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Acties-Uitgeest wil nieuw 
contract voor eendenkooi
Uitgeest - Acties-Uitgeest wil 
dat het contract tussen de ge-
meente Uitgeest en Landschap 
Noord-Holland over het beheer 
van de Eendenkooi Van der Eng 
wordt geactualiseerd. De in de 
Castricummerpolder gelegen 
eendenkooi is eigendom van de 
gemeente Uitgeest, maar het 
beheer is in handen van Land-
schap Noord-Holland. Het con-
tract stamt uit de vorige eeuw en 
wordt steeds tien jaar verlengd. 
“De inhoud van het contract is 
gebaseerd op de toenmalige vi-
sie dat de Castricummerpolder 
beschikbaar moest blijven voor 
woningbouw”, vertelt Arthur de 
Swart van Acties-Uitgeest. 

“Bij een bestemmingsplanwij-
ziging heeft Landschap Noord-
Holland geen rechten en moet 
de eendenkooi dan opgeven. 
Acties-Uitgeest pleit voor een 
update van dit contract. Het on-
derwerp werd tot twee maal toe 
behandeld in de commissiever-
gadering grondgebiedzaken. In 

Worsteling eindigt in een 
triomfmars, FCU kampioen!
UItgeest - Een heel seizoen liet 
zich samenvatten in dat ene mo-
ment. Het was de 94e minuut. 
FCU had een veilig lijkende voor-
sprong van 2-0 uit handen gege-
ven en het was 2-2. 
Ergens in Zaandam stond con-
current Limmen al met lege han-

beide vergaderingen bleek dat er 
een raadsmeerderheid voor aan-
passing van het contract zou zijn 
naar een erfpachtsituatie voor 25 
jaar. Dit levert voor Landschap 
Noord-Holland het grote voor-
deel op dat er meer rechten aan 
ontleend kunnen worden. Bo-
vendien kan Landschap Noord-
Holland door de nieuwe situatie 
andere subsidiebronnen aanbo-
ren. Voor de gemeente Uitgeest 
is het voordeel dat men veel min-
der geld kwijt is aan de eenden-
kooi. Het lag dus in de lijn der 
verwachtingen dat het colle-
ge met een voorstel zou komen. 
Maar het college besloot om het 
onderwerp niet in de raad te be-
handelen en het huidige con-
tract met Landschap Noord-Hol-
land te handhaven. Deze gang 
van zaken bevreemdt Acties-
Uitgeest in hoge mate.” Acties-
Uitgeest roept de fractievoorzit-
ters van de politieke partijen in 
Uitgeest op om het onderwerp 
te agenderen voor de komende 
raadsvergadering. 

den. Het ene puntje was genoeg 
voor een verdiend kampioen-
schap. 
Toen toch nog een corner voor 
Fortuna. Eerder was er al uit zo’n 
situatie gescoord. De bal hoog 
voor het doel. De toeschouwers 
stonden met het klamme zweet 

in de handen. Door de zenuwen 
bevangen was er geen speler 
van FCU die de bal raakte. Twee 
spelers van Fortuna ook niet en 
de bal ging over de achterlijn. 
Uittrap Wiliam de Lang, laatste 
fluitsignaal en dan de ontlading: 
Uitgeest is kampioen!

Oranje Fonds steunt Woongroep-
Uitgeest met een flinke bijdrage
Uitgeest - Woongroep-Uitgeest 
krijgt een flinke bijdrage van het 
Oranje Fonds voor de inrichting 
van de gezamenlijke ruimte. Die 
maakt onderdeel uit van het door 
Kennemer Wonen te realiseren 
appartementencomplex aan het 
Dr. Brugmanplantsoen. 

Het gaat hier om een ontmoe-
tingspunt voor jongeren met een 
beperking, die er gaan wonen. 
De bouw gaat begin volgend jaar 
van start. In totaal zullen er acht-
tien appartementen worden ge-
bouwd, waarvan negen appar-

tementen en een gezamenlijke 
ruimte bestemd voor deze doel-
groep. 

Peter de Reus, die samen met 
zijn vrouw Alie dit wooninitiatief 
heeft opgestart, zegt als voorzit-
ter van de Stichting, bijzonder 
verheugd te zijn met de toezeg-
ging. “Hierbij mag ook de rol van 
de penningmeester en van de 
externe adviseur wel genoemd 
worden. Want mede door hun 
vastberaden en doortastende in-
zet is het tot deze prachtige toe-
zegging gekomen.”
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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.
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De Dubbele Lus en 
spinningmarathon
Castricum- Zondag 15 mei 
staat Castricum in het teken van 
de Dubbele Lus en een grootse 
spinningmarathon op het Bak-
kerspleintje. Beide activiteiten 
zijn verbonden met de doelstel-
lingen van Alpe d’HuZes. Naast 
deze sportieve activiteiten zullen 
alle winkels tijdens de Dubbele 
Lus geopend zijn en staat er een 
groot springkussen voor de kin-
deren. Kapper Cosmo Hairstyling 
heeft een speciale actie, ze knip-
pen volledig voor het goede doel. 
En ook andere winkeliers hou-
den verschillende ludieke acties. 
Zo organiseren Slagerij van der 
Meer en Bakker van Vessem een 
kleine barbecue waarbij zij saté 
verkopen en waarvan een deel 
van de omzet naar CAL d’HuZes 
gaat. Zelf gaan de deelnemers 
van team CAL d’HuZes Ice Tea 
en (broodjes) Unox verkopen om 
ook hiermee geld op te halen.
Niemand minder dan Henny 
Huisman verzorgt de presentatie 
van de spinningmarathon en na 
afloop zal de bekende band Bob 
en de Blue Band een spetterend 
optreden verzorgen!
Om 15.00 uur zal de beken-
de hardloopwedstrijd van start 
gaan in het centrum van Castri-
cum. De start en finishplaats is 
gelegen voor het Bakkersplein-
tje. Deze editie van de Dubbele 
Lus heeft een bijzonder karakter, 
het staat helemaal in het teken 
van team CAL d’HuZes. 
Op verschillende basisscholen in 
de CAL-gemeente zijn presen-
taties gegeven door team CAL 
d’HuZes. De presentaties wer-
den aangepast op de leeftijd van 
de kinderen. Bij de jongste klas-
sen werd vooral verteld over geld 
inzamelen om zieke mensen be-
ter te maken en bij de oudere 
klassen werd wat meer verteld 
over het geld inzamelen voor on-
derzoek naar kanker. Er werd 
met enthousiasme gereageerd 
op dit evenement.
De kinderen zullen bij familie, 
vrienden, buren en overige be-
kenden een sponsorbedrag vra-
gen voor de Dubbele Lus pres-
tatie. Vooraf aan de Dubbele Lus 

kunnen zij in een enveloppe, die 
meegegeven is aan de kinderen, 
het opgehaalde geld in de gro-
te bussen gooien. De opbrengst 
van deze actie wordt dezelfde 
dag nog bekend gemaakt!
Terwijl de Dubbele Lussers hard-
lopend door het dorp gaan, 
vindt er op het Bakkersplein-
tje een grootse spinningmara-
thon plaats. Deze spinningmara-
thon is georganiseerd door team 
CAL d’HuZes en zal van 12.00 tot 
16.30 uur duren. De spinningma-
rathon wordt begeleid door pro-
fessionele spinninginstructeurs.
Voor minimaal 10 euro per uur 
kunnen liefhebbers op de fiets 
stappen en zich een, twee, drie 
of vier uur lang in het zweet 
werken. De spinningtijden zijn: 
12.00-13.00 uur; 13.10-14.10 uur; 
14.20-15.20 uur en 15.30-16.30 
uur. Opgeven kan door een e-
mail te sturen naar: CALspin-
ningmarathon@gmail.com of te 
sms’en naar: 06-34937138. Ver-
meld in de e-mail of sms naam, 
hoeveel uur en vanaf welk tijd-
stip men wil spinnen.
De spinningmarathon wordt mo-
gelijk gemaakt door de goede 
samenwerking en hulp van ve-
len. Zo zorgt transportbedrijf 
Zandbergen er voor dat de spin-
ningbikes vervoerd kunnen wor-
den naar het Bakkerspleintje. 
Body Style stelt de spinningbikes 
geheel belangeloos beschikbaar 
voor deze actie.
Na afloop van de Dubbele Lus 
en de spinningmarathon tre-
den  Bob en de Blue Band ter af-
sluiting belangeloos op. Sound 
Rent verzorgt het geluid voor de-
ze dag en ook Café Balustrade 
doet een flinke duit in het zak-
je van Alpe d’HuZes. De Noord-
Hollandse Horeca Beveiliging zal 
er voor zorgen dat de dag goed 
verloopt.
Al met al is er van alles te be-
leven deze dag op het Bakker-
spleintje. Wie niet meedoet met 
de Dubbele Lus of de spinning-
marathon kan ook gewoon ge-
zellig langskomen.
Meer informatie over team CAL 
d’HuZes op www.teamcal.nl.

