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Nog twee medailles gezocht 
Inschrijven voor jubileum-
editie Avondvierdaagse 
uitgeest - Op dinsdag 12 april 
gaat de Avondvierdaagse weer 
van start. in 1961 werd de vier-
daagse voor het eerst georgani-
seerd; dit jaar wordt dus de vijf-
tigste editie! Vanwege dit jubile-
um worden extra activiteiten ge-
organiseerd. De inschrijfformu-
lieren worden aan alle basis-
schoolkinderen op school uit-
gedeeld. Inschrijven kost 3 euro 
en dat kan van dinsdag 29 maart 
tot en met vrijdag 1 april van 
15.30 tot 17.00 uur en van 19.00 
tot 20.00 uur in het speeltuinge-
bouw aan de Middelweg.
De speeltuinvereniging wil vóór 

de start van de vierdaagse de 
verzameling van alle vijftig me-
dailles die ooit uitgegeven zijn, 
compleet hebben Men is daar-
voor nog op zoek naar twee me-
dailles: die van 1964 (de vierde 
editie) en 1967 (de zevende edi-
tie). Eén van deze medailles heeft 
men al in het bezit, maar omdat 
er geen jaartal of editie op staat, 
weet men niet welke het is. Wie 
denkt een van deze medailles te 
hebben, wordt verzocht contact 
op te nemen met Lida van der 
Eng, tel. 0630423742. Degene die 
één van deze medailles aanbiedt, 
krijgt een leuke attentie.  

Alderliefste brengt Trois

uitgeest - Drie Nederland-
se jongens en de Franse slag; 
dat is Alderliefste. Na de suc-
cesvolle tournee van De Franse 
Slag komt Alderliefste met een 
nieuw theaterprogramma. De 
band brengt in Trois een Frans-
Nederlandse mix van hits en ei-
gen werk. Een ode aan Shaffy zal 

Voordelige rijbewijskeuringen 
voor de senioren van Uitgeest
uitgeest - Wie als 70-plus-
ser graag auto wil blijven rijden, 
moet zich een keer medisch la-
ten keuren. Voor automobilisten 
uit Uitgeest is er maandelijks ge-
legenheid om voor 35,00 euro 
een medische keuring te onder-
gaan volgens de richtlijnen van 
het CBR. De keuringen worden 
georganiseerd door Regelzorg 
in samenwerking met een ge-
registreerde keuringsarts. Neem 
voor het maken van een af-
spraak of meer informatie tijdens 
kantooruren contact op met het 
afsprakenbureau van Regelzorg 

088 23 23 300 of via de site www.
regelzorg.nl Het is niet mogelijk 
rechtstreeks bij de locatie een 
afspraak te maken. De keuring 
vindt plaats in de recreatiezaal 
van De Slimp, Dr. Brugmanstraat 
188a op 13 april, 11 mei, 8 juni 
en 13 juli.  
Ook automobilisten onder de 70 
jaar die om medische redenen 
voor het B/E rijbewijs gekeurd 
moeten worden kunnen een af-
spraak maken, evenals bezitters 
van een zogenaamd groot rijbe-
wijs. Deze laatste categorie be-
taalt 52,50 euro. 

niet ontbreken. ‘Powerchansons’ 
zoals de drie heren zelf zeggen, 
een genre dat door muziekma-
gazine Revolver werd omschre-
ven als ‘echte popmuziek waar-
bij de subtiliteit van de chanson-
vorm geen moment uit het oor 
wordt verloren’. Met hun nieu-
we theaterprogramma gaan Ge-

rard Alderliefste, Robert Kramers 
en Luc de Bruin verder op de in-
geslagen weg: Trois is een ge-
varieerde swingende show met 
prettige interactie, die getuigt 
van een grote liefde voor Fran-
se muziek. De band heeft naam 
verworven door de jarenlange 
succesvolle optredens in kroe-
gen van Amsterdam tot Maas-
tricht. Optredens in ‘ De vrien-
den van Amstel live’ geven het 
trio meer nationale bekendheid. 
In 2004 verscheen het zelfge-
componeerde en Franstalige al-
bum ‘Je Maintiendrai’. Alderlieft-
ste maakt een soort powerchan-
son: nostalgie en rock, melodra-
ma met een vleugje funk. 
Nu te zien en te horen in Thea-
ter de Zwaan, Middelweg 5, Uit-
geest op vrijdag 25 maart om 
20.15 uur. Kaartverkoop: www.
dorpshuisdezwaan/program-
ma/reserveren of bij boekhan-
del Schuyt en aan de deur van 
het theater op de avond van de 
voorstelling.

uitgeest - Na een heel seizoen 
oefenen, teksten bestuderen en 
plezier maken geeft toneelgroep 
Jong Talent op zondag 27 maart 
een uitvoering. Deze vindt plaats 
in het clubgebouw van de speel-

Toneelgroep Jong Talent treedt op
tuin aan de Middelweg 108-110.  
De voorstelling begint om 12.00 
uur. Om 17.00 uur is de uitvoering 
voor de familie en vrienden. Kijk 
voor meer informatie op www.
speeltuinuitgeest.nl.

uitgeest - Architect Marcel He-
ijmans uit Uitgeest verbleef vijf 
dagen in een klooster in Vaals 
voordat hij startte met een ar-
chitectenbureau. Op zaterdag 26 
maart geeft hij tijdens de eucha-
ristieviering van 19.00 uur in de 
r.k. kerk een beeld van zijn erva-
ringen. Hij laat daarbij foto’s zien 
van zowel de binnen- als buiten-
kant. 
“De keuze voor het klooster in 
Vaals komt voort uit mijn afstu-
deerperiode aan de Academie 
van Bouwkunst. Het gebouw is 
ontworpen door de monnik Hans 
van der Laan, die het volgens 
een strikt matenstelsel heeft 
opgezet. Dit geldt ook voor de 
meubels, de gebruiksvoorwer-
pen en de kleding van de monni-
ken.” Iedereen is welkom. 

Architect in 
het klooster

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl
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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.

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 15.00 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:
17.125
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

www.teamcal.nl

www.teamcal.nl

Met drank op zes 
kinderen vervoeren
Castricum – Maandagmiddag 
een week geleden controleerde 
de politie bij een snelheidscon-
trole op de Zeeweg in Castricum 
een 47-jarige vrouw uit Uitgeest 
in een personenbusje. Hierin 
vervoerde zij zes kinderen. De 

vrouw bleek alcohol te hebben 
gebruikt. Zij blies 360 ug/l. Dat 
is ruim anderhalf maal het toe-
gestane maximum van 220 ug/l. 

Tegen de vrouw wordt proces-
verbaal opgemaakt.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
06-03-2011: Hayo Siebren, zoon 
van H.J. Dijkstra en S.M. Hen-
driks, geboren te Alkmaar. 08-
03-2011: Steyn, zoon van H.J.T. 
van Dorst en L. van Westerop, 
geboren te Alkmaar. 09-03-2011: 
Varsha, dochter van K. Kanapa-
thipillai en Amirtharajah Rupia, 
geboren te Beverwijk. 13-03-
2011: Giel, zoon van B. Spek en 
C.J. de Lange, geboren te Cas-
tricum.
Wonende te Akersloot:
10-03-2011: Nick, zoon van J.P.C. 
van der Velden en J.A.M. Kuijper, 
geboren te Alkmaar.
Wonende te Limmen:
12-03-2011: Jess, zoon van M. 
van Riet en L. Borg, geboren te 
Beverwijk.
Wonende te Bakkum:
15-03-2011: Ryu Sang Yul Hen-
drik Jan, zoon van J.S.H.J. Schef-
fer en M.C.K. Vancrayelynghe, 
geboren te Beverwijk.

Overleden: 
Wonende te Akersloot:
12-03-2011: Bach, Acacia P.J., 
oud 90 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met J.C. 
van der Putten.
Wonende te Castricum:
08-03-2011: Welp, Anna C., oud 
80 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd met N. Hollenberg. 08-
03-2011: Schildkamp, Gerda 
G.M., oud 79 jaar, overleden te 
Alkmaar. 11-03-2011: Gemser, 
Dirkje, oud 85 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
R. Faber. 11-03-2011: de Bruin, 
Rimpkje, oud 85 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met H. Blankestijn. 11-03-2011: 
Vleeming, Rhonda Y., oud 53 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met W. de Munk.
Wonende te Limmen:
08-03-2011: van der Veen, Ma-
ria T., oud 76 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd geweest 
met J.M. Nijssen.

Vermist:
H. Mercierhof Castricum: onge-
castreerde oranje kater met witte 
voorkant en onderkant, 8 maan-
den, Spider. Laan van Alberts-
hoeve Castricum: zwart/witte ka-
ter, gecastreerd, witte snuit, bef 
en sokjes, gechipt, Micky. H. Du-

nantsingel: klein zwart met don-
kerbruin poesje, 14 jaar, Makker.
Gevonden:
Brakenburgstraat  Castricum: 
cyperse ongecastreerde kater 
met siamees bloed.
Inlichtingen: Ria Dol, tel.nr.: 
0251-658504.

Disney in de Burgerij
Limmen - Op zondag 20 maart 
hield Scouting Limmen de jaar-
lijks terugkerende playback-
show. De organisatie was de-
ze keer in handen van de oud-
ste meidengroep: de Sherpa’s. 
Zij hadden het thema bedacht: 
Disney!
In de Burgerij werd iedereen 
ontvangen door allerlei Disney-
figuren, met op de achtergrond 
het kasteel van Doornroosje.
Alle speltakken hadden hun best 
gedaan en het resultaat was 
een reeks van mooie optredens 

met onder andere Tarzan, de Li-
on King en ook Sneeuwwitje met 
haar dwergen.
Het was een gezellige middag 
voor alle leden en hun gasten.
Scouting Limmen bestaat dit jaar 
al 65 jaar en gaat dit vieren met 
een gezamenlijk zomerkamp. 
Daarom komen er dit voorjaar 
ook scoutingleden bij de inwo-
ners van Limmen aan de deur 
met loten voor de jaarlijkse scou-
tingloterij. Met de opbrengst ho-
pen ze een deel van hun zomer-
kamp te kunnen bekostigen.

Castricum - Zondagmiddag 
ontstond rond 14.00 uur een ket-
tingbotsing op de Provinciale-
weg N203. 

Kettingbotsing 
op de N203

Een 38-jarige bestuurster uit 
Zaandam reed achterop een rij 
stilstaande auto’s. Hierdoor ont-
stond een kettingbotsing tussen 
vijf auto’s. Een 18-jarige man uit 
Assendelft en een 16-jarige jon-
gen uit Krommenie werden naar 
het ziekenhuis overgebracht met 
nek- en rugklachten.
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Dichterlevens - Portretten in 
gedichten van Hoed en de Rand
Castricum - Vrijdag brengt het 
duo Hoed en de Rand het muzi-
kale programma: Dichterlevens - 
Portretten in gedichten bij Boek-
handel Laan in de Burgemeester 
Mooijstraat. 

Het optreden staat in teken van 
de Boekenweek. Hoed en de 
Rand bestaat uit Peter van der 

Steen (zang, gitaar) en Jelle van 
der Meulen (zang, accordeon) 
en Dichterlevens is hun tiende 
Boekenweekprogramma.  Er zijn 
nog kaarten verkrijgbaar. De-
ze kosten vijf euro en men krijgt 
vijftig extra spaarpunten cadeau. 
De voorstelling begint om 20.00 
uur. De Boekenweek duurt nog 
tot aanstaande zaterdag. 

Programma 24 mrt t/m 30 mrt 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 19.00 & 21.30 uur 

zaterdag 16.00, 19.00 & 21.30 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Gooische Vrouwen”

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 21.00 uur 
maandag 18.45 uur 

dinsdag & woensdag 21.00 uur 
“The Fighter”

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 18.45 uur 

dinsdag & woensdag 18.45 uur 
“The King’s Speech”

dinsdag 14.00 uur 
“Sonny Boy”

maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 
“Another Year (CF)”

woensdag 14.30 uur 
“HOP” 

zaterdag & zondag 13.45 uur
woensdag 14.30 uur 

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

“Mijn Opa de Bankrover”
zaterdag & zondag 16.00 uur 

“Gnomeo & Juliet (NL)”

Oscars voor The Fighter
Na de tenondergang van zijn 
bokscarrière stort Dicky Ecklund 
zich in een leven van drugs en 
belandt voor vijftien jaar in de 
gevangenis. Ondertussen is zijn 
halfbroer Mickey Ward vastbe-
raden om bokskampioen te wor-
den, maar die droom lijkt in dui-
gen te vallen na een gevecht met 
een bijna fatale afloop. Na ja-
renlang geen contact te hebben 

gehad, komen de levens van de 
halfbroers weer samen als Dic-
ky na zijn vrijlating Mickey gaat 
trainen voor het gevecht van 
zijn leven om wereldkampioen 
te worden. Maar het kampioen-
schap is niet het enige waar de 
broers voor vechten. Zowel Me-
lissa Leo als Christian Bale won-
nen een Oscar voor hun bijrollen 
in dit drama. 

