
NIEUWS-WEEKBLAD

UITGEEST

Zeeweg 189-191   1971 HB IJmuiden   Tel. 0255-520456   info@uitgeestercourant.nl 2 februari 2011 13

Nieuwe toekomst voor 
Erfgoedpark De Hoop
UItgeest - Met ingang van 1 fe-
bruari is het Industrieel Erfgoed-
park De Hoop onder beheer van 
het recreatieschap Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer gekomen. 
Met name door de economische 
omstandigheden stagneerde de 
ontwikkeling van het door vrij-
willigers gedragen park. Het re-
creatieschap gaat op zoek naar 
een ondernemer die bereid is om 
het complex verder te ontwikke-
len. De voorkeur gaat uit naar 
een exploitant die de Stichting 
Industrieel Erfgoedpark De Hoop 
wil betrekken bij de doorstart en 
affiniteit heeft met het industri-

Cafetaria overvallen, 
politie zoekt getuigen 
Uitgeest - Zondagavond even 
na 22.00 uur is er een cafeta-
ria aan de Beatrixlaan in Uit-
geest overvallen. Een nog on-
bekende man kwam de cafeta-
ria binnen en eiste onder dwang 
van een op een vuurwapen ge-
lijkend voorwerp, geld van de 
aanwezige medewerkster. Hier-
na ging hij er vandoor in de rich-

Saunders naar Uitgeest
Uitgeest - Ben Saunders komt 
op 12 maart naar Bobs in Uit-
geest. De winnaar van het tv-
programma The Voice of Holland 
komt dan zijn zangtalent ten ge-

hore te brengen voor het Noord-
Hollandse uitgaanspubliek. Hier-
voor kunnen al kaartjes gekocht 
worden via de website van Bobs 
of via Primera. 

eel erfgoed. De wervings- en se-
lectieprocedure start binnenkort. 
Met het opzetten van het erf-
goedpark wilde de stichting het 
erfgoed van Cornelis Cornelis-
zoon van Uitgeest en zijn uitvin-
dingen op de kaart zetten. Be-
langrijke uitvindingen zoals de 
zaagmolen en de oliemolen met 
kantstenen. Ook wilde de stich-
ting aan het publiek laten zien 
wat voor grote effecten deze uit-
vindingen op de economische 
bloei van ons land hebben ge-
had in de Gouden Eeuw, speci-
aal het zagen van hout voor ve-
lerlei toepassingen zoals wo-

ningbouw en vooral de scheeps-
bouw. 
De stichting zal zich blijven in-
zetten voor de herbouw van 
een werkende houtzaagmo-
len, ‘De Hoop’ genaamd, die tot 
1911 aan het Uitgeester Binnen-
meer stond. In de afgelopen ja-
ren zijn een aantal belangrij-
ke zaken geheel of gedeeltelijke 
gerealiseerd. Er kwam een tim-
merwerkplaats, een droogloods 
met lattenzagermolen, een mo-
leneiland, de aanzet voor een 
scheepshelling en de fundamen-
ten voor het beleids- en informa-
tiecentrum.

Rianna Galiart evenaart pr van 4.31m!
Uitgeest - Bij de Dusmann in-
doormeeting in Luxemburg heeft 

Rianna Galiart van Lycurgus bij 
het polsstokhoogspringen ge-

wonnen met een hoogte van 
4.31m. Dit is een evenaring van 
haar persoonlijk indoorrecord. 
Ze zit met deze hoogte slechts 9 
cm van de limiet voor de Europe-
se kampioenschappen. Cliff Els-
worth van Lycurgus won de 400 
m met een tijd van 50.73 en werd 
in zijn serie 60 m met 7.38 twee-
de. Menno Schouten won zijn 
serie 800 m bij de senioren in de 
tijd van 1:58.33. (Foto: www.rian-
nagaliart.nl).

ting van de Geesterweg. Politie-
mensen zijn direct een zoektocht 
in de omgeving gestart, maar de 
man werd niet aangetroffen. 

De politie hoopt dat getuigen de 
overvaller gezien hebben rond 
het tijdstip van de overval. Infor-
matie kan worden doorgegeven 
via tel.: 0900-8844. 
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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.

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere woensdag 
in Uitgeest.
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Vermist:
Molenweg Limmen: cyperse 
poes, witte kin met beige vlek 
er in, voor- en onderkant wit, 
gevlekte poten, droeg een kap, 
gechipt, 11 jaar, Balie. Hoorne-
venstraat Uitgeest: lapjespoes, 
zwart/rood/wit, witte snoet en 
borst, 2 jaar, Poes. Leo Toepoel-
straat Castricum: cyperse ge-
castreerde kater, witte snoet en 
borst, witte kniekous aan 1 voor-

poot, verder 3 witte voetjes, 4 
jaar, Moos. Schoollaan Limmen: 
grote grijscyperse kater, gecas-
treerd, wit snuitje, witte bef, buik 
en staartpunt, wat wit aan de po-
ten, 3 jaar, Dikkie Dik.
 
Gevonden:
Witte Hoofden Uitgeest: lapjes-
poes, witte snuit en borst.
Inlichtingen:
Ria Dol, tel.nr.: 0251-658504.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
20-01-2011: Sven, zoon van M. 
Meintjens en L.A.M. Schram, ge-
boren te Castricum. 23-01-2011: 
Samantha Arma, dochter van L. 
Slooves en S.C.C. Bras, geboren 
te Castricum. 23-01-2011: Kris 
Michel, zoon van J. van Aalzum 
en J. Meijer, geboren te Alkmaar.

Overleden:
Wonende te Castricum:
18-01-2011: Sonius, Maria J., 
oud 77 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met 
A. Waasdorp. 20-01-2011: Pen-
nings, Anna J., oud 78 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd met 
T.J. Uljee. 20-01-2011: Dons, Cor-
nelis F., oud 90 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
J. Sabbé. 20-01-2011: Hoekstra, 

Frans, oud 52 jaar, overleden te 
Alkmaar. 22-01-2011: van Aalst, 
Michaël H.M., oud 66 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
P.J.G. Brakenhoff. 25-01-2011: 
van der Eng, Reinalda M., oud 48 
jaar, overleden te Castricum. 25-
01-2011: de Graaf, Laura, oud 30 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met J.C.P. de Ruijter.

Wonende te Limmen:
24-01-2011: Duindam, Alida J., 
oud 77 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met N.M.G. van 
Haaster. 26-01-2011: de Voijs, 
Alida H., oud 88 jaar, overleden 
te Limmen, gehuwd geweest met 
C.A. Buring.
Wonende te Amsterdam:
21-01-2011: Mandema, Foeke, 
oud 42 jaar, overleden te Bak-
kum.

Loopfestijn Lokhorst Dub-
bele Lus gaat weer van start
Castricum - Nadat de Dubbele 
Lus in 2010 voor het eerst in der-
tig jaar geen doorgang kon vin-
den, gaat de 31e editie nu dan 
toch van start op zondag 15 mei. 
Nieuw is dat het parcours door 
het Castricumse centrum zal 
gaan. Verder is er een samen-
werking tot stand gekomen met 
de Alpe d’HuZes, een sponsor-
actie waarbij geld wordt ingeza-
meld voor de strijd tegen kanker. 
De Dubbele Lus is een initiatief 
waarbij in het bijzonder de jeugd 
wordt gestimuleerd om te gaan 
lopen. Maar ook voor lopers van 
boven de 18 jaar is er een wed-
strijd. Dit hardloopevenement is 
een bekende traditie in Castri-
cum. Het was dan ook heel jam-
mer dat er vorig jaar geen Dub-
bele Lus kon worden georgani-
seerd wegens gebrek aan finan-
ciële middelen. Mede dankzij 
een nieuwe hoofdsponsor, Lok-
horst bouw & ontwikkeling, zul-
len honderden grote en klei-
ne lopers dit voorjaar mee gaan 
doen aan de Lokhorst Dubbe-
le Lus. 
Het sportfestijn wordt dit jaar 
eerder gelopen dan tot nu toe 
gebruikelijk was, omdat het ge-
combineerd wordt met een ac-
tiedag van de Alpe d’HuZes, 
een landelijke stichting waarbij 
fietsers geld inzamelen voor de 

strijd tegen de kanker. De CAL-
gemeente heeft een team van 
maar liefst veertig renners. Dit 
team CAL d’HuZes wil begin ju-
ni proberen om niet minder dan 
zes keer op één dag de zware Al-
pe d’Huez in Frankrijk te beklim-
men, om op die manier geld in 
te zamelen voor KWF Kankerbe-
strijding. Het antistrijkstokbeleid 
wordt hier gehanteerd: al het in-
gezamelde geld komt daadwer-
kelijk ten goede aan onderzoek 
naar de bestrijding en preventie 
van kanker.
Daarnaast wil het team ook op 
andere manieren dan alleen fiet-
sen geld inzamelen voor de kan-
kerbestrijding. Dat willen ze dit 
voorjaar doen door allerlei brui-
sende activiteiten in de CAL-ge-
meente. Een daarvan is een ac-
tie, waarbij de schooljeugd door 
deelname aan de Dubbele Lus 
sponsorgeld ophaalt. Hiervoor 
zullen alle basisscholen in de 
gemeente Castricum worden be-
zocht. Ook de sportdocenten van 
de middelbare scholen zullen 
worden benaderd voor een ge-
richt actieplan. 
Meer nieuws volgt binnenkort. 
Kijk ook op: www.dubbelelus.nl. 
De inschrijving zal hier half fe-
bruari worden geopend. Voor 
meer informatie over het team 
CAL d’HuZes: www.teamcal.nl.

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl
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Vermaarde pianiste én 
pianowonderkind bij Iskra  
Castricum - Iskra is er trots op 
Nino Gvetadze, groots pianiste 
van internationale allure in het 
Iskra Monumentconcert van za-
terdag 12 februari in de Dorps-
kerk te mogen presenteren. Dit 
gebeurt in samenwerking met 
YPF, de Young Pianist Founda-
tion die het pianospelen door 
jong pianotalent promoot en be-
vordert. In het voorprogramma 
pianowonderkind Martin Oei die 
nu al als 14-jarige een grote vir-
tuositeit en interpretatie aan de 
dag legt in zijn spel. Aanvang 
20.15 uur. Er staan werken op 
het programma van Chopin, Lis-
zt, Mendelssohn en Moessor-
gski. Informatie en kaarten be-
stellen via www.iskra.nl of telefo-
nisch op 0251-674379. Pianowonderkind Martin Oei. 

Heerlijkheid Akersloot met 
nieuw VVV dagarrangement
Akersloot - Benieuwd naar 
de verborgen plekjes van 
Akersloot? VVV/ANWB Castri-
cum heeft in samenwerking met 
Van der Valk Hotel Akersloot en 
café/restaurant de Vriendschap 
een arrangement samenge-
steld: ‘Wandelen Tussen Strand 
en Wal’. Met dit arrangement ge-
niet men van de omgeving van 
Akersloot. Tussendoor rusten de 
deelnemers uit met een hapje en 
een drankje. Bij Van der Valk Ho-
tel Akersloot worden de wande-
laars ontvangen met twee kop-
jes koffie of thee, met gebak. 
Met het wandelboekje ‘Strand-
wallenroute’ in de hand kan men 
vervolgens genieten van het af-
wisselende landschap rondom 
Akersloot, het oudste gebied van 
de gemeente Castricum. De vier 
strandwallenroutes brengen de 

wandelaars langs oude strand-
wallen, veenpolders, voormali-
ge strandvlaktes, middeleeuwse 
dijkjes, molens en het Alkmaar-
dermeer. Tussendoor of aan het 
eind van de wandeling wacht bij 
De Vriendschap een kopje soep 
of broodje kroket met een drank-
je. Het arrangement kost 17,95 
euro. 
Het arrangement is elke dag van 
de week te volgen. De volgorde 
van invulling kan men zelf bepa-
len. Café restaurant de Vriend-
schap is dagelijks geopend van-
af 12.00 uur. Reserveer bij VVV/
ANWB Castricum, Stationsweg 8 
te Castricum (tel. 0251-652009) 
of online via de webshop op 
www.vvvcastricum.nl of www.
vvvwebshop.nl. Hier zijn ook de 
andere Heerlijkheid-arrange-
menten te vinden.

Blues in Bakkum in ’t 
Mirakel met Peter Lavell
Bakkum - Zondag 13 februa-
ri organiseren Renato en Tiny 
van ’t Mirakel van Bakkum weer 
een middag die helemaal in tken 
staat van de onvervalste blues. 
Zij doen dit in samenwerking 
met Jos Zonneveld.
Na het succes van de laatste 
blues-zondag is de zanger/gita-
rist Peter Lavell uitgenodigd om 
de blues uit de Mississippi Delta 
ten gehore te brengen. Met zijn 
donkerbruine stemgeluid brengt 
Peter deze muziek op authentie-
ke wijze. De toegang is gratis, 
aanvang 15.30 uur. 
Na afloop kan men het Blues-
menuutje bestellen. Uiteraard is 
het ook mogelijk om a la carte 
te eten. 
Op Valentijnsdag, 14 februari 
presenteert ’t Mirakel van Bak-
kum het ‘Tortelduifjesmenu’.  Het 
adres is Heereweg 36 in Bak-
kum-Noord (naast de benzine-

Weekend samen creatief genieten
Regio – Het is elke keer weer 
heel gezellig en er wordt heel 
wat afgelachen tijdens het cre-
atief knutselen. Daarnaast wordt 
er ook nog eens lekker gegeten 
en gedronken. Vrouwen én man-
nen kunnen deelnemen aan een 
‘creaweekend’ die door Nivon 
wordt georganiseerd in de Ban-
jaert in Wijk aan Zee. Zowel le-
den als niet-leden zijn welkom 
op 26 en 27 maart. 
Froukje, Lida en Wil organiseren 
het weekend waar vooral men-
sen van 55 jaar en ouder belang-

stelling voor hebben. “We heb-
ben een heel leuk programma 
samengesteld”, vertelt Wil. “We 
starten op zaterdagmorgen met 
koffie en wat lekkers waarna ie-
dereen kan kiezen uit een groot 
aantal creatieve workshops. Na-
tuurlijk wordt er lekker geluncht 
en er is een gezellige avond-
maaltijd. ’s Avonds volgt een 
ontspannen programma met een 
hapje en een drankje. Na het 
ontbijt de volgende morgen kun-
nen de deelnemers weer creatief 
aan de slag.”

Zaterdag bestaat het aanbod 
workshops uit schilderen, er 
wordt een groendecoratie ge-
maakt, speksteen bewerkt, zeep-
kettingen maken, een glasdeco-
ratie maken, creatief met papier 
en een broche maken. Op zon-
dag kan men aan de slag met 
hand- en theedoeken en op-
schrijfblokjes. Nivon-leden beta-
len 95 euro en voor dit bedrag is 
alles inbegrepen. Niet-leden be-
talen 115 euro. Informatie en op-
gave: w.harff@casema.nl 0251-
650673. 

pomp). Voor meer informatie: 
www.mirakelvanbakkum.nl of 
tel.: 0251-671353. 