Limmen - Op vrijdagmor-
gen hield de politie een 22-jari-
ge man uit Limmen aan wegens 
mishandeling van een 19-jarige 
Alkmaarder op het Waagplein in 
Alkmaar. Het slachtoffer was in 
een café aan het dansen toen de 
verdachte er plotseling bij kwam 
staan. Er ontstonden woorden 

Mishandeling waarbij de verdachte het slacht-
offer een kopstoot gaf. Hierbij 
liep het slachtoffer verwondin-
gen aan zijn hoofd op. Toen de 
politie ter plaatse kwam, bleek 
de verdachte in een ander ca-
fé te zitten. Hier werd hij uit ge-
haald, aangehouden en voor ver-
hoor overgebracht naar het po-
litiebureau. Hij bekende de mis-
handeling.

Reünie van de Paulusschool

Castricum - Zaterdag 28 mei 
van 17.30 tot 22.00 uur vindt een 
reünie plaats voor oud-leerlin-
gen en leerkrachten van de Pau-
lusschool. Aanmelden kan via 
reunie.paulus@tabijn.nl. Ook 
mensen die mee willen hel-
pen mensen te benaderen die 
zich nog niet hebben opgege-
ven, kunnen gebruikmaken van 
dit adres. De leerlingen worden 

samengebracht op basis van het 
jaar dat zij de school hebben ver-
laten. Er hoeft geen entree be-
taald te worden, voor consump-
ties en eten worden kosten-
dekkende prijzen gehanteerd. 
Het is de laatste keer mogelijk 
om in de school rond te dwa-
len, want voor de zomervakantie 
wordt een start gemaakt met de 
nieuwbouw. 
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Double Dutch Blues in 
‘t Mirakel van Bakkum
Bakkum - Op zondag 15 mei 
begint om 15.30 uur een optre-
den van Double Dutch Blues 
Project in ’t Mirakel van Bakkum. 
Mondharmonicaspeler Hans 
Duyn werd gevraagd om op een 
bluesfestival te komen spelen in 
Ierland. 
Hij verzamelde muzikanten om 
zich heen en de band vertrok 
voor een trip van drie dagen om 
in pubs te spelen, eindigend op 
het The Sheepshead Festival in 
Durrus, West Cork. Dat was zo 
succesvol dat de band opnieuw 
werd uitgenodigd. Daarna volg-

den ook optredens in eigen land. 
In Bakkum   
speelt de band drie sets met mu-
ziek die wordt gecoverd uit het 
repertoire van onder andere 
ZZ Top, J Geils Band, Fabulous 
Thunderbirds, Muddy Waters, 
John Mayall en Fleetwood Mac. 
De bezetting is Jan van Bode-
graven, zang, Hans Duyn, mond-
harmonica; Rob Verkerk, gitaar; 
Dave Bos, bas; Gino v.d. Spree, 
drums. De toegang is gratis. 
Restaurant ‘t Mirakel van Bak-
kum is te vinden op de Heere-
weg 36 in Bakkum.

Opname thriller ‘Iemand 
aan de deur’ in Limmen
Limmen - Vorige maand waren 
er in Limmen opnames voor de 
nieuwe film van Jan Nanne: ‘Ie-
mand aan de deur’. Het is Jan 
gelukt om met een budget van 
slechts 1.000 euro een thriller te 
maken in Hollywoodstijl. 

De film gaat over een jongen die 
alleen thuis zit tijdens een nood-
situatie. Met ramen en deuren 
dicht, bellen er plots een moe-
der en haar dochter bij hem aan. 
Jan vertelt: “Doorgaans kost een 
korte film nogal wat geld om te 
maken. Dat was ook zo met mijn 
vorige film ‘The Dark Strain’ die 
ik destijds filmde in het gemeen-
tehuis in Castricum. Dit keer 
pakte ik het anders aan en vroeg 
zoveel mogelijk mensen gratis 
mee te werken aan mijn film. Al-
lemaal professionals die enthou-
siast werden door het concept. 
Zelfs Mona-toetje actrice San-
dra Dierx
wist ik te strikken voor één van 
de hoofdrollen.” Op 5 juni wordt 
de film vertoond in Kriterion in 
Amsterdam. Tot die tijd kan ie-

Veelzijdig korenfestival 
Akersloot - Zondag 19 ju-
ni wordt in Akersloot voor de 
tweede maal een korenfesti-
val gehouden op het Wilhelmin-
aplein. Diverse koren, waaron-
der de Limbeats ui Limmen, kin-
derkoor Mucicstar uit Castricum 
en Auquarius uit Akersloot, zul-
len optreden. 
Na het succes van afgelopen 
jaar is er eigenlijk direct beslo-

ten om het festival weer te orga-
niseren. Wel met wat aanpassin-
gen, de opstelling van de podi-
umwagen bijvoorbeeld om meer 
ruimte te creëren . Vorig jaar was 
er te weinig plaats voor de ruim 
zeshonderd bezoekers van het 
festival. Het festival is van 14.00 
tot 18.00 uur. Voor een volledi-
ge programma kan men kijken 
op www.korenfestivalakersloot.

nl. De organisatoren en tevens 
sponsoren van het korenfesti-
val zijn Rob Dekker (Novy Velze-
boer), Henk Levering (De Vriend-
schap) en Jan Sander (’t Hoorn-
tje). 
Er is nog plaats voor enkele ko-
ren, voor informatie over deel-
name kan men bellen met Rob 
Dekker op 06-16294024, of mai-
len naar rob.dekker@planet.nl. 

dereen genieten van de span-
nende trailer die nu online staat. 
De trailer kan men bekijken op 
www.youtube.com/HollandDi-
rector.

Programma 12 mei t/m 18 mei 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur 
“Pirates Of The Caribbean 4 -  3D”

vrijdag  & zaterdag 21.30 uur 
zondag 15.30 uur 

“Just go with it”
maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Biutiful (CF)”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag  & zaterdag 21.00 uur 
zondag 20.00 uur 

maandag 18.30 uur 
dinsdag 20.00 uur 

“Water for Elephants”
vrijdag & zaterdag 18.45 uur 

dinsdag 14.00 uur 
“Alle Tijd”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag  & zaterdag 19.00 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Gooische Vrouwen”
zaterdag 15.00 uur 

zondag 13.45 & 16.00 uur 
woensdag 15.00 uur 
“Rio (NL) 3D”

zaterdag 15.00 uur zondag 13.45 uur
woensdag 15.00 uur 

“Winnie the Pooh (NL)”

Romantiek in Just go with it
Just go with it is een romanti-
sche komedie over een man met 
bindingsangst, die zijn vriendin 
verteld dat hij stiekem getrouwd 
is en kinderen heeft; iets wat niet 
waar is. 
In Just Go With It vraagt een 
plastisch chirurg die het aanlegt 
met een veel jongere schooljuf-
frouw, aan zijn trouwe assisten-
te om net te doen alsof zij zijn 

aankomende ex-echtgenote is, 
om zo een achteloze leugen te 
verhullen. Wanneer steeds meer 
leugens verkeerd uitpakken, 
worden ook de kinderen van de 
assistente bij de affaire betrok-
ken. 
En dan gaan ze allemaal een 
weekend naar Hawaï en beleven 
ze een paar dagen die hun leven 
zullen veranderen.

