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Burgemeester geeft startsein voor 50e avondvierdaagse
uitgeest - Burgemeester Mieke 
Baltus geeft op dinsdag 12 april 
het startsein voor de 50e avond-
vierdaagse. Gedurende vier da-
gen lopen ongeveer duizend 
wandelaars, jong en oud, langs 

de mooiste plekken in de om-
geving. Voor de kleinsten (groep 
1 tot en met 5) zijn er tochten 
van 5 km. uitgestippeld. Zij lo-
pen verplicht onder begeleiding. 
Voor de grotere kinderen (van-

Project Wakkere Ouders: 
26 jongeren aangehouden
uitgeest - Van 1 op 2 april heeft 
er een uitgebreide actie plaats-
gevonden voor het project Wak-
kere Ouders. Tijdens de avond  
en de nachtelijk uren is intensief 
gecontroleerd wordt door de po-

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl

KunSTSTOF
KOZIJnen
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Financiering verbinding 
A8-A9 is niet in gevaar
regio - In tegenstelling tot be-
richtgeving in de media staan de 
investeringen in grote infrastruc-
tuurprojecten als de A8-A9 en 
de Westelijke Randweg Alkmaar 
niet ter discussie. Ook de projec-
ten N241 en N243 zullen door-
gang vinden. Dat meldt de pro-
vincie Noord-Holland. 
In de media werd vorige week 
gesuggereerd dat deze projec-
ten zouden worden geschrapt 
om financiering van de Westfri-

siaweg mogelijk te maken. Vol-
gens de Provincie is dat onjuist. 
De Provincie werkt samen met 
de gemeenten Zaanstad, Bever-
wijk, Heemskerk en Uitgeest, de 
Stadsregio Amsterdam en Rijks-
waterstaat aan een verkenning 
naar nut en noodzaak van een 
nieuwe weg tussen de A8 en A9. 
Voor de realisatie van deze ver-
bindingsweg heeft de regio een 
bijdrage van 110 miljoen euro 
gereserveerd. 

af groep 6) en de volwassenen 
is er de 10 km. Beide afstanden 
beginnen en eindigen bij speel-
tuinvereniging ‘Kindervreugd’ 
aan de Middelweg 108-110. De 
5 kilometer start om 18.00 uur en 

om 18.15 uur vertrekt de 10 kilo-
meter. Op de laatste dag (vrijdag 
15 april) worden de wandelaars 
traditioneel opgewacht door fa-
milie en vrienden bij sporthal 
de Meet. Verwacht wordt dat 
de wandelaars hier tussen 19.15 
uur en 19.30 uur arriveren. Er is 
dan ook de gelegenheid tot het 
kopen van een bloemetje. Van-
af de sporthal wordt de wande-
ling voortgezet en loopt iedereen 
achter de boerenkar van boer 

Cornelisse richting de speeltuin. 
Daar zullen de medailles worden 
uitgereikt. 

Naar aanleiding van de oproep 
in de krant is één ontbrekende 
medaille terecht: die van 1964! 
De andere ontbrekende medaille 
is van 1968 en niet van 1967, zo-
als eerder werd gemeld. Wie de-
ze heeft, wordt verzocht contact 
op te nemen met Lida van der 
Eng, tel. 0630423742.

litie op hoe jeugdig uitgaanspu-
bliek zich gedraagt. Van de aan-
gehouden jongeren worden de 
ouders uit bed gebeld. In totaal 
werden er 24 jongeren aange-
houden wegens het bezit van al-
cohol, danwel alcohol drinken 
op de openbare weg in Uitgeest 
en Heemskerk. Eén aanhouding 
vond plaats in verband met ge-
luidsoverlast en één meerderja-
rig persoon werd aangehouden 
wegens rijden onder invloed van 
alcohol. Van alle minderjarige 
verdachten (25) zijn de ouders 
wakker gebeld. Van alle aan-
houdingen zullen er 24 worden 
doorverwezen naar Bureau Halt. 

uitgeest - Een 26-jarige man  
leverde maandag rond 3.30 uur 
kranten af bij de hockeyclub aan 
de Niesvenstraat. Hij zag de deur 
openstaan en toen hij pools-
hoogte ging nemen, werd hij in 
het gezicht geslagen. Meerde-
re mannen renden hem daarna 
voorbij en scheurden weg in een 
auto. De man belde 112. De poli-
tie heeft op de A9, bij tankstation 
Akermaat, drie verdachten aan-
gehouden uit Den Haag.  

Aangehouden 
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tot ziens bij

Een frisse bavaroise van zwarte 
bessen, frambozen, bramen en 
een vleugje creme de cassis
samen met een luchtige 
passie mousse.

van 9.95 voor

BOSVRUCHTEN
PASSIE SLOF

€ 7,95

Woon-
wijzer

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

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

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

BeneFietsconcert en Dubbele 
Lus in teken van CAL d’HuZes
Castricum - Na twee succesvol-
le dagen op de Noord-Holland-
se Horecabeurs in het AZ-stadi-
on, is team CAL d’HuZes gefo-
cust op de volgende twee eve-
nementen. Op zaterdag 7 mei is 
het feest in Café Borst. Dit wordt 
niet zomaar feest, want de voet-
jes kunnen van de vloer voor het 
goede doel! De week er na, op 
zondag 15 mei, staat de Dubbe-
le Lus in het teken van team CAL 
d’HuZes.

De Noord-Hollandse Horeca-
beurs heeft vorige week op 
maandag 28 en dinsdag 29 
maart plaats gevonden in het 
AZ-stadion in Alkmaar. Tijdens 
deze beurs heeft horeca groot-
handel VHC Jongens het mo-
gelijk gemaakt dat team CAL 
d’HuZes met een grote stand, in-
clusief het leuke Holland Sport 
Fietsspel, op de beurs stond. 
Deze prachtige kans heeft het 
team met vele handen aange-
grepen, waardoor de opbrengst 
van maar liefst 6.637 euro is op-
gehaald!

Op zaterdag 7 mei wordt het Be-
neFietsconcert georganiseerd. 
Café Borst heeft de grote zaal 
beschikbaar gesteld voor het 
BeneFietsconcert. “Een prach-
tige ruimte om dit feest te or-
ganiseren” vertelt Rob Kramer. 
“Maar met een ruimte alleen 
zijn we er natuurlijk niet, team 
CAL d’HuZes is druk bezig ge-
weest met het zoeken van goe-
de bands en een leuke dj die 
deze avond belangeloos willen 
optreden.” “En dat is goed ge-
lukt”, vertelt Jack de Jong verder, 
“want we presenteren met trots 
de band The Garlicks en de band 
Stain. Daarnaast komt de echte 
Amsterdamse zanger Mick Har-
ren zingen en spelen en zal dj 
Jos Zonneveld tussen de bands 
door zorgen dat alle voetjes van 
de vloer blijven gaan!”.

Er staat dus een geweldige li-
ne-up op het podium. Het Bene-
Fietsconcert begint op zaterdag 
7 mei om 21.00 uur en zal duren 
tot 1.30 uur. De entreeprijs is 10 
euro. De opbrengst hiervan gaat 

volledig naar team CAL d´HuZes 
en zal hierdoor ten goede komen 
aan onderzoek naar kanker.

Kaartjes zijn te koop bij Café 
Borst in Bakkum. Indien men in 
Limmen woont en een kaartje 
wil kopen, dan kan men een e-
mail sturen naar teamcal.ad6@
gmail.com. Men kan vervolgens 
het kaartje in Limmen ophalen 
bij teamlid Jack Burgering. De 
minimale leeftijd voor het feest 
is 16 jaar.

Op zondag 15 mei staat er ook 
alweer een evenement in de 
agenda. Deze dag staat in het 
teken van de Dubbele Lus, die 
dit jaar in een heel nieuw jasje 
gestoken is. De Dubbele Lus zal 
plaatsvinden in het centrum van 
Castricum, rondom de Dorps-
straat. Tijdens de Dubbele Lus 
zullen kinderen van alle basis-
scholen in Castricum, Akersloot 
en Limmen mee rennen om hier-
mee geld op te halen voor CAL 
d’HuZes. De kinderen die mee-
doen, kunnen door middel van 
een sponsorlijst geld ophalen 
bij familie, vrienden en beken-
den. Ook de middelbare scho-
len doen mee aan dit leuke initi-
atief. Op de dag van de Dubbele 
Lus wordt de opbrengst van al-
le kinderen en leerlingen ingeza-
meld en zal dit een prachtig be-
drag opleveren!

Naast de Dubbele Lus is er deze 
dag een Spinningmarathon op 
het Bakkerspleintje in het cen-
trum van Castricum. Iedereen 
mag hier op een spinningbike 
stappen, tegen een bijdrage voor 
het goede doel. De Spinningma-
rathon wordt begeleid door pro-
fessionele spinninginstructeurs.
Deze dag zijn de winkels in het 
dorp van Castricum geopend, er 
is een springkussen voor kinde-
ren aanwezig en rondom de ho-
recagelegenheden is er muziek. 
Een gezellige middag om met fa-
milie of vrienden het dorp van 
Castricum te bezoeken!

Bezoek voor meer informatie 
over team CAL d’HuZes: www.
teamcal.nl.

Vermist:
H. Mercierhof Castricum: onge-
casteerde oranje kater met witte  
voorkant en onderkant, 8 maan-
den, Spider.

Gevonden:
Schoutenbosch Castricum: witte 
ongecastreerde kater.
Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Leerlingen Clusius College 
presenteren eindresultaten
Castricum - Afgelopen vrijdag was er op het Clusius College Castri-
cum veel moois te bewonderen. Alle eindexamenkandidaten in de vak-
ken Voeding en Bloemschikken presenteerden in een grote samen-
werkingsopdracht prachtige eindresultaten. Na dagen van voorberei-
den en stylen van de tafels werden ’s  middags de resultaten becijferd 
voor het eindexamen. ’s Avonds was al het moois te bewonderen voor 
bezoekers tijdens een grote presentatie. 
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Programma 7 april t/m 13 april 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.00 uur
zondag 20.00 uur
dinsdag 20.00 uur 

“The Adjustment Bureau”
woensdag 20.00 uur 

“Alle Tijd”
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 15.00 & 18.45 uur 
zondag 13.45 & 16.00 uur

woensdag 14.30 uur 
“Justin Bieber 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag  & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 

zondag 16.00 & 20.00 uur 
maandag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur 
woensdag 20.00 uur 

“Gooische Vrouwen”
donderdag 20.00 uur  
maandag 18.45 uur 

“The King’s Speech”
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur  

“Des Hommes et des dieux (CF)”
zaterdag 15.00 uur zondag 13.45 uur 

woensdag 14.30 uur 
“HOP” 

The Adjustment Bureau
The Adjustment Bureau is een 
intrigerende thriller met Matt 
Damon en Emily Blunt. De am-
bitieuze David Norris (Matt Da-
mon) staat op het punt een ze-
tel te bemachtigen in de Ame-
rikaanse senaat, maar als hij de 
bloedmooie Elise Sellas (Emily 
Blunt) ontmoet en een romanti-

sche affaire met haar krijgt, ver-
andert zijn leven drastisch. 

David ontdekt al gauw dat ze ge-
volgd worden door mannen die 
in opdracht van het mysterieu-
ze The Adjustment Bureau alles 
op alles zetten om te verhinde-
ren dat ze samen zijn. 

