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Hendrik Los en Sibolt Edzes
zijn Lid van Oranje Nassau
uitgeest - Burgemeester Bal-
tus heeft vrijdag twee inwoners 
blij gemaakt met een Koninklij-
ke Onderscheiding. Hendrik Los 
(78) en Sibolt Edzes (65), beiden 
Uitgeesters, zijn benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje Nassau. 
“Als burgemeester kan ik alleen 
maar heel dankbaar zijn voor al-
le inzet, toewijding en gemeen-
schapzin bij de te decoreren Uit-
geesters”, aldus de burgemees-
ter. 
Hendrik Los is al 58 jaar actief 
als vrijwillig bestuurder bij gym-
verenigingen. Hij is nog steeds 
penningmeester van het rayon 
Kennemerland van de KNGU. Hij 
was actief in de Cliëntenraad van 
Heemswijk en Meerstate en hij is 
dat nog bij de Centrale Cliënten-

raad van ViVa Zorgroep Ten slot-
te is Hendrik Los coördinator 
voor Uitgeest voor de jaarlijkse 
collecte van het Fonds Gehandi-
captensport.

Sibolt Edzes is vanaf 1981 ac-
tief in de Lions Club Zaanstreek 
in verschillende bestuursfunc-
ties en commissies. Hij maakt 
deel uit van de Raad van Com-
missarissen van de BV die het 
raadhuis van Zaandijk beheert 
en was secretaris van de Stich-
ting Zaanse Schans Vastgoed. 
Tot op de dag van vandaag is hij 
actief als bestuurslid van de Brij-
der Stichting en als bestuurslid 
van het Gerrit Blaauwfonds. En 
hij was secretaris van de biblio-
theek voor de Zaanstreek.  Oranjefeest in Uitgeest 

Uitgeest - Koninginnedag is weer bijzonder gezellig verlopen in het hartje van het dorp en op het indu-
strieterrein. Kinderen kochten en verkochten speelgoed, voor mensen die houden van gezelligheid was er 
live-muziek en terrasjes en liefhebbers van oude Amerikaanse auto’s en motoren kwamen volledig aan hun 
trekken op de Molenwerf. (Foto: Lucas Hazes). 

uitgeest - De afdeling Tuchtza-
ken van de KNVB heeft beslo-
ten om de uitgesproken straf te 
handhaven tegen FC Uitgeest. 
Naar aanleiding van de wed-
strijd FC Uitgeest – ZTS van 6 
maart kregen zowel ZTS als FC 
Uitgeest winstpunten in minde-
ring. Bij FC Uitgeest was dat één 
winstpunt. De rapporten van de 
scheidsrechter en de aanwezige 
rapporteur waren voor FC Uit-
geest reden om tegen deze uit-
spraak in beroep te gaan. Tever-
geefs. FC Uitgeest is bijzonder 
teleurgesteld in deze uitspraak.

Zondag 8 mei speelt FC Uitgeest 
tegen Fortuna Wormerveer. Aan 
supporters wordt gevraagd in 
groen-geel te komen, met span-
doeken. Op 15 mei staat Limmen 
op het programma.

KNVB handhaaft 
uitgesproken straf

En de hele familie geniet mee bij
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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

Feest in Hotel Borst 
op zaterdag 7 mei
Bakkum - Op zaterdag 7 mei 
wordt in Hotel Borst te Bakkum 
het BeneFietsconcert georgani-
seerd. Verschillende bands zul-
len ervoor zorgen dat de voe-
ten van de vloer gaan. Het Be-
neFietsconcert is door team CAL 
d’HuZes opgezet om op een 
feestelijke manier geld in te za-
melen voor de KWF Kankerbe-
strijding. Hotel Borst heeft ge-
heel belangeloos de grote zaal 
ter beschikking gesteld voor dit 
feest.
Een leukere manier is er toch 
haast niet, een gezellig feest be-
zoeken en daarmee het goede 
doel helpen. Zo dacht team CAL 
d’HuZes er ook over. Bijna alle 
voorbereidingen zijn al getroffen. 
Twee goede bands komen op-
treden, een echte Amsterdamse 
zanger zal plaatsnemen op het 
podium en daarbij is er natuur-
lijk een leuke dj die ervoor zorgt 
dat het een knallend feest wordt. 
Niet onbelangrijk is dat deze ar-
tiesten geheel vrijwillig optreden, 
waardoor de volledige opbrengst 
van de avond naar Alpe d’HuZes 
kan gaan en hierdoor ten goede 
komt aan onderzoek naar kan-
ker. Naast het vinden van deze 
toplocatie en de leuke artiesten 

is team CAL d’HuZes druk bezig 
geweest met het zoeken van een 
sponsor voor bier en fris, zodat 
ook de opbrengst van de drank-
jes volledig naar dit goede doel 
gaat. Goede nieuws is dat ook dit 
gelukt is.
Het feest begint mei om 21.00 
uur en duurt tot 1.30 uur. De 
bands The Garlicks en Stain zul-
len met hun brede en herken-
bare repertoire het feest tot een 
succes maken. Daarnaast komt 
de echte Amsterdamse zanger 
Mick Harren zingen en zal dj 
John Besteman tussen de bands 
door zorgen dat alle voetjes van 
de vloer blijven gaan.

Kaartjes zijn te koop bij Ho-
tel Borst in Bakkum en bij Blue 
World in Castricum in winkel-
centrum Geesterduin. Ook kun-
nen kaartjes gekocht worden bij 
de deelnemers van team CAL 
d’HuZes. Stuur dan een e-mail 
naar teamcal.ad6@gmail.com. 
Per e-mail hoort men dan waar 
het kaartje opgehaald kan wor-
den. De entreeprijs is 10 euro en 
de minimum leeftijd is 16 jaar 
(legitimatie verplicht).
Voor meer informatie over team 
CAL d’HuZes: www.teamcal.nl. 

Gevonden:
Laan van Albertshoeve Castri-
cum: rode kat, witte borst, 4 wit-
te kniekousen en rood band-
je met belletje. Heerenweg Bak-
kum, omg. Antonius: zwart/wit 
katje, kop als Felix, wit bandje.  
Schoutenbosch Castricum: rode 

kat met witte ringen aan uitein-
de staart. Zoutmanlaan Castri-
cum: wit katje met cyperse vlek 
op kop en cyperse rug en staart, 
witte ring om de nek. Kerkweg/ 
Vuurbaak Limmen: roodcypers 
poes, witte kin, witte staartpunt 
en witte ringen om de staart.

Inlichtingen: 
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Eenzijdig ongeval A9
Akersloot - De brandweer 
moest maandag om 10.15 uur 
uitrukken naar de A9 te hoog-
te van Akersloot/Heiloo voor een 
ongeval met beknelling. 
Bij het ter plaatse komen, bleek 
een auto op zijn kop te liggen op 
de snelweg. De bestuurder, een 

22-jarige man uit Alkmaar, was 
al uit zijn auto gekropen. Hij is 
door de ambulance meegeno-
men naar het MCA met onbe-
kend letsel. De berger heeft de 
auto meegenomen. De oorzaak 
van het ongeval is onbekend. 
(Foto: Lucas Hazes).

Man probeert een pin-
automaat te vernielen
Castricum - Een 21-jarige man 
uit Apeldoorn werd donderdag-
ochtend rond 03.45 uur aan-
gehouden op de Geesterduin-
weg. De politie kreeg melding 
dat er veel kabaal en glasgerin-
kel te horen was bij een pinauto-
maat op deze weg. Agenten gin-

gen naar de melding en zagen 
een man weglopen met een tas. 
Nadat ze hem twee keer hadden 
aangeroepen, bleef hij staan. In 
de tas, die de man bij zich had, 
zaten allemaal delen van de pin-
automaat. De man werd aange-
houden voor vernieling.

Castricum - Tussen zondag-
avond 21.30 uur en maandag-
morgen 5.45 uur werd ingebro-
ken in een woning aan de Prins 

Inbraak woning Frederik Hendrikstraat. De da-
ders kwamen binnen via de ach-
tertuin en de achterdeur. De 
deur is vermoedelijk geopend 
door te flipperen. Uit de woning 
verdwenen GSM’s en geld.
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Programma 5 mei t/m 11 mei 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag  & zaterdag 21.00 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag 21.00 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur 
woensdag 20.00 uur 

“Water for Elephants”
zaterdag 18.45 uur 
“Limitless”

vrijdag 18.45 uur maandag 18.45 uur 
“Alle Tijd”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag  & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 & 20.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
“Gooische Vrouwen”

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 13.45 & 16.00 uur 

woensdag 15.00 uur 
“Rio (NL) 3D”

donderdag, vrijdag, zaterdag 
& zondag 16.00 uur 

“HOP”
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 13.45 uur 
woensdag  15.00 uur  

“Winnie the Pooh (NL)”

Water For Elephants
Water For Elephants vertelt het 
verhaal van een verboden lief-
de tussen de jonge Jacob en de 
beeldschone Marlena. Jacob is 
een student dierengeneeskun-
de uit een armere buurt, die door 
toeval terecht komt in de magi-
sche wereld van een rondreizend 
circus. Daar wordt hij verliefd op 
de grote ster, Marlena. Samen 
ontdekken ze in moeilijke tijden 
de schoonheid van het leven en 

komen ze nog dichter tot elkaar 
door de liefde en toewijding voor 
een speciale olifant. Tegen alle 
verwachtingen in weerstaan ze 
de woede van Marlena’s charis-
matische, maar gevaarlijke echt-
genoot August. Jacob weet haar 
te redden uit haar ongelukkige 
huwelijk en nu kunnen ze voor 
altijd samen zijn. Water For Elep-
hants is een verfilming van de 
gelijknamige bestseller.

Hop gaat over een bijzonde-
re vriendschap, dromen en mu-
ziek. De paashaas gaat in deze 
film met pensioen. Zijn 17-jari-
ge zoon EB (Easter Bunny) krijgt 
de verantwoordelijkheid over de 
chocoladeproductie op Paasei-
land. Omdat EB liever een rock-

Familiefilm Hop ster wil worden, vlucht hij naar 
de mensenwereld. Hij komt te-
recht in Hollywood waar hij 
vriendschap sluit met de 20-ja-
rige Fred en wonderlijke avontu-
ren beleeft. Intussen ontstaat er 
op Paaseiland een strijd om de 
macht tussen de kuikens en de 
konijnenhulpjes van de Paas-
haas.

Teajam met klassiek, 
luisterliedjes en jazz 
Bakkum - Zaterdag 7 mei is er 
vanaf 15.00 uur weer Teajam in 
Het Oude Theehuys. De bezoe-
kers kunnen genieten van een 
afwisselend programma met 
klassiek, Nederlandstalige luis-
terliedjes en jazz. Bij mooi weer 
wordt er op het terras opgetre-
den en als het regent binnen. 
Marije Franken (19) speelt 
dwarsfluit en samen met gitarist 
Ger Oosterhaven laat zij een of 
twee delen uit l’histoire du tan-
go van Astor Piazzolla horen, En-
tr’acte van Jacques Ibert en Pa-
vane van Fauré. Marije zit in het 
eerste jaar van het Conservato-
rium van Amsterdam en heeft 
daarvoor twee jaar een voorop-
leiding gedaan toen zij gymnasi-
um deed aan het Bonhoeffercol-
lege. Zij speelt in het NoordHol-
landsJeugdOrkest, het VU-Or-
kest en in een blaaskwintet met 
andere studenten van het con-
servatorium. 
Singer-songwriter Nicolaas 
zingt vervolgens zijn eigen Ne-
derlandstalige liedjes met virtu-

oos uitgewerkte gitaarbegelei-
ding. Nicolaas is viooldocent in 
Schagen en Haarlem. Binnen-
kort hoopt hij een cd uit te bren-
gen. Zijn muziek is niet geschikt 
voor feestjes en partijen, maar 
wel voor een aandachtig publiek.
 
Primrose Path speelt vooral jazz, 
maar ook jazzy popnummers. 
De band bestaat uit Bart Leeu-
werink (gitaar), Mark Degens 
(drums/cajon), Edith Terband 
(zang en bas) en Rik Danko (gi-
taar). Improvisatie is voor de-
ze band belangrijk. De entree is 
gratis. Het Oude Theehuys is te 
vinden op het terrein van Dijk en 
Duin, entree Zeeweg. 

