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“Outlet Uitgeest wordt duurzaam, groen en verrassend”

Uitgeest - “De agrarische grond 
met gras, hekken en paden wor-
den opgetild. Daaronder komt 
een outletcentrum en een straat 

met een cafetaria en kleine win-
keltjes. Met ontzag voor het 
open landschap zoekt de groe-
ne bult de oksel van de A8-A9 

op, houdt open ruimte vrij rond 
de Stelling van Amsterdam en 
biedt een waterfront voor nieu-
we natuur en de recreatie van 
bezoekers en omwonenden.” Zo 
worden de plannen omschreven 

voor een outletcentrum in de Ka-
gerhoek door de initiatiefnemers 
Fred Sanders, Fred Kramer, Ton 
en Richard Martens. “Het the-
ma wordt duurzaam groen, met 
wandelen langs het water en  
uitzicht op het open landschap 
en de Stelling van Amsterdam. 
Het winkelcentrum verdwijnt 
helemaal onder het groene dak 
van gras en vetplanten. De au-
to’s vinden plaats onder een dak 
van leilinden. In de groene ruim-
te komen stijltuinen en een well-
ness-centrum. Wij, de initiatief-
nemers Fred Kramer van Chra-
nita BV en Fred Sanders, samen 
met Ton en Richard Martens 
van Q-Bus Vastgoed BV, doen 
enorm onze best om het getoon-
de beeld waar te maken. Het ge-
plande kruispunt van de A9 en 
de verbindingsweg naar de ring 
van Amsterdam de A8, leent zich 
voor dit duurzaam groene outlet-
centrum. Het ligt voor de hand 
dat die A8-A9 verbinding straks 
volgens de Heemskerkvariant 
bij De Trompet op de A9 aan-
sluit. Tussen beide wegen ont-
staat dan de ideale plek om het 
groene veld bijna uit het zicht op 

te tillen. Om daaronder plaats te 
maken voor het outletcentrum. 
De Kagerhoek zal veranderen, er 
komen mensen werken en win-
kelen en de regio krijgt een fi-
nanciële impuls. De open ruimte 
verandert en wordt anders groen 
maar blijft open met nieuwe na-
tuur, voor elk wat wils. De beel-
den maken we waar, de Kager-
hoek wordt een geweldig duur-
zaam groen outletcentrum.” 
Acties-Uitgeest is tegen een 
outletcentre in de Kagerhoek. Er 
wordt gevreesd voor een enorme 
toename van verkeer en een ver-
schraling van het winkelbestand 
in het dorp. Bovendien vinden de 
actievoerders het onverteerbaar  
dat de ‘Toekomstvisie 2020’, die 
onder andere via twee burger-
raadplegingen tot stand is geko-
men, opzij wordt geschoven. 

Ook Progressief Uitgeest is te-
gen. Fractieleider Jan Dubelaar: 
“Wij willen de buitengebieden 
groen houden. In de raadsver-
gadering van oktober 2010 bleek 
dat wij de enige partij zijn die 
geen enkele behoefte hebben 
aan verder onderzoek.”   

Weer slachtoffer babbeltruc
Uitgeest - Een 80-jarige vrouw 
is zaterdagmiddag rond 12.30 
uur op de Middelweg bij een 
geldautomaat tijdens het pin-
nen op brutale wijze bestolen 

van haar pinpas door een man 
en een vrouw. De vrouw zou om-
standers hebben afgeleid en de 
man hield de 80-jarige dame aan 
de praat waardoor zij werd afge-

leid. Op slinkse wijze is de 80-ja-
rige dame hierbij bestolen van 
haar pinpas. 
Getuigen die de politie nog niet 
hebben gesproken worden ver-
zocht alsnog contact op te ne-
men met het bureau IJmond 
Noord via 0900-8844.  

Enorme strobaal velt motorrijder
Uitgeest - Op de N203 nabij het 
NS-station richting Castricum is 
maandagmiddag een motorrijder 
onderuit gegaan, toen een trac-
tor voor hem een enorme baal 
stro verloor van een oplegger. De 
46-jarige motorrijder uit Uitgeest 
is ernstig gewond geraakt. Hij is 
met de ambulance naar het zie-
kenhuis vervoerd. Volgens getui-
gen had de trekker de bocht ge-
maakt even voor de oude suiker-
fabriek, toen een hooibaal van de 
oplegger afviel en terecht kwam 
op de motorrijder. De trekker 
werd bestuurd door een 46-jari-
ge man uit Wijdewormer. (Foto: 
Lucas Hazes, mgkmedia).

Inbraak in supermarkt 
Uitgeest - De politie is op zoek 
naar getuigen van inbraak in een 
supermarkt aan de Middelweg 

op vrijdag omstreeks 4.30 uur. 
Een getuige zag dat meerdere 
personen spullen wegnamen en 

belde de politie. De verdachten 
zijn in een klein model auto weg-
gereden. 
Getuigen of anderen die iets ver-
dachts hebben gezien kunnen 
bellen naar  0900-8844.
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Chocolade biscuit, slagroom en een 
cremeaux van rode vruchten. 7/8 pers.

van 11,95 deze week € 9,95
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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:
Middenweg/Kerkelaan Limmen: 
zwarte gecastreerde kater, 9 jaar, 

Sem.
Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251-
658504.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 17.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Annette Visser
mobiel 06-45733293
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
16.975
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.650

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Drie aanhoudingen op heter-
daad voor bedrijfsinbraak
Akersloot - Een 28, 27 en 20-ja-
rige man uit Heiloo zijn verleden 
week dinsdag rond 5.30 uur aan-
gehouden op de Provincialeweg 
bij Uitgeest. De politie kreeg een 
melding binnen dat er werd in-
gebroken bij een kledingzaak 
aan de Akerhof. 

Onderweg naar de melding 
kwamen agenten de auto te-
gen met de drie verdachten. De 

auto werd gevolgd en staan-
de gehouden. De mannen wer-
den aangehouden op verden-
king van de inbraak. De huizen 
van de verdachten werden door-
zocht. In een van de huizen werd 
een hennepkwekerij aangetrof-
fen en er werden goederen aan-
getroffen die afkomstig zijn van 
meerdere bedrijfsinbraken. De 
verdachten zijn vrijdag voorge-
leid bij de rechter-commissaris.

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Een strandtoertocht 
voor mountainbikers
Castricum - Op zondag 6 maart 
wordt er op het strand tussen 
Castricum en Camperduin een 
strandtoertocht voor mountain-
bikers georganiseerd. Deelne-
mers hebben de keuze uit twee 
afstanden: een tocht van 40 
km en van 16 km. De organisa-
tie is in handen van team CAL 
d’HuZes. Dit sportieve evene-
ment wordt georganiseerd ten 
behoeve van Alpe d’HuZes, het 
inschrijfgeld van de deelnemers 
gaat dan ook volledig naar dit 
goede doel.
“De lange route wordt een prach-
tige sportieve uitdaging voor de 
fanatieke mountainbikers, zowel 
heen als terug gaat de tocht vol-
ledig over het strand! Voor wat 
minder fanatieke mountainbi-
kers is de kortere route een erg 
leuke afstand om te fietsen”, ver-
telt Hans de Waard, één van de 
deelnemers van CAL d’HuZes 
en medeorganisator van deze 
strandtoertocht.
De start is op het strand van 
Castricum en zal ter hoogte zijn 
van restaurant Zoomers. De lan-
ge route van ongeveer 40 km 
start om 10.00 uur. Deze route 
gaat van Castricum aan Zee over 
het strand naar Camperduin, 
waar de deelnemers terug zullen 
keren richting de finish in Cas-
tricum aan Zee. De kortere rou-
te van ongeveer 16 km start om 
10.15 uur. Deze route gaat van 
Castricum aan Zee tot Egmond 
aan Zee over het strand. Bij Eg-
mond aan Zee gaat men van het 
strand af om via het duingebied 
naar Egmond-Binnen te fietsen. 
Hierna zal de route weer over het 
strand verder gaan naar de finish 
in Castricum aan Zee.
De organisatie heeft er alles aan 
gedaan om er een mooie dag 
van te maken. Zo zullen de deel-
nemers van beide routes halver-
wege de strandtoertocht voor-
zien worden van een sportdrank-
je en een sportreep, gesponsord 
door Albert Heijn Castricum. Na 
afloop van de strandtoertocht 

worden de deelnemers beloond 
met twee consumpties en een 
heerlijke maaltijd, geheel belan-
geloos aangeboden door Res-
taurant Zoomers. “Omdat Al-
pe d’HuZes een strikt strijkstok-
beleid hanteert, moeten wij ons 
daar natuurlijk ook aan hou-
den. Daarom zijn wij erg blij dat 
wij deze twee sponsoren bereid 
hebben gevonden om onze deel-
nemers zowel tijdens als na de 
strandtoertocht van proviand te 
voorzien”, vertelt Jack de Jong. 
“Hierdoor kunnen wij garande-
ren dat het inschrijfgeld van de 
deelnemers volledig naar stich-
ting Alpe d’HuZes gaat en hier-
door ten goede komt aan onder-
zoek naar kanker”, maakt Jack af. 
Een extra reden om mee te doen 
aan deze strandtoertocht!
De kosten van beide routes be-
dragen 20 euro. Tijdens de 
strandtoertocht is het dragen 
van een helm verplicht, zonder 
helm kan er niet gestart worden. 
Ook wordt er deze dag op toege-
zien dat er geen afval achter ge-
laten wordt op het strand.
Verdere informatie over de 
strandtoertocht op www.team-
cal.nl.
Meedoen? Meld dan snel aan! 
Aanmelden voor de strandtoer-
tocht kan door een e-mail te stu-
ren naar: teamcal.ad6@gmail.
com met hierin de vermelding 
van naam, adres en het aantal 
kaartjes dat men wil bestellen. 
Het inschrijfgeld kan men ver-
volgens overmaken naar reke-
ningnummer: 336448112 (Ra-
bobank) t.n.v.: Strand golf KWF 
Castricum, onder vermelding 
van naam en het aantal bestel-
de kaartjes. Na betaling is de 
inschrijving compleet. Bestel-
de kaartjes zijn op 6 maart vanaf 
een uur voor de start af te halen 
bij restaurant Zoomers.
Wie niet zelf meefietst kan ge-
zellig naar het strand komen 
om deze sportievelingen uit te 
zwaaien en om ze bij terugkomst 
weer te verwelkomen!
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Programma 24 feb t/m 2 maart 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur 

“Black Swan”
donderdag, vrijdag & zaterdag 20.30 uur

zondag & maandag 18.45 uur 
dinsdag 14.00 & 18.45 uur 

woensdag 18.45 uur 
“The King’s Speech”

donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

“Sonny Boy”
dinsdag 14.00 uur 

“Haar naam was Sarah”
donderdag, vrijdag & zaterdag 18.30 uur

“PizzaMaffia”
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 

13.45 & 16.00 uur
woensdag 13.45 uur 

“Yogi Beer (NL)  3D” 
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.45 uur 

woensdag 13.45 uur 
“Mijn Opa de Bankrover” 

donderdag, vrijdag, zaterdag & 
zondag 11.30 & 16.00 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Gnomeo & Juliet (NL)” 

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 11.30 uur 
woensdag 16.00 uur 

“Alpha and Omega (NL) 3D” 

De Hot Jazz Ambassadors 
spelen bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Zondag 27 februari 
vanaf 16.00 uur een nieuwe edi-
tie van Jazz in Bakkum. In Hotel 
Borst speelt ditmaal de band de 
Hot Jazz Ambassadors uit Hoorn. 
Saxofonist is Rien Brus uit Cas-
tricum. 
Pianist Dirk Tober heeft alle ar-
rangementen geschreven en om 
de band het karakter van een 
Small Big Band te geven, laat hij 
de rietblazers voortdurend van 
instrument wisselen. Van kla-
rinet, via sopraan-, alt- en te-
nor- naar baritonsax. Leuk om te 

doen maar ook om te zien. Cor-
nettist Jan Rottiné moet steeds 
weer van demper wisselen om 
bepaalde effecten te verkrijgen. 
Composities van Charlie John-
son, Duke Ellington, Luis Russell 
en Don Redman heeft Dirk Tober 
speciaal voor de zeven Hot Jazz 
Ambassadors bewerkt. En als er 
gezongen moet worden doet hij 
dat zelf. Op de achtergrond maar 
van groot belang de swingende 
ritmesectie: piano, sousafoon, 
banjo en slagwerk. De toegang 
is gratis.

Twaalf Oscarnominaties 
voor The King’s Speech
Direct na het overlijden van zijn 
vader en het oneervolle aftre-
den van zijn broer Edward, wordt 
Bertie (Colin Firth), die al zijn he-
le leven een ernstig stotterpro-
bleem heeft, gekroond tot Ko-
ning George VI van Engeland. 
Zijn land staat op dat moment 
aan de vooravond van een oor-
log, en het volk vraagt wanhopig 
om een leider in deze bange tij-
den. Zijn vrouw besluit contact 

te zoeken met de excentrieke lo-
gopedist Lionel Logue om Geor-
ge te helpen zijn spraak te ver-
beteren. Ondanks een wat moei-
lijke start lijkt Lionel’s onortho-
doxe methode zijn vruchten af 
te werpen: de Koning ontwik-
kelt niet alleen het vertrouwen in 
zijn stem om het volk toe te spre-
ken, ook ontstaat er een hech-
te vriendschap tussen George en 
Lionel.