Deelnemen aan Limmen 
Creatief en Artistiek?
Limmen - Het aanmelden voor 
deelname aan de expositie Lim-
men Creatief en Artistiek is ge-
start. Deze door Limmen Cultuur 
georganiseerde expositie vindt 
plaats op zaterdag 12 en zon-
dag 13 maart in Vredeburg op de 
Dusseldorperweg. De tentoon-
stelling is beide dagen te bezich-
tigen van 11.00 tot 17.00 uur. De 
toegang is gratis. Deze zeer ge-
varieerde ‘kunstmarkt’ geeft een 
kijkje in de artistieke wereld van 
hobbyisten en kunstenaars uit 

Limmen en wijde omgeving. 
Iedereen die creatief bezig is en 
het leuk vindt om het werk te ex-
poseren, kan zich aanmelden. 
Dit jaar is de benedenverdieping 
omgetoverd tot een ruimte met 
geheel nieuwe exposanten. 
Zo is er onder andere een fotote-
am aanwezig en kan men een fo-
tosessie laten maken. Op zondag 
is er live-muziek. Deelname be-
draagt 25 euro. Voor inlichtingen 
of aanmelding kan men van 1 fe-
bruari tot 15 februari mailen. Bij 

aanmeldingen wordt men ver-
zocht foto’s van het werk bij te 
voegen. Het adres is: willy-min@
hotmail.com of a.wopereis@
quicknet.nl. Of bel W. Calf : 072-
5333612. De vogel op de foto is 
geschilderd door Willy Min.

Programma 3 feb t/m 9 feb 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 18.30 & 21.00 uur 

zaterdag 18.30 & 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 21.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 

“Tron 3D”
dinsdag & woensdag 20.00 uur  

“Haar naam was Sarah”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Loft”
woensdag 13.30 uur 

“Mijn Opa de Bankrover” 
zaterdag & zondag 13.30 & 16.00 uur

woensdag 16.00 uur 
“Alpha and Omega (NL) 3D” 

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 13.30 uur 

“Dik Trom”
zaterdag 16.00 uur 
woensdag 16.00 uur 

“Rapunzel (NL) 3D”

Haar naam was Sarah
Haar naam was Sarah is de ont-
roerende verfilming van de best-
seller van Tatiana de Rosnay over 
het grote drama dat zich in Pa-
rijs voltrok. 
 
De tienjarige Sarah wordt in de 
nacht van 16 juli 1942 samen 
met haar ouders opgepakt en 
naar het Vélodrome d’Hiver in 
Parijs gebracht, waar duizenden 
joden worden verzameld voor 
deportatie. Niemand heeft ech-
ter gezien dat Sarah haar kleine 

broertje Michel in een kast op-
sloot, net voordat de politie het 
appartement binnendrong. Zes-
tig jaar later krijgt Julia Jarmond, 
een Amerikaanse journaliste in 
Parijs (Kristin Scott Thomas), de 
opdracht een artikel te schrijven 
over deze razzia, een inktzwarte 
bladzijde in de Franse geschie-
denis. Ze gaat op zoek in archie-
ven en via het dossier van Sarah 
ontdekt ze een goed verborgen 
geheim van haar eigen schoon-
familie.

Alpha and Omega in 3D
Kate en Humphrey zijn twee jon-
ge wolven die een fijn leventje 
hebben bij hun ouders en roe-
del in het bos. Kate is een erg 
aanwezige wolvin die alles tot in 
de puntjes geregeld wil hebben. 
Niets ontgaat haar nauwkeuri-
ge visie. 
Humphrey leeft meer van mo-

ment tot moment en doet het 
vooral rustig aan. Dan worden 
de twee jonge wolven gevan-
gen genomen door parkwach-
ters en ver van hun vertrouw-
de omgeving vandaan gehaald. 
Kate en Humphrey ontsnappen, 
maar staan er plots helemaal al-
leen voor... 



pagina 6 2 februari 2011

“Ik ga mijn leven opnieuw inrichten”

Afscheid Jaap van der Dussen 
35 jaar huisarts in Limmen
Limmen - Het is nog wat on-
wennig voor hem. Na 50-urige 
werkweken ineens vrij zijn, he-
lemaal vrij om te doen en te la-
ten wat je wil. “Er bestaat nog 
iets meer dan alleen maar wer-
ken.” De 62-jarige huisarts Jaap 
van der Dussen is positief en vi-
taal en is heilig van plan nog iets 
moois van zijn verdere leven te 
maken. Schilderen, meer expo-
seren, tennissen, fitnessen en 
er zal meer tijd zijn om naar zijn 
huisje in de Provence te gaan. 
Van der Dussen is geboren in 
Den Haag en ging er naar de la-
gere- en de middelbare school, 
waar hij op 17-jarige leeftijd Ellen 
van Zant ontmoette, met wie hij 
dit jaar 40 jaar getrouwd is. Hij 
ging medicijnen studeren in Lei-
den. Tijdens het derde studiejaar 
trouwde hij op 22-jarige leeftijd. 
Ellen verdiende toen de kost als 
lerares lichamelijke oefening. 
Na een afgeronde studie vroeg 
huisarts Frank Kramer, die el-
ders  had gesolliciteerd, aan Van 
der Dussen of hij iets voelde voor 
een praktijk in Limmen. Jaap: “Ik 
kende het dorp niet en had er als 
stadsjongen eerlijk gezegd nog 

nooit van gehoord.” Maar hij zei 
‘ja’ en op 27-jarige leeftijd ging 
hij een maatschap aan met huis-
arts Wim Bremmers, die boven-
dien een apotheek aan huis had. 
Na twee jaar nam dokter Brem-
mers afscheid en vormde Van 
der Dussen een maatschap met 
huisarts Tewis Elzinga. “De be-
ginjaren waren zwaar”, vertelt 
Jaap. “Het was zó druk met al 
die diensten. Bovendien deed ik 
twee jaar bevallingen, zo’n veer-
tig in ‘t totaal. Al zo’n 25 jaar is 
er nu een vroedvrouw, Gretha 
Groot in Limmen. Als arts werd 
er vroeger van je verwacht, dat 
je dag en nacht klaar stond. Je 
moest echt heel hard werken en 
had niet altijd genoeg tijd voor 
de patiënten. Bovendien is de 
praktijk al ruim dertig jaar oplei-
dingspraktijk van de Universiteit 
van Amsterdam voor huisartsen 
in opleiding.” 
Al zo’n tien jaar bestaat er een 
huisartsenpost in Alkmaar-
Noord, actief voor een wijde re-
gio van Heerhugowaard tot Lim-
men voor avond-, nacht- en 
weekenddiensten. De praktijk in 
Limmen is dicht vanaf vrijdags 

17.00 uur. 
Jaap: “Eerst mopperden de men-
sen, maar zij raakten er op den 
duur toch aan gewend. Voor ons 
huisartsen was het een weldadi-
ge verandering. Met dertig pa-
tiënten per dag hadden wij meer 
tijd voor hen. Vrijdag 28 januari 
was mijn laatste werkdag. Tot die 
tijd werkte ik vier dagen van ne-
gen uur en twee keer per maand 
acht uur bij de huisartsenpost 
en volgde ik veertig uur per jaar 
verplichte nascholingscursus-
sen. De grote verandering was 
ook, dat er in de Limmer prak-
tijk veel ondersteuning is geko-
men en ook de aanwezige ap-
paratuur steeds geavanceerder 
werd. Al zo’n twintig jaar is Her-
man de Koning als SPV-er (soci-
aal psychiatrisch verpleegkundi-
ge) één dag in de week verant-
woordelijk voor de behandeling 
van mensen met psychosociale 
problemen, zoals onder meer de-
pressies en angsten. Veel werk, 
dat vroeger door de huisartsen 
zelf werd gedaan, wordt nu ver-
richt door twee POH-ers (prak-
tijkondersteuner huisarts). Het 
zijn Jeannette Ruygrok en Jan-

nita Postema, die vier dagen per 
week verantwoordelijk zijn voor 
chronische zorg. Bovendien is 
er een praktijkmanager, Nathalie 
Scheffers, die eveneens de reizi-
gersvaccinaties verzorgt en zijn 
er de doktersassistentes Yvonne, 
Tineke, Wendy, Ivon en Pauline.

Receptie in protestantse kerk
Jaap: “Ik heb met veel plezier 
in Limmen gewerkt. De men-
sen maken gemakkelijk contact, 
zijn eerlijk en open. Eén van de 
waardevolle dingen vond ik wel, 
dat ik mensen bij het sterven, 
ook thuis, heb mogen begelei-
den. Ik kon problemen en ziekte-
beelden wel van me afzetten, als 

ik eenmaal thuis was, maar aan 
het sterven van een kind ben ik 
nooit gewend geraakt.” Jaap van 
der Dussen wordt opgevolgd 
door huisarts Martin Landheer, 
die al vier jaar huisarts was in Il-
pendam. Met de huisartsen Re-
né Bloem en Brigitte Israëls zit hij 
in een maatschap, tezamen zorg 
dragend voor 6.500 patiënten. 
Alle drie zijn zij 45 jaar oud. 
De afscheidsreceptie voor Jaap 
van der Dussen is zaterdag 5 fe-
bruari in de protestantse kerk 
aan de Zuidkerkenlaan te Lim-
men van 12.00 tot 15.00 uur. 
Er is extra parkeergelegenheid 
op de Zuideinderweg. (Marga 
Wiersma). 

Peuter- en kleuterballet bij 
Balletstudio Jacqueline Burger
Castricum - Peuterles op zater-
dagochtend is een goede start 
voor miniballerina’s van drie en 
vier jaar. Langzamerhand ra-
ken de kinderen vertrouwd met 
de basiselementen van klassiek 
ballet door middel van kinder-
liedjes en eenvoudige klassie-
ke deuntjes. De kinderen nemen 
hun knuffeltje mee de les in voor 
zelfvertrouwen en dansen hier 
ook mee. 

De op woensdagmiddag gehou-
den kleuterlessen zijn voor kin-
deren van vier en vijf jaar. Ook 
hier worden alle basiselemen-
ten op een speelse manier be-
handeld. Eenvoudige oefenin-
gen in rijtjes en kringetjes wis-
selen elkaar af en bouwen spier-
kracht op. Het zelfvertrouwen 

neemt dan al snel toe. Vanaf zes 
jaar kan de klassieke les uitge-
breid worden met een half uur-
tje jazzdance als extra les. Al-
le leeftijden van de basisschool 
en voortgezet onderwijs kun-
nen terecht voor een klassieke- 
en of jazzballetles. Late, fana-
tieke starters kunnen zich uitle-
ven bij de stoomcursus op dins-
dag- donderdag en zaterdag. In-
stromen kan het hele jaar door. 
Iedereen doet aan het eind van 
het seizoen mee aan de eindpre-
sentatie in Sporthal De Bloemen 
op zondagmiddag 19 juni. Voor 
meer informatie kijk op de ver-
nieuwde website www. Ballet-
studioJacquelineBurger.nl.  Bel 
naar 023-5361009 in de och-
tenduren of mail naar bsjburg@
zonnet.nl  

Popquiz, Voemerij en 
dansen in De Bakkerij
Castricum - Spook en Wino 
presenteren een popquiz op vrij-
dag 4 februari in De Bakkerij. 
Aanvang 21.00 uur, gratis entree. 
Zaterdag gaat de verwarming 
uit, net zoals het was in kraak-
pand de Voemerij. Het is inmid-
dels zo’n drie jaar geleden dat 
Bakkerij sympathisanten daar 

een plek hadden. Rekwisieten 
zullen worden getoond en aller-
lei typische Voemerij gebeurte-
nissen herbeleefd. 

Zondag is het tijd voor T-Dance, 
het maandelijkse lindyhop- en 
jazzdancefestijn, georganiseerd 
door Fruns. Aanvang 15.00 uur.

Doodleuke voorstelling van 
toneelvereniging Pancratius
Castricum - In theater Dansen-
de Duinen op het terrein van Dijk 
en Duin speelt toneelvereniging 
Pancratius de voorstelling Dood-
leuk op vrijdag 4 en zaterdag 5 
februari. Vijf mensen laten zich 
voor vijfduizend euro een week-
end opsluiten in een spookkel-
der. Alle personages krijgen be-
zoek van één van hun dierbaren, 

die is overleden.Voor alle deel-
nemers, die zich in de kelder la-
ten opsluiten draait het om de 
schuldvraag: heb ik het inder-
tijd wel goed gedaan? Voorver-
koopadressen: The Read Shop, 
Boekhandel Laan, Snackbar De 
Toren of via info@toneelvereni-
gingpancratius.nl. Prijs 8,50 euro. 

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Regio - Noord-Hollandse jon-
geren hoeven dit jaar geen saaie 
lente tegemoet te gaan. In maart 
gaat namelijk het jongerenpro-
ject ‘Low-Holland’ van start. 

Jongeren tussen de 12 en 18 
jaar gaan zes zaterdagmiddagen 
in dit ongewone project aan de 
slag met theater, dans, muziek, 
beeldende kunst en fotografie. 
Inspiratiebron is het Nationaal 
Landschap Laag Holland. Doel 
is om meer inzicht te krijgen in 
de belevingswereld van jongeren
ten aanzien van natuur en land-
schap. Beleidsmakers kijken uit 
naar de uitkomsten. Er kunnen 
zestig jongeren meedoen. 

Tijdens een afsluitend evene-
ment op 29 mei worden de eind-
producties aan het publiek ge-
toond. Bovendien zullen be-
stuurders uit Laag-Holland met 
jongeren in debat gaan over 
hun beleving van het Nationaal 
Landschap Laag Holland. 

De jongeren zullen van het 
dichtst bijzijnde station worden 
opgehaald en met huurfietsen 
naar de locaties fietsen. Het Na-
tionaal Landschap Laag Holland 
is een landschap tussen de ste-
den Alkmaar, Hoorn, Amsterdam 
en Zaanstad. 

Opgeven kan via lowholland@
landschapnoordholland.nl.  

Jong en creatief 
in de natuur



Chinees-Kantonees specialiteitenrestaurant

Danny’s Palace
Middelweg 182 • 1911 EL Uitgeest • Tel. 0251-319 638 • Fax 0251-319 604

Voorgerecht 
Mini loempiaatjes (6 stuks)

****
Hoofdgerecht 

2 stokjes kip sate • Babipangang mager vlees • 
Zhoa Yun Kai • Tie Pan Sam Mei

(kip, varkenshaas, garnalen met zwarte bonensaus)
Met grote bak witte rijst

€18,50 per 2 personen
Ipv witte rijst kleine nasi of bami €0,90, 

grote bak €2,20
Ipv witte rijst kleine mihoen of chinese 

bami €2,20, grote bak €3,40
(Alleen voor afhalen)

www.dannyspalace.nl

Aanbieding menu in februari

Blues in Bakkum
M.M.V. Peter Lavell. Zondag 13 februari 

van 15.30 tot 18.30 uur. Toegang vrij.