Visje eten op Balatonfüred-sofa
Castricum - De oude Balaton-
füred-bank op het pleintje bij de 
rotonde Kleibroek/Beatrixstraat 
is weggehaald en wordt vervan-
gen door een nieuwe. Het nieu-
we bankje wordt geplaatst als 
herinnering aan de opgeheven 
stedenband met de Hongaarse 
gemeente Balatonfüred die 22 
jaar heeft bestaan. De Balaton-
füred-sofa is mede mogelijk ge-
maakt door de opgeheven Stich-
ting Jumelage Castricum-Bala-
tonfüred. Mozaïekkunstenares 
Judith Lang uit Castricum heeft 
de bank ontworpen en is bezig 
het bankje te voorzien van moza-
iekwerk in Hongaarse stijl. 
“Het houdt me enorm bezig dit 
project”, vertelt zij. “Het komt 
puur uit mijn hart; mijn vader is 
Hongaars en mijn familie woont 
daar, het is dus een hele eer. 
Vandaar dat ik er zoveel tijd en 
liefde in stop.” Het project duurt 
wat langer dan verwacht, omdat 
de werkruimte te koud bleef om 
te kunnen plakken. “Ik kan mij 
nu helemaal uitleven in het oude 
pand van Smitveld waar de bank 
staat. Ik heb wel veel voorbe-
reid op matten in mijn eigen ate-
lier thuis. Maar het blijft een hele 
klus om ruim zes vierkante me-
ter te voorzien van glassteentjes.”
Er komen veel mensen helpen 

met plakken. “Vrienden, fans die 
ik over heb gehouden aan het 
Montessori-project en mensen 
die ik heb leren kennen tijdens 
het kunstproject CityCamp.” Ju-
dith maakte samen met leerlin-
gen een bank voor de Montis-
sorischool en bood tijdens City-
Camp gratis mozaïekworkshops 
aan. 
Tijdens het afscheid van burge-
meester Emmens-Knol heeft Ju-
dith haar een glazen hartje over-
handigd en uitgenodigd om die 

op de bank te komen plakken tij-
dens de opening. “Ik zou me ver-
eerd voelen als ze dat wil doen 
en ik kan zelf bijna niet wach-
ten totdat ik met mijn kindjes 
een visje kan eten op het bankje 
in het centrum van het dorp.” De 
nieuwe bank wordt in het mid-
den van het huidige hekwerk 
geplaatst met het zitgedeelte ge-
richt op de rotonde. Zittend op 
de bank zal de plataan aan de 
rechterzijde worden terugge-
plaatst. 

Donderdag 12 mei open 
avond van vrijmetselaars 
Castricum - De Castricum-
se vrijmetselaarsloge Branding 
houdt op donderdag 12 mei een 
open avond in gebouw De Een-
hoorn in Bakkum. Iedereen is 
welkom. Naast een lezing over 
de betekenis van de vrijmetse-
larij is er volop ruimte voor ge-
dachtewisseling. 
De vrijmetselarij is een instelling 
waarin mensen met diverse op-
vattingen in respect voor elkaar 
bijeenkomen. Op 12 mei zal de 
zaal zo zijn gearrangeerd dat ook 
anderen kunnen zien hoe vrij-
metselaars dat doen en op wel-

ke bijzondere wijze ze met el-
kaar communiceren. Elke bezoe-
ker krijgt desgewenst ook een 
persoonlijk antwoord van een 
aanwezige vrijmetselaar. Er zijn 
mannen-, vrouwen- en gemeng-
de vrijmetselaarsordes. Loge 
Branding is een mannenorde. De 
bijeenkomst vindt plaats in De 
Eenhoorn, Tweede Groenelaan 5 
in Bakkum begint om 20.00 uur. 
De toegang is vrij.

Meer informatie en een eventue-
le aanmelding: www.vrijmelaars-
loge–branding.nl. 

Jonge helden in Limmen
Limmen - Lisa van den Brink 
(16) en Gillian Temme (18) gaan 
de Holland frisbeetour rijden. In 
de meivakantie fietsen een week 
lang kriskras door Nederland 
voor het goede doel: het Natio-
naal MS-fonds. Deze kilometer-
vreters zullen onderweg natuur-
lijk het nodige bekijks hebben 

met hun speciale fietsen en bij-
zondere actie. Op zaterdag 7 mei 
tikken ze Limmen aan. in de Ou-
derenwinkel aan het Palet 1 zul-
len ze voorzien worden van een 
stevige lunch om daarna door te 
rijden naar de finish. Iedereen is 
welkom om ze aan te moedigen 
en uit te zwaaien!

Limmen - Zaterdag omstreeks 
16.25 uur hoorde een Alkmaar-
der een harde klap vanaf de 
Doelenstraat in zijn woonplaats. 
De man zag drie jongens bij zijn 
auto vandaan rennen. Toen hij 
ging kijken bleek het achterraam 
van de auto te zijn ingeslagen. 
Twee van de vluchtende jongens 
wisten te ontkomen. De derde 

Man (22) uit Limmen aangehouden
rende echter een doodlopende 
steeg in. De eigenaar van de au-
to ging er achteraan en toen hij 
de vernieler tegenkwam, kreeg 
hij direct een stomp in zijn ge-
zicht. De eigenaar wist de ver-
nieler vast te houden tot de poli-
tie hem over nam. De verdachte, 
een 22-jarige man uit Limmen, 
werd aangehouden.  
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Clusius College organiseert succes-
volle voorrondes Mission Olympic

Castricum - Op dinsdag 26 
april zijn door het Clusius Colle-

ge Castricum, met hulp van veel 
vrijwilligers van AV Castricum, 

de regionale voorronde atletiek 
‘Mission Olympic’ georganiseerd 
en gehouden. 
Op een zonovergoten atletiek-
terrein verzamelden zich 75 jon-
gens en meisjes uit het hele land 
om te strijden welke school als 
beste uit de bus zou komen op 
de onderdelen 80 meter sprint, 
kogelstoten met 2 kilo, versprin-
gen en 4 x 80 meter estafette. 
Van beide groepen gaan de vijf 
beste door naar de finale in het 
Olympisch stadion in Amster-
dam op vrijdag 10 juni.
De meisjes van het Clusius Col-
lege Castricum behaalden de 
tweede plaats en de jongens de 
derde.

Weekendcursussen bij Toonbeeld
Castricum - De komende peri-
ode organiseert Toonbeeld ver-
schillende workshops die een 
weekend of een hele week du-
ren. In het weekend van 14 en 15 
mei kan men modelschilderen 
op groot formaat.
In de weekends 21/22 en 28/29 
mei schildert men op locatie, af-
hankelijk van het weer buiten in 
bos of duin of, bij slecht weer, op 
een binnenlocatie in de directe 
omgeving van Castricum. 
In het weekend van 21 en 22 mei 
kan men ook met klei aan de 
slag: een intensieve workshop 
voor mensen die willen kennis-
maken met de techniek van het 

draaien op de draaischijf. In de 
cursus model in klei en krijt in 
het weekend van 2 en 3 juli kun-
nen doorgewinterde twee- of 
driedimensionale enthousiaste-
lingen maar ook volledig oner-
varen aanstormend talent aan 
de slag. 
Dit jaar maar liefst twee zomer-
weken bij Toonbeeld: De eerste 
week vindt plaats van 18 t/m 22 
juli. Onder leiding van Anja Vos-
dingh Bessem zijn er teken- en 
boetseerlessen en maakt men 
driedimensionale schetsen, 
soms naar (naakt)model, die 
men uitwerkt in grootse compo-
sities in klei. Onder leiding van 

Angèle van den Thillart gaan de 
deelnemers op pad met teken-
materiaal in de directe omgeving 
van Castricum om schetsen en 
tekeningen te maken.
De tweede week vindt plaats op 
22 t/m 26 augustus. Angèle van 
den Thillart organiseert dan een 
meer algemene teken- en schil-
dercursus waarin men de ver-
scheidene mogelijkheden bin-
nen het vak tekenen en schilde-
ren verkent. Anja Vosdingh Bes-
sem weidt de deelnemers in in 
de wereld van 2- en driedimen-
sionaal. 
Voor meer informatie: www.
toonbeeld.tv.

Nog meer Castricummers 
aan start Alpe d’HuZes
Sinds 24 jaar woon ik in Bergen op Zoom en elke week lees ik De Cas-
tricummer op internet. Ik wil weten wat er in mijn geboortedorp ge-
beurt. Zo lees ik ook elke week over de teams voor de Alpe d’HuZes uit 
Castricum. Vijf jaar geleden verloor ik mijn moeder aan slokdarmkanker. 
Mountainbiken is een hobby van mij en vorig jaar heb ik meegedaan aan 
de Roparun, samen met mijn zoon Martijn die toen vijftien jaar was. Mijn 
werkgever, Breman Install, sponsort ons dit jaar, want nu doen we mee 
aan de Alpe d’HuZes met een eigen team. Wij willen 30.000 euro opha-
len met ons team en we staan nu op ongeveer 26.000 euro. Dus er doen 
nog meer Castricummers mee om zoveel mogelijk geld in te zamelen 
voor de KWF en dit wou ik jullie even laten weten.
Theo van der Himst, http://deelnemers.alpe-dhuzes.nl/acties/theo-
himst/theo-van-der-himst/actie.aspx.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
19-04-2011: Bram Theodoor de 
Groot, zoon van M. de Groot en 
D.C.M. Hes, geboren te Bever-
wijk. 21-04-2011: Jop Antoni-
us, zoon van J. Koelman en E. 
Groot, geboren te Beverwijk. 22-
04-2011: Noah, zoon van C.H. 
Glorie en J. Tunteler, geboren te 
Alkmaar. 27-04-2-11: Lilyan Ali-
ne, dochter van J.H.C. Bakker en 
L.A. van Dalen, geboren te Cas-
tricum.
 
Wonende te Akersloot:
20-04-2011: Charlie Beentjes, 
dochter van C.J.N. Beentjes en 
M. van der Eng, geboren te Alk-
maar. 24-04-2011: Jimmy Sebas-
tiaan, zoon van S. Bakker en D.J. 
Swagten, geboren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
21-04-2011: Aay, Robbie en Ble-
ijendaal, Marion M.J., beiden 
wonende te Castricum. 26-04-
2011: Duncan P. van den Beld en 

Patricia A.G. van Wanrooij, bei-
den wonende te Castricum.                                                                                  
 
Huwelijken en partnerschap-
pen: 
26-04-2011: Zoon, Jacobus J. en 
Boer, Monica, beiden wonende 
te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
18-04-2011: Bosse, Karl H. oud 
78 jaar, overleden te Amsterdam, 
gehuwd met M. Flohil. 21-04-
2011: Pasman, Jan Cornels, oud 
91 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met A.H.G. Donswijk. 
22-04-2011: Schermer, Frederica 
L., oud 65 jaar, gehuwd met C.M. 
Poel, overleden te Beverwijk. 23-
04-2011: Glorie, Willibrordus P., 
oud 82 jaar, gehuwd met J.T.J. 
Poel, overleden te Alkmaar. 25-
04-2011: Brouwer, Jan J. oud 66 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met A.M. van Dam. 26-04-
2011: Willemse, Petronella D.A., 
oud 76 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met C.J. Dam.

‘Met andere ogen’
Castricum - Problemen met 
het zien ontstaan bij ouderen 
vaak langzaam. In veel gevallen 
merkt men de beperking niet op, 
of er wordt onterecht gedacht 
dat dit ‘nou eenmaal bij het ou-
der worden hoort’. De omgeving 
kan soms een cruciale rol spe-
len in het signaleren van visue-
le problemen bij ouderen. Tijdi-
ge signalering kan een positieve 
bijdrage leveren aan de kwaliteit 
van leven, aan het terugdringen 
van eenzaamheid en het verbe-
teren van de gezondheidssitua-
tie van ouderen.
Stichting Welzijn Castricum heeft 
Visio, expertisecentrum voor 
slechtziende en blinde mensen, 
uitgenodigd om uitleg te ge-
ven over de meest voorkomen-
de oogaandoeningen en hoe de-

ze te herkennen. Daarbij ver-
telt Visio wat zij kunnen beteke-
nen voor mensen met een (be-
ginnende) visuele beperking. Tij-
dens de bijeenkomst zijn voor-
beeldhulpmiddelen aanwezig, 
Visio geeft hierover uitleg. De in-
formatieve bijeenkomst is voor 
ouderen met een (beginnende) 
visuele beperking en hun man-
telzorgers en/of hulpverleners.
De voorlichtingsbijeenkomst 
vindt plaats op dinsdag 17 mei 
van 13.30 tot 15.30 uur in ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 5. Aan deelna-
me zijn geen kosten verbonden. 
Men dient zich voor 16 mei aan 
te melden bij de balie van Stich-
ting Welzijn Castricum of via in-
fo@welzijncastricum.nl  of 0251-
656562.