Pizzamaffia
Pizzamaffia vertelt het verhaal 
van Ibrahim en zijn neef Illias. Ie-
dereen kent ze als Bram en Haas, 
de snelste koeriers van Pizzeria 
Novara. De pizzeria is eigendom 
van Bram’s vader, maar sinds die 
ziek thuis zit, wordt de tent ge-
rund door zijn oom Faris. De va-

Primeur Expressie met 
zelfgeschreven Weerzien
Castricum - Fascinaties met el-
kaar delen, improviseren, com-
poneren, repeteren; dat is in een 
notendop het proces dat ertoe 
heeft geleid dat Toneelgroep Ex-
pressie begin maart met een ge-
heel eigen productie op de plan-
ken staat in Theater Dansende 
Duinen. ‘Weerzien’ is een dra-
matisch toneelstuk geworden 
met bijzondere momenten, zoals 
een zangoptreden, schilderkunst 
op toneel, enkele komische situ-
aties en hevige emotionele con-
frontaties. ‘Weerzien’ is het re-
sultaat van een repetitieproces 
waarin spelers veel inbreng heb-
ben gehad. Het proces werd ge-
leid door Saskia Boske, die ook 
de uiteindelijke tekst heeft ge-
schreven. Dit is een primeur voor 
Expressie. “We wilden graag een 
volgende stap zetten”, vertelt re-

gisseur en schrijver Saskia Bos-
ke. Boske heeft dit seizoen van 
rol gewisseld met John van Don-
gen, die al sinds 2003 regis-
seert bij Expressie. Van Don-
gen heeft zelf een belangrijke rol 
in het stuk gekregen. In ‘Weer-
zien’ spelen ook twee debutan-
ten mee: Isabelle Dijkman Dul-
kes en Nathalie Burrei. 
Expressie speelt op vrijdag 4 en 
zaterdag 5 maart vanaf 20.00 
uur en op zondag 6 maart vanaf 
14.00 uur. De toegang bedraagt 
tien euro. Kijk voor meer infor-
matie en reserveringen op www.
toneelgroepexpressie.nl of bel 
0251-252751. Kaarten zijn te-
vens in de voorverkoop verkrijg-
baar bij boekhandel Laan in Cas-
tricum. Alleen voor Laan klan-
tenpashouders: 100 extra punten 
op een entreekaart. 

Dyllan (9) schittert in Mary Poppins 

Castricum - De negenjarige 
Dyllan Braams speelt al sinds 2 
december mee met de musical  
Mary Poppins in het Circusthe-
ater in Scheveningen. Hij heeft 
nu nog een paar voorstellingen 
te spelen. Voorlopig is de laatste 
op 11 maart en hij stroomt dan 
weer in juni in. Dyllan is leerling 

op basisschool Cunera in Bak-
kum en daar zijn ze natuurlijk 
heel trots op hem. “Ik houd van 
dansen”, zegt Dyllan. “Ik zit op 
hiphop/streetdance en break-
dance bij danschool Luut Griffi-
oen en krijg les van Mariz en Fal-
co. Maar ik ben ook gek op ga-
men en skateboarden!”

der van Bram verdenkt zijn broer 
ervan dat hij geld uit de kas jat. 
Als Brams vader hem hiermee 
confronteert, krijgen de twee 
heftige ruzie en vertrekt Faris. Tot 
op het bot gekrenkt begint Faris 
zijn eigen pizzeria aan de over-
kant van het plein. Binnen no 
time ontstaat er een hevige strijd 
tussen de twee pizzeria’s. 

Dyllan gaf twee jaar geleden aan 
beroemd te willen worden en zijn 
moeder ging vervolgens googlen 
op audities. Diana Braams: “Zo 
kwam ik bij de auditie terecht 
voor de rol van Michael Banks. 
Dyllan werd uitgenodigd voor 
een auditie, dat was vorig jaar 
januari, en hij mocht lessen vol-
gen op de Mary Poppinsschool 
in Scheveningen. Uiteindelijk, na 
een workshop en twee finaleau-
dities, is hij gekozen uit honder-
den kinderen om de rol van Mi-
chael Banks te spelen.” Dyllan 
speelt een hoofdrol waarin hij 
samen met zijn ‘zus’ Antoinette 
bijna de hele voorstelling op het 
toneel staat. Hij danst, zingt en 
acteert. Diana: “Dyllan vindt het 
geweldig om op het podium te 
staan en dat is echt te merken 
tijdens de voorstelling. Hij geniet 
er volop van.” Dyllan heeft met 
verschillende Mary Poppins ge-
speeld, maar hij heeft eigenlijk 
geen favoriet. “Ze zijn allemaal 
geweldig en heel lief!” 

Teller staat op 14.000 in 
plaats van 4.000 euro!
Castricum - De teller staat op 
14.000 euro en niet op 4.000 euro 
zoals vorige week in deze krant 
in de kop van het artikel was te 
lezen. Lia Kooijman heeft na-
mens haar stichting ‘Hart voor 
Borstkanker’ weer een cheque 
aan het KWF overhandigd en in 
totaal staat de teller daarmee op 
14.000 euro. Het geld wordt ge-
bruikt voor onderzoek naar be-
tere opsporingsmethoden voor 
borstkanker. 
“Het begon allemaal met een 
sieradenlijn van zilver en zoet-

waterparels met een omgekeerd 
hart als symbool”, vertelt Lia. On-
dertussen is er voor alle doel-
groepen wel iets te vinden; tas-
sen, schilderijen, grote kettin-
gen, tasjes en sieraden voor mo-
bieltjes, winkelwagenmuntjes en 
nog veel meer.” 
Lia staat op allerlei beurzen, 
markten en is zij van de partij bij 
allerlei evenementen. Daarbij zal 
nu ook een knalroze trabant een 
prominente blikvanger zijn. 
Meer informatie is te vinden op 
www.hartvoorborstkanker.org. 

Castricum - Op zondag 27 fe-
bruari begint om 19.00 uur een 
feest in Buona Sera. Maarten 
presenteert zijn nieuwe feest-

Cd-presentatie Maarten en start carnaval in Buona
cd die de naam  ‘In Holland staat 
een Huis’ meekreeg. 
Die avond gaat ook het car-
navalsprogramma van start in 

het café. Iedereen is welkom in 
het café dat te vinden is op de 
Dorpsstraat 20 in Castricum. De 
entree is gratis.  
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Just Jazz op 
Castricum 105
Castricum - Donderdag 24 fe-
bruari van 19.00 tot 20.00 uur 
presenteren Fred Timmer en 
Jan van Weelden weer het jazz-
programma ‘Just Jazz’ op Cas-
tricum 105. En zoals altijd gaan 
een keur van bekende en minder 
bekende jazzgrootheden de aan-
dacht trekken. Er wordt bijvoor-
beeld één nummer gedraaid dat 
door twee aparte Nederlandse 
jazzcombo’s wordt uitgevoerd, 
waarbij dus duidelijk wordt hoe 
verschillend ieders interpreta-
tie is. Ook wordt aandacht be-
steed aan Ferdinand Povel, die 
de grootste jazzprijs, die Ne-
derland kent, heeft ontvangen. 
Maar ook Nina Simone, Duke El-
lington, Louis Armstrong en Ella 
Fitzgerald (foto) zijn er, evenals 
Herman Schoonderwalt. Wie nog 
nooit van Netsayi heeft gehoord, 
krijgt nu een kans.  
Het programma is te beluisteren 
via FM 105.0 tot ver in de regio, 
FM 104.5 op de kabel in Bakkum 
en Castricum en FM 98.0 op de 
kabel in Akersloot, Limmen en 
op De Woude of via de computer.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
09-02-2011: Zoë Josephine, 
dochter van B. van Kessel en M.J. 
Dalman, geboren te Alkmaar. 10-
02-2011: Lucy Elise Moes, doch-
ter van M. Moes en E.E.J. Lang 
geboren te Castricum. 10-02-
2011: Jalou Sophia, dochter van 
S.H. Leek en M.C.A. Zonneveld, 
geboren te Beverwijk.
 
Wonende te Limmen:
14-02-2011: Maute Anna Ma-
ria, dochter van B.T. Hes en S.H. 
Paques, geboren te Limmen. 16-
02-2011: Vinn Mikay, zoon van 
M.G.P. Schilder en P.J.M. Zomer-
dijk, geboren te Limmen.
 
Wonende te Akersloot:
14-02-2011: Reine, dochter van 
M.E. van der Eng en K. Dijk, ge-
boren te Akersloot.
 
Wonende te Bakkum:
13-02-2011: Wessel, zoon van R. 
Steij en S. Dullemans, geboren te 
Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen: 
11-02-2011: Boekel, Emile, wo-
nende te Castricum en Ruiten, 
Simone wonende te Den Hel-
der. 14-02-2011: Al, Theodorus 

M.C. en Pirovano, Alida C.A.M. 
beiden wonende te Limmen. 14-
02-2011: Bloedjes, Marcel C. en 
Schmitt, Chantal A.M., beiden 
wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
11-02-2011: de Jong, Andreas 
en Wagner, Patricia, beiden wo-
nende te Castricum. 15-02-2011:      
Beentjes, Mark J.P. en Krom, Mi-
riam A.C., beiden wonende te 
Akersloot. 16-02-2011: Lensen, 
Hendrikus J. en Dijkman Dulkes, 
Marcellus J., beiden wonende te 
Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
10-02-2011: van Es, Marga-
retha J., oud 79 jaar, overleden te 
Heemskerk. 13-02-2011: de Ruij-
ter, Gerardus, oud 73 jaar, over-
leden te Castricum. 13-02-2011: 
Schepers, Harry J., oud 85 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
met C.I.F. de Jong. 16-02-2011: 
Schram, Antonius J., oud 52 jaar, 
overleden te Castricum, gehuwd 
met M.E. de Boorder.
Wonende te Limmen:
12-02-2011: Goudsblom, Maria 
C., oud 91 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met B.J. 
Meijer.

Stilleven vuilcontainer
Als bewoner van de Hogeweg in Limmen, verbaas ik mij al een maand 
of zeven over een stilleven aan de Hogeweg.
In juli 2010 werden in een sneltreinvaart in het hele dorp ondergrondse 
vuilcontainers geplaatst. Behalve aan de Hogeweg. Daar ging het niet 
zo soepel. 
Vroeger stonden er een glasbak en een papiercontainer. In juli werden 
hier aan de overzijde van de straat een ondergrondse glasbak en pa-
pierbak geplaatst. De oude bovengrondse glas- en krantenbak werden 
afgevoerd.
De volgende actie was dat de nieuwe papierbak weer werd verwijderd. 
Na een paar weken werd er een hek omheen geplaatst en dit is inmid-
dels al zeven maanden onaangetast. Straatwerk niet gereed en contai-
ner niet bereikbaar.
Wellicht dat iemand van de gemeente na het lezen van dit bericht ergens 
op een knop kan drukken om de boel weer in werking te zetten.
Naam en adres bij redactie bekend.

Castricum - De collecte van 
Amnesty International, die van 6 
februari tot en met 12 februari in 
Castricum en Bakkum werd ge-
houden, heeft 4188,05 euro op-
gebracht. 49 vrijwilligers hebben 
gecollecteerd.
Amnesty dankt iedereen voor de 
geldelijke bijdrage. Ook bedankt 
Amnesty alle vrijwilligers die ook 
in weer en wind hebben gecol-
lecteerd voor hun enthousias-
te inzet.
Wie volgend jaar ook mee wil 
helpen, kan zich aanmelden bij 
het Collecteteam via e-mail col-
lecte@amnesty.nl of telefonisch 
via 020-626 44 36. 

Collecte Amne-
sty International

Castricum – Verleden week 
dinsdag werd tussen 13.00 en 
18.15 uur ingebroken in een wo-
ning aan de Beverwijkerstraat-
weg in Castricum. De daders 
kwamen tijdens de afwezigheid 

Woninginbraak

Castricum - Op vrijdagmorgen 
werd tussen 11.15 en 11.30 uur 
een personenauto ontvreemd 
vanaf de Henri Schuytstraat in 
Castricum. De eigenaar had de 
auto bij een winkel geparkeerd 
en had het portier afgesloten. 
Toen hij een kwartiertje later te-
rugkwam, bleek de auto te zijn 
verdwenen. Het gaat om een 
grijze Peugeot 307 met het ken-
teken 80-RP-HD.

Diefstal auto

Paper Plane in De Lelie
Akersloot – Zaterdag 5 maart is 
er een optreden van Paper Pla-
ne in cultureel centrum De Le-
lie, Rembrandtsingel 3. Paper 
Plane zet sinds jaar en dag elk 
podium in Nederland op z’n kop 
met dampende. Toegankelijk re-
pertoire en een flinke dosis hu-
mor voeren hierbij de boventoon. 
Ieder optreden is een feest der 
herkenning waarbij het publiek 
actief wordt betrokken, het zo-
genaamde ‘hompen’. 
Een optreden van Paper Plane 

is een belevenis, een tourtocht 
langs de hits van de afgelopen 
50 jaar. Rock, pop, country en 
zelfs het levenslied, het komt al-
lemaal voorbij tijdens een avond-
je hompen. 

Paper Plane bestaat uit Arne 
Meintjes zang, Guido Havelaar 
bas, Harry Stam drum, Kick Tuijn 
slaggitaar en Jeroen Wind solo-
gitaar.
Het optreden begint om 20.30 
uur en de toegang is gratis. 