Biutiful is een hartverscheurend 
drama over leven en dood.

De film vertelt het verhaal van 
Uxbal, een vader van twee jon-

Biutiful ge kinderen, die te horen krijgt 
dat hij niet lang meer te leven 
heeft. In de tijd die hij nog heeft, 
probeert hij zijn leven op orde te 
krijgen. Hij probeert er het beste 
van te maken, maar de tegensla-
gen blijven zich opstapelen.

Lentebraderie Kleurenorkest
Limmen – Er wordt een lente-
braderie gehouden bij basis-
school het Kleurenorkest op de 
Oosterzijweg 8 op zaterdag 14 
mei van 11.00 tot 17.00 uur en de 
toegang is gratis. Er zijn kramen 
met nieuwe en tweedehands 
spullen. 

Voor de kinderen is er vertier op 
het springkussen, ballen gooi-
en, meedoen aan workshops en 
nog veel meer. Er zijn korte be-
handelingen van een professio-
nele schoonheidsspecialiste en 
men kan kennismaken met rei-
ki en quantum touch. Dr. Anna 
Kruyswijk geeft een lezing om 
12.00 uur over gezonde voeding. 

Eten en drinken is te vinden op 
het Kleurenterras. Jan Prins, 11 
jaar oud, verzorgt  optredens. Hij 
werd derde op het Steijnway Pi-

anoconcours van 2010, boeren-
hofkapel de Kinkeluters zijn er 
en meer dans- en zangoptre-
dens. 
De auteur van het boekje ‘Mees-
ter Jos, autocross’ Jos Rijnaarts 
signeert zijn boeken.
Door de plaatselijke midden-
stand, landelijke ketens en an-
dere bedrijven is veel gespon-
sord, waardoor er door de hele 
dag heen prijzen te winnen zijn 
in de verloting. 

Over de dag heen verspreid zijn 
er drie momenten waarop on-
der leiding van een veilingmees-
ter kunstwerken, producten en 
diensten worden geveild. Als 
klap op de vuurpijl zal er aan het 
eind van de dag een fiets ver-
loot worden. Alle opbrengsten 
komen ten bate van basisschool 
het Kleurenorkest. 
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Open dag bij brandweer 
Uitgeest - Zaterdag 14 mei or-
ganiseert brandweerpost Uit-
geest een open dag, van 11.00 
tot 16.00 uur op het parkeer-
terrein Sporthal de Meet in Uit-
geest. 
Tijdens deze dag zijn er diverse 
demonstraties om te bekijken, 
zoals ‘Vlam in de pan’. Bezoe-
kers kunnen zelf ervaren hoe het 
is om een auto open te knippen. 
Op het terrein staan, naast de 
voertuigen van de brandweer-
post Uitgeest, diverse voertui-
gen uit de regio Kennemerland. 
Zowel de Brandwondenstichting 
als de Brandweerwinkel zijn met 
een kraam aanwezig. Meer we-

ten over brandveilig wonen? Ga 
dan naar de preventiekraam voor 
brandpreventietips. 
Kinderen mogen op deze dag 
ook de brandweerspuit vasthou-
den. In de afgelopen periode zijn 
op de basisscholen tekeningen 
uitgereikt. Wie de tekening inle-
vert ontvangt een verrassing. Dit 
jaar bestaat de brandweerzorg 
in Uitgeest 130 jaar. De brand-
weerpost Uitgeest bestaat uit 
alleen vrijwilligers; mannen en 
vrouwen die oproepbaar zijn om 
op te treden als er een incident 
is. De brandweerpost Uitgeest is 
onderdeel van Brandweer Ken-
nemerland. 

Neem een kijkje in de  
eendenkooi Van der Eng
Uitgeest - Vlakbij Uitgeest ligt 
een geheimzinnig natuurge-
bied: de eendenkooi Van der 
Eng. Voor de rust van de eenden 
is het afgesloten, maar op dins-
dag 17 mei kan men er van 19.00 
tot 20.30 uur met Gertruud van 
der Eng een kijkje nemen. Ook 
op 19, 24 en 27 mei steeds van 
19.00 tot 20.30 uur vinden er ex-
cursies plaats. 
In 1588 kregen Dirk en Hessel 
Pietersz Buurman octrooi voor 
een vogelkooi op eigen land. 
Er zijn in de loop van de eeuwen 
duizenden eenden gevangen. Ze 
werden verkocht voor de con-
sumptie. Dat is inmiddels verle-

den tijd, maar het is nog steeds 
een bijzondere herinnering aan 
vervlogen tijden. Tegenwoordig 
is een enthousiaste groep vrij-
willigers actief om dit bijzonde-
re plekje te behouden. 

Tijdens de excursie laat Gertruud 
zien op welke vernuftige manier 
de eenden werden gevangen. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via www.landschapnoord-
holland.nl/de-natuur-in. Verza-
melen om 19.00 uur op het par-
keerterrein bij Uitvaartcentrum 
en sportterrein MHCU, Niesven-
straat te Uitgeest. Foto: Johan 
Stuart.

Presentatie werk S.U.S. 
Uitgeest - Na het grote suc-
ces van vorig jaar wil de S.U.S. 
het seizoen afsluiten met een 
presentatie van de werkstukken 
die zijn gemaakt. Op zondag 22 
mei van 11.00 tot 15.00 uur kun-
nen belangstellenden terecht in 
Dorpshuis de Zwaan. Er is kunst 
te zien, kaarten gemaakt in ver-
schillende technieken. De quilt-
groep is er met kleden en crea-
tieve werken gemaakt van thee-
zakjes. 

Ook is er een presentatie van 
een nieuwe computercursus, 
Paint Shop Pro 7, die in septem-
ber van start gaat. Deze cursus 
is vooral voor de echte creatie-
vellingen op de P.C., het bewer-
ken van foto’s, kerst- en verjaar-
dagskaarten ontwerpen, plaatjes 
op je e-mailberichten et cetera.
Men kan kijken naar een Power-
Point presentatie en zo kennis 
maken met de andere computer-
cursussen die gegeven worden.

In de hal kan men luisteren naar 
de muziek van Dave van der 
Schaaf en Jean Hanck van de 
vroegere popgroep The Frogs. 
Inschrijven voor de cursussen 
van het nieuwe seizoen kan na-
tuurlijk ook. 
Op de donderdag van 9.30 tot 
11.30 uur en op de woensdag 
van 14.00 tot 16.00 uur is er open 
atelier waar men kan schilderen, 
beeldhouwen, kaarten maken et 
cetera.  

Oudste grutto gesneuveld
Krommenie - De oudste Euro-
pese grutto ooit is gevonden in 
de Krommenieër Woudpolder. 
Op 19 april werd tijdens weide-
vogelbeschermingswerk een do-
de grutto gevonden. De grut-
to was voorzien van een ring en 
met behulp van de ringgegevens 
werd duidelijk dat de grutto bijna 
dertig jaar oud is geworden. De 
maximale leeftijd van de grutto is 

daarmee vijf jaar naar boven bij-
gesteld.
Weidevogelbeschermer Henk de 
Vries uit Krommenie vond de do-
de vogel op het land van veehou-
der Wouda in de Krommenie-
er Woudpolder met een ring van 
Vogeltrekstation aan de poot. De 
ring was behoorlijk versleten, 
maar het nummer was nog goed 
te lezen. Hoe de vogel aan zijn 

eind is gekomen, viel niet meer 
te achterhalen. Gemiddeld wordt 
een grutto elf jaar oud. Foto: An-
nelies Schreuder. 

RZVV is 30 jaar!
Uitgeest - 2011 is voor de RZVV 
een bijzonder heuglijk jaar. Al 
dertig jaar lang organiseert de 
Uitgeester zaalvoetbalvereniging 
ieder seizoen een competitie 
waarin tientallen voetballers we-
kelijks de strijd met elkaar aan-
gaan. In Uitgeest, waar vele spe-
lers uit de diverse teams (goede) 
bekenden van elkaar zijn, staan 
iedere vrijdagavond in Sporthal 
De Zien sportiviteit en spanning 
hoog in het vaandel.
Dat dit nu al drie decennia een 
doorslaand succes is, wordt niet 

onopgemerkt aan voorbij ge-
gaan. Op vrijdag 20 mei wordt 
het dertigjarige bestaan van de 
RZVV groots gevierd met een 
gala. 
Het feest begint om 19.30 uur 
en wordt aangekleed met diver-
se feestelijke activiteiten. Boven-
dien staat de bekerfinale van het 
seizoen 2010/2011 als sportief 
hoogtepunt op het programma. 
Alle (oud)RZVV-leden, sponso-
ren en bestuursleden zijn voor 
deze avond met hun partner uit-
genodigd.  