‘Reis door Peru’ bij KBO
Limmen- In de serie themamid-
dagen georganiseerd door de 
KBO Activiteitencommissie Lim-
men vindt de laatste middag van 
dit seizoen plaats op donder-
dag 12 mei, zoals gebruikelijk 

in de Vredeburg, aanvang 14.00 
uur. De dialezing wordt verzorgd 
door mevrouw Hoogerhuis uit 
Oudorp. Zij neemt het publiek 
mee op haar reis door Peru. De 
reis begint bij de hoofdstad Lima 

en vervolgens naar het haven-
tje van Pisco, Ballestas eilanden, 
Nasca-lijnen, Arequipa, het San-
ta Catalina klooster, Colca Can-
yion, Titicaca-meer, het eiland 
Amantani, Cusco, Pisac. De reis 
eindigt in de oude Inca-stad Ma-
chu Picchu. Senioren uit Limmen 
en omgeving zijn welkom.
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“Dag Frederiek, bedankt!”
Uitgeest - Na afloop van de 
raadsvergadering van 28 april 
werd de bode Frederiek de Vis-
ser door burgemeester Mieke 
Baltus toegesproken en bedankt 

voor haar inzet voor de gemeen-
teraad gedurende 22 jaar. Ge-
boren in 1948 en dus vóór 1950 
kan zij nog gebruik maken van 
de vut-regeling. 

Het sociale leven in Uitgeest 
aan het begin van de oorlog
Uitgeest - De vitrine in het His-
torisch Informatie Punt in ves-
tiging Uitgeest van Bibliotheek 
IJmond Noord, is voor de laat-
ste keer door Wim Degeling ver-
verst. De krantenartikelen en ad-
vertenties die nu gepresenteerd 
worden behoren tot de laatste 
gedrukte informatie. In de peri-
ode1942-1945 werden er geen 
kranten gedrukt. De oorlog is nu 
echt begonnen en het sociale le-
ven in Uitgeest is drastisch ver-
anderd. Deze tentoonstelling is 
nog te zien tot 10 mei aanstaan-
de tijdens openingstijden van de 
bibliotheek. Ook komende win-
ter (ijspret in Uitgeest) en vol-
gend jaar zomer (de kermis door 
de jaren heen) kan men weer 
genieten van de krantenartike-

len en advertenties van Wim De-
geling.  

PvdA ging onder druk overstag

Uitgeest tegen plan Kagerhoek
Uitgeest - Dat de raad maar be-
slist en de bevolking weinig in-
vloed heeft, is niet helemaal 
waar. Er zijn zó veel reacties van 
Uitgeesters tegen het plan Ka-
gerhoek in dag- en weekbladen  
gekomen, dat ook de PvdA, die 
eerst vóór het plan was, het nu 
toch maar beter achtte overstag 
te gaan naar de andere kant. En 
dat scheelde meteen twee kost-
bare stemmen meer naast die 
van D66 (drie) en de PU (vier), 
die al vanaf het begin tegen het 
plan waren. Een publicatie in de 
kranten, dat de PvdA in plaats 
van vóór nu tegen was, zorgde er 
in één klap voor, dat vóórdat de 
raad donderdag 28 april bijeen-
kwam het al duidelijk was dat 
met een stand van negen tegen 
en zes vóór het hele plan niet 
doorging.

Ook de Acties Uitgeest hebben 
voor het nodige tegengewicht 
gezorgd in diverse publicaties. 
Als spreker voorafgaand aan ge-
noemde raadsvergadering sprak 
Frank du Long, tevens woord-
voerder namens de Vereniging 
Nederlands Cultuurlandschap 
en alle groene organisaties uit 
de provincie Noord-Holland. “De 
Uitgeester bevolking wil niet bij 
de Metropoolregio Amsterdam 
behoren”, zo zei hij. “Ons dorp 
dient groen en kleinschalig te 
blijven. De politiek zal daar invul-
ling aan moeten geven met be-
houd van identiteit en zelfstan-
digheid. Ambities om dit mooie 
gebied te ontwikkelen met he-
le grote winkels lijkt velen geen 
haalbare kaart. Daarbij heeft Be-
verwijk ook aangekondigd plan-
nen te willen ontwikkelen waar-
bij veel kooppubliek (schatting 
zes miljoen per jaar) aangetrok-
ken zal worden.” Eveneens Fred 
Sanders maakte namens pro-
jectontwikkelaar Chranita ge-
bruik van het spreekrecht voor-
afgaande aan de raadsverga-
dering. Hij sprak van een goe-
de planvorming en beloofde zijn 
best te zullen doen. “Het project 
loopt nu een jaar”, zo zei hij.

Motie PvdA
Dat er in de toekomst niet nog 

eens over bebouwing zal wor-
den gesproken, is niet hele-
maal zeker. Als in een later sta-
dium de A8/A9-verbinding een 
feit zal zijn, zullen er weer gega-
digden zijn, die met plannen ko-
men. Om dan een goed voorbe-
reid plan klaar te hebben liggen 
zag de PvdA donderdag het nut 
van een motie in.. De motie werd 
aangenomen. 

Motie PU en D66
Ook de PU en D66 kwamen met 
een motie, waarin onder meer 
het college werd verzocht  om de 
raad in een vroeg stadium te be-
trekken bij het opstellen van een 
visie op het gehele buitenge-
bied van Uitgeest op basis waar-
van het concept voorontwerpbe-
stemmingsplan ‘Buitengebied’ 
kan worden opgesteld. Die vi-
sie kan tevens dienen om onge-
wenst tussentijdse ontwikkelin-
gen vóór te zijn. Ook deze mo-
tie werd met meerderheid van 
stemmen aangenomen.  

Wil Spaanderman (CDA), van-
af het begin vóór het plan Ka-
gerhoek, mede door het eco-
nomische aspect voor de toe-
komst, verweet de PvdA en ook 
D66 een knieval voor de publie-
ke opinie te hebben gemaakt. 
“Waar hebben we het over? De 
Kagerhoek is niets meer dan een 
maïsakker”, zo zei hij. “Jammer, 
dat het allemaal zo gelopen is, 
het heeft ons allemaal veel werk 
en veel geld gekost. Het zou een 
impuls voor een goede financië-
le situatie van Uitgeest hebben 
kunnen zijn. Vreemd is het ook, 
dat twee van de drie collegepar-
tijen het voorstel van hun eigen 
college niet steunen. Wordt het 
niet tijd om aan onze toekomsti-
ge inkomsten te denken? Wordt 
er wel winst gemaakt bij de her-
structurering van het sportpark? 
Het plan Waldijk is nog lang niet 
af en het laatste deel verloopt 
moeizaam. En dan gaat het Mill-
house een miljoen kosten en zijn 
er nog de nodige kosten voor 
ons zwembad ‘De Zien’.” 

Standpunten fracties
Ook de VVD is vóór bebouwing. 

Karel Mens: “Het had de werk-
gelegenheid een impuls kun-
nen geven. “Het is toch grenze-
loos naïef om niet aan de toe-
komst te denken.” Hij verweet 
de gemeente niet bestand te 
zijn tegen project-ontwikkelaars. 
Tromp van D’66 stelde voor om 
een visie op het gehele buiten-
gebied op te stellen. De PU heeft 
vanaf het begin een duidelijk on-
wrikbaar standpunt omtrent de 
Kagerhoek ingenomen. Guus 
Krom van de UVP was vanwe-
ge te verwachten broodnodige 
inkomsten vóór het plan, maar 
is tegen het opofferen van nog 
meer groen. “Wij hebben al ge-
noeg groen opgeofferd door be-
bouwing in De Koog, De Kleis en 
De Waldijk”, zo zei zij. “Dat was 
vroeger een prachtig weidege-
bied. Hoe gaan wij om met het 
buitengebied?” vroeg zij zich af. 
“Net als boer Kaag hebben ook 
vele andere boeren geen opvol-
ger.”

Tenslotte was het woord aan 
de verantwoordelijke wethou-
der van ruimtelijke ordening, Piet 
Linnartz. “Wij zijn hier bij elkaar 
om een besluit te nemen of wij 
het zinvol of niet zinvol vinden 
om het concept voorontwerp-
bestemmingsplan van 13 janu-
ari van dit jaar inhoudelijk en 
op juistheid te toetsen ten ein-
de omtrent de wenselijkheid van 
het initiatief een principebesluit 
te kunnen nemen”, zo zei hij. 

“U beslist nu niet, maar neemt 
een voorschot op een visie. U 
moet als fracties ook beslissin-
gen nemen betreffende de fei-
ten, die er zijn. Het is duidelijk, 
dat alle partijen het vreselijk be-
langrijk vinden om te weten of 
de verbinding A8/A9 doorgang 
zal vinden. De gemeenten Vel-
sen, Zaandam, Heemskerk en 
Uitgeest geven de voorkeur aan 
de Heemskerkvariant en ook de 
provincie steunt dat. Wij doen 
niet mee aan de financiering van 
de A8. Van het totaalbedrag van 
160 miljoen zou Uitgeest 700.000 
euro moeten betalen. De provin-
cie gaat voorfinancieren.” (Mar-
ga Wiersma) . 

Duif van Rodenburg 
Frank is allersnelste
Uitgeest - Voor zaterdag 30 april 
stond de vierde Vitessevlucht op 
het programma bij de Vliegende 
Vleugels. De stevige oostenwin-
den van de laatste dagen werd 
ook voor deze zaterdag afgege-
ven. Voor die dag dus een on-
gunstige uitgangspositie aan de 
start van deze wedvlucht vanuit 
het Belgische Nijvel. 
Met een straffe NNO-wind op 
kop mochten de duiven ‘s mor-
gens om 8.00 het luchtruim kie-
zen voor een afstand van 222 
km. Die dag waren er zestien 
deelnemers met 313 duiven in 
cours. Om 10.46.58 melden de 

eerste duif zich in Uitgeest bij 
de sterk presterende liefhebber 
Frank Rodenburg met een hoog-
ste snelheid van 1305,868 me-
ter p. minuut ( ruim 78km p/uur). 
Uitslag op zaterdag 30 april van 
de eerste drie liefhebbers: 1-17-
23-55-57-73e  Frank Roden-
burg,  2-5-7-32-46-74-77e Dirk 
de Bruin en 3-78e Wim Roden-
burg. De taart van de week ging 
naar Henk Brondijk met een van 
z’n een duiven op de 50e plaats. 
Frank Rodenburg veroverde 
in het rayon B een fraaie elfde 
plaats. Op de foto een blije Frank 
Rodenburg. 

Regio - Op zondag 8 mei is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk een le-
zing over de de Wolfschanze en 
de aanslag op Hitler. In de Twee-
de Wereldoorlog had Adolf Hit-
ler een hoofdkwartier te velde 
genaamd ‘Wolfschanze’. In 1944 
vond hier een bomaanslag, door 
Klaus von Staufenberg op Hitler 
plaats. De lezing begint om 14.00 
uur en wordt gegeven door Wil-
lem Kleijn. Het museum is die 
dag geopend tussen 10.00 en 
17.00 uur te bezoeken. 

‘Wolfschanze’
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Voldin XC2 is kampioen!
Uitgeest - Voldin XC2 is een vol-
leybalteam bestaande uit speel-
sters van Voluit uit Uitgeest en 
speelsters van Odin uit Heems-
kerk. Eind maart werd de laatste 

wedstrijd gespeeld, maar om-
dat de andere teams de com-
petitie nog uit moesten spelen, 
werd pas later duidelijk dat Vol-
din XC2 kampioen was gewor-

Nog meer kampioenen
Uitgeest - Vorige week waren 
er al heel wat winnende teams 
te zien in de Uitgeester Cou-
rant, maar dat was nog niet alles. 
FC Uitgeest D5 is weer glansrijk 
kampioen geworden in een ge-
heel nieuwe samenstelling. i
D8 van FC Uitgeest is een echt 
vriendenteam, maar er wordt wel 
fanatiek gespeeld. Het resultaat 
is het kampioenschap. Ook C3 
is kampioen geworden. Na een 
spannend seizoen namen de 
kansen op een kampioenschap 
meer en meer toe. De uitwed-
strijd tegen Saenden C1 hakte 
uiteindelijk de knoop door. 

den. De meiden spelen al voor 
het tweede seizoen samen en 
trainen twee maal per week. Het 
spel werd gedurende het jaar 
steeds beter. Bij de laatste trai-
ning werd het team gehuldigd 
door Cor Jeursen, voorzitter van 
de jeugdcommissie  van Odin. 