Alle tijd
Komische en ontroerende film 
met Paul de Leeuw en Karina 
Smulders als broer en zus die 
zich op het niet altijd gemakke-
lijke pad van de liefde begeven 
Maarten (Paul de Leeuw) en 
Molly (Karina Smulders) heb-
ben een hele bijzondere band 
met elkaar. Sinds het overlijden 
van hun ouders is Maarten ver-

antwoordelijk voor de opvoeding 
van zijn kleine zusje. Als Mol-
ly plotseling aankondigt dat ze 
gaat samenwonen, wordt hij ge-
confronteerd met het zogenaam-
de ‘lege-nest syndroom’. 
Zowel Maarten als Molly hebben 
de grootste moeite om te wen-
nen aan hun nieuwe levensfase 
en raken steeds verder van el-
kaar verwijderd. Maar dan slaat 
het noodlot toe en wordt Mol-
ly ziek. 

Concert Stabat Mater
Limmen - Limmen Cultuur ver-
volgt haar serie concerten op 
zondagmiddag 10 april met on-
der andere een uitvoering van 
het bekende Stabat Mater van 
G.B. Pergolesi door Sabine 
Kirsten, sopraan en Stephanie 
Gericke, mezzosopraan. Gerard 
Leegwater, klavecimbel en orgel, 
Erna Sommer eerste viool, Han-
neke van Ulsen,  tweede viool, 
Florrie van de Kamp, altviool en 
Frank Rutgers, cello. Stabat Ma-
ter van Pergolesi staat bekend 

als een van de juwelen uit de ba-
rok. Na de pauze staat, naast en-
kele werken van H. Schütz, en F. 
Mendelssohn,  J.S. Bach op het 
programma met onder andere  
het concert voor twee violen d-
moll en de aria ‘Blute nur’ uit de 
Matthäus Passion. 

Het concert vindt plaats in de 
protestantse kerk aan de Zuid-
kerkenlaan te Limmen, aanvang: 
15.00 uur, entree 12 euro. Op de 
foto Sabine Kirsten. 

Trio Dekker en Birgit Jean 
en Dave in De Vredeburg
Limmen - Op zaterdag 16 april 
is er een dubbelconcert in de 
Vredeburg met het Dekker Trio 
en Birgit Jean en Dave. Het Dek-
ker Trio komt met een vrijwel ge-
heel nieuw programma van Ne-
derlandstalige liedjes. Ook dit 
keer zijn de teksten weer ge-
schreven door Henk  Brands-
ma met muziek van Peter Dek-
ker. Het Trio wordt bij een aan-
tal liedjes begeleid door violiste 
Wieke Bismeijer uit Limmen. Zij 
maakt deel uit  van het Salonor-
kest uit Heiloo. 

Birgit Jean en Dave komen met 
een eigen repertoire van Bir-
git dat varieert van een tere jaz-
zy ballade tot een pittige blues 
met een hoog luistergehalte. Alle 
nummers worden uitgevoerd in 
een aangepaste akoestische set-
ting met piano/synthesizer en gi-
taar. Het publiek kan rekenen op 
een afwisselend programma.
Toegangskaarten kosten 10 eu-
ro en zijn te koop bij drogiste-
rij Aker, Kerkweg 29 a of tel. re-
serveren 072-5052723. Aanvang 
20.30 uur.

Zo werken wij; ontmoetingen met 
bijzondere Nederlandse kunstenaars

Castricum - Voor ‘Zo wer-
ken wij’ stapte de Castricumse 
kunsthistoricus Sacha Bronwas-
ser uit haar gewone, beschou-
wende rol van kunstcriticus voor 
de Volkskrant en maakt de prak-
tijk van de kunstenaar van dicht-
bij mee. Langere tijd volgde zij 
tien van de meest toonaange-

vende hedendaagse Nederland-
se kunstenaars bij hun activitei-
ten. In tien uitgebreide portret-
ten laat ze zien hoe deze kunste-
naars werken en hoe een kunst-
werk tot stand komt. In haar 
vlotte en heldere schrijfstijl heft 
Bronwasser de mist rond heden-
daagse kunst op. Ze toont dat de 
weg naar een kunstwerk gepla-
veid is met twijfels, meevallers, 
obstakels, geworstel met verf of 
onwillige aannemers, lumineuze 
of slechte invallen en een denk-
proces dat dag en nacht door-
gaat. Tien kunstenaars vertellen 
openhartig en gedetailleerd over 
hun werk, hun achtergrond en 
de praktijk van het kunstenaar-
schap. Hóe komt een kunstwerk 
tot stand? Hoe heb je dat ge-
daan? Wat de gedachte er ach-

ter is wordt vaak wel uitgelegd, 
maar hoe ze gemaakt zijn en hoe 
ze daar gekomen zijn, lijkt een te
prozaïsche vraag voor zoiets 
hooggestemds als kunst. Bij een 
schilder lijkt die vraag nog een-
voudig te beantwoorden, maar 
hoe werken mensen die licht- of 
geluidskunstwerken maken? Die 
een voertuig als kunstwerk ma-
ken? Die films maken die niet 
voor de bioscoop bestemd zijn? 
Juist het vragen naar het ‘hoe’ 
zette Sacha Bronwasser aan het 
schrijven. Op 30 maart werd Zo 
werken wij gepresenteerd in De 
Kunsthal, tegelijk met de ope-
ning van de tentoonstelling van 
Joost van den Broek met foto’s 
uit het boek. Op 10 april is Sa-
cha Bronwasser gast bij Kunst-
stof TV.  

Akersloot - Op de A9 bij 
Akersloot werd de politie inge-
haald door een 29-jarige man uit 
Roemenie in een personenauto. 
Hij reed 166 km per uur waar 70 
km gereden mag worden. De be-
keuring was 180 euro. 

Te hard op A9

Fluisterzacht over het meer 
Akersloot - Woensdag her-
opende burgemeester A. Em-
mens-Knol de motorisch volledig 
gerestaureerde Claes Horn. Dit 
vlaggenschip van `t Hoorntje in 
Akersloot is de afgelopen winter-
periode voorzien van een diesel-
elektroaandrijving. De dieselge-
nerator levert de energie. Door 
toepassing van hypermoder-
ne 50/30 Hz. technologie wordt 
het schip nu al vele malen stil-
ler en wordt er aanmerkelijk be-
spaart in energieverbruik. Uitein-
delijk zal het schip worden voor-
zien van gel-accu`s om dan als 
een fluisterboot door het natuur-
gebied op en om het Alkmaar-
dermeer voort te gaan. Door het 
ontbreken van een motorkap 

moest de voorplecht eruit gesle-
pen worden. En er weer worden 
ingelast natuurlijk. Verder is er 
een nieuwe boegschroefinstalla-
tie gemonteerd. 

Ook kan de Claes Horn voort-
aan aanmeren met behulp van 
een zogenaamde ‘sputpaal’, een 
stalen uitschuifbare buis die tot 
een diepte van 3,6 meter in de 
bodem kan afdalen. Hierdoor 
kan het schip afgemeerd worden 
zonder het gebruik van trossen. 
Verder is ook het stuurwerk van 
het schip hydraulisch gemaakt. 
Een dubbel besturingssysteem 
zorgt ervoor dat bij het uitvallen 
van het hoofdbesturingssysteem 
toch doorgevaren kan worden. 

Castricum - Op dinsdag 12 april 
organiseert de plaatselijke poli-
tieke partij Castricum Kern(en) 
Gezond in Sporthal De Bloemen 
vanaf 20.00 uur een openbare 

Ledenvergadering algemene ledenvergadering.  Op 
deze bijeenkomst zullen behalve 
enkele huishoudelijke zaken ook 
veel andere activiteiten van de 
partij aan de orde komen. 
De bijeenkomst is openbaar en 
ieders inbreng is welkom.
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Castricum - Twee bewoners van 
de Maarten Luther Kinglaan zijn 
zaterdag onwel geworden. Om-
dat er vermoed werd dat kool-
monoxidevergiftiging de oorzaak 
was, werden zij overgebracht 
naar het ziekenhuis. 
De brandweer heeft metingen 
verricht, maar niets kunnen vin-
den.

Bewoners onwelBurgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
24-03-2011: Mats Eduard, zoon 
van M.J.H.C. Schumm en J.L. 
Maier, geboren te Castricum. 
25-03-2011: Tess, dochter van 
M.C.T. de Ruijter en M.A. Riet-
veld, geboren te Castricum. 25-
03-2011: Milou Amélie, doch-
ter van E.R. Olivier Boelstra en E. 
Tjadens, geboren te Beverwijk. 
25-03-2011: Carlijn Eline, doch-
ter van W.D. de Boer en J. Criens, 
geboren te Alkmaar.
 
Wonende te Limmen:
21-03-2011: Koen Adrie Janus, 
zoon van R.J.A. Kaandorp en 
C.M. Veldt, geboren te Alkmaar. 
25-03-2011: Justin, zoon van R.E. 
Hellenberg en L. Elzinga, gebo-
ren te Alkmaar.
 
Wonende te Akersloot:
25-03-2011: Naomi, dochter van 
P.B.M. Jansen en S. Robijn, ge-
boren te Alkmaar.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
24-03-2011: Lowie, Timo M. en 
Boelhouwer, Sanne, beiden wo-
nende te Castricum. 25-03-2011: 
Hoff, Marcus F. en Hos, Marie-
ke, beiden wonende op de Wou-
de. 29-03-2011: Lammers, Wou-
ter F. en Heijne, Daphne M., bei-
den wonende te Castricum. 
31-03-2011: Zoon, Jacobus J. en 
Boer, Monica, beiden wonende 
te Akersloot.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
29-03-2011: Borst, Paul H. en 

Stuifbergen, Barbara, beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
26-03-2011: Hollenberg, Herma-
nus W.N., oud 56 jaar, overleden 
te Bakkum. 28-03-2011: Berod-
ze, Gregory, oud 51 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
N. Mudjiri.
 
Wonende te Castricum:
18-03-2011: Zwart, Guurtje, oud 
80 jaar, overleden te Beverwijk, 
gehuwd geweest met J.J. Vos. 
25-03-2011: Maas, Theodorus 
A., oud 76 jaar, overleden te Vel-
sen, gehuwd geweest met M.L.B. 
Man. 27-03-2011: Hoogendijk, 
Cornelis, oud 80 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met M. van Leeuwen. 27-
03-2011: Pepping, Wilhelmus, 
oud 90 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met A.M. 
Bleeker.
 
Wonende te Limmen:
26-03-2011: Smit, Wilhelmi-
na Anna, oud 68 jaar, overle-
den te Amsterdam, gehuwd met 
P.J. Kaandorp. 26-03-2011: Bal-
tus, Martinus J.J., oud 66 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
met M.J. Metzelaar. 29-03-2011:         
Kuijper, Egidius J.M., oud 61 jaar, 
overleden te Limmen, gehuwd 
met A.M. Schagen.
 
Wonende te Akersloot:
25-03-2011: de Haas, Rein-
dert, oud 88 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
A. Bakker.

Limmen - Zaterdag 9 april is er 
in Club Xtra de ‘Bloed, zweet en 
tranenavond’. Deze avond gaat 
het over heel aparte onderwer-
pen. 