Uitgeest - De verkeerspoli-
tie heeft zondag tussen 19.45 
en 22.15 uur in de buurt van de  
plezierhaven alcoholcontroles 
gehouden en bij 82 bestuurders 
een blaastest afgenomen. 

Hiervan bleken vijftien perso-

Alcoholcontrole nen wel gedronken te hebben, 
maar iedereen bleef onder de 
maximum toegestane limiet. Po-
litie Kennemerland is blij dat er 
tijdens deze controle niemand 
meer had gedronken dan toe-
gestaan. “Helemaal content zou-
den we zijn wanneer van alle ge-
controleerden passanten er nie-
mand een slok alcohol op had.”, 

Regio - Op zondag 15 mei zijn 
er in het Luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis, gelegen aan 
de Genieweg 1 in Heemskerk, 
twee lezingen. Om 12.00 uur ver-
telt Heemskerker Louis van Her-
pen over de Eerste Wereldoorlog 
en de rol van Nederland en Bel-
gië daarin en om 14.30 uur ver-
telt Aad Neeven over de fatale 
aanval van de RAF op de elek-
triciteitcentrale in Amsterdam-
Noord op 3 mei 1943. Bij de-
ze aanval werden tien Lockheed 
Ventura bommenwerpers neer-
geschoten, zodat nagenoeg het 
hele squadron ophield te be-
staan. Fort Veldhuis is geopend 
tussen 10.00 en 17.00 uur. 

Lezingen over 
de oorlogen

Fred’s atelier exposeert  
Castricum – Tot en met 6 juni 
is er een expositie in de Klaver 
Vier winkel aan de Dorpsstraat 
45 van Fred’s atelier; een werk-
plaats voor kunstenaars met 
een verstandelijke beperking. 
Zij staan onder begeleiding van 
twee professionele kunstenaars 
en krijgen een kunstopleiding op 

maat. Op deze manier kunnen 
zij hun eigen steentje bijdragen 
aan de maatschappij. De kunste-
naars hebben zich bekwaamd in 
de keramiek- en schilderkunst. 
Deze expositie bestaat uit hand-
gemaakte vazen, schalen en bor-
den van keramiek en schilderij-
en. 

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
   

HOU VAN MEI !!!!!
Een heerlijke maand, vol met lekkers.....
Van woensdag t/m woensdag:

ECHTE BAKKERS CRACKERS
ambachtelijke kwaliteit per pakje € 2,50 !!
Dit weekend: 

AARDBEIEN CARREES
met of zonder slagroom ! 4 voor € 5,95 !!

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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Erfgoedpark open op 
Nationale Molendag 
Uitgeest - Ook Industrieel Erf-
goedpark De Hoop aan de La-
gendijk doet mee aan de Nati-
onale Molendag op 15 mei. Het 
park is de gehele dag geopend 
voor het publiek en molen De 
Corneliszoon zal draaien. 

De Nationale Molendag dag 
wordt georganiseerd om het pu-
bliek kennis te laten maken met 
een belangrijk deel historisch 
erfgoed en om duidelijk te ma-
ken dat het waard is om ons zor-
gen te maken over het behoud 
van dit erfgoed. Het Industrieel 
Erfgoedpark De Hoop doet dit 
rond het erfgoed van Cornelis 
Corneliszoon van Uitgeest, boer, 

molenaar en uitvinder aan het 
eind van de 16 eeuw. 
Door het toepassen van een 
krukas en daaraan bevestigde 
zagen in een windmolen konden 
grote boomstammen in korte tijd 
in balken en planken worden 
gezaagd. Vele malen sneller dan 
met de toen gebruikelijke me-
thode met handtrekzagen. Cor-
nelis Corneliszoon droeg daar-
mee bij aan de economische 
ontwikkeling van de Zaanstreek 
en uiteindelijk Nederland in de 
Gouden Eeuw.
Gedurende de Nationale Molen-
dag maken deskundige rondlei-
ders bezoekers  wegwijs langs 
de activiteiten op het erfgoed-

park, zullen zij molenmodel-
len demonstreren en films over 
houtzaagmolens vertonen. In de 
balkenhaven liggen een viertal 
reconstructies van 17e eeuwse 
werkboten afgemeerd en in de 
monumentale Westzaanse hout-
loods is een tentoonstelling in-
gericht rondom de eerste tradi-
tioneel gebouwde werkboot de 
Beverwyck. Molen De Cornelis-
zoon, replica van een Friese pol-
dermolen, draait en de molenaar 
zal desgevraagd tekst en uitleg 
geven over dit fraaie molentje 
dat binnenkort dienst zal gaan 
doen als lattenzager; de molen 
gaat kleine houtbewerkingma-
chines aandrijven. 
Vrijwilligers bakken pannen-
koeken van meel afkomstig van 
meelmolen De Oude Knegt in 
Akerloot. Voor kinderen zijn er 
kleurplaten en platen om een 
kijkdoos te maken. 

Gaslek op De Terp

Uitgeest - De brandweer van 
Uitgeest werd zondag om 12.00 
uur gealarmeerd voor een gas-
lekkage op De Terp. De bewo-
ners waren in de tuin aan het 
klussen, toen zij per ongeluk 

een gasleiding doorboorden. De 
brandweer heeft de weg tijde-
lijk af gesloten en heeft het gas-
bedrijf ingeschakeld die het gat 
heeft gedicht. (Bron/foto: mgk-
media.nl / Lucas Hazes).

Buren gaan gratis naar 
concert Marco Borsato
Uitgeest - 25 buurtbewoners 
uit Uitgeest zij op zaterdag 7 mei 
naar het 3Dimensies concert van 
Marco Borsato geweest in het 
Gelredome stadion in Arnhem. 
Ze hebben deze kaarten gewon-
nen door deel te nemen aan een 
online-spel op Buurtlink.nl. Hier-
bij kreeg men de mogelijkheid 
om samen met 25 buren in een 

virtuele bus te stappen. De ac-
tie was een enorm succes. Ruim 
12.500 mensen hebben meege-
daan aan het spel. Deelnemers 
konden 25 vrienden of buren uit-
nodigen om in de bus te stap-
pen. Per buurt was direct te zien 
wie al in de bus had plaatsgeno-
men. Zodra de bus vol zat, deed 
deze mee aan een verloting. 

Uitgeest - Bij de politie kwam 
vorige week woensdag de in-
formatie binnen, dat onbeken-
den op een bouwterrein aan de 
Provincialeweg waren geweest. 
Men is daar bezig met werk-

Ongewenste bezoekers 
zaamheden en het terrein is af-
gesloten met hekken. 
Dinsdagnacht is een hangslot 
van een bouwkraan vernield. 
Mogelijk is er ook diesel gesto-
len. 

Duif Gerard vliegt 105 km per uur
Uitgeest - Op zaterdag 7 mei 
werd er bij de Vliegende Vleu-
gels gestart met de eerste Mid-
fondvlucht van dit seizoen. Dit 
zijn de afstanden tussen de 300-
450 km. Op de losplaats was het 
goed weer toen de duiven om 
8.15 uur gelost werden. De dui-
ven vlogen  dit keer vanuit La-
on met een afstand van 336 km. 
Aantal deelnemers was vijftien 
en het aantal ingekorfde duiven 

was 313 stuks. Met een matige 
z.z.oostenwind meldde de eerste 
duif zich bij Gerard Twaalfhoven 
in Uitgeest. Zijn duif maakte een 
snelheid van 1762,213 meter per 
minuut (ruim 105 km per uur). 
Uitslag eerste drie deelnemers: 
1-10-18-34-53-56-70e , Gerard 
Twaalfhoven, 2-22-31-76e, Frank 
Rodenburg en 3-5-6-11-12-15-
21-24-25-26-36-42-55-61-63-
66-67-79e , Hein Berkhout. 