Uitgeest - Zeven jaar na het 
leggen van de eerste steen lijkt 
het erop dat de binnenkant van 
de kerk in Prijedor nu eindelijk 
klaar komt. De laatste attributen 
die nog in Uitgeest staan opge-
slagen, kunnen worden heenge-
bracht. 

De bewoners zijn ondertussen 
nog steeds erg arm. Er is nauwe-
lijks geld voor kleding, voedsel 
en hout om te stoken. Om daar 
een oplossing voor te bieden 

Spullen gezocht voor 
snuffelmarkt Prijedor

wordt een snuffelmarkt gehou-
den op zaterdag 28 mei van 9.30 
tot 14.30 uur op het plein van de 
Binnenmeerschool. 

Vanaf deze week wordt be-
gonnen met het inzamelen van 
bruikbare spullen. Daarvoor kan 
men contact opnemen met Co 
Heine (311982), Fetze Pijlman 
(313632) of Han Scheerman 
(311019). Voor de verloting met 
het Rad van Avontuur wordt ge-
zocht naar nieuwe artikelen.   

Inschrijven Huttenweek
Uitgeest - Het wordt weer tijd 
om in te schrijven voor de Hut-
tenweek. Het timmerfestijn wordt 
dit jaar gehouden van 29 augus-
tus tot 2 september. Alle kinde-
ren van de groepen vijf tot en 
met acht van de basisschool of 
die bij begin van de Huttenweek 
minimaal acht jaar oud zijn, kun-
nen zich inschrijven. De voorin-
schrijving vindt plaats woens-
dag 18 mei plaats van 15.00 tot 
16.00 uur en van 19.00 tot 20.00 
uur in het speeltuingebouw aan 

de Middelweg. Aan het einde 
van de avond zullen driehonderd 
kinderen worden ingeloot voor 
deelname aan de Huttenweek. 
De volgende dag is op www.hut-
tenweek.nl te lezen wie is inge-
loot of in de Uitgeester Courant 
van de week daarop. Daar is  ook 
te lezen op welk tijdstip op 26 
mei tussen 19.00 en 20.30 uur er 
definitief ingeschreven kan wor-
den. Dan moeten ook de deelna-
mekosten van 20,00 euro worden 
betaald. 

Klas voert actie tegen 
bebouwing Kagerhoek
UItgeest - Tijmen Ypma, uit klas 
7b van De Wissel, heeft opge-
haalde handtekeningen tegen 
de Kagerhoek overhandigd aan 
mevrouw Van der Zee en de heer 
Dubelaar, raadsleden van de PU. 
Het waren er zo’n tweehonderd.  

Tijmen kwam spontaan op het 
idee een handtekeningenactie te 
beginnen tegen een winkelcen-
trum op de Kagerhoek.

“Ik vind dat de natuur moet blij-
ven om lekker te kunnen fiet-

sen, want de Randstad wordt al 
veel en veel te vol. Anders moet 
je eerst een heel stuk rijden om 
natuur te zien als het zo door-
gaat. En het is onzin om nog 
meer winkels te plaatsen, want 
we hebben al genoeg in Uitgeest 
en Heemskerk!” 
De handtekeningen zijn opge-
haald alle leerlingen van klas 7b. 
Jan Dubelaar  heeft ze vervol-
gens overhandigd aan de bur-
germeester.
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Twee prachtfilms in 
Filmhuis De Zwaan

Uitgeest - De twee laatste films 
van dit seizoen worden deze 
maand vertoond in  Filmhuis de 
Zwaan. Op vrijdag 13 mei is de 
Argentijns/Spaanse thriller El 
Secreto de Sus Ojos te zien en 
op zondag 29 mei de biografi-
sche film Nowhere Boy, over de 
jeugd van John Lennon.
El Secreto de Sus Ojos (The se-
cret in their eyes) won in 2010 

de Oscar voor beste buitenland-
se film. Op het einde van de twin-
tigste eeuw is Benjamin Esposito 
een gepensioneerde man die zijn 
leven heeft doorgebracht als een 
strafrechtelijke onderzoeker. Hij 
besluit een roman te schrijven 
gebaseerd op een oude zaak uit 
1974, waarin een mooie vrouw 
op brutale wijze werd verkracht 
en vermoord. 

Nowhere Boy: Liverpool, 1955. 
Lennon is een intelligente maar 
gevoelige tiener die gevangen 
zit tussen zijn tante Mimi en zijn 
moeder. Hij probeert te ontsnap-
pen aan de geheimen van zijn 
familie en in rock ’n roll vindt hij 
de ideale ontsnappingsmogelijk-
heid en in ene Paul McCartney 
een onvoorwaardelijke vriend. 
Beide films beginnen om 20.15 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt en kosten 5 
euro, inclusief een kopje koffie of 
thee vooraf. Bender haast zich suf!

Uitgeest - In Theater de Zwaan 
speelt op zaterdag 14 mei om 
20.15 uur Bender, een Haarlem-
se muziekgroep van liedjesma-
ker en zanger Bert Vissers, gita-
rist Tom Bak en contrabassist Jos 
Caspers. Eigenzinnige muzikan-
ten die na verschillende muzika-
le omwegen doen wat ze ‘t aller-
liefste doen: mooie, eigen Ne-
derlandstalige liedjes maken en 
spelen in kleine, intieme theater-
zaaltjes.  De liedjes van Bender 
gaan veelal over dingen waar we 
ons graag aan voorbij ‘haasten’, 
maar die eigenlijk niet te ont-
lopen zijn. Liedjes die raken en 
ontroeren. De teksten van Bert 

Vissers (niet verwarren met de 
beroemde cabaretier), zijn po-
etisch van toon en spelen een 
bepalende rol in de muziek van 
Bender. Goed te horen is dat ar-
rangeur/gitarist Tom Bak en con-
trabassist Jos Caspers zich ja-
renlang gewijd hebben aan ver-
schillende muziekstijlen, varië-
rend van flamenco, latin, pop tot 
gipsy-jazz. De drie veertigers lij-
ken met Bender een nieuwe weg 
ingeslagen te zijn, waarbij de 
hang naar eenvoud en soberheid 
de boventoon voert. 

Kaartverkoop: digitaal: www.
dorpshuisdezwaan/programma/

reserveren of via e-mail: kaart-
verkoopdezwaan@gmail.com. 
Voorverkoop bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 te Uit-
geest. Aan de deur van het thea-
ter: op de avond van de voorstel-
ling Toegangsprijs is 8 euro. 

Gemeente Uitgeest verzuimt tij-
dig te besluiten over Meerpad!
De gemeente Uitgeest heeft het ontwerpbestemmingsplan Meerpad op 
24 december 2010 voor de tweede keer gedurende zes weken ter inzage 
moeten leggen vanwege een eerder gemaakte fout. Nu is men opnieuw 
in de fout gegaan door het bestemmingsplan niet tijdig vast te stellen. 
De termijn van terinzagelegging eindigde op 3 februari. Vervolgens dient 
de gemeenteraad dan binnen twaalf weken tot een vaststelling van het 
bestemmingsplan te besluiten. De termijn hiervoor sloot op 28 april. 
De gemeenteraad heeft verzuimd te besluiten en is daardoor ernstig 
in gebreke gebleven. De hiervoor genoemde beslistermijn van twaalf 
weken dient bezien te worden als een termijn van orde. Dit betekent dat 
de gemeenteraad ook na afloop van de beslistermijn bevoegd blijft om 
het bestemmingsplan uiteindelijk vast te stellen. Echter, overschrijding 
van de beslistermijn heeft een aantal rechtsgevolgen met betrekking tot 
de aanhoudingsplicht van aanvragen. De bescherming van het bestem-
mingsplan op basis van het genomen ontwerpbesluit is als het ware 
weggevallen. Aanvragen overeenkomstig het oude bestemmingsplan 
kunnen dan weer worden ingediend. Een sanctie op de overschrijding 
van de beslistermijn is ook dat het aanhouden van een lopende aanvraag 
komt te vervallen. Bestaande aanvragen dienen dus opnieuw ingediend 
te worden en ook opnieuw ter inzage worden gelegd. 
In januari zonden wij de gemeente voor de tweede keer onze aange-
scherpte zienswijze toe. Als men onze zienswijze goed leest, dan kan 
men niet anders dan tot de conclusie komen dat er met dit plan veel 
mis is. Men tracht net als de vorige keer, zoals bij de bouw van het ap-
partementencomplex de Engelbewaarder aan de andere zijde van het 
Meerpad, over onze argumenten heen te walsen. Hierdoor voorzien wij 
opnieuw langdurige juridische procedures. 
Willem van den Berg, Hans Heijne Uitgeest. (Ingekort door de redactie).

Uitgeest - De politie heeft het 
rijbewijs ingevorderd van een 
18-jarige scooterbestuurder, die 
onder invloed van alcohol had 
gereden en betrokken was ge-
weest bij een aanrijding met een 
personenauto. Deze aanrijding 

Rijbewijs kwijt vond plaats op de Parallelweg 
in Uitgeest. De scooterbestuur-
der had te laat een personen-
auto aan zien aankomen en kon 
niet meer op tijd uitwijken, waar-
door een aanrijding ontstond. De 
politie heeft zijn rijbewijs inge-
vorderd en tegen hem is proces-
verbaal opgemaakt.

Dyon Starreveld goed op weg 
bij skatetoernooi voor de jeugd

Uitgeest - Op 27 maart en 10 
april waren de eerste jeugdska-

Starreveld tweede achter Jarno 
Botman. In Medemblik was Dyon 
de sterkste voor Jordy van Wor-
kum en Jarno Botman. De eerste 
landelijke wedstrijd was zwaar 
met veel concurrentie. Uit heel 
Nederland waren pupillen jon-
gens 1 gekomen om te strijden 
voor een plaats voor het NK in 
Heerde. 
Om hier aan mee te doen moet 
men bij de eerste 25 van Neder-
land zitten. Dyon, die voor de 
eerste keer meedeed, eindig-
de op de vijftiende plaats. Dyon 
behaalde de eerste plaats bij de 
Van Lingen competitie in Zwaag-
westeinde en Wolvega. 

Na twee wedstrijden staat Dyon 
bovenaan in het klassement van 
de pupillen 1 jongens. Dit lever-
de hem een plek in het Stone In-
lineskate Team op, waar hij vanaf 
26 april het nieuwste lid is. 

tetoernooien. In Purmerend werd 
de 11-jarige Uitgeester Dyon 
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MOEDER VERDIENT HET LEKKERSTE !!
Verras haar op Moederdag, met o.a. ’n heerlijk ontbijt op bed.....

Van woensdag t/m woensdag:

MOEDERDAG ONTBIJTBROODJES
’n verrukkelijk ass. per zak € 2,50 !!
Dit weekend: 

VERSE AARDBEIEN HART SLOF
met slagroom ! 8-10 pers. € 12,50 !!

Tip ! Feestelijke bonbons, speciaal voor Moederdag.....doen !!

www.bakkerijputter.nl

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426
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Down met Johnny Rocks! vanaf dinsdag op tv

“Oprichting Garden of Love 
mooiste tijd van mijn leven”

Regio - Dinsdag vond de pers-
presentatie plaats in Panama en 
de verrassing was groot. “Ze zijn 
goed, echt supergoed”, was een 
van de reacties. Onder aanvoe-
ring van Johnny de Mol hebben 

vier jongens en een meisje, allen 
met een verstandelijke beper-
king, een band gevormd. André 
Reimes uit Velserbroek bedacht 
de naam: The Garden of Love. En 
in tegenstelling tot wat de naam 

doet vermoeden, speelt de band 
uitsluitend ruige rockmuziek. 
Evan is het nummer waarmee de 
band wil doorbreken. “Dat gaat 
over vreemdgaan”, vertelt André 
met een brede grijns. 