Sonny Boy
In de twintiger jaren ontmoet de 
jonge, uit Suriname afkomstige, 
Waldemar Nods in Nederland de 
oudere Rika van der Lans en ze 

worden verliefd. De tegenstel-
lingen zouden bijna niet groter 
kunnen zijn: Waldemar zwart, Ri-
ka wit, 17 jaar leeftijdsverschil 
en bovendien is Rika al moeder 
van vier kinderen. Dan blijkt Ri-
ka zwanger te zijn.  

Reis door geschiedenis 
jazz bij Jazz in Bakkum
Bakkum - Jazz in Bakkum pre-
senteerd in Hotel Borst op zon-
dag 27 maart de topformatie 
Less is More met vocaliste/per-
cussioniste Annet Brouwer en 
pianist Casper de Graaff. 

De band presenteert een reis 
door de jazzgeschiedenis met 
Billie Holliday als vertrekpunt en 
Chaka Kahn als eindstation. Ei-

gen repertoire wordt afgewisseld 
met jazz klassiekers en de betere
popsongs. Voeg daarbij een flin-
ke scheut Latin jazz en het resul-
taat is een lekker wereldstoof-
potje. 
De band bestaat verder uit Je-
roen Lely, bas, Menno Smit, gi-
taar en Henk Jan van Sluijs, 
drums. Aanvang 16.00 uur, en-
tree is gratis.

Vrijdag Mezza Luna Unplugged 
Castricum - Op vrijdag 25 maart 
is er weer een muzikale avond in 
Mezza Luna. Regionale helden 
ontmoeten elkaar op het podium 
van het grandcafé. 
Zij spelen   akoestisch. Ook 
mensen die niet komen eten zijn 
welkom. Melissa Roos is van de 

partij en André Voebel begeleidt 
haar met de huisband. Die be-
staat uit Glenn Schwarzer gitaar, 
Bastiaan Peters keys en Chris 
Colleye percussie. André Voebel 
speelt de bas en zingt. 
Mezza Luna Unplugged begint 
om 20.00 uur. 

Dubbelexpositie met 
werk van Mireille Moya

Akersloot - Van 3 april tot en 
met 29 mei exposeert de Cas-
tricumse kunstenares Mireille 
Moya haar nieuwste werken in 
Gemaal 1879 te Akersloot. 

Mireille Moya noemt haar werk 
een ode aan de diversiteit van 
de evolutie. Niet zo verwonder-
lijk als je weet dat zij een fre-
quent bezoekster van de Zuid-

Amerikaanse regenwouden is: 
de grootste inspiratiebron voor 
haar werk. 
Vanaf 8 april zijn ook haar olie-
verfschilderijen te zien in de 
Streetscape etalage op de 
hoek van in de Burgemeester 
Mooijstraat en de Henri Schuyt-
straat. Daarnaast zijn sieraden 
en kleine objecten van natuur-
lijke materialen uit het Amazo-
negebied te bewonderen van 
Edwin Moya Calle. De exposi-
tie in het Gemaal is te bezoe-
ken op iedere zondag van 13.30 
tot 16.30 uur en op afspraak via 
nummer 0251-654142/314363.

Dj-team Rebel Up, theater 
en muziek in De Bakkerij
Castricum - Zaterdag komt een 
dj-team van Rebel Up naar De 
Bakkerij. Moe van dansen op 
steeds dezelfde deuntjes begon-
nen deze dj’s dansbare under-
ground muziek van over de hele 

wereld te verzamelen. Vanuit hun 
thuisbasis OCCII in Amsterdam 
zijn ze sinds 2007 actief. Zondag 
is er weer theater in de Bakkerij 
vanaf 17.30 uur met Poolvogel en 
Patriesz. Poolvogel is de cabaret-

groep van Joppe van Driel, Mat-
thijs de Wit, Marius van Duijn en 
Thijs Jung. De vier heren wonen 
in Amsterdam, maar dromen van 
een forenzenbestaan in Almere 
waar de wereld nog normaal is. 
Patriesz is een Alkmaarse zange-
res, kleinkunstenaar en singer/
songwriter. Op deze avond zal ze 
een try-out doen van haar nieu-
we voorstelling. 

Regio - Meewandelen met de 
duinentocht van wandelsport-
vereniging De Zwervers kan op 
op zaterdag 26 en zondag 27 
maart. De wandelaars starten 

Samen wandelen vanaf 8.30 uur in Sporthal He-
liomare op de Relweg 51 in Wijk 
aan zee. Te wandelen afstanden 
zijn 5, 10 ,15, 20, 25 en 40 km. De 
rust is voor de 15 en 20 km bij 
Gasterij Kruisberg en de 25 en 40 
km hebben de rust bij de Duy-

nen op Camping Bakkum. Voor 
de 40 km kan gestart worden tot 
10.00 uur. Voor de 20 en 25 km  
tot 11.00 uur en voor de ande-
re afstanden tot 13.00 uur. De in-
schrijfkosten bedragen 2,00/1,00 
euro.  
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Juf Ineke neemt afscheid 
van de Paulusschool
Castricum - Op donderdag 31 
maart neemt Ineke Verbeek, na 
40 jaar in het onderwijs gewerkt 
te hebben, afscheid van de Pau-
lusschool. Zij gaat genieten van 
haar prepensioen. Tijdens een 
receptie van 15.00 tot 16.30 uur 
is de mogelijkheid om haar de 
hand te schudden. Vanwege de 
verwachte drukte, wordt drin-
gend verzocht geen kinderen 
mee te nemen naar deze recep-
tie.
In augustus 1969 is Ineke als 
leerkracht op de Paulusschool 
begonnen. De school was juist 
gestart in een nieuw gebouw 
aan de Eerste Groenelaan. Haar 
eerste jaar was ook gelijk haar 
vuurdoop: maar liefst 42 leerlin-
gen in de eerste klas (nu groep 
3). Haar collega’s van die tijd 
hebben haar toen uitstekend ge-
holpen. Bijna haar hele school-
loopbaan heeft zij door gebracht 
op de Paulusschool. Het groot-
ste gedeelte van haar onderwijs-
tijd heeft Ineke fulltime gewerkt.
Het lesgeven combineerde Ine-
ke ook jarenlang met de functie 
van zorgcoördinator op de Pau-
lusschool. Daarnaast verzorg-

de zij jarenlang samen met een 
collega de ‘sociale vaardigheids-
trainingen’ op de school. Kinde-
ren die op dit punt extra aan-
dacht verdienden, konden hier 
heel veel van leren.
Als men Ineke vraagt, hoe zij te-
rug zal denken aan al deze jaren 
antwoordt zij: “Ik zal met heel 
veel plezier terugdenken aan al-
le kinderen, aan wie ik in de loop 
van al die jaren les heb mogen 
geven. Ook denk ik terug aan 
al die ouders, die mij al die ja-
ren veel vertrouwen hebben ge-
geven en die soms ook nog als 
leerling bij mij in de klas hebben 
gezeten. De Paulusschool zat al-
tijd als een ‘warme jas’ om mij 
heen. Ik zal er dus ook met veel 
warmte aan terugdenken.”
Samen met haar man Fons wil 
Ineke in de tijd na 31 maart een 
aantal reizen maken en veel fiet-
sen, wandelen, tennissen en in 
de moestuin werken. Bovendien 
leven haar beide ouders nog. Die 
wil ze heel graag meer bezoeken 
en helpen.

Maar helemaal weg van school 
is Ineke na 31 maart nog niet. Zij 

is de initiatiefneemster van de 
aankomende reünie in het ‘oude’ 
Paulusgebouw. Deze vindt plaats 
op zaterdag 28 mei van 17.30-
22.00 uur. Er zijn al vele aanmel-
dingen binnen. Aanmelden kan 
alleen via: reunie.paulus@tabijn.
nl. Het oude gebouw gaat na 47 
jaar plaatsmaken voor nieuw-
bouw op een iets andere plek 
op de speelplaats. In 2012 zal 
de nieuwe school er staan. Bo-
vendien gaat Ineke, voor een al-
lerlaatste keer, ook nog mee op 
kamp. En dan is het echt gedaan!
De kinderen van de Paulus-
school verzorgen overdag een 
heel feestprogramma voor hun 
juf Ineke. 

‘Wie stenen losbreekt’
Castricum - ‘Wie stenen los-
breekt’ van Kirsten Benschop 
komt op 10 april naar de zondag-
middagsociëteit in Geesterhage. 
De voorstelling gaat over Romy, 
een vrouw van middelbare leef-

tijd, die op een ochtend wakker 
wordt met een bevreemd gevoel. 
Na een paar dagen besluit ze 
voor een korte retraite naar een 
klooster te gaan. Als de dag aan-
breekt dat zij het klooster verla-

ten zal, beseft ze dat zij zich op 
een keerpunt in haar leven be-
vindt. De zondagmiddagsocië-
teit vindt plaats vanaf 14.00 uur. 
Voor meer informatie of het re-
gelen van vervoer kan men bel-
len, tot en met 6 april, naar de 
Stichting Welzijn Castricum, tel. 
0251-656562.

Stiltewandeling
Bakkum - Op maandag 28 
maart is er weer een stiltewan-
deling met Marianne Duijn en 
Rob de Wit. 
De wandeling is ongeveer 5 km 
en duurt, inclusief een pauze cir-
ca 1,5 uur. Verzamelen tussen 

9.30 en 9.45 uur op de parkeer-
plaats bij het informatiecentrum 
De Hoep aan de Zeeweg in Bak-
kum. Aan deze wandeling zijn 
geen kosten verbonden. Na af-
loop is er gelegenheid om, voor 
eigen rekening, een kop kof-
fie of thee te drinken bij Johan-
na’s Hof. 

Castricum - Catare, een meer-
stemmig koor met 40 leden, is op 
zoek naar een dirigent (m/v) die 
het koor bij voorkeur ook muzi-
kaal kan begeleiden. Elke dins-

Een ‘first date’ voor
tweetalig onderwijs
Castricum - De first date die vo-
rige week woensdag op het Jac. 
P. Thijsse College plaatsvond, 
was voor leerlingen uit (nu) 
groep-8 van een aantal basis-

scholen. Zij kregen een duide-
lijker beeld van tweetalig onder-
wijs en konden ervaren hoe het 
is om in het Engels les te krijgen 
in geschiedenis, wiskunde, li-

chamelijke opvoeding en Engels. 
Het Jac. P. Thijsse start volgend 
schooljaar met TTO op alle on-
derwijsniveaus. Uiteraard wordt 
er rekening gehouden met ver-
schillen tussen deze niveaus. 
Een bezoek van theatergroep 
Phileas Fogg aan de school liet 
zien hoe het Engels op diver-
se manieren terugkomt naast de 
lessen die worden gegeven.

De leerlingen van klas 1A wer-
den vervolgens ’s avonds in de 
aula omgetoverd tot little victo-
rians. Ze werden onderworpen 
aan de strenge aanpak van een 
19e-eeuwse Engelse headmas-
ter en headmistress, bij de or-
ganisatie bekend als Charlie en 
Kate. Niet lang daarna stapten 
de acteurs echter in hun twee-
de rol: die van regisseur en repe-
titor. Met de leerlingen studeer-
den ze de little victorians eve-
ning show in. 
Daarbij kwam naar voren hoe 
bekwaam Charlie en Kate deze 
activiteit weten te runnen en hoe 
vlot de brugklassers het Engels 
al als voertaal hanteren. 

De voorstelling, waarin ook een 
aantal docenten meespeelde, 
ging na een uurtje repeteren 
vlot van start en bood het nodi-
ge spektakel. 

Kinderen enthousiast van 
start met ‘De woestijn leeft’
Castricum - Het 40 dagen pro-
ject van de protestantse ge-
meente Castricum voor kinde-
ren van de basisschool is op 13 
maart enthousiast gestart. Het 
thema is: ‘De woestijn leeft’. De 
kinderen zijn met een lege zand-
woestijn begonnen. Iedere week 
maken ze er iets waardoor de 
woestijn langzaam tot leven 
komt. Ze horen de verhalen over 
Jezus in de woestijn, en andere 
gebeurtenissen in zijn leven.
Met Palmpasen wordt de intocht 
in Jeruzalem gevierd en worden 
er palmpasenstokken gemaakt. 

Tenslotte, met Pasen, staat de 
woestijn in bloei!

De bijeenkomsten zijn op 27 
maart en 3 april (gezinsviering) 
in de Maranathakerk en op 10 
april, 17 april (Palmpasen) en 24 
april (Pasen) in de Dorpskerk. 
Alle kinderen van de basisschool 
zijn welkom. Wie een keer een 
zondag niet kan komen, doet 
de volgende week gewoon weer 
mee. 
Op 3 én 24 april is er speciaal 
voor kinderen jonger dan vier 
jaar, crèche in de kerk.