UWV mogelijk niet akkoord 
met ontslag bij Viva Zorggroep
Ijmond - Zo’n tweehonderd me-
dewerkers van Viva Zorggroep 
zijn woensdag naar Haarlem af-
gereisd om daar te protesteren 
tegen de gang van zaken bin-
nen de organisatie. De mede-
werkers van het cluster Huis-
houdelijke Zorg hebben vori-
ge week opnieuw een brief van 
hun werkgever ontvangen waar-
in met ontslag gedreigd wordt 
wanneer zij niet akkoord gaan 
met een vrijwillige loonsverla-
ging van 25 tot 33 procent. Vol-
gens de actiegroep ‘Wij zijn de 
Thuiszorg’ is het echter lang niet 
zeker dat het UWV akkoord zal 
gaan met een ontslagaanvraag. 

Clustermanager Ron Dekker van 
Viva Zorggroep meldde zijn me-
dewerkers dat zij uit dat voor-
uitzicht geen valse hoop mo-
gen ontlenen. Het is hem geble-
ken dat andere thuiszorgaanbie-
ders de medewerkers van de Vi-
va alleen maar willen overnemen 
voor het salaris dat Viva zijn me-
dewerkers straks ook aanbiedt. 
Volgens de actiegroep Wij zijn 
de Thuiszorg gaat Dekker er aan 
voorbij dat in de CAO is opgeno-
men dat bij een eventuele over-
name de opgebouwde rechten 
worden behouden. En die CAO 
is algemeen bindend verklaard. 
Viva kan nog geen duidelijkheid 

verschaffen per wanneer de me-
dewerkers eventueel ontslag te-
gemoet zouden kunnen zien. 
Dekker verwacht wel dat zijn 
medewerkers conform het con-
tract aan het werk blijven, aldus 
de actiegroep. 
De actie was goed voorbereid. 
“De cliënten staan voor 90% 
achter de actie. Voor degenen 
die die dag echt niet zonder zorg 
konden, was een opvangnetwerk 
in het leven geroepen’, aldus An-
neke Emmelot. “Wij zullen onze 
cliënten nooit in de steek laten. 
Het werk, de medewerkers en 
de cliënten zijn prima. Alleen het 
beleid klopt niet.’’

Gelderse Schijven
4 voor 4 euro

Minute Steaks
4 voor 5,50

Runderrollade
100 gram 1,49

Alles uit eigen worstmakerij
Middelweg 89 • Uitgeest

Tel. 0251 - 312 261 • www.dickkok.nl
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Naaispullen gezocht 
voor Oegandees atelier
Castricum - Anne-Marie Smul-
ders van naaischool Mode Ma-
ken Doe Je Zelf zamelt materiaal 
in voor een naaiatelier in Oegan-
da. Een elektrische naaimachine 

uit Castricum is al in gebruik in 
het Oegandese atelier.
Via de moeder van een van haar 
tienercursisten kwam Anne-Ma-
rie Smulders in aanraking met 

Bescherm Bakkum overhan-
digt 5.000ste steunbetuiging
Bakkum - Het burgerinitiatief 
om van een deel van Bakkum 
een beschermd dorpsgezicht te 
maken, krijgt massaal bijval van 
de bewoners van het gebied. De 
actiegroep Bescherm Bakkum 
heeft inmiddels meer dan 5.000 
steunbetuigingen opgehaald. 

Op 10 mei heeft de actiegroep 
de 5.000ste steunbetuiging offi-
cieel overhandigen aan wethou-
der Klijnstra. Op de raadsverga-
dering waar het initiatief werd 
behandeld, spraken de mees-
te fracties zich al uit voor het 

initiatief. Op 12 mei zal de raad 
besluiten of het initiatief wordt 
overgenomen. De aanleiding 
voor het initiatief was de geplan-
de bouw van een glazen kan-
toor aan de Van Oldenbarne-
veldtweg 53. Volgens de actie-
groep gaat het niet alleen om dit 
plan, maar dient het gehele ge-
bied beschermd te worden tegen 
plannen die het cultuur-histori-
sche karakter van de wijk aan-
tasten. De beste methode om dit 
te doen zou door het gebied uit 
te roepen tot beschermd dorps-
gezicht zijn.

Zondag 29 mei muziek-
festival Van Dorp tot Kust
Castricum - Shanty- en Folk-
songkoor De Skulpers organi-
seert voor de zesde keer het Mu-
ziekfestival ‘Van Dorp tot Kust’, 
dat op  zondag 29 mei om  12.00 
uur op het plein voor Hotel Borst 
in Bakkum wordt geopend door 
voormalig burgemeester Em-
mens-Knol. Aansluitend zullen 
op zes locaties zo’n twintig mu-
ziekgroepen zich laten horen. 
Zeemansliederen,  smartlappen, 
gospel-songs, pop- en musical-
nummers, vrijwel elke muziek-
liefhebber zal er iets van zijn of 
haar gading vinden. Zelfs een 
Big Band is van de partij. Behal-

ve bij Hotel Borst wordt ook op-
getreden bij snackbar de Vlucht-
heuvel in Bakkum, bezoekers-
centrum De Hoep, bij restau-
rant Johanna’s Hof, in De Kuil 
op Camping Bakkum en op het 
strandplateau aan het eind van 
de Zeeweg. Ofschoon de drie ki-
lometer tussen de locaties voor 
veel mensen goed per fiets te 
doen is, wordt ook gezorgd voor 
twee pendelbussen, zodat ieder-
een zoveel mogelijk voorstellin-
gen kan bijwonen. Het festival 
wordt rond 18.00 uur afgesloten 
met een samenzang op het plein 
bij Hotel Borst.

de organisatie Kinderhulp Afri-
ka. Zij vertelt: “Deze hulporga-
nisatie vangt al 25 jaar weeskin-
deren op in het Oegandese kin-
derdorp Namugongo. De kin-
deren krijgen daar de liefde en 
zorg die zij verdienen, huisves-
ting, verzorging en onderwijs. 
Naast gewoon onderwijs is er 
een vakschool die ook openstaat 
voor kinderen buiten het dorp. 
Hierdoor krijgen zoveel moge-
lijk kinderen een kans om een 
vakdiploma te halen, waarmee 
ze makkelijker een baan kunnen 
vinden en mee kunnen helpen 
Oeganda op te bouwen.” 

Voor het naaiatelier van de vak-
school is materiaal nodig. Alles is 
welkom, als het maar met naai-
en te maken heeft. Daarbij gaat 
het niet alleen om naaimachi-
nes, stoffen,  garen, lint en band, 
maar bijvoorbeeld  ook om pa-
troonboeken voor jong volwas-
senen, knoopjes, radarwieltjes 
en kartelscharen. Afleveren kan 
bij naaischool Mode Maken Doe 
Je Zelf van Anne-Marie Smul-
ders, De Loet 186, Castricum, te-
lefoon 06-18875382. 

Vermist:
Poelenburgplantsoen Heems-
kerk: lichtbruine kleine hond, 
reu, witte kraag en borst, wit aan 
de pootjes, hangoren, krulhaar, 
gechipt, circa 8 jaar, Hannes. Het 
is een angstig hondje, gauw in 
paniek.

Gevonden:
Laan van Albertshoeve Castri-

cum: rode kat, witte borst, 4 witte 
kniekousen en rood bandje met 
belletje. Heerenweg Bakkum, 
omgeving 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.