Voor het tv-programma Down 
met Johnny kwam De Mol vorig 
jaar in contact met zanger André 
(33) en gitarist Mike Walker (26) 
uit Castricum die toen nog sa-
men in de band Hades speelden, 
een initiatief van Muziekschool 
Heemskerk. Hij volgde de twee 
jongens een aantal dagen en dat 
was te zien op tv in Down met 
Johnny. “Een prachtige ervaring”, 
volgens De Mol. Het program-
ma eindigde met de wens van 
André dat hij eigenlijk een ech-
te band wilde oprichten. Johnny 
bedacht toen een vervolg op zijn 
programma: Down met Johnny 
Rocks! BlazHoffski TV-Producti-
ons van Erik van der Hoff en Dan 
Blazer werd ingeschakeld en 
Johnny ging in opdracht van Ve-
ronica aan de slag met de twee 
jongens. “Er moest een drum-
mer komen en een bassist en 
het liefst ook een zangeres”, ver-
telt André. “Met drummer Cesar 
Zuiderwijk van de Golden Ear-
ring hebben we Nils Moor uit-
gekozen als de beste drummer, 
die is echt heel goed! Daarna 
hebben we Tobias Rabelink ont-
moet. Bas van Wageningen, bas-
sist van Di-rect, hielp hem een 
stukje verder. Toen hebben we 
een echte talentenjacht gehou-
den voor een zangeres.” 
De vier jongens vormden de ju-
ry en André gaf royale cijfers als 
een achtenhalf en een kwart en 
Mike maakte van een mager vijf-
je na wat protest van een zan-
geres een dikke acht. Albertine 
van Walsem uit Den Haag werd 
terecht uitgekozen als de bes-
te zangeres. In de Nozem en de 
Non in Heemskerk werd vervol-
gens wekelijks een dag lang ge-
oefend onder leiding van mu-
ziekdocent Hans Chialastri. 
Mike bewondert Spike van de 
band Di-rect. En het was Spike 
die hem opwachtte in Den Haag 
om samen een nieuwe gitaar 
te kopen. “Het klikte meteen”, 
zegt Mike. “We hebben zo gela-
chen. We zij daarna naar de stu-

dio gegaan van Di-rect, The Ba-
sement. Hebben we met de rest 
van beide bands lekker samen 
gejamd.” In dezelfde studio, van 
AT Productions van Edwin Jan-
sen, werd de cd Evan opgeno-
men. Het was ook Edwin Jansen 
die de foto van de band aan zijn 
‘Wall of Fame’ hing en de groep 
wegwijs maakte in het artiesten-
bestaan. Halina Reijn gaf een 
workshop acteren en er vonden 
opnames plaats op het dak van 
het kantoor van de Volkskrant. 
“Het werd steeds gekker”, grin-
nikt Mike. “We werden daarna 
op de foto gezet door popfoto-
graaf Kees Tabak, we kregen T-
shirts met een stoer logo ge-
maakt door onze collega Bart de 
Pagter en we mochten backsta-
ge bij Kane die in de Ahoy op-
trad. Daar hebben we ook opge-
treden, maar dan alleen voor Ka-
ne. Dat vond ik het allermooiste, 
stonden we daar op zo’n enorm 
podium. De bassist van Kane 
heeft nog met Herman Brood 
gespeeld en daar heb ik mee ge-
praat!” Tegelijk wijst Mike naar 
zijn T-shirt waarop het hoofd van 
Herman Brood staat afgebeeld. 
Hij is fan. 

Na de try-out in de Nozem en de 
Non voor genodigden en beken-
de Nederlanders als de jongens 
van Di-rect en zangeres Miss 
Montreal, maakte Johnny de Mol 
bekend waar de band op 5 mei 
speelt: Bevrijdingspop in Zwol-
le waar vorig jaar 160.000 men-
sen op afkwamen. Het maakt de 
bandleden eigenlijk niet eens zo 
veel uit of ze veel bekendheid 
krijgen. André: “Dankzij John-
ny is onze wens nu al helemaal 
uitgekomen.” En Mike besluit: 
“De oprichting van The Garden 
of Love was de mooiste tijd van 
mijn leven.” 
Op dinsdag 10 mei is de eerste 
aflevering van de serie Down 
met Johnny Rocks! te zien op Ve-
ronica om 20.30 uur. (Foto: Kees 
Tabak). 

Verdachten duinbranden weer vrijgelaten
Bakkum - De politie heeft zon-
dag twee mensen aangehouden 
in het duingebied als verdach-
ten van de vele branden die het 
duingebied teisteren. De twee 
jongens bleken echter niets met 
de branden te maken te hebben. 
Zij werden bij het strand in Ber-
gen aan Zee aangehouden om-
dat ze met zwarte vegen op han-
den en gezicht rondliepen en 
naar brand roken. De twee had-
den geholpen met een tractor die 
pech had op het strand. Doordat 
zij op het strand in de rook van 
de omvangrijke duinbrand ston-
den, roken zij naar brand. 

Op woensdag 27 april heeft er 
korte tijd brand gewoed in de 
duinen tussen Egmond en Cas-
tricum, nabij het uitkijkduin aan 
de Oldenborgweg. Omdat de py-
romaan van Bergen en Schoorl 
nog steeds actief is, wordt bij ie-
dere duinbrandmelding met veel 

voertuigen en personeel uit-
gerukt. Het vuur was snel on-
der controle. Een klein gebied 
van circa 100 m2 werd aange-
tast door het vuur. Donderdag-
ochtend is de autospuit van Cas-
tricum nog uitgerukt om de col-
lega’s van Schoorl te assisteren, 
maar bij aankomst in Schoorl 
werd er net brandmeester ge-
geven. De brandweer moest za-
terdagmiddag om kwart voor vijf 
uitrukken na de Staringweg in 
Egmond-Binnen voor een duin-
brand. Dat bleek te gaan om 
een kleine brand. Nog geen drie 
kwartier later was er een duin-
brand in Bergen aan Zee. De 
brandweer kon na twee en half 
uur brand meester geven. 
Zondagmiddag woedden drie 
duinbranden bij Petten, Sint 
Maartenszee en Schoorl. In 
Schoorl werd pas maandag-
avond brand meester gegeven. 
(Foto: Lucas Hazes). 
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Werken naar vermogen?
Castricum - De PvdA wil dat de 
gemeente Castricum niet tekent 
voor het akkoord met het kabi-
net over de onderkant van de ar-
beidsmarkt. “Door de bezuini-
ging van twee miljard, worden 
mensen die aan het werk gehol-
pen moeten worden veroordeeld 
tot een uitkering. De bezuini-
ging maakt deel uit van het on-
derhandelingsakkoord dat is af-
gesloten met de Verenigde Ne-
derlandse Gemeenten. Gemeen-
teraden en Provinciale Staten 
moeten dat akkoord nog be-
spreken. PvdA Castricum roept 
in een motie de gemeente op dit 
deel van het bestuursakkoord af 
te wijzen. Op 8 juni aanstaande is 
het VNG-congres waar gemeen-
ten over het onderhandelingsak-
koord hun stem gaan uitbren-
gen.” Aan het woord is fractielid 
Peter Verduin. “Deze bezuiniging 
betekent dat er geen geld over 
is om mensen aan het werk te 
helpen. Dus creëer je een nieu-
we generatie uitkeringsafhanke-
lijken. Dat staat zo haaks op wat 
we met zijn allen willen, name-

lijk mensen aan het werk helpen. 
De gemeente heeft het al moei-
lijk genoeg om de begroting de 
komende jaren rond te krijgen. 
Dan is het ondoenlijk nieuwe ta-
ken erbij te krijgen van de lande-
lijke overheid zonder dat we ge-
noeg middelen krijgen om het uit 
te voeren.” 
De gemeente moet de nieuwe 
wet Werken naar Vermogen uit-
voeren. Een belangrijk element 
in het bestuursakkoord is dat 
de wwb, wsw en wajong worden 
samengevoegd in een wet Wer-
ken naar Vermogen. Gemeen-
ten krijgen de verantwoordelijk-
heid voor de re-integratie van 
mensen in de wwb, wsw en wa-
jong, maar de benodigde midde-
len ontbreken.
De fractie van de PvdA gemeen-
te Castricum roept de gemeente 
dan ook op dit onderdeel zo snel 
mogelijk uit het bestuursakkoord 
te halen en het VNG te verzoe-
ken een nieuw traject te begin-
nen om alsnog goede financiële 
afspraken te maken over de uit-
voering van de nieuwe wet. 

Goed jaar voor Muttathara

Castricum - Uit het jaarverslag 
van de Stichting Castricum helpt 
Muttathara blijkt dat het jaar-
inkomen 2010 weer stabiel ge-
bleven is. Voorzitter Hans Rook 
toont zich gelukkig met deze 
stabilisatie. Ook nu de economie 
zich nog altijd niet heeft hersteld 
biedt de winkel een zeer ruim 
aanbod van allerhande verkoop-
bare artikelen, zoals (kinder)kle-
ding, serviezen, meubels, boe-
ken, tv’s, gordijnen, stereo’s en 
nog veel meer.
Dankzij de winkelopbrengst en 
diverse giften kon Muttathara 
51 projecten financieel onder-
steunen: 36 projecten in India, 
9 projecten in Afrika, 2 projec-
ten in Midden- en Zuid-Ameri-
ka. Daarnaast ontvingen 4 Cas-

tricumse jongeren een dona-
tie voor hun stage of werkerva-
ring in een ontwikkelingsland. In 
2010 was het totaalbedrag aan 
donaties 234.555 euro.
Met de toekenning van donaties 
houdt de projectgroep ook re-
kening met de acht Millennium-
doelen zoals die in 2000 door de 
Verenigde Naties zijn bepaald. 
De VN streeft ernaar dat de-
ze doelen in 2015 gerealiseerd 
zijn: het uitbannen van extre-
me armoede en honger, alle jon-
gens en meisjes naar school, ge-
lijke rechten voor mannen en 
vrouwen, minder vrouwensterf-
te door zwangerschap, het stop-
pen van verspreiding van ziektes 
zoals Aids en malaria, een meer 
duurzaam leefmilieu en eerlijke 

handel, schuldenverlichting en 
hulp. Geïnteresseerde bezoekers 
kunnen ook projectinformatie 
in de winkel bekijken. Direct na 
binnenkomst is er aan de rech-
terwand een ruimte waar onder 
andere foto’s hangen. Vanaf half 
mei hangen daar ondermeer fo-
to’s van het werkbezoek eerder 
dit jaar, toen de secretaris van 
de stichting samen met voorma-
lig burgemeester Emmens een 
groot aantal projecten in India 
bezocht.
Het jaarverslag ligt in de winkel 
en is te zien via www.muttatha-
ra.nl. De openingstijden van de 
winkel op de Castricummerwerf 
zijn dinsdag en donderdag van 
10.00 tot 15.00 uur en zaterdag 
van 10.00 tot 14.00 uur. 

Moederdag-rondvaart-
brunch-arrangement
Akersloot - Horeca- en recrea-
tiebedrijf ’t Hoorntje is gespeci-
aliseerd in bruiloften en feesten 
voor groepen vanaf 25 gasten. 
Speciaal voor moederdag heeft ’t 
Hoorntje een moederdag-rond-
vaart-brunch-arrangement op 
de agenda gezet waar men ook 
vanaf een persoon voor kunt re-
serveren. 
Op zondag 8 mei zijn er twee ar-
rangementen. Arrangement A 
biedt eerst een rondvaart en dan 
brunch. Partyschip Claes Horn 
vaart om 10.30 uur uit voor een 
mooie tocht van anderhalf uur 
over het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer. Aan boord worden 
gasten ontvangen met koffie, 
thee met een gesorteerd gebak-
je. Als Claes Horn aangemeerd 
is bij de haven van ’t Hoorn-
tje, gaan alle gasten van boord 
en zetten koers naar ‘t Hoorn-
tje, waar iedereen tot 13.30 uur 
van de brunch kan genieten. 
Wie arrangement B boekt gaat 
eerst brunchen en maakt daar-

na een rondvaart. Ontvangst 
van de gasten om 11.30 uur in ‘t 
Hoorntje, hier geniet men eerst 
van de brunch. Partyschip Claes 
Horn vaart om 13.00 uur af voor 
een tocht van anderhalf uur over 
het Alkmaarder- en Uitgees-
termeer. Aan boord wordt twee 
maal een drankje of frisdrankje 
geserveerd. Om 14.30 uur meert 
Claes Horn aan bij de steiger van 
’t Hoorntje. Kosten voor de rond-
vaartarrangement 27,50 euro en 
voor kinderen tot en met elf jaar 
17,50 euro. Wie hiervan gebruik 
wil maken voor moederdag doet 
er goed aan te reserveren. Ver-
der staan er dit jaar een rond-
vaart naar de Zaanse Schans 
met passagieren op 31 juli en de 
rondvaart langs Spijkerboor en 
De Woude op 13 juni en 14 au-
gustus op het programma. Hore-
ca- en recreatiebedrijf ’t Hoorn-
tje is te vinden op  Kerklaan 20 
in Akersloot., tel.: 0251-312120 
e-mail info@hoorntje.nl internet 
www.hoorntje.nl. 