Glashart
Afgelopen week heb ik een informatieavond van Glashart bezocht. Na 
een vriendelijke begroeting van de dames van provider KickXL bij de 
ingang, trof ik een zaal met een gemêleerd gezelschap Castricummers 
aan, welke eens kwamenen luisteren wat deze firma te vertellen had. 
Stipt op tijd begon een enthousiaste presentatrice met een uiterst aar-
dige presentatie over de plannen van Glashart in Castricum en de daarbij 
behorende voordelen. Natuurlijk kwamen er veel voordelen voorbij in 
vergelijkingmet huidige aanbieders. Zijn er dan veel voordelen, zult u 
nu denken? Mijn huidige abonnement bij Ziggo werkt toch prima? Dat 
deze gedachte voor half Castricum zal gelden is voor mij een belangrijk 
punt. Half Castricum is in de afgelopen jaren overgestapt naar Ziggo met 
op zich redelijke totaalabonnementen. Dit is ook gelijk het probleem: 
Ziggo is monopolist op de kabel en beslist voor u veel zaken zoals wel-
ke zenders u kunt kijken, welke limieten er aan uw Internet zitten en 
welke tarieven u betaalt. Gaat dit omhoog, is er voor u nauwelijks een 
alternatief dan maar braaf dit te accepteren. Dat er een onderneming 
een investering wil doen in techniek van de toekomst moet daarom met 
open armen worden ontvangen. Glashart is namelijk geen provider maar 
slechts een aanbieder van een glasvezelverbinding, waarover verschil-
lende providers hun diensten kunnen aanbieden. Als provider kunt u 
nu al kiezen uit drie aanbieders welke zeer interessante abonnementen 
hebben, welke nu al concurrerend zijn met de kabel. Bovendien is het 
de techniek van de toekomst. Vroeg of laat zal elk huis met glasvezel 
verbonden zijn. Voor sportclubs, verenigingen en kerken zijn de moge-
lijkheden voor bijvoorbeeld streaming video plotseling onbeperkt.
Of Castricum hierin voorop gaat lopen moet nog maar blijken. Glashart
wil pas investeren in glasvezel in Castricum als 30% van alle huishou-
dens aangeeft een abonnement te willen afsluiten. Het zou mijns in-
ziens een gemiste kans zijn als het glasvezelproject in Castricum niet 
doorgaat. Nieuwsgierig geworden? Ik zou iedereen aanraden nog een 
resterende informatieavond bij te wonen in Geesterhage of Hotel Borst 
of eens binnen te lopen bij een Glashart servicepunt in Expert of bin-
nenkort in Geesterduin.

Mirko Carton, Henri Dunantsingel 84 Castricum.

Dirigent gezocht dagavond repeteert het koor in 
de kerk in Bakkum van 20.00 tot 
22.00 uur. 
Voor meer informatie kan men 
bellen naar Wilma Castricum, tel. 
0251-658866 of kijken op www.
koorcantare.nl.
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Er komt een vervolg op Ik Vertrek

Gezin Oosterbaan in rustiger vaarwater 
na turbulente start camping in Tsjechië

Limmen - De tv-aflevering van 
Ik Vertrek waarin de familie Oos-
terbaan uit Limmen een hoofdrol 
speelde, krijgt een vervolg. De 
cameraploeg is al langs geweest 
om Ronald te filmen, die de-
ze winter via een uitzendbureau 
voor de gemeente Castricum 
werkt om wat bij te verdienen. 
Later bezoekt de filmploeg de 
familie in Tsjechië. Ronald woont 
daar met zijn vrouw Esther en de 
kinderen Jesse (10) en Senna (5) 
sinds december 2007. Geen se-
conde spijt hebben ze van deze 
beslissing gehad, ondanks heel 

wat tegenslagen. Ronald en Es-
ther zijn echte doorzetters. “Het 
enige wat we wel eens missen is 
het gemak van afhaalmaaltijden 
van de snackbar of chinees!”
Ronald verblijft in Limmen bij zijn 
vroegere buurman Erik van der 
Lei gedurende de periode dat hij 
in Nederland werkt. ‘s Zomers 
brengt Erik weer veel tijd door bij 
de familie in Tsjechië. “Het is er 
schitterend in de omgeving”, zegt 
hij. “Ik geniet veel van de natuur, 
maar ook van de oorspronkelijk-
heid van de dorpen in de om-
geving.” Ook Ronald is heel en-

thousiast over de natuur en de 
rust van het gebied waar hij met 
zijn gezin woont. “We wonen in 
de Bohemen, in de streek Us-
tecky. De camping ligt aan de 
rand van het Ertsgebergte in een 
heel rustige omgeving. En in te-
genstelling tot wat veel mensen 
denken, is het weer in de zo-
mer meestal prachtig. Vanwege 
het landklimaat kun je ook tot ’s 
avonds laat buiten zitten. We zit-
ten niet ver van Praag vandaan 
en in de directe omgeving is er 
van alles te doen. Denk dan aan 
fietsen, wandelen, zwemmen, 
golf, surfen of vissen. Er zijn ge-
zellige markten en mooie stad-
jes te bezoeken. Het Tsjechi-
sche bier is heel beroemd, waar-
van het Pilsener Urquell en het 
Budweis het meest bekend zijn. 
Tsjechië is een relatief goedkoop 
vakantieland en je kunt er voor 
heel weinig geld lekker eten. 
Het is maar 790 km rijden vanaf 
Utrecht, dus Zuid-Frankrijk ligt 
verder. Nieuw is dat we nu com-
pleet ingerichte tenten verhuren 
vanaf 11 juni. Op 22 april gaat de 
camping weer open.” 
De kinderen doen het goed op 
school. “Ze spreken de taal alle-
bei vloeiend en Jesse behoort tot 
de beste leerlingen van de klas. 
Op school heerst meer discipli-
ne dan wij gewend zijn. Ze wor-
den gewoon wat korter gehou-
den en dat doet ze goed. Wel 
jammer is dat de kinderen het bij 
elkaar spelen na schooltijd niet 
kennen.”
Het heeft de familie niet altijd 
meegezeten na hun emigra-
tie. Op de dag dat het definitie-
ve koopcontract zou worden on-
dertekend, zijn Ronald, Esther en 
Jesse aangevallen door vier Bor-
dauxhonden. “We hadden een 
afspraak met een fokker, om-

dat we op zoek waren naar een 
hond. Toen we aankwamen en 
de auto uitstapten was er een 
hond buiten en tegelijk werden 
er drie andere honden losgela-
ten. Jesse werd aangevallen en 
Esther en ik doken erop. De an-
dere drie honden mengden zich 
ook in de strijd met als gevolg 
dat wij zwaargewond het terrein 
wisten te ontvluchten. Ik had een 
slagaderlijke bloeding door een 
beet in mijn bovenarm en bijt-
wonden over mijn hele lichaam. 
Jesse kreeg zeventig hechtin-
gen, vooral in zijn gezicht en op 
zijn rug, Esther had twee gro-
te vleeswonden aan haar been, 
haar kniebanden waren opge-
rekt met een scheurtje erin en 
zij had ook diverse bijtwonden.” 
Ronald weet niet meer hoe, maar 
hij heeft zijn gezin met de auto 
naar het dichtstbijzijnde zieken-
huis gereden. Hij werd zelf even 
later per helikopter naar het zie-
kenhuis in Pilzen overgebracht. 
De fokker werd vervolgens aan-
geklaagd. Na de uitspraak van 
de rechtbank, waarin de fokker 
schuldig werd bevonden, volgde 
een hoger beroep. “Begin maart 
diende onze zaak voor het hoog-
gerechtshof in Pilzen. Het hof 
heeft bepaald dat de laatste uit-
spraak rechtmatig en correct 
was. Nu kunnen wij een civiele 
procedure starten, waarin smar-
tengeld wordt geëist.” 

En er was meer. Na de aankoop 
bleek dat de grond, die bestemd 
was voor de camping, plotseling 
vol stond met graan waardoor 
de opening van het kampeerter-
rein moest worden uitgesteld. En 
toen er eindelijk, na lang ploete-
ren, een nieuw dak op de kan-
tine was geplaatst, werd deze 
door een windhoos in één klap 

verwoest. Door de hoge zieken-
huiskosten, de schade aan het 
dak en het uitstel van de ope-
ning van de camping raakte het 
geldpotje leeg. Ronald moest te-
rug naar Nederland om voor ex-
tra inkomsten te zorgen. “Wat ik 
in Tsjechië in een maand ver-
dien, verdien ik hier in een week. 
Wel jammer is dat de werkzaam-
heden dan meteen ook hele-
maal stil liggen. Ons huis is on-
dertussen goed bewoonbaar en 
het sanitair en het speelveld van 
de camping is gereed. Maar de 
kantine is nog niet helemaal af 
en dat is jammer. Begin april ga 
ik terug.” 
Esther heeft ondertussen zoge-
naamde groene vingers gekre-
gen en geniet volop van het bui-
tenleven. “We zijn zo goed als 
zelfvoorzienend. Esther heeft 
een groentetuin aangelegd en 
zelfs de augurken komen van 
eigen teelt. Daarnaast heeft zij 
zich toegelegd op het zelf maken 
van allerlei etenswaren, zoals pi-
tabroodjes en bitterballen. Veel 
lekkerder dan uit de winkel.” Dat 
geldt ook voor de eitjes van de 
kippen die rondscharrelen. En er 
lopen katten en twee grote hon-
den rond. Honden? “Ja, ondanks 
onze aanvaring met de vier hon-
den hebben we na lang wik-
ken en wegen besloten om toch 
weer honden te nemen. Ook om-
dat we erg bang voor honden 
waren geworden na het onge-
luk. Het zijn bouviers en ech-
te kanjers. Het heeft ons niet al-
tijd meegezeten, maar uiteinde-
lijk komt alles altijd weer goed.” 

Kijk voor meer informatie op 
www.ronest.com. Het adres is 
44101 Chrasˇtˇany 22 Krasny 
Dvur, tel.: +420 415211271 of 
mail naar info@ronest.com. 

Reünie zesde klas 1972-1973  
Akersloot - De meeste leerlin-
gen die in het schooljaar 1972-
1973 in de zesde klas van de Jo-
hannesschool zaten, worden vijf-
tig jaar oud. 
Aad van der Eng, Conny Smit, 
Lia Kerssens en Peter Verduin 
komen elkaar nog regelmatig te-
gen. Op een dag ontstond het 
idee een reünie te organiseren. 
Alle klasgenoten werden gevon-
den. Ook de oud leerkrachten 
zijn benaderd en zullen aanwe-
zig zijn op de reünie. 
Deze wordt zaterdagavond 26 
maart gehouden in Akersloot. Er 
zijn oude klassefoto’s, teksten en 
ander materiaal verzameld zodat 
ook op de avond zelf een ‘ouder-
wetse’ klassenboek aan de aan-
wezigen wordt uitgereikt.  

Limmen - Zaterdag 26 maart is 
het vanaf 19.30 uur in Club Xtra 
van Conquista tijd voor het po-
pulaire Medal of Honor-toernooi. 
Maar eerst kunnen kinderen za-

Nog niet naar 
de lammetjes? 

terdagochtend boerderijdieren 
maken. 
Er stond een bezoek aan de lam-
metjes op het programma, maar 
die zijn nog niet geboren. Op de 
website komt te staan wanneer 
het bezoek wel plaatsvindt. Jon-
gerencentrum Conquista bevindt 
zich op de Kerkweg 50 te Lim-
men. 

Castricum - Zondagmiddag 
rond 13.30 uur heeft de politie 
twee meisjes van veertien jaar 
uit Castricum aangehouden we-
gens diefstal. Dit gebeurde op 
de Bazaar in Beverwijk. Een be-
veiliger had gezien hoe de meis-

Castricumse meisjes (14) aan-
gehouden voor diefstal Bazaar

jes enkele spullen hadden ont-
vreemd, waarna hij ze staande 
hield. Het tweetal werd overge-
dragen aan de politie. Omdat de 
meisjes minderjarig zijn, zijn de 
ouders in kennis gesteld van de 
aanhouding van hun kind. 
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VKG-keur certificaat 
voor Select Windows

Haarlem - Op vrijdag 25 febru-
ari heeft de firma Select Win-
dows/Van der Vlugt uit handen 
van de directeur VKG, de heer ir. 
A.J. Zegelaar, het VKG-keur cer-
tificaat ontvangen. Dit keurmerk 
wordt afgegeven aan bedrijven 
die voldoen aan de hoge kwali-

teitseisen zoals vastgesteld door 
de brancheorganisatie VKG. Het 
betreft hier eisen op het gebied 
van productie, montage en ser-
vice. 
Zo worden VKG-keur bedrij-
ven periodiek gecontroleerd op 
hun montagekwaliteit en wordt 

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van  interessante 
weetjes en bruikbare tips op  
financieel en verzekerings- 
gebied. Dit keer behandelt hij 
het onderwerp ‘polismap chaos?’