Viering vijfjarig bestaan 
Stichting Ook Voor Jou
Beverwijk - Op zaterdag 21 mei 
viert Stichting Ook Voor Jou in 
het pand aan de Diezestraat 18 
in Beverwijk haar vijfjarig be-
staan. Op deze dag vinden er 
tussen 10.00 uur en 22.00 uur  
activiteiten plaats voor jong en 
oud. Er zijn onder meer  oud-Hol-
landse spellen, een suikerspink-
raam, roulettetafel met prijzen, 
een trekzakmuzikant, schminken 
en ’s avonds vanaf 18.00 uur is er 
livemuziek met zanger Arjan Hil-
bers. Uiteraard is er ook een in-
formatiemarkt waar alle informa-
tie over alle onderdelen van de 
zorgverlening van de stichting is 
te verkrijgen.
Deze feestelijke dag is bedoeld 
voor alle (oud) deelnemers en 
familie, (oud) medewerkers, re-
laties, belangstellenden en an-
dere zorgverleners. Vanaf 17.00 
uur is er een prima gelegenheid 
tot netwerken tijdens het lopend 
(koud) buffet.

Vijf jaar geleden is de stichting 
begonnen met (vakantie)opvang 

voor kinderen uit het speciaal 
onderwijs en dagbesteding voor 
volwassenen met een beperking.
Bij de bestaande zorgverle-
ners was er in het begin nog-
al wat scepsis maar in de af-
gelopen vijf jaar heeft Stichting 
Ook Voor Jou bewezen dat het 
een welkome en nuttige aanvul-
ling is in het bestaande zorgaan-
bod. Dit komt vooral door de vi-
sie van de stichting waarin de in-
dividuele aandacht voor de deel-
nemers, met begeleiding van een 
op vier, gewaarborgd is. Onder-
tussen werkt de stichting al sa-
men met onder andere Helioma-
re en de Hartekampgroep. 
De dagbesteding is vier dagen 
per week, maandag/dinsdag/
donderdag/vrijdag, geopend van 
9.30 uur tot 16.30 uur. De deel-
nemers verzorgen op die dagen 
onder andere een postwijk met 
sorteren, maken zeepproducten, 
staan op markten en braderieën 
et cetera. Ook in de vakanties is 
de dagbesteding gewoon open.
Voor de scholen met speciaal 

onderwijs de Zeearend en de 
Zevensprong uit Beverwijk ver-
zorgt Stichting Ook Voor Jou al 
enige tijd de naschoolse opvang. 
Deze specialistische naschool-
se opvang kan ook met het per-
soons gebonden budget betaald 
worden en is tevens toegankelijk 
voor leerlingen van andere scho-
len met speciaal onderwijs. Op 
de zaterdagen en de woensdag-
middag is er de buitenschool-
se opvang en tijdens de (basis)
school vakanties is er de mo-
gelijkheid voor vakantieopvang. 
Tijdens de vakanties worden er 
verschillende uitjes aangeboden 
waarbij per dag op ingeschreven 
kan worden. Omdat de stichting 
vraaggericht is, zijn er ook ande-
re activiteiten ontstaan zoals een 
tiener- en 16-plus groep waar-
mee geregeld uitstapjes worden 
gemaakt zoals kanoën, bioscoop 
of concert en zwemmen. Tevens 
kan er gebruik worden gemaakt 
van de individuele thuisbegelei-
ding. Dit kan zijn als oppas func-
tie of door middel van doelen 
werken aan meer zelfstandig-
heid of zelfredzaamheid. 

Meer informatie is te vinden op 
de website www.ookvoorjou.com 
of via tel.: 0251-208238.

Castricum - Zondag is er een 
muzikale middag in De Bak-
kerij. Verschillende ensembles 
van de muziekschool van Toon-
beeld verzorgen een optreden 
van 14.00 tot 18.00 uur. Maar 
eerst is er vrijdag een rock-feest 
met een live- optreden van Twi-
ce The Same. Zaterdag komen er 
veel dj’s naar het jongerencen-
trum. Iedere dj krijgt een half uur 

Muzikaal weekend Bakkerij
de tijd om zijn favoriete plaatjes 
te draaien. Diversiteit is het to-
verwoord want de vele dj’s zul-
len niet in hetzelfde straatje mu-
ziek willen draaien. Dj Likmeves-
sie is er, Twiz, Eelco, JD, Eelman, 
Meed, Tessa, Erwin, Spook, Beng 
en Tubby. 
De Bakkerij is te vinden aan 
Dorpstraat 30 te Castricum. Het 
gehele weekend is er vrij entree.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
1-05-2011: Liv Louise, dochter 
van R.J. Hermans en C.J.M. Zijp, 
geboren te Castricum.
Wonende te Limmen:
3-05-2011: Charlotte Johanna 
Paulina, dochter van R.N.C. Pe-
kel en G.J.M. van Duin, geboren 
te Limmen.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
3-05-2011: Heintzberger, Johan-
nes A.M, wonende te Castricum 
en van Oers, Rosalie B, wonende 
te Purmerend.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:

29-04-2011: van Steenoven, 
Roy en Kaan, Bernadette C, bei-
den wonende te Castricum. 29-
04-2011: Wiggers, Erwin en Van 
Kuijk, Annemieke, beiden wo-
nende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Limmen:
29-04-2011: Heistek, Jacob, oud 
89 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd met J. Kooij. 3-05-2011:   
Kraakman, Johannes, oud 86 
jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd met C.C. Stuifbergen.
Wonende te Akersloot:
3-05-2011: van Sijes, Julia, oud 
97 jaar, overleden te Akersloot, 
gehuwd geweest met Lopes de 
Leanö Laguna, Lodewijk.

Laatste kans inzenden foto’s 
voor ‘Beleef Castricum’
Castricum - Diverse inwoners 
hebben de afgelopen weken al 
gehoor gegeven aan de oproep 
foto’s in te sturen voor de ex-
positie Beleef Castricum van de 
drie historische instanties in de 
gemeente Castricum. 
De organisatoren zouden ech-
ter graag nog wat meer inzen-
dingen willen ontvangen en roe-
pen daarom de inwoners van 
Akersloot, Bakkum, Castricum, 
Limmen en De Woude nogmaals 
op om er opuit te gaan met de 
camera. 
Het is de bedoeling om plekken 
te fotograferen die een eeuwig-
heidswaarde hebben. Op 5 ju-
ni is bij elke historische instan-
tie een fototentoonstelling van 
de inzendingen te bezichtigen. 

De jury van Beleef Castricum 
zal daarnaast per woonkern een 
prijs uitreiken. Stuur de foto’s 
met vermelding van naam en lo-
catie, jaar en motivatie naar be-
leefcastricum@gmail.com. Het 
gaat om foto’s die niet ouder zijn 
dan ongeveer vijf jaar. De foto’s 
kunnen ook worden ingeleverd 
bij de verenigingen Oud-Cas-
tricum, Oud-Limmen en Oud-
Akersloot. Per persoon mogen 
maximaal vijf foto’s worden in-
gezonden. De foto’s worden op-
genomen in het bestand van de 
historische werkgroepen. Op 
de websites van de historische 
werkgroepen en van het Toeris-
tisch Platform Castricum staat 
meer informatie over de tentoon-
stelling Beleef Castricum.

Castricum - Een 16-jarige en 
een 18-jarige jongen, beiden af-
komstig uit Castricum, zijn za-
terdagochtend aangehouden. In 
een café aan de Dorpsstraat had 
een vechtpartij plaatsgevonden. 
Hierbij was een 19-jarige jongen 
uit Uitgeest geslagen. Hij werd 
met een vermoedelijke hersen-
schudding overgebracht naar 
het ziekenhuis. Even later kreeg 
de politie echter een nieuwe 

Openlijke geweldpleging
melding van een vechtpartij op 
de Cieweg. Hier bleek de 16-jari-
ge verdachte op de nek van een 
18-jarige man uit Uitgeest te zijn 
gesprongen en klappen te heb-
ben uitgedeeld. 
De 16-jarige jongen werd aan-
gehouden. Hij is in verzeke-
ring gesteld. De 18-jarige jon-
gen werd na onderzoek zater-
dagochtend in zijn woning aan-
gehouden.

Castricum - Op zaterdag 14 mei 
organiseert de Tuin van Kapitein 
Rommel in samenwerking met 
Groei en Bloei Midden-Kenne-
merland een plantenbeurs. Door 
beiden wordt getracht een zo di-
vers mogelijk aanbod aan plan-
ten te bieden. Ook organiseert 
de Tuin een speurtocht voor kin-
deren met hun ouders. De bei-
de verenigingen hebben ook een 
promotiestand opgesteld. 

