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Verhalentafel, lever een bijdrage 
aan de geschiedenis van Uitgeest 
Uitgeest - Het Historisch Infor-
matie Punt in de bibliotheek is 
een plek waar geschiedenis ge-
maakt wordt. En die geschiede-
nis maken, daar kunnen de in-
woners van Uitgeest aan mee-
werken! Vanaf woensdag 16 
maart ligt op deze tafel een boek 
waarin de geschiedenis van Uit-
geest voor en door Uitgeesters, 
opgetekend kan worden.
Wie weet wat over het Uitgeest 
van vroeger of kent mooie, ont-
roerende, spannende of leuke 

verhalen over Uitgeest in vroe-
ger dagen? 
Wie weet nog hoe het was om in 
Uitgeest te wonen omstreeks het 
begin van de vorige eeuw, of tij-
dens de oorlog? Hoe ging het er 
toe op school, welke sport beoe-
fende men en waar deed men 
dat? 
Al dit soort verhalen, geschreven 
door Uitgeesters, wil men bij het 
Historisch Informatie Punt graag 
verzamelen in het boek. Dit boek 
komt ter inzage te liggen op de 

‘stamtafel’ in het Historisch In-
formatie Punt in de bibliotheek 
Uitgeest en iedereen mag er in 
lezen en er over praten. Wie een 
bijdrage heeft, kan dit handge-
schreven, getypt, getekend, met 
foto’s of wat men verder nog kan 
bedenken, nu al inleveren bij de 
bibliotheek in Uitgeest, of mailen 
naar info@obijmond.nl, zodat ze 
het boek alvast kunnen vullen 
met verhalen en dergelijke. De 
enige voorwaarde is dat de tekst 
in een A4 plastic hoes past.

Uitgeest – Plaatsgenoot Rianna 
Galiart van atletiekvereniging Ly-
curgus heeft bij het Nederlands 
kampioenschap atletiek indoor 
voor senioren op het onderdeel 
polsstokspringen gewonnen. 
Met een hoogte van 4.11 m won 
zij dit onderdeel voor de vierde 
keer. Menno Schouten kwam uit 
op de 800 m. Zaterdags liep hij 

Goud voor Rianna bij NK senioren
in de serie een nieuw persoon-
lijk record van 1.53.53 seconden. 
In de finale zondag moest hij ge-
noegen nemen met een achtste 
plaats met een tijd van 1.58.68 
seconden. 
Cliff Ellsworth kwam tenslotte uit 
op de 400 meter, met een tijd van 
50.68 seconden werd hij zesde in 
zijn serie. 

Carnaval voor kinderen
Uitgeest - Op zaterdag 5 maart 
organiseert speeltuinvereniging 
Kindervreugd de jaarlijks terug-
kerende carnavalsochtend. Dit 
jaar moeten de kinderen zich 
vooraf aanmelden voor het car-
navalsfeest. Dit kan via www.in-
schrijven.speeltuinuitgeest.nl.
 Inschrijven kan van zondag 20 
februari tot en met zondag 27 fe-
bruari. De carnavalsochtend be-
gint om 10.00 uur in het gebouw 
aan de Middelweg 108-110 in 
Uitgeest. Alle kinderen tussen de 
vier en twaalf jaar die zin hebben 
om mee te feesten zijn welkom. 

Niet-leden betalen twee euro. 
Zaterdag 19 februari is er weer 
een workshop bij de speeltuin. 
Er wordt een naambord versierd. 
Kinderen tussen acht en twaalf 
jaar kunnen van start gaan om 
14.00 uur. Niet-leden betalen 
twee euro. 
Op donderdag 24 februari is er 
een kienmiddag. Kinderen vanaf 
vier jaar zijn welkom. De kinde-
ren van vier tot en met zes jaar 
komen onder begeleiding. Voor 
iedereen is er een prijs. Ook hier 
wordt aan niet-leden een entree 
van twee euro gevraagd.  

Uitgeest - Zondag omstreeks 
3.30 uur hielden politieagenten 
op de Populierenlaan een dron-
ken automobilist aan. Dit was 
een 18-jarige jongeman uit Wor-
mer. Hij had een promillage van 
1,24. Voor een beginnend be-
stuurder veel te hoog en zijn rij-
bewijs is daarom ingevorderd. Er 
is proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt.

Drankrijder

Uitgeest - Op 21 en 22 febru-
ari vindt een boardingtoernooi 
plaats in Sport- en Tenniscen-
trum Uitgeest. Diverse teams van 
FC Uitgeest, ADO, ODIN, Lim-
men, HSV, De Kennemers, Vi-
tesse’22, Meervogels, Castricum, 
Dem en De Foresters doen mee, 
van de B tot en met de F junio-
ren. Op maandag beginnen de F 
om 9.00 uur, de E om 12.15 uur 
en de D om 16.15 uur. Dinsdag 
beginnen de C om 9.00 uur en 
de B om 12.15 uur. Dinsdag ko-
men er waarschijnlijk ook G-elf-
talen in actie die strijden om de 
bekers vanaf 16.15 uur. 

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

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

Vermist:
Schoollaan Limmen : grote grijs-
cyperse kater, gecastreerd, wit 
snuitje, witte bef, buik en staart-
punt, wat wit aan de poten, 3 
jaar, Dikkie Dik. 

Middenweg/Kerkelaan Limmen: 
zwarte gecastreerde kater, 9 jaar, 
Sem.

Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251-658504.
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Vrouw gewond bij 
eenzijdig ongeval
Castricum - Op woensdag-
avond omstreeks 18.25 uur raak-
te een 21-jarige vrouw uit Uit-
geest gewond bij een eenzijdig 
ongeval op de Provincialeweg in 
Castricum. 
De vrouw reed in een personen-
auto en week uit voor een paar 
overstekende eenden. Zij verloor 
hierbij de macht over het stuur 
en raakte in de berm. De auto 

kwam tegen een boom tot stil-
stand. 
De vrouw werd door omstanders 
uit haar auto gehaald. Zij werd 
voor onderzoek en behandeling 
overgebracht naar het Medisch 
Centrum Alkmaar. Hier is zij ter 
observatie opgenomen. De Pro-
vincialeweg werd tot 19.00 uur 
voor het verkeer afgesloten. Fo-
to: Giel de Reus.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
31-01-2011: Joep Pieter, zoon 
van R.D. Nota en A.P. van Dam, 
geboren te Alkmaar. 01-02-2011:  
Tom, zoon van L. Oorthuizen en 
R.B. Menouane, geboren te Alk-
maar. 02-03-2011: Ivan Andrew, 
zoon van R.G. van den Toorn en 
Y.M. Dondokha, geboren te Cas-
tricum. 05-02-2011: Daya, doch-
ter van S. Raghosing, geboren 
te Alkmaar. 05-02-2011: Mats, 
zoon van D. Vollers en P. Aalbers, 
geboren te Castricum. 07-02-
2011: Dorus Engelbertus, zoon 
van M.C. Steeman en M. Zonne-
veld, geboren Castricum.
Wonende te Limmen:
28-01-2011: Carolina, doch-
ter van S. Alves da Silva en B.R. 
Oliveira Franco Correia, geboren 
te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
07-02-2011: Borst, Paul H. en 
Stuifbergen, Barbara, beiden 
wonende te Castricum. 08-02-
2011: Snijders, Michael H. en de 
Vlieger, Monique C., beiden wo-
nende te Castricum. 10-02-2011: 
van Steenoven, Roy en Kaan, 

Bernadette C., beiden wonende 
te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
08-02-2011: Stuifbergen, Petrus 
F., wonende te Castricum en Ro-
mero Cárdenas, Gloria A., wo-
nende te Peru.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
31-01-2011: Gort, René, oud 85 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met M.C. Koster. 04-02-
2011: Dekker, Alida, oud 84 jaar, 
overleden te Castricum. 06-02-
2011: Töller, Carolina K.L., oud 92 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met E. van Bruggen.
Wonende te Limmen:
04-02-2011: Philips, Klaas, oud 
90 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met C.E. Wittig.
Wonende te Bakkum:
05-02-2011: Stolp, Geertje, oud 
83 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd met J. van Ham.
Wonende te Wormerveer:
09-02-2011: van ’t Veer, Ma-
ria J., oud 78 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
H. Krijt. 

Getuigen gezocht van aanrijding
Akersloot - Maandag 7 februa-
ri werd een 11-jarige jongen uit 
Akersloot rond 19.55 uur geraakt 
door een auto toen hij samen 
met een vriend over de Buurtweg 
fietste. Ter hoogte van het Die-
lofslaantje werden zij ingehaald 
door een auto. De jongens gin-
gen achter elkaar rijden. Nadat 
zij waren ingehaald, gingen zij 
weer naast elkaar rijden. Zij wer-

den kort hierna door een twee-
de auto ingehaald. Deze raakte 
het stuur van de jongen die hier-
door viel. De auto reed door. Het 
leek alsof de koplampen niet aan 
waren. De fietser raakte verder 
niet gewond. Hij had een schaaf-
plek op zijn pols en zijn duimen 
deden zeer. De politie is op zoek 
naar getuigen van de aanrijding, 
tel.: 0900-8844.

Castricum - Woensdagmid-
dag omstreeks 16.00 uur kreeg 
de politie melding van een door-
rijder na een aanrijding op het 
parkeerterrein bij het strand. Ter 
plaatse bleek een geparkeerd 
staande personenauto zwaar be-

Doorrijden 
na aanrijding

schadigd te zijn. De veroorzaker 
van de schade was na de aanrij-
ding weggereden. Op basis van 
het door een getuige opgeno-
men kenteken hield de politie la-
ter een 17-jarig meisje uit Land-
smeer aan. Zij had op het par-
keerterrein gereden en de bot-
sing veroorzaakt. Zij reed daarbij 
in de auto van haar oudere zus-
ter, die ook bij de aanrijding aan-
wezig was. 
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Hiphop, ska en sing- 
songwriters in Bakkerij 
Castricum - Vrijdag 18 febru-
ari is er live hiphop in De Bak-
kerij. Dit keer komen Animalis-
tic en Ill Productionz. Animalis-
tic is een duo dat op jazzy beats  
ongecompliceerd rapt. Mc III Pro 
en dj Optimus vormen samen het 
duo III Productionz. Naast de op-
tredens draait dj Dcreal 67 van 
Bumrush Radio. Zaterdag 19 fe-
bruari staat ska op het program-
ma. Jablecna Stava en de Skat-
jes komen optreden Dj Wino 
draait ska- en reggaeplaatjes 
zorgen.

Zondag 20 februari vindt de 
maandelijkse songwriters sun-
day plaats. Dit keer zullen Mar-
ten de Paepe en Johan Borger 
komen optreden. Johan Borger 
is een getalenteerd liedjesschrij-
ver die  betekenisvolle verhalen 
omkleedt met zachte akoesti-
sche gitaarklanken. Marten de 
Paepe maakt muziek op het snij-
vlak van folk en pop. Vrijdag en 
zaterdag is de entree 4,00 euro, 
leden krijgen een euro korting. 
Zondag is er vrij entree. Aanvang 
21:00 uur. 

Johan Baartscheer Kwintet 
bij Jazz Session Vredeburg
Limmen - Het Johan Baart-
scheer Kwintet  speelt bij de Jazz 
Session Club Vredeburg op zon-
dag 20 februari vanaf 16.00 uur.  
De muzikanten spelen main-
stream, eigenlijk is het easy 
jazz. Het niveau is erg hoog. De 

bandleden hebben uiteenlopen-
de muzikale achtergronden, van 
klassiek tot bluesband, van big-
band tot klein combo. 

Zangeres Elma Nijhuis is hun 
boegbeeld.  De toegang is vrij.

Thriller Black Swan in Corso
Black Swan is een psychologi-
sche thriller waarin een gevierd 
ballerina verwikkeld raakt in een 
bittere strijd met een nieuw aan-
stormend talent. Black Swan 
volgt het verhaal van Nina, een 
ballerina in een balletgezelschap 
in New York City. Nina heeft een 
rivale: een nieuwe danseres, Li-
ly. ‘Het Zwanenmeer’ heeft een 
danseres nodig die zowel de wit-
te zwaan met onschuld en ele-

gantie kan spelen als de zwar-
te zwaan, die staat voor bedrog 
en sensualiteit. De rol van wit-
te zwaan is Nina op het lijf ge-
schreven, maar Lily is de beli-
chaming van de zwarte zwaan. 
Nina begint haar duistere kant 
steeds meer te omarmen en tot 
de zwarte zwaan te transforme-
ren, met een obsessie die haar 
ondergang zou kunnen beteke-
nen. 

King’s Speech
Direct na het overlijden van 
zijn vader en het oneervolle af-
treden van zijn broer Edward, 
wordt Bertie (Colin Firth), die al 
zijn hele leven een ernstig stot-

Programma 17 feb t/m 23 feb 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 21.00 uur 
vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 21.15 uur
“The Black Swan”

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag  21.00 uur 

“The Kings Speech”
donderdag, vrijdag, zaterdag, 

zondag, maandag & dinsdag 18.30 uur 
“Sonny Boy”
woensdag 19.00 uur 

“Haar naam was Sarah”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag, dinsdag & woensdag 19.00 uur
“PizzaMaffia”

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 11.30 & 13.45 uur 
“Yogi Beer (NL)  3D” 

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag
& woensdag 11.30 uur 

“Mijn Opa de Bankrover” 
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 13.45 & 16.00 uur 
“Gnomeo & Juliet (NL)” 
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

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

terprobleem heeft, gekroond tot 
Koning George VI van Engeland. 
Zijn land staat op dat moment 
aan de vooravond van een oor-
log, en het volk vraagt wanho-
pig om een leider in deze ban-
ge tijden. 

Woonconsumenten gezocht 
Castricum - In Castricum wordt 
een nieuwe adviescommissie 
wonen opgericht; deskundige 
vrijwilligers beoordelen woning 
en woonomgeving op kwali-
teit. Hiervoor wordt gezocht naar 

naar kritische consumenten om 
zitting te nemen in de nieuwe 
commissie. Nieuwe leden krij-
gen scholing aangeboden. Aan-
melden:  tel. 030-2610475, info@
vacpuntwonen.nl. 

‘De balletjes van de Koningin’
Castricum - De tent op de Brink 
was zondag geheel gevuld met 
carnavalvierders met een ver-
standelijke beperking, een feest 
dat jaarlijks door Stichting So-
ciaal Carnaval wordt georgani-
seerd. 

Er werd gezongen, gedanst, lek-
ker gegeten en gedronken en 
het hoogtepunt was de play-
backshow met Henny Huisman. 

Op de eerste plaats eindigde dit 
jaar Ingrid en Harry uit Heiloo 
met het carnavalslied ‘De balle-
tjes van de Koningin’ van André 
van Duin. (Foto Giel de Reus). 

Rivièra Maison in verkoop bij Oude Raadhuis
Castricum - Op 17, 18 en 19 fe-
bruari wordt tussen 10.00 en 
17.00 uur de Rivièra Maison col-
lectie verkocht van het Oude 
Raadhuis. Het hotel is in nau-
we samenwerking met Rivièra 
Maison ingericht. Twee keer per 
jaar wordt er uitverkoop gehou-
den. Bijna alle artikelen van het 
interieur zijn dan te koop. Daar-
na wordt de inrichting volledig 
gerestyled en aangevuld met 
de nieuwste collectie van Riviè-

ra Maison. Er worden kortingen 
van dertig procent gehanteerd. 
Daarnaast worden olieverfschil-
derijen verkocht van Hetty Piro-
vano. Vanaf donderdag 3 maart 
is de nieuwe inrichting te zien en 
een expositie van Marijke en Rob 
de Vries. 