Samenwerking van Landschap 
Noord-Holland en Geversduin
Castricum - Sinds kort wer-
ken Landschap Noord-Holland 
en Kennemerduincamping Ge-
versduin samen. Beide partijen 
zien kansen om elkaar te ver-
sterken de komende jaren. Met 
Geversduin is een aanbod ont-
wikkeld voor de 41.000 Bescher-
mers van Landschap Noord-Hol-
land. In het kader van het 75 jaar 
bestaan van Landschap Noord-
Holland biedt de natuurcamping 
75 euro korting. Wie interesse 
heeft kan onder vermelding van 
het Beschermers pasnummer al 
een reservering plaatsen. In mei 
verstrekt Landschap Noord-Hol-
land de bonnen bij het verzen-

den van het tijdschrift. Kijk op de 
site www.landschapnoordhol-
land.nl. 
Landschap Noord-Holland biedt 
de campinggasten van Gevers-
duin de gelegenheid om voor 
7,50 euro te komen fluistervaren 
in het Ilperveld. En voor groepjes 
kinderen is er een piratentocht! 
Op de website www.geversduin.
nl is voor de campinggasten een 
bijzondere selectie natuuruitjes 
te vinden van Landschap Noord-
Holland.  
En tenslotte komt er een spe-
ciaal Geversduin arrangement 
voor bezoekers van de website 
van Landschap Noord-Holland.

van de bewoners het pand bin-
nen door een raam aan de ach-
terzijde open te breken. De he-
le woonkamer werd doorzocht. 
Kasten en lades werden open 
getrokken. Uit de woning wer-
den onder andere postzegelboe-
ken met eerstedagenveloppen 
ontvreemd.

Vastenmaaltijd
Castricum – De MOV-groep 
van de r.k. parochie De Goe-
de Herder organiseert een vas-
tenmaaltijd op vrijdag 18 maart 
vanaf 18.00 uur in de Eenhoorn 
in Bakkum en op zaterdag 19 
maart vanaf 18.00 uur in het pa-
rochiecentrum in Castricum. De 
kosten bedragen 15 euro. De 
opbrengst is voor een opvang-
huis voor gehandicapte meisjes 
in Ethiopië. 
De maaltijd bestaat uit echte 
Hollandse gerechten: verschil-
lende soorten stamppot en pud-

ding toe. Het adres van de Een-
hoorn is Tweede Groenelaan 5; 
het adres van het Parochiecen-
trum is Dorpsstraat 113.
Men dient zich voor 9 maart op 
te geven en dit kan door een 
briefje in te leveren met vermel-
ding van naam, adres, telefoon-
nummer, aantal personen en da-
tum van deelname bij het paro-
chiecentrum, Dorpsstraat 113 
of bij het parochiesecretariaat 
in Bakkum, Brederodestraat 14, 
maar liever via een e-mail naar 
liahoogeland@zonnet.nl.
Voor meer informatie Lia Hoog-
eland, tel. 0251-656100.
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Dementie en autorijden 
thema in Alzheimer Café
Heemskerk - Op dinsdag 1 
maart is er een Alzheimer Café 
in Heemskerk en het onderwerp 
is dit keer ‘Dementie en autorij-
den’. De nieuwe regels zijn te-
genwoordig dat iemand met een 
beginnende of lichte vorm van 
dementie wel mag autorijden. 
Hoe pakt dit uit in de praktijk 
en wat zijn de ervaringen hier-
mee? Er zal een specialist ou-
derengeneeskunde van Dijk en 
Duin aanwezig zijn om hier over 
te vertellen en de vragen te be-
antwoorden. 
Wie wel wil komen, maar geen 
vervoer heeft óf het bezoek lie-
ver niet aan familie of vrienden 
wil vertellen, kan contact opne-
men met de organisatie. Er wordt 
dan gezocht naar een anonieme 
oplossing. Men kan hiervoor bel-
len met tel.: 06-29507734. Meer 
weten over dit onderwerp? Ga 

naar het Alzheimercafé in Bras-
serie Waterrijck, Lessestraat 4 in 
Heemskerk op dinsdag 1 maart 
van 20.00 tot 21.30 uur. Ieder-
een is welkom: mensen met ge-
heugenproblemen, partners, kin-
deren, vrienden, buren. De toe-
gang én het eerste kopje koffie 
zijn gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig.

De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door een vaste ge-
spreksleider. Na dit gesprek is er 
gelegenheid om vragen te stel-
len. Er is een tafel met brochu-
res en andere literatuur om thuis 
eens rustig na te lezen. 
Meer informatie? Werkgroep 
Alzheimercafé is overdag be-
reikbaar onder tel.: 06-33631872.

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

Twee weken geleden tijdens onze 
drukbezochte Belastingdag heb 
ik ervaren dat de Belastingdienst 
nogal wat van ons als burger 
verwacht. Om te voorkomen dat 
u te veel belasting betaalt, of niet 
volledig uw aangifte invult, wil ik 
u een aantal praktische tips geven 
voor uw belastingaangifte over 
2010. Leuker kunnen we het  
namelijk niet maken, maar u 
plukt er wél de vruchten van! 

Wist u dat?
Wist u bijvoorbeeld dat u per  
1 januari 2011 een ‘verzuimboete’ 
kunt krijgen als u uw aanslag 
niet, of te laat indient? De hoogte 
van de boete kan na een aantal 
aanmaningen zelfs oplopen tot 
maximaal € 4.920 per verzuim.  
U hebt tot 1 april de tijd om uw 
belastingaangifte te versturen. 
Doe dit dus op tijd! Ook heb ik 

tijdens onze Belastingdag ge-
merkt dat veel mensen vergeten 
om heffingskortingen aan te  
geven in hun belastingaangifte 
en daarmee onnodig veel belas-
ting betalen. Er zijn verschillende 
kortingen, zoals de ouderschaps-
verlofkorting, doorwerkbonus en 
de alleenstaandenkorting. 

Nieuwe regels fiscaal partner-
schap
Sinds 1 januari 2011 zijn ook de 
voorwaarden voor fiscaal partner-
schap flink gewijzigd. Samen-
wonenden zijn nu pas fiscaal 
partner van elkaar als zij een  
notarieel samenlevingscontract 
hebben en beiden op hetzelfde 
adres staan ingeschreven. Dit 
geldt ook voor ongehuwd samen-
wonenden die samen een kind 
hebben dat uit die relatie is ge-
boren, of die samen eigenaar zijn 
van hun huis. Voor getrouwde of 
geregistreerde partners verandert 
er meestal niets. 

Belastingvrij schenken in 2011
Dit jaar mag u uw kinderen  
€ 5.000,- belastingvrij schenken. 
Is uw kind, of diens partner, tussen 
de 18 en 35 jaar? Dan kunt u een-

malig tot € 24.000,- belastingvrij 
schenken. En wordt de schenking 
gebruikt voor de aankoop van 
een woning, onderhoud van een 
eigen woning, aflossing van de 
hypotheekschuld of voor een 
studie, dan wordt deze vrijstelling 
verhoogd tot € 50.000,-.

Meer weten?
Wilt u meer weten over de gewij-
zigde regels voor uw belasting-
aangifte? Of wilt u hulp bij het 
invullen? Kom dan eens bij 
ons langs voor een gratis en 
vrijblijvend advies. Univé Noord-
Kennemerland is te vinden in
Heemskerk aan de Maerelaan 6, 
tel. (0251) 65 70 75 en in Limmen
aan De Drie Linden 1, tel. 
(072) 505 35 81.

Leuker kunnen we het niet 
maken, wel voordeliger!

Geslaagde Belastingdag bij Univé Noord-Kennemerland

Fit4Lady voert actie 
voor Pink Ribbon 
Limmen - Fit4lady heeft als 
missie om vrouwen in bewe-
ging te brengen. Om het spor-
ten te blijven stimuleren daagt 
Fit4lady haar leden regelmatig 
uit. 85 vrouwen uit Limmen, Hei-
loo, Castricum en Akersloot heb-
ben deelgenomen aan een ludie-
ke puzzelactie, waarvoor ze twee 
keer per week hebben gesport in 
de winter. Fit4lady heeft hen op 
Valentijnsdag beloond met een 
Pink Ribbon aandenken als sti-
mulans om te blijven bewegen. 

“Jullie zijn een voorbeeld voor 
veel vrouwen en wij proberen je 
daarbij te helpen vanuit ons be-
drijf”, zei trainster Carin Visser bij 
de overhandiging. “Blijf in bewe-
ging en wees trots op jouw aan-
denken aan deze actie van Fit-
4lady en Pink Ribbon”. Uit meer-
dere onderzoeken blijkt dat een 
gezonde levensstijl van invloed is 

op het risico om borstkanker te 
krijgen. Meer lichaamsbeweging 
zorgt voor een vermindering van 
de kans op borstkanker met 25-
30%. Ook het voorkomen van 
overgewicht is belangrijk omdat 
een te hoog gewicht de kans op 
borstkanker verhoogt. Stichting 
Pink Ribbon zet zich in om het 
aantal mensen dat borstkanker 
krijgt te verminderen en de zorg 
voor patiënten en hun naasten te 
verbeteren. 

Dankzij de financiële steun van 
heel veel particulieren en bedrij-
ven kunnen zij onderzoeken en 
projecten financieren die hier-
aan bijdragen. Fit4lady is er voor 
elke vrouw die fit en gezond wil 
zijn en in een ongedwongen 
sfeer wil trainen. Fit4lady is te 
vinden op De Drie Linden 3, Lim-
men, 072-5054605 of stuur een 
e-mail: limmen@fit4lady.nl. 

Walk-in workshop bij Lijstenmakerij Ida Bakker
Castricum - Vanaf maart wordt 
in het atelier van Lijstenmakerij 
Ida Bakker maandelijks één in-
loopworkshop gegeven op de 
zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur. 
Iedere maand kunnen belang-
stellenden kennismaken met een 
creatief onderdeel. Op 12 maart 
wordt gewerkt met Cobra, olie-

verf die vermengd kan worden 
met water. Op 2 april leert men 
meer over pastels en de geschik-
te ondergronden. 
Op 7 mei staat acrylverf cen-
traal samen met gel mediums. 
Werken met ondergronden, zo-
als gesso, modeling paste wor-
den op 11 juni behandeld. De-

ze inloopworkshops zijn geheel 
gratis! De ochtenden staan on-
der leiding van Simone. Omdat 
er maximaal tien personen mee 
kunnen doen, wordt aangeraden 
tijdig te reserveren. Lijstenma-
kerij Ida Bakker is te vinden op 
de Dorpsstraat 102 in Castricum, 
tel.: 0251-673977. 

Mezza Luna Unplugged
Castricum - Vrijdag 25 februa-
ri staat Mezza Luna weer in het 
teken van ‘Unplugged Friday’. 
Een vaste huisband onder lei-
ding van André Voebel varieert 
in repertoire en brengt op eigen-
zinnige wijze de allerbekendste 
songs ten gehore. Deze vrijdag 

treedt Sophie van Hecke op. Un-
plugged Friday is gratis en toe-
gankelijk voor iedereen. De band 
speelt vanaf 20.00 uur. Reserve-
ren voor een diner kan via tel: 
0251-652251. Grandcafé Mezza 
Luna is te vinden op de Mient 1 
in Castricum.

Veertig jaar amateurkunstenaar; 
een expositie in Oude Raadhuis
Castricum - In maart expose-
ren Rob de Vries en Marijke Lute 
in Het Oude Raadhuis. Het echt-
paar trouwde hier in 1970, toen 
het pand nog als gemeente-
huis functioneerde. Een jaar la-
ter  startten beiden met het ver-
vaardigen van beeldende kunst.  
Vanwege dit veertigjarige jubi-
leum wordt een kleine selectie 

tentoongesteld. Het werk is te 
bezichtigen van 4 tot en met 30 
maart op de Dorpsstraat 65. De 
openingstijden zijn dinsdag tot 
en met zondag van 10.00-17.00 
uur. 

De officiële opening van de ex-
positie is op zaterdag 5 maart om 
15.30 uur. (Foto: Henk Hommes).

Akersloot - Deze maand be-
staat peuterspeelzaal De Peu-
terbeuk veertig jaar en dit werd 
gevierd samen met alle peuters. 
Iedereen die dat wilde kon ge-
schminkt worden, er waren pof-
fertjes en een cadeautje. Bak-
kerij van Baar verraste ieder-
een met een slagroomtaart in de 
vorm van veertig. En er werden 
ballonnen opgelaten met een 
kaartje eraan. Nu maar afwach-
ten welke ballon de grootste af-
stand heeft afgelegd. 