Gratis op het 
bouwterrein 

v.d. Nijs

Heereweg 36, Castricum, 0251 - 671353

www.mirakelvanbakkum.nl
Ook geschikt voor feesten en partijen 2-150 pers.

Let op: Op VALENTIJNSDAG zijn wij GEOPEND 
Tortelduifjesmenu voor € 24,50 p.p. 

(a la carte ook mogelijk)

Zilver en brons voor Serena Stel
Castricum - Vrijdag, zaterdag 
en zondag vonden in Terneuzen 
de Nederlandse Junioren Kam-
pioenschappen zwemmen kor-
te baan (25 meterbad) plaats. De 
Castricumse Serena Stel, uitko-
mend voor de Dolfijn uit Amster-
dam, deed hieraan mee. Ze had 
limieten gehaald voor tien af-
standen maar heeft er zeven ge-
zwommen. 
Vrijdagochtend zwom Serena de 
400 vrij. Ze was als tweede ge-
plaatst en werd ook overtuigend 
tweede in een persoonlijk record 
van 4.44.21. In de middag stond 
de 200 rug op het programma. 
Op deze afstand was Serena als 
12e geplaatst en ze zwom daar-
door niet in de snelste serie (de 
acht snelste) Ze zwom een sen-
sationele snelle 200 rug (volgens 
de site van de zwembond) en 

won haar serie in 2.26.41 waar-
mee ze maar liefst 12 seconde 
van haar beste tijd ooit afhaalde. 
Na de laatste serie bleek deze 
tijd goed voor een bronzen plak. 
Zaterdag begon met de 100 rug. 
Haar tijd van 1.10.25 was goed 
voor de vierde plek en weder-
om een pr. Ook nipt vierde werd 
Serena op de 200 vrij in een pr 
tijd van 2.14.91. Het was de dag 
van de vierde plekken want ook 
de 200 wissel was goed voor een 
vierde plek (achtste geplaatst). 
Op deze afstand werden twee 
persoonlijke records gezwom-
men. De eerste 50 vlinder ging in 
34.53 en zo snel was ze nog niet 
en de eindtijd van 2.33.05 was 
zeven seconden sneller dan haar 
oude toptijd. 
De zondagochtend begon met 
het loodzware nummer, de 400 

Jan Oldenhove nieuwe 
hoofdtrainer Vitesse’22
Castricum - Jan Oldenho-
ve wordt met ingang van het 
seizoen 2011/2012 de nieuwe 
hoofdtrainer van Vitesse’22. 
Jan volgt Jort van der Meulen op, 
die eerder dit seizoen aankon-
digde zijn contract met Vitesse 
niet te verlengen.
De nieuwe hoofdtrainer is mo-
menteel bij Vitesse werkzaam 
als hoofdtrainer van de A-Juni-
oren en technisch coördinator 
van de Junioren. Jan Oldenhove 
had al eerder de A1 van Vitesse 
onder zijn hoede en heeft verder 
als hoofdtrainer van bijvoorbeeld 
Zeevogels, Limmen en St. Adel-
bert een enorme staat van dienst 
opgebouwd. De huidige goede 
resultaten bij de A-Junioren en 
de bijzonder goede samenwer-
king met de technische staf van 
de hoofdselectie, hebben voor 
beide partijen in belangrijke ma-
te de doorslag gegeven het ver-
trouwen in elkaar uit te spre-

wissel. Serena was hier als vijf-
de geplaatst en werd weer vier-
de in een tijd van 5.29.61, een pr 
van vier seconden. 
De laatste afstand die gezwom-
men werd door Serena was de 
100 vrij. Ook hier zwom ze een 
persoonlijk record. Haar tijd,  
1.02.65, was goed voor een vijfde 
plek. Aan het eind van het toer-
nooi werd bekend gemaakt dat 
mede door Serena de Dolfijn de 
André Cats Bokaal voor beste 
ploeg mee naar huis mocht ne-
men. Na drie loodzware dagen 
mag Serena tevreden terugkij-
ken op een super goed toernooi. 
Na dit toernooi gaat Serena zich 
voorbereiden op het lange baan 
seizoen (50 meterbad). In ju-
ni volgt dan het NJK lange baan 
waarvoor Serena al negen limie-
ten heeft. 

ken. Als geen ander kent en her-
kent Oldenhove het talent en de 
potentie van de huidige selec-
tie en de komende lichtingen en 
dit maakt de uitdaging extra in-
teressant. Dit seizoen hebben al 
enkele door Vitesse zelf opgelei-
de A-Junioren hun opwachting 
gemaakt in het eerste team van 
Vitesse ’22.

Nova goed van start op eerste 
selectiewedstrijd KNSB-cup!
Castricum - De eerste selectie-
wedstrijd van de KNSB Cup is in 
Dordrecht door Nova Scheelings 
goed gereden. 
Ze was gespannen maar maak-
te een goede start. Genoot van 
de wedstrijd. Deed haar volle-
dige kür met onder andere een 
dubbele salchow en de Axel. He-
laas viel ze met haar dubbel spot 
maar door haar zweefstanden en 
pirouetten voerde zij een goede 
kür uit en eindigde op een ver-

diende zesde plaats van de 31 
deelnemers (Proms t/m 12 jaar). 
Nova maakt zich nu op voor haar 
tweede wedstrijd in het weekend 
van 11-12-13 februari te Geleen. 
Ze is gefocust op haar dubbel-
sprongen waar zij dagelijks op 
traint op de ijsbaan in Alkmaar. 
Na een totaalscore van twee se-
lectiewedstrijden is een plaats bij 
de eerste 12 benodigd om de fi-
nale van de KNSB-cup in maart 
te mogen rijden.
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Kinderen helpen met de Stotterkit
Limmen - Twee weken gele-
den is het help- en doeboekje 
‘Stotterkit’ uitgegeven. Dit is een 
werkboek voor stotterende kin-
deren van 7 tot 11 jaar, ouders 
en hulpverleners. De auteur is 
Carla van Wensen die een prak-
tijk voor integrale kindertherapie 
heeft in Limmen. “Als ex-stotte-
raar wil ik kinderen duidelijk ma-
ken dat wat je denkt over jezelf 
en hoe je denkt, een belangrij-
ke bijdrage kan leveren aan het 
soepel kunnen praten.” 
“Want stotteren is niet leuk. Ei-

genlijk kun je bijna nooit zeg-
gen wat je voelt en bedoelt. Dit 
kan ervoor zorgen dat je het ge-
loof in jezelf verliest. In dit boekje 
wordt uitgelegd dat wat je denkt 
over jezelf en hoe je denkt, ook 
te maken kan hebben met stot-
teren. Wanneer je weet hoe het 
stotteren bij jou werkt, kun je 
er anders mee omgaan. Je zult 
je daardoor in ieder geval rusti-
ger voelen en meer ontspannen, 
waardoor het spreken gemakke-
lijker gaat.” Door middel van op-
drachten, spelletjes, tips en ver-

haaltjes kunnen kinderen erva-
ren en ontdekken hoe het stotte-
ren bij hen werkt. De verhaaltjes 
kunnen voorgelezen worden of 
afgeluisterd via de pc/mp3 spe-
ler. Wanneer de ouder dit boekje 
samen met het kind doorneemt, 
krijgt de ouder meer zicht op wat 
het stotteren met het kind doet.
De opbrengst gaat naar een 
weeshuis in Ghana en naar Do-
dare-dream Kinderfoundation. 
Bel voor meer informatie 072-
5051058 of mail carlavanwen-
sen@kpnplanet.nl.

Alzheimer Café

‘Thuis wonen gaat 
niet meer, wat nu?’ 
Castricum - Op dinsdag 8 fe-
bruari is er een Alzheimer Ca-
fé waarbij het onderwerp ‘Thuis 
wonen gaat niet meer, wat nu?’ 
aan de orde komt. 

“Kan ik de zorg met hulp thuis 
zelf nog aan óf moet degene met 
dementie ergens anders wo-
nen?” Dat is een moeilijke over-
weging. Aangeraden wordt de-
ze beslissing nooit alleen te ma-
ken. “Overweeg het samen met 
een hulpverlener en de betrok-
kenen”, aldus de Werkgroep Alz-
heimercafé. 
“Er zijn diverse woonmogelijk-
heden voor mensen met demen-
tie. Men kan ook gaan kijken bij 
verschillende huizen. Oriëntatie 
is goed om te doen!” In het vol-
gende Alzheimer Café wordt een 
medewerker van het dementie-
onderzoek en casemanagemen-
team geïnterviewd over de be-

slissing en de mogelijkheden in 
de regio. Wie wil komen, maar 
géén vervoer heeft, kan contact 
opnemen met de organisatie. 
Ook wie een bezoek geheim wil 
houden kan zich tot hen wen-
den. “Wij zullen dan trachten een 
anonieme oplossing te vinden.” 
Het nummer is 06-29507734. 
Het Alzheimer Café wordt ge-
houden in Serviceflat Sans Souci 
Sans Souci 113 in Castricum op 
dinsdag 8 februari van 19.30 tot 
21.00 uur.  

Iedereen is welkom, de toegang 
én het eerste kopje koffie zijn 
gratis. Aanmelding vooraf is niet 
nodig. De bezoekers krijgen in-
formatie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen erva-
ring spreken. Meer informatie? 
Werkgroep Alzheimercafé is 
overdag bereikbaar onder tel.:  
06-33631872.

Vishandel Volkert Muijs 
elke vrijdag in Limmen

Limmen - Volkert Muijs, 36 jaar, 
staat al ruim vijftien jaar iedere 
woensdag op de markt in Hei-
loo en sinds twee maanden ook 
op vrijdag in Limmen bij de Al-
bert Heijn. Hij biedt iedere week 
een ruim assortiment aan in-
ternationale vissoorten aan. “Ik 

ben geboren en getogen in Bun-
schoten-Spakenburg”, vertelt 
hij. “Mijn roots liggen in de vis-
handel. Mijn opa, Volkert Muijs, 
was medeeigenaar van destijds 
de grootste visgroothandel in 
het dorp en medeoprichter van 
de voetbalclub IJsselmeervo-

gels.  Mijn opa was een zeer so-
ciaal bewogen mens. Helaas heb 
ik hem niet mogen kennen.” Vis-
handel Volkert Muijs gaat vijf da-
gen in de week naar de markt. 
“De inkoop van de vis gebeurt 
tegenwoordig via een commis-
sionairs op de veiling en de rest 
komt bij de groothandel van-
daan.” De verkoop vindt plaats 
vanuit een eigentijds ingerichte 
verkoopwagen, die aan alle ei-
sen op het gebied van wet en re-
gelgeving voldoet. “Ja, we moe-
ten veel investeren ten opzichte 
van vroeger. Alles moet gekoeld 
zijn, hetgeen uiteraard de kwali-
teit alleen maar ten goede komt.”
Het assortiment is zeer geva-
rieerd. Naast het standaardas-
sortiment, gebakken vis, haring, 
makrelen, wordt de afdeling ver-
se vis wekelijks gevarieerd met 
zeer exclusieve, maar ook be-
taalbare vissoorten. “Een aantal 
jaren geleden ben ik tot geloof in 
God gekomen en dat geeft echt 
heel veel rust in je leven. Ik vind 
het heel leuk om met klanten 
hierover te praten. Het is leuk om 
te zien dat de klanten niet alleen 
een lekker visje kopen, maar ook 
een stukje positief en vreugdevol 
denken meenemen.”

Coördinator gezocht 
collecte Jantje Beton
Castricum - “Wij besteden de 
opbrengst van collectes aan ver-
schillende projecten, die voldoen 
aan de doelstelling van Jantje 
Beton, namelijk dat alle kinderen 
in Nederland veilig, avontuur-
lijk en vrij kunnen buitenspe-
len.” Aan het woord is Kim-Linge 
Robben, medewerker van Jan-
tje Beton. De collecte van Jan-
tje Beton vindt dit jaar plaats van 
7 tot en met 12 maart. In de ge-
meente Castricum zijn de jeugd-
organisaties die voor Jantje Be-
ton collecteren. Kim-Linge: “Wij 
zijn nog op zoek naar iemand 
die de collecte wil coördineren. 
Het gaat om een eenmalige klus. 
De vrijwilliger onderhoudt con-
tact met de jeugdorganisaties, 
maakt de wijkindeling, bestelt 
materialen en zorgt voor de fi-
nanciële afwikkeling. Bij vragen 
en problemen kan de coördina-
tor altijd terugvallen op hoofd-

kantoor. Met namen mensen die 
een bijdrage willen leveren aan 
de maatschappij en ook nog een 
extra plus op hun cv wensen is 
het coördinatorschap een per-
fecte klus.” 
Voor jeugdorganisaties is het 
collecteren voor Jantje Beton 
aantrekkelijk omdat ze vijftig 
procent van de opbrengst mo-
gen houden. 

Castricum - De Volksuniversi-
teit Castricum organiseert een 
gespreksgroep die van start gaat 
op dinsdag 1 maart 15.00 uur. Op 
drie middagen worden ideeën 
uitgewisseld over de gesteldheid 
op oudere leeftijd onder leiding 
van Carola Beumer. Zij is peda-
goog en werkzaam aan de Euro-
pese School in Bergen. 
Voor aanmelden en informa-
tie www.vucas.nl of tel. 0251-
670048. 

Gespreksgroep 
levenskwaliteit

Feest met de Uylenspieghels 
Limmen - Zaterdag 12 februari 
organiseert carnavalsvereniging 
de Uylenspieghels in de Burgerij 
een après skiparty. De zaal wordt 
omgetoverd in Oostenrijkse sfe-
ren en Johan Kettenburg zingt. 
Deze volkszanger treed regelma-
tig op in Westendorf samen met 
grote namen als Frans Duijts en 
Nick & Simon. De Uylenspieg-

hels hebben zes teams samen-
gesteld die op zes onderdelen 
tegen elkaar strijden. Het beste 
team wint een Snowplanet-ar-
rangement. Ook iedere bezoe-
ker heeft kans op zo’n arrange-
ment met de grote bierpulschuif-
tafel.  De zaal gaat om 21.00 uur 
open en de toegang is 5,00.euro. 
Minimum. leeftijd is zestien jaar.  