Lezing Van Weenen herhaald 
Op zondag 6 maart wordt nog-
maals een lezing gegeven over 
de historie het dorp Castricum 

en het Oude Raadhuis aan de 
Dorpsstraat. De lezing met vi-
deobeelden wordt verzorgd door 
Hans van Weenen die geduren-
de het afgelopen jaar vele ver-
rassende en interessante zaken 
heeft ontdekt. De entree voor de 
lezing bedraagt vijf euro, inclu-
sief koffie of thee. De lezing start 
om 15.00 uur in de raadszaal van 
het Oude Raadhuis, Dorpsstraat 
65 in Castricum. De kaartver-
koop start 1 maart. 
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Betrouwbaar en deskundig
Liefting Schermer Auto’s 
aangesloten bij Bovag
Castricum - Liefting Schermer 
Auto’s is voortaan aangesloten 
bij Bovag. Het bedrijf van Hans 
Liefting en Johan Schermer vol-
doet aan alle strenge kwali-
teitseisen die Bovag stelt en dat 
wordt ieder jaar opnieuw gecon-
troleerd. Met deze samenwer-
king bewijst Liefting en Scher-
mer Auto’s eens te meer een be-
trouwbaar bedrijf te zijn, waar de 
monteurs op deskundige wijze 
werken. 
Voortaan verleent het bedrijf 
de Bovaggarantie. “Dat bete-
kent dat standaard zes maan-
den garantie wordt gegeven op 
gebruikte personenauto’s of be-
drijfswagens bij een aankoopbe-
drag van minimaal 4.500 euro”, 
vertelt Hans Liefting. “De garan-
tie wordt ook verleend wanneer 
de prijs minder dan 4.500 euro 
bedraagt, maar méér dan 35% 
van de originele cataloguswaar-
de. Het garantiebewijs is auto-
matisch gekoppeld aan de Nati-
onale Auto Pas, waarmee inzicht 
wordt gegeven in de kilometer-
historie van de auto. Daarnaast 
krijgt onze klanten drie maanden 
garantie op reparaties en onder-
houd en de daarbij gebruikte on-
derdelen.” Wie een nieuwe auto 
bij Liefting Schermer koopt krijgt 
automatisch de fabrieksgaran-
tie, terwijl de klant ook nog eens 
profiteert van de scherpe prijzen 
die hier worden gehanteerd. 
Liefting Schermer heeft twee 
vestigingen; op de Castricum-
merwerf 22 in Castricum en op 
de Heereweg 40 in Bakkum-
Noord. Men kan hier terecht 
voor allerlei zaken; onderhoud 
van alle merken auto’s, apk-keu-
ringen, de vervanging van ban-
den, accu’s, uitlaten et cetera en 
schadereparaties. In de show-
room op de Castricummerwerf 

staat een groot aantal occasions 
in verschillende prijsklassen en 
van diverse merken. Hier vindt 
ook de in- en verkoop van de au-
to’s plaats, er is een wasstraat en 
auto’s kunnen hier grondig wor-
den gereinigd. 
“Tanken kan met een specia-
le door ons uitgegeven tank-
pas waarmee je korting krijgt 
die flink op kan lopen”, zegt Jo-
han Schermer. “Op de Castri-
cummerwerf kan dat 24 uur per 
dag en alleen met deze specia-
le pas. In Bakkum kan de tank-
pas ook gebruikt worden, maar 
wie niet wil profiteren van de ex-
tra korting betaalt gewoon con-
tant op met een bankpas. Dit kan 
tijdens de ruime openingstijden 
van het tankstation.” Volgens Jo-
han hebben beide tankstations 
een regionale functie. “Bakkum 
trekt vooral mensen uit de Eg-
monden, maar ook uit Alkmaar 
en zelfs Heerhugowaard. Zij 
werken bij Tata Steel en passe-
ren het tankstation van en naar 
het werk. Castricum wordt be-
zocht door automobilisten uit de 
gehele IJmond.” Johan richt zich 
in het bedrijf vooral op de olie-
handel die in het verleden werd 
overgenomen van Zonneveld uit 
Limmen. De olie wordt nu voor 
een groot deel verkocht via in-
ternet. 
Op de website www.liefting-
schermer.nl kunnen alle occasi-
ons bekeken worden.  
Liefting Schermer op de Cas-
tricummerwerf is geopend op 
maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 17.30 uur en zaterdag 
van 9.30 tot 16.30 uur. Openings-
tijden in Bakkum zijn van maan-
dag tot en met vrijdag van 6.00 
tot 21.00 uur, zaterdag van 7.30 
tot 20.00 uur en zondag van 9.00 
tot 19.30 uur.  

Uitbreiding bij Dicx 
auto- & motorrijschool
Limmen - Onlangs is Dicx au-
to- & motorrijschool uitgebreid 
met een derde autorijinstructeur 
in de persoon van Bart Lieferink. 
Naast de reeds bekende instruc-
teurs Dick Sassen en Els Melker 
zal Bart zich intensief en fulltime 
bezig gaan houden met het op-
leiden van nieuwe automobilis-
ten, die hij graag de fijne kneep-
jes van het ‘nieuwe’ autorijden 
bij wil brengen. 
Voordat Bart als rijinstructeur 
werkzaam werd, heeft hij zeer 
veel rijervaring opgedaan als 
vrachtwagenchauffeur en hij wil 
deze opgedane ervaring maar 
wat graag overbrengen op zijn 

leerlingen. Tijdens de rijles-
sen wordt er gewerkt volgens 
de methode van de RIS, de Rij-
opleiding In Stappen.  De RIS 
is ontwikkeld door het CBR en 
staat garant voor een volledige 
en zeer goed gestructureerde 
rijopleiding, waardoor de nieu-
we chauffeurs na het behalen 
van het rijexamen goed voorbe-
reid en vooral veilig de weg op 
kunnen.
Door de uitbreiding met Bart als 
extra instructeur, zijn wachttijden 
verleden tijd en kunnen nieu-
we kandidaten dan ook per di-
rect met hun rijopleiding begin-
nen. Doordat Bart hiermee on-

der andere zijn collega Dick Sas-
sen ontlast, is er ook meer ruim-
te in de planning van Dicx mo-
torrijschool gekomen om meer 
motorrijders op te leiden voor 
het motorrijbewijs. Dus ook de 
toekomstige motorrijders kun-
nen volop profiteren van de uit-
breiding bij Dicx auto- & motor-
rijschool.
Meer weten ? Bezoek de websi-
te www.dicxrijschool.nl. Desge-
wenst kan men zich direct via de 
site aanmelden. DICX rijschool 
neemt dan zo spoedig mogelijk 
contact op voor het maken van 
een afspraak voor de eerste rij-
les.

Iedereen welkom op open dag 26 februari

Een huiskamer in het uitvaart-
centrum Barbara-Uitgeest

UItgeest - Wie in het volle le-
ven staat, voelt doorgaans niet 
veel behoefte om stil te staan bij 
de dood. Dat is begrijpelijk. Maar 
vroeg of laat wordt iedereen in 
zijn of haar omgeving en keer ge-
confronteerd met een overlijden. 
En dan is het toch een fijne ge-
dachte als het afscheid van een 
naaste goed verzorgd is. Bij ‘Bar-
bara’ is iedere uitvaart in goede 
handen. Dit is een zorg minder 
voor nu en later.
Op de open dag kunnen alle be-
langstellenden, leden en niet-le-
den, de 24-uurskamer van het 
uitvaartcentrum Barbara komen 
bezichtigen. Want thuis opba-
ren is nu eenmaal niet altijd mo-
gelijk. In deze ruimte is de hui-
selijke sfeer bepalend. De nabe-
staanden krijgen de sleutel en 
kunnen zo dag en nacht bij hun 
dierbare zijn. 

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Tijdens de open dag is onder an-
dere een notaris aanwezig die op 
uw vragen antwoord kan geven. 
Deze kunnen betrekking heb-
ben op een testament, op de af-
wikkeling van een nalatenschap. 
Ook is er een keramiste die een 
aantal urnen zal tonen. Zij ver-
zorgt in haar atelier workshops 
waar met nabestaanden tege-
moet kan worden gekomen aan 
specifieke wensen. Het uitvaart-
centrum beschikt over een ruime 
aula waar men afscheid kan ne-
men en condoleances kan hou-
den. De open dag van Uitvaart- 
en Crematievereniging Barba-
ra vindt plaats op zaterdag 26 
februari van 14.00 tot 16.30 uur 
aan de Niesvenstraat 12 in Uit-
geest, Voor meer informatie: tel.: 
06-53563780, info@barbara-uit-
geest.nl, www.barbara-uitgeest.
nl. 

Tijdens de open dag is er een ex-
positie van urnen en gedenkkunst 
van Urn to Be. 

Buitenspelen in natuur bij nieuwe opvang
jaar. De verbouwing is vorige 
week van start gegaan en het 
buitenterrein wordt geschikt ge-
maakt als speelterrein. 
“De kinderen krijgen, indien no-
dig, een overall en laarsjes aan 
en spelen zoveel mogelijk bui-

ten”, zegt Nel. De kleine dieren, 
die hun huisvesting naast het 
speelterrein hebben, de moes-
tuin, de kapberg met stro, het 
natuurgebied en het duingebied 
dichtbij bieden volop mogelijk-
heden.” 

Bakkum - In juni gaan de deu-
ren open van Het Stokpaardje, 
een kinderopvang in een voor-
malige stal. Initiatiefnemer is Nel 
Valkering. Aan de Jan Miessen-
laan 5 kunnen straks twaalf kin-
deren terecht van nul tot vier 
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Tien dagen feest bij 
tienjarig bestaan Family
Uitgeest - Het is deze week tien 
jaar geleden dat Jacqueline van 
Hoolwerff cafetaria-eethuis Fa-
mily overnam en dat wordt ge-
vierd! Van 21 februari tot en met 
2 maart biedt zij elke dag een 
feestmenu aan voor een aan-
trekkelijke prijs. Iedereen kan 
dan meteen kennismaken met 
de nieuwe inrichting. Want Fami-
ly heeft een metamorfose onder-
gaan en het resultaat is een fris 
en gezellig interieur.
Jacqueline is een gelukkig mens. 
“Onze klantenkring breidt zich 
nog steeds uit. Dat is te danken 
aan de variatie die wij bieden. 
Naast lekkere snacks en versbe-
legde broodjes, hebben we ook 
gezonde maaltijden op het me-
nu. En ik ben ook heel heel blij 
met de nieuwe inrichting. Alles 
is op professionele wijze aange-
pakt, hygiëne voert de hoofdrol, 
maar ook hebben we veel sfeer is 
het eetgedeelte gebracht. En de 

met leer beklede stoelen zitten 
echt heerlijk.” Jacqueline werk-
te bij Family toen de gelegenheid 
zich voordeed het bedrijf over te 
nemen. “Ik begon met drie per-
soneelsleden, ondertussen zijn 
dat er acht.” Dochter Yvonne bij-
voorbeeld, schoonzus Tilly en 
Natasja, die bestempeld wordt 
als een zeer waardevolle kracht. 
“Het team bestaat uit zeven mei-
den en een jongen en de leeftijd 
varieert van 17 tot en met 55 jaar. 
De sfeer onderling is altijd goed.” 
Echtgenoot Ron speelt een rol 
van de betekenis, maar dan op 
de achtergrond. “Zonder hem 
zou ik het allemaal niet hebben 
gered.” Ondertussen is het een 
drukte van jewelste in de cafeta-
ria. “Vooral op vrijdag en zondag 
is het altijd heel druk. Ik denk dat 
we onze succes te danken heb-
ben aan de constante kwaliteit 
die we leveren. Wij werken uit-
sluitend met de allerbeste pro-

ducten en dat proef je natuurlijk.” 
Iedereen in Uitgeest kent de ge-
le auto wel van Family waarmee 
bestellingen worden rondge-
bracht. “Vooral van het personeel 
van bedrijven krijgen we veel be-
stellingen. We bezorgen tussen 
de middag van 12.00 tot 14.00 
uur en ’s avonds van 17.00 tot 
19.00 uur. In de winter bereiden 
we verse stamppotten. Bami, na-
si en macaroni staan altijd op het 
menu, net zoals de vleesgerech-
ten die geserveerd worden met 
patat en frisse rauwkost.” Een 
ander onderdeel van Family is 
de verzorging van catering. “We 
kunnen prachtig opgemaakte 
schotels leveren met warme of 
koude hapjes. En we verzorgen 
ook maaltijden op locatie, zo-
als onlangs een brunch.” Op de 
nieuwe website www.cafertaria-
familyuitgeest.nl staan voorbeel-
den van de hapjes die worden 
gemaakt, creatieve kunstwerkjes 

die er stuk voor stuk heel smake-
lijk uitzien. 

En hoe ziet de toekomst eruit? 
“Met de verbouwing hebben we 
Family een nieuwe impuls gege-
ven om verder te groeien. Steeds 
meer tweeverdieners ontdek-
ken dat ze bij ons lekker én ge-

zond kunnen eten. Ik zie de toe-
komst vol vertrouwen tegemoet!” 
Het adres is Middelweg 50, tel.: 
0251-312434. Bestellingen kun-
nen worden gefaxt: 0251-311167. 
De openingstijden zijn op maan-
dag van 12.00 tot 20.00 uur en 
van dinsdag tot en met zondag 
van 12.00 tot 23.00 uur.

Haarlems schoonmaakbedrijf 
neemt Wajonger wel serieus

Regio - Haarlems schoonmaak-
bedrijf Ruud Zander neemt 
mensen met een Wajong-uit-
kering in dienst. Het bedrijf ge-
looft er in dat mensen met een 
beperking goede werknemers 
zijn. Het bedrijf laat iedereen in 
hun waarde, neemt mensen se-
rieus en biedt de juiste leiding 
en vooral de juiste begeleiding! 
Iedereen met een Wajong-uit-
kering wordt op 11 maart uit-
genodigd kennis te maken met 
het bedrijf op een speciale dag; 
‘De AvonturenBaan’. In samen-
werking met Saplaza worden 
de deelnemers begeleid op de 
klimbaan van het Outdoor Ad-
venturepark.
Directeur Ella Zander: “Ons per-

soneel is ons gereedschap. Wij 
onderscheiden ons door de per-
soonlijke vertrouwensrelatie 
met onze klanten. Zij zien on-
ze mensen elke dag, vaker dan 
dat ik ze zie. Wij maken namelijk 
vooral overdag schoon. De goe-
de band tussen ons personeel 
en hun ‘collega’s’ op de werk-
vloer is onze reclame. Natuur-
lijk hoef je niet hoog opgeleid 
te zijn als je in de schoonmaak-
branche werkt. Maar wij geloven 
dat mensen met een beperking 
dit werk prima kunnen doen. Het 
begint natuurlijk met je afspra-
ken nakomen en je werk secuur 
doen. Maar dan gaat het om de 
uitstraling. Als die prettig is dan 
ontstaat er wederzijdse waarde-

ring. Dat is de basis van een sta-
biele relatie met de klant.” 
Linda Breed, leidinggevende bij 
het schoonmaakbedrijf, vervolgt: 
“Wij laten iedereen in zijn waar-
de. Wij zijn er trots op dat er bij 
ons ook mensen werken met 
een lichte verstandelijke beper-
king. Als het hiermee klikt, dan 
heb je zelfs de beste medewer-
kers die je je maar kan wensen. 
Na het werk zitten we met zijn 
allen hier aan de grote tafel. Ie-
dereen wil dan even zijn verhaal 
kwijt. Ik ben niet meer dan een 
luisterend oor. En valt er toch iets 
recht te zetten dan doe ik dat 
met een kwinkslag. Als we echt 
even streng moeten zijn doen we 
dat natuurlijk niet in de groep. 
Maar daarna laten we weer on-
ze waardering blijken. Persoon-
lijk vind ik dat iedereen een kans 
verdient. En dat kan ik prima in 
mijn werk kwijt. Want een blije 
medewerker zorgt voor een te-
vreden klant!”

Meer weten over werken bij dit 
bedrijf? Op 11 maart is er een 
speciale dag voor Wajongers 
uit Haarlem en omgeving bij De 
AvonturenBaan bij Saplaza. Een 
leuke dag waarbij belangstel-
lenden getest worden of werk in 
de schoonmaak iets voor hen is. 
Het schoonmaakbedrijf heeft het 
initiatief hiertoe genomen, meer 
bedrijven zullen volgen. 
Meer weten of opgeven voor de-
ze KennemerJob AvonturenBaan 
bel dan 06-10075880 of kijk voor 
meer informatie op www.kenne-
merjob.nl. 