De beurs is van 10.00 tot 16.00 
uur in De Tuin van Kapitein Rom-
mel, tegenover het NS-station in 
Castricum. Entree gratis.

Plantenbeurs

Muziektheatergroep 
C-Squad speelt Famed!
Bakkum - Op 13, 14 en 15 mei speelt muziektheatergroep C-Squad 
de show Famed in Theater De Dansende Duinen op het terrein van 
Dijk en Duin. Deze show vol zang, dans, drama en humor bouwt op 
tot een verrassende ontknoping. C-Squad is de jongste muziekthea-
tergroep in Castricum en omstreken, de elf zangers en zangeressen 
en vier bandleden zijn sinds 2010 bij elkaar. Het script en de choreo-
grafie van de show Famed komen uit eigen gelederen. Meer dan twin-
tig songs passeren de revue. Kaarten zijn te koop via Boekhandel Laan 
en Boekhandel Scholte in Castricum en via www.c-squad.nl. Aanvang: 
vrijdag 13 en zaterdag 14 mei 20.15 uur, zondag 15 mei 14.30 uur. 

Bakkum - Dinsdag 17 mei is een 
bijeenkomst in het Witte Kerkje 
op het terrein van Dijk en Duin 
die in teken staat van de volle 
maan van de Boeddha en waar-
bij gewerkt wordt met Moeder 
Aardekaarten. Aanvang 20.00 
uur. Reserveren gewenst: Joke 
Welboren sakagaweea@hot-
mail.com of tel. 06-36155637. Of 
kijk voor meer op informatie op 
www.sakagaweea.nl.

Volle maan

Castricum - IVN Midden Ken-
nemerland organiseert in sa-
menwerking met Duincamping 
Geversduin op zondag 15 mei de 
excursie ‘Vroege Vogels’. De zon 
komt op om 5.45 uur en dan kan 
men de stilte van het duin erva-
ren. Het vertrek is om 6.00 uur 
vanaf de receptie van Duincam-
ping Geversduin.

‘Vroege Vogels’

Limmen – Tijdens Koninginne-
dag reden velen de traditionele 
fietsroute door het dorp. Zo kwa-
men de deelnemers ook bij de 
scouting terecht. Iedereen kon 
genieten van het bakken van een 
stokbroodje boven vuurtonnen, 

Jasper Edelenbos wint puzzel- 
wedstrijd Scouting Limmen

Limmen - Het gemengd koor 
De Vredeburgers, dat onder lei-
ding staat van Gerard Leegwa-
ter, geeft op zondag 15 mei een 
gevarieerd middagconcert voor 
haar donateurs in de protestant-
se kerk aan de Zuidkerkenlaan. 
Annelies Komen begeleidt het 
koor aan de piano. Donateurs 
hebben gratis toegang. Ook niet-
donateurs zijn welkom, zij beta-
len vijf euro. Aanmelding zowel 
voor donateurs als niet-dona-
teurs is noodzakelijk: Clementi-
ne Bruschke, tel. 072-5052087 of 
Ria Hooijboer, tel. 072-5052235.

Donateurconcert 
De Vredeburgers

Castricum - De Rode Kruisaf-
deling Castricum heeft een web-
site. Van nu af aan zijn alle gege-
vens over de afdeling en de acti-
viteiten te vinden op www.rode-
kruis.nl/castricum. Onder de link 
actueel zijn de recente gebeur-
tenissen te vinden en de vacatu-
res voor penningmeester en col-
lectanten voor de week van Ro-
de Kruis-collecteweek van 18-25 
juni. 

Online

het gebouw bekijken en een fo-
to-expositie en meedoen met 
een puzzelwedstrijd. De win-
naar van deze puzzel is Jasper 
Edelenbos. Wie meer wil weten 
over de scouting belt naar Trudy 
Hoogeboom: tel.: 5052830.

Club Sunday bij Mezza Luna
Castricum - Wie zin heeft in een 
gezellige middag bij Club Sun-
day is op zondag 15 mei welkom 
in Grand-Café Mezza Luna. Bij 
mooi weer op het speciaal inge-
richte Club Sunday-terras en bij 
minder weer in de zithoek mid-
den in het Grand-Café. 
Alleengaanden, maar ook men-

sen met een partner in de leef-
tijdsgroep van circa 45 tot 65 
jaar, worden uitgenodigd in het 
café aan de Mient 1. De aan-
vangsttijd is 14.00 uur. Deelname 
is kosteloos, consumpties zijn 
voor eigen rekening. Belangstel-
lenden zijn zonder opgave wel-
kom. 

De brandweer hoopt 
op langdurige regen
Castricum - Zondagavond 1 
mei is het bosbrandverkennings-
voertuig van de brandweer Cas-
tricum opgeroepen omdat er 
vanuit Egmond meerdere mel-
dingen kwamen van een duin-
brand. Uiteindelijk bleek het te 
gaan om rook van de duinbrand 
die in Schoorl gaande was. Die 
nacht, rond 2.30 uur, werd het 
korps Castricum gevraagd in pe-
lotonsverband te assisteren bij 
de bosbrand in Schoorl. Van-
af de parkeerplaats bij Hargen 

aan Zee, werden de eenheden 
van korpsen uit de gehele regio 
het bos ingeleid. Na circa twaalf 
uur hard werken kwam er aflos-
sing van een brandweerpeloton 
uit Zuid-Holland. 
Woordvoerder Gerard Veldt ver-
telt naar aanleiding van de ve-
le bosbranden van de afgelopen 
periode: “Iedereen bij de brand-
weer loopt op z’n tenen. Een 
aantal geplande grote oefenin-
gen zijn uitgesteld en iedereen 
hoopt op langdurige regen.” 
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Maand van gezondheid 
en oudere huisdieren
Regio - In samenwerking met 
Royal Canin houden Dier Me-
disch Centrum Kennemerland en 
Dier Medisch Centrum Beverwijk 
voor het eerst dit jaar de actie 
‘Mei, maand van de gezondheid’. 
Tijdens de meimaand staat het 
oudere huisdier in de belang-
stelling. De oudere hond en kat 
kan gedurende de maand mei 
terecht op de praktijk voor een 
senior check-up tegen geredu-
ceerd tarief (17,50 euro ) en ont-
vangt na afloop van het consult 
een ‘clippy-bag’ én een gratis 
zak voer van Royal Canin, spe-
ciaal gericht op de gezondheid 

van het oudere dier. Naar aan-
leiding van de uitkomst van het 
consult kan er tevens aanvullend 
bloed- of urineonderzoek wor-
den gedaan tegen gereduceerde 
tarief. Een goed moment dus om 
uw oudere huisdier, katten vanaf 
tien kg, honden afhankelijk van 
de grootte vanaf vijf of acht jaar, 
eens goed na te laten kijken. 
Maak voor de senior-check-up 
een afspraak om wachttijden te 
voorkomen.  Voor meer informa-
tie: www.dierenartsbeverwijk.nl 
of www.dierenartsvelserbroek.nl 
of bel met 023-53844 44 of 0251 
254 254

“Een gastkind geeft andere 
en nieuwe energie in huis” 

Castricum - De vijftienjarige 
Minke Roodhof gaat naar High 
School in de Verenigde Staten. 
“Ik had vroeger een vriendin en 
wij waren allebei geobsedeerd 
door Amerika, gewoon door al-
les wat je zag op tv. Zij is ver-
huisd naar Los Angeles. Nu kan 
ik eindelijk.” 