Winterdag in duinen 
voor het goede doel
Heemskerk - Op zondag 13 fe-
bruari is er van 10.00 tot 16.30 
uur een door PWN en de Lions 
Castricum-Heemskerk georga-
niseerde winterdag in de duinen 
van Heemskerk. 
Kinderen komen ruim aan hun 
trekken met pannenkoeken bak-
ken, pony rijden, hout knutse-
len, schminken in een tipi, en het 
geitenspel. vuurkorven, Damph-

geest met zelfgebouwd bier uit 
Limmen en gasterij De Kruisberg 
zorgen voor extra sfeer en de in-
wendige mens. De opbrengst 
van de Winterdag gaat naar een 
project voor watertappunten in 
Rwanda. 
De Winterdag is te bereiken via 
parkeerplaats Geversduin, ge-
legen aan de Rijksstraatweg bij 
Heemskerk. 
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Snuffelstage, Lars maakt poef
Castricum - Het was natuurlijk best spannend voor de kinderen van 
groep 8 van de Paulusschool die deze week op snuffelstage gingen. 
Lars wil al heel lang iets met timmeren en mooie dingen maken. Hij 
schreef een brief aan Zijlstra Collection Interior Design in Limmen. 
Daar kreeg hij de opdracht een poef te maken. Hij moest zagen, boren, 
stof knippen, omzomen, lijmen; werkelijk alle facetten van het meubels 
maken kwamen aan bod. Binnen een uur had hij al een flinke snee in 
zijn vinger, maar de kroket tijdens de lunch maakte weer een hoop 
goed. En de poef, die was mooi!

Ouderen staan er niet alleen voor
Castricum - De vrijwilligers van 
Stichting Welzijn Castricum zijn 
bereid flink de handen uit de 
mouwen te steken om het leven 
van ouderen te veraangenamen.
Bekende diensten van de stich-
ting zijn bijvoorbeeld maaltijden-
verstrekking, alarmering, ver-
voer, boodschappendienst en de 
klussenbank. Minder bekend is 
dat ook hulp geboden wordt op 
computergebied, bij de admini-
stratie en het instellen en leren 
omgaan met apparaten. Daar-
naast biedt de pool zorg en wel-
zijn vrijwilligershulp. Om alle in-

woners van de gemeente Castri-
cum goed te informeren zijn al-
le diensten, om plezierig en zelf-
standig thuis te blijven wonen, 
opgenomen in de dienstenfol-
der van de Stichting. Deze is af 
te halen bij de stichting, Geester-
duinweg 5 en bij de bibliotheken 
in de verschillende kernen. 
Natuurlijk is het ook moge-
lijk even te bellen, tel. 656562 
of langs te komen op werkda-
gen tussen 9.00 en 12.30 uur 
voor een persoonlijk informatie-
gesprek met een van de mede-
werkers. 

Castricum - Wegens groot suc-
ces wordt de cursus ‘plezier 
in schrijven’ opnieuw georga-
niseerd voor iedereen die van 
schrijven houdt in welke vorm 
dan ook. Iedereen vanaf 55+ is 
welkom, van pennenlikkers tot 
schoonschrijvers.
De cursus wordt gehouden in 

Cursus plezier in schrijven 

Grote belangstelling voor duurzaam bedrijfspand
Geslaagd bedrijfsbezoek vrouwennet-
werk Goed Contact aan Tromp Medical
Castricum - Maar liefst 50 vrou-
wen – en een enkele man – ver-
zamelden zich afgelopen don-
derdagavond bij Tromp Medi-
cal aan de Castricummer Werf. 
Vrouwennetwerk Goed Contact 
was er op uitnodiging van direc-
teur Wim Tromp, om kennis te 
maken met zijn bedrijf én om het 
innovatieve bedrijfspand te be-
wonderen. Het werd een fantas-
tische avond, afgesloten met een 
hapje en drankje, aangeboden 
door gastheer Wim Tromp. 
Goed Contact-sponsors ABN 
AMRO en De Hooge Waerder 
openden de avond. Marcel de 
Wit (ABN AMRO) en Marijke Dijt 

(Hooge Waerder) stelden zich-
zelf kort voor aan de aanwezi-
ge vrouwen en legden uit waar-
mee hun bedrijf ondernemende 
vrouwen kan ondersteunen. Ver-
volgens werden er zes vrouwen-
boeken verloot onder de aanwe-
zigen, een actie van Goed Con-
tact in samenwerking met FMB 
Uitgevers. 
Daarna was het woord aan gast-
heer Wim Tromp. Enthousi-
ast vertelde hij over zijn bedrijf 
Tromp Medical, over het prille 
begin in de garage van zijn vader 
en de gestage groei tot markt-
leider op het gebied van onder 
andere apparatuur voor digita-

le mammografie. Aansluitend 
volgde uitleg over het innovatie-
ve gebouw, ontworpen door ar-
chitecte Petra Kramer. Het pand 
is voorzien van diverse innova-
tieve technieken, zodat het mi-
lieu zo min mogelijk wordt be-
last. De warmte die de compu-
terserver afgeeft, wordt bijvoor-
beeld opgevangen en gebruikt 
om de naastgelegen ruimtes te 
verwarmen. Wim Tromp, zijn col-
lega Kees Smit en Petra Kramer 
leidden de Goed Contact-gasten 
rond en daarna was slechts een 
conclusie mogelijk: een duur-
zaam pand kan ook heel erg 
mooi zijn.

Al wandelend genieten 
van de mooie natuur
Castricum - Wie wil genieten 
van de natuur rondom Castri-
cum, kan deelnemen aan korte 
of lange wandeltochten georga-
niseerd door de Stichting Welzijn 
Castricum. 
De wandeltochten van 15 kilo-
meter vinden tweewekelijks op 
de woensdag op elke even week 
plaats. Het gezelschap vertrekt 
om 10.00 uur vanaf het NS-sta-
tion Castricum bij de kaartjes-
automaten. De groep wande-

laars voor de 6/7 kilometerwan-
deling vertrekt tweewekelijks op 
de woensdag op elke oneven 
week om 10.00 uur vanaf Be-
zoekerscentrum De Hoep aan de 
Zeeweg in Bakkum. Meer infor-
matie via begeleider Rinus Vink, 
tel.: 0251-652016. Men kan zon-
der opgave aan de tochten deel-
nemen. Er zijn geen kosten aan 
verbonden, eventuele consump-
ties onderweg zijn voor eigen re-
kening. 

‘Opvoeden & Zó in je eentje’ 
Castricum - In februari start 
in Wijkgebouw Geesterhage de 
cursus ‘Opvoeden & Zó in je 
eentje’. De cursus van zes bij-
eenkomsten is gericht op ou-
ders/verzorgers van kinderen 
in de basisschoolleeftijd (3–12 
jaar).

De oudercursus ‘Opvoeden & 
Zó in je eentje’ is een praktische 
cursus gericht op alledaagse op-
voedsituaties. De cursusdagen 
zijn: 14, 28 februari en 7, 14, 21, 
28 maart van 19.30-21.30 uur.
Aanmelden via jeugdverpleeg-
kundige, via de GGD Hollands 

Noorden sector Jeugdgezond-
heidszorg, tel. 088-0100555 of 
via de website: www.ggdhol-
landsnoorden.nl/cursussen. Er 
zijn geen kosten verbonden aan 
de cursus. Naast deze cursus 
worden er ook andere cursussen 
gegeven, voor meer informatie 
kan men terecht op www.ggd-
hollandsnoorden.nl en www.po-
sitiefopvoeden.nl.

Castricum - Een 17-jarige jon-
gen uit Uitgeest werd zaterdag-
ochtend rond 1.00 uur aange-
houden op de Dorpsstraat. Hij 
had een plaskruis beklad. Dit 
was gezien door een horeca-
beveiliger die dit aan de politie 
meldde. De jongen bekende on-
middellijk de zuil beklad te heb-
ben vanwege een weddenschap. 
Hij werd aangehouden.

Aanhouding voor 
bekladden zuil

Akersloot - Op dinsdagmiddag 
25 januari omstreeks 16.00 uur 
vond er een eenzijdig verkeers-
ongeval plaats op de Geester-
weg in Akersloot. Een 25-jari-
ge vrouw uit Broek op Lange-
dijk reed in een personenauto 
over de Geesterweg. Hier raak-
te zij met haar wielen in de berm. 
De vrouw stuurde scherp terug, 
raakte in de slip en belandde 
aan de linkerzijde van de weg in 
de sloot. Passanten haalden de 
vrouw uit haar auto. Het slacht-
offer werd ter plaatse door am-
bulancepersoneel onderzocht. 
Zij hoefde niet voor behandeling 
te worden overgebracht naar 
een ziekenhuis.

Auto te water

Informatieavond voor 
CAL-ondernemers
Castricum - Om inzicht te ge-
ven in de mogelijkheden en om 
nader kennis te maken, organi-
seert UWV Werkbedrijf Alkmaar 
op 9 februari in samenwerking 
met de Ondernemersfederatie 
CAL een informatiebijeenkomst. 
In drie korte presentaties vertelt 
UWV Werkbedrijf ondernemers 
over ontslag, financiële voorde-
len en vacature-invulling. Na de 
presentaties worden individuele 

vragen beantwoord. De bijeen-
komst vindt plaats vanaf 19.30 
uur bij Tromp Medical BV, Ou-
de Haarlemmerweg 75 in Cas-
tricum. Aansluitend aan de bij-
eenkomst kunnen deelnemers 
een rondleiding krijgen bij Tromp 
Medical B.V.
Aanmelden voor de bijeenkomst 
kan door een e-mail te sturen 
naar mevrouw M. Vollers, e-mail: 
marvollers@online.nl.

Castricum - Op dinsdag 25 ja-
nuari heeft het college van de 
gemeente Castricum besloten 
tot een nieuwe overeenkomst 
met Dierenambulance Kenne-

Samenwerking met Dierenambulance
merland. De gemeenteraad moet 
de overeenkomst nog goedkeu-
ren. Met de overeenkomst waar-
borgt de gemeente het vervoer 
van gevonden en gewonde die-

ren binnen de gemeentegren-
zen. 
Ook het ophalen van dode die-
ren, voor zover dit niet door lan-
delijke overheden wordt gere-
geld, wordt met het aangaan van 
de overeenkomst zeker gesteld.  

de tuin van Kapitein Rommel en 
beslaat zes dinsdagochtenden 
(vanaf 1 maart tot 5 april) tus-
sen 9.30 tot 12:00 uur. De kosten 
zijn 32,50 euro. Men kan zich op-
geven bij Stichting Welzijn Cas-
tricum via de telefoon: 0251-
656562 of e-mail: info@welzijn-
castricum.nl.
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Lou Winter komt met burgerinitiatief

Een lange bureaucratische weg
vóór nieuwbouw van Mill House
Uitgeest – Er zijn geen beden-
kingen tegen nieuwbouw voor 
Mill House en de hobbyvereni-
ging Fabo aan de Zienlaan. Dat 
bleek tijdens de raadsvergade-
ring van donderdag 27 januari. 
Het voorstel werd met meerder-
heid van stemmen door de raad 
aangenomen. 
Alleen CDA was tegen, omdat 
deze partij denkt dat het allemaal 
te veel geld gaat kosten. 750.000 
euro is het geschatte bedrag 
voor de nieuwbouw. Wethouder 
Sely: “Bij raadsbesluit van 25 ju-
ni 2009  is er al een voorberei-
dingskrediet van 100.000 euro 
beschikbaar gesteld.” Het raads-
besluitwordt voor een periode 

van zes weken ter inzage ge-
legd in het gemeentehuis. Daar-
na doet het college de raad een 
voorstel  in de raadsvergadering 
op 26 mei. Vóórdat er dus echt 
gebouwd gaat worden, is het 
een lange bureaucratische weg.

Burgerinitiatief
Lou Winter (foto) is geen onbe-
kende bij de raad als het om een 
burgerinitiatief gaat. In de raads-
vergadering van september is bij 
raadsbesluit het principeverzoek 
van de firma Putter voor het bou-
wen van 38 woningen in het ont-
werpbestemmingsplan voor dit 
grondgebied vastgesteld. Het 
betreft het woningbouwplan aan 

het Meerpad, namelijk op de 
percelen in de Langebuurt, huis-
nummers 9 en 15. Lou Winter 
en met hem 45 gelijkgestemden 
maakt zich zorgen over de nau-
we en verkeersgevaarlijke ont-
sluiting om te komen en te gaan 
van het Meerpad naar de Lange-
buurt. Ze noemen het een doem-
scenario. 
“Denk je eens in”, aldus Lou, 
“welke verkeerssituatie (slecht 
zicht) er ontstaat als er dage-
lijks 58 auto’s van de bestaan-
de en de nieuwe bewoners naar 
de Langebuurt komen. Het hek 
is helemaal van de dam, als het 
hek van de schoolappartemen-
ten weer open gaat. Vervolgens 

zwijgt de firma Putter over fase 
II, waar ook nog eens zeven wo-
ningen op de tekening zijn gesi-
tueerd.” Winter gaf ook een sug-
gestie voor een betere verkeers-
situatie. Putter zou het Meerpad 
als inrit kunnen gaan gebrui-
ken en de bestaande uitrit van 
zijn huidige bedrijfslocatie om 
naar de Langebuurt te komen, 
kunnen handhaven. Middels 
het burgerinitiatief verzocht Lou 
Winter donderdag de raadsleden 
om hun instemming te overwe-
gen. Burgemeester Mieke Baltus 
zei er later op terug te komen.

Viva IJmond
Omtrent de Viva Zorggroep 
IJmond zijn er minder gunsti-
ge berichten te vermelden. Men 
heeft er te veel mensen aange-
nomen voor gespecialiseerde 
huishoudelijke verzorging (ghv) 
voor mensen met psychosociale 

problemen  en mensen, die  ern-
stig lichamelijk gehandicapt zijn. 
Maar bij een door de vier 
IJmondgemeenten (Beverwijk, 
Heemskerk, Velsen en Uitgeest) 
gehouden pilot blijken er maar 
twee tot drie mensen te zijn, die 
daarvoor in aanmerking komen. 
Besluit van directeur Lucien 
Ruth was om de salarissen van 
de aangenomen ghv-ers te kor-
ten. Bovendien vroeg men hulp 
voor de tekorten aan de IJmond-
gemeenten. Maar die zijn niet 
van plan bij te dragen. 
Wethouder Klaas Boer: “Er is een 
brief van de IJmondgemeenten 
verzonden naar de directie en 
naar de ondernemingsraad om 
te wijzen op het oplossen van 
de eigen bedrijfsvoering.” (Mar-
ga Wiersma)

Regio - Mineralen, stenen, half-
edelstenen, fossielen, dit alles is 
te zien op zaterdag 5 februari in 
buurtcentrum Het Spectrum te 
Heemskerk tijdens de open dag 
en markt van GEA Kring Kenne-
merland.  
Met als extra een vitrine minera-
len. Buurtcentrum Het Spectrum 
is gelegen aan de overkant van 
de Laurentiuskerk aan het Lau-
raplein 1. 