Wat moet er bewaard worden  
en wat kan bij het oud papier? 
Dit zijn vragen die wij bij Univé 
Noord-Kennemerland regelmatig 
beantwoorden. Meestal gaat het 
bij deze vragen niet om belang-
rijke bewijsstukken, maar juist  
om oude polisbladen of kleding-
bonnetjes van tien jaar oud. 
Daarom zijn wij nu gestart met 
onze jaarlijkse voorjaarsactie. 
Een actie waarbij onze klanten 
langs kunnen komen om hun 
polismap op te laten ruimen.

Verplicht of verstandig?
Ondernemers moeten van de wet- 
gever hun volledige administra-
tie zeven jaar bewaren. Maar als 
particulier bent u niet verplicht om 
uw loonstrookjes, bankafschriften, 
lijfrentepremienota’s of studie-
kostenbonnetjes te bewaren.  
Het is alleen wel verstandig, met 
name voor de belastingdienst. 

Als belastingplichtige moet u  
namelijk uw aftrekposten kunnen 
bewijzen. Aangezien de belasting-
dienst een navorderingstermijn 
van vijf jaar hanteert, is het ook 
verstandig om uw documenten 
gedurende een periode van vijf 
jaar te bewaren.

Wanneer langer bewaren?
In een aantal situaties is het ver-
standig om de documenten langer 
te bewaren dan de hiervoor  
gestelde periode van vijf jaar.  
Bijvoorbeeld de documenten van 
uw hypotheekrente. Een hypo-
theekrente is alleen aftrekbaar 
wanneer het om de aankoop of 
verbouwing van uw woning gaat. 
Zo zou het kunnen gebeuren dat 
u bij de aangifte van 2011 aan 
moet tonen hoe uw hypotheek 
bedrag tot stand is gekomen. 

Een tweede situatie waarbij het 
belangrijk is om oude documenten 
langer te bewaren, is bij een lijf-
renteverzekering. Als u de premie 
voor de lijfrenteverzekering in een 
jaar niet heeft kunnen aftrekken, 
dan zal de uitkering over deze 
premie ook onbelast moeten zijn. 
Bij uitkering van de lijfrentepolis 
moet u dit kunnen aantonen.

Uw verzekeringspapieren
Voor uw verzekeringspapieren 
heb ik een vrij algemeen advies. 
De originele polis bewaart u in 
uw polismap en daarbij bewaart 
u de meest recente prolongatie-
nota. Zo heeft u altijd een goed 
overzicht van uw lopende ver-
zekeringen en de bijhorende 
verzekerde bedragen.

Meer weten?
Wilt u meer weten over welke 
papieren u kunt weggooien en 
welke u kunt behouden? Of wilt u
hulp bij de voorjaarsschoonmaak 
van uw polismap? 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, 

Opruimen 
of weggooien?

Foto’s van modellen
in Theehuis Cruquius
Heemstede - Peter Mantel ex-
poseert van 4 april tot en met 29 
mei foto’s van modellen in Thee-
huis Cruquius. Mantel is lid van 
de Fotogroep Haarlem en is ge-
specialiseerd in modelfotogra-
fie. Vol enthousiasme vertelt hij 
over zijn werk: ,,Waarom is mo-
delfotografie mijn passie? Het li-
chaam van de mens - en in het 
bijzonder de vrouw - is van een 
grootse schoonheid, zowel door 
de communicatie via gezichts-
uitdrukking en lichaamstaal als 
door haar lichaamsvormen en 
houdingen. Geen enkel model 
is gelijk aan een ander model, 
elk mens is uniek. Het in verstil-
de beelden vastleggen van spre-
kende, wezenseigen gestalten 
en momenten is een enorme uit-
daging. Modelfotografie is een 
zich telkens weer in een andere 
vorm herhalend avontuur. Daar-
naast richt ik mij op stad en land, 
waarbij in het bijzonder de de-
tails en de vrouw in relatie tot 
haar omgeving mij boeien.’’
Peter Mantel werkt samen met 
fotograaf Har Fris, eveneens een 
enthousiast modelfotograaf. Op 
23 april organiseren zij samen 
een workshop Modelfotogra-
fie waarvoor amateurfotografen 
die goed met hun toestel weten 
om te gaan, interesse hebben 
voor modelfotografie maar daar-

mee nog geen of beperkte erva-
ring hebben worden uitgenodigd 
zich op te geven. De workshop 
biedt de mogelijkheid om onder 
begeleiding van twee modelfo-
tografen, Har Fris en Peter Man-
tel, kennis te maken en prak-
tische ervaring op te doen met 
studio- en locatiefotografie. De 
eerste stap naar dit intrigerende 
gebied, door veel fotografen als 
drempel gevoeld, wordt daarmee 
verlaagd. De in Theehuis Cruqui-
us geëxposeerde foto’s vormen 
een kleine, weloverwogen selec-
tie uit het uitgebreide en veel-
zijdige beeldmateriaal dat Peter 
Mantel als fotograaf heeft opge-
bouwd. Zijn foto’s kunnen wor-
den aangekocht of gehuurd, al 
of niet in lijst. Graag nodigt hij 
ook potentiële modellen uit zich 
bij hem aan te melden voor een 
fotoshoot. Model Veertje: ,,Tij-
dens de shoots met Peter geeft 
hij me altijd het gevoel dat ik 
‘s werelds next topmodel ben, 
waardoor ik vol zelfvertrouwen 
kan werken en er fantastische 
foto’s uit komen!’’Informatie over 
zo’n fotoshoot, meer referenties 
en ervaringen van zijn model-
len en veel foto’s zijn te vinden 
op zijn website. Het Theehuis be-
vindt zich aan de Cruquiusdijk 32 
in Cruquius. Zie ook www.man-
tel-web.nl.

er gewerkt volgens de speciaal 
voor de particuliere markt vast-
gestelde verkoop- en leverings-
voorwaarden. VKG-keur bedrij-
ven zijn tevens verbonden aan 
het waarborgfonds VKG-keur, 
een belangrijke zekerheid in 
economisch zware tijden. Kort-
om, VKG-keur gecertificeerde 
bedrijven bieden zekerheid, dui-
delijkheid en kwaliteit. Het zijn 
betrouwbare en professionele 
leveranciers. 
Er wordt uitsluitend gewerkt met 
gecertificeerde producten. Zo-
wel de duurzaamheid als de in-
braakwerendheid zijn hierbij be-
langrijke aspecten. Er wordt ge-
monteerd volgens beproefde 
Nederlandse montagemetho-
den. Het waarborgfonds geeft 
nog eens een extra financiële 
zekerheid. 
Toch niet tevreden? Dan kan 
men altijd gebruikmaken van 
een heldere klachtenprocedure. 
Kortom het VKG–keurmerk biedt 
zekerheid. Zie ook www.vkgko-
zijn.nl of bel 023-5518444.

Traditionele dans bij Muttathara
Castricum - Marjan Kroone van 
Stichting Aktie Benin heeft sa-
men met drie Afrikaanse mede-
werkers vorige week Muttathara 
bezocht. De Stichting Aktie Be-
nin is in 1999 door Marjan op-
gericht met als doel vrouwen-
sterfte tegen te gaan, vooral de 
sterfte tijdens en na de bevalling, 
het bevorderen van onderwijs en 
het verbeteren van gezondheids-
zorg en hygiëne. In 2004 vertrok-
ken Marjan en haar man Jetse, 
beiden oud inwoners van Castri-
cum, definitief naar Benin. Stich-
ting Castricum helpt Muttathara 
steunt al een aantal jaren projec-
ten in Benin waaronder de  be-
handeling van malariapatiëntjes 
en kinderen die lijden aan bil-
harzia. Muttathara bekostigde 

onder andere de bouw van een 
brug en de aanleg van vier wa-
terputten 
Het Afrikaanse gezelschap ver-
raste medewerkers en bezoe-
kers met een rituele dans. Fiefie 
en Albert gingen, gekleed in de 
plaatselijke klederdracht, al dan-
send en zingend de winkel door. 
Fiefie was getooid met een van 
gras gemaakt hoofddeksel met 
een antilopegewei; Albert had 
een soortgelijk hoofddeksel op 
met een hanekam van schape-
haar. De hoeden werden over-
handigd aan bestuursleden Wil 
de Vries en Hans Oudejans. Frits 
Schreuder, voorzitter van de pro-
jectgroep, kreeg een fraai kleed 
overhandigd waarop het project 
van de waterputten is afgebeeld. 

Handelen op Markt voor Vrede
Castricum - Leerlingen van 
het Jac. P. Thijsse College zijn 
maandag gestart met het pro-
ject Markt voor Vrede. Dit onli-
ne beursspel laat leerlingen spe-
lenderwijs kennismaken met de 
werking van een aandelenmarkt 
en laat hen nadenken over con-

flicten en maatschappelijke the-
ma’s. Dit jaar staat het conflict 
op het Filipijnse Mindanao cen-
traal. 
De leerlingen nemen het tijdens 
Markt voor Vrede op tegen el-
kaar en honderden andere scho-
lieren uit heel Nederland. Ze 

handelen op de fictieve online 
aandelenmarkt in aandelen die 
gekoppeld zijn aan het media-
sentiment over het conflict in de 
Filipijnen. Spelers die goed het 
nieuws volgen, kunnen daardoor 
op tijd de juiste aandelen kopen 
en punten verdienen. 
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Greet Blokker, voormalig statenlid:

“Trots op eigen omgeving” 
Akersloot - Geboren en geto-
gen in Akersloot zit Greet Blok-
ker vanaf 1990 in de politiek 
voor de Partij van de Arbeid. Op 
9 maart nam zij afscheid in Haar-
lem nadat zij acht jaar lid was 
van de Provinciale Staten van 
Noord-Holland. De eerste vier 
jaar zat zij in de commissie Soci-
ale Infrastructuur, de tweede pe-
riode behalve in deze commissie 
eveneens in de commissie Water, 
Agrarische zaken, Milieu, Econo-
mie en Natuur. 
Altijd heeft Greet zich sterk ge-
maakt voor het behoud van het 
landschap, de cultuurhistorie en 
het milieu. “Je moet ook eens 
nee durven te zeggen tegen pro-
jectontwikkelaars”, vindt zij.
Greet Blokker was ruim 35 jaar 
lerares Engels. In september 
2009 stopte zij. Eerst gaf zij les 
aan destijds de Havotop in Alk-
maar en later aan VMBO-leerlin-
gen op verschillende locaties in 
de Zaanstreek. “Ik heb dat werk 

met ontzettend veel plezier ge-
daan”, zegt zij. “Als onderwijsge-
vende geef je het beste van wat 
je in huis hebt.” Zij is voorstan-
der van kleine klassen. Ieder-
een moet een kans krijgen: van 
moeilijk lerend tot hoogbegaafd.” 
De huidige bezuinigingen in het 
onderwijs vindt zij verontrustend. 
“Wat de  kwaliteit van het on-
derwijs betreft staan wij bepaald 
niet in de top van Europa en dat 
moet beter.” 
In 1990 kwam Greet in de po-
litiek terecht. Voor de PvdA in 
Akersloot was zij acht jaar raads-
lid. In 1998 werd zij wethou-
der en wel tót de fusie met Cas-
tricum en Limmen op 1 janua-
ri 2001. In de nieuwe gemeente 
Castricum was zij voor de PvdA  
nog één jaar raadslid. In 2003 
werd Greet gekozen als lid van 
de Provinciale Staten en was zij 
met nog twee collega’s regionaal 
vertegenwoordiger voor Noord-
Kennemerland. “Het werk trok 

mij aan”, zegt zij. “Je kon meer 
de grotere verbanden opzoe-
ken en door het stellen van kri-
tische vragen werden zaken op 
de agenda gezet. Zo heb ik me 
bijvoorbeeld beziggehouden met 
het landgoed Beeckestijn, waar-
van het gebouw na acht jaar is 
overgedragen aan de Vereniging 
Hendrick de Keyser en het park 
aan de Vereniging Natuurmo-
numenten.” Greet werd dit jaar 
niet herkozen. In haar statenlid-
periode heeft zij zich altijd inge-
zet voor cultuur en natuur, voor 
vrijwilligers, voor molens en voor 
voorzieningen, zoals de biblio-
theek. Zij is een sterke voorstan-
der van het behoud van de eigen 
dorpsbibliotheek, omdat dit een 
kennis- en ontmoetingsplek is 
voor ouderen en jongeren. “Ook 
het Kruispunt in Akersloot is een 
belangrijke schakel in het soci-
ale leven. Het behoud van een 
dergelijke voorziening zorgt voor 
sociale samenhang en voorkomt 

vereenzaming van mensen”, zegt 
zij. Ook vecht zij voor het behoud 
van mooie wandel- en fietspa-
den. “Steeds weer zette ik din-
gen op de kaart, bracht de ont-
staansgeschiedenis van Noord-
Holland in beeld en probeer-
de de mensen aan het denken 
te zetten.” ‘Doe geen onomkeer-
bare dingen’ pleegt zij voortdu-
rend te zeggen. Greet: “De men-
sen moeten trots zijn op hun ei-
gen omgeving. Elke omgeving 
heeft een eigen geschiedenis en 

identiteit. Historisch gezien heeft 
Noord-Holland veel te bieden. 
En ook Akersloot  heeft haar ei-
gen geschiedenis. Zo heeft ons 
dorp een prachtig gemaal uit 
1879.” Greet is vice-voorzitter van 
het Museum Gemaal. Van april 
tot en met september zijn er el-
ke zondagmiddag rondleidin-
gen van 13.30 tot 16.30 uur. In de 
voormalige ketelruimte zijn wis-
selende exposities te zien. Het 
adres is Fielkerweg 4. (Marga 
Wiersma)

Isotechniek; specialisten in isoleren 
woningen gebouwd voor 1975
Regio - John en Wayne Scheer-
man hebben een bedrijf dat ge-
specialiseerd is in het na-isole-
ren van woningen en/of gebou-
wen gebouwd voor 1975. Het 
gaat om woningen en/of gebou-
wen die een spouwmuur hebben 
zonder isolatie. Hun bedrijf heet 
Isotechniek Noord Holland v.o.f. 

