
Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG Alkmaar); 
voorwaarde voor indiening van zo een verzoek 
is wel, dat tevens een bezwaar- of beroepschrift is 
ingediend. Voor de behandeling van een verzoek om 
voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

Vastgestelde verordeningen
 Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Castricum maken op grond van artikel 139 
Gemeentewet bekend dat de gemeenteraad in 
zijn vergadering van 20 januari 2011 de volgende 
verordeningen heeft vastgesteld:
Verordening Werkleeraanbod
In deze verordening worden de regels 
vastgelegd met betrekking tot de inhoud van het 
werkleeraanbod dat onder voorwaarden aan de 
jongeren dient te worden gedaan om duurzame 
arbeidsparticipatie te bereiken. 
Maatregelenverordening Wet investeren in jongeren 
In deze verordening worden de gemeentelijk regels 
vastgelegd over het opleggen van een maatregel op 
de inkomensvoorziening. 
Toeslagenverordening Wet investeren in jongeren 
In de deze verordening worden de gemeentelijk 
regels vastgelegd over de toeslagen en verlagingen 
die kunnen worden toegepast op de centraal 
geregelde normen die voor jongere van 18 tot 27 
jaar gelden. Deze verordeningen treden in werking 
met ingang van de eerste dag na bekendmaking.
De verordeningen liggen vanaf vandaag gedurende 
12 weken voor een ieder kosteloos ter inzage bij 
de informatiebalie van de gemeente Castricum op 
de locatie te Limmen. Inlichtingen: mevrouw M. de 
Graaf, tel. 0251 66 12 35. 
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Marco van Basten in 
seminar AZ-Stadion
Limmen - Op zaterdag 5 febru-
ari wordt er in het AZ-stadion in 
Alkmaar een seminar gehouden: 
‘De weg naar succes; over lei-
derschap en drijfveren’. 

Organisator NTI-NLP uit Limmen 
heeft onder anderen Marco van 
Basten bereid gevonden om op 
deze dag zijn verhaal te vertellen. 
Ook Minke Booij, Toon Ger-
brands, Gertjan Verbeek en Rae-

mon Sluiter vertellen over hun 
drijfveren en ervaringen. 
Kim de Boer uit St. Pancras, be-
kend van The Voice of Holland, 
zal aan het einde van deze dag 
een optreden verzorgen. Alle 
sprekers doen belangeloos mee 
aan deze dag. De opbrengsten 
gaan naar een goed doel. 
Deelnameprijs is 377 euro. Aan-
melden: Jaron Salem, tel. 072-
5053501 of ntinlp.nl. 

Jazz op Castricum105
Castricum - Donderdag 27 ja-
nuari van 19.00 tot 20.00 uur zijn 
Fred Timmer en Jan van Weel-
den er weer met het programma 
‘Just Jazz’ op Castricum105, het 
radioprogramma, dat zich richt 
op jazzmuziek in al haar ver-
schijningsvormen. Beide heren 
hebben hun sporen ruimschoots 
verdiend in het spelen van jazz 
(samen ruim 110 jaar) in ver-
schillende groepen, combo’s en 
zelfs bigbands. Vooral Jan van 
Weelden is een multi-instrumen-
talist, want wie speelt er nu pia-
no, klarinet, altsax en dwarsfluit 
in één concert. Ook deze keer 
is er weer een keur van stijlen, 
combo’s en orkesten uit binnen- 

en buitenland. Maar ook zan-
geressen worden niet vergeten. 
Ook hebben de heren uitgezocht 
wat het luisterend publiek zo 
leuk heeft gevonden, dat ze daar 
telefonisch of per mail over be-
naderd zijn. Grote namen als Ben 
Webster, Dave Brubeck, Miles 
Davis, maar ook Lena Horne, Ca-
ro Emerald en onze eigen Castri-
cumse Mariëlle Koeman worden 
ten gehore gebracht.  

Het programma is te beluisteren 
via FM 105.0 tot ver in de regio, 
FM 104.5 op de kabel in Bakkum 
en Castricum en FM 98.0 op de 
kabel in Akersloot, Limmen en 
op De Woude. Geen krant ontvangen? Bel 0251-674433