Tevens kan men deze avond nog 
meer spellen spelen met vrien-
den en vriendinnen. Club Xtra is 
van 19.00 tot 22.00 uur. 

Bloed, zweet en 
tranen in Club Xtra

Limmen – Op woensdag 13 april 
van 9.30-11.00 uur is er een in-
formatieochtend op basisschool 
Het Kleurenorkest, Oosterzijweg 
9 in Limmen. 
Het Kleurenorkest is de eerste 
school in Nederland die het Na-
tuurlijk Leren vormgeeft vanuit 
de pijlers: NLP, Systemische be-
nadering en Oplossingsgericht 
Werken. 

Informatieochtend 
Het Kleurenorkest

Castricum - De KBO houdt op 
woensdag 13 april een algeme-
ne ledenvergadering in Gees-
terhage. Na het officiële gedeel-
te vertelt Susan Peters over mo-
gelijkheden en onmogelijkhe-
den die blinden en slechtzien-
den ondervinden in het dage-
lijkse leven. Daarnaast over de 
maatregelen die genomen kun-

Lezing over blind 
of slechtziend zijn

Bakkum - Maandag 18 april  is 
er een volle maan klankmedita-
tie in het Witte Kerkje op het ter-
rein van Dijk en Duin in Bakkum. 
Aanvang 20.00 uur, reserve-
ren bij Joke Welboren: sakaga-
weea@hotmail.com. 

Klankmeditatie

Modeshow
Limmen - Modehuis JS Mo-
de presenteert op donderdag 14 
april een wervelende modeshow 
van modieuze kleding voor vrou-
wen in de ‘Vredeburg’, Dussel-
dorperweg 64 Limmen. Aanvang 
14.00 uur. Na de show is er gele-
genheid  tot het kopen van deze 
mode. Toegang is gratis. Voor in-
lichtingen Stichting Welzijn Ou-
deren Limmen, tel. 072-5051404. 

Taizé projectkoor 
in de Corneliuskerk
Limmen – Wie de vierstemmi-
ge Taizé muziek mee wil zingen 
is welkom op donderdagavond 7 
april om 20.00 uur in de Corne-
liuskerk van Limmen. Deelname 
aan deze repetitie onder leiding 
van Peter Rijs is bedoeld voor 
zowel koorleden, kerkgangers 
als geïnteresseerden. Op zater-
dagavond 10 april om 19.00 uur 
wordt er een meditatieve viering 
in de Corneliuskerk gehouden 

waar het projectkoor de zang 
verzorgt met de ingestudeerde 
Taizé acclamaties.
In de pauze is er gelegenheid 
om elkaar te ontmoeten onder 
het genot van een kopje koffie of 
thee. Deelname aan het project-
koor is gratis, maar het wordt op 
prijs gesteld als men doorgeeft 
met hoeveel koorleden men 
komt. Dit kan via pastorie.corne-
liusparochie@hetnet.nl.

nen worden om met de handicap 
te kunnen leven. Eén hiervan is 
het gebruik van een blindenge-
leidehond die haar dagelijks be-
geleidt en die op de presenta-
tie aanwezig is. Susan Peters is 
ambassadrice van het Konink-
lijk Nederlands Geleidenhonden 
Fonds. Iedereen is welkom, aan-
vang 10.45 uur. 

Akersloot - Zondagmorgen 
reed een onopvallende politie-
auto over de A9 onder Akersloot. 
Hier werd de politie ingehaald 
door een 29-jarige man uit Roe-
menie in een personenauto. Hij 
reed 166 km per uur. 

Aangezien er ter plaatse maar 70 
km per uur gereden mag wor-
den, leverde dit hem een bekeu-
ring op van 180 euro, die hij di-
rect moest voldoen.

Snelheidsduivel

De Klimop op bezoek bij 
de Castricumse brandweer
Castricum - Donderdag 31 
maart heeft groep 1/2b van obs 
De Klimop uit Castricum een be-
zoek gebracht aan de brand-
weer. Een maand lang is er een 
groot project op De Klimop met 
als onderwerp ‘beroepen’. Groep 
1/2b heeft de brandweer geko-
zen. De kleuters waren op de 
brandweerkazerne op De Brink. 
Ze werden ontvangen en rond-
geleid door brandweermannen 
Pascal en Raymond. De 4- tot 
6-jarigen  mochten vragen stel-
len en zagen hoe brandweer-
man Raymond zijn brandwe-
rende pak en masker gebruikt. 

Daarna mochten ze allemaal 
in echte brandweerwagens zit-
ten. Een van de kindjes stelde 
de vraag of er ook brandweer-
vrouwen bestaan. Brandweer-
man Raymond zei dat die er zeer 
zeker zijn en dat de brandweer-
commandant ook een vrouw is. 
Als klap op de vuurpijl moch-
ten ze de brandweerslang vast-
houden en met echt water spui-
ten. Dat was natuurlijk een groot 
feest. Door de enthousiaste uit-
leg van brandweermannen Pas-
cal en Raymond is de brandweer 
over 15 jaar waarschijnlijk een 
20-tal vrijwilligers rijker. 

Inschrijving van de 
Bloemendagen gestart
Limmen - Iedereen die dit jaar 
wil meedoen aan de Bloemenda-
gen kan zich nu inschrijven. De 
eerste aanmeldingen zijn al bin-
nen en het ziet er naar uit dat het 
dit jaar een fantastisch jaar gaat 
worden met een groot aantal 
mozaïeken. Veel oude prikploe-
gen die er enkele jaren tussen-
uit zijn geweest voelen het bloed 
toch weer stromen en hebben 
toegezegd om dit jaar weer mee 
te doen.
Oude tijden herleven, want op 
het programma staan weer 
straatversiering, bloemsierkunst, 

kindermozaïeken, volwassen 
mozaïeken, beunen, werkstuk-
ken en plakstukken in overvloed.
Dit jaar valt het routeboekje bij 
alle bewoners van Limmen in de 
brievenbus in de week voor de 
Bloemendagen beginnen. Het is 
daarom van belang dat de Stich-
ting op tijd weet wie er meedoet 
en met welk onderwerp, anders 
kan het niet meer geplaatst wor-
den in het boekje. Dit moet op 
uiterlijk 13 april binnen zijn. De 
aantallen nagels en het opgeven 
voor het ritsen moet op zaterdag 
16 april binnen zijn.

Jacob Hooy & Co BV in 
Ondernemend Castricum 
Castricum - Woensdag 13 april 
is er op Radio Castricum 105 een 
nieuwe aflevering te beluisteren 
van Ondernemend Castricum. 
Rick Oldenboom van Jacob Hooy 
& Co BV te Limmen is ditmaal te 
gast in de studio.  
Elke eerste woensdag van de 
maand van 19.00 uur tot 20.00 
uur wordt een onderneming uit 
de gemeente Castricum uitgeno-
digd om over zijn/haar bedrijf te 
komen vertellen. Aan bod komen 
onder andere de geschiedenis 
van het bedrijf, het reilen en zei-
len in de huidige tijd en de even-

tuele toekomstplannen. Maan-
delijks zal de Kamer van Koop-
handel een bijdrage leveren voor 
alle ondernemers, waarbij aan-
dacht wordt geschonken aan ac-
tuele onderwerpen en de moge-
lijkheden die de KvK heeft voor 
ondernemers.  
De uitzendingen van Radio Cas-
tricum 105 zijn te beluisteren 
in de ether op 105.0 FM en op 
de kabel op 104.5 FM in Bak-
kum en Castricum en 89.0 FM 
voor Akersloot, Limmen en De 
Woude. Op internet www.castri-
cum105.nl.
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Van der Vlugt Amstel-
veen opent de deuren
Regio - Op 8 april opent Van 
der Vlugt/Select Windows een 
gloednieuwe showroom in Am-
stelveen. Vanaf die dag kunnen 
klanten ook daar terecht voor de 
beste kunststof kozijnen, dak-
kapellen, veranda’s en nog veel 
meer.
Van der Vlugt Amstelveen biedt 
kunststof kozijnen op maat en 
in maar liefst tachtig kleuren. 
“Of u nu in een jaren ’30 wo-
ning woont, in een boerderij of 
in een huis van de afgelopen de-
cennia; wij kunnen altijd een ko-
zijn leveren dat past in de stijl 
van uw woning’’, vertelt een me-
dewerker van de nieuwe show-
room. “Ook afwijkende afmetin-
gen zijn geen enkel probleem, 
omdat wij alles op maat maken. 
Wij zijn dealer van Select Win-
dows, een grote leverancier met 
een eigen hypermoderne fa-
briek, die alleen de beste profie-
len van Schüco gebruikt. En bin-
nenkort zijn kozijnen met de zo-
genaamde houtverbindingslook 
leverbaar, waardoor een kunst-

stof kozijn niet van een houten 
kozijn is te onderscheiden. Be-
halve dan de vele voordelen van 
kunststof kozijnen, want die blij-
ven uiteraard.’’ 

Maar Van der Vlugt Amstelveen/
Select Windows biedt meer dan 
kozijnen. “Wilt u uw woning 
nog beter isoleren dan kun-
nen wij het isolatieglas leveren. 
Of heeft u meer ruimte nodig in 
huis? Kom dan eens kijken in de 
showroom naar onze dakkapel-
len. Ook voor een veranda, ser-
re, balkonbeglazing, voordeuren, 
garagedeuren en luifels bent u 
bij ons aan het juiste adres.’’
Uw woning verbeteren, vergro-
ten of verfraaien? Ga dan naar 
Van der Vlugt Amstelveen/Se-
lect Windows aan de Dorps-
straat 35 in Amstelveen, telefoon 
020-6405166 of in Haarlem aan 
de Vondelweg 540, 2026 BH, te-
lefoon 023-5382277. Tot 1 ju-
li 2011 betaalt men slechts zes 
procent BTW over de montage-
kosten. 

Praktijk de Bloemen: therapie en coaching
Castricum - Carin Henny heeft 
een praktijk aan huis op de Bloe-
men 30 voor therapie en coa-
ching. Ze heeft een fijne ruimte 
tot haar beschikking. Carin: “Ik 
vind het belangrijk dat mijn klan-
ten zich snel op hun gemak voe-
len, zodat er in een ontspannen 
sfeer samengewerkt kan wor-
den.” Carin Henny heeft verschil-
lende methodieken bestudeerd, 
waaronder NEI, Touch for He-
alth, Emotioneel evenwicht, EM-
DR, Focussen, Healing/Reiki, 
Nei, NLP, Regressie, Simonton 
en Voice Dialogue. 
“Iemand een extra steuntje in de 

rug geven is voor mij een zeer 
boeiende ontdekkingsreis met 
prachtige ontmoetingen”, ver-
volgt zij. “Het voedt mijn eigen 
levenslust en brengt me in con-
tact met de levenslust van ande-
ren. Het is intens, intiem en altijd 
weer verrassend. Door eeuwen-
oude wijsheden vanuit het oos-
ten te combineren met westerse 
nuchterheid ontstaat een geïn-
tegreerde aanpak die diepgaand 
en effectief werkt. Ik maak inge-
wikkelde zaken weer eenvoudig. 
Ik ga op zoek naar de kern, de 
essentie van het probleem. Mijn 
aanpak is licht, luchtig, speels en 

bovenal effectief.” 
 