Peuterbeuk 40!
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Puzzel mee en win leuke Prijzen

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

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

SpijsbroodGratis 1 maand 
sporten

1 uur gratis 
bowlen

De oPlossing van De vorige Puzzel was: wintersPortgebieD. De Prijswinnaars van Deze Puzzel zijn:

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Castricummer Werf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

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

De Eetkamer 
van Uitgeest

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

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

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

Raadhuisplein 3, Castricum
www.sport4me.nl

Ria Dubelaar: 1 uur gratis bowlen bij Bobs Party Palace. A. Swart, Akersloot: Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest. A.M. Pot, Bakkum: Cadeaubon t.w.v. 15 
euro af te halen bij De Oude Woonstal in Castricum. Greet Enkt, Uitgeest: Oud Hollandse Tulband af te halen bij Putter’s Specialiteiten Bakkerij in Uitgeest. Stefan van Unen, 
Castricum: 2 vrijkaarten voor de Corso bioscoop in Castricum. J.J.H. Luuferzt, Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker groente en fruit in Uitgeest. Mevr. I. Re-
vers, Limmen: Heel staatslot met jackpot af te halen bij Primera in Castricum. Wendy Pekel, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 25 euro af te halen bij Drogisterij Parfumerie Visser in  
Castricum. Dick Lute, Castricum: Gratis maand sporten bij Sport 4 me in Castricum. G. Molenaar-Fatels, Uitgeest / R. van de Lageweg, Uitgeest / R. Vreenegoor, Castricum / 
C. Th. L. Noordermeer, Limmen: Allen een cadeaubon t.w.v. 12,50 euro van Riesch Mode in Alkmaar. Alle prijswinnaars hebben inmiddels bericht ontvangen.

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

Krommenie, Ruimtevaartlaan 54a, 
tel. 075-6285579

Heel Staatslot

Schoutenstraat 26, 
Alkmaar

Geesterduin 71
Tel. 0251-653844

www.fidelio.nl

2 vrijkaarten

KRUISWOORDPUZZEL

dekker
groente&fruit
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De Rabobank sponsort 
het Uit Je Bak Festival 
Castricum - De voorbereidin-
gen van het Uit Je Bak Festival 
zijn in volle gang. Dit zomerse 
en creatieve festival wordt ge-
organiseerd door de Vereniging 
Vrienden van De Bakkerij en zal 
dit jaar plaatsvinden op 31 juli. 
Inmiddels is bekend dat de Ra-
bobank sponsor is van dit eve-
nement. 
Na twee jaar op een Europe-
se subsidie gedraaid te hebben, 
wordt het Uit Je Bak Festival van 
2011 ondersteund door de Ra-
bobank. “Omdat het een cultu-
reel evenement is dat het leven 
leuker, kleuriger en waardevol-
ler maakt. Dat past bij de uit-

gangspunten van de Rabobank: 
van betekenis willen zijn voor de 
gemeenschap, en in het bijzon-
der voor klanten en leden van de 
bank. Rabobank vindt jongeren, 
haar klanten van de toekomst, 
erg belangrijk. Daarom verbin-
den zij zich juist aan dit festival, 
dat door veel jonge mensen ge-
organiseerd en bezocht wordt.”
De eerste naam van het festival 
is inmiddels bekend. Nadat de 
band de Bazzookas de zaal op 
z’n kop gezet heeft tijdens het 
openingsweekend van De Bak-
kerij, zullen zij ook op het Uit Je 
Bak Festival voor een feestje zor-
gen. 

Rijkswaterstaat waarschuwt 
strandgangers voor drijfzand 
Castricum - Het merendeel 
van de filterbuizen, die deel uit-
maken van de Ecobeach-proef 
op het strand van Egmond aan 
Zee en Castricum, zijn verwij-
derd. Ongeveer vijftig van de cir-
ca zeshonderd filterbuizen zijn 
nog in het zand aanwezig. De-
ze zitten erg diep waardoor het 
moeilijk is deze nu te verwijde-
ren. Rijkswaterstaat onderzoekt 
welke mogelijkheden er zijn om 
de filters te laten zitten of dat ze 
toch verwijderd kunnen worden. 
Bij het verwijderen van de filter-
buizen zijn diepe kuilen gegra-
ven. Deze kuilen zijn weer ge-
vuld met zand en aangestampt. 
Deze hebben een zettingsperi-
ode van tien tot veertien dagen 
nodig om weer net zo stabiel te 
worden als voor de graafwerk-
zaamheden. Gedurende de zet-
tingsperiode blijft de kans aan-
wezig op ontstaan van drijfzand. 
Het ontstane drijfzand zal door 
eb en vloed vanzelf verdwijnen. 
Op het strand staan gele waar-

schuwingsborden waarop staat 
‘gevaar drijfzand’. Rijkswater-
staat en de aannemer houden de 
veiligheidssituatie intensief in de 
gaten door extra inspecties op 
het strand. Rijkswaterstaat ad-
viseert dringend strandgangers 
alert te zijn en ruiters het strand 
niet te betreden totdat het zand 
volledig is gestabiliseerd. Zodra 
de waarschuwingsborden niet 
meer op het strand staan is het 
strand stabiel.

De Ecobeach-proef heeft van 
november 2006 tot en met 2010 
plaatsgevonden bij Egmond aan 
Zee en Castricum. In twee proef-
vakken van drie kilometer lang 
zijn bij Egmond en ten noorden 
van Castricum verticale buizen 
aangebracht die het zand vast-
houden dat door de zee wordt 
aangevoerd. Ecobeach is een 
samenwerkingsonderzoek van 
Rijkswaterstaat en BAM om te 
kijken of de verticale filterbuizen 
tot een breder strand leiden. 

Vrijdag is voorverkoop van 
discokaarten Uylenspieghels
Limmen - Vrijdag vindt in Con-
quista de voorverkoop plaats 
van toegangskaarten voor de 
discoavond van carnavalsver-
eniging de Uylenspieghels. Zon-
dag 6 maart gaan om 20.30 uur 
de deuren van de Burgerij open 
voor de disco die de Uylenspieg-

hels voor de jeugd organiseert. 
matie verplicht). In de voorver-
koop kosten toegangskaarten  
7,50 euro, inclusief garderobe. 

Zondag 6 maart kosten de kaar-
ten aan de deur 10,- euro. De 
voorverkoop start om 20.00 uur.   

Castricum - Vorige week liep 
Johnny de Mol in Beverwijk 
rond, deze week is hij te vinden 
in Heemskerk. Hier worden de-

len van een nieuw tv-program-
ma opgenomen waarin John-
ny twee jongens met een ver-
standelijke beperking helpt een 

rockband op te richten. Down 
met Johnny Rocks is vanaf 3 mei 
te zien bij Veronica. André Rei-
mers uit Velserbroek en Mike 
Walker uit Castricum waren al 
eerder te zien in het tv-program-
ma Down met Johnny. In een af-
levering was te zien hoeveel ple-
zier de jongens hebben in mu-
ziek maken. 

Dit keer stellen zij een band sa-
men met muzikanten die allen 
een verstandelijke beperking 
hebben. Ondertussen is de rui-
me aandacht die André en Mike 
in de media kregen niet onopge-
merkt gebleven. In Comedy Cen-
tral, het nieuwe programma van 
Jan Jaap van der Wal, werd Mike 
zelfs een BD-er genoemd. 
“Dat betekent Bekende Downer”, 
zegt Mike. “Ze zijn niet goed 
wijs, ik ben helemaal geen Dow-
ner. Maar zo slim zijn ze zeker 
niet.” (Foto: Leo Tillmans).

Johnny, André en Mike te zien in 
serie Down met Johnny Rocks!

Wethouder Bert Meijer ter 
verantwoording geroepen
Castricum - Wethouder Me-
ijer werd in de raadscarrousel op 
17 februari door de PvdA-frac-
tie ter verantwoording geroepen 
door het indienen van een motie 
van afkeuring over zijn handels-
wijze bij het stranddossier. Frac-
tievoorzitter John Hommes: “De 
gemeenteraad heeft vorig jaar al 
besloten dat er een toezichthou-
der voor het strand met BOA-be-
voegdheid (buitengewoon op-
sporing ambtenaar) zou komen. 
Er is er een strandtoezichthouder 
gekomen, maar zonder BOA-pa-
pieren. Daarnaast heeft de wet-
houder nagelaten de raad hier-

over te informeren. Bij het behan-
delen van de motie van afkeu-
ring bleek dat wethouder Meijer 
nota bene weer de fout in ging.” 
Het college erkende de fouten 
en bood haar excuses aan. Hom-
mes: “In de schriftelijke reactie 
van het college stond echter nog 
iets vermeld. Het college was 
namelijk niet op de hoogte ge-
steld dat er een toezichthouder 
in dienst zou zijn zonder BOA-
bevoegdheden. Wethouder Me-
ijer meldde tijdens de carrousel 
dat hij pas op 3 februari via de 
raadsleden te horen had gekre-
gen dat de papieren ontbreken. 

Avonturenbaan voor Wajonger
Regio - Op zoek naar een pas-
sende baan als Wajonger? Dan 
is een opstapbaan bij de Avon-
turenbaan wellicht geschikt. Er 
staat een team van arbeidsdes-
kundigen voor iedereen klaar om 
alle vragen te beantwoorden. 

Kennemerjob heeft specialis-
ten in dienst die bekend zijn met 
de arbeidsmarkt van deze regio. 
Wat de Avonturenbaan van Ken-
nemerjob uniek maakt, is dat de 
begeleiding optimaal georgani-
seerd is. Niet op afstand, maar in 
en vooral bij het werk. Het bedrijf 

heeft zelf ook een grote bege-
leidingsrol naar de werknemers 
toe. Kortom, op een spannen-
de manier wordt gekeken wat 
er mogelijk is en hoe de deelne-
mers door kunnen groeien naar 
een andere baan.

Er liggen tien opstapbanen klaar 
bij het eerste bedrijf dat zich op 
de Avonturenbaan presenteert. 
Dat is schoonmaakbedrijf Ruud 
Zander uit Haarlem. Schoonma-
ken met een leuk team bij vaste 
klanten op vaste uren overdag. 
Na de ontvangst op de Avontu-

PvdA-gemeenteraadslid Peter 
Verduin pareerde deze stelling 
door er het collegebesluit van 18 
januari bij te nemen waarop de 
handtekening staat van wethou-
der Meijer. Daaruit blijkt dat hij 
deze kennis wel degelijk eerder 
had en daar geen actie op heeft 
genomen.” Met deze aanvullen-
de informatie besloten de ande-
re partijen het besluit mee terug 
te nemen naar de fracties. Wet-
houder Meijer gaf aan dat wan-
neer de raad een motie van af-
keuring zou aannemen, hij daar 
de consequenties uit zal trekken. 
De PvdA-fractie overweegt de 
motie van afkeuring om te zetten 
in een motie van wantrouwen. 
De strandtoezichthouder is in-
middels ingeschreven bij de op-
leiding tot BOA. 

renbaan van SA Plaza gaan de 
kandidaten meteen kijken bij het 
schoonmaakbedrijf. Dat houdt in 
dat Kennemerjob samen met de 
belangstellenden kijkt wat ge-
schikt werk is. Zij roepen an-
dere regionale bedrijven op om 
zich ook aan te melden voor de 
Avonturenbaan.

Deelname aan de Avonturen-
baan is gratis. Aanmelden via in-
fo@kennemerjob.nl. Meer we-
ten? Bel dan 023-7114520 of 06-
10075880. Zie ook www.kenne-
merjob.nl.

Stroomstoring en theater in Bakkerij
Castricum - Stroomstoring is 
een collectief dat alternatieve 
electro/indie/new wave en dub-
stepfeesten organiseert. Zater-
dag 26 februari is het in De Bak-
kerij tijd voor de tiende editie.  

Entree kost 4,00/3,00 euro. De 
deur opent om 21.00 uur en het 
feest duurt tot 2.30 uur. Zondag 
spelen vijf spelers van  Theater-
sport Vereniging Amsterdam een 
improvisatietheatervoorstelling. 

Voormalig Castricummer Joris 
Pekel bevindt zich onder hen. Hij 
speelde eerder mee met theater-
groep De Gevonden Voorwerpen 
van De Bakkerij. Aanvang 20.00 
uur, entree vijf euro. 
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Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

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

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

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

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

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

OPENBARE 
BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD

VERGuNNING WIElERRONDE

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat op grond van artikel 2.25 van de APV 
vergunning is verleend aan de Stichting Wielerronde 
Uitgeest voor het houden van de Wielerronde van 
Uitgeest op zondag 29 mei 2011. Op die dag worden 
de hieronder genoemde straten afgezet:

Middelweg: vanaf de kruising Middelweg – Prinses 
Beatrixlaan tot en met de T-splitsing. Middelweg – 
Burgemeester van Nienesstraat.
Burgemeester van Nienesstraat: geheel.
Castricummerweg: vanaf de Hogeweg tot de 
Geesterweg.
Prinses Irenelaan: geheel.
Prinses Beatrixlaan: vanaf T-splitsing Prinses 
Irenelaan – Prinses Beatrixlaan tot en met de kruising 
Prinses Beatrixlaan – Middelweg.

De hieronder genoemde tussenliggende straten (of 
gedeelten hiervan) zijn hierdoor tevens onbereikbaar 
voor alle verkeer:
Bollenhof (geheel), Koningin Wilhelminastraat 
(geheel), Vermaningspad (geheel), Dokter 
Brugmanstraat (vanaf Middelweg tot Prinses 
Irenelaan), Prins Bernhardstraat (geheel), Hogeweg 
(vanaf Prinses Beatrixlaan tot Burgemeester van 
Nienesstraat), Koningin Julianastraat (geheel).

Om 11.30 uur zal het parcours worden afgesloten. 
Om 19.00 uur wordt het parcours opgeruimd en 
daarna weer vrijgegeven. Aan deze vergunning zijn 
voorwaarden verbonden.