Teller staat op 4.000 euro! 
Castricum - Op 7 februa-
ri heeft Lia Kooijman, namens 
haar stichting ‘Hart voor Borst-
kanker’, weer een cheque aan 
het KWF overhandigd. “De teller 
staat daarmee op een totaal van 
14.000 euro en ik ben daar best 
wel een beetje trots op”, zegt zij. 
Het KWF stort dit bedrag weer 
op de rekening van dokter Ni-
co Karssemeijer, verbonden aan 
het Universitair Medisch Cen-
trum Sint Radboud in Nijme-
gen, en belast met een onder-
zoek naar betere opsporingsme-
thoden voor borstkanker. “Het 
begon allemaal met een siera-
denlijn van zilver en zoetwater-
parels met een omgekeerd hart 
als symbool”, vertelt Lia. “Door 
het hart om te keren ontstaat de 
vorm van twee borsten. Inmid-
dels is de collectie aardig uit-
gebreid. Voor alle doelgroepen 
is er wel iets te vinden; tassen, 
schilderijen, grote kettingen, tas-
jes en sieraden voor mobieltjes,  
winkelwagenmuntjes en nog 

veel meer.” Ook dit jaar staat Lia 
op allerlei beurzen, markten en is 
zij van de partij bij allerlei evene-
menten. Daarbij zal nu ook een 
knalroze trabant een prominente 
blikvanger zijn. “De reactie van 
de mensen is zo geweldig als ze 
dit opvallende autootje zien. Ik 
zie alleen maar lachende gezich-
ten en daarmee zie je maar weer 
dat je een zo beladen en pijn-
lijk onderwerp als borstkanker 
een hele positieve wending kunt 
geven. De pijn en verdriet kan 
ik niet wegnemen, maar ik kan 
wel steun en kracht geven door 
te laten zien dat je met een he-
le nare ervaring ook iets positiefs 
kunt doen. Zonder hulp zou ik dit 
natuurlijk nooit voor elkaar heb-
ben gekregen. Mijn dank gaat 
dan ook uit naar een aantal he-
le lieve mensen om mij heen en 
de vele bedrijven hier in Castri-
cum die mij helpen en steunen, 
ieder op zijn eigen manier.” Meer 
informatie is te vinden op www.
hartvoorborstkanker.org. 

Rechts Lia Kooijman en projectbegeleider KWF Willemien de Jager.
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Ook ouderen worden verwend
Gratis rozen voor klanten 
nieuwe bloemenkraam!
Castricum – Goed nieuws voor 
alle mensen die van verse bloe-
men houden en daar niet al te 
veel voor willen betalen. Vanaf 
19 februari staat er op het Kooi-
plein elke zaterdag een grote 
bloemenstal. Hier wordt een as-
sortiment van honderd tot hon-
derdvijftig verschillende soorten 
verse bloemen aangeboden. Op 
die dag krijgt elke klant die vijf 
euro of meer besteed een bos 
rozen cadeau waarop een week 
garantie wordt gegeven!
Peter van der Meij en Ronald 
Minnee zijn de initiatiefnemers. 
“Ik ben geboren op een kweke-
rij”, vertelt de sympathieke Peter. 
“Toen ik zeventien was werkte ik 
al in de bloemengroothandel en 
ik ben nu hoofd inkoop snijbloe-
men. Ronald werkt zelfs al van-
af zijn vijftiende in de bloemen 
en heeft nu dus zo’n 35 jaar er-
varing.” 
Het assortiment bestaat uit bos-

jes tulpen tot exclusieve lelies, 
en van fresia’s tot supergrote ro-
zen uit Ecuador. Er zijn boeket-
ten en ook losse bloemen wor-
den verkocht. “Onze kracht ligt 
in de prijs van de bloemen”, ver-
volgt Peter. “Die kan laag zijn, 
omdat we bijna hele assortiment 
zelf vers inkopen bij de kweker. 
Omdat de bloemen allemaal heel 
vers zijn, kunnen wij een week 
garantie bieden aan onze klan-
ten.” Niet alleen krijgen de klan-
ten op de dag van de opening 
rozen cadeau; de bewoners van 
De Boogaert en Santmark wor-
den ook op bloemen getrak-
teerd. “Omdat wij zoveel ervaring 
hebben in het bloemenvak, kun-
nen mensen met alle vragen bij 
ons terecht. Wij helpen ze graag, 
het liefst met lach en een praat-
je.” De acht meter lange bloe-
menkraam is zaterdag geopend 
van 7.00 tot 18.00 uur. Daarna 
van 8.00 tot 17.00 uur.  

Blom Elektrotechniek: 
alle specialismen in huis 
Beverwijk - Blom Elektrotech-
niek uit Warmenhuizen heeft 
Kooij Elektrotechniek uit Bever-
wijk overgenomen. Directeu-
ren Henk Kooij en Adrie van de 
Gragt hadden geen echte opvol-
gers en besloten onlangs om het 
bedrijf te verkopen. De bedrij-
ven werkten al jaren samen bij 
bepaalde projecten. Blom Elek-
trotechniek heeft al het perso-
neel overgenomen. Kennis en 
ervaring van de twee bedrijven, 
die beide al veertig jaar bestaan, 
wordt op deze manier gekoppeld 
en verder uitgebouwd. Er wordt 
nog naar leerling monteurs en 
een leidinggevend monteur ge-
zocht. Het pand van Kooij aan 
de Groenelaan is verlaten, om-
dat daar te weinig uitbreidings-
mogelijkheden waren. Aan de 
Wijkermeerweg 25 in Beverwijk 
werd een prachtig gebouw ge-
vonden. Blom Elektrotechniek 
wordt in Warmenhuizen geleid 
door Arnold Blom en in Bever-
wijk door Peter Mak. ,,We wil-
len bouwen aan de toekomst en 
hebben daarom dit ruime en mo-
derne pand aan de Wijkermeer-

weg gekocht. Er is volop par-
keergelegenheid. Achter ons be-
drijf is een grote parkeerplaats 
en een enorm magazijn’’, aldus 
Peter Mak. ,,Het bedrijf zou eerst 
Kooij blijven heten, maar we 
vonden dat onduidelijk voor de 
klanten, daarom is het toch Blom 
geworden.’’ Blom Elektrotech-
niek doet alle projecten in utili-
teit en woningbouw en heeft al-
le specialistische kennis in huis. 
Ziekenhuizen, bedrijven, nieuw-
bouwprojecten, parkeergarages, 

maar ook onderhoud, inbraak-
beveiliging en telefooninstalla-
ties. Opdrachtgevers wordt ser-
vice en kwaliteit op hoog niveau 
geboden. Direct werken met ho-
ge reactiesnelheid is een van de 
kenmerken. Wie bij dit bedrijf wil 
werken wordt uitgenodigd con-
tact op te nemen met Arnold 
Blom, tel. 0251-228748. Blom 
Elektrotechniek, Wijkermeerweg 
25 in Beverwijk, tel. 0251-22 87 
48, website: www.blomelektro-
techniek.nl.

Ontmoeten Club Sunday
Castricum - Wie zin heeft in een 
gezellige middag is op zondag 
20 februari uitgenodigd in Mez-
za Luna, Mient 1. Iedereeen in de 
leeftijdsgroep van circa 45 tot 65 
jaar zijn welkom bij Club Sunday. 

De aanvangstijd is 14.00 uur. Be-
langstellenden zijn zonder opga-
ve welkom. 
Voor meer informatie tel.: 0251-
656562. Het mailadres is: info@
welzijncastricum.nl. 

Beverwijk - TSN Thuiszorg is 
een landelijke, door de over-
heid erkende thuiszorgorgani-
satie. TSN Thuiszorg is AWBZ-
erkend en HKZ/ISO gecertifi-
ceerd. TSN Thuiszorg is tien jaar 
geleden opgericht door zorgver-
leners die meer tijd én kwaliteit 
wilden bieden aan de mensen 
die hulp thuis hard nodig heb-
ben. Met dat als uitgangspunt is 
TSN Thuiszorg uitgegroeid tot de 
grootste thuiszorgspecialist. TSN 
Thuiszorg is een degelijk bedrijf 
met een solide financiële positie. 
TSN Thuiszorg biedt alle vormen 
van thuiszorg: van verpleging en 
verzorging tot hulp bij het huis-
houden. Van 1 minuut tot 24 uur 
per dag. 
De missie van TSN Thuiszorg is 
helder: TSN Thuiszorg biedt haar 
cliënten een superieure vorm 
van dienstverlening, gericht op 
een zolang mogelijk verblijf in 
de thuissituatie. Dat wordt ge-
daan vanuit een groot aantal lo-
kale vestigingen in de directe 
nabijheid van cliënten en mede-

werkers. TSN Thuiszorg gelooft 
dat zorg om de hoek moet wor-
den georganiseerd en niet vanuit 
logge hoofdkantoren. 
Er is gekozen voor een fijnma-
zig netwerk van lokale vestigin-
gen, inmiddels ruim 40 in Neder-
land. De huishoudelijk zorgver-
leners, verplegers en verzorgen-
den komen uit de buurt, net als 
de zorgcoördinatoren op de ves-
tiging. Marion Louw is de gedre-
ven rayonmanager, die verant-
woordelijk is voor de vestigin-
gen in Noord-Holland, waaron-
der Beverwijk. Marion: ,,Wij zijn 
flexibel én makkelijk bereikbaar. 
Als je naar een lokale vestiging 
belt, krijg je echte mensen aan 
de lijn. Je staat niet eindeloos 
in de wacht, om vervolgens ie-
mand aan de lijn te krijgen die je 
niet verder kan helpen. We zijn in 
staat snel te reageren bij ziekte 
of andere wijzigingen. De auto-
matisering neemt ons veel werk 
uit handen, waardoor we maxi-
maal tijd hebben om te doen 
waar we voor zijn en wat we 

Hulp bij huishouden, verpleging en verzorging

TSN Thuiszorg biedt thuiszorg 
op de manier zoals het hoort

het liefst doen: de best moge-
lijke zorg verlenen aan mensen 
die ons nodig hebben. Zo kun-
nen we zorg bieden zoals we dat 
zelf graag zouden willen heb-
ben. Thuiszorg, zoals het hoort.” 
TSN Thuiszorg is geen organi-
satie die snel tevreden is. Mari-
on Louw: ,,Bij elke zorgverlening 
stellen wij de vraag: ‘Hoe willen 
wij de zorg geregeld zien, wan-
neer het onszelf zou betreffen’. 
Het continu leveren van zorg op 
het door de cliënt gewenste tijd-
stip en door steeds dezelfde ge-
kwalificeerde zorgverlener is het 
vertrekpunt bij de inzet van de 
zorg. Het zijn de uitgangspunten 
voor onze werkwijze, onze orga-
nisatiestructuur en onze aanpak. 
Dat maakt dat we anders dan 
andere thuiszorgaanbieders zijn. 
Het maakt dat wij harde garan-
ties geven en dat onze cliënten 
zorg krijgen op de manier zoals 
het hoort.” 
TSN Thuiszorg, Jacob van De-
venterstraat 5 in Beverwijk, tel. 
0251-261490. 

VVD wil verhard pad terug 
Castricum - Op 17 februari be-
spreekt de raad een voorstel van 
de VVD over de terugplaatsing 
van een verhard pad op de Gro-

te Veldweg, het pad naar Bad 
Noord. De VVD verwacht dat 
het college in overleg treedt met 
PWN, die het pad jaren geleden 

verwijderd heeft met toestem-
ming van het toenmalige college.
Het pad is sindsdien niet meer 
geschikt voor fietsers en wande-
laars met kinderwagens of bol-
derkarren.  
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Castricum - Wegens groot suc-
ces wordt de cursus ‘plezier in 
schrijven’ opnieuw georgani-
seerd  voor iedereen die van 
schrijven houdt in welke vorm 
dan ook. Materiaal wordt ver-
kregen uit alles wat men ziet 
en hoort. Uit herinneringen, uit 
gevoelens; er is stof genoeg. 
Er wordt met woorden op pa-
pier gespeeld zonder angst voor 
fouten of beoordeling. Op deze 
speelse manier wordt het schrijf-
talent ontdekt. Men komt als het 
ware ‘thuis’ in taal. Iedereen van-
af 55+ is welkom, van pennenlik-
kers tot schoonschrijvers.
De cursus wordt gehouden in 
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.

Cursus plezier 
in schrijven

Insluiper wordt betrapt
Castricum - Een 41-jarige man 
uit Oostenrijk werd donderdag-
middag aangehouden op de 
Brederodestraat. Een bewoon-
ster van de Meidoornlaan was 
boven toen zij gerommel bene-
den hoorde. Zij liep naar bene-
den en trof een vreemde man in 
haar bijkeuken aan. De man gaf 
in het Engels aan dat hij iemand 
zocht en noemde een straat-
naam. Hij bleef tegen de be-
woonster aanpraten en vertrok 
na het gesprek. De vrouw bel-
de de politie. Deze maakte een 

zoekslag in de omgeving. Tijdens 
deze zoekslag kwam er een mel-
ding binnen dat er een vreem-
de man stond in de tuin van 
een bewoner aan de Constan-
tijn Huijgenstraat. Het signale-
ment kwam overeen met de man 
die de bewoonster van de Mei-
doornlaan in de bijkeuken aan-
trof. De man werd aangetroffen 
op de Brederodestraat, waar hij 
net van een erf van een woning 
kwam lopen. 
De man werd aangehouden voor 
insluiping. Postzegelbeurs in de Kern

Castricum - De jaarlijkse post-
zegel (ruil-)beurs van de Postze-
gelvereniging Castricum wordt 
op zondag 20 februari van 10.00 
tot 16.00 uur in Dorpshuis de 
Kern, Overtoom 15 gehouden.
Eigen leden, handelaren en ver-
zamelaars uit alle delen van het 
land bieden een grote verschei-
denheid en kwalitatief goed fila-
telistisch materiaal aan. Ook is 
er een flinke partij zogenaamde 
dubbeltjesboeken aanwezig. Na-
tuurlijk kan er door iedere verza-
melaar ook volop worden ge-
ruild. 
Een prijsvraag voor bezoekers 
maakt deel uit van het evene-
ment. De beurs is geopend voor 
iedere verzamelaar van postze-

gels, post(waarde)stukken, an-
sichtkaarten, et cetera. De toe-
gang is gratis.
Het bestuur verschaft informatie 
over het verzamelen van post-
zegels en de voordelen van een 
lidmaatschap voor nog niet ge-
organiseerde verzamelaars. Ex-
verzamelaars en erfgenamen, 
die een verzameling willen ver-
kopen kunnen zich gratis laten 
adviseren op welke wijze dit het 
beste kan geschieden.
Op de beurs is een speciale in-
formatiestand voor jeugdige ver-
zamelaars. Deze verzamelaars 
kunnen gratis postzegels uitzoe-
ken uit een grote partij door se-
niorleden beschikbaar gestelde 
zegels. 

Jelle gaat mobieltjes verkopen
Limmen – Jelle Koot zamelt af-
gedankte mobieltjes in voor het 
goede doel. Vodafone betaalt 
namelijk 3,50 euro per oud mo-
bieltje aan Stichting Opkikker. 
Deze stichting verzorgt Opkik-
kerdagen voor gezinnen met 
een langdurig ziek kind. Opkik-
ker zorgt er nu ook voor dat een 
droomwens van Jelle uitkomt; hij 
mag een middag meehelpen in 
een telefoonwinkel in Alkmaar. 

Op 25 februari is het zover. “Later 
wil ik verkoper in een telefoon-
winkel worden”, zegt hij. Jelle is 
uit zichzelf begonnen met het 
verzamelen van oude mobieltjes 
in Limmen. Hij heeft bij Albert 
Heijn, de Rabobank, Stuifbergen, 
drogist Aker en nog vele andere 
winkels een opkikkerdoos neer-

gezet, zodat mensen daar hun 
oude mobiel in kunnen depone-
ren. Op deze manier heeft hij al 
heel wat geld ingezameld voor 
zieke kinderen. 

Zelf heeft Jelle diabetes type 1, 
die zeer moeilijk instelbaar is. Dit 
houdt in dat het nooit goed zit 
met zijn bloedsuikers. Daarom 
werd hij al eerder getrakteerd op 
een opkikkerdag bij Centerparcs 
de Eemhof in Zeewolde. 

Vervolgens werd hij uitgeroepen 
als ambassadeur van de stich-
ting en werd uitgenodigd voor 
een bijeenkomst in het Movie-
park in Duitsland. Daar heeft 
hij volop van genoten, maar nu 
zorgt de Stichting Opkikker dat 
een droomwens werkelijk wordt. 