“Wij hebben de meest effectie-
ve manier van isoleren voor een 
spouwmuur en realiseren dat 
binnen een dag”, vertelt John. 
“Onze klanten komen in aan-
merking voor de gemeentelijke 
subsidies die hoogstwaarschijn-
lijk ook dit jaar weer worden ver-
leend. Ook is er sinds juni 2009 
een btw-verlaging ingesteld zo-
dat men geen 19%, maar 6% btw 
betaald. Wanneer besloten wordt 

om gezamenlijk met de buren de 
woningen te laten isoleren, geldt 
een extra korting. Allemaal voor-
delen op een rij.”
Wayne vervolgt: “Bij spouw-
muurisolatie boren we op on-
geveer elke vierkante meter een 
gat in de voeg zonder de stenen 
te beschadigen. Nadat alle gaten 
geboord zijn, vullen wij de spouw 
met iso-parels in combinatie met 
een bindmiddel op latexbasis. 
Nadat het bindmiddel hard is 
geworden ontstaat er een har-
de plaat in de spouwmuur. Hier-
na worden alle gaten weer net-
jes gedicht met cement in de-
zelfde kleur van de voeg, zodat 
de gaten niet meer te zien zijn. 
Mocht het nodig zijn dan boren 
wij ook nog ventilatieroosters 
naar de kruipruimte voor een op-

timale ventilatie. Want isoleren is 
tenslotte ventileren. Dit alles kan 
wel tot 30% op de energiekos-
ten besparen. Het is één keer 
een uitgave, maar isolatie betaalt 
zichzelf terug in ongeveer drie 
tot vier jaar.” 
“Wij hebben alle benodigde cer-
tificaten en zijn een IKO-BKB 
en KOMO gecertificeerd be-
drijf”, vervolgt John. “Boven-
dien zijn wij aangesloten bij de 
brancheorganisatie Venin. Infor-
meer naar een vrijblijvende of-
ferte via www.isotechnieknoord-
holland.nl.

Bel 0251-830166 voor meer in-
formatie of mail naar info@iso-
technieknoordholland.nl. Het be-
drijf is gevestigd in Egmond-Bin-
nen, waar ook de opslag is. 

Bakkum - Op Camping Bak-
kum wordt gezwoegd door jong 
en oud, want de zomer is weer in 

Passen en meten op de camping

zicht. Huisjes worden gebouwd 
op het terrein en de caravans 
en tenten kunnen worden neer-

gezet. Vanaf komende zaterdag 
mag er ook weer overnacht wor-
den. (Foto: Giel de Reus). 

Eerste autorijles twintig euro
Rainbow is twintig jaar!
Beverwijk - Autorijschool Rain-
bow aan het Stationsplein in Be-
verwijk viert het twintigjarig be-
staan met een leuke actie. Ieder-
een die voor 31 maart met rijles-
sen begint, krijgt de eerste les 
voor twintig euro. 

Rainbow onderscheidt zich al 
twintig jaar door onder meer de 
theorieles. Cursisten volgen één 
avond theorieles op de maandag 
en doen dezelfde week op don-
derdag het theorie-examen. Het 
slagingspercentage is bij Rain-
bow tweemaal zo hoog dan wan-
neer men geen theorieles neemt.  

E achter B
Het is nu bij uitstek de tijd om de 
E achter de B te halen, oftewel 
het benodigde rijbewijs om met 
aanhanger of caravan te mogen 
rijden. Wie het B-rijbewijs heeft, 
kan in een of twee dagen zijn E 

halen. Met de vakantie in aan-
tocht is dit een aanrader. Bij Au-
torijschool Rainbow zijn pakket-
ten te koop. Na een intake les 
wordt met de klant besproken 
hoeveel lessen hij of zij nodig 
heeft om examen te kunnen af-
leggen. Het verschil met andere 
rijscholen is dat je niet later, bui-
ten je pakket om, nog een aan-
tal lessen nodig blijkt te hebben. 
Bij Rainbow volgt het rijexamen 
meteen na de laatste les. Je weet 
dus altijd waar je aan toe bent. 

Rijlessen cadeau
De tijd van de schoolexamens 
komt er weer aan en het ca-
deau geven van autorijlessen is 
dan altijd leuk. Informeer naar de 
aantrekkelijke pakketten bij Au-
torijschool Rainbow aan het Sta-
tionsplein in Beverwijk, tel. 0251-
226308, www.rijschoolrainbow.
nl. 



pagina 18 23 maart 2011

Bouwplan Kagerhoek, de standpunten 
van de verschillende politieke partijen

Uitgeest – Chranita pleit voor 
een veelzijdig en groen centrum 
met een keur aan uitdagende 
voorzieningen in de Kagerhoek. 
Chranita wil winkels, kantoren, 
twee supermarkten, een outlet-
centrum, wellnessvoorzieningen, 
een hotel en een tuincentrum 
realiseren. De Kagerhoek, be-
staande uit ruim 40 hectare wei-
degebied ligt vlakbij het Heems-
kerkse bedrijventerrein De Trom-
pet ten oosten van de snelweg 
A9 en zit ingeklemd tussen de 
Communicatieweg en de Stel-
ling van Amsterdam. De partici-
patie- en ontwikkelmaatschappij 
Chranita heeft meerdere onder-
zoeken uitgevoerd en ziet onge-
kende mogelijkheden, vooral als 
de verbindingsweg A8-A9 een 
feit wordt. Voorlopig heeft het 
gebied nog een agrarische be-
stemming. De provincie Noord-
Holland wijst de voorziene ont-
wikkeling af en zal ook in de toe-
komst geen medewerking verle-
nen aan stedelijke ontwikkelin-
gen ten oosten van de A 9. De 
Kagerhoek maakt onderdeel uit 
van het Nationaal Landschap 
Laag Holland. 

Progressief Uitgeest zegt dat 
het plan strijdig is met de struc-
tuurvisie 2020 van de gemeente 
Uitgeest. “Het plan is eveneens 
strijdig met het provinciale be-
leid. Er zal andermaal een stuk 
typisch Nederlands laagveenge-
bied verdwijnen en één en ander 
zal verstorend werken op broed-
vogels in de omringende natuur-
gebieden. Uitgeest moet waar-
schijnlijk veel meer dan 30.000 
euro kosten gaan maken voor de 
ambtelijke begeleiding. Tegen-

over OZB-inkomsten staan ook 
uitgaven. De PU zet grote vraag-
tekens bij de 1.000 genoem-
de arbeidsplaatsen. Immers de-
ze arbeidsplaatsen zullen goed-
deels bestaande arbeidsplaatsen 
vervangen. Bovendien is gespro-
ken over laag geschoold perso-
neel. Met name jongeren zon-
der auto zullen niet bereid zijn in 
het donker via Heemskerk naar 
de Kagerhoek te fietsen om twee 
uur vakken te vullen. Bij vesti-
ging van supermarkten in de Ka-
gerhoek zal dit ten koste gaan 
van de omzet van de huidige drie 
supermarkten in Uitgeest. Slui-
ting van de winkels in de Kleis en 
de Koog zou zeer vervelend zijn, 
sluiting van de Dekamarkt een 
catastrofe voor de vergrijzen-
de bevolking in het oude dorp. 
Vervoer per auto is noodzakelijk 
om naar de Kagerhoek te gaan. 
In het weekend zijn de wegen al 
verstopt. Nog een publiekstrek-
ker zal de wegen met files nog 
verder doen verstoppen.” 

De VVD staat in beginsel posi-
tief ten opzichte van het plan Ka-
gerhoek. “Uitvoering van dit plan 
draagt bij aan de werkgelegen-
heid en aan het winkelaanbod in 
de regio. De gepresenteerde uit-
voering van het plan oogt aan-
trekkelijk en sluit goed aan bij 
een zorgvuldige invulling van dit 
gebied. Door de ligging van het 
Outletcenter is het geen bedrei-
ging voor het bestaande winke-
lareaal in Uitgeest of van aan-
grenzende gemeenten. De VVD 
ziet het als een kans om binnen 
de IJmond een ‘trekker’ te krij-
gen, die ook mensen van buiten 
de regio zal aantrekken. Zoals op 

dit moment ook voor de Zwarte 
Markt geldt. Qua invulling en 
doelgroep uiteraard verschillend, 
maar in de praktijk elkaar eerder 
versterkend dan concurrerend. 
Uiteraard is er nog een lange 
weg te gaan, waarbij duidelijk-
heid over de verbinding A8-A9 
nu nog ontbreekt en ook de pro-
vincie nog moet worden over-
tuigd van het belang van deze 
ontwikkeling. Het pleit voor de 
initiatiefnemers dat zij zich hier-
door niet op voorhand laten af-
schrikken. De VVD vindt dat dit 
plan ondersteuning verdient.”

De Uitgeester Vrije Partij is 
voor het behoud van het groen. 
“Maar wij zijn ook voor de zelf-
standigheid van Uitgeest. Om-
dat we steeds minder geld van 
het rijk krijgen, moeten we als 
gemeente kijken hoe we finan-
cieel gezond blijven. We heb-
ben gekozen voor een groei tot 
14.000 inwoners. Er zijn een paar 
inbreilocaties om te bebouwen. 
Om toch inkomsten te verkrijgen 
zou het een oplossing zijn door 
middel van bouwleges. We zul-
len er scherp op toezien dat het 
inderdaad zo groen gerealiseerd 
wordt zoals ons getoond is. De 
aanleg A8/A9 is een voorwaarde. 
Ook de boerenbedrijven in de di-
recte omgeving moeten geres-
pecteerd worden.”

Het CDA: “De beoogde verbin-
dingsweg tussen de A8 en de 
A9 heeft tot gevolg  dat van de 
groene zone van Uitgeest een 
stuk van ongeveer 40 hecta-
re wordt afgesneden. Het CDA 
vindt dat jammer, want wij willen 
de groene buffer om Uitgeest zo 
veel mogelijk behouden. Maar 
de aanleg van de verbindings-
weg A8/A9 vinden we nóg be-
langrijker, omdat het verkeer in 
de gehele regio dan wordt ont-
last. Ruimtelijk en planologisch 
gezien zal er een nieuwe situa-
tie ontstaan. Bij de kruising met 
de A9 ligt daar dan, geïsoleerd 
van de omgeving een maïsakker. 
De ecologische waarde daarvan 
is gering. Economisch gezien is 
de waarde groot. Het plan, dat is 
gepresenteerd in de gemeente-
raad is kwalitatief uitstekend. Als 
het plan wordt gerealiseerd, dan 
betekent dat voor de gemeente 

Uitgeest extra inkomsten door 
ozb-belasting en leges. Voor de 
zelfstandigheid van Uitgeest is 
dit van groot belang. Het plan 
kan bovendien werkgelegen-
heid bieden aan een groot aan-
tal mensen. Het plan betekent 
ook een impuls voor de recrea-
tie in onze regio. Ondernemers 
kunnen daar op inspelen. Maar 
er zijn ook nadelen. Het verkeer 
zal toenemen en er zal enige ver-
dringing zijn van winkelvoorzie-
ningen. Het argument dat de 
Stelling van Amsterdam geweld 
wordt aangedaan, snijdt geen 
hout. Door de aanleg van een 
verbindingsweg A8/A9 wordt de 
stelling aangetast, niet door het 
plan van Chranita BV. Het CDA 
is van mening dat de gemeen-
te Uitgeest positief moet reage-
ren op het plan en de volgende 
stap moet zetten in de ontwikke-
ling daarvan.” 