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

GAstOuDEROPVANG 

Op grond van art.10 Besluit registratie kinderopvang 
maken Burgemeester en wethouders van Uitgeest 
bekend  dat per 18 februari de gastouderopvangen van 
mevr. M.A.M.J. Kaptein-Rodenburg, Prinses Irenelaan 
95, 1911 HV, Uitgeest met registratienummer 
764636455 en van
mevr. P.C.M. Putter-v.d. Fluit, Bonkenburg 35, 1911 
CH, Uitgeest met registratienummer 174717416 op 
eigen verzoek uit het Landelijk Register Kinderopvang 
zijn verwijderd.

VERGADERING 
WElstANDscOMMIssIE

 
De Welstandscommissie behandelt op maandag 28 
februari 2011 de bouwplannen van de gemeente 
Uitgeest. De agenda van de te behandelen 
bouwplannen ligt vanaf donderdag 24 februari 2011 
ter inzage bij de balie van de afdeling Publiekszaken. 
Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het 
bijwonen van de vergadering en overige informatie 
over welstandszaken kunt u contact opnemen met 
de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 
0251 - 36 11 69.

ONtVANGEN AANVRAGEN 
OMGEVINGsVERGuNNING

Ontvangstdatum 17-02-2011
 OV 2011-024 Kruiskamplaan 93
  Aanleggen steiger  
 
Ontvangstdatum 17-02-2011
 OV 2011-025 Westerwerf 9a 
  Plaatsen hekwerk en 
  aanleggen in- uitrit

Ontvangstdatum 21-02-2011
 OV 2011-026 Middelweg 119 
  Aanbrengen reclame-uiting  
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen 
ook worden verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNING
Verzenddatum 22-02-2011
 OV 2011-001 Lagendijk 41
   Slopen dak en verwijderen 
   asbesthoudende platen

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 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 31 december 2010 ingekomen aanvraag om 
omgevingsvergunning met kenmerk OV 2010-037 
voor het  uitbreiden van de woning op het perceel 
Hogeweg 32, te Uitgeest.

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift tegen afgegeven 
of geweigerde vergunningen zijn verkrijgbaar bij 
de afdeling Publiekszaken. Een bezwaarschrift 
dient binnen zes weken met ingang van de dag 
na bekendmaking van het besluit te worden 
ingediend en gericht te worden aan Burgemeester en 
Wethouders.
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Boule Plaisir 2 kampioen 
verenigingscompetitie
Uitgeest - Het jeu de boules-
team Boule Plaisir 2 is kampi-
oen van de verenigingscom-
petitie 2010-2011 tweede klas-
se geworden. De competitie be-
gon in oktober 2010 in Purme-
rend. Daar wonnen de spelers 
vier partijen en kwamen op de 
tweede plaats terecht. Daarna 
vocht het team zich naar de eer-
ste plaats. Deze stand bleef on-
gewijzigd tot de laatste wedstrijd 

in Hoorn. Om kampioen te wor-
den, moesten de laatste twee 
partijen  gewonnen worden. En 
dat lukte! Het team is niet alleen 
kampioen geworden, maar ook 
gepromoveerd naar de eerste 
klasse. Boule Plaisir 2 bestaat uit 
Agaath Dekker, Jenny de l’Orme, 
John Booda, Ton van Wijk, Leo 
Herkens, Cor Kapitein, Annemie-
ke Thielemans en Mil van Beur-
den. 

KVO-bijeenkomst voor 
ondernemers Uitgeest
Uitgeest - Het Regionaal Plat-
form Criminaliteitsbeheersing 
Kennemerland (RPC Kenne-
merland) nodigt alle onderne-
mers gevestigd in Uitgeest uit 
voor een informatieavond over 
het Keurmerk Veilig Onderne-

men Bedrijventerreinen (KVO-
b). Het KVO is een structuur 
voor het opbouwen van samen-
werking tussen ondernemers, 
de gemeente, politie en brand-
weer. Overlast en criminaliteit 
worden aangepakt en de veilig-

Sunshine Cleaning, Creation 
en Dear John in het Filmhuis
Uitgeest - Vrijdag 25 februari 
vertoont het Filmhuis De Zwaan 
de film Sunshine Cleaning, een 
tragikomedie, meer dramatisch 
dan komisch, over twee zussen 
die plaatsen delict gaan schoon-
maken. Vrijdag 4 maart is Crea-
tion aan de beurt. Creation toont 
hoe Charles Darwin een balans 
probeert te vinden tussen zijn re-
volutionaire theorieën over evo-
lutie en de relatie met zijn zwaar 
gelovige vrouw. Als zijn doch-
ter overlijdt, raakt hij lichamelijk 
en geestelijk in een neerwaart-
se spiraal. Haar geest is het ech-
ter die hem uit die donkere tijd 
redt. Dan is hij ook in staat het 
opzienbarende boek te schrijven 
dat de wereld zou veranderen: 

The Origin of Species.
Zondag 27 maart vertoont het 
Filmhuis Dear John. Een jonge 
soldaat John Tyree is met verlof 
en wordt verliefd op de schitte-
rende, maar conservatieve stu-
dente Savannah Lynn Curtis. 
De twee beleven een mooie tijd 
en wanneer John weer op uit-
zending gestuurd wordt, belo-
ven ze elkaar brieven te schrij-
ven om hun liefde levend te hou-
den. Maar de lange afstand tus-
sen beiden lijkt voor meer pro-
blemen te zorgen dan verwacht.
Alle films beginnen om 20.15 
uur. De toegangskaarten bedra-
gen vijf euro, inclusief kopje kof-
fie/thee vooraf, en verkrijgbaar 
bij boekhandel Schuyt. 

Open Podium de Zwaan
Uitgeest - Terwijl het publiek 
geniet van een kop koffie, wijn-
tje of biertje laten muzikanten 
hun muziek horen. Geen kei-
harde hardrock, elektrische gi-
taren of disco, maar akoestisch. 
De muziek wordt met micro-
foons versterkt met behoud van 
het akoestische karakter. Het 
podium is bedoeld voor iedereen 
die op redelijk niveau kan zin-
gen en/of een akoestisch instru-
ment bespeelt. Volksmuziek, folk 
en blues, jazz, klassieke muziek, 
koormuziek; alles kan een plek 

op het podium krijgen. Dit keer 
komt, met muzikale ondersteu-
ning, onder andere schrijver Pe-
ter Smit voorlezen uit eigen werk 
en speelt het jazzsextet Dixiefun. 
Wie een plekje op het volgen-
de open podium wil reserveren 
of meer informatie wil kan con-
tact opnemen via openpodium-
dezwaan@gmail.com. 
Het Open Podim vindt plaats op 
26 februari vanaf 20.30 uur in 
Dorpshuis de Zwaan, Middel-
weg 5 in Uitgeest. De toegang 
is gratis. 

Vrijwilliger in zonnetje
Uitgeest - Al jarenlang reikt 
D66 Valentijnsharten aan vrij-
willigers uit. Begin januari deed 
de afdeling Uitgeest een oproep 
kandidaten aan te dragen voor 
deze actie en niet zonder resul-
taat. Hennie Kollaard, secreta-
ris D66 Uitgeest: “Er waren weer 
vele aanmeldingen binnenge-
komen. De kandidaten en hun 
werk zijn zeer verschillend van 
aard. Dat bevestigt maar weer 
eens hoe belangrijk vrijwilligers 
zijn voor een dorp als Uitgeest.”  
Zaterdag 12 februari verrasten 
de leden van D66 Uitgeest Gerrit 
Daan met een Valentijnshart. De 
heer Daan (84), van beroep tim-

merman, heeft altijd in zijn leven 
voor de gemeenschap als klus-
jesman zijn bijdrage geleverd 
bijvoorbeeld aan de rk kerk en 
de Klop, speeltuin Kindervreugd, 
G-judo en Heliomare. 
Antoine Tromp, fractievoorzit-
ter D66: “Hij is een markan-
te verschijning met zijn inmid-
dels lange mooie grijze haren 
die wapperen door de wind als 
hij op zijn fiets door het dorp rijdt 
van de ene klus naar de ande-
re, Vaak gaat hij bepakt en be-
zakt met tassen vol gereedschap 
en stukken hout. Want alles gaat 
nog fietsend of lopend, en als de 
vracht te groot wordt dan weet 

hij wel iemand te vinden met een 
auto, heb ik begrepen.” Daar-
naast staat hij altijd klaar om 
dorpsgenoten en oude dienst-
maten bij klussen te helpen. 

heid in een gebied wordt ver-
groot.  Alle ondernemers uit Uit-
geest zijn welkom op woensdag 
2 maart van 19.00 tot 21.00 uur in 
de raadzaal op de Middelweg 28. 

Tijdens deze bijeenkomst geven 
een aantal personen uitleg over 
het nut en noodzaak van een 
Keurmerk Veilig Ondernemen 
Bedrijventerrein. Aanmelden kan 
via een e-mail naar: roel.van.der.
wal@rpckennemerland.nl.

Uitgeest - Op zondag 20 maart  
vindt in Sporthal De Zien in Uit-
geest een grote rommelmarkt 
plaats van 12.00 tot 16.00 uur. 
De toegang is 1,50 euro, kinde-
ren tot twaalf jaar kunnen gra-
tis naar binnen. Op de rommel-

Grote overdekte rommelmarkt
markt staan zo’n 75 kramen met 
allerlei artikelen. 
Er zijn nog kramen te huur van 
4,00x1.20. Bel voor meer infor-
matie 0251-254067 of 0251-
240557 of mail joke.jurriens@
xs4all.nl.. 

Uitgeest – Vrijdag 25 februari 
houdt korfbalvereniging Storm-

Klaverjassen vogels de maandelijkse klaver-
jasavond. Aanvang 20.00 uur. De 
klaverjasavond wordt gehouden 
in de kantine van Stormvogels 
aan de Niesvenstraat. 

UItgeest - Op vrijdag 25 februa-

Voetbaltoernooi

Drankrijder tegen lantaarnpaal 
Uitgeest - In de nacht van zon-
dag op maandag rond 1.00 uur 
zagen surveillerende politie-
agenten een auto staan op de 
Jacoba van Beierenlaan in Uit-
geest die tegen een lantaarnpaal 
stil stond. De bestuurder, een 
45-jarige Beverwijker, was onge-

deerd. Na het afnemen van een 
blaastest bleek hij onder invloed 
van alcohol te zijn. Een adem-
analyse op een politiebureau 
maakte duidelijk dat hij een pro-
millage had van 1.75, terwijl 0.5 
maximaal is toegestaan. Zijn rij-
bewijs is direct ingevorderd.

Uitgeest - Zondagavond even 
na 18.00 uur trof de politie een 
33-jarige man aan bij een fabriek 
aan de Provincialeweg. 
De man heeft geen vaste woon- 
of verblijfplaats. Even verderop 
werd op het terrein een zak aan-
getroffen met daarin onder meer 
koper en lood. 
Hierop is de man aangehouden 
en overgebracht naar een poli-
tiebureau voor verhoor. 

Poging diefstal 
koper en lood

ri kan iedereen vanaf dertien jaar 
van 10.00 tot 13.00 in Mill House 
zich uitleven met een voetbal-

toernooi op de tafelvoetbaltafel. 
Gratis entree. Het adres is Mo-
lenwerf 6 in Uitgeest. 

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
   

WE HEBBEN ’N NIEUWE ONTBIJTKOEK !
Het was een hele klus...., maar hij is super lekker !!
Van woensdag t/m woensdag:

SCHUIMMERINQUES
apart joh.... per pakje € 2,50 !!
Dit weekend: NIEUW !!!!!

KOKOS ONTBIJTKOEK
’n traktatie ! van €4,50 voor € 3,50 !!

www.bakkerijputter.nl
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GroenLinks voert actie voor 
open houden landelijk gebied
Castricum - GroenLinks Twee-
de Kamerlid Rik Grashoff en 
twintig andere natuurliefhebbers 
plantten op 19 februari een bord 
met de tekst: ‘Ecologische ver-
binding van kust tot kust, de ont-
brekende schakel natuurscha-
kel in Castricum moet er komen!’ 
Dit vond plaats bij het bruggetje 
over de Schulpvaart bij het kruis-
punt van Zeeweg en Provincia-
le weg. GroenLinks vreest dat 

dit gebied één van die typische 
Noordhollandse landschappen 
is die verloren zou kunnen gaan 
door de plannen om te bezuini-
gen op natuur. 
Machiel Postma, de Castricum-
se kandidaat bij de Provinciale 
Statenverkiezingen van 2 maart, 
beloofde dat hij zich zal inzetten 
om het landelijk gebied in de ge-
meente Castricum open en na-
tuurlijk te houden. 

Jaap Bond bij Zeezicht
Castricum - Op maandag 28 
februari is CDA lijstrekker Jaap 
Bond in Castricum. Van 10.00 
tot 11.30 uur bezoekt hij strand-
paviljoen Zeezicht. Er wordt ge-
praat over jaarrondexploitatie;  
het openhouden van de strand-
tenten in de winter en de plan-
nen voor het stationsgebied. 
Hierbij gaat het vooral om de ef-
fecten van het toenemend aan-

tal treinen en de gevolgen daar-
van voor de doorstroming Bever-
wijkerstraatweg richting Mient/
Dorpsstraat visa versa. Het be-
zoek maakt onderdeel uit van 
de ‘Bondtour’. Voorafgaand aan 
de Provinciale Statenverkiezin-
gen bezoekt Bond samen met 
zijn campagneteam alle regio’s 
in de provincie. Het CDA wil in 
de campagne de aandacht ves-

tigen op de provinciale thema’s. 
Jaap Bond: “De provincie heeft 
een grote rol in de vraag hoe de 
openbare ruimte ingericht wordt 
en hoe de bereikbaarheid gere-
geld is. Ook ondersteunt de pro-
vincie gemeentelijke initiatie-
ven op het gebied van vrijwilli-
gerswerk en sport. Belangrijke 
vraagstukken waar ik in de laat-
ste campagneweek nog voor el-
ke regio bij stil wil staan, omdat 
dit is waar het bij de Provincia-
le Statenverkiezingen om draait.”