Castricum - De Raaskal Bom-
Fukkerz zullen met hun alterna-
tieve hiphop poëtische herinne-
ringen oproepen aan Johnny de 
Zelfkicker. Poezie op rammelen-
de breakbeats; te horen en te 
zien in De Bakkerij op 7 mei. Pe-

Poezie en breakbeats ter Quistgard breekt met muzi-
kaal geweld op zijn zelfgebouw-
de elektronische gadgets de 
grenzen tussen muziekstijlen af. 
Het cartoonensemble Princess 
Rotative combineert hyperactie-
ve video’s met compleet door el-
kaar geranselde muziek en thea-
ter. John Fanning combineert di-

gitale technologie, performance, 
audiovisuele en beeldende kunst 
op conceptuele basis. Dj Likme-
vessie gooit zijn uitgebreide col-
lectie experimenteel werk in de 
strijd om de avond geheel af te 
maken. De Bakkerij is geopend 
vanaf 21.00 uur, de entree be-
draagt 3,00 euro. 

Erik van de Kolk wint Europese 
dirigentenwedstrijd in Montreux
Castricum - Tijdens de Euro-
pese dirigentenwedstrijd in het 
Zwitserse Montreux heeft de di-
rigent van Emergo, Erik van de 
Kolk, de finale gewonnen. Het 
jonge talent (26) wist alle hoofd-
prijzen in de wacht te slepen: de 
juryprijs, de publieksprijs én de 
orkestprijs.
Erik van de Kolk is geboren in 
het Gelderse Elspeet en studeert 
momenteel tweede fase (Mas-
ter) directie bij Alex Schillings 
aan het Koninklijk Conservato-
rium in Den Haag. Maar liefst 
achttien dirigenten uit alle wind-
streken van Europa streden in de 
laatste week van april om de fel-
begeerde drie finaleplaatsen.
Muziekvereniging Emergo is dan 
ook bijzonder trots op haar di-
rigent, die overigens begin april 

met Emergo tijdens het Open 
Nederlands Fanfare Kampioen-
schap in Drachten een schitte-
rend vicekampioenschap in de 
wacht wist te slepen.
Ondanks zijn jonge leeftijd is 
Erik een veelgevraagd (gast)di-
rigent in zowel binnen- als bui-
tenland. Hij is vaste dirigent bij 
Emergo in Castricum, Elspeets 
Fanfare Korps, brassband Rijn-
mond en de harmonie in Kotten 
(Winterswijk).
Wie nieuwsgierig geworden is 
naar het talent van Erik, kan 
13 mei langskomen tijdens het 
drieluikconcert, dat georgani-
seerd wordt door en ter ere van 
het tienjarig jubileum van Ra-
dio Heemskerk. Naast Emergo 
Castricum zullen het Tata Steel-
orkest onder leiding van Hen-

nie Raemackers en het fanfare-
orkest St. Caecilia onder leiding 
van Ruud Pletting hier acte de 
presence geven. Dit drieluikcon-
cert wordt gehouden in het Jac. 
P. Thijsse College aan de Bloe-
men 65 in Castricum. Aanvang 
20.00 uur.

Castricum - Op maandag 9 mei 
is er een stiltewandeling onder 
leiding van Rob de Wit en Mari-

Stiltewandeling anne Duijn. De wandeling duurt 
ongeveer anderhalf uur. Deelna-
me is gratis. Verzamelen om 9.30 
uur op het parkeerterrein van De 
Hoep, Zeeweg in Bakkum.  
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Autoschade?
P. ZONNEVELD

houdt je mobiel.

Rijksweg 49C - 1906 BD Limmen - 072-5053300

EUROGARANT BEDRIJF

I N S T A L L A T I E B E D R I J F

JAK vof
GAS • WATER • SANITAIR • VERWARMING 

• ONDERHOUD & SERVICE

Dusseldorperweg 73 • 1906 AJ  Limmen
Telefoon (072) 505 14 05 • Fax (072) 505 13 14

Pastoor Paul Vlaar kwam naar Limmen

Zilveren tulp voor Wiekenders
Limmen – Gedurende de 29 jaar, dat de Wiekenders 
mee doen, kregen zij in de loop der jaren al eens 
brons, zilver en zelfs goud, maar nog nooit wonnen 
zij de hoogste onderscheiding, de zilveren tulp. Za-
terdagavond 30 april was de blijdschap in De Burge-
rij, waar de prijzen werden uitgereikt, dan ook zeer 
groot  toen de Wiekenders te horen kregen, dat hun 
vier meter hoge mozaïek ‘Pastoor Vlaar géén be-
zwaar. Punt uit! ‘ was bekroond met de zilveren tulp. 
Hoogtepunt zondag was het bezoek van pastoor Paul 
Vlaar uit Obdam.

Voor de Wiekenders zijn achttien man actief. In fe-
bruari van dit jaar kwamen zij al bijeen om over een 
onderwerp na te denken. Er wordt altijd gekozen voor 
een positief onderwerp, zo’n onderwerp waar je even 
nadenkend bij blijft stil staan. Initiatiefnemer Bruno 
Metselaar: “Allereerst is een goede tekening belang-
rijk. Heb ik die eenmaal in mijn bezit, dan vraag ik bij 
al diegenen, die meedoen -hoofdzakelijk buren -  om 
toestemming. Dan wordt de tekening geprint op pa-
pier en op hout en tempex bevestigd. Ook de ijzeren 
constructie is belangrijk evenals het laswerk. Voor 
de hyacinten gingen enkele van het team persoon-
lijk naar de bollenvelden van kwekers uit Breezand 
en Lisse. Men gebruikte in ’t totaal vijftien kleuren 
hyacinten, voor het gezicht alleen al vijf kleuren roze.

Bruno werkt bij G.P. Groot. “Mijn baas helpt ons altijd 
geweldig” zegt hij. “Ik krijg onder meer hout en we 

mogen een hijskraan gebruiken.” Ook komt er nogal 
wat laswerk aan te pas, want het hele mozaïek is in 
stukken opgebouwd. Vijf vrouwen stonden constant 
aan het bord. En je had letterprikkers en smoelen 
prikkers. De kraanmachinist zorgt ervoor, dat het ene 
stuk past op het andere stuk: het is net een goed 
passende puzzel. Men werkte met vijf delen en was 
er een deel geprikt, dan ging dat deel onmiddellijk 
de koelcel in, maar niet nadat er een digitale foto van 
was gemaakt. Weer terug uit de koelcel ging men 
alles corrigerend bijknippen.                                                                                                                                    

Eén van de medewerkers, John Burgmeyer: “Het 
mooiste van alles is wel, dat wij alles met elkaar 
doen. De één is hier goed in, de ander in weer wat 
anders. In een gezellige sfeer hebben wij met elkaar 
dit mooie mozaïek gemaakt in de categorie ‘groter 
dan vier m2.’  

Paul Vlaar
De Wiekenders hadden pastoor Paul Vlaar van de 
Sint Victor Parochie in Obdam uitgenodigd om naar 
Limmen te komen en te poseren voor het mozaïek, 
waar hij in carnavalskleren de mensen toelacht. 
Links van hem zie je de vredesduif en rechts het ge-
zicht van bisschop Punt uit Haarlem, die de pastoor 
twee maanden schorste omdat hij voor de WK voet-
balfi nale een speciale oranjemis had opgedragen. De 
net 40-jarige Paul Vlaar: “Ik was de eerste maand in 
de Abdij van Egmond waar ik veel getuinierd heb. De 

tweede maand ben ik naar Lourdes gegaan, daarna 
naar Uganda en daarna naar Taizé in Frankrijk. Ja, 
het klinkt goed, maar helemaal lekker voelde ik me 
niet door de situatie. Ik heb zelfs nog overwogen om 
mijn ambt neer te leggen. Ik ben dit jaar gekozen 
tot prins carnaval. Misschien ligt dat ook niet goed, 
maar daar heb ik gelukkig nog niets van gehoord. 
Het bericht van de speciale mis ging door Associated 
Press de wereld in en de pastoor was weken volop in 
het nieuws. Heel Obdam stond achter hem en ook in 
Limmen werd hij enthousiast ontvangen.
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Limmen – De Castricummer is een krant, die voor-
ziet in het lokale nieuws in de plaatsen Castricum, 
De Woude, Akersloot en Limmen. Mensen buiten 
dit regiogebied zullen hem misschien niet allemaal 
kennen, maar in Limmen is de 74-jarige kapper Jan 
Stuifbergen aan de Kerkweg een begrip. Nog steeds 
actief was het op één mei 60 jaar geleden, dat hij met 
zijn carrière begon. “Een bijzondere mijlpaal vond zijn 
zoon Alex Stuifbergen, die met zijn ploeg ‘De Gouden 
Vetpan’ zijn markante gezicht in hyacintennagels aan 
het publiek tentoonstelde. En een persprijs waard 
vond De Castricummer.

Alex is ontwerper/illustrator en weet als geen ander, 
dat het gaat om de kunst van het weglaten. “Ik houd 
van gezichten waaraan je kunt zien, dat mensen 
geleefd hebben”, zegt hij. Op tweede paasdag had 
De Gouden Vetpan nog steeds geen onderwerp. Al-
lerlei prominente fi guren passeerden de revue. Toen 
iedereen het dinsdag na Pasen al wist, wist Jan Stuif-
bergen nog van niets. Hij was steeds maar blauwe 
hyacintennagels aan het prikken. “Waar ben ik nu 
eigenlijk mee bezig?”, vroeg hij zich af, “straks moet 
het misschien allemaal weer worden uitgehaald.” 
Toen niet zo lang daarna duidelijk werd, dat men be-
zig was deze kapper zelf te vereeuwigen, was het wel 
even wennen. “Er zijn toch belangrijker fi guren dan 
ik”, zei hij bescheiden. 

Blokjes
Zeven jaar heeft De Gouden Vetpan niet meege-
daan, maar het begon toch weer te kriebelen. Met 
tien volwassenen en zeven kinderen heeft men hard 
gewerkt. Alex: “Dinsdag na Pasen heb ik het ontwerp 
getekend en de print gemaakt. Wij werken met al-
lemaal blokjes van vijf x vijf centimeter, die net als 
een soort ministeck per blokje met hyacintennagels 
moeten worden ingevuld. Ons mozaïek is vijf meter 
hoog en niet zo breed als andere jaren, maar met 
weinig kun je veel zeggen. Het gaat om de essentie 
en het karakteristieke effect. Als voorbeeld hebben 
wij een foto gebruikt uit de LOV-krant van twee jaar 
geleden.” Voor de opbouw zijn Jack Burgering, Harry 
Lute, Ron van der Velden en Peter van Kessel verant-
woordelijk. Iedereen van de groep prikte, vulde de 
blokjes behoorlijk stijf in en knipte daarna alles bij 
met de schaar. Voor het gezicht zijn negen kleuren 
gebruikt en men werkte van licht naar donker: wit, 
geel, oranje, roze, lichtpaars, rood, donkerpaars en 
donkerblauw tot zwart. In drie dagen en een avond 
was het werkstuk klaar.

Vroeger en nu
Jan Stuifbergen is de vijfde generatie kappers Stuif-
bergen. Hij begon al als veertienjarige jongen in de 
kapsalon van zijn vader Jaap. “Ik heb vijf kinderen”, 
zegt hij, “maar geen van mijn zoons of dochters is 

kapper of kapster geworden. Vroeger werkte ik 48 
uur en knipte vier klanten in een uur, later werden 
het er drieënhalf en nu werk ik nog 25 uur per week 
en knip rustig aan drie klanten per uur. Vroeger 
scheerde ik ook de mannen”, zegt hij. “De meesten 
kwamen één keer per week, maar mensen met geld 
kwamen twee of drie keer en soms wel iedere dag. Ik 
heb haren geknipt tot één, twee of drie millimeter en 
heb de tijd van de Beattles en de bakkebaarden in de 
zestiger jaren meegemaakt.”   

Alex Stuifbergen eert zijn vader

Persprijs voor Gouden Vetpan

Rijksweg 60
1906 BJ Limmen
Tel. 072 505 1751

Kerkweg 13, 1906 AT Limmen
Tel.: 072-5051464
Fax: 072-5053348

E-mail: info@rietveldlimmen.nl
www.rietveldlimmen.nl

Drogisterij
Homeopathie
Parfumerie
Speelgoed
FotoQuelle

Stomerijdepot
Kiala service

Pasfoto’s

Kerkweg 29A , 1906 AV Limmen  072-5053138
Kom eens langs, u kunt parkeren voor de deur!

Zaterdag a.s. demonstratie
Dr. Fix nagelverzorging

Drogisterij AKER
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‘English style, een mozaïek gemaakt door De Gaasverwerkers, goed voor een 
derde prijs goud in de categorie ‘groter dan vier m2’.