“Tevens werk ik heel graag met 
kinderen en hef belemmeringen 
op die allerlei problemen veroor-
zaken. Denk dan aan klachten 
als  leer- en gedragsproblemen, 
concentratieproblemen, hyper-
activiteit, gebrek aan zelfvertrou-
wen, faalangst, pesten en gepest 
worden, moeheid, hoofdpijn, 
buikpijn, allergie, slaapproble-
men, bedplassen, eetproblemen 
of stress. Het is prachtig om de-
ze kinderen hun balans te laten 
hervinden.” Kijk voor meer infor-
matie op www.carinhenny.nl. 

“Ik wil mijn ouder/partner 
niet alleen laten, wat nu?” 
Castricum - Op dinsdag 12 april 
is er een Alzheimer Café in Cas-
tricum en gepraat wordt over de 
vraag: ‘Ik wil mijn ouder / partner 
niet alleen laten, wat nu?’ 
Er zijn talloze situaties denkbaar 
waarin een vrijwilliger iets kan 
betekenen in een mantelzorg-
situatie. Wie merkt dat door het 
zorgen voor de ander er steeds 
minder tijd is om iets voor zich-
zelf te doen, kan misschien de 

hulp inroepen van een vrijwilli-
ger. Inge Mieremet, vrijwilliger 
coördinator van Tandem, en vrij-
williger Annie Odijck worden tij-
dens de bijeenkomst geïnter-
viewd over de mogelijkheden en 
ervaringen bij een ouder of part-
ner die vanwege dementie niet 
meer alleen kan zijn. Wie wel wil 
komen, maar geen vervoer heeft  
of het bezoek niet aan familie of 
vrienden wil vertellen, kan con-

Investeer in gezondheid: taichi en qigong
Ontspannen bewegen werkt preventief
Castricum - “Soms is het goed 
om weer eens bewust te ervaren 
hoe ontspanning voelt. Vaak ont-
staat er als gevolg van werkdruk 
of bijvoorbeeld een verkeerde li-
chaamshouding niet-functione-
le spierspanning. Als dat lang 
duurt kan dat leiden tot aller-
lei fysieke en/of mentale klach-
ten. Veel klachten bijvoorbeeld 
in het gebied van hoofd, schou-
ders, nek en armen, rugklach-
ten of stress kun je met oefenin-
gen gebaseerd op de traditie van 
Taichi en Qigong voorkomen of 
verminderen.” Aan het woord is 
Ruud Köhler, die zich heeft ge-
specialiseerd in acupunctuur, 
hartcoherentie, taichi en qig-
ong en massage. “Taichi en qig-
ong zijn geen zweverige oefe-

ningen met de ogen dicht, maar 
men is alert en met beide benen 
op de grond. Door de oefenin-
gen wordt men zich bewust van 
de lichaamshouding en de wijze 
waarop het lichaam op inspan-
ning en spanning reageert. Een 
vergroot lichaamsbewustzijn is 
wat men nodig heeft om de li-
chaamshouding in het dagelijks 
leven en werk te verbeteren, ei-
gen grenzen te herkennen en 
weer te leren luisteren naar de 
signalen van het lichaam.”
De oefeningen die iedereen op 
eigen niveau kan doen, heb-
ben een stimulerend effect op 
de doorbloeding van het hele li-
chaam, ze verbeteren de adem-
haling, de lichaamshouding en 
concentratie, volgens Ruud. 

“Men leert om ontspannen en 
met aandacht te bewegen of-
wel rust te vinden in beweging. 
De oefeningen zijn gemakkelijk 
in te passen in het dagelijkse le-
ven, thuis en op het werk.”En hij 
besluit: “Gezondheid is de groot-
ste schat.”
Inschrijven voor de taichi en qig-
ong duintrainingen die plaats-
vinden vanaf september op don-
derdagochtend van 10.00 tot 
11.00 uur kan bij Ruud Köhler, 
tel.: 0251-657403. Ook is er de 
mogelijkheid om in de zomer-
maanden in de duinen taichi te 
trainen op dinsdag van 10.00 
tot 11.00 uur vanaf 11 mei. Ver-
zamelplaats is de ingang van 
Johanna´s Hof aan de Zeeweg in 
Bakkum. 

tact met opnemen met de orga-
nisatie. Zij zullen dan trachten 
een anonieme oplossing te vin-
den. Men kan hiervoor bellen: 
06-2950 7734.   
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga naar het Alzheimer Café in 
Serviceflat Sans Souci. Adres: 
Sans Souci 113, Castricum van 
19.30 tot 21.00 uur. 

Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. Aan-
melding is niet nodig. Meer in-
formatie? Werkgroep Alzheimer-
café is overdag bereikbaar onder 
tel.: 06-33631872. 

In tien weken tijd fit en 
strak de zomer tegemoet
Limmen - De lente is voor veel 
vrouwen een mooi moment om 
weer te gaan sporten. Dat kan 
bij Fit4lady. In de kleinschali-
ge club volgen zij dertig minu-
ten training gericht op sterke 
spieren en een goede conditie. 
De training is speciaal ontwik-
keld voor vrouwen, eenvoudig te 
doen en betaalbaar. De profes-
sionele en betrokken trainsters 
begeleiden vrouwen persoonlijk 
om hun doelen te behalen. Met 
twee keer per week dertig mi-
nuten trainen is een slanker fi-
guur, sterke spieren en een soe-
pel en fit lichaam haalbaar voor 
elke vrouw.
De hele maand april is het mo-

gelijk om met het tien weken 
lenteprogramma te starten; ge-
durende tien weken condi-
tie verbeteren en fit en strakker 
worden. Een verantwoord menu 
helpt vrouwen die gewicht willen 
verliezen. Geïnteresseerde vrou-
wen die twee keer per week der-
tig minuten tijd kunnen vrijma-
ken op het moment dat het hen 
schikt, kunnen de hele maand 
april starten. De kosten zijn 110 
euro voor het menu, metingen 
en de persoonlijk begeleide trai-
ning. Aanmelden kan via een 
email of bel 072-5054605, lim-
men@fit4lady.nl. De Drie Linden 
3 Limmen. Kijk voor meer infor-
matie op www.fit4lady.nl.

Vrijwilligers gezocht 
voor midgetgolfpark
Heemskerk - Het is misschien 
wel het leukste midgetgolf-
park van Nederland; kleinscha-
lig, goed onderhouden en mooi 
gelegen tussen het groen. Het 
team mannen, dat hier onder 
begeleiding werkt, ziet er naar 
uit dat het park weer open gaat 
halverwege de maand mei. Mid-
getgolfproject Heemskerk is een 
onderdeel van De Hartekamp-
Groep en het team is op zoek 

zondag. De werktijden zijn van 
11.15 tot 17.15 uur. Bel Heero 
van Dam, 06-46245225 of mail 
midgetgolfheemskerk@hotmail.
com. 

naar enthousiaste mensen die 
als vrijwilliger de weekenden 
mee willen draaien. De vrijwilli-
ger maakt samen met de cliën-
ten, die allen een verstandelij-
ke beperking hebben, de banen 
gereed, zij ontvangen de bezoe-
kers, verkopen ijs, frisdrank, kof-
fie en snoep. De gastheer/vrouw 
werkt gemiddeld twee tot drie 
keer per maand op zaterdag of 
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Beauty Contour Therapy MARYVI 
Met de nieuwste schoonheids-
behandelingen op TV bij SBS 6

Heemskerk – Maria Pardo van 
Beauty Contour Therapy MARY-
VI is op herhaling te zien. Op 10 

april is zij te gast in het Lifestyle 
programma ‘Altijd Jong’ van Te-
leTrends. De Heemskerkse ver-

telt over de nieuwste ontwikke-
lingen op schoonheidsgebied, 
waarbij spectaculaire resulta-
ten bereikt kunnen worden zon-
der plastische chirurgische in-
grepen. De presentatrice van 
het programma Caroline Son-
neveld van SBS 6 krijgt er ook 
een schoonheidsbehandeling. 
De opname was donderdag 10 
maart in het Heemskerkse Beau-
ty Center. 

Het instituut aan de Kerklaan 21 
heeft de predicaat Cidesco ge-
kwalificeerd Beauty Centre. In 
Nederland hebben slechts acht-
tien schoonheidsinstituten deze 
internationale erkenning. Zowel 
aan deze erkenning als aan het 
Cidesco-diploma worden hoge 
eisen gesteld. De internationale 
erkenning en de vele therapeuti-

sche cosmetische kliniekspecia-
lisaties waren de belangrijke re-
den voor SBS om juist bij Mary-
vi te filmen. 
Maria Pardo bepaalt de inhoud 
van haar bijdrage aan TeleTrends 
zelf: “De programmaleiding wil 
het namelijk spontaan houden. 
Ik heb ervoor gekozen om te 
vertellen over nieuwe en veili-
ge behandelmethoden. Zoals de 
nieuwste Elos ontharingsmetho-
de die ook geschikt is voor vrou-
wen met een donkere huid en 
voor het verwijderen van dons-
haartjes. Verder geef ik informa-
tie over huidverjonging, huidver-
strakking en het verwijderen van 
pigmentvlekken. Ook is het mo-

gelijk om de huid te verstevigen 
op het lichaam bijvoorbeeld; een 
slappe buik, armen of benen. 
Met de VelaSmooth kan zonder 
liposuctie plaatselijke vet verwij-
derd worden en de cellulite op 
benen en billen.” 
SBS 6-presentatrice Caroline 
krijgt een lichttherapiebehande-
ling ‘Gentle Waves’ gedurende 
het programma. Dat is een ge-
avanceerde methode om de huid 
van het gezicht, hals en decolle-
té die veel onder het Hollandse 
weer en vooral de zonvakanties 
te lijden hebben gehad, te her-
stellen. Beauty Contour Therapy  
MARYVI is tussen 13.00-15.00 
uur te zien op SBS 6.

Castricum - Dertig leerlingen 
van groep 8 van de Pax Chris-
tischool zijn geslaagd. Na drie 
maanden van oefenen, zwe-
ten, leren en nog meer oefenen 
en zweten hebben de kinderen 

het prima gedaan. Van verban-
den leggen, vragen beantwoor-
den, tot de stabiele zijligging, al-
les werd behandeld. Tini Hollan-
der kwam iedere week een mid-
dag oefenen met de kinderen. 

30 leerlingen Pax Christi 
geslaagd voor hun EHBO
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Bezoekadres
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Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
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Fax: 0251 - 310352
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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
ONthEffING schENKEN AlcOhOl

De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat ter 
gelegenheid van de viering van Koninginnedag op 
zaterdag 30 april 2011 de volgende ontheffing is 
verleend. Op grond van artikel 35 van de Drank- en 
Horecawet is aan Compañeros Motorclub te Heiloo 
ontheffing verleend voor het schenken van zwakal-
coholhoudende dranken tijdens de te houden motor-
show en diverse andere activiteiten aan de Molen-
werf te Uitgeest, van 12.00 tot 18.00 uur.

Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-
lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. Een bezwaar-
schrift dient binnen zes weken m.i.v. de dag na be-
kendmaking van het besluit te worden ingediend.