De markt is open van 10.00 tot 
16.00 uur. De toegangsprijs is 
een euro voor volwassenen en 
vijftig cent voor kinderen van 6 
tot 11 jaar. 

Mineralen, fossielen en meer...

Onderhoud van rietkragen 
maakt branden noodzakelijk
Regio - In natuurgebieden rond 
het Alkmaardermeer, Weijenbus 
en Vroonmeer, Het Die en in de 
Eilandspolder gaan medewer-
kers van Landschap Noord-Hol-
land de komende weken het riet 
langs sloten en plassen maai-
en. Het maaisel zal worden ver-
brand. Het branden van het ge-
maaide riet is onvermijdelijk om-
dat afvoeren op veel plekken on-
mogelijk of bijzonder duur is. De 

gemeenten in dit gebied hebben 
hiervoor toestemming gegeven. 
De werkzaamheden duren ui-
terlijk tot half maart. Uiteraard 
proberen de medewerkers van 
Landschap Noord-Holland hin-
der te voorkomen.
Het rietwerk is nodig om de flo-
ristische waarden van de rietkra-
gen te behouden. 
Verschillende soorten orchidee-
en bijvoorbeeld groeien alleen 

in jaarlijks gemaaid riet. Ook 
voor weidevogels is het goed om 
een open landschap te hebben 
aan het begin van het broed-
seizoen. Toch laten de rietmaai-
ers ook delen van een rietkraag 
of rietveld staan. Het overjari-
ge riet vormt namelijk een pri-
ma schuilplek voor allerlei die-
ren. Zo zijn er vogels die bij voor-
keur een nest bouwen in overja-
rig riet. Ook voor allerlei insecten 
is overjarig riet van belang. Wel 
wordt voorkomen dat rietkragen 
dichtgroeien met bomen. Voor 
nadere informatie Landschap 
Noord-Holland, 088-0064455.

Lezing met als thema: 

Liefdesrelaties met toekomst
Uitgeest - Encounter is een we-
reldwijde vrijwilligersorganisatie 
die zich bezig houdt met het ver-
beteren van liefdesrelaties. Leny 
en Jaap Klaver uit Uitgeest zijn 
aangesloten bij Encounter Ne-
derland. Jaap Klaver vertelt: “En-
counter organiseert een lezing 
door Prof. Dr. Alfons Vansteen-
wegen op 9 februari in Haarlem 
in het kader van Marriage Week 
2011. Dit is de week voorafgaand 
aan Valentijnsdag. In deze week 
willen we wat meer aandacht 
oproepen voor het positieve van 
het huwelijk ofwel de duurzame 
relatie.” 
Vansteenwegen heeft de ga-
ve om op een boeiende wijze 
te vertellen met vele levensech-
te en voor iedereen herkenba-
re voorbeelden. Hij is de schrij-
ver van bestsellers als: Liefde is 

een werkwoord, Vreemdgaan 
met je partner en Als liefde zo-
veel jaar kan duren. Het thema 
van de lezing is Liefdesrelaties 
met toekomst. “Encounter be-
staat al ruim 30 jaar in Neder-
land en omdat we ervan over-
tuigd zijn dat met respect en op 
een liefdevolle manier commu-
niceren niet alleen tussen man 
en vrouw zijn vruchten af werpt 
maar ook ver buiten die eenheid, 
zoals naar eventuele kinderen, 
familie, vrienden en werkomge-
ving. Door deze lezing willen we 
wat meer bekendheid aan onze 
organisatie geven.”

De lezing is voor iedereen toe-
gankelijk en wordt gehouden in 
het Nova College,  Zijlweg 203, 
Haarlem. Aanvang 20.00 uur, en-
tree 7,50 euro.

Onderzoek GGD Kennemerland

Scholieren ervaren hun 
gezondheid als ‘goed’ 
Uitgeest - Van de scholieren uit 
de klassen twee en vier van het 
voortgezet onderwijs vindt 85% 
zijn gezondheid goed of heel 
goed, 14% antwoordt ‘gaat wel’ 
en 1% ervaart zijn gezondheid 
niet zo best, of zelfs slecht. 

Dit blijkt uit onderzoek van 
GGD Kennemerland onder 7.600 
scholieren. Het onderzoek vond 
plaats tussen oktober 2009 en 
januari 2010 in opdracht van tien 
gemeenten, waaronder Uitgeest. 
De GGD herhaalt het onderzoek 
over een aantal jaren.

Psychisch welbevinden
Van de scholieren in Uitgeest 
voelt 16% zich psychisch onge-
zond. Het gaat om meer meisjes 
(22%) dan jongens (11%), meer 
vmbo- (22%) dan havo/vwo-
leerlingen (11%) en meer vier-
de- (20%) dan tweedeklassers 
(14%).

Voeding
Tien procent van de scholie-

ren uit Uitgeest ontbijt minder 
dan vijf keer per week en vol-
doet daarmee niet aan de ont-
bijtnorm. Dit is gunstiger dan het 
regionale gemiddelde, dat 16% 
bedraagt. 
Meer vierde- (13%) dan tweede-
klassers (9%) voldoen niet aan 
de ontbijtnorm. Van de scholie-
ren uit Uitgeest eet 73% niet el-
ke dag groente (regio 62%) en 
63% eet niet elke dag fruit (regio 
62%). De fruitnorm van minstens 
twee stuks fruit per dag wordt 
door 84% niet gehaald (regio 
eveneens 84%).  

Alcohol
In de maand voorafgaand aan 
het onderzoek heeft bijna de 
helft (48%) van de scholieren uit 
Uitgeest alcohol gedronken. Het 
regionale gemiddelde is 44%. 
Het verschil met de regio is het 
grootst bij de groep vmbo-scho-
lieren, de groep havo/ vwo-scho-
lieren uit Uitgeest drinkt niet 
meer dan regionaal. Een kwart 
van de scholieren (26%) is in de 

maand vóór het onderzoek dron-
ken/aangeschoten geweest, dit 
is meer dan regionaal (21%).  

Drugs
Tien procent van de scholieren 
uit Uitgeest gebruikte hasj/wiet 
in de maand voorafgaand aan 
het onderzoek. Het regionale ge-
middelde is 8%. Het percentage 
recente gebruikers is voor vm-
bo-scholieren hoger dan regio-
naal en voor havo/vwo-scholie-
ren juist lager. 
Recent gebruik van hasj/wiet 
komt meer voor bij vierde- (19%) 
dan bij tweedeklassers (3%), 
meer bij vmbo- (17%) dan bij 
havo/vwo-leerlingen (2%) en 
meer bij jongens (14%) dan bij 
meisjes (5%). Eén procent van 
de scholieren uit Uitgeest ge-
bruikte ooit ghb en 3% heeft ooit 
harddrugs gebruikt.

Seksualiteit
Veertien procent van de scho-
lieren uit Uitgeest heeft ge-
slachtsgemeenschap gehad. 
Van de scholieren die wel eens 
geslachtsgemeenschap heb-
ben gehad, heeft 30% niet al-
tijd een condoom gebruikt. 12% 
vindt homoseksualiteit ‘erg raar’ 
of ‘verkeerd’, Bekijk voor het hele 
onderzoek de website ggdken-
nemerland.nl. 
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De vier vrouwen van 
Willem van Oranje
Uitgeest - De voorstelling ‘De 
vier vrouwen van Willem van 
Oranje’ heeft in de Rijswijkse 
Schouwburg en in Muzee Sche-
veningen al tot uitverkochte za-
len geleid. Vier actrices spelen 
een prachtig spel met de ge-
schiedenis en tonen de karakters 
op een speelse en onvergetelij-
ke manier, in samenspraak met 
elkaar, ook al leefden ze slechts 
gedeeltelijk gelijktijdig. Via de 
vier vrouwen komt de persoon 
van Willem van Oranje voor het 
voetlicht. 

De vier vrouwen van Willem van 
Oranje worden gespeeld door: 

Albertine de Kanter, Anna Nico-
laï, Ellen Verheij en Gepke Wit-
teveen
Deze voorstelling wordt ge-
houden op vrijdag 18 febru-
ari om 20.15 uur in thea-
ter De Zwaan. Kaartverkoop: 
ww.dorpshuisdezwaan/pro-
gramma/reserveren,
 bij boekhandel Schuyt, Middel-
weg 139 en aan de deur van het 
theater op de avond van de voor-
stelling. Jongeren tot 25 jaar 50% 
korting op toegangsbewijs. Ver-
koop alleen via e-mail: kaartver-
koopdezwaan@gmail.com o.v.v. 
jongerenkorting of aan de deur 
op de avond van de voorstelling. 

Lemon Tree en Sunshine 
Cleaning in het Filmhuis 
Uitgeest - Deze maand biedt het 
Filmhuis De Zwaan mooie films 
aan uit zeer uiteenlopende gen-
res. Op vrijdag 11 februari wordt 
de film Lemon Tree vertoond. Re-
gisseur Eran Riklis heeft hiermee 
een relevant verhaal willen ver-
tellen, daar het verhaal een para-
bel is voor het Israëlisch-Pales-
tijns conflict.
Op zondag 27 februari volgt de 
Amerikaanse ‘feel good’ film 
Sunshine Cleaning, van de ma-
kers van Little Miss Sunshine, 
vorig seizoen ook vertoond in 
het Filmhuis. 
Lemon Tree vertelt het verhaal 
van Salma, die sinds de dood 
van haar man leeft van de be-
scheiden opbrengsten van haar 
citroenbomen. Wanneer de Isra-
elische minister van Defensie en 
zijn echtgenote haar buren wor-
den, eisen de Israëlische gehei-
me diensten dat het groepje ci-
troenbomen om veiligheidsre-
denen verdwijnt. Salma weigert 

echter de schadevergoeding die 
door de minister wordt voorge-
steld en besluit de zaak voor het 
Israëlische Hooggerechtshof te 
brengen.

In Sunshine Cleaning hebben 
Rose en haar zus Norah moeite 
om rond te komen en beginnen 
een ongewoon schoonmaak-
bedrijf dat gespecialiseerd is in 
misdaadlocaties. De zussen wor-
den gesteund door hun vreem-
de vader Joe (Alan Arkin) die 
helemaal in hun idee mee gaat. 
Sunshine Cleaning is een bitter-
zoete komedie over een oncon-
ventionele familie die de ‘Ame-
rican dream’ nastreeft en in een 
wereld van idealen en chaos te-
gelijk probeert te leven.

Beide films beginnen om 20.15 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt en bedra-
gen vijf euro inclusief kopje kof-
fie/thee. 

Poppenkast, breakdance en 
klaverjassen bij Kindervreugd
Uitgeest - Zaterdag 5 februari 
zijn Jan en Katrein op bezoek bij 
Kindervreugd. In de poppenkast 
beleven zij een spannend avon-
tuur. Ze beginnen om 14.00 uur 
en het duurt tot ongeveer 15.00 
uur. Tussendoor is er limona-
de. Leden van de speeltuin mo-
gen gratis naar binnen, niet-le-
den betalen een euro. 
Op zaterdag 5 februari zijn er 

ook weer breakdancelessen 
vanaf 10.00 uur in het clubge-
bouw. Het duurt tot 11.30 uur. 
Wie mee wil doen, trekt makke-
lijke kleding aan. 

Elke eerste maandag van de 
maand wordt een klaverjas-
avond georganiseerd. Maan-
dag 7 februari wordt gestart om 
20.00 uur in het clubgebouw. 

Uitgeest - Naar aanleiding van 
het 40-jarig jubileum van gym-
vereniging Unitas zijn de vol-
gende activiteiten binnen de les-
groepen geagendeerd. Vanaf fe-
bruari krijgen de damesleden 
van de keepfit en bodyshape 
op dinsdag, woensdag en don-

Activiteiten bij jubilerende Unitas
derdag twee weken gastlessen 
Zumba van ervaren docenten. 
In de maanden maart en april 
gaan de recreatiemeisjes naar 
een activiteit buiten de sportzaal.  
De selectie- en jongtalent turn-
sters trainen in het voorjaar 
met activiteiten in een turnzaal 

Volg de boete
Regio - De internetservice waar 
burgers de gegevens van bekeu-
ringen zelf kunnen bekijken, is 
nu ook operationeel in de poli-
tieregio Kennemerland. Het gaat 
om snelheids- en roodlichtover-
tredingen die fotografisch zijn 

vastgelegd op wegen in de re-
gio Kennemerland. Via de websi-
te www.mijnpolitiebureau.nl kan 
degene die een bekeuring heeft 
ontvangen met
zijn DigiD inloggegevens of met 
het Burgerservicenummer en 
wachtwoord inloggen. Bezoe-
kers kunnen alleen de ‘eigen’ 
overtredingen bekijken. 

in Heemskerk. De peuters- en 
kleuters gaan in maart en april 
naar een sport- en speelcen-
trum. De M.B.V.O.-dames dine-
ren in een horecaleerschool. Bij 
Unitas is het mogelijk om een 
keer te komen meesporten. Zie 
www.unitasuitgeest.nl.

Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van volleybalvereniging 
Voluit ziet er als volgt uit. Woens-
dag 2 februari: VCC\’92 DS 4 - 
Voluit DS 4 om 19.30 uur, net zo-
als V.V.Ouderkererk DS 1 - Vol-
uit DS 2 en Spaarnestad HS11 - 
Voluit HS 1. VCC\’92 HS 5 - Vol-
uit HS 2 speelt om 21.00 uur. Vrij-
dag 4 februari: Phoenix DS 3 - 
Voluit DS 5 om 21.00 uur. Zater-
dag 5 februari: The Setfight... MI 
2 - Voluit MI 2 om 9.00 uur, om 
10.00 uur Voluit MI 2 - Zaanstad 
MI 4, Voldin XC 2 - Voldin MC 2, 
Voluit MI 1 - Clam Dycke MI 4. 
Om 11.00 uur Voluit MI 3 - VIP 
MI 4 en Onix 2 MI 2 - Voluit MI 
1, om 11.30 uur Croonenburg MI 
4 - Voluit MI 3 en VCC\’92 DS 3 - 
Voluit DS 3 om 18.00 uur. 

Programma Voluit

Uitgeest - Op 9 en 10 februa-
ri zijn kleuters en hun ouders 
welkom op de open dagen van 
openbare basisschool De Palt-
rok. Tijdens de informatieoch-
tend op woensdag van 9.30 tot 
10.30 uur en donderdag van 
14.00 tot 15.00 uur kunnen ou-
ders een kijkje nemen in het ge-
bouw en kennismaken met de 
directie. Leden van de Ouder-
raad en de Medezeggenschaps-
raad zijn ook aanwezig. De kleu-
ters van juf Annemiek en Wilma 
verwelkomen de  ‘nieuwe’ kinde-
ren in hun groep,. Apart een af-
spraak maken kan via directeur 
Dirk Brinkhuis, tel.: 313650. 