D66 is vóór het behoud van 
de Kagerhoek als onderdeel 
van een open landschap. “Ef-
ficiënt en duurzaam ruimtege-
bruik staat voorop. Dit betekent 
dat nieuwe uitleg van bedrijven-
terreinen vermeden moet wor-
den zo lang nut en noodzaak 
niet overtuigend aangetoond 
zijn. Tevens waakt D66 over het 
authentieke karakter van Uit-
geest als plattelandsgemeente 
aan de rand van het metropool-
gebied. Bebouwing in deze groe-
ne zone leidt in dit kader onder 
andere tot het aaneengroeien 
van Heemskerk/Uitgeest/Zaan-
stad; de aantasting van de Eco-
logische Hoog Structuur en ver-
lies van waardevolle natuur- en 
landbouwgronden. Naast de re-
denering kritisch met de ruimte 
om te gaan, heeft de D66-frac-
tie in haar afwegingen een aan-
tal vragen. Want wat is het ef-
fect op de mobiliteit en de vast-
goed/woningmarkt, de arbeids-
markt,  op het bestaande win-
kelbestand, de voorzieningen en 
op de gemeentefinanciën? Is het 
voor de Uitgeester nog wel goed 
wonen wanneer de verkeers-
drukte en files toenemen? Waar 
doet men de dagelijkse bood-
schappen wanneer supermark-
ten in het dorp sluiten? Wil de 
burger van Uitgeest wel meebe-
talen aan een particulier boven-

regionaal project, waarvan de 
toekomstige financiële uitkomst 
voor de gemeente uiterst onze-
ker is? De D66-raadsleden lezen 
graag ieders mening op de web-
site: http://kagerhoek.blogspot.
com  Ook kan men daar een pe-
titie tekenen.”

De PvdA: “Totdat het besluit is 
genomen over het doortrekken 
van de A8 van Krommenie naar 
de A9 is er voor ons geen sprake 
van de bouw van een outletcen-
trum en andere voorzieningen. 
Komt die aansluiting er niet, laat 
dan de oostkant van de Provinci-
aleweg maar mooi open blijven. 
Komt die aansluiting van de A8 
er wél, dan wordt dat open wei-
landgebied door die aansluiting 
al verstoord en dan is de situatie 
anders. Tot op heden is er geen 
enkel signaal dat de provincie 
tegen die aansluiting zou zijn, 
integendeel zelfs. Wanneer die 
nieuwe weg in dat gebied wordt 
gerealiseerd, zien wij in de ok-
sel van A8 en A9 wel ruimte voor 
bebouwingsactiviteiten. Wat ons 
verder voorgehouden is, is een 
welkome nieuwe economische 
activiteit, die veel werkgelegen-
heid met zich meebrengt en veel 
bezoekers. Het is aan de Uit-
geester ondernemers om daar 
op in te spelen. Dit zijn voor ons 
de argumenten om tot op heden 
er vóór te zijn. Het is aan de po-
litiek om dat in de gaten te hou-
den en in randvoorwaarden vast 
te leggen wat wij níet en wat wij 
wél acceptabel vinden. Daar is 
de PvdA in Uitgeest al mee be-
gonnen. Allereerst door de voor-
waarde van de aansluiting van 
de A8 op de A9 als harde rand-
voorwaarde te stellen. Voorts 
heeft de PvdA-fractie er al voor 
gezorgd, dat woningen, die er 
eerst ingetekend waren er weer 
uit zijn gehaald. Ook zullen wij 
een hotelvoorziening hoger dan 
zeg maar motel Akersloot onmo-
gelijk maken.” 

Wie mee wil denken, kan de 
openbare commissievergadering 
grondgebiedzaken op 5 april in 
de raadszaal bijwonen. Op 28 
april volgt dan de raadsvergade-
ring met als agendapunt: De Ka-
gerhoek. Men kan dan ook in-
spreken. (Marga Wiersma). 

Geslaagde training voor Ott  
op nieuw circuit in Portugal
Uitgeest - Alex Ott heeft dit 
voorjaar voor het eerst getraind 
in Portimão, wat hem goed is be-
vallen. Portimão is een nieuw cir-
cuit in Portugal, met veel hoog-
teverschillen. Zaterdag zette hij 
een tijd van 1.55.7 neer. In Assen 
zijn op 1, 2 en 3 april de kwalifi-

catietraining en de wedstrijd.

Eric Ott gaat met zijn Yamaha 
YZF-R6 vrij trainen op het cir-
cuit van Assen. Edwin Ott zal 
de nieuwe raceklasse, Talent-
cup 600, begeleiden bij hun eer-
ste training

Kop-staart aanrijding
Uitgeest - De politie kreeg ver-
leden week dinsdagmiddag rond 
16.35 uur een melding van een 
kop/staart aanrijding op de A9 
tussen drie personenauto’s. 

Één van de auto werd van achte-
ren aangereden en schoof door 
tegen een daarvoor stilstaande 

personenauto. Twee inzittenden 
zijn door ambulancepersoneel 
onderzocht omdat zij aangaven 
last te hebben van nekklachten. 

Geen van hen hoefde te worden 
vervoerd naar een ziekenhuis. 
De middelste auto moest wor-
den versleept.



VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
   

DE LEKKERE LEUKE LIEVE LENTE....!
Het is weer lente en bijna Pasen...proef dit heerlijke seizoen !
Van woensdag t/m woensdag:

PAASKOEKEN
uitdelen mag.... per pakje van € 3,75 voor € 2,50 !!
Dit weekend: 

LENTE-PAASSNIT
met ‘n leuke decoratie ! van € 8,50 nu € 7,50 !!

www.bakkerijputter.nl
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Dear John in Filmhuis
Uitgeest - Zondag 27 maart 
draait het Filmhuis De Zwaan de 
romantische film Dear John. De 
film is een verfilming van de ge-
lijknamige roman van Nicholas 
Sparks.
Een jonge soldaat John Tyree 
(Channing Tatum), is met verlof 
en wordt verliefd op de schitte-
rende, maar conservatieve stu-
dente Savannah Lynn Curtis 

(Amanda Seyfried). De twee be-
leven een mooie tijd en wanneer 
John weer op uitzending ge-
stuurd wordt, beloven ze elkaar 
brieven te schrijven om hun lief-
de levend te houden.
De vader van John speelt een 
bijzondere rol in de film. Hij is 
autistisch en heeft een moeilijke 
relatie met zijn zoon. De film be-
gint om 20.15 uur. Entree 5 euro. 

Kinderkledingkast laat 
de kleertjes rondgaan 
Uitgeest - Vrijdag 25 maart van 
19.00 tot 21.30 uur wordt in har-
moniegebouw De Opmaat De 
Kinderkledingkast gehouden. 
Iedereen kan daar terecht voor 
kinderkleding en -schoenen, 
maar ook voor speelgoed en 
zwangerschapskleding die een 
tweede ronde kunnen worden 
gedragen. 
De belangstelling voor de nieu-
we kinderbeurs in Uitgeest is 
groot. Zeker vijftig mensen heb-

ben al spullen Woensdag tus-
sen 19.00 en 20.30 uur kunnen 
er nog verkoopartikelen worden 
aangeleverd aan de Haverkam-
plaan 63 in Uitgeest.  Het gaat 
uitdrukkelijk om kleding, schoe-
nen en speelgoed van goede 
kwaliteit; het hoeft niet per se 
merkkleding te zijn.  Mensen 
die kinderkleding willen verko-
pen kunnen de voorwaarden op-
vragen via kinderkledingkast@
gmail.com. 

Open podium voor muzikanten
Uitgeest - Geen keiharde hard-
rock, elektrische gitaren of disco, 
maar akoestische muziek; daar 
wordt het publiek op getrakteerd 
tijdens het open podium op 26 
maart in De Zwaan. Iedereen die 
op redelijk niveau kan zingen en/
of een akoestisch instrument be-
speelt kan meedoen. Volksmu-
ziek, folk en blues, jazz, klassie-
ke muziek, koormuziek; het kan 
allemaal een plek op het podium 
krijgen. Dit keer komen het jazz-
combo Primrose Path naar Uit-
geest, singer-songwriter Cama-
dou, gitarist Lex van Amsterdam 
en contrabassist René Rühland. 
Mail voor meer informatie naar 
openpodiumdezwaan@gmail.
com. Zaal open om 20.30 uur, de 
toegang is gratis.

D5 FC Uitgeest weer 
glansrijk kampioen!
Uitgeest - Dit seizoen is D5 van 
FC Uitgeest in een geheel nieu-
we samenstelling weer najaars-
kampioen geworden! Vanwe-
ge de vele afgelaste wedstrijden 
werd het kampioenschap pas 12 
maart gevierd. De voetballers en 
coaches werden gehuldigd en 
toegesproken door jeugdvoor-
zitter Edwin Duijn. In de kanti-
ne werd het kampioenschap ver-

volgens uitbundig gevierd met 
patat en limonade. Op de foto 
v.l.n.r.: Sergius Knol, Theo Heijnis 
(trainer), Wesley Voordewind, 
Jop Rumphorst, Jasper Baltjes, 
Jesse Roest, Nick Zalmé, Dyon 
Brandjes, Ben Brandjes (tech-
nisch leider), Bram Groen, Mark 
Stessen, Youri Heijnis en Luke 
Satoer. Op de foto ontbreekt Ra-
mon de Graaff. 

Uitgeest - Kinderen die er van 
houden computers uit elkaar te 
halen of iets te maken met elek-
tronica, zijn welkom bij Tesla. 
Tesla maakt onderdeel uit van de  
scouting. 
“Wij houden ons niet alleen be-
zig met de echte scoutingactivi-
teiten zoals kampvuur, pionieren, 
koken, sport  en spel, maar ook 
met  solderen,  het internatio-
naal spellingsalfabet en nog veel 
meer. Wie meer wil weten gaat 
langs op maandag van 19.00 tot 
20.30 uur in scoutinggebouw de 
Boogaerd aan de Westergeest 
39 te Uitgeest.  

Electronica bij Tesla

Uitgeest - Zaterdag 26 maart 
is er weer een halve nacht kla-
verjassen bij korfbalvereniging 
Stormvogels. Er worden vijf ron-
des gespeeld, aanvang 19.00 uur  
in de kantine van Stormvogels 
aan de Niesvenstraat. Iedereen 
is welkom.

Halve nacht 
klaverjassen 

Paasworkshop Nieuwe Kuil
Uitgeest - Op woensdag 20 
april wordt een paasworkshop 
gegeven onder leiding van Mar-
gret de Reus. Van 19.30 tot 21.00 
uur wordt een paasschikking 

met natuurlijke materialen ge-
maakt, met hout als ondergrond.
Meedoen kost 17,50 euro. Aan-
melden via tel.: 0251-314177 of 
www.bloemsierkunst.webs.com.  
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE 
BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WMO-ADVIEsRAAD

De Wmo-adviesraad houdt een openbare vergadering 
op maandag 28 maart 2011 in het gemeentehuis, 
Middelweg 28. De vergadering begint om 19.30 uur.

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
 
De Welstandscommissie behandelt op maandag 28 
maart 2011 de bouwplannen van de gemeente Uit-
geest. De agenda van de te behandelen bouwplan-
nen ligt vanaf donderdag 24 maart 2011 ter inzage 
bij de balie van de afdeling Publiekszaken. Voor in-
zage in de te behandelen bouwplannen, het bijwo-
nen van de vergadering en overige informatie over 
welstandszaken kunt u contact opnemen met de af-
deling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 
- 36 11 69.

ONthEffING sluItINGsuuR

De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat bij-
zondere ontheffing sluitingsuur is verleend aan Bob’s 
Party Palace Uitgeest (Bob’s Saloon / Planet Bob’s), ge-
vestigd in het perceel Westerwerf 1, voor het evene-
ment:

‘De Wereld Draait Hardstyle’, in de nacht van 15 op 
16 april 2011 tot 05.00 uur.

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

VERGuNNING sNuffElMARKt

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat vergunning is verleend aan de Werkgroep 
‘Help Prijedor op weg’ te Uitgeest, voor het houden 
van een snuffelmarkt voor de verkoop van tweede-
hands artikelen op het plein voor de O.L.V.G. kerk 
en op het schoolplein van de Binnenmeerschool aan 
de Langebuurt op zaterdag 28 mei 2011. De plei-
nen mogen gebruikt worden tussen 06.30 uur en ca. 
17.00 uur. Aan deze vergunning zijn voorwaarden 
verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-
lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebben-
den kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift in-
dienen binnen zes weken na de bekendmaking.

VEstIGING AllEENREcht 

Het college van B&W van Uitgeest heeft op 15 maart 
2011 het besluit genomen om  het alleenrecht te ves-
tigen op de levering van diensten met betrekking tot 
automatisering en geografische informatievoorzie-
ning door de gemeente Velsen. Dit besluit is conform 
artikel 17 van het besluit aanbestedingsregels voor 
overheidsopdrachten (Bao). De reikwijdte van de 

diensten die onder dit alleenrecht vallen wordt nader 
gespecificeerd in dienstverleningsovereenkomsten.