ONtvANGEN AANvRAGEN
OMGEvINGsvERGuNNING

Ontvangstdatum
30-03-2011 OV 2011-039 Achterloet 30 

Plaatsen dakkapel   
04-04-2011 OV 2011-041 Graskamplaan 42 

Plaatsen dakkapel   
04-04-2011 OV 2011-042 Middelweg 28 

Onderhoud en wijzigen monumentaal pand
04-04-2011 OV 2011-043 Lagendijk 22
  Ontgraven opstelling
  hefkoepelkanon

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunnin-
gen ook worden verleend.

GEwEIGERDE AANvRAAG OM
OMGEvINGsvERGuNNING 

Verzenddatum
31-03-2011 OV 2010-039 De Bonkelaar 8
  Plaatsen dakkapel  
 

AfGEGEvEN OMGEvINGsvERGuNNING
  
Verzenddatum
06-04-2011 OV 2011-010 Middelweg 71
  Verwijderen van
  asbest
   
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. 

vERGADERING wElstANDscOMMIssIE
 
De Welstandscommissie behandelt op maandag 
11april 2011 de bouwplannen van de gemeente Uit-
geest. De agenda van de te behandelen bouwplan-
nen ligt vanaf donderdag 7 april 2011 ter inzage bij 
de balie van de afdeling Publiekszaken. Voor inza-
ge in de te behandelen bouwplannen, het bijwonen 
van de vergadering en overige informatie over wel-
standszaken kunt u contact opnemen met de afde-
ling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 
36 11 69.

Burgerlijke stand
OverlIjden
M.G. Schuurman (84 jaar),
echtgenote van J.J. Stevens

OnderTrOUW
B.L. Plaisier en E.G.J.M. Heine

AAnGIFTe PArTnerSCHAP
Wouter van Iperen en
Martine Enthoven

GeBOOrTe
Daan Gijsbert Rene van Duijn,
zoon van T. van Duijn en
I.G.A. van Zilt

Ivy de Vries, dochter van
R. de Vries en K. Plönes

Het gezegde:
voorkomen is beter…
is ook van toepassing 

op zwerfvuil

Klein gaslek onder Middelweg
stedin, distributeur van aardgas in uitgeest, heeft een klein gas-
lek bespeurd onder de Middelweg, nabij de Rabobank. van 10 tot 
en met 12 april worden ter plaatse werkzaamheden uitgevoerd 
om het lek te verhelpen. 

Nieuwe straatnamen
De gemeenteraad heeft op 24 maart twee straatnamen vastge-
steld. Nieuwe namen, maar met een zeer bekende klank. Na enige 
discussie werd voor een straat in het toekomstige nieuwbouwpro-
ject op het voormalige hMs-terrein gekozen voor ‘De Melksuiker’.

Ter voorbereiding wordt op zondag 
10 april in de buurt van het bank-
gebouw de bestrating opgebroken. 
Op maandag 11 en dinsdag 12 april 
wordt een deel van de gasleiding 
vervangen. Na afloop wordt de weg 

opnieuw bestraat.
De Middelweg zal op genoemde da-
gen voor autoverkeer zijn gestremd. 
De verwachting is dat fietsers en 
voetgangers de werkzaamheden 
kunnen passeren.

In het nieuwbouwproject tussen 
Langebuurt en Binnenmeer komt 
ook na de herinrichting een straat 

terug die ‘Meerpad’ gaat heten. In 
dit gebied is nu nog het aannemers-
bedrijf J.M. Putter gevestigd.
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Collecte Kinderhulp
Gewoon geluk voor veel 
kinderen niet gewoon
Uitgeest - Het Nationaal Fonds 
Kinderhulp helpt al vijftig jaar 
kinderen met minder kansen. 
Mede dankzij de jaarlijkse col-
lecte helpt Kinderhulp jaarlijks 
tienduizenden kinderen, tot nu 
toe vooral binnen de jeugdzorg. 
Maar
ook daarbuiten is de nood hoog. 
Maar liefst een half miljoen kin-
deren in ons land groeit op in ar-
moede. Voor hen zijn ‘vanzelf-
sprekende dingen’, zoals een 
weekje kamperen, een fiets, 
zwemles of een abonnement op 
een sportvereniging, vaak niet 
weggelegd. Kinderhulp vindt dit 
niet acceptabel en wil hier iets 
aan doen. Help mee en geef van 
10 tot en met 16 april gul aan de 
collectant!
Kinderen hebben het in ons 
land lang niet altijd gemakke-
lijk. Ongeveer een op de twin-
tig kinderen krijgt te maken 
met jeugdzorg, meestal als ge-
volg van problemen in de thuis-

situatie. Intensieve thuisbegelei-
ding en daghulp is dan vaak no-
dig. Soms is uithuisplaatsing on-
vermijdelijk en komt een kind in 
een leefgroep of pleeggezin te-
recht. Daar ontbreekt vaak het 
geld voor de gewone leuke din-
gen die deze kinderen juist zo 
hard nodig hebben. Ook buiten 
de jeugdzorg valt een groeiende 
groep kinderen buiten de boot, 
als gevolg van financiële proble-
men thuis. De economische cri-
sis heeft in veel gezinnen haar 
sporen nagelaten. Daardoor is 
ook hier vaak geen geld voor ex-
traatjes.

Kinderhulp vindt dat alle kinde-
ren de kans moeten krijgen om 
hun talenten te ontwikkelen en 
(leuke) ervaringen op te doen. 
Om al deze kinderen te kunnen 
helpen, heeft Kinderhulp veel 
geld nodig. Kinderhulp hoopt 
daarom op een gulle gift aan de 
collectant. 

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
   

REN ALS EEN (PAAS)HAAS !!
Een heerlijk assortiment met een feestelijk tintje.....
Van woensdag t/m woensdag:

PAAS BOKKENPOOTJES
leuk joh.... per pakje € 2,50 !!
Dit weekend: 

LUXE OPGEMAAKT PAASBROOD
écht verrukkelijk ! van € 6,75 nu € 5,95 !!

Onze chocolade Paaseieren zijn handgemaakt.....en geen ei is hetzelfde!
www.bakkerijputter.nl

Woede bij FC Uitgeest 
leidt tot juiste agressie
Uitgeest - Woedend waren 
ze bij FC Uitgeest toen van de 
KNVB het bericht binnenkwam 
dat het elftal een punt in min-
dering had gekregen. Een straf-
punt vanwege een opstootje dat 
plaatsvond in de thuiswedstrijd 
tegen ZTS. Deze club heeft de 
afgelopen seizoenen een repu-
tatie opgebouwd als het gaat om 
vechtpartijen. Alleen dit seizoen 
al hebben ze van de KNVB zes 
punten in mindering gekregen. 
Daarom was er een waarnemer 
van de KNVB aanwezig. Voor het 
opstootje in Uitgeest werd bij 
ZTS twee punten in mindering 
gebracht. Gelukkig vertaalde het 
Uitgeester team de woede in de 
juiste agressie en boekte het in 

Haarlem bij United DAVO een 
volslagen verdiende 3-2 over-
winning. FC Uitgeest begon in 
de vertrouwde opstelling van de 
afgelopen weken. Hoewel rede-
lijk onderaan de ranglijst was 
United DAVO niet van plan om 
de punten aan FCU cadeau te 
doen. Toch was het al in de 3e 
minuut raak voor groengeel. Een 
voorzet van Martin Hollenberg 
vanaf de linkerkant werd door 
Stefan Winter door middel van 
een overstapje heel slim door-
gang verleend waardoor de bal 
terecht kwam bij de volkomen 
vrijstaande John den Nijs die 
niet aarzelde en beheerst scoor-
de: 0-1. FC Uitgeest bleef daar-
na de betere ploeg en kreeg in 

de 20e minuut loon naar wer-
ken. Een fraaie steekpass van 
Maarten Tromp zette de razend-
snelle Stefan Winter alleen voor 
keeper Hofman. Stefan aarzel-
de geen moment en scoorde be-
heerst: 0-2. Juist op het moment 
dat FCU dicht bij de 0-3 was via 
Maarten Tromp die zijn, sinds dit 
weekend ‘Theo Janssen stiffie’, 
op de lat zag belanden, scoor-
de volkomen onverwacht DAVO 
via linksbuiten Kutlu: 1-2. In de 
tweede helft werd pas in de 76e 
minuut de bevrijdende treffer 
gescoord door de goed spelen-
de Maarten Tromp: 1-3. Slordig 
verdedigen aan de kant van FCU 
bracht in de 88e minuut uit het 
niets de 2-3 op het scorebord. 
De vreugde na afloop werd nog 
eens vergroot door de nederla-
gen van concurrenten in de ti-
telstrijd Meervogels en Limmen. 
Maar alles is nog mogelijk in de-
ze derde klasse B. 

Het sociale leven van 1939
Uitgeest - De vitrine in het His-
torisch Informatie Punt in de bi-
bliotheek is weer ‘ververst’. Be-
zoekers treffen er nu krantenar-
tikelen, berichten en adverten-
ties aan over het sociale leven in 
Uitgeest in 1939. Hoewel de oor-
log in aantocht was, was er één 
gebeurtenis die ook in dat jaar 
nog volop gevierd werd: de Uit-
geester kermis. 
In de vitrine treft men onder an-
dere advertenties van horeca en 
ondernemers: Slijterij Baltus, Ca-
fé ’t Hoog en Café Brandjes, Ho-
tel de Ooievaar, Slagerij Degeling 

en Palingrokerij van de Kom-
mer met hun ‘speciale kermis-
aanbiedingen’. Ook zijn er be-
richten over de op handen zijn-
de mobilisatie, bijeenkomst van 
de Nederlandse Vereniging voor 
Luchtbescherming, een oefe-
ning Luchtbescherming en een 
melding van waar in Uitgeest de 
verbandkisten en brancards zich 
bevinden. En wat te denken van 
de aankondiging van de Spoor-
wegen dat zij niet meer overgaan 
tot het afdrukken van de dienst-
regeling omdat de kans groot is 
dat deze niet nageleefd kan wor-

den als er speciaal troepenver-
voer plaats moet vinden.
Half april zal meneer Degeling 
nog eenmaal de inhoud van de 
vitrine veranderen en komt men 
echt in de oorlogsjaren terecht. 
Dan zullen er in het Historisch 
Informatiepunt ook enkele lijs-
ten met uitvergrote advertenties 
hangen. 
Het is ook nog steeds mogelijk  
herinneringen aan Uitgeest op 
papier te zetten en in te leveren 
bij de bibliotheek. Met een per-
soonlijk verhaal, foto, tekening 
et cetera wordt er een mooie en 
waardevol boek van gemaakt, 
dat in het Historisch Informa-
tie Punt voor iedereen ter inzage 
komt te liggen. 

Harmonie en Blast! in concert
Uitgeest - Zaterdag 9 april  geeft 
de Uitgeester Harmonie en slag-
werkgroep Blast! een voorjaars-
concert in Dorpshuis De Zwaan 
te Uitgeest. Het concert  wordt 
geopend door het instaporkest 
van de Harmonie. Ook de leerlin-

gen van Blast! laten van zich ho-
ren. Als afsluiting voor de pauze 
laat Blast! het publiek kennisma-
ken met het slagtheater. 