Open dag Paltrok

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
   

BENT U GEK OP WALNOTEN ??
Hebben wij er een feestelijk taartje van gemaakt....
helemaal nieuw en erg lekker !
Van woensdag t/m woensdag:

APPELPENCEES
‘n traktatie.... van € 3,- nu   2 stuks  € 2,50 !!
Dit weekend:                                                    NIEUW !!!!

WALNOTEN SCHUIM TAARTJE
3 pers. ter kennismaking€ 4,50 !!

www.bakkerijputter.nl
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Veel schade na branden

Castricum – Afgelopen don-
derdag heeft de dienstdoende 
ploeg op verzoek van het verple-
gend personeel metingen ver-
richt op een van de paviljoens 
van Dijk en Duin. De medewer-
kers hadden een vreemde lucht 
waargenomen en sommige van 
hen kregen last van hoofdpijn. 
De uitgevoerde metingen toon-
den aan dat er geen gevaarlijke 
stoffen aanwezig waren. Na wat 

ventilatie kon het personeel ge-
rust worden gesteld en konden 
de brandweerlieden terug naar 
de kazerne. 
In de nacht van woensdag op 
donderdag rond 02.50 uur is de 
brandweer gealarmeerd voor 
een uitslaande brand in een wo-
ning van Parnassia Bavo op de 
hoek van de Zeeweg.
Omdat het direct al bekend was 
dat het een uitslaande brand be-

trof, is direct opgeschaald naar 
middelbrand. De bewoner had in 
grote haast het pand verlaten en 
de politie ontfermde zich inmid-
dels over hem, toen de brand-
weer arriveerde. Via een brand-
kraan op 40 meter van het pand 
kon de brandweer snel de blus-
watervoorziening in orde maken 
en met de bluswerkzaamheden 
beginnen. Het betrof een vrij-
staande woning waarvan de ge-
hele zolderverdieping in brand 
stond. Er werden in totaal zes 
stralen lage druk ingezet, goed 
voor een blussende werking van 
in totaal 1200 liter per minuut.
Na circa 20 minuten kon het sein 
brandmeester worden gege-
ven. De nabluswerkzaamheden 
hebben tot 6.00 uur geduurd. 
De brandweer heeft in totaal 25 
mensen ingezet. De schade aan 
het monumentale pand is enorm 
en wordt door de brandweer ge-
schat op circa 250.000 euro.

Vorige week dinsdagavond rond 
17.30 uur kreeg de alarmcen-
trale een brandmelding. Van-
af het Rusthof werd er rook en 
vuur gesignaleerd in de flatwo-
ning aan de Dorpsstraat. Omdat 

het hoogbouw betrof werd naast 
twee brandweerwagens ook een 
hoogwerker naar de brand gedi-
rigeerd. Aan de achterzijde van 
de flat was de brand bij aan-
komst van de brandweer al zo 
heet dat de schuifpui het had 
begeven en het vuur naar bui-
ten kwam.
Door een snelle inzet van een 
zestal spuitgasten kon de brand 
die in de slaapkamer woedde 
worden geblust en kon tevens 
een kat worden gered. De spuit-
gasten moesten in eendrachtige 
samenwerking de meegenomen 

blusslangen via de kelder door 
het trappenhuis voeren hetgeen  
werd bemoeilijkt door vele deu-
ren en bochten. De hoogwer-
ker werd gereed gehouden aan 
de voorzijde van de flat aan de 
Dorpsstraat, die enige tijd afge-
sloten was voor het verkeer. Een 
half uur na aankomst kon het 
sein brandmeester worden ge-
geven. De brand is waarschijnlijk 
ontstaan door een defecte tele-
visie. De schade aan de woning 
is enorm, vooral omdat de brand 
gepaard ging met intense zwarte 
rook. Foto’s: Giel de Reus.

Uitslaande brand van monumentaal pand op de Zeeweg.

De ravage na de brand in de flatwoning.

Concert van Foursome
Akersloot - Plezier maken in 
muziek, dat is wat de vier van 
Foursome nu al weer tien jaar 
samen doen. De groep viert dit 
jubileum met een tour langs acht 
Noord-Hollandse kerkjes. Op 
zondag 13 februari geeft Fourso-
me een concert in het kerkje van 
Akersloot aan het Dielofslaantje. 

Geïnspireerd door het Noord-
Hollandse landschap compo-
neerde en arrangeerde Four-
some Nederlandse en Engel-
se luisterliedjes. Ook brengt de 
groep Ierse en Keltische balla-
des; liedjes over liefde, verlan-
gen en hoop, woede, spijt en ver-
driet. Met de kleurrijke stemmen 

en de akoestische instrumenten 
komen de liedjes in de intieme 
sfeer van het kerkje helemaal tot 
hun recht. 

Voor de pauze brengt Foursome 
nummers van de cd die de groep 
ter gelegenheid van het jubileum 
heeft uitgebracht. De cd heeft de 
curieuze titel ‘Ik zing liever niet’.  
En dat terwijl  de groep eigen-
lijk niets liever doet dan zingen 
en muziek maken. Hoe dat zit, is 
na het concert helemaal duide-
lijk. Na de pauze blikt de groep 
terug op 10 jaar muziekplezier. 
Liedjes van het prille begin tot 
en met het laatste uur, waarbij 
het experiment niet wordt ge-
schuwd. Aanvang 15.00 uur. Toe-
gang 8 euro.

Hafa zet zich in voor 
het sociaal carnaval
Limmen - Op 10 februari zullen 
zowel Harmonie Excelsior Lim-
men als Fanfare Emergo Castri-
cum een benefietconcert geven 
op de Brink te Castricum.
Stichting Sociaal Carnaval zet 
zich in voor mensen met een 
verstandelijke beperking en stelt 
zich tot doel om jaarlijks een 
groots carnavalsfeest te organi-
seren voor hen.
Zij zijn tot dit initiatief gekomen 
door de vele bezoeken die car-
navalsverenging ‘De Windtrap-
pers’ uit Castricum aan Ahoy te 
Rotterdam bracht, waar een der-
gelijk festijn al vele jaren georga-
niseerd wordt en waar men ruim 
1000 geestelijk gehandicapten 
een fantastische dag aanbiedt. 

Men was hiervan zo onder de in-
druk dat men zei dat dit toch ook 
mogelijk moest zijn in de regio 
Noord Holland.
Het carnavalsfeest zelf is op zon-
dag 13 februari, maar op de don-
derdag ervoor geven Harmo-
nie Excelsior en Fanfare Emergo 
een benefietconcert. Dit om geld 
in te zamelen dat het carnavals-
feest mede mogelijk maakt.
Om 20.00 uur neemt Excelsior, 
onder leiding van Liesbeth Zon-
neveld, haar plaats voor het po-
dium in en kan het publiek ge-
nieten van onder andere muziek 
uit Mary Poppins. Ook speelt Ex-
celsior een werk van Philip Spar-
ke; de eerste twee delen uit ‘Sui-
te from Hymn of the Highlands’. 

En Excelsior maakt een uitstapje 
naar Japan, met het werk ‘Fanfa-
re Mi-Chi-Bi-Ki’ van Satoshi Ya-
gisawa.
Na een korte pauze brengt Fan-
fare Emergo, onder leiding van 
Onno Appelo, haar werken ten 
gehore. Zij spelen onder andere 
‘Valley of Pinios’ van Kevin Hou-
ben. Hiernaast kan het publiek 
nog een gevarieerd aantal wer-
ken verwachten, waaronder ‘the 
Heat’s on’ van Sammy Nestico 
en ‘Seize the Day’ van Peter Gra-
ham.
Vorig jaar was het de eerste keer 
dat beide orkesten in een tent 
optraden en deze keer wordt 
dan ook een volle tent verwacht, 
waarbij het publiek kan genieten 
van de diversiteit in de harmo-
nie- en fanfareklanken en tevens 
bijdraagt aan het slagen van het 
Sociaal Carnaval.
Aanvang concert 20.00 uur, toe-
gangsprijs 5 euro.

Gemeenteraad besluit 
over beleid dierenwelzijn
Castricum - Als de raad don-
derdag 3 februari de Beleidsnota 
Dierenwelzijn vaststelt, heeft de 
gemeente Castricum ook offici-
eel een dierenwelzijnsbeleid. 

De belangrijkste wettelijke taak 
van de gemeente is ervoor te 
zorgen dat dode dieren van 
straat worden gehaald en zieke, 
gewonde en gevonden dieren 
twee weken lang worden opge-
vangen en verzorgd. Deze taken 
worden voor Castricum uitge-
voerd door de Dierenambulan-
ce Kennemerland, het Dierente-
huis Alkmaar en het Knaagdie-

rencentrum in Heiloo. Zij ontvan-
gen een vergoeding van de ge-
meente voor hun werk. Komend 
jaar verbetert de gemeente de 
voorlichting over dierenwelzijn. 
De gemeentegids en de websi-
te krijgen een apart hoofdstuk-
je over dierenwelzijn. Hondenbe-
zitters vinden hier bijvoorbeeld 
informatie over opvoedingstrai-
ning, aanlijnplicht en hondenlos-
loopgebieden. 
De beleidsnota is vanaf don-
derdag 27 januari te vinden op 
www.castricum.nl bij de agen-
da en stukken voor de gemeen-
teraad.

Ruud van Zon expo-
seert in Streetscape
Castricum - Streetscape orga-
niseert iedere maand een ex-
positie met werken van kunste-
naars uit Castricum en omge-
ving. In februari kunnen buurt-
bewoners en passanten genie-
ten van kunstwerken, gemaakt 
door Ruud van Zon uit Heems-
kerk. Zijn kleurrijke werk is te 
zien in het pand van Vaalburg 
op de hoek Pernéstraat/Henri 
Schuytstraat in Castricum. 

Deze maand is bij Streetscape 
het fotoportret ‘De aap’ te zien 
naast het schilderij ‘De Aap’ dat 
in opdracht van fotografe Saskia 

Steenbakkers gemaakt is door 
Annelies Reevers. Saskia heeft 
in samenwerking met twaalf Ne-
derlandse kunstenaars de Chi-
nese Dierenriemserie gemaakt. 
In deze serie zijn twaalf kunste-
naars in hun eigen schilderij ge-
portretteerd. 

Streetscape is een gesloten ga-
lerie waarin iedere laatste zon-
dag van de maand een nieuwe 
expositie wordt ingericht. Voor 
informatie Saskia Steenbak-
kers, tel. 06-49994244 of Ruud 
van Zon, tel. 0251-237918/06-
20275053.
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Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

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

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

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

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

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

OPENBARE 
BEKENDMAKINGEN
Vergadering Commissie Samenlevingszaken
De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare 
vergadering op maandag 7 februari in de raadzaal van het 
gemeentehuis, Middelweg 28. De vergadering begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
- Bespreking Wijkwerkplannen 2010-2011.
- Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog.

Vergadering Commissie Grondgebiedzaken
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare 
vergadering op dinsdag 8 februari in de raadzaal van het 
gemeentehuis. De vergadering begint om 20.00 uur en op 
de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Mondelinge informatieverstrekking over de uitwerking van 
de plannen voor ‘De Kagerhoek’.
- Bespreking principebesluit handhaving situatie De 
Eendenkooi.
- Voorstel tot vaststellen projectbesluit Sluisbuurt 11.

Vergadering Commissie Algemene Zaken en Financiën
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt een 
openbare vergadering op donderdag 10 februari in de 
raadzaal van het gemeentehuis. De vergadering begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
- Voorstel tot vaststelling van de eerste wijziging van de 
Legesverordening Uitgeest 2011.
- Voorstel tot het invoeren van Burgernet in 2011.
- Voorstel tot vaststelling van de eerste begrotingswijziging 
2010.
- Voorstel tot vaststelling van de tarieven voor de 
gemeentelijke sportaccommodaties 2011.
- Voorstel tot begrotingswijziging i.v.m. uitbreiding 
jongerenwerk.
- Voorstel straatnaamgeving project Meerpad.
- Voorstel inzake groot onderhoud gemeentehuis.

Vergunning collectes
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend 
dat vergunning is verleend aan de onderstaande instanties 
voor het houden van een collecte in Uitgeest:
Het Nederlandse Rode Kruis, afd. Uitgeest  
19 t/m 25 juni 2011
Alzheimer Nederland     
7 t/m 12 november 2011 

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden 
tot het indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij 
het Stafbureau. Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit 
een bezwaarschrift indienen binnen zes weken na deze 
bekendmaking.

Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Ontvangstdatum
25-01-2011 OV 2011-012 Melis Stokelaan 1-3 Plaatsen 
reclameobject    
25-01-2011 OV 2011-013 Weeg 6 Oprichten woning en 
aanleggen in- uitrit 
31-01-2011 OV 2011-015 Sternstraat 8 Uitbreiden woning

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

Afgegeven omgevingsvergunningen  
Verzenddatum
02-02-2011 Prinses Margrietstraat 1 Plaatsen dakkapel   
02-02-2011 Waterdief 77 Plaatsen twee dakkapellen  
02-02-2011 Bonkenburg 2 Vervangen monumentale poort
02-02-2011 Voormalig HMS-terrein Dempen en baggeren 
waterloop, graven waterloop en verplaatsen van een 
uitstroomvoorziening                                                                                      
02-02-2011 Vrijburglaan 6 Plaatsen erker    
    
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen afgegeven of geweigerde 
vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken 
met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit te 
worden ingediend en gericht te worden aan Burgemeester 
en wethouders. 

Verleende bouwvergunning van rechtswege         
B2 2010-004 Westergeest 65 Oprichten woning
                                                 
Een bezwaarschrift dient zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk 
na bekendmaking van het besluit te worden ingediend en te 
worden gericht aan Burgemeester en wethouders. Inlichtingen 
over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
tegen afgegeven of geweigerde vergunningen zijn verkrijgbaar 
bij de afdeling Publiekszaken.

Verdaging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken 
bekend dat zij in het kader van artikel 3.9 lid 2 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, hebben besloten voor de 
volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn 
te verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

De op 24 december 2010 ingekomen aanvraag om 
omgevingsvergunning met kenmerk B2 2010-007 voor het 
uitbreiden van de woning aan de Sternstraat 2A te Uitgeest.

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een 
bezwaarschrift tegen dit besluit 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.

Gemeente kiest voor GP Groot
De gemeente Uitgeest heeft een nieu-
we overeenkomst getekend met GP 
Groot waarbij dit bedrijf de komende 
vijf jaar wederom de inzameling van 
het afval in de gemeente Uitgeest 
gaat verzorgen.
GP Groot kwam bij de inschrijving 
het beste uit de bus op het totaal 
van duurzaamheid, kwaliteit en 
prijs. Het bedrijf haalt al zes jaar het 
restafval, gft en grof huishoudelijk 
afval op in de gemeente
Uitgeest. Door de nieuwe overeen-
komst wordt dit vanaf 1 april nog 
eens met vijf jaar verlengd.