KINDEROPVANG

Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderop-
vang maken Burgemeester en wethouders van Uit-
geest bekend dat per 18 maart 2011 de gastou-
deropvang mevr. J.C.M. v.d. Kommer-Van Tol, Sluis-
buurt 45, 1911 BC, Uitgeest met registratienummer 
151037851 op eigen verzoek uit het Landelijk Regis-
ter Kinderopvang is verwijderd.

ONtVANGEN AANVRAAG
OMGEVINGsVERGuNNING

Ontvangstdatum 19-03-2011
 OV 2011-033 Middelweg 33
 Uitbreiden woning en wijzigen gevel  
 
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning 
ook wordt verleend.

AfGEGEVEN BOuWVERGuNNING

Verzenddatum 17-03-2011
 Sluisbuurt 11 Oprichten woning  
    

AfGEGEVEN BOuWVERGuNNING 2E fAsE

Verzenddatum 17-03-2011
 Sternstraat 2a Uitbreiden nog op te 
  richten woning  
 

GEWEIGERDE AANVRAAG OM
OMGEVINGsVERGuNNING

Verzenddatum 21-03-2011
 De Waterdief 44 Uitbreiden woning  
   
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen afgegeven of gewei-
gerde 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 Uit-
geest maken bekend dat zij in het kader van arti-
kel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, hebben besloten voor de volgende aan-
vraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

De op 25 januari 2011 ingekomen aanvraag om 
omgevingsvergunning met kenmerk OV 2011-012 
voor het  plaatsen van een reclameobject bij het be-
drijfspand gelegen aan de Melis Stokelaan 1-3, te Uit-
geest.

Inlichtingen over de mogelijkheid tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen dit besluit zijn ver-
krijgbaar bij de afdeling Ruimte. Een bezwaarschrift 
gericht aan Burgemeester en wethouders dient te 
worden ingediend binnen zes weken na de dag van 
bekendmaking.
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Inzamelwagen op aardgas
Uitgeest - In gemeente Uitgeest 
test GP Groot met een aardgas-
wagen het inzamelen van huis-
houdelijk afval. 

Hiermee wil GP Groot het voor-

touw nemen om duurzaamheid 
en maatschappelijk verantwoord 
ondernemen ook werkelijk in ac-
tie om te zetten. Als blijkt dat de 
proef succesvol is, gaat GP Groot 
deze inzamelwagen op aardgas 

aanschaffen om zo in de woon-
wijken van de diverse inzamel-
gemeenten op een milieuvrien-
delijke wijze het huisvuil in te za-
melen en zo extra uitstoot van 
uitlaatgassen tegen te gaan. 

Uitgeest - Assendelft: 
spektakel met winst 
Uitgeest - Het circus FC Uit-
geest vertoonde zondag weer 
eens zijn kunsten op de sport-
velden van FC Uitgeest. In een 
knotsgekke wedstrijd bewaar-
de de thuisploeg zijn absolu-
te hoofdact tot het laatst. Waar 
dompteur FCU eerst nog het 
hoofd in de bek van de leeuw 
had gestoken door een 2-0 voor-
sprong weg te geven, was het 
uiteindelijk clown Bart ‘Popov’ 
Janssen die met een goal in de 
‘dying seconds of the game’ het 
massaal toegestroomde publiek 
in een bulderende schaterlach 
deed uitbarsten. 4-3 winst in een 
voorstelling die alleen maar doet 
verlangen naar de rest van de 
tournee van Circus FC Uitgeest.
FC Uitgeest begon met de jonge 
Mike Schroder in het doel van-
wege een handblessure bij vas-
te keeper René van Marsbergen. 
die als gevolg hiervan dit seizoen 
niet meer in actie kan komen.  
FC Uitgeest begon sterk aan het 
duel en zette met fris en aanval-
lend spel via vooral Stefan Win-
ter en Pim Molenaar de verdedi-
ging van Assendelft direct onder 
druk. De beloning kwam al in de 
16e minuut: 1-0. Drie minuten la-
ter leek Pim Molenaar de twee-
de treffer op de schoen te heb-
ben maar een stevige tackle van 
verdediger Kat leverde de laatste 
slechts een gele kaart op van ar-
biter Pennings, waar gezien de 
situatie rood niet had misstaan.
Pas na een half uur ontworstel-
de Assendelft zich enigszins aan 
de druk en moest keeper Mike 
Schroder voor het eerst in actie 
komen bij schoten van De Vries 
en Neele. In de 29e minuut was 
het wederom Stefan Winter die 
FCU de verdiende 2-0 bezorgde. 
Een fraaie één – twee met Paul 
Groen werd door hem beheerst 
afgerond. De tweede helft gaf 
een heel ander aanzicht. Assen-
delft was veel feller en slaagde 
erin om FC Uitgeest steeds ver-
der terug te dringen. Het leidde 

in de 55e minuut tot een wat ge-
lukkige aansluitingstreffer. Een 
kopbal van spits van der Werf, 
bijna vanaf de achterlijn, werd 
door niemand meer geraakt en 
belandde pardoes in het doel. 
2-1. Vanaf dat moment waren 
de gebeurtenissen in de circus-
tent nauwelijks meer te volgen. 
Eerst was het Pim Molenaar die 
de kans op 3-1 liet liggen waar-
na vervolgens verdediger Kat na 
een domme overtreding tegen 
zijn tweede gele kaart opliep en 
dus kon inrukken. Wat er daar-
na gebeurde was eigenlijk onge-
looflijk. FC Uitgeest liet zich met 
een man meer helemaal terug-
dringen door een tegenstander 
die onvermoede krachten aan-
sprak. In de 75e minuut was het 
de tot dan toe onzichtbare spits 
Neele die met een fraaie actie de 
2-2 op het bord zette. De toegift 
kwam in de 83e minuut. Weer 
was het de aalvlugge Neele die 
in de diepte gelanceerd werd 
waarna keeper Mike Scrhoder 
nog maar één ding wist te doen 
namelijk neerleggen die spe-
ler. Hij mocht daarna van geluk 
spreken dat scheidsrechter Pen-
nings het nu bij geel hield. De 
terecht toegekende strafschop 
werd beheerst ingeschoten door 
de Nijs. 2-3. In de 88e minuut viel 
de eigenlijk half mislukte voorzet 
van Gabe van Wijk zomaar in het 
doel. 3-3. Verdediger Bart Jans-
sen ontving in de 93e minuut de 
bal van Gabe van Wijk en schoot, 
tot groot vermaak van het pu-
bliek, beheerst de 4-3 binnen. 
Een staande ovatie was zijn deel. 
Met de overwinning en het ver-
lies van Limmen tegen buurman 
Meervogels is de spanning in 
de derde klasse B helemaal te-
rug en lijken juist deze drie re-
gionale clubs te gaan uitmaken 
wie er kampioen wordt. Daar-
bij staat nog twee keer de con-
frontatie tussen Limmen en Uit-
geest op het programma. Span-
nend dus. 

De nieuwe talenten van FCU
Uitgeest - FC Uitgeest heeft er 
een mini-pupillenelftal bij. De 
volgende MP3 talenten zijn te 
zien op de foto v.l.n.r.: Roy Roe-

lofs, Gijs  Winter, Mex v. d. Kle-
ij, Rowin Lijstra, Romek Nijssen, 
Lex de Haan,  Max Harmsen en
Thijs Degeling.

Voorjaarsconcert van 
de Uitgeester Harmonie
Uitgeest - Zaterdag 9 april 
geeft de Uitgeester Harmonie 
een voorjaarsconcert in Dorps-
huis De Zwaan. Dirigent Lex Bak 
heeft een afwisselend program-
ma samengesteld. Op het pro-
gramma staan onder andere de 
Astro Suite, het bekende Mac 
Arthur Park, de muziek uit de 
film Soldaat van Oranje en Mor-
ricone’s Melody waarbij de trom-
pet een hoofdrol speelt. 
Dit alles zal na de pauze te ho-
ren zijn, omdat voor de pauze het 
instaporkest van de Harmonie 
optreedt. Ook de leerlingen van 
Blast! zullen onder leiding van 

Theun van Nieuwburg van zich 
laten horen. Als afsluiting voor 
de pauze zal Blast! Onder lei-
ding van Maurice Vastenouw het 
publiek kennis laten maken met 
het slagtheater. Natuurlijk zal het 
traditionele trommelgeweld van 
Blast! ook deze avond niet ont-
breken. Er zijn voorstellingen om 
15.00 en om 20.00 uur en de toe-
gang is 7,50 euro, kinderen 5,00 
euro. Donateurs hebben recht 
op een gratis kaart. Kaarten re-
serveren vanaf 28 maart tussen 
19.00 en 20.00 uur telefonisch 
0251-312430 of via e-mail kaar-
tenconcert@gmail.com. 

Uitgeest - Openbare basis-
school De Paltrok doet ieder jaar 
een project waaraan alle groe-
pen meedoen. Dit jaar wordt 
aandacht besteed aan kunst 
in allerlei vormen en stromin-
gen waarbij het zelf maken van 
kunst een belangrijke onderdeel 
zal zijn. De bekende kunstenaar 
Ruud van Zon gaat met de kin-
deren aan het werk en de kin-
deren brengen een bezoek aan 
musea of aan de kunstuitleen. 
Elke dag staat in het teken van 
steeds een andere kleur en dat 
kunnen de kinderen tot uitdruk-
king brengen door steeds ge-
kleed in ‘de kleur van de dag’ 
naar school te komen. Het pro-
ject is maandag begonnen en op 
donderdagavond 7 april wordt 
het project afgesloten met een 
kunstveiling; ouders worden 
uitgenodigd om een bezoek te 
brengen aan museumzalen die 
onherkenbaar zijn als de klas-
lokalen van hun kinderen én zij 
kunnen een bod doen op diverse 
te veilen kunstobjecten. 

Kunstproject

Uitgeest - Zaterdag 26 maart 
is er weer een oudekrantenac-
tie bij de Binnenmeerschool aan 
de Langebuurt. Men kan kran-
ten inleveren tussen 9.00 en 
11.00 uur bij de container voor 
de school. Voor iedere tien ki-
lo krijgt men een stempel op de 
stempelkaart waarmee gespaard 
kan worden voor een cadeaubon 
van De Marskramer.

De opbrengst van deze Ou-
de Kranten Aktie komt ten goe-
de van het buitenspeelmateriaal 
voor alle leerlingen.

Oude kranten

Rotary zet gezinnen in zonnetje

Regio - De afdeling intensieve 
gezinsbegeleiding van Stichting 
Odion werd zaterdag 19 maart 
verwend door Rotary Uitgeest/
Kennemerland. In het kader van 
de landelijk NL Doet dagen, 
stonden de vrijwilligers klaar om 
de handen uit de mouwen te ste-

ken. Odion ondersteunt kinderen 
en volwassen met een verstan-
delijke of lichamelijke beperking.
Dertien gezinnen, waarvan de 
ouders een verstandelijk beperkt 
zijn, kregen in Koog aan de Zaan 
de dag van hun leven. Twintig le-
den van de Rotary zorgden voor 
activiteiten en plezier. Als eerst 
werd elk gezin opgehaald door 
een touringcarbus. Na koffie en 
gebak werden de moeders en 
dochters verwend met een me-
tamorfose, de kleintjes werden 
vermaakt met schilderen, spelle-
tjes en zwemmen en de vaders 
stonden in de keuken om een 
heerlijke maaltijd voor hun gezin 
op tafel te zetten. De dag eindig-
de met het maken van een fami-
lieportret. Tot slot kreeg elk ge-
zin tassen mee met verschillen-
de cadeautjes.