Natuurlijk zal het traditionele 
trommelgeweld van Blast! ook 

deze avond niet ontbreken. Di-
rigent Lex Bak heeft voor na de 
pauze een programma samen-
gesteld voor dit concert. Er zijn 
voorstellingen om 15.00 en 20.00 
uur. Kaarten reserveren tussen 
19.00 en 20.00 uur telefonisch 
0251-312430 of via e-mail kaar-
tenconcert@gmail.com .

Nieuw record Alex Ott
Uitgeest - Vrijdag 1 april heeft 
Alex Ott zijn eerste meters op 
het circuit van Assen gemaakt. 
Alex heeft daarbij kunnen wen-
nen aan de nieuwe afstelling van 
de YZF-R1 Yamaha. Met een 
stel andere voorvork poten er in, 
gaat de motorfiets nu beter door 
de bochten. Zaterdag waren de 
eerste kwalificatietrainingen van 
2011. De eerste training leverde 
voor Alex een nieuw persoonlijk 
record op: 1:43.9. Samen met de 
tweede training leverde dit voor 
Alex een 25e startpositie op. 

Alex had zondag geen goede 
start. Hij kwam als 27e over de 
finish. De tijden die Alex reed 
waren constant: 1:44. De groep 
was erg groot er reden ook cou-
reurs bij die normaal in een an-
dere klasse rijden om te trainen 
voor hun wedstrijden.
 
Volgende wedstrijd voor racing-
team Edwin Ott motoren is zater-
dag 9 april. Dan rijdt Eric Ott zijn 
eerste wedstrijd in de Supercup 
600. Daarna rijdt Alex 17 april tij-
dens de WK Superbikes. 
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Land van Kager 
Ondanks de prachtige voorstelling van zaken betreffende de ontwikke-
ling van de zogenaamde Stelling van Uitgeest door de projectontwik-
kelaars Q-Bus Vastgoed b.v. en Chranita, zijn wij ervan overtuigd dat 
de ontwikkelingen in de ‘Kagerhoek’ absoluut onaanvaardbaar zijn. De 
Engelse ‘artist impression’, waarmee de projectontwikkelaars in de me-
dia reclame maken voor hun plannen ziet er indrukwekkend uit, maar 
wij vrezen dat deze impressie vooral dient om de gemeenteraad een rad 
voor ogen te draaien. De Kagerhoek ligt in het voormalige stroomge-
bied van het Oer-IJ en heeft belangrijke landschappelijke en historische 
waarden. Het is een laaggelegen gebied, waardoor er extra problemen 
en kosten verbonden zullen zijn aan de geplande bouw in de grond.De 
Kagerhoek maakt deel uit van zowel de Ecologische Hoofdstructuur als 
het nationaal landschap Laag Holland, waardoor er beperkingen gel-
den voor de bebouwing van dit gebied. Het is bovendien een prachtig 
veenweidegebied, waar veel weidevogels broeden. Het feit dat de pro-
jectontwikkelaars zich, naar eigen zeggen, goed op de hoogte hebben 
gesteld van wat er wel en niet mag worden aangelegd in de buurt van 
Fort Veldhuis, een fort dat onderdeel uitmaakt van de Stelling van Am-
sterdam,  betekent niet dat de door hen gekozen invulling van de omge-
ving van het fort wenselijk is. De aantasting en de doorsnijding van het 
schootsveld en het inundatiegebied van Fort Veldhuis zal van invloed zijn 
op de gehele Stelling van Amsterdam; een monument dat staat op de 
lijst van werelderfgoed van Unesco. In het ‘Handboek Cultuurhistorisch 
beheer, 2006’ (Landschapsbeheer Nederland)  wordt de relatie tussen 
monument en zijn omgeving sterk benadrukt; het gaat niet meer om het 
monument alleen, juist de relatie met de omgeving bepaalt in belang-
rijke mate de waarde van een monument. Hier wordt ongetwijfeld  een 
andere omgeving bedoeld dan die van outletcentra en wellnessresorts, 
want hun relatie tot het schootsveld en het inundatiegebied van een 
monumentaal fort is naar onze mening niet aanwezig. Het gebied is door 
provincie en hoogheemraadschap aangewezen als waterbergingsge-
bied. Door bebouwing en wegenaanleg zal een belangrijk deel van deze 
functie onder druk komen te staan. Bovendien hebben Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland al laten weten tegen bebouwing van de Ka-
gerhoek te zijn, omdat het plan in strijd is met de provinciale structuur-
visie. Zij zijn tegen elke stedelijke ontwikkeling in de Kagerhoek. Door 
de uitvoering van de plannen voor het betreffende gebied zal de groene 
buffer tussen de snelweg A9 en de woonwijk Saendelft ernstig worden 
aangetast. De groene ruimte tussen Uitgeest, Heemskerk en Kromme-
nie wordt steeds kleiner; zelfs zodanig dat de dorpen aan elkaar vast 
dreigen te groeien en de verstedelijking nog meer toeneemt. Doordat er 
bij uitvoering van de plannen sprake zal zijn van veel meer verkeer naar 
de Kagerhoek, zal de verkeersdruk op de toegangswegen naar het ge-
bied ernstig toenemen. Dit, samen met de toename van het verkeer naar 
het toekomstige Rode Kruis Ziekenhuis en het verkeer naar Saendelft 
en het bedrijventerrein De Trompet, zal leiden tot een onaanvaardbare 
belasting van de infrastructuur in de omgeving. De geplande hoogbouw 
van een hotel met tweehonderd kamers is volstrekt onaanvaardbaar en 
zelfs in strijd met de door de projectontwikkelaars gedane belofte van 
verdiepte aanleg van bedrijven onder een groen dak. De hoogte van de 
windmolen van Heemskerk in De Trompet mag toch geen argument 
zijn om daartegenover een enorm en massief bouwwerk neer te zetten 
in een gebied dat dan helemaal niet meer groen zal zijn. Wij hopen van 
harte dat bovenstaande argumenten ertoe zullen leiden dat de gemeen-
teraad van Uitgeest zich unaniem uitspreekt tegen het plan van bebou-
wing van de Kagerhoek. Het feit dat Gedeputeerde Staten zich al tegen 
deze plannen hebben uitgesproken, zal ongetwijfeld een zwaarwegend 
argument voor u zijn om niet met de plannen in te stemmen.

Namens het bestuur van de Stichting tot behoud van natuurlijke en cul-
tuurhistorische waarden in de Alkmaardermeeromgeving, mede namens 
Stichting Landschap Noord-Holland, H. Groot-Schermer, secretaris.

Schrijver Co van Tongeren:

”Geschiedenis niet vergeten”
Uitgeest - Waarom heeft Co van 
Tongeren zich maandenlang in-
gezet om zijn belevenissen op 
papier te zetten? Hij vond het 
nodig. “Onze geschiedenis mág 
niet vergeten worden”, vond hij. 
Men moet weten wat hier ge-
beurd is in Uitgeest en hoe de 
mensen de oorlogsjaren van de 
Tweede Wereldoorlog zijn door-
gekomen.” Tientallen mensen 
waren maandag 28 maart naar 
de hal van het gemeentehuis 
gekomen toen Co het allereer-
ste exemplaar van zijn boek ‘Tra-
nen op de aardappel’ aan burge-
meester Mieke Baltus overhan-
digde.
Co bleef maar signeren. Er stond 
een lange rij mensen, die al-
len het boek hadden gekocht, te 
wachten omdat Co de tijd nam 
om op ieder voorblad een per-
soonlijke tekst neer te zetten. 
En steeds stond daaronder het-
zelfde zinnetje: ‘Opdat onze ge-
schiedenis niet vergeten wordt’. 
Hij kreeg al eerder bekendheid 

door zijn boek ‘Het had wel ge-
volgen (Uitgeest 1940-1945), 
waarvan ook een documentai-
re is gemaakt. De documentaire 
werd vertoond op 3 mei 1985. In 
november 1985 volgde het boek, 
dat overigens ook door Prins 
Bernhard met interesse gelezen 
is, zo getuige een in het boek af-
gedrukte brief.

Eigenlijk is het een boek over 
Co’s leven. Door het hele boek 
heen speelt het verlies van zijn 
vader, die op 12 januari 1943 
overleed in een concentratie-
kamp en ook de titel van het 
boek heeft met dit verlies te ma-
ken. Co heeft hem nooit gekend 
en het lijkt wel of het nog aan 
hem knaagt. Vandaar zijn be-
hoefte alles over de oorlog op 
te schrijven van wat hij zich nog 
herinnert. Het heeft hem heel 
wat onderzoek gekost om alle 
gegevens juist te vermelden. Hij 
en vooral ook zijn vrouw Jane, 
die half-Joods is en vele familie-

leden verloor, hebben het nodi-
ge meegemaakt. Ook het katho-
licisme met daarnaast het kriti-
sche socialisme komt duidelijk 
naar voren met tal van schrijnen-
de voorbeelden. Het boek is in-
teressant voor mensen, die geïn-
teresseerd zijn in het oorlogsver-
leden en ook voor hen, die wil-
len weten hoe het leven er van-
af 1875, toen Co’s grootmoeder 
werd geboren, aan toe ging in 
Nederland. Secuur heeft Co al-
le gegevens vermeld. Hij had 
maandag 28 maart in de hal van 
het gemeentehuis  de dag van 
zijn leven. 
“Tussen mijn vrienden en ook 
mijn schaatsvrienden van wel-
eer – hij behoorde een aantal ja-
ren tot de twintig beste schaat-
sers van Nederland op natuur-
ijs – voel ik me als een vis in 
het water”, zo zei hij. ‘Tranen op 
de aardappel’ (Uitgeverij Eigen 
Boek) is voor 17 euro te koop bij 
boekhandel Schuyt in Uitgeest. 
(Marga Wiersma).

Uitgeest - De huurdersvereni-
ging Uitgeest houdt voor leden 
een jaarvergadering op donder-
dag 14 april in Dorpshuis De 
Zwaan, aanvang 19.30 uur.  

Jaarvegadering

Uitgeest - De kinderdisco van 
Kindervreugd staat dit keer in 
het teken van animaties. Deze 
wordt op zaterdag 9 april gehou-
den in het clubgebouw van 15.00 
tot 16.30 uur.   

AnimatiediscoNaar Lourdes?
Uitgeest - De Lourdesgroep 
van Uitgeest organiseert  dit jaar 
weer een pelgrimstocht naar 
Lourdes. 
De reis zal plaatsvinden van 
woensdag 31 augustus tot en 
met maandag 5 september .

Dit jaar wordt de reis gemaakt 
per vliegtuig. Er kunnen maxi-
maal zestien mensen mee.   Va-
lide en mindervalide en rolstoel-
gebonden mensen kunnen mee. 
Er wordt eventueel voor begelei-
ding gezorgd.
Men kan zich opgeven bij de 
pastorie of via tel.: 312331.  

Wereld Jongeren Dagen 
Uitgeest - Zaterdag 16 april om 
19.00 uur wordt in de r.k. kerk 
een eucharistieviering gehouden 
door Jongeren in Beweging. De-
ze viering zal in het teken staan 
van de Wereld Jongeren Da-
gen (WJD) in Madrid. Het koor 
Sound of Life verzorgt het muzi-
kale gedeelte. Tijdens de viering 

vertelt iemand van de organisa-
tie van de WJD over wat de da-
gen inhouden en wat zijn erva-
ringen zijn. 
Verder wordt er een verhaal ver-
telt over twee jonge mensen, die 
elkaar tijdens de WJD hebben 
ontmoet en uiteindelijk met el-
kaar zijn getrouwd. 