Op de foto met Job Cohen
Castricum - Onlangs hebben 
Greet Blokker en John Hommes 
een verkiezingsbijeenkomst van 
de PvdA bijgewoond. 

Greet is kandidaat Statenlid voor 
de PvdA in de provincie Noord 
Holland. John is de fractievoor-
zitter van de PvdA in de gemeen-

te Castricum. Tijdens deze bij-
eenkomst werd er ook een leuk 
gesprek gevoerd met Job Cohen, 
de politieke leider van de PvdA 
en de lijsttrekker voor de Eerste 
Kamerfractie van de PvdA, Mar-
leen Barth. Op de foto v.l.n.r.: 
Hommes, Cohen, Barth en Blok-
ker. (Foto: Michael Jacobs).

Castricum - Op dinsdag 1 maart 
organiseert de PvdA Castricum 
een discussieavond. Er wordt 
gepraat over de invoering van 
het continurooster op de Visser ‘t 
Hooftschool. Aanvang 20.00 uur. 
Door invoering van een continu-
rooster zijn de kinderen van de 
basisschool in de regel elke mid-
dag rond 14.30 uur vrij. Dit bete-
kent dat er meer dan nu een be-
roep zal worden gedaan op na-
schoolse opvang, maar ook dat 
faciliteiten van verenigingen niet 
alleen meer op de woensdag, 
maar ook op de andere dagen 
gebruikt kunnen gaan worden. 
De invulling van de maatschap-
pelijke rol van verenigingen staat 
hierbij centraal. Want welke rol 
wil en kan een vereniging bin-
nen haar omgeving spelen? 

Discussieavond 
continurooster

Machiel Postma van GroenLinks

“De toekomst is nu!”
Castricum - Volgende week 
woensdag zijn de Provincia-
le Statenverkiezingen. Namens 
GroenLinks staat Machiel Post-
ma als zeventiende op de lijst. 
Hij woonde de eerste 25 jaar van 
zijn leven in Castricum en komt 
nu drie keer per week terug uit 
Amsterdam om te voetballen bij 
FC Castricum. Een korte kennis-
making. 
Machiel werkt bij Milieucen-
trum Amsterdam, een natuur- 
en milieuorganisatie die zich 
bezig houdt met luchtkwaliteit, 
stadsnatuur, klimaat en mobili-
teit. “Mijn takenpakket bestaat 
uit het ondersteunen van bewo-
nersgroepen en het adviseren 
van de gemeente op het gebied 
van mobiliteitskwesties. Denk 
daarbij aan scooteroverlast, 
openbaar vervoer en de aanleg 
van nieuwe wegen.” 

De ouders van Machiel zijn alle-
bei lid van de PvdA en vader Jan 
Postma heeft zestien jaar in de 
gemeenteraad gezeten. “Bij ons 

thuis werd dus veel over politiek 
gesproken en op mijn achttien-
de besloot ik lid te worden van 
GroenLinks. Ik maak mij veel 
zorgen over het milieu en Groen-
Links was voor mij dan ook een 
logische keuze. Het is bij uitstek 
de partij die oplossingen heeft 
voor de ontwikkeling van mens, 
milieu en economie.” Volgens 
Machiel is de provincie belang-
rijk voor de bescherming van het 
landschap, het openbaar vervoer 
en de ontwikkeling van duurza-
me energie. “Met de duinen, het 
strand en het Alkmaardermeer 
op fietsafstand is Castricum een 
prachtige plaats om te leven. 
Daar moeten we zuinig op zijn 
en daarom moeten we wonen 
en bedrijvigheid op een slimme 
manier combineren, binnen be-
staande bebouwingsgrenzen. De 
toekomst is nu. Daarom moeten 
we nu investeren in duurzame 
energie en openbaar vervoer. Als 
we dat nu niet doen, dan schui-
ven de problemen door naar de 
volgende generatie en zullen 

de problemen vele malen gro-
ter zijn.”

“Veel aandacht gaat uit naar de 
landelijke thema’s en daardoor 
sneeuwen de provinciale the-
ma’s onder. Dat vind ik jammer, 
want hoewel bijna niemand ooit 
direct te maken heeft met de 
provincie is het wel belangrijk 
dat er aandacht is voor provin-
ciale thema’s. Voor deze verkie-
zingen hoop ik dat veel mensen 
gaan stemmen. En het liefst op 
mij natuurlijk!” 

Rob Meerhof: “Uw 
stem in de provincie”
Regio - Rob Meerhof uit IJmui-
den is Gedeputeerde bij de pro-
vincie Noord-Holland en staat 
ook weer kandidaat als Staten-
lid voor de PvdA voor een vol-
gende periode. Zijn ervaring en 
idealisme gericht op het opko-
men voor belangen van mensen 
vormden ook de drijfveer om in 
de politiek te stappen. In 1986 
werd hij raadslid voor de PvdA 
in de gemeente Velsen en vanaf 
september 2000 was hij fractie-
voorzitter in diezelfde gemeente. 
In 2003 werd hij lid van Provin-
ciale Staten van Noord-Holland. 
Op 6 juli 2009 werd hij geïnstal-
leerd als lid van Gedeputeerde 
Staten. Veel kiezers ervaren de 
provincie niet dagelijks. Toch zit-
ten er vele verbindingen tussen 
de gemeenten en de provincie. 
Op milieu, economisch en recre-
atief gebied. Zo zorgt de provin-
cie voor een evenwichtig eco-
nomisch en recreatiebeleid, ter 
voorkoming dat bedrijfsterreinen 
te ver oprukken richting de ge-
waardeerde recreatiegebieden. 
Ook de prachtige strook ach-
ter de duinen, het zogenoem-
de binnenduinrandgebied, krijgt 
de nodigde beschermende aan-
dacht. Het groene dossier is een 
belangrijke rode draad door de 
portefeuille van Rob Meerhof. Zo 
is met behulp van de provincie 

het Groen en Waterplan aange-
legd, waardoor recreatie en na-
tuur voor bewoners in hun direc-
te woonomgeving aanwezig is. 
Daarnaast heeft Rob zich sterk 
gemaakt voor sociale thema’s. 
Aandacht ging hier voornamelijk 
naar het steunpunt voor mantel-
zorgers en kleinschalig wonen 
voor mensen met een beperking. 
,,Een van de mooie dingen aan 
onze provincie vind ik de combi-
natie van stedelijke concentratie 
en landelijk gebied. Ik heb me de 
afgelopen tijd als Gedeputeerde 
dan ook sterk gemaakt voor be-
houd en ontwikkeling van deze 
veelzijdigheid.’’

Voordelig lid worden van de 
bibliotheek en gratis op reis
Castricum – Nog geen lid van 
de bibliotheek? Wie op 16 en 26 
maart lid wordt tijdens de Boe-
kenweek krijgt niet alleen een 
bon voor het Boekenweekge-

schenk, maar ook een boeken-
bon van 5,00 euro. En als men 
de bibliotheek machtigt met een 
automatische incasso, betaalt 
men ook geen inschrijfkosten. 

Op zondag 20 maart kunnen le-
den op vertoon van het Boeken-
weekgeschenk ‘De kraai’ van 
Kader Abdolah de hele dag gra-
tis reizen met de NS door heel 
Nederland. 
Leden kunnen ‘Het Geschreven 
Portret’ van Kader Abdolah tij-
dens de Boekenweek gratis op-
halen. 

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl
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De grote uitdaging van piek-
olie en klimaatopwarming
Castricum - Transition Town 
Castricum (TT Castricum) is on-
derdeel van een snel groeiende 
nationale en internationale be-
weging van mensen die iets wil-
len doen aan klimaatopwarming 
en verminderende olievoorraden 
(en andere fossiele brandstof-
fen). TT Castricum is opgericht 
door Marleen Heeman, Maarten 
Nijman en Ellen Barends. 
Waar houdt Transition Town Cas-
tricum zich mee bezig? “Piekolie 

(het einde van goedkope olie) 
en klimaatopwarming zetten ons 
voor grote uitdagingen. Je kunt 
je zorgen maken over de toe-
komst (van je kinderen en klein-
kinderen) en denken dat de pro-
blemen te groot en te onover-
zichtelijk zijn om er zelf iets aan 
te kunnen doen. Met TT willen 
wij een positief toekomstbeeld 
creëren. Als we op een manier 
leven waarbij er een evenwicht is 
tussen wat we van de aarde ge-

bruiken en wat we weer aan de 
aarde toevoegen, kunnen we op 
onze planeet nog heel lang toe 
met de grondstoffen die er zijn. 
Tegelijkertijd zou de klimaatver-
andering dan afgeremd worden.”
Wat kan men daar in Castricum 
aan doen? TT is een beweging 
waarbij burgers zelf activiteiten 
ondernemen om meer lokaal ge-
oriënteerd te worden. Zo wordt 
men bijvoorbeeld minder afhan-
kelijk van transport en is er min-
der klimaatopwarming. TT acti-
viteiten zorgen dat iedereen zelf 
wat kan doen in plaats van te 
wachten op verandering. 

TT Castricum organiseert op 
woensdag 9 maart een gra-
tis filmavond, waarbij ook veel 
ruimte is voor discussie, ideeën 
en uitwisseling. Er hebben zich 
inmiddels al heel wat enthousi-
aste mensen aangemeld. Er wor-
den korte films getoond over 
piekolie en klimaatverandering 
en men zal het hebben over op-
lossingsrichtingen. Locatie: Bi-
bliotheek Kennemerwaard, lo-
catie Castricum. Aanvang 20:00 
uur. 
Opgeven voor de filmavond kan 
nog via de website, of met een 
mailtje aan: castricum@transiti-
ontowns.nl.

Italiaans feestje van-
wege jubilerende juf
Bakkum - Donderdag 17 februari was er groot feest op basisschool 
Cunera; juf Marijke Nota is namelijk al 25 jaar juf. Omdat zij gek is op 
Italië, was de hele school in Italiaanse sferen gehuld. Veel kinderen wa-
ren in de kleuren groen, rood en wit naar school gekomen en tijdens 
de podiumtijd, speciaal voor juf Marijke georganiseerd, hadden de to-
neelstukjes, liedjes en dansjes een Italiaans karakter. En niet alleen juf 
Marijke genoot; ook haar man, kinderen en moeder genoten volop.

Geschiedenis en toekomst van 
Duin en Bosch/Dijk en Duin
Castricum - Verhalen van vroe-
ger, men heeft ze allemaal. En 
hoe ouder men wordt, hoe meer 
herinneringen men heeft gekre-
gen. Door deze herinneringen 
te delen met anderen, blijkt het 
ene verhaal het andere weer op 
te roepen.

Op dinsdagmorgen 1 maart wil 
Jan Camps de verhalengroep en 
andere belangstellenden vertel-
len over de geschiedenis en de 
toekomst van Duin en Bosch/

Dijk en Duin in het museum van 
de werkgroep Oud Castricum, de 
Duynkant, hoek Geversweg/Dui-
nenboschweg (achter het sta-
tion) te Castricum van 10.00–
11.30 uur. 
Van de bezoekers wordt een bij-
drage voor koffie en thee ad 2.50  
euro gevraagd, deze kan men tij-
dens de ochtend zelf afdragen. 
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, tel. 0251-656562, 
vcc@welzijncastricum.nl.

Een nieuwe lente, een 
nieuw geluid bij VUcas
Castricum - In de maand maart 
starten bij de VUcas verschillen-
de cursussen waar men nog aan 
kan deelnemen. 
Op dinsdag 1 maart om 15.00 uur 
start een gespreksgroep over le-
venskwaliteit. De cursus bestaat 
uit drie bijeenkomsten van twee 
uur, waarbij men ideeën uitwis-
selt over de gesteldheid op ou-
dere leeftijd. De cursus wordt in 
een ontspannen sfeer gegeven 
in het kantoor van VUcas aan 
het Kooiplein.
Op zaterdag 5 maart is de work-
shop ‘Kies Kleurbewust’ van 
10.00-16.00 uur. De workshop is 
bedoeld voor mensen die hun ui-
terlijk een opfrissertje willen ge-

ven. Na een uitgebreide inleiding 
krijgen de deelnemers een per-
soonlijke kleurenanalyse, waarbij 
wordt uitgegaan van hun eigen 
natuurlijke kleurenpalet.  
Op 16 maart start de cursus ‘Am-
sterdam toen en nu’. Woensdag 
16 maart is er om 14.00 uur een 
theorieles van 1,5 uur, gevolgd 
op zondag 27 maart en 15 mei 
door twee wandelingen van drie 
uur. 
Fred Sprenger neemt de deelne-
mers op een tocht door de stad 
waarbij met behulp van oude,
unieke foto’s de oude en de 
nieuwe situatie vergeleken wor-
den. Tevens een ontdekkings-
tocht door het Oostelijk Haven-

gebied, een wereld van woon-
torens, opvallende gebouwen, 
bruggen, parken en sculpturen. 
Facultatief een avondwandeling 
met de favoriete plekjes van de 
docent.
Op 30 maart om 14.00 uur start 
de serie excursies ‘The making 
of Noord-Holland’ met een theo-
rieles van een uur, gevolgd door 
drie fietstochten van drie uur op 
zaterdag 2, 9 en 16 april. 
Dat de Hollanders het land heb-
ben ontworsteld aan de zee is 
een hardnekkige mythe. Hoe die 
mythe en hoe de provincie zélf in 
werkelijkheid is ontstaan, is het 
onderwerp van deze serie excur-
sies. Men fietst naar meerdere 
plekken in Noord-Kennemerland 
en West-Friesland.
Op donderdag 14 april van 9.00-
16.00 uur is er een excursie naar 
Museum Het Schip en het Am-
rath Hotel met high tea. 