Brand bij De Clinghe
Castricum - Donderdagochtend 10 februari ontstond brand aan de 
achterzijde van De Clinghe op het terrein van Dijk en Duin. De brand-
weerkorpsen van Castricum en Limmen rukten uit. Een container die 
gebruikt wordt voor voedseltransport had vlam gevat, net zoals de 
met hout betimmerde gevel, waar de container tegenaan stond. De 
bedrijfshulpverlening bluste het vuur met een binnenbrandslang, de 
brandweer kon volstaan met nablussen. De politie doet nadere onder-
zoek naar het ontstaan van de brand. Foto: Giel de Reus.

Castricum – Op woensdag 23 
februari wordt er van 20.00 tot 
22.00 uur een meditatieve dans-
avond gehouden in de kerkzaal 
van de Maranathakerk, Klei-

Dansen op religieu-
ze en Taizé-muziek

Een boelkloedige opening
Limmen - De komende we-
ken staat alles op de Pax Chris-
tischool te Limmen in het teken 
van kunst. Onder leiding van 
echte kunstenaars en de leer-
krachten zijn de kinderen be-
zig met allerlei vormen van 
kunst. Geïnspireerd door ech-
te grote kunstenaars en kunst-
stromingen gaan zij schilderen, 
kleien en boetseren, beeldhou-
wen, timmeren, knutselen, te-
kenen, mozaïeken, dansen, mu-
ziek maken, toneelspelen en nog 
veel meer. Langzaamaan begint 
de school op een groot museum 
te lijken, met kunstwerken, zoals 
alleen echte kunstenaars ze ma-
ken. Door de workshops leren 
de kinderen welke technieken 
grote kunstenaars, zoals die van 
de Cobra groep en bijvoorbeeld 
Gaudi, te werk gaan. Tevens le-
ren de kinderen van alles over 
de achtergronden en levensloop 

van verschillende kunstenaars, 
kunststromingen en in sommige 
groepen iets over kunstgeschie-
denis. 
Op maandag 7 februari werden 
de projectweken op spectaculai-
re wijze geopend. Niemand min-
der dan ‘Meneer Kaktus’ kwam 
samen met zijn band, came-
ra en geluidsmensen en niet te 
vergeten mevrouw Stemband 
en ‘Kweetnie’ langs voor het op-
nemen van een echte televisie-
show. De show uit de jaren 80 en 
90, gestoken in een nieuw ‘py-
ama’jasje, stond natuurlijk in het 
teken van kunst. Er werd muziek 
gemaakt, gezongen, geacteerd 
en vooral gelachen. Het aller-
leukste was natuurlijk dat een 
aantal van de kinderen ook een 
rol of taak in de show kregen. 
Binnenkort zal ‘De meneer Kak-
tus niet alleen voor kids-show’ 
op televisie worden uitgezonden. 

broek/hoek Beatrixlaan. Tijdens 
deze dansavond kan men dan-
sen op religieuze en Taizé-mu-
ziek. Ervaring met dansen is niet 
nodig. Deelnamekosten 5 euro.
Graag aanmelding vooraf bij 
Jenny Appers, tel. 0251-652729 
of Willy Eusman, tel. 0251-
651035.

Limmen - Zondag 6 maart is er 
weer een carnavalsoptocht door 
Limmen. Om 13.30 uur wordt ge-
start aan de Vuurbaak en gaan 
alle karren, rollers en lopers als 
een kleurige stoet door de stra-
ten van Gorteldonk om te eindi-
gen in Leutbunker de Burgerij.  
Dit jaar is de route iets uitge-
breid waardoor er nog langer 
van de bonte stoet kan worden 
genoten. 
De Uylenspieghels willen weten 
welke groepen meerijden met 
een kar in de optocht. Aanmel-
den bij Henk Kaandorp, hjj.kaan-
dorp@quicknet.nl.

Aanmelden op- 
tocht Gorteldonk

Limmen - Hij is weer opge-
bouwd voor de vakantieperio-
de; het ‘Conquista Panna Knock 
Out-veld’ voor jongeren van ne-
gen tot zestien jaar. De komende 
twee weken kan de jeugd zich 
sportief uitleven met dit straat-
voetbalspel waarbij het de be-
doeling is om de bal tactisch 
door de benen van de tegen-
stander te spelen. 

Straatvoetbal bij Conquista
Op vrijdagavond 18 februari is de 
start om 19.00 uur. Vanwege de 
vakantieperiode is Conquista ex-
tra geopend. 
Niet alleen op woensdag 16 en 
23 februari van 14.00 tot 17.00 
uur, maar ook op 23 februari van 
19.00 tot 22.00 uur. Zaterdag 19 
februari gaan kinderen van 10.30 
tot 12.00 uur op de Vlaamse cu-
linaire toer. 

Castricum - De Stichting Dorps-
huis De Kern heeft sinds afgelo-
pen weekend een eigen websi-
te. Het bestuur besloot vorig na-
jaar daartoe over te gaan en gaf 
Mark de Vries van EMEM media 
hiervoor opdracht. Deze web-
designer bouwde binnen drie 
maanden een duidelijke websi-
te met veel uitstraling, die werd 
voorzien van een nieuw ‘kern-
achtig’ logo voor het dorps-
huis. Op de site is onder andere 
te zien waarvoor De Kern wordt 
gebruikt, welke zalen er zijn en 
hoe deze gehuurd kunnen wor-
den. Ook staat er informatie op 
over de activiteiten die plaatsvin-
den en over het werven van vrij-
willigers.
In de medewerkersvergadering 
van vrijdag 11 februari werd de 
splinternieuwe website door het 
bestuur gepresenteerd. Alle ge-
gevens over het dorpshuis zijn 
vanaf nu te vinden op: www.de-
kerncastricum.nl.

Website van De 
Kern de lucht in
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Bromfietsshow in party- 
centrum de Vriendschap
Akersloot - In het weekend van 
19 en 20 februari wordt er in 
Partycentrum De Vriendschap, 
Kerklaan 16-18 in Akersloot, een 

door bromfietsveteranenclub 
E.L.V.I.S. georganiseerde ten-
toonstelling van klassieke brom-
fietsen gehouden.

Een miljoen kilo kleding 
opgehaald in Castricum 
Castricum - Sinds 1994 is Elly 
Berkhout actief om kleding in te 
zamelen voor arme mensen. Zelf 
heeft mevrouw Berkhout veel 
projecten in Roemenië of Alba-
nië bezocht en weet hoe hard 
ze het daar nodig hebben. In 17 
jaar tijd is er ruim een miljoen ki-
lo kleding opgehaald in Castri-
cum. Om de twee weken wordt 
de schuur aan Pimpernel 6 ge-
leegd en wordt de kleding verder 
gedistribueerd.
Elly voelt zich op haar plek bij 
het geven van een nieuwe be-
stemming van kleding. Ze is on-
der andere actief bij ‘Castricum 
helpt Muttathara’ en hielp in het 
tweedehands centrum. Nu is Elly 
65 jaar en doet het rustiger aan.
“Vroeger ging ik de scholen 
langs met dia’s en vertelde over 
de armoede die ik tegenkwam in 
Oost-Europa. Ik was zo’n vier da-
gen per week bezig met de kle-

ding. We sorteerden met een 
vrijwilligersclub de kleding en 
labelden de kledingdozen met 
stickers in verschillende talen.”  
Mensen reageren verschillend 
op het inzamelpunt. Zo bracht 
een man een paar koffers en zei 
verbaasd: “O, ik dacht dat dit een 
heel groot depot was”. Een paar 
uur later zei een vrouw: “Wat ge-
weldig dat u dit kleine schuurtje 
gebruikt om kleding te verzame-
len.” Zelf heeft Elly haar fiets in 
de gang staan, zodat de garage 
voor 100 procent benut kan wor-
den voor binnenkomende kle-
ding. 

Wie kleding, klein speelgoed, 
schoenen, tassen, dekbedden 
of klein bestek een tweede le-
ven wil geven, kan dit naar het 
GAiN (Global Aid Network) kle-
dinginzamelpunt op de Pimper-
nel 6 brengen.

Tijdens dit evenement wordt een 
zeer uitgebreid palet van mer-
ken en typen getoond, variërend 
van Italiaanse ‘buikschuivers’, 
zoals Benelli en Demm en be-
kende merken als Puch, Kreid-
ler, Zündapp, Honda tot en met 
brommers van Nederlandse ma-
kelij. 
Niet alleen sportbrommers, maar 
ook enkele toerbrommers en 
een of meer crossers en race-
brommers. E.L.V.I.S. werd in 1992 
opgericht als de Eerste Liefheb-
bers Vereniging Italiaanse Sport-
brommers. Later werd Italiaanse 
omgedoopt tot Interessante. 
De ongeveer 150 leden tellen-
de vereniging houdt elk jaar in 
een wisselende locatie in Noord-
Holland een show waarin, afhan-
kelijk van het aanbod, 60 tot 80 
klassieke brommers worden ten-
toongesteld. Dit jaar viel de keu-
ze op Partycentrum De Vriend-
schap.
De openingstijden zijn: zaterdag 
19 februari van 10.00 tot 21.00 
uur, zondag 20 februari van 
11.00 tot 17.00 uur.

Op zoek naar grondgaaien
Castricum - Op dinsdag 22 fe-
bruari organiseert vogelwerk-
groep Midden-Kennemerland 
een dialezing onder de titel: ‘Op 
zoek naar grondgaaien’. 
De dialezing wordt gehouden 
door Fred Koning en vindt plaats 
in het PWN bezoekerscentrum 
de Hoep aan de Zeeweg en be-
gint om 20.00 uur. De toegang is 
gratis, voor de koffie of thee be-

taalt men 1 euro. De lezing gaat 
vooral over China met een klein 
uitstapje naar Kazakstan om het 
leefgebied van de daar levende 
grondgaai te bekijken. 
Andere bewoners van deze on-
herbergzame gebieden zijn 
soorten als strandleeuwerik, 
saxaulmus, guldenstadt’s rood-
staart, sperwergrasmus en vele 
anderen.Italië op je bord!

Onno Kleyn geeft lezing
Castricum - Culinair journalist 
Onno Kleyn geeft donderdag 10 
maart om 20.00 uur een lezing 
in bibliotheek Castricum over de 
Italiaanse keuken. 
Culinair journalist Onno Kleyn 
was een leesbeest als kind, maar 
maakte later van het schrijven 
zijn beroep. Schrijven over eten. 
Wekelijks staan zijn columns en 
recepten in de Volkskrant. Arti-
kelen van zijn hand zijn te lezen 
in culinaire tijdschriften als Deli-
cious en Wining and Dining. Zijn 
smakelijke taalgebruik en zijn 
gevoel voor humor werken niet 
alleen op papier, maar ook in het 
echt. Dat zal blijken als Kleyn 
voorleest uit eigen werk en op 
sappige wijze ingaat op de cu-

linaire eigenaardigheden van de 
Italianen, hun pasta, hun wijn, 
olijfolie en groenten.
Ooit woonde Onno Kleyn zelf 
in het hart van Toscane, bottel-
de zijn eigen wijn en stookte met 
hout zijn pizzaoven op. Een uit-
gelezen avond voor lekkerbek-
ken en levensgenieters. Dit is dé 
gelegenheid om culinaire vragen 
aan een kenner voor te leggen. 
Er is gelegenheid om boeken te 
kopen van Onno Kleyn.
De lezing wordt georganiseerd 
door Bibliotheek Kennemer-
waard in samenwerking met 
Volksuniversiteit Castricum.
Toegangskaarten voor de lezing 
à 6,50 euro zijn verkrijgbaar bij 
de klantenservice van de bibli-

otheek en bij boekhandel Laan. 
Reserveren kan op telefoonnum-
mer 0251–655678 of per e-mail 
via castricum@bibliotheekken-
nemerwaard.nl of via de websi-
te www.vucas.nl.

Woonconsumenten gezocht
Castricum - Ondanks de eco-
nomische crisis wordt er ge-
bouwd in Castricum. Bij dit alles 
mag het belang van de bewo-
ner niet uit het oog verloren wor-
den. Daarom wordt er in Castri-
cum een nieuwe Adviescommis-
sie Wonen opgericht. De com-
missie zal bestaan uit deskun-
dige vrijwilligers, die woning en 
woonomgeving beoordelen op 
woonkwaliteit, dat wil zeggen de 
praktische bruikbaarheid. Hier-
bij kiezen zij het perspectief van 
de (toekomstige) bewoner. (Be-
stuurs)leden zijn welkom.
VACpunt Wonen, de landelijke 

koepel van de Adviescommis-
sies Wonen, is op zoek naar en-
thousiaste, kritische wooncon-
sumenten om zitting te nemen 
in de nieuwe commissie. Erva-
ring met bouwen en wonen is 
niet nodig. Men kijkt immers als 
consument naar de bouwplan-
nen. Nieuwe leden krijgen scho-
ling aangeboden. 
Wie geïnteresseerd is in deel-
name aan een Adviescommis-
sie Wonen kan zich aanmelden 
bij VACpunt Wonen: tel. 030-
2610475, info@vacpuntwonen.
nl. Voor meer informatie: www.
vacpuntwonen.nl. 

PWN en Lions organiseren 
een succesvolle Winterdag
Heemskerk - Afgelopen zon-
dag organiseerden PWN Water-
leidingbedrijf Noord-Holland en 
de Lions Castricum-Heemskerk 

een succesvolle Winterdag. De 
opbrengst, inclusief de vaste bij-
drage van PWN van 2.000 euro, 
bedroeg 4.600 euro. Dit komt ten 

goede aan een project voor wa-
tertappunten in Rwanda. 
In de duinen van Heemskerk de-
den ruim 2.000 bezoekers zich bij 
knapperende vuurkorven tegoed 
aan Hooglanderburgers, Glüh-
wein en Damphegeest’s zelfge-
brouwen bier uit Limmen. Kinde-
ren vermaakten zich onder an-
dere met ponyrijden, hout knut-
selen en zelfgebakken pannen-
koeken boven een vuurtje. Voor 
alle activiteiten werd een klei-
ne vergoeding gevraagd. De op-
brengst van de Winterdag gaat 
naar een project voor watertap-
punten in Rwanda. Door de ge-
nocide eind vorige eeuw is in 
Rwanda veel van de infrastruc-
tuur verloren gegaan. De bevol-
king worstelt nog steeds met het 
herstel daarvan. PWN helpt het 
Rwandese waterleidingbedrijf 
Aquavirunga bij het herstel van 
de drinkwatervoorziening. Het 
doel is dat iedereen binnen 400 
meter afstand water kan kopen 
bij een openbaar tappunt. 
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE 
BEKENDMAKINGEN

VERGADERING GEMEENtERAAD

De gemeenteraad van Uitgeest houdt een 
openbare vergadering op donderdag 17 
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:

- Eerste begrotingswijziging 2010.
- Voorstel tot vaststelling van de eerste wijziging
 van de Legesverordening Uitgeest 2011.
- Begrotingswijziging ten behoeve van uitbreiding
 jongerenwerk.
- Voorstel tot vaststelling van de tarieven voor 2011
 voor het gebruik van de gemeentelijke binnen- en
 buitensportaccommodaties.
- Voorstel tot invoering van Burgernet.
- Straatnaamgeving project Meerpad.
- Voorstel tot het oprichten van een nieuwe woning
 aan de Sluisbuurt 11.
- Vaststelling bestemmingsplan HMS.
- Voorstel betreffende groot onderhoud 
 gemeentehuis 2011.

OVEREENKOMst GEMEENtE – 
KENNEMER WONEN

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat op 4 november 2009 een overeenkomst 
is gesloten voor het bestemmingsplan HMS-terrein. 
In de overeenkomst is vastgelegd dat de kosten 
voor de realisering van het plan voor rekening 
komen van Kennemer Wonen. De openbare gronden 
worden na realisatie van het plan overgedragen aan 
de gemeente. De gemeente Uitgeest en Kennemer 
Wonen hebben de overeenkomst ondertekend. Er 
wordt dan ook geen exploitatieplan opgesteld.