Uitgeest - Over het opstarten 
van eigen lokaal energiebedrijf 
door mensen uit Krommenie en 
Uitgeest wordt een informatie-

Lokale energie bijeenkomst gehouden op don-
derdag 21 april in dorpshuis De 
Horn te Krommeniedijk. Aan-
vang 20.00 uur. Aanmelden via 
www.krommeniedijk.nl of tel.:  
06-38471501. 
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‘Wij zijn de thuiszorg–
IJmond’ van start gegaan
Regio - Woensdag 30 maart 
heeft een eerste overleg plaats-
gevonden van de actiegroep 
‘Wij zijn de thuiszorg – IJmond’. 
Thuiszorgmedewerksters van de 
Viva voeren sinds begin januari 
actie tegen de dreigende loons-
verlaging en ontslag, en vóór 
duurzame zekerheid voor werk-
neemsters en cliënten van de 
thuiszorg. 
De groep uit de IJmond maakt 
onderdeel uit van de actiegroep 
in Haarlem met de zelfde naam. 
Daar wordt de actie samen met 
de ABVA KABO FNV gecoör-
dineerd. De actiegroep in de 
IJmond gaat de eigen gelede-
ren organiseren om alle met ont-
slag en loonsverlaging bedreig-
de collega’s te informeren over 

en te betrekken bij de strijd voor 
een goede thuiszorg. 

Woordvoerster Anneke Emme-
lot roept al haar collega’s op om 
contact op te nemen en om hun 
contactgegevens te melden op 
het mailadres van de groep: wij-
zijndethuiszorgijmond@gmail.
com. 

“De nu komende weken gaat 
het er om spannen of de mede-
werksters en de cliënten uitzicht 
krijgen op een duurzame zeker-
heid van een goede thuiszorg. En 
dan graag in een bestel waarin 
niet de goedkoopste hulp, maar 
de beste zorg de doorslag geeft. 
Daar hebben de ouderen in ons 
midden het volste recht op.” 

Schermen in Hollywood
Ted Katzoff en Birgitta Perton in Los Angeles

Heemskerk - Ted Katzoff is in 
de speelfilm ‘Hook’ van Spiel-
berg leidend choreograaf voor 
het schermen en vechten. Op 
dit moment is Ted schermtrai-
ner aan ‘The Harvard – Westla-
ke School’ en ‘The Beverly Hills 
Fencer’s club’. En dat is de plaats 
waar Birgitta Perton drie uur pri-
vétraining cadeau kreeg. 

Birgitta: “Mijn man en ik gin-
gen voor een bruiloft naar vrien-
den in Los Angeles. Zij mailden 
dat zij een ontmoeting geregeld 
hadden met Ted Katzoff, omdat 
zij vonden dat ik hem moest ont-
moeten. Een Mister Miagi van 
het schermen. Hij heeft met mij 
zijn model van theater/filmscher-
men doorgewerkt. Uitgeprint gaf 
hij het mij in handen om in Ne-
derland toe te passen. Dat maakt 
je beduusd. Hij vertelde bewo-
gen over zijn vroegere ontmoe-

ting met Italiaanse topscher-
mer Andrea Borella. Een vriend 
van mijn broer Rorik Janssen, 
hoofdtrainer Maestro’s Klup NL 
en DL. Toeval? We gaan hen el-
kaar laten ontmoeten’’. De scher-
mers van Teth Heemskerk kre-
gen afgelopen maandag de eer-
ste ‘Katzoff les’ bij terugkomst uit 
de USA. 

Voorafgaand aan de Creation-
days op 14 en 15 mei worden in 
april drie schermtrainingen ge-
geven in Sportcentrum Heems-
kerk waar zijn techniek toege-
past wordt. 
Geïnteresseerden kunnen ver-
volgens op 14 en 15 mei scena-
rioschrijven en filmen onder lei-
ding van Nederlands filmregis-
seur Robin Pera, theaterscher-
men en camera acteren onder 
leiding van Alexander Moraru en 
Birgitta Perton. Info: www.teth.nl.

Vier verenigingen maken 
zich hard voor Glashart
Castricum - Vier Castricum-
se verenigingen, volleybalver-
eniging Croonenburg, hockey-
vereniging MHCC, voetbalver-
eniging FC Castricum en tennis-
vereniging TV Castricum, gaan 
zich de komende tijd hardmaken 
om voldoende glasvezelabonne-
menten in Castricum en Bakkum 
te verzamelen. 
Hiermee zetten ze zich in voor 
het glasvezelproject dat Glas-
hart samen met de providers 
KPN, KickXL en XMS is opge-
start. Glashart en de providers 
stellen namelijk een maatschap-
pelijke bijdrage beschikbaar met 

een tegenwaarde van minimaal 
tien euro per afgesloten abon-
nement. 
De verenigingen zullen er de ko-
mende tijd  alles aan doen om 
zoveel mogelijk aanmeldingen 
op te halen. Ook andere vereni-
gingen kunnen zich nog aanmel-
den bij Glashart om mee te doen 
met deze actie. Voor de aanleg 
van een glasvezelnetwerk is een 
enorme investering nodig. Hier-
voor wil Glashart graag een ga-
rantie dat er gebruik van wordt 
gemaakt. 
Wanneer minimaal 30% van de 
huishoudens in Castricum en 

Bakkum een glasvezelabonne-
ment bestelt bij één van de deel-
nemende serviceproviders, zal 
Glashart starten met de aanleg 
van het glasvezelnetwerk. Niet 
alleen voor jongeren die snel 
willen internetten, ook senioren 
kunnen er profijt van hebben. 
Een glasvezelnetwerk biedt veel 
extra voor hetzelfde geld. “Voor 
gezinnen die het financieel niet 
zo breed hebben, is het belang-
rijk te weten dat we voor het-
zelfde geld straks meer diensten 
en onbegrensde mogelijkheden 
krijgen. Niet alleen voor onszelf, 
maar ook voor onze kinderen.”  

Bijzondere voorstelling bij 
de zondagmiddagsociëteit
Castricum - ‘Wie stenen los-
breekt’ van Kirsten Benschop 
komt op 10 april naar de zon-
dagmiddagsociëteit in Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage. De 
voorstelling gaat over Romy, 
een vrouw van middelbare leef-
tijd, die op een ochtend wak-
ker wordt met een bevreemd 
gevoel. Ze is moe en voelt zich 
leeg. Na een paar dagen besluit 
ze voor een korte retraite naar 
een klooster te gaan, in de hoop 
daar rust te vinden en haar le-
ven snel weer op orde te hebben. 
IDeze bijzondere en ontroerende 
voorstelling wordt gespeeld door 
Kirsten Benschop. Tien jaar gele-

den startte zij haar K’onTour The-
ater waarin ze met medeacteurs 
regisseerde en speelde. Toen ie-
der zijn eigen weg ging besloot 
ze om K’onTour Theater voort te 
zetten en onder deze vlag solo-
voorstellingen te gaan brengen.
De zondagmiddagsociëteit vindt 
plaats op zondag 10 april van 
14.00 tot 16.00 uur in Geester-
hage, Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. 
Een kaartje kost 4 euro en is 
vooraf te koop aan de balie van 
Stichting Welzijn Castricum of bij 
mevrouw de Bats, Willem de Rij-
kelaan 6. Een kaartje kopen aan 
de zaal is ook mogelijk op de 

dag zelf. Voor meer informatie of 
het regelen van vervoer kan men 
bellen (tot en met 6 april) naar 
de Stichting Welzijn Castricum 
tel. 0251-656562.

Emergo tweede 
van Nederland 
Castricum – Zaterdag 2 april 
is het fanfare orkest Emergo 
met de nieuwe dirigent Erik van 
de Kolk tweede geworden tij-
dens het Open Nederlands Fan-
fare Kampioenschap dat werd 
gehouden in Drachten. Maar-
liefst 43 orkesten uit Nederland 
en één orkest uit Litouwen, ver-
deeld over vijf divisies, namen 
deel aan dit kampioenschap. 
Het Castricumse orkest kwam 
uit in de hoogste divisie, de eer-
ste divisie. In totaal namen acht 
orkesten deel in de eerste divi-
sie. Uitgevoerd werd de compo-
sitie van Rob Goorhuis, Sona-
ta da Chiesa. Dit uiterst moei-
lijke stuk is gebaseerd op the-
ma’s van Hendrik Andriessen. In 
de vele speculaties na afloop van 
het concours werd met lof ge-
sproken over de uitvoering van 
de Castricummers en met name 
over de grote muzikaliteit van di-
rigent Erik van de Kolk, die als 
enige het presteerde dit moei-
lijke werk uit zijn hoofd te diri-
geren. De prestatie van Emergo 
werd bezegeld met een tweede 
plaats. 

Wie helpt mee het land-
schap te fotograferen?
Heemskerk - Op vrijdag 15 april 
organiseert Landschap Noord-
Holland een foto-uitstapje voor 
amateurfotografen. Oude unie-
ke plekjes worden opnieuw ge-
fotografeerd. Deelnemers fiet-
sen een vaste route in de omge-
ving rond Heemskerk. In de rou-
te zijn een aantal rond 1975 ge-
fotografeerde locaties en diver-
se vragen opgenomen. Zo ont-

dekken fotografen samen waar 
foto’s gemaakt zijn en kunnen 
zij deze plaatsen opnieuw fo-
tograferen. Het uitstapje is be-
doeld voor amateurfotografen. 
Aanmelden kan door een e-mail 
te sturen naar focus_op_land-
schap@yahoo.co.uk. Voor i-Pho-
nebezitters zijn er speciale GPS-
routes beschikbaar. Kijk ook op 
www.landschapnoordholland.nl. 



Bezoeken en reageren

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

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

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

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

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

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

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

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

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
6 april 2011

Raadsplein 7 april 2011
19:30 -21:00 uur: Verordening Inburgering
19:30- 20:00 uur: Vervolg bespreking bestemmingsplan kern Limmen
20:00 -21:00 uur: Bestemmingsplan Paulusschool te Castricum
21:15- 22:15 uur: Bestemmingsplan Heereweg 89 te Bakkum 

Raadsvergadering
v.a. 22.30 uur: Besluitvorming over:
 Bestemmingsplan kern Limmen (ovb uitkomsten carrousel)

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

Raadsactiviteiten 14 april 2011
19.30-21.15 uur: Presentatie Bestemmingsplan Rijksweg 59-61 te Limmen en 
 gelegenheid voor insprekers opvatting kenbaar te maken
19.30-20.30 uur: Presentatie over evaluatie Beleidsgestuurde Contractfinanciering
21.30-23.00 uur: Kadernota Strandgebied

Burgers worden in de gelegenheid gesteld hun mening kenbaar te maken en raadsleden kunnen vragen stellen. 
De raadsactiviteit biedt daartoe meer gelegenheid dan inspreken in de carrousel. Indieners van zienswijzen worden 
geïnformeerd over de raadsactiviteit. 