Harry Mulisch: 1927 tot 2010 , een mozaïek gemaakt door de Wempe prikkers 
aan de Hogeweg 171, goed voor een tweede prijs goud in de categorie ‘Kleiner 
dan vier m2’.

De Prikkids aan de Visweg 89 maakten dit werkstuk ‘Hart voor de bloemendagen’, 
goed voor een tweede prijs goud in de categorie ‘jeugd van acht tot en met tien jaar’.

Jammer vindt de Prikploeg Jan (Theebos 20) het, dat een mooi en naar hun 
idee goed functionerend ziekenhuis als het MCA in Alkmaar moet verdwijnen om 
plaats te maken voor een nieuw ziekenhuis in Heerhugowaard. Heer Hugo was 
een grootgrondbezitter. De ploeg prikte ook de wapens van zowel Alkmaar (links) 
als die van Heerhugowaard (rechts). Voor hun mozaïek in de categorie ‘kleiner 
dan vier m2’ kregen zij de eerste prijs goud.

Rijksweg 31 A
1906 BC Limmen

Maatlat 1
1906 BL limmen

Tel.: 072 - 5057555
www.valgra.nl

Schipperslaan 3, 
1906 BG Limmen

Tel. 072-505 27 24
Vereniging van
Nederlandse
Installatiebedrijven

BLOEMENDAGEN 
LIMMEN 2011
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Tuincentrum Frits Janssen 
is klaar voor Moederdag!
Akersloot - Zondag 8 mei wor-
den de moeders van Nederland 
weer in het zonnetje gezet. Een 
van de meest favoriete cadeau-
tjes om haar blij te maken zijn 
mooie bloeiende planten voor in 
de tuin of op het balkon. Hier-
voor is men bij Tuincentrum Frits 
Janssen aan het juiste adres. 
Tuincentrum Frits Janssen heeft  
weer een mooie en uitgebreide 
sortering bloemenpracht samen 
gesteld. Men treft er een grote 
bloemenzee aan. Eenjarige plan-
ten, van boerengeraniums tot 
kuipplanten en hangingbaskets; 
ze zijn in grote getale aanwe-
zig. Voor elk budget is er volop 
te kiezen. Zo staan er ook leu-
ke opgemaakte potjes klaar voor 

een kindvriendelijk prijsje. Maar 
dat is nog niet alles. Tuincentrum 
Frits Janssen heeft een specia-
le cadeauafdeling ingericht waar 
alles te koop is om het huis en 
de tuin op te fleuren. Van mooie 
manden en potten tot originele 
woonaccessoires. Wie niet kan 
kiezen, laat het over aan moe-
der en schenkt een fraai verpak-
te cadeaubon.
Uiteraard kan men hier ook te-
recht voor allerlei hoveniers-
werkzaamheden, gereedschap-
pen, vijverartikelen, wateror-
namenten, hout, aarde, sierbe-
strating, verlichting en dieren-
voer en -benodigdheden. Het 
adres is Klein Dorregeest 3 A in 
Akersloot, tel.: 0251-312114. 

Een Fairtrade ontbijt voor moeder
Castricum - Op 14 mei orga-
niseert Wereldwinkel Castricum 
een proeverij van de fairtrade 
ontbijtproducten. In het kader 
van World Fair Trade Day staat 
een Fairtrade ontbijt centraal de 
komende weken. Speciaal voor 
Moederdag heeft de Wereldwin-
kel een ontbijtpakketje samen-
gesteld.
Op 14 mei is het World Fair Trade 
Day. Op en rond die dag organi-
seren mensen over de hele we-
reld een Fairtrade Ontbijt. Zo la-
ten ze zien dat het heel makke-
lijk is om iedere dag fairtrade 
producten te gebruiken. Bij-
voorbeeld aan de ontbijttafel of 
bij een ontbijt op bed met Moe-
derdag. Speciaal voor Moeder-
dag kan men deze week al een 
ontbijtpakketje bestaande uit ze-
ven verschillende soorten brood-

beleg meenemen voor 1,75 euro. 
Tijdens het Fairtrade Ontbijt op 
14 mei kan het broodbeleg ge-
proefd worden. Van hagelslag 
en jam tot honing en pindakaas. 
Op deze dag zijn de verschillen-
de soorten broodbeleg verkrijg-
baar met 10% korting. Al deze 

producten zijn verhandeld vol-
gens eerlijke handelsvoorwaar-
den, zodat kleine boeren en pro-
ducenten in ontwikkelingslan-
den de kans krijgen zich op ei-
gen kracht te ontwikkelen en te 
werken aan een duurzame toe-
komst. 

‘Veranderend gedrag, 
hoe ga ik daar mee om?’ 
Regio - Op dinsdag 10 mei is er 
weer Alzheimer Café in IJmui-
den. Het onderwerp deze  avond 
is: ‘Veranderend gedrag, hoe ga 
ik daar mee om?’ Tijdens de-
ze avond wordt geprobeerd ant-
woorden te vinden op vragen als: 
‘Hoe ga ik om met mijn partner/
ouder die vragen herhaalt of din-
gen op de verkeerde plek legt? 
en ‘Moet ik alles nog wel in over-
leg doen?’
Meer weten over dit onderwerp? 
Ga naar het Alzheimer Café in de 
Centrale Bibliotheek in IJmuiden 
op het Dudokplein 16 in IJmui-
den. Het programma start om 
19.30 uur. Iedereen is welkom: 
mensen met geheugenproble-
men, partners, kinderen, vrien-
den, buren. De toegang én het 
eerste kopje koffie zijn gratis. 
Aanmelding vooraf is niet nodig.   

De bezoekers krijgen informatie 
van hulpverleners en van men-
sen die uit eigen ervaring spre-
ken. Bij elk café worden deze 
geïnterviewd door een vaste ge-
spreksleider. 
Na dit gesprek is er gelegenheid 
om vragen te stellen. Er is een ta-
fel met brochures en andere lite-
ratuur om thuis eens rustig na te 
lezen. Wie wél wil komen, maar 
géén vervoer heeft het bezoek 
liever niet aan familie of vrienden 
vertelt, kan contact opnemen, 
zodat er naar een anonieme op-
lossing gezocht kan worden. Bel 
06-29507734. Meer informa-
tie? Werkgroep Alzheimer Café 
is overdag bereikbaar onder te-
lefoonnummer 06-33631872 of 
kijk op de website: www.alzhei-
mer-nederland.nl/midden-ken-
nemerland. 

Limmen - Zondag omstreeks 
11.00 uur zag de politie een 
21-jarige man uit Beekbergen 
rijden op een bromfiets op de 
Rijksweg in Limmen. De man 
werd aan de kant gezet om-

Gestolen brommer dat hij geen helm op had. Ook 
bleek hij niet in het bezit te zijn 
van een rijbewijs of een ID-be-
wijs. Bij controle van het kente-
ken van de bromfiets, bleek dat 
deze afgelopen nacht was ge-
stolen in Wormer. De man werd 
aangehouden. 

Vanwege vijftienjarige bestaan
Feestelijke acties bij Cosmetisch 
Centrum Le Grand – Esthétique   
Heemskerk - Het is vijftien jaar 
geleden dat Cosmetisch Cen-
trum Le Grand – Esthétique B.V.  
zich aan de Ringmus (hoek van 
Tolweg/Gerard van Assendelft-
straat) in Heemskerk vestigde. 
Op deze prachtige locatie ver-
rees een in het oog springend 
pand, waar vrijwel alle denkbare 
faciliteiten voor huidverzorging 
èn ontspanning aanwezig waren, 
een uniek concept dus. Intussen 
is Le Grand - Esthétique een be-
grip geworden in Heemskerk en 
de wijde omgeving. Talloze men-
sen hebben hun weg gevonden 
naar het centrum om te genie-
ten van heerlijke, ontspannen-
de Spa-relaxarrangementen, de 
ultieme combinatie van huidver-
zorging en ontspanning, die zo-
wel ’s morgens als ’s middags 
kunnen plaatsvinden. Uiteraard 
staat huidverzorging hier cen-
traal; men kan voor praktisch al-
le behandelingen terecht, zoals 
lichaams- en gezichtsbehande-
lingen, minilift, harsen, wimpers/
wenkbrauwen verven, massa-
ges, make-up, pedicure/voetver-

zorging/voetreflexzonemassage, 
et cetera, maar er zijn ook zeer 
speciale behandelingen moge-
lijk. Behandelingen, die aan-
dacht schenken aan zeer spe-
cifieke huidproblemen, zoals de 
Neoderma biopeeling tegen ac-
né en couperose en de figuur-
verbeterende afslank- en anti-
cellulitebehandelingen. 
Microdermabrasie en mesothe-
rapie zijn beide zeer specialisti-
sche behandelingen tegen huid-
veroudering en huidverslapping, 
cellulite, acné, couperose, klei-
ne rimpeltjes, et cetera. Ook rim-
pelcorrecties door middel van 
injectables (artecoll, botox, new-
fill) zijn mogelijk, terwijl huidpro-
blemen als overbeharing, cou-
perose/rosacea, pigmentvlek-
ken kunnen worden behandeld 
met de Elos- en E-Matrix behan-
delingsmethoden. Eigenares-
se/schoonheidsspecialiste Truus 
de Groot: “De huid is het groot-
ste en misschien wel belang-
rijkste orgaan van het mense-
lijk lichaam die periodiek onder-
houd vereist om ze in een goede 

conditie te houden én ze te be-
hoeden voor te snelle veroude-
ring! Omdat wij vijftien jaar be-
staan, willen wij dat vieren met 
een aantal feestelijke maand ac-
ties, waarbij het getal vijftien een 
rol speelt. In mei kan iedereen 
profiteren van een aantrekkelijke 
korting van 15% op de figuurver-
beterende afslank- en anticellu-
litekuren. De prijzen voor beide 
kuren zijn inclusief alle produc-
ten voor thuisgebruik. Men kan 
bellen voor een afspraak via te-
lefoonnummer 0251–236575 of 
via info@grand-esthetique.nl. 
Voor nadere informatie biedt de 
website www.grand-esthetique.
nl uitkomst. 

Sergio Romero Sottano ambassadeur 

Bodega Sottano bij Lute Rootz
Limmen - Afgelopen donder-
dag stond de vierde Confusion 
Nights @ Lute Rootz op het pro-
gramma. Deze speciale wijn/
spijs avonden worden eens per 
maand georganiseerd door Lute 
Rootz en Confusion Wines. Deze 
keer stond het prestigieuze Ar-
gentijnse wijnhuis Bodega Sot-
tano centraal. Sergio Romero, 
keeper van AZ Alkmaar en het 
Argentijnse voetbalelftal, werd  

tot speciale Bodega Sottano Am-
bassador in Nederland uitgeroe-
pen. Bodega Sottano had speci-
aal voor deze gelegenheid hun 
meest speciale Malbec wijn op 
een magnumfles laten afbot-
telen. Jenny Gaarthuis van Lu-
te Rootz en Monique Meegdes 
van  Confusion Wines kregen 
van Marga’s Haarmode vooraf 
een complete styling/make over 
aangeboden. 

Op vrijdag 27 mei staat de vijf-
de wijn/spijsavond op het pro-
gramma met het Chileense wijn-
huis Cono Sur in de hoofdrol. 
Speciaal voor deze avond komt 
de Chileense wijnmaker van Co-
no Sur Matias Rios naar Limmen 
om de wijnen van uitleg te voor-
zien. Voor deze wijn/spijs avond 
kan men reserveren via confu-
sionnights@luterootz.info of bel 
naar 072-5055373.
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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 COMMIssIE
sAMENlEVINGszAKEN
De Commissie Samenlevingszaken houdt een open-
bare vergadering op maandag 9 mei in de raadzaal 
van het gemeentehuis, Middelweg 28. De vergade-
ring begint om 20.00 uur en op de agenda staan on-
der meer de volgende onderwerpen:
- Voorstel om in te stemmen met de Jaarrekening
 2010 van de Meergroep.
- Voorstel tot het vaststellen van de ISV-3 notitie 
 voor de periode 2010-2014.
- Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog.

VERGADERING COMMIssIE
GRONDGEBIEDzAKEN
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een open-
bare vergadering op dinsdag 10 mei in de raadzaal 
van het gemeentehuis. De vergadering begint om 
20.00 uur en op de agenda staan onder meer de vol-
gende onderwerpen:
- Bespreking Jaarrekening en verslag 2010 en
 begroting 2012 Milieudienst IJmond.
- Bespreking Jaarverslag 2009 Welstandscommissie.
- Voorstel tot het vaststellen van de ISV-3 notitie 
 voor de periode 2010-2014.
- Voorstel inzake de wijze van bestemmen.
- Bespreking Evaluatie gladheidbestrijding 2010-2011.