Inzage: een zakelijke beschrijving van de 
overeenkomst ligt vanaf 17 februari gedurende 
zes weken ter inzage bij de Publieksbalie van het 
gemeentehuis. Tegen deze overeenkomst kunnen 
geen bezwaren of zienswijzen worden ingediend. 

tERRAsVERGUNNINGEN

De burgemeester van Uitgeest maakt bekend 
dat voor het jaar 2011 op grond van artikel 2.28 
van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) 
terrasvergunningen zijn verleend aan:

Bierencafé Thijs, Langebuurt 7
Cafébedrijf Buona Sera, Langebuurt 14 /
Boekdrukkerspad 2
Restaurant De Eetkamer van Uitgeest, Hogeweg 107
Restaurant / Pizzeria Le Mimose,
Burgemeester van Roosmalenstraat 1
Restaurant ’t Schippersrijk, Lagendijk 3
Eetablissement ’t Stokpaardje, Sluisbuurt 47a
VOF ’t Portiertje, op het terrein tegenover het
Cafébedrijf ’t Portiertje, gevestigd in het
pand Langebuurt 16
Cafébedrijf De Bonte Vivant, Middelweg 180

Restaurant ’t Havenrijk, Lagendijk 41
Kantine van Tennis Club Uitgeest, Waldijk 1
Kantine van de Mixed Hockey Club Uitgeest,
Niesvenstraat 6
Cafetaria Family Uitgeest, Middelweg 50
IJs- en Koffiehuis de Florijn, Gladiolenpad 1

De vergunningen zijn geldig voor het jaar 2011, 
gedurende de periode 1 maart t/m 31 oktober.
Aan deze vergunningen zijn voorwaarden verbonden.

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

ONtVANGEN AANVRAGEN 
OMGEVINGsVERGUNNING
Ontvangstdatum
11-02-2011 OV 2011-020 Zienlaan 10 
Oprichten jongerencentrum 
11-02-2011 OV 2011-022 De Hoop 43 
Uitbreiden woning
14-02-2011 OV 2011-021 Benesserlaan 145 
Uitbreiden woning   

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

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGUNNING
Verzenddatum
15-02-2011 Lepelaarstraat 3
 Plaatsen dakkapel    
16-02-2011 Castricummerweg 10 
 Uitbreiden bestaande berging    
  
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift tegen afgegeven 
vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken met ingang van de dag na bekendmaking van 
het besluit te worden ingediend en gericht te worden 
aan Burgemeester en Wethouders. 

VERDAGING AANVRAAG 
OMGEVINGsVERGUNNING

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 30 december 2010 ingekomen aanvraag om 
omgevingsvergunning met kenmerk OV 2010-039 
voor het  plaatsen van een dakkapel op het perceel 
De Bonkelaar 8, te Uitgeest.
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift tegen afgegeven  
vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken met ingang van de dag na bekendmaking van 
het besluit te worden ingediend en gericht te worden 
aan Burgemeester en Wethouders.
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HIER MAKEN WE ’N PUNT VAN....!
Een échte lekkernij bij ko�  e en thee....gauw proeven !!
Van woensdag t/m woensdag:

ROYALE BOTERPUNTEN
hummmm.... van €3,75 nu 4 stuks € 2,50 !!
Dit weekend:

MARSEPEIN CHIPOLATA SNIT
feestje..... van €8,50 voor € 7,25 !!

www.bakkerijputter.nl

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. 

Bijna 3000 euro voor Orange Babies!
Regio - Zondag 30 janua-
ri kwam de droom van Maartje 
Knaap en Saskia Roterman uit. 
Het door de zeventienjarige mei-
den georganiseerde muziekfes-
tival Flashtival, een proefwerk-
stuk voor school, werd een groot 
succes. 

Van 14.00 tot 23.00 uur stond De 
Nozem en De Non in Heemskerk 
helemaal op zijn kop. De mei-
den hadden de dijk van een pro-
gramma samengesteld. De op-
brengst, 2833,38 euro, is voor 
Stichting Orange Babies, die 
moeders in Afrika met HIV/aids 
steunt. 

Krokusvakantie in Mill House
Uitgeest - Van 19 tot en met 27 
februari is het krokusvakantie en 
Mill House biedt jongeren weer 
speciale activiteiten aan.
Op woensdag 23 februari kun-
nen kinderen vanaf acht jaar 
van 10.30 tot 12.00 uur dieren-
cupcakes maken. De kosten van 
deze workshop zijn twee euro. 
Vooraf aanmelden is noodzake-
lijk en kan tot en met 21 februari. 
Vrijdag 25 februari kun je je in 
Mill House uitleven met een 
voetbaltoernooi op de tafelvoet-
baltafel. Meedoen kan van 10.00 
tot 13.00 uur en er zijn geen kos-
ten aan verbonden. Het tafel-
voetbaltoernooi is voor iedereen 
vanaf 13 jaar.

Mill House is te vinden aan de 
Molenwerf 6. Aanmelden voor 
de workshop kan via jongeren-
werk@jonguitgeest.nl. Koor Songs For You in kerk

UItgeest - Zaterdag 26 februa-
ri van 19.00 tot 20.00 uur brengt 
het koor Songs For You uit Be-
verwijk een flink aantal van hun 
uiteenlopende nummers ten ge-
hore. Dat gebeurt tijdens een he-
dendaagse viering in de r.k. kerk 

in Uitgeest. De viering wordt ge-
organiseerd door Jongeren in 
Beweging. Het koor Songs For 
You is één van de grootste ge-
mengde koren in de regio en telt 
zo’n 120 leden in de leeftijd van 
20 tot 77 jaar. Tijdens de viering 

zullen ongeveer 80 leden aanwe-
zig zijn en het altaar zal daardoor 
helemaal gevuld zijn. De deuren 
van de kerk gaan om 18.30 uur 
open en de toegang is gratis. Na 
afloop van de viering is iedereen 
welkom in de Klop naast de kerk, 
waar gratis koffie en thee wordt 
geschonken en daarna een bor-
reltje.  

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest ziet er als volgt uit. Don-
derdag 17 februari. 10.30 uur 
damesgym, 19.00 uur korfbal 
Stormvogels, 20.00 uur honk-
baltraining. Vrijdag 18 februa-

ri: 17.30 uur basketbal LCP, 20.00 
uur dartcompetitie, RZVV Regio-
bank Competitie met om 19.30 
uur Autobedrijf Uitgeest-TD-
Support, 20.10 uur SMC IJmond- 
Smit&Alles/Rolvink Poelier, 20.50 
uur De Buurvrouw-Bellus Bouw-

kosten, 21.30 Aldor Verlich-
ting- sporthal De Zien, 22.10 uur 
Haazz.nl-MP Schilders Castri-
cum, 22.50 uur De Vlaggenko-
ning-Loodgieters Wester/Putter.
Zondag 20 februari: 10.00 uur 
jeugddarten. 
Maandag 21 en dinsdag 22 fe-
bruari: 9.00 uur DNT Future Flo-
wers bv/Baltus Bouw Boarding-
toernooi.  Woensdag 23 februa-
ri: 20.00 uur recreatie badminton 
en volleybal. 

Vakantieadressen gezocht
voor Franse/Duitse kinderen
Regio - Europa Kinderhulp 
zoekt vakantieouders die in de 
zomervakantie een vakantiekind 
een onvergetelijke vakantie wil-
len geven. Het gaat om drie we-
ken.

Het gaat om kinderen die wei-
nig zekerheid kennen in hun be-
staan en moeten opgroeien in 
erbarmelijke situaties. Kinderen 
van vijf tot twaalf jaar voor wie 
de vakantie heel lang duurt. Het 

ontbreekt ze aan speelruimte, 
aandacht en zorg. De voor ons 
zo gebruikelijke zorg is er niet; 
warme maaltijden, veiligheid en 
bovenal kind mogen zijn. 

Naast de genoemde Duitse en 
Franse kinderen komen er ook 
kinderen uit Nederland en Oos-
tenrijk. Kijk voor meer informa-
tie op www.europakinderhulp.nl  
of bel Elly Dantuma tel: 0251-23 
84 07. 

Heemskerk - Op donderdag 
24 februari organiseert woon-
zorgcentrum Sint Agnes van Vi-
Va! Zorggroep, in samenwer-
king met de Historische Kring 
Heemskerk, een filmmiddag. De-
ze is bedoeld voor iedereen die 

Film ‘Boeren van toen’ in St. Agnes
geïnteresseerd is in de geschie-
denis van deze streek. Om 14.30 
uur gaat de zaal open, de film 
start om 14.45 uur. De toegangs-
prijs is één euro, inclusief een 
kop koffie.
Deze middag wordt de film ‘Boe-

ren van toen’ gedraaid, een film 
over het werken op het platte-
land in vroegere jaren. 

Het aantal plaatsen is beperkt, 
dus het is aan te raden om op 
tijd te komen in woonzorgcen-
trum Sint Agnes, Zamenhof 65 in 
Heemskerk.  
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EZZC heeft plaats voor 
nieuwe zweefvliegers
Castricum – Iedereen vanaf veertien jaar die wil leren zweefvliegen is 
welkom bij EZZC, die een zweefvliegveld heeft in de duinen van Cas-
tricum. Deelnemers leren in korte tijd te vliegen onder begeleiding van 
professionele instructeurs die vaak zelf ook verkeersvlieger bij de KLM 
zijn. Er zijn nog plaatsen vrij in het opleidingstraject. Wie het eerst uit 
wil proberen kan voor 40 euro meevliegen en bij aanmelding voor de 
opleiding wordt dit bedrag geretourneerd. Nadere informatie via se-
cretaris@ezzc.nl of via www.ezzc.nl. Bellen kan alleen in het weekend 
op 0251-651626.

Judoclub Groefsema 
verstevigt koppositie
Limmen - Op zaterdag 12 febru-
ari was de vierde ronde van de 
Westfriese judocompetitie. Ju-
doclub Groefsema die bovenaan 
staat in de derde klasse moest 
tegen Toradoshi uit Beverwijk, 
Sport & Judoclub uit Amsterdam 
en Fuyiama uit Amsterdam. Er 
stonden drie wedstrijden op het 
programma, maar toen het he-
le team was aangekomen kre-
gen zij te horen dat twee teams 
zich hadden afgemeld. Dit was 
een grote teleurstelling voor het 
hele team en de meegereisde 
supporters. Het team van Judo-
club Groefsema bestond uit Sa-
cha Bos, Kirsten Ente, Max Ahler, 
Ricardo Joosten, Leon Borgstee-
de, Jeroen van de Zwet, Paul van 
de Zwet, Rick Kaandorp en Joris 
Molenaar.
Om 19.00 uur startte de eni-
ge wedstrijd tegen Toradoshi uit 
Beverwijk. Tot het lichtste ge-
wicht had Judoclub Groefse-

ma niemand, die werd dus ver-
loren. Verder wist iedereen zijn 
wedstrijd overtuigend te winnen 
met verschillende technieken. Er 
werd uiteindelijk met 18-2 ge-
wonnen van Toradoshi. De ande-
re twee wedstrijden die ook op 
het programma stonden gingen 
niet door maar Judoclub Groef-
sema kreeg wel de volle winst 
op zijn naam geschreven. Coach 
Wesley Groefsema kan terugkij-
ken op zeer geslaagde avond, 
waar hij vele mooie judowedstrij-
den heeft gezien en zeer tevre-
den is dat judoclub Groefsema 
de winnende reeks heeft kunnen 
voortzetten.

Met deze drie winstpartijen ver-
stevigt Judoclub Groefsema de 
koppositie in het klassement. Op 
26 april staat de vijfde ronde op 
het programma. Voor beelden 
van de wedstrijden kan men kij-
ken op judoclubgroefsema.nl.

Limmen-trein dendert door
Limmen - Limmen heeft de las-
tige uitwedstrijd tegen OFC uit 
Oostzaan winnend afgesloten 
met 2-0. Maker van beide doel-
punten was goalgetter Jeroen 
Veldt.
Vooraf was het belang van de 
wedstrijd al duidelijk. Zowel Lim-
men als OFC moest winnen om 
zowel voor de titel mee te blijven 
doen en voor de tweede periode.
Na 45 seconden moest Limmer-
doelman Koen Seignette ook di-
rect een uiterste inspanning ver-
richten om de 1-0 te voorko-
men. Een leep afstandsschot 
werd prachtig gepareerd door 
Seignette. OFC bleef fel en aan-
vallend voetballen en Limmen 
had moeite om hierop te reage-
ren. Na een kwartier voetballen 

kwam Limmen beter in de wed-
strijd en werd het langzaamaan 
ook iets beter dan OFC.
Nadat keeper Seignette in de 
19e minuut wederom een goe-
de redding verrichte, was het in 
de tegenaanval spits Tjeerd Krui-
denberg die op de lat kopte na 
een voorzet van Jeroen Veldt.
In de 23e minuut was dan de 
voorsprong van Limmen daar. 
Een diepe bal van Limmen werd 
door de uitlopende OFC-doel-
man niet goed weggewerkt, 
waarna middenvelder Jim Rui-
ter de bal opnieuw in het straf-
schopgebied werkte. Jeroen 
Veldt ontving de bal en schoot 
koelbloedig binnen, 0-1.
In de 70e minuut werd de beslis-
sing gemaakt. Wederom mocht 

Jeroen Veldt de felicitaties van 
zijn medespelers in ontvangst 
nemen. Veldt stond volgens de 
scheidsrechter niet buitenspel 
en lobde de bal prachtig over de 
uitkomende doelman, 0-2. 
OFC probeerde met stiekeme 
overtreding de Limmen-spelers 
nog uit de tent te lokken, maar 
Limmen hield keurig en be-
trekkelijk eenvoudig stand. Na 
vier minuten blessuretijd floot 
scheidsrechter Steur af en kon 
Limmen weer een overwinning 
aan het lijstje toevoegen. 
Zondag staat er wederom een 
moeilijke wedstrijd op het pro-
gramma. ZTS komt dan op be-
zoek en Limmen heeft nog wat 
recht te zetten met hen, gezien 
de nederlaag eerder dit seizoen.

Huijser en Moot 
magistraal!
Castricum - Vrijdagavond zijn 
bij biljartvereniging ’t Stetje weer 
bijzondere dingen gebeurd. Kop-
loper Hein Huijser ging als een 
speer. In de eerste partij tegen 
Jeroen van de Kerkhof maakte 
Hein de partij uit in acht beur-
ten. Hij vergaarde 31 wedstrijd-
punten en maakte een serie van 
25 caramboles! De tweede partij 
was minder, maar Hein won wel 
van Cees Brouwer in 22 beur-
ten. Goed voor elf punten en 
dat bracht het totaal deze avond 
op 42 punten, een versteviging 
op plaats een van de ranglijst. 
De nummer twee, Siem Groen-
tjes, speelde eerst een schitte-
rende partij tegen Henk Revers. 
Deze eindigde in twaalf beurten 
in het voordeel van Henk, maar 
Siem kwam vier caramboles te 
kort voor een remise. Deze partij 
leverde Henk twintig punten op 
en Siem achttien. Siem maakte 
een hoogste serie van twaalf en 
Henk van tien caramboles. Siem 
won wel zijn tweede partij van 
Harm Regts in achttien beur-
ten waardoor Siem weer dertien 
punten scoorde en zijn totaal 
op 31 punten kwam. Huib Moot 
won zijn eerste partij van Jeroen 
van de Kerkhof in twaalf beurten 
wat hem twintig wedstrijdpunten 
opleverde. Hij maakte een hoog-
ste serie van 25 caramboles. De 
tweede partij van Huib won hij 
van Jos Hes, nu in 21 beurten. 
Dit leverde Huib elf punten op. 
Zijn totaal deze avond kwam op 
31 wedstrijdpunten. Het bijzon-
dere van deze partij is dat Huib 
weer het clubrecord verbrak 
met een serie van 42 carambo-
les. Twee weken geleden deed 
hij dat ook, toen waren het er 38. 

Castricumse Nova geplaatst 
voor de finale KNSB-cup
Castricum - Afgelopen week-
end reed  de negenjarige No-
va Scheelings haar tweede se-
lectiewedstrijd voor de KNSB-
cup in het Limburgse Geleen. Zij 
eindigde op een geweldige vijf-
de plaats. Waar zij de eerste se-
lectiewedstrijd zesde werd heeft 
Nova met deze twee wedstrijden 

het gemiddelde behaald waar-
door zij bij de beste 12 zit. Hier-
mee heeft zij zich geplaatst voor 
de finale KNSB-cup die gehou-
den wordt op 26 en 27 februari 
in Amsterdam. 
Nova was zeer tevreden met de-
ze plaats en kijkt uit naar een 
podiumplaats.