Op 12 april organiseert de gemeente 
een inloopavond over de aanstaande 
herinrichting van de Verlegde Over-
toom, Overtoom, Breedeweg, J. Rens-
dorpstraat en de Neeltje Groentjesstraat 
Het proces en de uitvoering van de 
werkzaamheden worden toegelicht en  
u kunt vragen stellen of suggesties  
doen. De inloopavond is  van 19.30 
tot 21.00 uur in de Burchtzaal van  
Dorpshuis De Kern, Overtoom 15,  
Castricum. Tot en met woensdag 18 mei 
kunt u schriftelijk reageren.

De directe aanleiding om deze straten 
aan te passen vormt de herinrichting van 
de Dorpsstraat tot fietsstraat, eind vorig 
jaar. De geplande aanpassingen moeten 
sluipverkeer door de Verzetshelden-
buurt tegengaan en de rijsnelheid terug-
dringen. In overleg met de Werkgroep 
Verzetsheldenbuurt is in de afgelopen 
periode een ontwerp gemaakt, die de 
volgende aanpassingen voorstelt:
- op de (Verlegde) Overtoom en Breede-

weg worden de plekken waar auto’s 
langs het trottoir geparkeerd staan in-

gericht als langsparkeervakken;
- ook in de wat bredere J. Rensdorp-

straat komen langsparkeervakken; er 
komt een asverspringing en op de krui-
singen komen attentievlakken;

- in de Neeltje Groentjesstraat komen 
drie extra plateaus.

De verwachting is dat de werkzaamhe-
den na de bouwvak kunnen beginnen en 
voor het eind van het jaar zijn afgerond. 
Meer informatie: dhr. Van der Peet, tel. 
(0251) 661 114 (ma. t/m do.).

Hoe denkt u over uw woonomgeving? 
Wat is uw oordeel over ons gemeente-
bestuur? Wat vindt u van de gemeen-
telijke regels? Hoe beoordeelt u de 
dienstverlening aan onze loketten? Als 
gemeentebestuur willen wij graag weten 
wat u van onze gemeente vindt, zodat 
we rekening kunnen houden met uw 

mening. Daarom ontvangen binnenkort 
1.200 willekeurig gekozen inwoners  
een brief met een vragenlijst over onze 
gemeente. Daarnaast kunt u, nadat u 
een bezoek gebracht hebt aan ons ge-
meentehuis, een vragenlijst invullen over 
de dienstverlening aan onze loketten. 
Wij stellen het zeer op prijs als u kort  

de tijd wilt nemen om de vragenlijst(en) 
in te vullen. Met de uitkomsten kunnen 
wij op hoofdlijnen de ‘staat’ van onze 
gemeente aangeven, die vergelijken  
met andere gemeenten, en verbeter-
punten benoemen. 
Wij bedanken u bij voorbaat voor uw 
moeite! 

Door de enorme hoeveelheid aanvragen 
is het subsidiebudget voor zonnepane-
len en isolatiematerialen binnen één dag 
ruimschoots benut. Inwoners konden 
met ingang van 31 maart een aanvraag 
voor subsidie ten behoeve van duurzame 
maatregelen voor een bestaande woning 
indienen. 

Dat deden zo’n vijftig inwoners al op de 
eerste dag en daardoor is het beschik-
bare budget uitgeput. Het heeft daarom 
geen zin meer voor inwoners om een 
aanvraag in te dienen. Inwoners die al 
een aanvraag hebben ingediend, ont-
vangen op korte termijn een schriftelijke 
reactie van de gemeente.

Breedeweg, (Verlegde) Overtoom, J. Rensdorpstraat en Neeltje Groentjesstraat opnieuw ingericht

inloopavond verbetering verkeersveiligheid

de gemeente vraagt om uw oordeel

subsidies voor zonnepanelen 
en isolatiematerialen op

gemeentelijke locaties 
sluiten eerder
In verband met het afscheid van de 
burgemeester door het personeel op 
19 april, sluiten de gemeentelijke dien-
sten aan de Zonnedauw, Schulpstet 
(afvalbrengdepot) en De Loet eerder 
dan gebruikelijk. Op die dinsdag kunt 
u er tot 15:30 uur terecht.



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.
040311 Provincialeweg (kad. E 190) in Limmen
 Het bouwen van een opslagruimte
090311 Bakkummerstraat 66 in Castricum
 Het verbouwen en uitbreiden van de woning
240311 Achterweg 27a in Limmen
 Het plaatsen van een bijgebouw
250311 Neeltje Groentjesstraat 18 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
 Dorpsstraat 66a in Castricum
 Het verwijderen van asbesthoudende 
 matrialen
 Bachstraat 35 in Akersloot
 Het plaatsen van een dakkapel
 Bartokstraat 4 in Castricum
 Het plaatsen van dakkapellen
280311 Oosterzijweg 15 in Limmen
 Het veranderen en vergroten van de 
 woning inclusief garage/berging
290311 Eerste Groenelaan 88 in Castricum
 Het slopen van de Paulusschool
 Achterweg 20 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning
 Puikman 1 in Castricum
 Het legaliseren van de opstallen en 
 vestigen van een sportcentrum
300311 Jacob Rensdorpstraat 1 in Castricum
 Het tijdelijk plaatsen van een container 
 als kleed- en personeelsruimte
310311 Zomerschoon 105 in Limmen
 Het plaatsen van een veranda

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verlengingsbesluiten genomen waarbij de termijn van 
behandeling wordt verlengd met maximaal 6 weken. 
290311 De Brink in Castricum
 Gebruiksvergunning voor een circustent 
 voor circus Solero
300311 Verlegde Overtoom 1 in Castricum
 Het plaatsen van een schutting en berging
040411 Dorpsstraat 122 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning en 
 de verdieping

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan 

Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
met ingang van 7 april 2011 de volgende aanvragen 
gedurende 6 weken ter inzage liggen.

Tijdelijke afwijking op grond van artikel 2.12 lid 2 
van de Wabo
 Puikman 1 in Castricum
 Het tijdelijk vestigen van een sportcentrum 
 voor een periode van 5 jaren

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebben-
de mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen 
bij de gemeente. Voor het indienen van een monde-
linge zienswijze kunt u een afspraak maken met team 
BWB, tel. (0251) 661 122. Er kan in principe alleen 
beroep tegen de uiteindelijke beschikking worden 
ingediend als de indiener ook een zienswijze heeft 
ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
160211 Kleibroek in Castricum
 Het kappen van 2 populieren
100311 Boccherinistraat 36 in Castricum
 Het plaatsen van een erker en wijzigen van 
 de achtergevel
240311 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 70 in 
 Limmen
 Het uitbreiden van de woning
250311 Mozartlaan in Akersloot
 Het kappen van 1 es
 Buurtweg in Akersloot
 Het kappen van 11 essen 
 Kerklaan 29 in Akersloot
 Het plaatsen van een kapconstructie op 
 de garage
280311 Geesterweg 2 in Akersloot
 Het uitbreiden van de woning
290311 Uiterdam in Akersloot
 Het plaatsen van een cafetaria

Gedoogbeschikking

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende gedoogbeschikking hebben verleend:
050411 Puikman 1 in Castricum
 Het in gebruik nemen van als sportcentrum 
 en het verrichten van bouwwerkzaamheden

Verlengingsbesluit

290311 De Brink in Castricum
 Een gebruiksvergunning voor een circustent
300311 Verlegde Overtoom 1 in Castricum
 Het plaatsen van een schutting en het 
 plaatsen van een berging

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/besluit (zie datum) een bezwaarschrift 
indienen bij de gemeente.

Wet Milieubeheer
Melding Milieuneutraal veranderen inrichting
Vanaf 7 april 2011 ligt een melding ‘Milieuneutraal 
veranderen’ artikel 2.1 lid 1 onder e en artikel 3.10 lid 
3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
(Wabo) ter inzage van:
Van Gent Van der Meer Nuyens BV, Uitgeesterweg 
1B te Limmen

Deze melding betreft het verkleinen van het vloer-
oppervlak van de inrichting. De ruimtes ten behoeve 
van de opslag van gevaarlijke stoffen C 1, C 2 en C 
3 maken niet langer onderdeel uit van de inrichting. 
Deze veranderingen leiden niet tot meer milieubelas-
ting dan op grond van de vergunning is toegestaan. 
Ook leiden de veranderingen niet tot een andere 
inrichting dan waarvoor de vergunning is verleend. 
Wel vervalt met het accepteren van deze melding, 
op grond van Bijlage I, Onderdeel C, Categorie 4, lid 
4.4 onder g, de vergunningsplicht van de inrichting 
en wordt de inrichting meldingsplichtig op grond van 
het Activiteitenbesluit. Deze melding wordt dan ook 
tevens beschouwd als melding op grond van artikel 
8.40 op grond van de Wet milieubeheer. Op grond 
van het bovenstaande besluiten wij de melding te ac-
cepteren.

Ter inzage: het besluit ligt van 7 april t/m 19 mei 2011 
ter inzage bij team Bouwen, Wonen en Bedrijven, 
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen, ma. t/m vr. 9.00-
12.30. Eventuele zienswijzen tegen dit besluit kun-
nen schriftelijk worden ingediend. Doet u dat vóór 20 
mei 2011 bij het Dagelijks Bestuur Milieudienst Regio 
Alkmaar, Postbus 53, 1800 BC te Alkmaar.

Beroep: belanghebbenden die tegen dit besluit ziens-
wijzen hebben ingediend kunnen tevens een ver-
zoek om voorlopige voorziening indienen. Hiervoor 
is griffierecht verschuldigd. Het verzoekschrift moet 
worden gericht aan de voorzitter van de Rechtbank 
Alkmaar, sector Bestuursrecht, Postbus 251, 1800 
BG Alkmaar. Bij het verzoekschrift moet een afschrift 
van het bezwaarschrift worden overlegd. Het besluit 
wordt pas van kracht nadat op voornoemd verzoek 
door de Rechtbank Alkmaar is beslist.

Meer informatie: Milieudienst Regio Alkmaar, dhr. A. 
Rijvordt, tel. (072) 548 84 67.

AAnpAssingen CAr-uWo
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 van de Ge-
meentewet bekend dat het college in zijn vergadering 
van 22-03-11 heeft besloten een aantal wijzigingen 
in de CAR-UWO op te nemen. De wijzigingen hou-
den verband met indexering van de bovenwettelijke 
werkloosheidsuitkering, verhoging van de minimum 
vakantietoelage, overgangsrecht Functioneel Leefs-
tijdsontslag en aanpassing bedragen verplaatsings-
kostenregeling verhuisplichtige ambtenaren. Het 
besluit ligt vanaf de datum van deze publicatie 12 
weken lang ter inzage bij de informatiebalie locatie 
Limmen. 

Castricum, 6 april 2011

De zuidelijke toegang naar het terrein van Dijk en Duin wordt met ingang van woensdag 
6 april afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De afzetting met klappalen wordt aan-
gelegd ter hoogte van de voormalige afsluiting. De werkzaamheden aan de afzetting 
starten op woensdag 6 april. Het autoverkeer kan het terrein van Dijk en Duin alleen nog 
bereiken via de toegang aan Zeeweg. Marelsdal blijft wel bereikbaar via de zuidelijke 
ingang. Fietsers, bromfietsers en voetgangers ondervinden geen hinder van de afzetting.

Afsluiting terrein dijk en duin 
met ingang van 6 april

WWW.CASTRICUM.NL