Gastvrij Noord-Holland onderzoek 
naar kwaliteit in de vrijetijdssector
Castricum - In augustus en 
oktober 2010 zijn mystery vi-
sits uitgevoerd in de regio Cas-
tricum, Heiloo, Alkmaar en Ber-
gen in het kader van het pro-
ject ‘Gastvrij Noord-Holland’. 
Veel ondernemers in de vrije-
tijdssector hebben ook meege-
werkt aan het online onderzoek 
waarin werd gevraagd naar hun 
toekomstplannen en behoefte 
aan kennis. De resultaten daar-
van worden op de startbijeen-
komst op 9 maart in Castricum 
bekend gemaakt. Vanaf deze da-
tum gaat Gastvrij Noord-Holland 
in de regio van start. Eerst langs 

de Noordzeekust, in het najaar in 
Westfriesland en in het voorjaar 
van 2012 in de kop van Noord-
Holland.
Uit de onderzoeken blijkt dat er 
op een groot aantal punten kan-
sen liggen ter verbetering om 
het potentieel van deze regio als 
toeristische bestemming beter te 
benutten. Toepassing van nieu-
we media, kennis van elkaars 
aanbod maar ook vernieuwing 
en koppeling van toeristisch re-
creatieve activiteiten. Het blijkt 
dat ondernemers zichzelf een 
hoger rapportcijfer geven dan 
hun gasten. De uitdaging is om 

iedere ondernemer in de vrije-
tijdssector te betrekken bij de 
ambitie om een hoog niveau van 
gastvrijheid te bereiken. Zo kan 
men zichzelf, elkaar én de regio 
versterken.
De startbijeenkomst van Gast-
vrij Noord-Holland vindt plaats 
op 9 maart vanaf 19.30 uur in 
Johanna’s Hof in Castricum. In-
schrijven voor deze gratis bijeen-
komst kan via www.nhn.nl/gast-
vrij. Dan wordt er volop informa-
tie gegeven over cursussen, ex-
cursies, masterclasses en work-
shops voor ondernemers en (tij-
delijke) werknemers.

Informatie over Windows 7 
en internet voor 55+’ers
Castricum - Op maandag 28 fe-
bruari kan men informatie krij-
gen over de belangrijkste ver-
schillen van Windows 7 ten op-
zichte van XP. Aan de orde ko-
men onder andere het gebruik 
van de nieuwe bibliotheek en de 
taakbalk, maar ook hoe men als-
nog oude XP software in Win-
dows 7 kan gebruiken. Verder la-
ten de ervaren Gilde-deskundi-
gen de vele mogelijkheden zien 
en vertellen zij hoe deze te ge-
bruiken. Ook krijgt men vele tips 
om het programma naar eigen 
wensen in te stellen. 
Op woensdag 9 maart kan men 
de mogelijkheden van e-mail 

ontdekken. Hoe kan een e-mail 
worden gemaakt, ontvangen of 
verzonden. Hoe kan een bijlage 
worden meegestuurd. Wat is het 
verschil tussen outlook en hot-
mail en hoe werkt een adressen-
boek.

Kenmerkend voor deze bijeen-
komst voor 50+’ers die plaats-
vinden op de bovenverdieping 
van de bibliotheek van 14.15–
16.15 uur, is het rustige tempo 
en de persoonlijke aandacht.
De kosten, 5 euro, dienen bij 
aanmelding te worden betaald 
bij Stichting Welzijn Castricum, 
Geesterduinweg 5, tel. 656562. 
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Rutger van der Klip wint 
weer de Slikkerbokaal
Castricum - Zondagavond 20 
februari werd op ijsbaan de 
Meent in Alkmaar gestreden 
om het baankampioenschap su-
persprint, genaamd Slikkerbo-
kaal. Deze wedstrijd wordt ver-
reden over twee keer 100 meter 
en twee keer 300 meter. De snel-
ste schaatsers uit alle categorie-
en van de baan Alkmaar wer-
den voor deze wedstrijd uitge-
nodigd. Rutger van der Klip van 
de Vereniging Kennemer IJsbaan 
(VKIJ), won de Slikkerbokaal in 

de categorie neo-senioren/ se-
nioren, 
Rutger volbracht de 100 meter in 
11.19 en 11.15 en op de de 300 
meter zette hij 27.01 en 27.77 op 
de klok.
Rutger won deze bokaal al een 
keer eerder in 2009, vorig jaar 
wilde hij deze prolongeren maar 
werd hij gediskwalificeerd van-
wege twee keer een valse start. 
In deze categorie won nog nooit 
iemand deze prijs voor de twee-
de keer.

Menno Schaap naar NK 
jeugd marathon schaatsen

Castricum - Menno Schaap 
heeft zich definitief gekwalifi-
ceerd voor het NK jeugd mara-
thon schaatsen in Heerenveen 
op 26 februari. Met het behou-
den en veiligstellen van zijn der-
de plaats in de jeugd marathon-

competitie op de baan in Alk-
maar is afgelopen zaterdag het 
verlossende antwoord gekomen 
voor het verrijden van het NK.
De nuchtere Heemskerker ver-
heugt zich op het toernooi maar 
laat zich er zeker niet gek door 
maken. Gelaten laat hij het op 
zich afkomen. Bij de Vereniging 
Kennemer IJsbaan (VKIJ) zijn 
ze ook bijzonder trots dat een 
lid van de vereniging zich ge-
plaatst heeft voor dit toernooi. 
Trainers zijn blij met de enorme 
groei die Menno dit seizoen ge-
maakt heeft. Vader Schaap (trai-
ner jeugdschaatsen VKIJ) liep 
zaterdagavond bij de clubwed-
strijden op de ijsbaan in Alk-
maar met een grote glimlach en 
gepaste trots rond. Hij geniet nu 
al voor het moment dat ze naar 
Heerenveen kunnen. Maar eerst 
zijn er nog de proeven van be-
kwaamheid zaterdag voor de 
jeugdschaatsers. 

Mooie overwinning 
van Helios op Celeritas
Castricum - In een prachtige 
wedstrijd heeft Helios afgelopen 
zondag laten zien wat attrac-
tief korfbal is. Helios speelde het 
grootste deel van de wedstrijd in 
een hoog tempo en toverde de 
ene na de andere spectaculai-
re aanval uit de hoge korfbal-
hoed.  De Castricummers wisten 
tegen het sterke Celeritas vijfen-
twintig keer te scoren. De hoog-
ste score van het seizoen. In de 
eerste minuut was het meteen 

al raak, Frank Brakenhoff scoor-
de op listige wijze. In totaal zou 
de topscoorder acht doelpun-
ten maken. De wedstrijd was in 
de eerste tien minuten erg span-
nend. De ploegen hielden el-
kaar goed in evenwicht. Van-
af de stand 4-3 nam Helios het 
heft in handen en liep uit naar 
8-3. Celeritas wist zich geen raad 
met de slimme en geroutineer-
de aanvallen van de thuisploeg. 
Lange tijd schommelde het ver-

schil rond de vier punten maar 
vlak voor rust nam Helios een 
voorsprong van 14-8.  In de eer-
ste minuut van de tweede helft 
scoorde Helios waarmee het ver-
zet van Celeritas definitief was 
gebroken. Beide ploegen wis-
ten nog wel regelmatig te scoren 
maar de overwinning van Heli-
os kwam niet meer in gevaar. De 
einduitslag was tenslotte: 25-17.
Met deze uitslag doet Helios 
nog steeds mee in de strijd om 
de tweede plaats. Er zijn nog 
twee wedstrijden te gaan. He-
lios speelt zaterdag weer thuis. 
De tegenstander is SDO en wed-
strijd in sporthal De Bloemen be-
gint om 15.15 uur.

Verlies voor Croonenburg D1
Castricum - Croonenbrug D1 
vertrok afgelopen zaterdag rich-
ting Amersfoort voor de uitwed-
strijd tegen Forza Hoogland D1. 
Enigszins gehavend omdat de 
altijd belangrijke middenaanval-
ster Nancy van Rooy door va-
kantie afwezig was. Met zeven 
vrouw sterk was Croonenburg 
D1 echter wel van plan om en-
kele punten vanuit Amersfoort 
mee naar huis te nemen. Met 
het eindresultaat 4-0 voor For-

za Hoogland D1 is dat helaas 
niet gelukt. Vanaf het allereerste 
moment domineerde Forza de 
wedstrijd voornamelijk in aan-
vallend opzicht over de buiten-
kant. De gehele wedstrijd kre-
gen de dames van Croonenburg 
D1 ook geen grip op deze aan-
val. Forza beschikte daarnaast 
over een stevig blok waar Croo-
nenburg zich maar met moeite 
door heen kon slaan. Het gebrek 
aan aanvalskracht en service-

druk zorgde ervoor dat Croonen-
burg D1 voornamelijk met zich-
zelf aan het vechten was. Alleen 
in de derde set kon Croonen-
burg D1 voldoende druk uitoefe-
nen om het de dames van For-
za ietwat lastiger te maken, maar 
nog steeds onvoldoende voor 
setwinst. 
De komende twee weken staan 
er geen competitiewedstrijden 
gepland voor Croonenburg D1. 

Heren CSV handbal door 
winst vast op tweede plaats
Castricum - De CSV-heren gin-
gen zeer voortvarend van start 
in de wedstrijd tegen Venus/
Nieuwegein 2. Binnen vijf mi-
nuten nam de thuisploeg een 
5-1 voorsprong. Dit vooral door-
dat de gasten in de aanval nogal 
wat balverlies leden en de CSV-
heren op snelheid de Utrecht-
se verdediging het nakijken 
gaf. In deze fase was het Xan-
der Blankestijn die enkele van 
die buitenkansen wist te benut-
ten. Ook de andere spelers lie-
ten zich niet onbetuigd en door 
zeer goed verdedigen en daarna 
vooral snelheid in de aanval te 
hanteren konden de CSV-heren 
uitlopen naar een alleszeggen-
de 10-3 voorsprong halverwege 
de eerste helft. Coach Johan van 
Huisstede, die niet kon beschik-

ken over de geblesseerde René 
Tamis, bleef er op hameren dat 
zijn ploeg geconcentreerd moest 
blijven. Gedurende de eerste 
helft was dat zeer zeker het ge-
val. De verdediging was heer en 
meester en mocht er een keer ie-
mand van Nieuwegein gevaarlijk 
worden dan stond doelman Nick 
Zwolsman zijn mannetje. Hij 
stopte diverse schoten en daar 
CSV door toedoen van Mar-
ten Buitelaar, Wouter Hoberg en 
Yoerie Krom bleven scoren liep 
de thuisploeg uit naar een 19-4 
voorsprong bij het rustsignaal. 
Daarmee was de wedstrijd al ge-
lopen en was het aanwezige pu-
bliek alleen benieuwd hoe groot 
de overwinning van de CSV-he-
ren zou uitvallen. Echt in de pro-
blemen kwam CSV in de twee-

de helft niet. Diverse grote kan-
sen werden gemist en ook ver-
dedigend ging er zo af en toe 
wat mis. Hierdoor kon Nieuwe-
gein de stand een wat draaglij-
ker aanzien geven en kwam te-
rug tot een verschil van 11 doel-
punten bij 25-14. Stef Koop-
man vond dat verschil te klein 
en zorgde door twee scores op 
rij dat het verschil toch weer wat 
groter werd. Ook de overige spe-
lers trokken zich wat op aan zijn 
spel en liepen uit naar 30-14 met 
nog zo’n vijf minuten te gaan. In 
de laatste minuten bouwden de 
CSV-heren de voorsprong uit 
naar 33-17 waarna reservespeler 
Mark Smit de eindstand op 34-
17 bepaalde. 
Door dit resultaat en de uitsla-
gen van de overige wedstrijden 
staan de CSV-heren nu op de 
tweede plaats van de Hoofdklas-
se en gezien de gemiddelde leef-
tijd van het team een zeer goe-
de prestatie.