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

zondag 20 februari 14.00 uur:

Limmen 1 - ZTS

balsponsor:  VeLdT TegeLwerken

pupil v.d. week:  aaron pronker (LIMMen d4)



Verbouw wijzer
Rumping Special Coatings

Keukenfront overspuiten 
in elke gewenste kleur
Heemskerk - Rumping Spe-
cial Coatings is een meubel/in-
terieurspuiterij voor bedrijven 
en particulieren, sinds 1993 ge-
vestigd aan de Lijnbaan 38 in 
Heemskerk. Het bedrijf is gespe-
cialiseerd in het overspuiten van 
alle soorten keukenfronten in ie-
dere gewenste kleur. 
Keukens gaan tegenwoordig in 
het algemeen lang mee, maar 
kleuren veranderen. Het over-
spuiten in een actuele kleur is 
dan een goede optie om uw keu-
ken er weer als nieuw uit te la-
ten zien. Rumping Special Coa-
tings maakt uitsluitend gebruik 
van hoogwaardige laksoorten 
van o.a. Akzo-Nobel (Sikkens), 
die garant staan voor een duur-
zame afwerking.
Sinds 1 oktober 2010 is de 6% 
BTW-regeling op arbeidsloon 
voor renovatiewerkzaamheden 

van kracht. Dit resulteert in een 
nettokorting voor de klant van 
10% op de spuitkosten.
Op de website www.keuken-
spuiterij.nl kan de klant eenvou-
dig berekenen wat het kost om 
de keuken weer als nieuw te la-
ten spuiten, waar de 10% van de 
nieuwe BTW-regeling op in min-
dering gebracht kan worden. . 

De voordelen op een rij;
-kostprijs is een fractie van de 
prijs van een nieuwe keuken
-bereken zelf de prijs 
-iedere kleur mogelijk
-geen hak en breekwerk
-korte levertijden (maximaal 14 
dagen)
-eventueel demontage/monta-
ge kan ook door Rumping Spe-
cial Coatings uitgevoerd worden. 
Rumping Special Coatings, tel. 
0251-209190.

Sfeer en uitstraling met 
Bakker de Houthandel
Velsen-Noord - Deze periode 
van het jaar is voor veel men-
sen het moment om de boel bin-
nenshuis wat meer aandacht te 
geven, zodat de dagen sfeervol 
kunnen worden doorgebracht. 
In de showroom van Bakker, 
die bestaat uit circa twintig ka-

mertjes, aangekleed met hou-
ten vloeren en sfeervolle woon-
accessoires, doet men boordevol 
ideeën en inspiratie op.
“Hoe leeft u en wat is uw stijl? 
Deze factoren spelen een gro-
te rol bij aankoop van zowel een 
houten vloer als een trapreno-

Op zoek naar een nieuw plafond, schuif-
deurkast op maat, verlichting of tegels?  
Heiloo - Uw Plafondspecialist  is 
het adres om zich goed te laten 
adviseren over een nieuw pla-
fond of een schuifdeurkast op 
maat. Hier kan men altijd des-
kundig advies verwachten. De 
vakbekwame monteurs die hier 
in dienst zijn komen thuis opme-
ten Dankzij 22 jaar ervaring we-
ten ze een oplossing voor bijna 
elk probleem. 
Het is nu heel aantrekkelijk om  
verbouwingswerkzaamheden te 
laten uitvoeren. Tot juni 2011 be-
taalt men over de arbeidswerk-
zaamheden slechts 6 % b.t.w. 
Dat is toch mooi 13 % korting 
op de montage van het plafond 
of schuifdeurkast. In de toon-
zaal is een uitgebreide collectie 

vatie. De specialisten van Bak-
ker helpen u graag met de keuze 
die u immers voor jaren maakt.” 
Reno Stairs® trap- renovatie-
systemen zijn leverbaar in het-
zelfde zeer uitgebreide houta-
ssortiment als de houten vloe-
ren, zo levert Bakker vloeren en 
traprenovaties, welke uit hetzelf-
de hout zijn gesneden.
Stijlvol wonen, deuren met ka-
rakter op maat en eigen stijl. 
Voor een ware metamorfo-
se in de woning vervangt men 
de deuren. Een mooie voordeur 
geeft de eerste indruk van een 
huis en binnendeuren zijn sfeer-
bepalend. Worden het moderne, 
klassieke, dichte of glasdeuren? 
In de showroom staan onge-
veer 150 deuren, garagedeuren 
en deurbeslag opgesteld. Maar 
ook voor sfeermakend wandbe-
schot van Ponderosa Pine, mooie 
deurlijsten en nostalgisch plint-
werk kan men in de  showroom 
terecht.
Iedereen is welkom om inspira-
tie op te doen aan de Oosterwij-
zend 1 in Hoogkarspel tel. 0228-
563968 of aan de Leeghwa-
terweg 35 in Velsen-Noord tel. 
0251-229652. Meer informatie 
staat op de site www.bakkerde-
houthandel.nl.

plafonds en schuifdeurkasten te 
zien, maar ook bijvoorbeeld een 
inloopkast. 

Op zoek naar verlichting voor in 
de badkamer? Een ruim assorti-
ment verlichting is hier voorhan-
den. Dankzij een verlaagd pla-
fond kan men alle leidingen en 
bedrading mooi weg laten wer-
ken. Sinds augustus 2010 kan 
men hier ook terecht voor wand-
tegels en vloertegels. In de 250 
m2 grote toonzaal zijn 500 ver-
schillende soorten tegels voor 
de badkamer, toilet of keuken te 
zien. Ga eens langs in de show-
room, Serrelux systeembouw, In-
dustrieterrein Oosterzij 1 te Hei-
loo, telefoon 072-5337733.

Piet Hoekstra: de renovatiespecialist

Nu ook schadeherstel 
keukenblad en vloer
IJmuiden - Er bestaat een unie-
ke service voor herstel van be-
schadigingen aan aanrechtbla-
den, deuren, wanden en vloe-
ren met kunststof toplaag. Klei-
ne tot middelgrote beschadigin-
gen kunnen vakkundig worden 
hersteld. De beschadigingen zijn 
vaak verschillend van aard, zoals 
brand of schroeiplekken, kras-
sen, val- en stootschades of af-
gebroken hoekjes. Piet Hoekstra 
kan nagenoeg alle kleuren en 
patronen natuurgetrouw na-
bootsen. 
Het voordeel van de repara-
tie is dat alleen de beschadi-
ging wordt hersteld en dat ver-
der niets gedemonteerd behoeft 
te worden. Schade waarin vocht 
en vet is getrokken zijn niet altijd 
te herstellen in verband met on-
voldoende hechting van de pro-
ducten. Brandschade wordt vaak 

vergoed door de verzekering. 
Als herstel niet mogelijk is, dan 
kan het blad worden vervangen. 
Maar renovatie is vaak voordeli-
ger dan een nieuwe keuken.
“De meeste keukens kunnen ja-
ren langer mee, als ze maar goed 
worden onderhouden en gere-
noveerd’’, zegt keukenvernieu-
wer Piet Hoekstra. “De keuken 
is vaak het middelpunt in het 
huis, maar aan mode onderhe-
vig en vaak wijzigen de kleuren, 
stijlen en mogelijkheden.’’ Nieu-
we keuken? Hoekstra heeft een 
betere oplossing. Hij is gespeci-
aliseerd in het repareren en re-
noveren van keukens en het ver-
vangen van inbouwapparatuur. 
Wat een nieuw werkblad en een 
paar nieuwe fronten al voor een 
keuken kunnen doen. Hoekstra: 
“Wij leveren diverse soorten 
werkbladen en deze kunnen 

worden voorzien van een nieuwe 
kraan en spoelbak. Wij hebben 
een ruim assortiment fronten en 
kleuren ter beschikking, naast 
een grote keuze in grepen.’’ 

Alles kan op maat geleverd of 
aangepast worden. Er is keuze 
uit een grote collectie moderne 
inbouwapparaten die door bete-
re techniek minder energie ver-
bruiken. Piet Hoekstra vervangt 
ook scharnieren, lades, knop-

pen, grepen en bijvoorbeeld af-
valsystemen. Wie kennis wil ma-
ken met zijn bedrijf: Piet biedt 
een gratis controlebeurt voor de 
keuken aan. Die wordt geheel 
nagekeken, daarna is er vrijblij-
vend een prijsopgave van even-
tuele vervanging, reparatie of re-
novatie. 
Wie gebruik wil maken van deze 
unieke service belt 0255-527666. 
Kijk voor meer informatie op 
www.phoekstra.nl. 

Regio - Vrijdag is de P.F. Scholz-
prijs uitgereikt aan enkele jon-
ge metselaars en timmerlieden, 
die in het jaar 2010 de meeste 
progressie in hun opleiding tim-
meren of metselen hebben ge-
maakt. De uitreiking vond plaats 
tijdens de open dag van de SSPB 
Praktijkopleiding Bouw in Bever-
wijk.Voor de vakrichting met-
selen ging de eerste prijs naar 
Dylan Boger, de tweede prijs 
metselen was voor Max van den 
Berg en de derde prijs was voor 
Marco Steffens. Bij de timmerlie-
den was het Martijn Muijsers die 
de hoogste eer behaalde. Op de 
tweede en derde plaats eindig-
den resp. Danny Burger en Ray-
mond Ramaakers.

Prijs voor veelbe-
lovende vaklieden

Brandschade Hersteld



Verbouw wijzer

Tijd voor iets nieuws?
Uitgeest - De donkere dagen 
zijn weer voorbij en veel mensen 
krijgen dan de drang om iets te 
gaan veranderen of verbouwen 
in het huis. De bank mag een 
nieuw stofje, de sierkussens mo-
gen wel iets sprekender, de eet-
kamerstoelen zitten eigenlijk nog 
prima, maar de stof… 
Voor dit alles kan men terecht 
bij meubelstoffeerderij Dijkstra 
in Uitgeest. Met een brede col-
lectie stoffen, zit er voor iedereen 
wel wat leuks tussen. 
Ook voor buitenstoffen kan men 

bij Dijkstra terecht. Zij hebben 
verschillende soorten stoffen, 
zowel waterafstotend als hele-
maal waterdicht. Dus een leuk 
nieuw kussentje voor op de bui-
tenstoelen, loungekussens voor 
in de tuin, een zitzak voor de kin-
deren, mooie bekleding voor de 
boot? Bijna alles is mogelijk!
Voor meer informatie kan men 
een kijkje nemen op de web-
site www.meubelstoffeerderij-
dijkstra.nl, of langsgaan in de 
showroom, Hoorne 8a in Uit-
geest. 

Mooi staaltje vakmanschap 
bij Van der Loos Kozijnen
Castricum - Bij Van der Loos 
Kozijnen worden kozijnen, ra-
men en deuren van hout op maat 
gemaakt. Grotendeels van ma-
honie, maar ook grenen, meran-
ti en merbau komen voor. Met de 
modernste machines wordt al-
les tot in de puntjes uitgevoerd, 
compleet afgehangen met drie-
puntsluitingen, raamboompjes, 
teleuitzetters. Het glas wordt er 
los bijgeleverd. Voor het plaatsen 
wordt verwezen naar de aanne-
mer. Deze is tenslotte de expert 
ter plaatse, die kan inschatten 
hoeveel werk en tijd daarmee 
gemoeid is. 
Deze week zijn de vaklui onder 

ander bezig met een paar kozij-
nen in de trant van de Amster-
damse School. Heel zwaar ko-
zijnhout, één kozijn weegt al cir-
ca.driehonderd kilo, en daarin 
worden ook nog zes ramen ge-
plaatst. “We voelen mee met de 
aannemer die het gaat plaatsen”, 
zegt Rob van der Loos lachend. 
”Ze konden er vroeger echt wel 
wat van. Hoewel we tegenwoor-
dig met allerlei machines de be-
werkingen kunnen doen, blijft 
het rekenen en meten en nog 
eens checken, voordat alles met 
elkaar klopt.” 
Gelukkig zijn bij Van der Loos 
Kozijnen de gevolgen van de cri-

sis minimaal gebleven. Dit komt 
vooral omdat zij zich voorname-
lijk bezighouden met kozijnen 
voor renovatie en kleine nieuw-
bouw: dakkapellen, erkers, ko-
zijnen vernieuwen, schuifpuien, 
uitbouwen, losse ramen en deu-
ren, maar ook voor losse onder-
delen als dorpels, stijlen, archi-
traven of lijstwerk kan men bij 
Van der Loos Kozijnen terecht. 
Rob: “Loop eens binnen en aan-
schouw de route die een ruw 
stuk hout naar een prachtig af-
gewerkt product maakt.” 
Van der Loos Kozijnen is te vin-
den op de Castricummerwerf 77 
in Castricum, tel.: 0251-672126. 

Blij met woonomgeving!
Comfort Wonen start actie met 
Groene Slager en Natuurwinkel
Castricum - Comfort Wonen 
Castricum, De Natuurwinkel en 
Hans van Borre de Groene Sla-
ger zetten zich in om Castricum 
nog mooier te maken. Zij wil-
len er samen voor zorgen dat de 
prachtige omgeving nog mooi-
er wordt. Want: “Samen met de 
inwoners van Castricum kunnen 
we ervoor zorgen dat de wereld 
een stukje schoner wordt.” Om 
dit te bereiken is er een actie be-
dacht voor alle inwoners uit de 
CAL gemeente. Wie tot 30 maart 
een bestelling plaatst voor een 
zonneboiler, zonnepanelen of 
zijn huis laat isoleren ontvangt 
een waardebon van 25 euro, te 
besteden bij De Natuurwinkel of 
Hans van Borre de Groene Sla-
ger. Vraag een offerte aan bij 

Comfort Wonen Castricum 0251-
653857 of mail info@comfort-
wonencastricum.nl. De Natuur-
winkel is te vinden in de Toren-

straat 34 Castricum en Hans van 
Borre de Groene Slager is ge-
vestigd aan de Burgemeester 
Mooijstraat 29 in Castricum. 

Leef! In een keuken van Martens

Uitgeest - “Proef de sfeer in on-
ze splinternieuwe tv-commercial, 
die wij speciaal hebben laten 
maken voor RTV-NH. Herkent u 
het zondagochtendgevoel? Een 
kopje koffi e, verse croissants 
en de krant, even heerlijk ont-
spannen. Of de woensdagmid-
dag, de kinderen vrij van school. 

Samen gezellig cakejes bakken, 
lekker kliederen met de slag-
room. En neem nou de vrijdag-
avond. Thuis koken met vrienden 
en dan samen heerlijk dineren, 
zittend aan het kookeiland. Een 
glas wijn erbij?” Martens Keu-
kens speelt met deze commer-
cial in op de huidige ontwikke-

lingen op woongebied. “Tegen-
woordig is de keuken een cen-
trale ontmoetingsplek. Een es-
sentieel onderdeel van het huis 
waar gelachen, gepraat, gekookt 
en gegeten wordt met familie en 
vrienden. Graag begeleiden wij 
belangstellenden naar een keu-
ken die voor 100% past bij de le-
vensstijl en smaak. Wij helpen 
deskundig, eerlijk en behulp-
zaam. Desgewenst komen wij 
eerst vrijblijvend thuis voor een 
goed advies. Ook kunnen wij al-
le bijbehorende werkzaamheden 
verzorgen. Van ontwerp tot ople-
vering. Geen zorgen en een per-
fect eindresultaat voor jarenlang 
leefplezier. Wij bieden een uit-
stekende service, ook nádat de  
keuken geplaatst is. De commer-
cial is ook te zien op www.mar-
tenskeukens.nl. Martens Keu-
kens heeft vestigingen in Alk-
maar en Uitgeest. 