Voor de inwoners van Uitgeest ver-
andert er niets: het ophaalschema 
blijft van kracht dat al sinds janu-
ari in werking is (zie elders op deze 
pagina).
‘Met deze gunning heeft GP Groot 
aangetoond qua tariefstelling in 
combinatie met aantoonbare eisen 
op gebied van maatschappelijke 
verantwoordelijkheid, betrouwbaar-
heid en kwaliteit als beste te zijn 
beoordeeld’, aldus Wim Horeman, 
directeur van het bedrijf. ‘Wij zijn 
zeer tevreden dat wij deze Europese 
aanbesteding hebben gewonnen.’

Burgerlijke stand

OVERLEDEN
J. Deken, 93 jaar

Doe jezelf een schone straat cadeau

Met hetzelfde 
gemak, gooi je 
het vuil in de 

afvalbak
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Castricum - Stichting WOL 
houdt een boekverkoping op 
zaterdag 12 februari van 14.00-
16.00 uur op Kerkweg 9 in Lim-
men en woensdag 16 februari in 
Castricum in de tuin van kapitein 
Rommel van 14.00-15.30 uur.
Stichting WOL bestaat dit jaar 
25 jaar en start haar feestjaar 
met een boekverkoping ‘Boeken 
voor boeken’. In Burkina Faso 
zijn heel weinig boeken beschik-
baar en daar wil men met de op-
brengst van deze boekenactie 
iets aan doen. Kinderen maken 
van de nood een deugd en groe-
peren zich om samen een boek 
te lezen. 
Tijdens de boekverkoping zijn 
onder andere spannende, reis-, 
kijk- en kookboeken te vinden. 
Hiertussen zit ook een enkel stu-
die- of hobbyboek. Voor meer 
informatie kan men bellen naar 
Trudi 072-5055124 of Johanna 
0251-679374.

Boeken voor 
boeken bij WOL

Cursus vogels 
herkennen
Castricum - Op zaterdag 4 april 
start Peter Zwitser een cursus 
vogels herkennen.
De gehele cursus, van acht we-
kelijkse dagdelen, vindt buiten 
plaats, waarbij theorie en prak-
tijk gelijktijdig aan bod komen. 
Deze cursus is bedoeld voor be-
ginners, die wel vaak vogels zien, 
maar moeite hebben de verschil-
lende soorten op naam te bren-
gen. De excursies zullen meestal 
in de vroege ochtend plaatsvin-
den. Ook zullen er twee avond-
excursies zijn. Bij de cursus 
hoort een boek voor beginnende 
vogelkijkers en een cd met ge-
luiden.
Meer informatie: www.peter-
zwitser.nl/excursies. Aanmelden 
kan tot 1 maart via peterzwit-
ser@zonnet.nl. 

“It giet oan, ofte-
wel het gaat door!”
Limmen - Donderdagavond be-
zochten ruim 65 belangstellen-
den de discussie en informa-
tieavond over de aankomende 
Bloemendagen van Limmen. Er 
was een kleine spanning voel-
baar want waren er wel 25 aan-
meldingen binnengekomen? Dit 
aantal was nodig om de Bloe-
mendagen in dezelfde vorm te 
houden en niet te centreren.
Voorzitter Cees van den Berg 
presenteerde de avond en op 
punt een van de agenda stond 
het doorgaan van de Bloemen-
dagen. Op zaterdag 22 januari 
waren er 23 aanmeldingen bin-
nen gekomen maar er werd nog 
gewacht op enkele ploegen die 
wel hadden toegezegd maar zich 
nog niet ingeschreven hadden. 
Tussen 22 januari en 27 janua-
ri is er contact gezocht met deze 
ploegen en zo werd het aanmel-
dingsaantal gehaald! Op deze 
avond kwamen er zelfs nog meer 
aanmeldingen binnen. ‘It giet 
oan, oftewel het gaat door’. Met 

deze woorden deelde de voor-
zitter van de Stichting Bloemen-
dagen mee dat de Bloemenda-
gen in zijn oude vorm doorgaan. 
Hierdoor worden de Bloemenda-
gen gehouden zoals elk jaar. Dit-
maal wel met veel meer volwas-
sen mozaïeken, onder andere 
gemaakt door ‘oud’ prikploegen 
die weer mee willen werken aan 
dit unieke evenement. 
Iedereen van de Stichting Bloe-
mendagen Limmen is verheugd 
dat er zoveel voorinschrijvingen 
zijn en dat via de mail zulke po-
sitieve reacties binnenkwamen.
Het beloven dit jaar zeer succes-
volle Bloemendagen te worden 
met een groot aantal mozaïeken. 
Niet alleen de makers maar ook 
de bezoekers gaan een mooie 
week tegemoet.

De Bloemendagen Limmen wor-
den dit jaar gehouden van za-
terdag 30 april t/m donderdag 
5 mei. Bezoek ook de website: 
www.bloemendagenlimmen.nl..

Limmen - Een 12-jarige jon-
gen uit Alkmaar werd donder-
dag rond 8.30 naar het zieken-
huis gebracht na een aanrijding 
op de Rijksweg. Een 44-jarige 
automobilist uit Castricum wil-
de de Uitgeesterweg in slaan en 
zag daarbij waarschijnlijk de fiet-
ser over het hoofd. De jongen is 
met klachten aan zijn heup en 
enkel overgebracht naar het zie-
kenhuis. 

Aanrijding fietser

Kerk viert feest met 
ouders en kinderen
Castricum - Op zondag 6 fe-
bruari wordt er in de Maranat-
hakerk een klein feestje gevierd 
met kinderen en ouders. Op de-
ze zondag is er een gezinsdienst 
waar kinderen in de basisschool-
leeftijd centraal staan. Deze ge-
zinsdienst is een nieuw initiatief 
van de Protestantse gemeen-
te Castricum. Per keer wordt 
de kerkdienst mede voorbereid 
door enkele ouders van kinderen 
tussen vier en twaalf jaar.
Jacolien en Mariëlle, twee ou-
ders die deze keer meewerken 
aan de voorbereiding van de ge-

zinsdienst: “We proberen er een 
vrolijke, opgewekte viering van 
te maken, die aansluit bij de be-
levingswereld van kinderen. We 
hebben een prachtig kinderver-
haal gekozen over geven van-
uit je hart. Echt mooi voor kinde-
ren, maar het zet onszelf ook aan 
het denken: ‘wie sluit ik eigen-
lijk in mijn hart?’ Zo’n gezins-
dienst is dus voor kinderen en 
ook een beetje voor ouders.” De-
ze gezinsdienst wordt gehouden 
vanaf 10.00 uur en duurt een uur. 
Voor de allerkleinsten is er ook 
nog een crèche geregeld.

Speel-o-theek viert 
haar 20e verjaardag
Castricum - Twee moeders, die 
een speelgoed-uitleen in Cas-
tricum misten, richtten in 1990 
Speel-o-theek Humpie Dumpie 
op. Nu, twintig jaar later, wordt 
de speel-o-theek nog steeds 
door vrijwilligers draaiende ge-
houden. Met steeds weer nieuw 
en verantwoord speelgoed, maar 
er staan ook nog puzzels en 
speelgoed uit 1990 in de kast.
Alhoewel de speel-o-theek in 
1990 werd opgericht, werd de-
ze op 9 februari 1991 voor het 
eerst geopend. Er werd begon-
nen met alleen speelgoed, maar 
na acht jaar werd er ook een 
spel-o-theek toegevoegd, voor 
gezelschapsspellen voor jong en 
oud. Inmiddels horen deze twee 
onlosmakelijk bij elkaar en kan 
men alles lenen met één abon-
nement.
Vele vrijwilligers zijn gekomen 
en gegaan. Vaak met hun eigen 
kinderen, die konden spelen ge-
durende het werk van hun moe-
ders. Zodra de kinderen echter 
te oud werden voor het geboden 
speelgoed (tot ongeveer 7 jaar) 
vertrokken de vrijwilligers weer, 
om zich bezig te houden met an-
dere activiteiten. Inmiddels be-
staat het team uit 15 enthousi-
aste vrijwilligers, zowel moeders 
als oma’s.
De speel-o-theek wil graag stil-

staan bij het 20-jarig bestaan, 
door op 12 februari ook de deu-
ren te openen voor alle oud-
medewerk(st)ers. Om bij te pra-
ten met oud-collega’s en om te 
zien wat er in de loop der tijd 
veranderd is en welk speelgoed 
zij zelf nog hebben ingebracht 
of uitgeleend. Zij zijn welkom 
gedurende de openingstijd van 
de speel-o-theek, van 11.00 tot 
13.00 uur in de bibliotheek van 
Castricum. Een aantal van hen 
wordt al persoonlijk benaderd, 
maar niet van iedereen zijn ge-
gevens bekend. Het huidige vrij-
willigersbestand hoopt op een 
grote opkomst.
Natuurlijk zijn ook belangstel-
lenden uitgenodigd om een kijk-
je te komen nemen. Wie in fe-
bruari lid wordt, krijgt hierbij 
gratis leentegoed, zodat het eer-
ste speelgoed gratis geleend kan 
worden. Om alvast een indruk te 
krijgen van wat de speel-o-theek 
te bieden heeft kan de website 
bezocht worden: www.sotcastri-
cum.nl
De speel-o-theek doet op 19 
maart ook mee aan de actie ‘NL 
Doet’. Er worden vrijwilligers uit 
de omgeving gezocht om de op-
bergkasten van het speelgoed 
weer een frisse uitstraling te ge-
ven. Iedereen kan zich hiervoor 
aanmelden via de website.

In de rij voor een kampeerplaats
Kijkzondag bij de Ken-
nemer Duincampings
Castricum - Voor camping Bak-
kum is dit een speciale kijkdag. 
Sinds enkele jaren worden de 
laatste seizoensplaatsen op de-
ze zondag vrijgegeven. Dit zorgt 
voor bijzondere momenten. De 
lijst met geïnteresseerden be-
vat bijna 300 namen en het aan-
tal plaatsen dat vrij komt is maar 
25. Omdat het principe geldt wie 
eerst komt, die eerst maalt, zul-
len zaterdagavond al de eerste 
geïnteresseerden gespot wor-
den. Gebrand op de plaats van 
hun keuze nemen ze geen en-

kel risico. Voor de vroege vogels 
wordt er koffie verzorgd.
Het restaurant op de camping, 
Eethuys de Duynen, zal extra 
vroeg open gaan en voor deze 
bijzondere gelegenheid ontbijt 
serveren.
Verder is er veel aandacht voor 
Valentijn. Op de andere twee 
Kennemer Duincampings, cam-
ping Geversduin en camping de 
Lakens worden er diverse acties 
georganiseerd. 
Zondag 6 februari van 10.00– 
16.00 uur zijn de recepties open.
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NK jeugd marathon kwalifica-
tie lonkt naar Menno Schaap
Castricum - Afgelopen woens-
dag werd al weer de vierde 
jeugdmarathon wedstrijd verre-
den op de baan in Alkmaar. Drie 
jeugdleden vertegenwoordigden 
de VKIJ (Vereniging Kennemer 
IJsbaan). 
Tijdens deze marathon heeft 
Menno Schaap zijn positie op 
de derde plaats kunnen handha-
ven. Menno staat met 90 punten 
nu negen punten voor op num-

mer vier. In zijn klasse (HPA) ma-
ken de nummers 1 t/m 3 kans 
op een startbewijs voor het NK 
jeugd marathonschaatsen. On-
danks dat Stella Muthert (DPA) 
alleen kans heeft gezien de laat-
ste twee marathons mee te rij-
den stijgt ze in het klassement 
van de negende naar de achtste 
positie en heeft 45 punten. Thom 
de Vries handhaaft zijn vijfde po-
sitie met 78 punten.

V.l.n.r.: Thom de Vries, Menno Schaap, Stella Muthert.

Castricum - Waza-ari of Ippon? Nee, dit is geen onderdeel van het 
programma ‘Op zoek naar de nieuwe Dennis van der Geest.’ Op basis-
school De Klimop wordt een judoproject gehouden. Op de judomat le-
ren de kinderen onder andere achterwaarts valbreken en de judorol. 

Waza-ari of Ippon?

Aanmelden voor 
de JeugdSportPas
Castricum - Kinderen kunnen 
zich tot 16 februari inschrijven 
voor de JeugdSportPas (JSP) van 
Sportservice Kennemerland. De 
JSP biedt kinderen uit de groe-
pen 1 tot en met 8 van het basis-
onderwijs in Castricum, de mo-
gelijkheid om met een sport ken-
nis te maken bij een vereniging 
of organisatie, zonder verde-
re verplichtingen. Voor vijf euro 
mogen de kinderen doorgaans 
vier lessen meesporten. De les-
sen van JSP, verzorgd door er-
varen of gediplomeerde trainers, 
worden gegeven in maart. Na 
JSP 3, die in het teken staat van 
de balsporten, volgt in mei nog 
een laatste blok. Elke periode is 
er een nieuw sportaanbod. Aan-
melden voor JSP 3 kan van 4 tot 
16 februari. Doe dit via de speci-
ale JSP link die te vinden is op: 
www.sportservicekennemerland.
nl of via het formulier dat de kin-
deren via de school krijgen. 

Multimate jeugd badmintontoernooi
Castricum - De jeugd van de 
Badmintonvereniging Castricum 
maakt de afgelopen jaren een 
gestage groei in het aantal leden 
door. Om deze leden de moge-
lijkheid te geven om in recreatie-
ve en wedstrijdsfeer zich te kun-
nen ontwikkelen heeft de bad-
mintonvereniging een toernooi 
georganiseerd. 
Multimate Castricum heeft zich 
bereid verklaard om als hoofd-
sponsor van dit toernooi op te 
treden. Hiermee is een solide ba-
sis gelegd om dit toernooi meer-
dere keren te kunnen organise-
ren. Het enthousiasme van de 
jeugd is een belangrijke factor 
in de groei van de jeugd, aldus 
jeugdcoördinator Ben Cretier. 
Hij prijst zich gelukkig dat het 

enthousiasme van de jeugd en 
hun ouders groot is. “Jaren is het 
aantal jeugdleden een zorg voor 
onze vereniging geweest. Een 
aantal jaren geleden is de ba-
sis gelegd voor het huidige suc-
ces. Het gezellig en leuk kunnen 
badmintonnen is wederom on-
der de aandacht gebracht. Met 
minimale middelen is een be-
gin gemaakt om de jeugd weer 
te gaan versterken. Hierbij stond 
spelvreugde en motivatie boven-
aan, wedstrijden spelen kwam 
daarna. Twee jaar geleden is de 
jeugd van BCC ook weer in de 
badmintoncompetitie gestart. 
Met wisselend succes hebben 
onze jeugdleden wedstrijden ge-
speeld in de regio Noordwest. 
Op dit moment spelen er twee 

competitieteams.” En dan nu we-
derom een stap voorwaarts, een 
eigen toernooi. 
Op zaterdag 5 februari wordt het 
toernooi gehouden. Er zijn twee 
klasses, recreatief- en compe-
titieniveau. Op deze dag zal de 
jeugd van Castricum en andere 
verenigingen uit de omtrek hun 
best doen om winnaar te wor-
den. De flexibele opzet heeft er-
voor gezorgd dat men op het 
laatste moment nog aanpassin-
gen kan doen in het wedstrijd-
schema. Dus afhankelijk van 
het definitieve aantal inschrij-
vingen kan men nog aanpassin-
gen doen. De wedstrijden wor-
den vanaf 10.30 uur tot ongeveer 
13.30 uur gespeeld in sporthal 
De Bloemen in Castricum. 