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 maart 2011

Raadsplein 24 maart 2011
Raadscarrousel
Tijd Onderwerp    
19:30-20:00 uur Bespreken amendementen regels afdracht en 
 onttrekking egalisatiereserve sociale woningbouw 
19:30-20:00 uur Diverse raadsvoorstellen en technische onderwerpen* 
 Motie D66, CKenG, VVD nota dierenwelzijn 
 Benoemen lid werkgroep Dualisme en Bestuurlijke Vernieuwing 
20:00-21:00 uur Beleidsnota archeologie    
20:00-21:00 uur Bestemmingsplan Kern Limmen 
21:15-22:15 uur Eventueel vervolg beleidsnota archeologie 
21:15-22:15 uur Eventueel vervolg bespreking bestemmingsplan Limmen 

Raadsvergadering
22:30 uur  Besluitvorming
 A  Bomenbeleidsplan
 B  Totstandkoming kerncollectie gemeentelijke inpandige kunst 
 C  Regels afdracht en onttrekking egalisatiereserve sociale woningbouw
 D  Motie D66, CKenG, VVD nota dierenwelzijn
 E  Benoemen lid werkgroep Dualisme en Bestuurlijke Vernieuwing

De volledige agenda en achterliggende stukken zijn in te zien in de gemeentelijke locatie in Limmen en op www.castricum.nl 
> Actueel > Agenda >. Er kan alleen ingesproken worden op onderwerpen die in de carrousel worden behandeld. Op onder-
werpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

Raadsactiviteiten 31 maart 2011
19.30-20.45 uur Presentatie bestemmingsplan Heereweg  89 (gelegenheid om in te spreken)
21.00-22.00 uur Werkgroep Dualisme en Bestuurlijke Vernieuwing
21.00-22.00 uur Presentatie ontwerp-bestemmingsplan Paulusschool (gelegenheid tot inspreken)
22.00-23.00 uur Presentatie plan Energieneutrale gemeente_

Afgelopen zaterdag reed een heuse be-
zuinigingsbus door de gemeente. In de 
grote ouderwetse Amerikaanse school-
bus konden inwoners reageren op stel-
lingen die door de gemeenteraad waren 
bedacht. 
Met een groene sticker konden ze aange-
ven dat ze het met de stelling eens zijn, 
met een rode dat ze het oneens zijn. De 
bezuinigingsbus bleek erg in trek, want 
bij de stops in Limmen, Akersloot en 
Castricum kwamen meer dan 350 inwo-
ners stickers plakken. Naast het stickeren 
op stellingen zoals ‘Meer bezuinigen op 

kunst en cultuur’ en ‘Stopzetten subsidie 
zwembad’ konden bezoekers ook ideeën 
in leveren. 
De bezuinigingsbus is een onderdeel van 
het interactieve bezuinigingstraject dat de 
gemeente is gestart. Eerder zijn er al intern 
maatregelen genomen en op 12 februari 
was er een brainstormdag voor inwoners 
met een bijzondere expertise. De resulta-
ten van dit traject worden meegenomen 
in de discussie die de raad voert over de 
Voorjaarsnota en de bezuinigingen. Later 
deze week wordt de uitslag van de stic-
keractie bekend gemaakt. 

opvoedcursussen 
in Castricum
In de gemeente Castricum worden in 
mei en juni van dit jaar gratis opvoed- 
cursussen gehouden voor ouders van 
kinderen t/m 12 jaar. GGD Hollands 
Noorden organiseert ze in Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage. 

Er is keus uit twee cursussen, toege-
spitst op de leeftijd van het kind:

- ‘Peuter in Zicht!’ 
 voor ouders en verzorgers van  

peuters van 1½ - 4 jaar. 
 
 Maandagavond, start 9 mei.

- ‘Opvoeden & Zó’ 
 voor ouders en verzorgers van  

kinderen van 3 - 12 jaar. 

 Woensdagavond, start 11 mei. 

Meer informatie over de inhoud van 
de cursus kunt u vinden op www. 
ggdhollandsnoorden.nl/cursussen. 

U kunt zich daar ook aanmelden. 

stickeren in bezuinigingsbus

WWW.CASTRICUM.NL

Vanaf 31 maart kunnen particuliere 
woningeigenaren in Castricum weer 
subsidie aanvragen voor energiebespa-
rende maatregelen zoals zonnepanelen 
en isolatiematerialen. Inwoners kunnen 
voor maximaal € 500,- per woning ge-
bruikmaken van deze regeling. Het gaat 
dan om technieken zoals vermeld in de 
Duurzame Energie-lijst die zijn gekocht 

en geplaatst in de periode dat de rege-
ling van kracht is (zie www.castricum.nl 
> Actueel > Persberichten; daar vindt u 
ook het aanvraagformulier). De regeling 
eindigt op 31-12-2011 of eerder wan-
neer het budget op is. Aanvragen die 
vóór 31 maart binnenkomen worden 
niet in behandeling genomen; daarna op 
volgorde van datum van binnenkomst. 

subsidie op zonnepanelen 
en isolatiematerialen



AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen

Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot 
bouwzaken dient u vooraf een afspraak te maken via 
tel. (0251) 661 122.
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-
dure van toepassing is, ontvangen. Deze kennisge-
ving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
030311 Lijsterbeslaan 21 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning en de 
 verdieping
 Buurtweg 43 (kavel 8 plan Vierhuyzen) in 
 Akersloot
 Het bouwen van een woning
070311 Pirola 23 in Castricum
 Het plaatsen van een veranda aan de 
 achterzijde
080311 Burgemeester Mooijstraat 20 in Castricum
 Het wijzigen van kantoor naar detailhandel
 Achterweg 15 in Limmen
 Het slopen van een woning
 Zwanebloem 11 in Limmen
 Het plaatsen van een schuur
100311 Thv Boekel 12 in Akersloot
 Het kappen van 2 populieren
 Mozartlaan in Akersloot
 Het kappen van 1 es
 Buurtweg in Akersloot
 Het kappen van 11 essen

RECTIFICATIE
In de publicatie van 9 maart 2011 stond bij aange-
vraagde omgevingsvergunningen:
040311 Achterweg 15
 Het plaatsen van een tijdelijke woonunit
Deze aanvraag is al eerder gepubliceerd op 19 januari 
2011(ontvangst datum 9 januari 2011).

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
010311 Hoogegeest 8 in Akersloot
 Het slopen en bouwen van een schuur en 
 het realiseren van een in-/uitrit
020311 Scheerling in Castricum
 Het kappen van 2 elzen

gedoogbeschikking uitbrei-
ding kAmpeerplAAtsen
Op 13 juli 2010 heeft het college van B&W beslo-
ten om uitbreiding van de minicampings van 15 naar 
maximaal 30 kampeerplaatsen en de realisatie van de 
benodigde sanitaire voorzieningen te gedogen voor 
de periode 2011 en 2012 van 15 maart tot 31 okto-
ber en voor 2013 van 15 maart tot 1 juli. Recent zijn 
daartoe de gedoogbeschikkingen verleend. 
Op dit moment is deze uitbreiding in strijd met de 
voorschriften uit het bestemmingsplan ‘Buitenge-
bied Castricum’ en ‘Buitengebied Limmen.’ Gewerkt 
wordt echter aan een nieuw bestemmingsplan ‘Bui-
tengebied,’ waarin deze uitbreiding van 15 naar 30 
kampeerplaatsen formeel wordt geregeld. 
De gedoogbeschikking is verleend aan de volgende 
campings:
- Camping de Hooiberg, Bleumerweg 12 te Castricum; 
- Camping de Kei, Provincialeweg 1-3 te Castricum;
- Camping de Nesse, Nesdijk 1 te Limmen;
- Camping Ormsby Field, Hollaan 2 te Castricum
- Camping de Polle, Zuiderdijkje 5 te Castricum;
- Camping de Sleutelhoeve, Bleumerweg 20 te  

Castricum;
- Camping de Westert, Rijksweg 1 te Castricum.
Tegen dit besluit kan tot 28 april 2011 bezwaar wor-
den gemaakt. 
Meer informatie: mevr. M. van der Horst Jansen via 
horst@castricum.nl of tel. (0251) 661 122. 

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 de 
vergunning (zie datum) of datum van publicatie een 
bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

verkoop strook grond
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
zij het voornemen hebben over te gaan tot verhuur 
van een strook grond langs de Nansenlaan naast de 
woning Hendersonstraat 1 te Castricum. Het voor-
nemen bestaat om het strookje grond in te richten 
als siertuin en erf bij deze woning. Belanghebbenden 
kunnen gedurende een termijn van zes weken op dit 
voornemen hun visie geven.
Een plattegrondtekening van de groenstrook en 
luchtfoto liggen gedurende de openingstijden ter 
inzage bij de afdeling Dienstverlening aan de Zon-
nedauw 4 te Limmen. 

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

Castricum, 16 maart 2011

Het bestemmingsplan Limmen - Zand-
zoom is op 3 februari door de gemeen-
teraad vastgesteld. Hiermee is een 
belangrijke stap gezet in de voorberei-
dingen van het project Wonen in Groen. 
Dit bestemmingsplan ligt tot en met  
20 april ter inzage.

Het bestemmingsplan maakt woning-
bouw mogelijk van 600 woningen in 
diverse prijsklassen op de Zandzoom in 
Limmen. Zandzoom is onderdeel van het 
project Wonen in het Groen, een geza-
menlijk initiatief van de Provincie Noord-
Holland, gemeente Heiloo en de gemeen-
te Castricum. Doel is het maken van een 
bijzonder woonlandschap. Het gaat hier-
bij om totaal 2.000 à 2.400 woningen, 
een nieuwe aansluiting op de A9 met de 
bijbehorende toegangswegen, en natuur- 
en recreatieprojecten. Het gebied krijgt 
een goede balans tussen wonen, natuur, 
landschap, recreatie en bereikbaarheid.
In het nieuwe bestemmingsplan voor 

de Zandzoom in Limmen hebben de 
bestaande gebouwen langs de wegen 
doorgaans dezelfde bestemming gehou-
den. Daar waar nieuwbouw is gepland, 
moeten de plannen nog worden uitge-
werkt (wat, waar, hoeveel). Belangrijke 
voorwaarde voor de uitwerking is de ze-
kerheid dat de nieuwe aansluiting op de 
A9 ter hoogte van de Lagelaan er komt. 
Daarover moet het Rijk beslissen. 
Voor het bestemmingsplan is onderzoek 
gedaan naar de gevolgen voor het ver-
keer. Een van de aanbevelingen hieruit is 
dat de aansluiting Visweg/Rijksweg ver-
beterd moet worden. De gemeenteraad 
heeft besloten hier een rotonde aan te 
leggen. 
Het bestemmingsplan ligt ter inzage t/m 
20 april. De officiële publicaties hierover 
zijn op 9 maart geplaatst in het Nieuws-
blad van Castricum en de Staatscou-
rant. Het bestemmingsplan en de offici-
ele publicaties zijn ook te zien via www. 
Castricum.nl.

nieuwbouw zandzoom 
limmen stap dichterbij

Op zaterdag 19 maart rijdt er een grote bus door de gemeente Castricum en we  
komen u ophalen. Ophalen om mee te denken met de bezuinigingen die de ge-
meente de komende jaren moet doen. De bus staat in totaal op vier locaties. U stapt 
toch ook even binnen?
Zoals menigeen van u weet hebben de gemeenten in Nederland allemaal een  
flinke bezuinigingsopdracht. Voor de gemeente Castricum gaat het om een be-
drag van ongeveer vijf miljoen euro. Wij willen graag weten,waar u van denkt dat  
de gemeente op moet bezuinigen of meer op kan en mag verdienen. We doen  
dat door uw mening op een aantal stellingen te vragen. De stellingen zijn door de 
gemeenteraad opgesteld.

De bus staat voor u klaar op: 
09:00 - 11:00 uur  in Limmen tussen de Albert Heijn en de Burgerij
11:15 - 13:00 uur  in Akersloot bij Deen
13:15 - 15:00 uur  in Castricum bij het Bakkersplein
15:15 - 17:00 uur  in Castricum bij Winkelcentrum Geesterduin

U stapt toch ook even binnen?!

bezuinigingsbus 
staat voor u klaar 

fiets kwijt?
De gemeente Castricum heeft dinsdag 
15 maart (wees)fietsen die al langer 
dan 30 dagen onafgebroken bij het 
station geparkeerd stonden, verwij-
derd en naar een opslag gebracht. 
Daarmee is meer ruimte gecreëerd in 
de stallingen.
Wie zijn of haar fiets terug wil, kan 
deze op afspraak komen ophalen. 
Afspreken kan via tel. 06 1942 96 89. 

Iedereen die zijn fiets wil parkeren in het 
stationsgebied, wordt verzocht dat te 
doen in de overdekte fietsenstalling voor 
of achter het station, of in de bewaakte 
rijwielstalling. Zo draagt elke fietser een 
steentje bij aan een net aangezicht van 
het stationsgebied. Vanaf 27 mei 2004 
heeft de gemeente het recht om ver-
keerd geparkeerde fietsen weg te slepen. 
Op deze datum is een verkeersbesluit in 
werking getreden dat parkeren van de 

fietsen in de stalling verplicht stelt. Om 
erop toe te zien dat fietsen inderdaad 
juist worden gestald, worden in de ko-
mende maanden één keer per maand 
verkeerd geplaatste fietsen weggehaald 
en opgeslagen op een terrein aan de 
Heemstederweg 16 in Castricum. Fietsen 
kunnen daar worden afgehaald tegen 
vergoeding van de wegsleep- en opslag-
kosten (€15,- + €1,-). Meer informatie 
bij de afdeling Veiligheid en Handhaving 

(0251-661122). De wegsleepactie is 
een samenwerking tussen de regiopoli-
tie, de Nederlandse Spoorwegen en de 
gemeente. De actie is gebaseerd op het 
door B&W vastgestelde ‘plan van aan-
pak wegslepen fietsen stationsgebied’. 
Bespaar u de beslommeringen en de 
kosten van een weggesleepte fiets en 
parkeer uw fiets in de daarvoor bedoelde 
fietsenrekken (voor of achter het station 
of in de bewaakte rijwielstalling).

fietsen in de rekken bij het station