Verhuizen of opknappen?
Geef het werk uit handen!
Regio - Ooit wel eens gedacht 
aan een grote opknapbeurt van 
de bestaande woning? Of wordt 
het toch die lang gedroomde 
verhuizing? Iedereen weet dat 
een verbouwing of opknapbeurt 
veel tijd en aandacht vraagt. Dat 
is nu verleden tijd! Van Zandwijk 
Schilderwerken introduceerden 
in 2010 Casafi x Totale Woning-
afwerking. Zij bieden het gemak 
van één aanspreekpunt voor 
schilderen, stukadoren, stofferen 
en klein timmerwerk. 
Van Zandwijk Schilderwerken is 
al zes jaar een begrip in de re-
gio voor al het schilderwerk bin-
nen- en buiten, glas en onder-
houd. De broers Niels en Arjan 
van Zandwijk  hebben in de loop 
der jaren hun werkzaamheden 
uitgebreid. “Veel klanten geef je 
bij de start van een project al uit-
voerig advies over kleurgebruik 
en materiaalkeuze”, vertelt Niels. 
“En vaak leidt zo’n advies er ook 
toe dat wij bijvoorbeeld het stuc-
werk verzorgen om tot het ge-
wenste resultaat te komen. Het 
is voor de klant prettig dat al-
les onder de verantwoordelijk-
heid van één persoon valt, Veel 
mensen willen wel opknappen 
maar weten niet waar te begin-

nen of hebben geen tijd om het 
allemaal zelf te regelen. Ook als 
je er aan denkt te gaan verhui-
zen of net bent verhuisd, komt er 
veel op je af. En daarom kiezen 
wij met Casafi x ervoor de klant 
al het werk uit handen te nemen 
om tot het gedroomde eindresul-
taat te komen.” Nog een belang-
rijke factor in de overweging om 
te gaan verhuizen of op te knap-
pen is het budget. “En de plan-
ning”, voegt Arjan van Zandwijk 
er aan toe. “Je kunt nog zoveel 
willen, het moet wel haalbaar 
zijn qua tijd en fi nanciële midde-
len. Daarom starten wij ook al-
tijd met een uitgebreid introduc-
tiegesprek. Het is juist de uitda-
ging om met een beperkt budget 
te zoeken naar slimme oplossin-
gen!” Door de invoering van de 
6% BTW regeling (alleen op ar-
beidsloon) is het voor klanten nu 
nog aantrekkelijker om hun wo-
ning op te knappen. Daarboven-
op geeft Casafi x tot mei een extra 
introductiekorting van 5% op het 
gehele factuurbedrag. Informeer 
vrijblijvend naar de mogelijkhe-
den op tel.: 0251-658614/06-532 
42562 of mail naar info@vzschil-
derwerken.nl. Kijk ook op www.
vzschilderwerken.nl.

Het team van Comfort Wonen Castricum.
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Jubilaris en debutan-
ten bij Willibrordus
Akersloot - ‘Een dwaas blij-
spel in drie bedrijven’. Zo werd 
de jaarlijkse voorstelling van de 
Akersloter toneelvereniging Wil-
librordus afgelopen weekein-
de aangekondigd. En een dwaas 
blijspel werd het met vele bijzon-
derheden: twee tieners die hun 

eerste schreden op het podi-
um deden, twee acteurs die kort 
van tevoren moesten invallen en 
oudgediende Henk Krom die de-
ze avond zijn 40-jarig jubileum 
vierde!
In de rijke traditie van Willibror-
dus neemt het blijspel een grote 

plaats in. Dit jaar was het toneel-
stuk ‘De avond van de zevende 
juli’ gespeeld. Zoals een waar 
blijspel betaamd stond het ver-
haal ook dit keer bol van de mis-
verstanden, communicatiestoor-
nissen en hilarische momenten.
Al met al een avond vol vermaak 
en meligheid. Een knappe pres-
tatie gezien de enigszins ge-
brekkige voorbereiding omdat 
slechts enkele weken voor de 
première twee spelers uitvielen. 
Zo zijn in allerijl de zeer ervaren 
Henk Krom en geboren acteur 
Erwin Tiebie van stal gehaald om 
de rollen van Martin van Wijn-
gaarden en Engelberg Angevare 
in te vullen. Iets dat zij met verve 
oppakten. Met name Erwin Tie-
bie speelde een glansrol. Henk 
Krom deed dat ook, maar de na-
druk lag bij hem vooral buiten 
het toneel om: hij werd namelijk 
gehuldigd voor het feit dat hij al 
veertig jaar deel uitmaakt van to-
neelvereniging Willibrordus!
Extra aandacht krijgen de twee 
debutanten: tieners Niek Ver-
duin en Linda Betjes hadden een 
meer dan verdienstelijk debuut 
tussen al die ervaren rotten. De 
jongelingen lieten aan niets mer-
ken dat zij voor het eerst in een 
dergelijk grote productie mee-
speelden. Al met al kan Willi-
brordus terugkijken op een ge-
slaagde ‘Avond van de zevende 
juli’.

Erwin Tiebie (links) in gesprek met de huisknecht , de jubilerende Henk 
Krom.

Sieraden maken voor 
kinderen bij Toonbeeld
Castricum - Op 2 maart is er 
een open les sieraden maken 
voor kinderen bij Toonbeeld. De-
ze korte cursus maakt deel uit 
van een jaarcursus waarin ver-
schillende beeldende kunstdis-
ciplines aan bod komen, speci-
aal voor kinderen. De kinderen 
kunnen zich alsnog voor de rest 
van het jaar inschrijven. 
Inschrijven voor één module is 
ook mogelijk. In een blok van 
vier weken leert men in een be-
paalde techniek te werken.
Op 2 maart start het blokje sie-
raden maken. Tijdens de cur-
sus gaat men aan de slag met 
plastic of rubber slangetjes, met 

bont, veren, bierdoppen of kur-
ken. Hiervan wordt met eenvou-
dig gereedschap een armband 
of diadeem gemaakt. 

Wie dat wil kan door met de cur-
sus beeldhouwen in mergel of 
speksteen. Deze cursus begint 
op 13 april. 
De lessen worden gegeven tus-
sen 13.30 en 15.00 uur. Aanmel-
den kan bij de administratie van 
Toonbeeld aan de Jan van Nas-
saustraat 6 tijdens kantooruren, 
tel. 0251-659012 of via de web-
site. Wie twijfelt kan altijd een 
proefles komen doen. Men be-
taalt dan alleen voor de proefles. Startbijeenkomst Gast-

vrij Noord-Holland
Castricum - Op woensdag 9 
maart wordt tijdens een informa-
tieve en interactieve bijeenkomst 
het startschot gegeven voor het 
project Gastvrij Noord-Holland. 
De bijeenkomst vindt plaats in 
Johanna’s Hof in Castricum en 
start om 20.00 uur. Iedereen 
die werkzaam is in de vrijetijds-
industrie, van ondernemers tot 
werknemers, maar ook tijdelij-
ke krachten zijn welkom. Tijdens 

deze avond wordt de inhoud van 
allerlei activiteiten zoals cursus-
sen, workshops, masterclasses, 
excursies en netwerkbijeenkom-
sten gepresenteerd. Deelnemers 
krijgen inzicht in hoe zij de kwa-
liteit van de gastvrijheid kunnen 
verbeteren. Want als gasten zich 
prettiger voelen, blijven ze lan-
ger en ondernemen ze meer ac-
tiviteiten. 
De hedendaagse bezoekers stel-

len hoge eisen aan kwaliteit, au-
thenticiteit en belevenis tijdens 
hun vrijtijdsbesteding. Maar uit 
recent onderzoek blijkt dat de 
prijs-kwaliteitverhouding van 
het toeristisch aanbod in Noord-
Holland als matig beoordeeld 
wordt en dat de samenwerking 
en innovatie in de sector achter-
blijven. Dat is geen goede ont-
wikkeling en daarom heeft het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord-Hol-
land Noord het initiatief geno-
men voor het project ‘Gastvrij 
Noord-Holland’.
Aanmelden voor de startbijeen-
komst kan via www.nhn.nl/gast-
vrij. 

Vrolijke Valentijnsdag op 
het Bonhoeffercollege
Castricum - Het Bonhoeffercol-
lege heeft een actieve school-
krantredactie. Behalve dat er 
veel geschreven wordt voor het 
lijfblad ‘De Bonaparte’, zorgen de 
redactieleden ieder jaar voor een 
vrolijke Valentijnsdag. Zij delen 
dan rozen uit die speciaal be-
steld zijn door en voor leerlin-
gen en docenten van de school. 
Aan de rozen hangt een kaart-
je met een speciale Valentijns-
boodschap. De opbrengst van 
de verkoop is voor de stichting 
Edukans. 
Al met al is het een hele orga-
nisatie die de redactie op zich 
neemt. Ten eerste offeren de le-
den heel wat pauzes op aan de 
verkoop van de kaartjes. Daarna 
sorteren ze die kaartjes op klas 

en voorts zoeken ze uit waar al-
le leerlingen zich bevinden tij-
dens het vierde uur op de dag 
dat de rozen uitgedeeld wor-
den. De roosterkamer werkt ge-
lukkig mee aan het project door 
geen wijzigingen aan te brengen 
op dat uur. Het bevestigen van 
de kaartjes aan de rozen is een 
bewerkelijke klus die uren duurt 
en het uitdelen is het hoogtepunt 
van de actie want dat maakt 
honderden leerlingen heel blij! 
Als laatste wordt het geld geteld 
en overgemaakt aan de stichting 
Edukans. Dit jaar is dat meer dan 
300 euro!

Het Valentijnsfeest wordt don-
derdag voor de bovenbouwleer-
lingen vervolgd in de Bob’s. De Tamar en Justin.

brugklasleerlingen vierden het 
feest al in de aula van de school 
waar een disco ingericht was. De 
uitwerking van Valentijn is nu al 
duidelijk; er zijn heel wat nieuwe 
stelletjes gesignaleerd binnen de 
schoolmuren.

Stichting Welzijn Castricum, Steunpunt Vrijwilligerswerk, is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:
De huidige penningmeester van de Stichting Welzijn Castricum 
treedt af conform de bepalingen in de statuten. Het bestuur is dus 
op zoek naar een opvolger, iemand die zich betrokken voelt bij het 
welzijn van de inwoners van Castricum. Stg. Welzijn Castricum houdt 
zich bezig met jongerenwerk, ouderenwerk, opbouwwerk en vrijwil-
ligerswerk. De voorkeur gaat uit naar een bestuurder met ervaring 
op het gebied van financiën. De penningmeester neemt deel aan de 
bestuursvergaderingen, gemiddeld eens in de vijf weken. De uitvoe-
ring van de werkzaamheden op financieel gebied wordt verzorgd 
door een beroepskracht, de controle is uitbesteed en de jaarreke-
ning wordt verzorgd door de accountant.
De ANBO afdeling Castricum is op zoek naar een voorzitter. De 
afdeling speelt een prominente rol bij het organiseren van een groot 
aantal sociale en educatieve activiteiten in Castricum. Ook samen-
werken met de andere ouderenbonden en het gewest is onderdeel 
van de werkzaamheden. Heel belangrijk ook is de energie die gesto-
ken wordt in het (bij)sturen van maatschappelijke ontwikkelingen op 
het terrein van het ouderenbeleid.
Wie interesse heeft in deze vacature of ander werk wil doen, kan 
langsgaan of een afspraak maken bij de Vrijwilligers Vacaturebank, 
onderdeel van Stichting Welzijn Castricum, Geesterduinweg 5 in 
Castricum. Het telefoonnummer is 0251-65 65 62. De vacaturebank 
is ook te vinden op www.welzijncastricum.nl.
Wie op de hoogte wil blijven van de nieuwste vacatures, kan zich 
abonneren op de nieuwsbrief. Een mailtje met naam en adres o.v.v. 
‘Vacaturebank Nieuws’ naar vcc@welzijncastricum.nl is voldoende.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl



Bezoeken en reageren

ContaCt
Postbus 1301
1900 BH Castricum
Tel.: 0251 - 661 122
Fax: 0251 - 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl 
www.castricum.nl

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

PuBlieksBalies
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen
ma. t/m do.: 09.00 - 16.00 uur
vrij.: 09.00 - 12.30 uur 
do.: 16.00 - 18.00 uur 
voor aangifte geboorte en overlijden, 
verhuizing, emigratie, huwelijk en ge-
registreerd partnerschap, verkiezingen, 
paspoort/Nederlandse identiteitskaart, 
rijbewijs 
do.: 18.00 - 20.00 uur 
uitsluitend voor paspoort/identiteits-
kaart en rijbewijs

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

afvalBrengdePot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrij.: 08.00 - 11.45 uur
en  13.00 - 15.45 uur
zat.:  09.00 - 13.00 uur

Bestuur, griffie en kantoor
De Loet, Duinenbosch 3, 
1901 NT Castricum. 
Bezoek op afspraak

ContaCt College
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, 
tel. (0251) 661 220 / 661 360
bestuurssecretariaat@castricum.nl

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

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

adressen
CliëntenPlatform
Voor vragen over bijstandszaken en 
wet werk investering jongeren:
e-mail:
clientenplatformcastricum@gmail.com 
www.cpcastricum.nl

wmo-raad
Voor vragen over de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning:
e-mail: Wmoraad@castricum.nl

geluidshinder sChiPhol
BAS 
(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):
www.bezoekbas.nl

I N F O B U L L E T I N
9 februari 2011

Raadsplein
17 februari 2011
Raadscarrousel
19:30-20:30 uur: Vervolg bespreking zienswijze raad bezuinigingsnotitie 
 GGD Hollands Noorden*
19:30-20:30 uur: Detailhandelsvisie Regio Alkmaar
20:30-21:00 uur: Diverse raadsvoorstellen en technische onderwerpen*
20:30-21:00 uur: Totstandkoming kerncollectie gemeentelijke kunstwerken 
21:15-22:15 uur: Werkbegroting WNK 2011
21:15-22:00 uur: Diverse moties:
 Motie PvdA inzake toezicht en handhaving strand
 Motie VVD openstelling winkels op zondag
 Motie D66, VVD, CKenG evaluatie Beleidsnota Dierenwelzijn
 Motie VVD Bad Noord    38   /diversen
Raadsvergadering
22:30 uur: Besluitvorming 
 Zienswijze raad tav bezuinigingsnotitie GGD Hollands 
 Noorden (ovb uitkomsten carrousel)
 Werkbegroting WNK 2011 (ovb uitkomsten carrousel) 
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 onderwerpen die in de carrousel worden behandeld. Op 
onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

WWW.
CASTRICUM

.NL

aangevraagde vergunningen en 
ontheffingen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouw-
zaken dient u vooraf een afspraak te maken via tel. 0251-
661122.
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande aan-
vragen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van 
toepassing is, ontvangen. Deze kennisgeving betekent niet 
dat medewerking wordt verleend.
270111	 Bakkummerstraat	66,	Castricum
 Een bestaande berging te voorzien van een 
 dakopbouw
290111	 Kastanjelaan	37,	Castricum
 Het plaatsen van 2 dakkapellen
310111	 Kerklaan	29,	Akersloot
 Het plaatsen van een kapconstructie op 
 een bestaande garage
010211	 Torenstraat	26,	Castricum
 Het vergroten van de woning
020211	 Burg.Nieuwenhuijsenstraat		70,	Limmen
 Het vergroten van de woning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande verlen-
gingsbesluiten genomen waarbij de termijn van behande-
ling wordt verlengd met max. 6 weken. 
010211	 Hoogegeest	8	in	Akersloot
 Het slopen van een schuur, het bouwen 

 van een schuur en het verbreden van een 
 in-/uitrit.

Aanvragen	tijdelijk	afwijken	bestemmingsplan	
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met in-
gang van 10 februari 2011 de volgende aanvraag gedu-
rende 6 weken ter inzage ligt.
Tijdelijke afwijking op grond van artikel 2.12 lid 2 van de 
Wabo
	 Achterweg	15	in	Limmen
 Het tijdelijk plaatsen van een woonunit
Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende 
mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen bij de ge-
meente. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze 
kunt u een afspraak maken met team BWB, bereikbaar via 
tel. (0251) 66 11 22. Er kan in principe alleen beroep tegen 
de uiteindelijke beschikking worden ingediend als de indie-
ner ook een zienswijze heeft ingebracht tegen de ontwerp-
beschikking en hij belanghebbende is.

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

Op zoek naar een nieuwe burgemeester

Buitengewone raadsvergadering 15 februari 2011
Tijdens een extra raadsvergadering op 
15 februari wordt de profielschets van 
de burgemeester van de gemeente Cas-
tricum met de Commissaris van de Ko-
ningin besproken en vastgesteld. Ook 
wordt de verordening op de vertrou-
wenscommissie vastgesteld en worden 
leden van deze commissie benoemd. De 
raadsvergadering is vanaf 20:00 uur in 
het Clusius College in Castricum.  