Afzwemmers in januari
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’ te Castricum.
Deze maand kan men 48 kan-
didaten feliciteren met hun be-
haalde diploma.
Op woensdagmiddag 5 janua-
ri werd er voor diploma C afge-
zwommen. Isabel van Baar, Giel 
van den Berg, Valentina Boon, 
Asja Iliasova, Laura Kiel-Clayton, 
Lensa Saïd, Lotte Verdonkschot, 
Cillian Willems en Bram Wok-
ke hebben goed alle eisen voor 
C aan hun supporters laten zien. 
Zij hebben nu hun ‘Zwem-ABC’ 
en zijn daarmee heel vaardig in 
het water.
Op woensdagmiddag 12 janua-
ri was er een introductieles voor 
de ouders van én de kinderen, 
die binnenkort voor hun eerste 
zwemlessen voor het A-diploma 
komen. 

Op vrijdag 14 januari is er tijdens 
de eigen les door een groep van 
zes kandidaten afgezwommen 
voor de drie verschillende snor-
keldiploma’s. Met vinnen, duik-
bril en snorkel moeten verschil-
lende vaardigheden gedaan 
worden en op een verschillend 
niveau voor de verschillende di-
ploma’s. 
Die zijn met goed resultaat afge-
legd door: Anna Gouw en Den-
nis de Jong voor Snorkelen 1, 
Robin Heydeman voor Snorkelen 
2, en Nena van Dijk, Vigo Mie-
dema en Sophie Oberink voor 
Snorkelen 3.
Op woensdag 19 januari was 
het een grote groep kandida-
ten, die voor het diploma A af-
zwommen. Maar liefst 21 kandi-
daten hebben met goed gevolg 
de eisen voor het eerste zwemdi-
ploma afgelegd. Dit waren: Jes-
se Beentjes, Ilse Bloedjes, Cari-
sia Botero, Kayleigh Castricum, 
Ruben van Dalen, Nikki Dekker, 

Zoë van der Eng, Bram de Ja-
ger, Norah Kelders, Maud Kop-
pes, Nienke Kos, Lieke Liefting, 
Bloys Muys, Bram Noordermeer, 
Floyd Ooms, Chafiero Podiwong-
so, Lucas Smit, Fedor Verberne, 
Johanneke Vorstman, Dunya Ze-
dake en Roy Zonneveld. 

Op 26 januari werd er door 22 
kandidaten afgezwommen voor 
het B-diploma. Voor het B-di-
ploma worden er meer vaardig-
heden van de kandidaten ge-
vraagd dan voor het A-diplo-
ma. De kandidaten,die díe vaar-
digheden allemaal beheersten 
en deze goed aan hun fans en 
de zweminstructeurs hebben la-
ten zien, zijn: Beau Amor, Robbie 
Baltus, Mees Beijer, Rose Borst, 
Quinty Brand, Lasse van Drue-
nen, Dirk van Egmond, Wouter 
Glorie, Sacha Hollenberg, Mirte 
Kaandorp, Tijgo Koet, Bryan Ko-
nijn, Julian van der Kraan, Morris 
Le Duc, Rowin Leijstra, Kiki Pijl-
man, Luuk Putter, Jens Smit, Di-
on Stengs, Sunny Tervoort, Lara 
Vaalburg en Merle Vermorken.

Clubkampioenen bij Vere-
niging Kennemer IJsbaan
Castricum - Afgelopen zater-
dag werden voor het seizoen 
2010/2011 de clubkampioen-
schappen verreden bij de VKIJ 
(Vereniging Kennemer IJsbaan) 
op de baan in Alkmaar. 
Een temperatuur van -2 en wind-
stilte waren de omstandigheden 
die ervoor zorgden dat er span-
nende wedstrijden waren en 
veel persoonlijke records scher-
per gezet werden. In totaal stre-
den 24 rijders in de diverse ca-
tegorieën voor de prijzen. Naast 
spannende wedstrijden, veel 
persoonlijke records en een en-
kel gesneuveld clubrecord kon-
den de rijders ook genieten van 
een wedstrijd met Koen Verwe-
ij. Met veel ontzag keken voor-
al de jeugdige schaatsers dan 
ook naar de 500 meter waar 
Koen een tijd van 37,54 secon-
den neerzette. De vete in de fa-
milie Tabak duurt voort. Tijdens 

de wedstrijd maakte Tako Tabak 
zijn woorden waar na de vorige 
wedstrijd en zette zijn vader Eric 
Tabak terug op de derde  plaats 
door zelf als tweede te eindi-
gen. Dit met een minimaal ver-
schil van 494 punten (00,49 se-
conden).

Uitslagen clubkampioenschap-
pen: Dames pupillen: 1. Stel-
la Muthert, 2. Julia de Vries, 3. 
Reina Borst. Heren pupillen: 1.  
Thom de Vries. Dames junio-
ren C: 1. Roos Tabak, 2. Roos de 
Haan, 3. Doeschka Kos. Heren 
junioren C: 1. Menno Schaap, 
2.  Pascal Remmers. Dames ju-
nioren B: 1. Karlijn Stet, 2. Eva 
Struijf. Heren junioren B+ juni-
oren A+ neosenioren+ senio-
ren+ masters: 1. Rutger van de 
Klip, 2. Tako Tabak, 3. Eric Tabak. 
Clubrecord: Thom de Vries HPA 
500 meter 59,17 seconden.



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
2 februari 2011

2 maart: Verkiezingen Provinciale Staten

Stemmen met stempas én legitimatie

Wethouder Zonjee eerste klant

Clusius de markt op

Op woensdag 2 maart zijn de stembu-
reaus weer open voor de verkiezingen, 
ditmaal voor de Provinciale Staten. De 
stemlokalen openen hun deuren om 
7:30 uur en zijn tot 21:00 uur voor u ge-
opend. U moet uw stempas meenemen 
(die ontvangt u per post in de eerste 
helft van februari) én een legitimatie-
bewijs dat nog geldig is of anders niet 
langer dan 5 jaar verlopen is. 

Wethouder Marianne Zonjee was vrij-
dagochtend 28 januari de eerste klant 
bij leerlingen van het Clusius College op 
de Castricumse weekmarkt. In een eigen 
kraam verkopen de leerlingen produc-
ten die ze bij de praktijkvakken op het  
Clusius College zelf hebben gemaakt.

Directeur Uger Pekdemir van de Rabo-
bank Noord-Kennemerland verrichtte de 
opening. De bank heeft lessen in onder-
nemen verzorgd op het Clusius College 
en zorgde voor een startkapitaal en een 
lening voor het project.

Tot de zomervakantie is de kraam op 
de weekmarkt present. Te koop zijn er 
de producten die bij de praktijkvakken 
Techniek, Voeding, Plantenteelt, Groen-
voorziening en Cultureel Kunstzinnige 
Vorming zijn gemaakt.

Tien ‘marktkooplui’, leerlingen van het 
Clusius College, doen zo praktijkervaring 
op ondernemen, inkopen en verkopen. 

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



AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot 
bouwzaken dient u vooraf een afspraak te maken. 
U kunt hiervoor contact opnemen met de receptie 
(tel. 0251-661122).

Omgevingsvergunning
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen om een omgevingsvergunning, waarbij de 
reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, 
ontvangen.
291210 Brugstraat/Vaartkant in Limmen
 Het vervangen van een stalen 
 voetgangersbrug.
180111 De Brink in Castricum
 Het kappen van 2 populieren.
 Kleibroek in Castricum
 Het kappen van 2 populieren.
190111 Koningsdam in Limmen
 Het kappen van bomen.
 Scheerling in Castricum
 Het kappen van 2 elzen.
200111 Duinenbosch 3 in Castricum, 1901 NT
 Het slopen van diverse panden.
210111 Jo Vincentstraat 17 in Castricum, 
 1902 MD
 Een deel van de garage betrekken bij de 
 woning.
220111 Neeltje Groentjestraat 4 in Castricum,
 1901 RM
 Het realiseren van een tuinkamer.
250111 Geversweg 2a in Castricum, 1901 NW
 Het verwijderen van asbesthoudende 
 dakbedekking.

RECTIFICATIE
In de publicatie van 19 januari 2011 stond:
100111 H. Casimirstraat 20 in Castricum, 1901 TP
 Het plaatsen van een dakopbouw

Dit moet zijn:
100111 H. Casimirstraat 20 in Castricum, 1901 TP
 Het plaatsen van een dakkapel

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verlengingsbesluiten genomen waarbij de termijn van 
behandeling wordt verlengd met max. 6 weken.
250111 Buurtweg 43( plan vierhuysen kavel 8) in 
 Akersloot
 Het bouwen van een woning
260111 Kerkweg 2 in Limmen, 1906 AW
 Het plaatsen van lichtreclame, het realiseren 
 van een in/-uitrit, het wijzigen van de gevels 
 en de indeling van de begane grond.

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 3 februari 2011 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan 
gedurende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffing op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
 Buurtweg 43a in Akersloot, 1921CJ
 Het bouwen van een schuur/berging.

Gedurende de inzagentermijn van 6 weken kan een 

belanghebbende mondeling of schriftelijk zijn ziens-
wijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van 
een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken 
met team BWB, bereikbaar via (0251) 66 1122.
Wij wijzen u erop dat alleen beroep tegen de uitein-
delijke beschikking kan worden ingediend als de in-
diener ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking en hij belanghebbende is.

verleende vergunningen
Verleende omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
190111 Hoocamp 13 in Akersloot, 1921 WB
 Het plaatsen van een dakkapel.
240111 Louise de Colignystraat 27 in Castricum,
 1901 TM
 Het plaatsen van een dakopbouw.
250111 Oude Haarlemmerweg 3 in Castricum,
 1901 NB
 Het uitbreiden van de verdieping.

Van rechtswege verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen van rechtswe-
ge hebben verleend, omdat binnen de beslistermijn 
geen besluit is genomen:
200111 Henri Dunantstsingel 56 in Castricum, 
 1902 EB
 Het uitbreiden van de woning.
 Rijksweg 9 in Limmen, 1906 BC
 Het bouwen van 5 garageboxen.
 Mendelssohnstraat 30 in Akersloot, 
 1921 XB
 Het uitbreiden van een woning.
240111 Van Speykade 59 in Castricum, 1901 XB
 Het realiseren van een in-/uitrit.
260111 Bakkersplein 1c in Castricum, 1901 EM
 Het plaatsen van een reclamebord

Verleende bouwvergunning
270111 Heereweg 17 in Castricum, 1901 MA
 Het bouwen van een woning.

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).
Voorlopige voorziening
Wie tegen een besluit een bezwaar- of beroepschrift 
indient, kan bij de rechtbank om een voorlopige 
voorziening vragen. Het indienen van een bezwaar- 
of beroepschrift schorst namelijk de werking van het 
betreffende besluit niet op en soms is dat wel wen-
selijk.  Op grond van artikel 8:81 Algemene wet be-
stuursrecht kan daarvoor, indien onverwijlde spoed 
dat gelet op de betrokken belangen vereist, een zgn. 
verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een bezwaar- of 
beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Bouwvergunningen met ontheffing
260111 Meester Dekkerstraat 11 in Castricum,
 1901 PV
 Het plaatsen van een tuinkamer.

270111 Dr. Leenaersstraat 7 in Castricum, 
 1901 AR
 Het uitbreiden van een woning, en het 
 wijzigen van een dakkapel. 

Ontheffingen artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
260111 Rijksweg 31a in Limmen, 1906 BC
 Het realiseren ven een ijssalon/broodjeszaak.

Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen vanaf morgen gedurende 6 weken ter in-
zage bij de balie BWB. Een belanghebbende kan bin-
nen 6 weken na de dag waarop het besluit ter inzage 
is gelegd een beroepschrift indienen bij de Rechtbank 
Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar). Voor de behandeling van een beroepschrift 
is griffierecht verschuldigd.
Voorlopige voorziening
Zie boven

BestemmingsplAn
Kennisgeving ontwerpbestemmingsplan ‘Breede-
weg 50 te Castricum’.
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Breede-
weg 50 te Castricum’ ter inzage ligt. 
Het plangebied bestaat uit de percelen Breedeweg 50 
en 50a te Castricum. Het plan voorziet in realisatie 
van 4 appartementen in het bestaande bedrijfspand.
Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 
donderdag 3 februari tot en met woensdag 16 
maart 2011 ter inzage op het gemeentehuis, afde-
ling Dienstverlening aan de Zonnedauw 4 te Limmen. 
Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.
nl en www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn van 6 weken kan een ie-
der  mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen 
bij de gemeenteraad, postbus 1301, 1900 BH Cas-
tricum, onder vermelding van ‘zienswijzen ontwerp-
bestemmingsplan ‘Breedeweg 50 te Castricum’. Voor 
het indienen van een mondelinge zienswijze en voor 
meer informatie kunt u een afspraak maken met de 
heer R. van den Haak, tel. 0251-661152.

BekendmAking 
koopzondAgen 2011
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken bekend dat de volgende koopzonda-
gen voor 2011 voor de gemeente Castricum zijn aan-
gewezen. Het betreft de volgende dagen:
• 17 april
• 22 mei
• 19 juni
• 24 juli
• 21 augustus
• 27 november
• 18 december

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

Castricum, 2 februari 2011

kruising duinpad/duinenboschweg 
tijdelijk afgesloten
Met ingang van 27 januari is het terrein 
van Dijk en Duin (tijdelijk) niet meer te 
bereiken vanaf de zuidzijde. Autover-
keer is alleen mogelijk via de toegangs-
weg aan de Zeeweg. Fietsers en brom-

fietsers kunnen voorlopig nog wel via 
de zuidzijde het terrein bereiken.

De rioleringswerkzaamheden nemen on-
geveer 2 à 3 weken in beslag. Dit is af-

hankelijk van de weersomstandigheden.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met dhr. J. van der Peet, tel. 
bereikbaar van maandag t/m donderdag 
op (0251) 661 114.