VERGADERING COMMIssIE BEzwAAR- EN 
BEROEPsChRIftEN
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt 
een openbare zitting op maandag 16 mei in de raad-
zaal van het gemeentehuis, Middelweg 28. De zitting 
begint om 19.30 uur en op de agenda staan de vol-
gende onderwerpen:
- Bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester
 en wethouders om een aanvraag om omgevings-
 vergunning voor “bouwen” aan De Waterdief
 te weigeren.
- Bezwaarschrift wegens het niet tijdig beslissen
 van burgemeester en wethouders op een
 verzoek om handhaving.

VERGuNNING PlAAtsEN CONtAINER
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat op grond van artikel 2:10 van de APV 
vergunning is verleend aan bouwbedrijf Jac. Tromp 
b.v. te Alkmaar voor het plaatsen van een container 
en een bouwkeet op drie parkeerplaatsen nabij het 
perceel Florisvenstraat 1 voor de periode 21 maart  
t/m 1 juli 2011. Aan deze vergunning zijn voorwaar-
den verbonden.

VERGuNNING wANDEltOCht
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat op grond van artikel 2:25A van de APV 
vergunning is verleend aan Harddraverij Vereni-
ging Santpoort & Omstreken voor het houden van 
een wandeltocht, die start op vrijdag 5 augustus om 
20.00 uur in Santpoort-Noord, eindigt uiterlijk op za-
terdag 6 augustus 2011, en door de gemeente Uit-
geest zal gaan langs de navolgende route: Recreatie-
terrein Zwaansmeer, Lagendijk, Sluisbuurt, Meldijk, 
Middelweg, Dokter Brugmanstraat, Prinses Irenel-
aan, Prinses Beatrixlaan, Kooglaan, Plevierstraat, Be-
nesserlaan, Sternstraat, Castricummerweg. Aan deze 
toestemming zijn voorwaarden verbonden.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-
lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 

zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebben-
den kunnen tegen bovenstaande besluiten een be-
zwaarschrift indienen binnen zes weken na deze be-
kendmaking.

VERORDENING wEt INBuRGERING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uit-
geest maken bekend, dat in een openbaar register is 
opgenomen, en met ingang van vandaag in het ge-
meentehuis, Middelweg 28, Uitgeest, voor een ieder 
ter lezing zijn neergelegd en in afschrift tegen be-
taling van de kosten voor een ieder verkrijgbaar is:

DE ‘VERORDENING wEt INBuRGERING 2011’.
Deze verordening is vastgesteld op 28 april 2011 en 
dient ter vervanging van de bestaande verordening 
en wijzigingen hierop, die van rechtswege zijn ver-
vallen doordat de wetten, waarop zij waren geba-
seerd, zijn gewijzigd of ingetrokken.      
Deze verordening treedt in werking met ingang van 
1 mei 2011.

ONtVANGEN AANVRAAG
OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum 29-04-2011
 OV 2011-055 Busch en Dam 23
  Plaatsen twee dakkapellen
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning 
ook wordt verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN 
Verzenddatum 03-05-2011
 OV 2011-036 Middelweg 74
  Na-isoleren en optrekken
  zijgevel 

  04-05-2011
 OV 2011-031 Westerwerf 13
  Plaatsen van reclame

  03-05-2011
 OV 2011-012 Melis Stokelaan 1-3
  Plaatsen reclame  

  04-05-2011
 OV 2011-024 Kruiskamplaan 93
  Plaatsen steiger
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. 

tERINzAGElEGGING, VERzOEK OM
ONthEffING

Met ingang van vrijdag 6 mei 2011 ligt in verband 
met een voorgenomen ontheffing van het geldende 
bestemmingsplan (artikel 3.23 van de Wet ruimtelij-
ke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage: 
BL 2010-031  Prinses Irenelaan 37 Uitbreiden woning
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van zienswijzen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Zienswijzen dienen binnen de perio-
de van de terinzagelegging ontheffing te worden in-
gediend en gericht te worden aan Burgemeester en 
wethouders.



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
4 mei 2011

Helemaal zoals ze zelf had gehoopt. 
“Ongedwongen, leuk en vooral sa-
men.” Zo omschreef de burgemeester 
haar afscheid aan het einde van een 
mooie avond. De eerste burger van Cas-
tricum werd tijdens de buitengewone 
raadsvergadering verrast met mooie 
woorden van onder andere de com-
missaris van de Koningin, een optreden 
van Hennie Huisman en filmpjes van de 
raadsfracties. Heel bijzonder was dat zij 
uit handen van plaatsvervangend raads-
voorzitter Fred de Haan namens het ge-
meentebestuur de gemeentelijke onder-
scheiding ontving. De burgemeester was 
zichtbaar ontroerd.

Als slot van de bijzondere raadsvergade-
ring droeg  mevrouw Emmens-Knol  de 
ambtsketen over aan loco-burgemeester 

Christel Portegies. Maar niet zonder te 
vragen of ze hem nog twee dagen mocht 
lenen, want burgemeester Emmens zou 
zichzelf niet zijn als ze de laatste dagen 
ook niet gewoon nog enige taken gaat 
vervullen. Tijdens de lintjesregen en Ko-
ninginnedag was de Castricumse dan 
ook nog volledig in functie.

Na afloop van de raadssessie vond de  
receptie plaats bij Wier&Ga op het  
Bakkersplein. ‘s Avonds in de Hoep was 
er een spetterend cultureel program-
ma,  aangeboden door diverse vereni-
gingen en artiesten uit onze gemeente, 
onder muzikale leiding van Jos van Beest 
en spreekstalmeester Hennie Huisman. 

“Ik heb er zo ontzettend van genoten, ik 
ben jullie allemaal heel dankbaar.”

Burgemeester gemeentelijk 
onderscheiden bij afscheid

raadsPlein 12 mei
	 	 Raadscarrousel
19:30 -21:00 Kadernota strandgebied 
19:30- 20:30 Vervolg bespreking bestemmingsplan Rijksweg 59-61 te Limmen*
20:30 -21:00 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
	 	 Pauze
21:15 – 22:15 Evt. vervolg bespreking kadernota strandgebied
21:15 – 22:00 Bespreken diverse moties:
  1. Motie PvdA en GroenLinks over opstellen verordening startersleningen;
  2. Motie PvdA integrale gebiedsvisie Rijksweg Limmen;
  3. Motie PvdA inzake het bestuursakkoord.
	 	 Raadsvergadering
22:30  Besluitvorming
  A. Bestemmingsplan Breedeweg 50 te Castricum
  B. Verkenning route naar energieneutrale gemeente
  C. Burgerinitiatief verzoek aanwijzing beschermd dorpsgezicht gebied Van Oldenbarneveldweg
  D. Bestemmingsplan Rijksweg 59-61 te 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.

gemeentelocaties 
gesloten
De publieksbalies in Limmen, De Loet 
en het afvalbrengdepot zijn gesloten op 
donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag) en 
vrijdag 6 mei. Het afvalbrengdepot is wel 
geopend op zaterdag 7 mei.

houd het groen 
binnen de perken
Met het groeizame weer lopen veel  
hagen, struiken en bomen flink uit.  
Dat is mooi in de eigen tuin, maar  
minder praktisch boven trottoirs of  
wegen. Die kunnen slecht begaanbaar 
worden door overhangend groen of het 
uitzicht voor het verkeer verslechteren.  
Daarom vraagt de gemeente kritisch te 
kijken naar uw tuingroen en zonodig de 
snoeischaar te hanteren om overlast of 
mogelijk gevaar weg te nemen. 

Als u vragen heeft of twijfelt over de 
noodzaak van snoeien, dan kunt u  
contact opnemen met dhr. Talsma, 
tel.06-19429691, e-mail geertjantalsma 
@castricum.nl.

Overigens geldt deze oproep alleen voor 
uw eigen terrein. De gemeente houdt 
het groen in de openbare ruimte bij. 
Soms gebeurt het dat burgers zelf de 
gemeentelijke bomen snoeien. Dit is niet 
toegestaan.

www.CastriCum.nl



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.
270411 Koningsweg 117 in Akersloot
 Het plaatsen van een tuinhuis met veranda
 Roelat in Limmen
 Het bouwen van een 2-onder-1-kap woning
 Westerweg 122 in Limmen
 Het uitbreiden van de verdieping
 Eerste Groenelaan 88 in Castricum
 Het bouwen van een basisschool en 
 15 appartementen
280411 Strand (thv de reddingsbrigade)
 Het plaatsen van een strandkantoor en een 
 stalling voor een jetski tbv de reddings-
 brigade

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
200411 Roelat 30 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning
 Roelat 32 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning en plaatsen 
 van een dakopbouw op de garage
210411 De Bloemen thv nr. 67 in Castricum
 Het kappen van 3 bomen
 Walstro in Castricum
 Het kappen van 1 populier
 Bakkummerstraat 66 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning en de 
 verdieping en het slopen van het bijgebouw

 Korte Brakersweg in Castricum 
 (volkstuinencomplex)
 Het plaatsen van een hobbykas
 Dorpsstraat 66a in Castricum
 Het verwijderen van asbesthoudend 
 materiaal
260411 Brederodestraat 13 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
 Oosterzijweg 15 in Limmen
 Het slopen van een garagebox
270411 Oude Haarlemmerweg naast nr. 67 in 
 Castricum
 Het bouwen van een 2-onder-1-kap woning
280411 Provincialeweg (kad. E 190) te Limmen
 Het uitbreiden van de opslagruimte

Verleende vergunning 
210411 Heereweg 17 in Castricum
 Het bouwen van een woning (2e fase)

APV
Music-Train Verlenen vergunning voor plaatsen re-
clameborden in de kern Castricum in de periode 
10/09/2011 t/m 25/09/2011
Clement Ballonvaarten Verklaring van geen bezwaar 
tegen het opstijgen van een hete luchtballon vanaf 
het grasveldje naast het politiebureau aan de Eerste 
Groenelaan te Castricum
Bakkum Beach Volleybal Vergunning voor het or-
ganiseren van het jaarlijkse Bakkum Beach Volley-
baltoernooi ter hoogte van paviljoen Bad Noord op 
25/06/2011 en 26/06/2011
SV Meervogels ‘31 Vergunning voor het organiseren 
van festiviteiten rond het 80-jarig bestaan van Meer-
vogels ’31
KPN Corporate Solutions Vergunning voor het plaat-
sen van een container op het parkeerterrein aan de 
Geesterduinweg te Castricum tbv het doen van voor-
lichting namens KPN t/m 6 juni 2011

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een 

van bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen bin-
nen 6 weken na de dag van verzending van de ver-
gunning (zie datum) een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente.

verordening inburgering
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeente-
wet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 21 april 2011 de Verordening Inburgering heeft 
vastgesteld. 
In deze verordening wordt bepaald welke doelgroe-
pen er in aanmerking komen voor een inburgering-
voorziening van de gemeente en welke rechten en 
plichten daarbij gelden. 
De verordening treedt in werking met ingang van de 
eerste dag na bekendmaking.
De verordening ligt vanaf vandaag 12 weken voor 
een ieder kosteloos ter inzage bij de informatiebalie 
in de locatie te Limmen. Inlichtingen hierover kunt 
u krijgen bij mevr. M. de Graaf, tel. (0251) 661235. 

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, 4 mei 2011 

Mevrouw Blokker, de heren Weber en 
Scheepmaker zijn 29 april Koninklijk 
onderscheiden. Uit handen van burge-
meester Emmens ontvingen zij alledrie 
de versierselen behorende bij de Konink-
lijke onderscheiding tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau. De plechtigheid 
vond plaats in Vredeburg in Limmen. 

Mervouw Blokker zette zich jarenlang in 
voor de Castricumse Oratoriumvereni-
ging. Daarnaast maakt zij zich sterk voor 
mensen met een beperking. 
De heer Scheepmaker is altijd van de 
partij als er iets georganiseerd wordt in 
Limmen. Van de Bloemendagen tot de 
stichting Limbon, hij draagt zijn steentje 
er aan bij. 
De heer Weber is een sportman in hart 
en nieren en zette zich jarenlang be-
langeloos in voor sportverenigingen in 
Akersloot. Daarnaast heeft hij ook grote 
verdiensten als voorzitter  en secreta-
ris van het cliëntenplatform.

drie inwoners Koninklijk onderscheiden tijdens lintjesregen

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs
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