Bij Koninklijk besluit van 25 januari 
jongstleden is burgemeester Emmens-

Knol eervol ontslag verleend per 1 mei 
2011. De burgemeester gaat dan met 
pensioen. Dat betekent dat de ge-
meente op zoek gaat naar een nieuwe 
burgemeester. Inmiddels zijn alle frac-
tievoorzitters bij elkaar geweest om de 
conceptprofielschets van de nieuwe bur-
gemeester op te stellen. 
Nadat de raad de profielschets heeft 
vastgesteld wordt de vacature drie we-
ken opengesteld. Uiteraard volgen daar-
na vele gesprekken. Dat duurt ongeveer 
tot aan de zomer. In de tussentijds wordt 

de portefeuille van de burgemeester 
waargenomen door het college. 
Medio 2011 wordt in een besloten 
raadsvergadering een aanbeveling op-
gesteld. De raad kan één of twee kan-
didaten voordragen. Deze voordracht 
gaat via de Commissaris van de Konin-
gin naar de minister van Binnenlandse 
Zaken. De burgemeester wordt via Ko-
ninklijk  besluit benoemd. Na de zomer, 
rond september, verwacht de gemeente 
dat de nieuwe burgemeester geïnstal-
leerd wordt.

aanleveren info 
gemeentegids
Ook dit jaar werkt de gemeente Castri-
cum samen met de firma FMR Producties 
uit Den Helder voor het uitgeven van de 
gemeentegids. De gids verschijnt in mei 
van dit jaar en wordt huis-aan-huis ver-
spreid in de gemeente. U kunt verande-
ringen of aanvullingen op de gegevens 
van de gids van vorig jaar nog tot eind 
maart doorgeven aan de uitgever. 

Daarvoor neemt u contact op met FMR 
Producties, Postbus 23, 1780   AA Den 
Helder, tel. (0223) 661425, fax (0223) 
661054, e-mail: info@fmrproducties.nl.



240111	 Volkstuinencomplexen,	Castricum
	 Ontheffing	voor	het	plaatsen	van	
	 hobbykassen
	 Startingerweg	45,	Akersloot
	 Het	uitbreiden	van	een	woning	en	berging
	 Tarp	/	Delving,	Akersloot
	 Het	kappen	van	10	bomen
260111	 Kad.	A	2938,	Akersloot
	 Het	plaatsen	van	een	schuilstal	voor	dieren
270111	 Visweg	1,	Limmen
	 Sloop	woonhuis	met	opstallen
310111	 Dampegheestlaan	(sportcomplex),	Limmen
	 Het	kappen	van	6	bomen
	 Nansenlaan	69,	Castricum
	 Het	uitbreiden	van	een	schuur
	 Geerkens,	Limmen
	 Het	bouwen	van	2	woningen
	 Dorpsstraat	56,	Castricum
	 Het	plaatsen	van	gevelreclame
020211	 Zuideinderweg	4,	Limmen
	 Het	renoveren	van	een	boerderij
Sloopvergunning
310111	 Oude	Haarlemmerweg	12,	Castricum
	 Sloop	van	een	woning	en	schuur	en	
	 een	garage

RECTIFICATIE
In	de	publicatie	van	2	februari	2011	stond:
Verleende	vergunning
270111	 Heereweg	17	in	Castricum
	 Het	bouwen	van	een	woning
Dit	moet	zijn:
270111	 Heereweg	17	in	Castricum
	 Het	bouwen	van	een	woning	(	1e	fase)

Overige	vergunningen
-	 Aan	de	Montessorischool	te	Castricum	is	vergun-

ning	 verleend	 voor	 het	 plaatsen	 van	 reclamebor-
den	van	27	februari	t/m	9	maart	2011.

-	 Aan	de	Vereniging	Ringsteken	Limmen	is	een	eve-
nementenvergunning	verleend	voor	het	organise-
ren	van	het	 ringsteken	2011	op	19	 juni	2011	op	
(een	deel	van)	de	Dusseldorperweg	te	Limmen.

-	 Aan	P.J.	Broersen	groente	en	fruitmarkten	 is	ver-
gunning	verleend	voor	het	innemen	van	een	stand-
plaats	op	de	Vuurbaak	te	Limmen	voor	de	verkoop	
van	groente	en	fruit	tot	31	december	2011.

-	 Aan	EJP	Weel	Beheer	BV	is	een	drank-	en	horeca-
vergunning	verleend	voor	het	perceel	Dorpsstraat	
70	te	Castricum.

-	 Aan	EJP	Weel	Beheer	BV	is	een	exploitatievergun-
ning	verleend	voor	het	perceel	Dorpsstraat	70	 te	
Castricum.

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

Bouwvergunningen	met	ontheffing	
240111	 Geelvinckstraat	43,	Castricum
	 Het	uitbreiden	van	de	woning
	 Koningsweg	121,	Akersloot
	 Het	vernieuwen/bouwen	van	een	woning	
	 met	schuur
010211	 Geesterweg	kad.	A	2774,	Akersloot
	 Het	plaatsen	van	een	pontwachtershuisje
010211	 Jan	Miessenlaan	1,	Castricum
	 Het	verbouwen	van	de	bovenverdieping	
	 t.b.v.	het	realiseren	van	een	
	 Bed&	Breakfast-accommodatie
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
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.		

Anterieure oVereenkomst
B&W	hebben	op	2	februari	2011	een	overeenkomst	
ex	 artikel	 6.24	 lid	 1	Wro	gesloten	met	 de	besloten	
vennootschap	 Quartet	 Projecten	 BV	 (gevestigd	 te	
Stompetoren),	 die	 betrekking	 heeft	 op	 de	 gebieds-
ontwikkeling	 van	 de	 locatie	 Roelat	 1-3	 te	 Limmen.	
Het	betreft	het	exploitatiegebied	waarin	de	percelen,	
kadastraal	 bekend	 als	 gemeente	 Limmen,	 sectie	 A	
nummers	A	3980,	3983	en	2026	(allen	gedeeltelijk)	
zijn	gelegen.	De	overeenkomst	heeft	betrekking	op	
de	realisatie	van	een	dubbel	woonhuis.	In	het	exploi-
tatiegebied	wordt	 voorzien	 in	de	 aanleg	 van	open-
bare	ruimte.
Meer	informatie:	Met	ingang	van	heden	ligt	een	za-
kelijke	beschrijving	van	de	overeenkomst	gedurende	
zes	weken	voor	een	ieder	ter	 inzage	in	de	gemeen-
telijke	locatie	in	Limmen.	Voor	vragen	en/of	opmer-
kingen:	mw.	I.	Smit-Munster,	tel.	(0251)	661	122	(di.	
t/m	do.).

BestemmingsplAn
Ontwerp	wijzigingsplan	Roelat	1-3	te	Limmen
B&W	maakt	bekend	dat	het	ontwerp	wijzigingsplan	
‘Roelat	1-3	te	Limmen’	ter	inzage	ligt.	
Het	plangebied	bestaat	uit	de	percelen	sectie	A	num-
mers	3980	(geheel),	3981	(deel),	3983	(deel)	en	2026	
(deel),	gelegen	ten	oosten	van	Roelat	5	te	Limmen.	
Het	plan	 voorziet	 in	 realisatie	 van	 een	 twee-onder-
één-kap-woning.
Het	plan	ligt	vanaf	10	februari	zes	weken	ter	inzage	
in	de	gemeentelijke	locatie	in	Limmen.	Tevens	is	het	
plan	 te	 raadplegen	 op	 www.castricum.nl	 en	 www.
ruimtelijkeplannen.nl	.	
Zienswijze
Gedurende	de	inzagetermijn	kan	een	ieder		monde-
ling	 of	 schriftelijk	 een	 zienswijze	 indienen	 bij	 B&W,	
Postbus	1301,	1900	BH	Castricum.	Voor	het	indienen	
van	een	mondelinge	zienswijze	en	voor	meer	 infor-
matie	kunt	u	een	afspraak	maken	met	de	heer	R.	van	
den	Haak,	tel.	(0251)	661	152	.

Kennisgeving	 voorontwerpbestemmingsplan	 Duin	
en	Bosch
Burgemeester	en	wethouders	van	Castricum	maken	
bekend	dat	het	voorontwerp	van	het	bestemmings-
plan	Duin	en	Bosch	zes	weken	ter	inzage	ligt.
Begrenzing:	Het	plangebied	betreft	het	Dijk	en	Duin-
terrein.	Het	plangebied	 is	gelegen	 ten	noordwesten	
van	Bakkum	en	Castricum	en	heeft	 een	oppervlak-
te	 van	 circa	 90	 hectare.	 Het	 gebied	 wordt	 aan	 de	
noordzijde	 begrensd	 door	 de	 Zeeweg	 en	 sportpark	
De	Duinloper	en	aan	oostzijde	door	de	kern	Bakkum.	
Met	uitzondering	van	de	oostzijde	wordt	het	gebied	
omsloten	 door	 het	 Natura-2000	 gebied	 Noordhol-
lands	Duinreservaat.	In	het	plangebied	bevinden	zich	
op	dit	moment	voornamelijk	maatschappelijke	(zorg)
functies.	
Doel:  Het	 bestemmingsplan	 beoogt	 onder	 andere	
woningbouw,	maatschappelijke	en	gemengde		func-
ties	mogelijk	te	maken.	
Inzage:	 Het	 voorontwerpbestemmingsplan	 ligt	 van	
donderdag	 10	 februari	 tot	 en	 met	 woensdag	 23	
maart	 2011	 bij	 de	 gemeentelijke	 locatie,	 afdeling	
Dienstverlening	aan	de	Zonnedauw	4	te	Limmen.	Te-
vens	is	het	plan	te	raadplegen	op	www.castricum.nl	
en	www.ruimtelijkeplannen.nl.	
Inspraak:	Gedurende	de	inzagetermijn	kan	een	ieder		
mondeling	of	schriftelijk	een	inspraakreactie	indienen	
bij	burgemeester	en	wethouders,	postbus	1301,	1900	
BH	Castricum,	onder	vermelding	van	 ‘inspraakreac-
tie	 op	 het	 voorontwerpbestemmingsplan	 ‘Duin	 en	
Bosch’.	Voor	het	indienen	van	een	mondelinge	ziens-
wijze	 en	voor	meer	 informatie	 kunt	u	 een	afspraak	
maken	met	mw.	mr.	N.A.E.	van	Offeren,	tel.	(0251)	
661	122.
Inloopbijeenkomst:	 op	 donderdag	 10	 maart	 2011,	

van	 16.30	 tot	 19.30	 uur,	 vindt	 een	 inloopavond	
plaats	 in	het	Clusius	College,	Oranjelaan	2a,	Castri-
cum.	 U	 kunt	 het	 voorontwerpbestemmingsplan	 in-
zien,	vragen	stellen	en	eventueel	een	inspraakreactie	
indienen.

CAtegorieënlijst VerklAring 
VAn geen Bedenkingen
De	gemeenteraad	van	Castricum	heeft	op	20	januari	
2011	een	lijst	van	categorieën	vastgesteld	van	geval-
len	waarin	het	afgeven	van	een	‘verklaring	van	geen	
bedenkingen’	niet	nodig	is.	
In	 de	 Wet	 algemene	 bepalingen	 omgevingsrecht	 is	
bepaald	 dat	 het	 college	 van	 burgemeester	 en	 wet-
houders	 alleen	 medewerking	 kan	 verlenen	 aan	 een	
aanvraag	 om	 omgevingsvergunning	 die	 in	 strijd	 is	
met	het	bestemmingsplan	als	de	gemeenteraad	een	
verklaring	 van	 geen	 bedenkingen	 heeft	 afgegeven.	
De	 gemeenteraad	 kan	 hiervan	 afzien	 door	 een	 lijst	
met	categorieën	van	gevallen	aan	 te	wijzen.	Als	de	
aanvraag	om	omgevingsvergunning	binnen	de	reik-
wijdte	van	deze	lijst	geldt,	hoeft	het	college	van	bur-
gemeester	en	wethouders	geen	verklaring	van	geen	
bedenkingen	aan	te	vragen	bij	de	gemeenteraad.
De	gemeenteraad	heeft	besloten	de	volgende	cate-
gorieën	van	gevallen	aan	te	wijzen	waarvoor	een	ver-
klaring	van	geen	bedenkingen	van	de	gemeenteraad	
niet	is	vereist:
a.	alle	projecten	waarvoor	toepassing	wordt	gegeven	

aan	artikel	2.12,	eerste	lid,	onder	a,	onder	3°	van	
de	Wet	algemene	bepalingen	omgevingsrecht,	met	
uitzondering	van	de	volgende	gevallen:	

-	 een	 gebied	 waarvoor	 een	 ontwerpbestemmings-
plan	ter	inzage	is	gelegd	en	de	aanvraag	in	strijd	is	
met	het	ontwerpbestemmingsplan;	

-	 een	 project	 tot	 het	 realiseren	 van	 een	 gebouw,	
geen	 woning	 zijnde,	 met	 een	 bouwvolume	 van	
(totaal)	meer	dan	1300	m³;	

-	 een	project	tot	het	realiseren	van	meer	dan	2	wo-
ningen,	 met	 als	 uitzondering	 het	 realiseren	 van	
woningen,	 wooneenheden	 of	 appartementen	 in	
een	bestaand	gebouw,	met	een	bouwvolume	van	
in	totaal	meer	dan	1300	m³,	waarvan	de	contouren	
en	het	bouwvolume	niet	worden	veranderd;	

b.	projecten	 waarvoor	 door	 de	 gemeenteraad	 een	
ontwerpverklaring	van	geen	bedenkingen	is	afge-
geven,	mits	er	geen	zienswijzen	zijn	ingediend;	

c.	bij	het	weigeren	van	een	aanvraag	om	omgevings-
vergunning,	 waarbij	 met	 toepassing	 van	 artikel	
2.12,	 eerste	 lid,	 onder	 a,	 onder	 3°,	 van	 de	 Wet	
algemene	bepalingen	omgevingsrecht	 afgeweken	
kan	worden	van	het	bestemmingsplan.		

U	kunt het	besluit	en	het	bijbehorende	voorstel	inzien	
op	 de	 gemeentelijke	 website	 www.castricum.nl	 	 en	
op	 het	 gemeentehuis,	 afdeling	 Dienstverlening	 aan	
de	 Zonnedauw	 4	 te	 Limmen,	 gedurende	 de	 ope-
ningstijden.	Het	besluit	treedt	in	werking	op	de	dag	
na	deze	publicatie.

projeCtBesluit
Vooraankondiging	 projectbesluit	 Rijksweg	 136	 in	
Limmen
B&W	 van	 de	 gemeente	 Castricum	 geeft	 overeen-
komstig	 artikel	 1.3.1.	 Besluit	 ruimtelijke	 ordening	
kennis	 van	 het	 voornemen	 om	 een	 projectbesluit	
voor	te	bereiden	voor	de	bouw	van	een	woning	op	
het	perceel	Rijksweg	136	in	Limmen.
Overeenkomstig	artikel	1.3.1,	lid	2	Bro	wordt	vermeld	
dat	er	geen	stukken	ter	inzage	liggen,	er	geen	gele-
genheid	 is	 om	 zienswijzen	 omtrent	 dit	 voornemen	
naar	voren	te	brengen	en	dat	er	geen	onafhankelijke	
instantie	 in	de	gelegenheid	wordt	gesteld	advies	uit	
te	brengen	over	dit	voornemen.	Dit	komt	later	in	de	
procedure	aan	de	orde.	Het	(voor)ontwerpprojectbe-
sluit	wordt	op	een	nader	te	bepalen	tijdstip	geduren-
de	zes	weken	ter	inzage	gelegd	en	is	dan	te	bekijken	
op	de	gemeentelijke	website.	De	termijn	van	de	ter	
inzage	 legging	 van	 het	 (voor)ontwerpprojectbesluit	
wordt	 vooraf	 gepubliceerd	 in	 het	 Nieuwsblad	 voor	
Castricum,	op	www.castricum.nl	en	-		v.w.b.	het	ont-
werpprojectbesluit	-	ook	in	de	Staatscourant.
Meer	informatie:	mw.	P.	Drenth-Reus,	team	Bouwen,	
Wonen	en	Bedrijven,	tel.	(0251)	661	122.	

Castricum,	9	februari	2011
Burgemeester	en	wethouders