Kaylin vierde op jaargangfinale 
Castricum - Afgelopen week-
end werd in Leiden de jaargang-
finale zwemmen voor jongens en 
meisjes tussen de 8 en de 12 jaar 
gehouden. De 18 snelste zwem-
mers van Nederland per leef-
tijdscategorie mochten hier aan 
de start komen. Kaylin Stel (9 
jaar) zwemmend voor de Dolfijn 
uit Amsterdam mocht op vier af-
standen starten en kwam uit in 
de jongste categorie. Zaterdag 
begon met de 100 rug. Een tijd-
verbetering van ruim twee se-
conden leverde Kaylin net geen 
medaille op, ze werd knap vier-

de in 1.24.15. Haar tweede af-
stand was de 100 vrij. Haar tijd 
van 1.18.21 was goed voor een 
zevende plek en een persoonlijk 
record. Op zondag zwom Kaylin 
een pr op de 100 wissel van 1,5 
seconden. Op de afsluitende 50 
vrij sprintte Kaylin naar een 10e 
tijd in 35.58 en wederom een 
verbetering van haar beste tijd. 
De doelstelling van vier persoon-
lijke records was hiermee be-
reikt. De jonge Castricumse kan 
met trots terug zien op een goe-
de deelname van haar eerste 
Nederlands Kampioenschap.



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
23 februari 2011

2 maart: Verkiezingen Provinciale Staten

stempassen en kiezerspassen
Op woensdag 2 maart vinden de verkie-
zingen voor de Provinciale Staten plaats.
Het legitimatiebewijs dat u meeneemt 
mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. 
Ergens anders stemmen? Wilt u in een 
andere gemeente in Noord-Holland 
stemmen? Dan heeft u een kiezerspas 
nodig. U krijgt een kiezerspas door vóór 
26 februari 2011 bij de Publieksbalie in 

Limmen uw stempas om te laten zetten 
in een kiezerspas. 
Iemand anders voor u laten stemmen? U 
kunt of wilt op 2 maart niet zelf stemmen 
maar dat door een ander laten doen? Op 
uw stempas  vult u op de achterkant de 
naam in van de persoon die voor u gaat 
stemmen (‘gemachtigde’). U geeft de 
stempas samen met (een kopie) van uw 

legitimatiebewijs aan die gemachtigde. 
Hij of zij kan dan voor u de stem uitbren-
gen. De gemachtigde mag niet meer dan 
twee machtigingen aannemen.
Vervangende stempas? Bent u uw stem-
pas kwijtgeraakt, dan kunt u tot en met 
dinsdag 1 maart bij de Publieksbalie in 
Limmen een vervangende stempas aan-
vragen.

De gemeente haalt binnenkort diverse 
‘weesfietsen’ weg uit het stationsgebied. 
Het gaat om fietsen die zijn gestald maar 
niet worden gebruikt. Om daar zeker 
van te zijn, zijn deze fietsen op 6 februari 
van een sticker voorzien. Staat de fiets 
na een maand nog op dezelfde plek, dan 
wordt hij verwijderd.
De fietsen werden voorheen in Limmen 
gebracht, maar nu geldt tijdelijk het 
adres: Heemstedeweg 16 in Castricum. 
Hier kan de eigenaar de fiets na identifi-
catie terugkrijgen tegen een vergoeding 
van € 15,- en € 1,- per dag aan opslag-
kosten.

Meer informatie: dhr. J. Lubbers 0251-
661218.Bakkum
13 - Hotel Borst - 
  Van Oldenbarneveldweg 25
Akersloot
14 - ’t Kruispunt - Mozartlaan 1a
15 - Centrum De Lelie - 
  Rembrandtsingel 3
Limmen
17 - Pax Christi - Hogeweg 55
18 - Bibliotheek - Zonnedauw 2
19 - De Cameren - Lage Weide 3
Deze stembureaus zijn toegankelijk voor 
minder-validen. Het tellen van de stem-
men vindt op deze locaties plaats.

fiets verwijderd? haal hem 
op aan heemstedeweg 16

aanslag gemeentelijke 
belastingen onderweg
De aanslag-/beschikking van dit jaar valt eind februari bij u in de brievenbus. Daarop 
staan diverse heffingen en belastingen; afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbe-
lasting en onroerende-zaakbelastingen (OZB). Bij de aanslag vindt u een bijsluiter 
met uitleg over al deze heffingen en belastingen en hoe u eventueel bezwaar kunt 
maken. Wilt u nu al meer weten, kijk dan op de website onder ‘nieuws’.

huisartsenpost alkmaar 
verhuist
De Huisartsenpost Alkmaar en de Regionale Spoedapotheek verhuizen op 14 maart 
naar het Regiohuis in Alkmaar-Noord aan de Hertog Aalbrechtweg 5a (direct achter 
het NS-station Alkmaar Noord). 
Telefoon huisartsenpost: 072-5180618, telefoon spoedapotheek: 072-5673000.

raadsactiviteit 
3 maart 
19.30 – 20.30: 
Presentatie over Bomenbeleidsplan

overleggroep Buitenge-
bied over verleden en 
toekomst

De volgende bijeenkomst van de Over-
leggroep Buitengebied Castricum is op 8 
maart. Aan het woord komt Annemieke 
Slokker van gemeente Castricum over 
het nieuwe bestemmingsplan dat in de 
maak is. Daarna is het woord aan Fil-
lippien Koornneef en Anne Dillon van 
Landschap Noord-Holland. Zij presente-
ren de resultaten van hun oproep voor 
oud beeldmateriaal van boerenerven: 
hoe zag de oorspronkelijke indeling en 
beplanting er uit en vallen hieruit advie-
zen af te leiden over erfbeplanting en 
erfindeling bij de aanleg of bij het onder-
houd van de huidige erven? 
De bijeenkomst is vanaf 20.00 uur in 
Cultureel Centrum Vredeburg, Dussel-
dorperweg 64, Limmen. Iedereen is wel-
kom.



AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen

Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot 
bouwzaken dient u vooraf een afspraak te maken via 
tel. 0251-661122.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen, waarbij de reguliere voorbereidingspro-
cedure van toepassing is, ontvangen. Deze ken-
nisgeving betekent niet dat medewerking wordt 
verleend.
040211 Verlegde Overtoom 1 in Castricum
 Het plaatsen van een schutting en het
  plaatsen van een schuur
100211 De Brink ( evenemententerrein) in Castricum
 Een gebruiksvergunning voor een circustent
 Sokkerwei 2 in Castricum
 Een gebruiksvergunning voor de 
 basisschool de Sokkerwei
140211 Kogerpolder 1 in de Woude
 Het plaatsen van een sanitairgebouw
 Nachtorchis 5 in Limmen
 Het plaatsen van dakkapellen
150211 Boccherinistraat 36 in Castricum
 Het plaatsen van een erker en het wijzigen 
 van de gevel
160211 Zomerschoon 67 in Limmen
 Het plaatsen van een dakopbouw

Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
met ingang van donderdag 24 februari 2011 de 
volgende aanvragen om ontheffing van het bestem-
mingsplan gedurende 6 weken ter inzage liggen.
Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 
lid 4  van de Wet ruimtelijke ordening
 Beverwijkerstraatweg 205 in Castricum
 Het oprichten van een vakantiewoning 
 (hobbitwoning)
Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening
 Breedeweg 55 in Castricum
 Het plaatsen van een schuur ( legalisatie)
 Breedeweg 55 in Castricum
 Het plaatsen van een bijgebouw met 
 kelder
Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebben-
de mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen 
bij de gemeente. Voor het indienen van een mon-
delinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
team BWB, bereikbaar via (0251) 66 1122.

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
onderstaande vergunningen hebben verleend:
100211 Jeroen Boschstraat 1 in Akersloot
 Het plaatsen van een schutting
110211 De Brink ( Ruiterweg) in Castricum
 Het kappen van 2 populieren
140211 Kastanjelaan 37 in Castricum
 Het plaatsen van dakkapellen
 Brugstraat/ Vaartkant in Limmen
 Het vervangen van een stalen 
 voetgangersbrug
150211 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 47 in 
 Limmen
 Het plaatsen van een nieuw dak en het 
 intern wijzigen en het uitbreiden van de 
 woning

160211 Koningin Wilhelminalaan 28 in Castricum
 Het realiseren van een garage/berging en 
 een hobbyruimte
170211 Visweg 87 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning en het 
 plaatsen van een dakkapel

Van rechtswege ontstane omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende omgevingsvergunningen van rechtswe-
ge hebben verleend, omdat binnen de beslistermijn 
geen besluit is genomen:
180111 Burgemeester Mooijstraat 20 in Castricum
 Het wijzigen van de bestemming kantoor 
 naar detailhandel
200111 Zomerschoon 103 in Limmen
 Het plaatsen van een dakopbouw
150211 Kerklaan 20 in Akersloot
 Het plaatsen van een sanitairunit
 Startingerweg (onder de A9) in Akersloot
 Het vervangen van 2 drinkwatertransport-
 leidingen

Vergunning
150211 Oude Haarlemmerweg 12 in Castricum
 Het bouwen van een woning met garage 
 (2de Fase)
 Hogeweg/ Pagelaan in Limmen
 Het bouwen van 51 woningen ( 1ste Fase)

Overige vergunningen
- De heer De Boer te Volendam: vergunning voor 
het innemen van een standplaats op het Raadhuis-
plein te Akersloot voor de verkoop van visproduc-
ten.
- Scouting Akersloot: ontheffing art. 35 van de 
Drank- en Horecawet vergunning voor het tappen 
van zwakalcoholhoudende drank op 19 maart 2011.
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).

BestemmingsplAn
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Startinger-
weg 48’ te Akersloot
B&W van Castricum maken bekend dat het 
bestemmingsplan ‘Startingerweg 48’ gewijzigd is 
vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit van 
2-12-2010. De gemeenteraad heeft besloten om 
geen exploitatieplan vast te stellen voor het bestem-
mingsplan.
Het bestemmingsplan betreft een herziening van 
het bestemmingsplan Buitengebied Akersloot. Op 
het perceel Startingerweg 48 wordt de agrarische 
bestemming vervangen door een woonbestemming, 
zodat een mantelzorgwoning kan worden gereali-
seerd.
Wijziging: In het overeenkomstig ontwerpbestem-
mingsplan was het bodemonderzoek nog niet uit-
gevoerd. Dit is inmiddels gedaan. De conclusie van 
het verkennend bodemonderzoek Startingerweg 48 
d.d. 29 juli 2010 is verwerkt in de toelichting van het 
bestemmingsplan, de planregels zijn niet gewijzigd. 
Ter inzage: Het bestemmingsplan, evenals het 
besluit tot vaststelling inclusief alle bijlagen, ligt van 
23 februari t/m 7 april 2011 ter inzage in de ge-
meentelijke locatie aan de Zonnedauw 4 te Limmen. 
Tevens staat het plan op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl en www.castricum.nl.
Beroep: Van 24 februari t/m 7 april 2011 kunnen 
belanghebbenden beroep indienen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 

20019, 2500 EA Den Haag. Binnen de beroepster-
mijn kunnen degenen die beroep hebben ingesteld 
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 
Meer informatie: mw E. Kochx, team Bouwen, Wo-
nen en Bedrijven, tel. (0251) 661 104.

verkeersBesluiten 
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeers-
wet 1994 en met inachtneming van de artikelen 3 
en 12 van het BABW hebben B&W besloten:
1. Tot het verwijderen van het verkeersbord G5, als 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersre-
gelaars en Verkeerstekens (RVV), op de noordelijke 
kruising van Tolweid met Oude Haarlemmerweg, in 
de kern Castricum.
2. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 als 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersre-
gels en Verkeerstekens (RVV) een gehandicaptenpar-
keerplaats zo dicht mogelijk bij de woning Tulpenveld 
196, kern Castricum, te reserveren voor een motor-
voertuig met een onderbord waarop het kenteken 
van betrokkene staat vermeld, zoals aangegeven op 
de bij dit besluit behorende tekening.
3. Door middel van plaatsing van verkeersbord E9 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeers-
regels en Verkeerstekens (RVV) een parkeerplaats te 
reserveren op het parkeerterrein op de kruising Albert 
Schweitzerlaan/Henri Dunantsingel voor een mo-
torvoertuig met een onderbord waarop ”Uitsluitend 
autodate” staat vermeld, zoals aangegeven op de bij 
dit besluit behorende tekening.
4. De tijden waarop het ingestelde stopverbod op de 
Lage Weide en de Sportlaan te Limmen van kracht 
is te wijzigen door middel van verwijdering van de 
huidige onderborden (op werkdagen van 8.00-16.00 
uur) en vervanging door onderborden ‘op werkdagen 
van 7.00 - 18.30 uur’ als bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) en 
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende kaart. 
Overige onderborden blijven ongewijzigd.
5. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 als 
bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens (RVV) een gehandicaptenpar-
keerplaats zo dicht mogelijk bij de woning Willem 
Lodewijkstraat 14, kern Castricum, te reserveren voor 
een motorvoertuig met een onderbord waarop het 
kenteken van betrokkene staat vermeld, zoals aange-
geven op de bij dit besluit behorende tekening.
Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van 
bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen binnen 
6 weken na de dag van verzending van het besluit 
een bezwaarschrift indienen bij de gemeente (Postbus 
1301, 1900 BH Castricum).

voorlopige voorziening
Wie tegen een besluit een bezwaar- of beroepschrift 
indient, kan bij de rechtbank om een voorlopige 
voorziening vragen. Het indienen van een bezwaar- 
of beroepschrift schorst namelijk de werking van 
het betreffende besluit niet op en soms is dat wel 
wenselijk. Op grond van artikel 8:81 Algemene wet 
bestuursrecht 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.  

Castricum, 23 februari 2011

WWW.CASTRICUM.NL