De voordelen van een internatio-
nale uitwisseling blijft tot ver na 
de uitwisselingservaring een po-
sitieve rol blijven spelen bij stu-
denten. Gastouders ervaren een 
verrijking in het gezin. Coör-
dinator voor YFU in Castricum 
is Gert-Jan Bremer. Hij vertelt: 

“Momenteel zijn er drie studen-
ten in de gemeente Castricum 
die het Jac. P. Thijsse of het Bon-
hoeffer College bezoeken. Beide 
scholen vangen de jongeren fan-
tastisch op. Ze zijn allemaal on-
dergebracht in een gastgezin in 
onze gemeente. Bovendien zijn 
er op het moment twee meisjes 
die een jaar lang les gaan volgen 
op een High School in de Ver-
enigde Staten: Minke en Marije.”
Voor de zestienjarige Marije Lou-
ter is het de tweede keer dat ze 
een periode in het buitenland 
verblijft. Zij ging eerder naar 
China. “Ik wil al van jongs af aan 
naar Amerika, door alles wat ik 

ervan gezien heb en gehoord. Ik 
hoop dat ik in een open gezin te-
rechtkom waarin ik ook mijn ei-
gen cultuur kan laten zien. Als ik 
terugkom maak ik het VWO af en 
ga dan naar de universiteit.”
Yidan Li uit China is achttien 
jaar en hoopt in de toekomst de-
zelfde universiteit te bezoeken 
als Marije. “Ik doe nog een jaar 
school en wil dan naar de uni-
versiteit in Nederland. Nu be-
zoek ik het Jac. P. Thijsse Col-
lege. De schooldagen zijn erg 
kort en het is er erg vrij. Thuis 
ben ik van 8.00 tot 19.00 uur op 
school. We studeren erg hard en 
veel. De hele lifestyle is anders, 

het is hier meer relaxed. In China 
wil iedereen heel hard werken 
om geld te verdienen om zo een 
goed leven te hebben. Thuis wo-
nen wij in een flat en hier woont 
bijna iedereen in een huis. En 
aardappels zijn best lekker, maar 
niet iedere dag. Het gekste wat 
ik heb meegemaakt was Sin-
terklaas, dat kende ik helemaal 
niet.”
Lilian Numbi is achttien jaar oud 
en komt uit België. Hij verblijft in 
een gastgezin in Limmen en ook 
hij bezoekt het Jac. P. Thijsse. 
“Op school is het hier af en toe 
veel te vrij vind ik. Je zit soms in 
de klas met je iPod of BlackBerry 
te spelen. Maar in mijn gastgezin 
zijn ze weer strenger dan thuis. 
Er wordt hier veel samen ge-
daan met de familie. De familie 
van mijn gastvader is erg groot, 
hij heeft elf broers en zusters. Ik 
trek hier wel de aandacht, omdat 
ik donker ben, maar heb vriend-
schappen opgebouwd, onder 
andere bij de rugby. Als ik hier 
klaar ben ga ik economie stude-
ren in Brussel. Door deze perio-
de in Nederland ben ik zelfstan-
diger geworden. Maar ik kom 
zeker terug naar Nederland voor 
de feestjes!”
De Duitse Hanna Roessler is ze-
ventien jaar en zij is gaststudent 
op het Bonhoeffer College. “Ne-
derlanders zijn heel open, di-
rect, en ook gezellig”, zegt zij. “In 
Duitsland is altijd alles ‘punkt-
lich’ en op tijd. Mijn gastouders 
zijn wel wat strenger dan ik thuis 
gewend was, maar ik kan er nog 
wel mee leven. 
Iedereen doet hier wat hij wil 
en je doet alles zelf in je eentje. 
Thuis doen wij meer samen met 

de familie. Als ik weer in Duits-
land ben ga ik weer lekker warm 
eten tussen de middag,” 
Hanna woont bij de familie 
Wierdsma-Sterenborg, een ge-
zin met een dochter van der-
tien en een zoon van zeventien. 
“De omgang met elkaar is pri-
ma. Het is alsof Hanna een ei-
gen kind is. De kinderen kibbe-
len net als broers en zussen.” En 
dan lachend: “Hanna was in het 
begin spontaan bereid om iets 
te doen in het huishouden, maar 
nu is het net zoals bij onze eigen 
kinderen: altijd is er iemand an-
ders aan de beurt voor een taak.” 
Hanna moest erg wennen aan 
de directheid van de Nederlan-
ders. De gastouders moesten 
wennen aan haar aanwezigheid. 
“Altijd een extra kind aan tafel en 
in huis is anders dan een vriend-
je dat een weekje logeert. Een 
nadeel is dat je veel meer was 
moet wegwerken. De regels in 
huis moeten duidelijk zijn en je 
moet opnieuw naar grenzen zoe-
ken van wat je wel en niet goed 
vindt bij een puber. Je komt je-
zelf en je gewoontes dus wel te-
gen. Dat geeft een helder inzicht 
in jezelf als gastouder en hoe je 
als gezin functioneert. Een gast-
kind geeft andere en nieuwe 
energie in huis.” 

Er komen dit jaar zestig studen-
ten uit de hele wereld naar Ne-
derland en daarvoor wordt nog 
naar gastgezinnen gezocht. Jon-
geren die ook een poosje in het 
buitenland willen verblijven en 
gastgezinnen die een buiten-
landse student tijdelijk een thuis 
wil bieden, kijken voor meer in-
formatie op www.yfu.nl. 

Innovatie TV maakt zich sterk 
voor glasvezel in Castricum
Castricum - De webzender 
www.innovatie.tv heeft op eigen 
initiatief een glasvezelfilm ge-
maakt ter promotie van de activi-
teiten van Glashart in Castricum 
en Bakkum. De titel van de film 
is ‘Een glasvezelnetwerk in Cas-
tricum?’ en gaat in op de kans 
die Castricum aangeboden krijgt 

van Glashart om over te stappen 
op een nieuw netwerk van glas-
vezel. Initiatiefnemer van de film 
is Chris Kesting, ambassadeur 
van glasvezel in Castricum. Kes-
ting hoopt met deze film een po-
sitieve bijdrage te leveren aan de 
keuze van Castricum voor glas-
vezel. “Ik hoop dat de inwoners 

bij het zien van dit filmpje, zich 
realiseren dat ons een bijzonde-
re kans geboden wordt: glasve-
zel in Castricum.” Wanneer 30% 
van de huishoudens in Castricum 
en Bakkum kiest voor een glas-
vezelabonnement bij een van de 
deelnemende service providers 
(KPN, Kick XL, of XMS), zijn zij 
hiermee een van de eerste plaat-
sen in Noord-Holland die wor-
den voorzien van een glasvezel-
netwerk. Het afsluiten van een 
abonnement kan tot 5 juni. 

“Zet de ontwikkelings-
samenwerking voort!”
Limmen - In het kader van de 
bezuinigingen wil Staatssecre-
taris Ben Knapen van Ontwik-
kelingssamenwerking het aan-
tal partnerlanden drastisch ver-
lagen: van 33 naar 15 landen. 
Hierdoor zou ook Burkina Faso 
niet langer ‘partnerland’ zijn. 
Maar in Limmen wordt Burki-
na Faso een warm hart toege-
dragen. Met hulp van velen wor-
den ontwikkelingsprojecten in 
het land al jaren door Stichting 
WOL ondersteund met zichtbare 
resultaten. Het succes is mede te 
danken aan de samenhang tus-
sen particulier initiatief, professi-
onele ontwikkelingsorganisaties 
en afstemming met de nationale 
ontwikkelingsplannen in Burki-
na Faso. Ook in Nederland zoekt 
WOL afstemming en samenwer-
king met organisaties die actief 
zijn in Burkina Faso. WOL was 
een van de initiatiefnemers tot 
de oprichting van het Burkina 
Faso Platform. Het Platform telt 
zo’n tachtig kleine Nederlandse 
ontwikkelingsorganisaties. Nu 
heeft het Platform zich sterk ge-
maakt om aan te tonen dat Bur-
kina Faso ten onrechte van de 
lijst is geschrapt. “Het land vol-

doet aan alle criteria die zijn 
meegewogen om partnerland 
van Nederland te mogen zijn. 
Het Platform wil Staatssecretaris 
Knapen dan ook verzoeken recht 
te doen en Burkina Faso weer 
toe te voegen aan de lijst van 
partnerlanden. De door Neder-
land gegeven bilaterale gelden 
hebben een succesvolle ontwik-
keling mogelijk gemaakt, en dat 
succes mag niet teniet gedaan 
worden door te vroeg te vertrek-
ken.” Op 17 mei zullen vertegen-
woordigers van het Burkina Faso 
Platform samen met enkele on-
dertekenaars een petitie aan-
bieden aan de Vaste Commissie 
voor Buitenlandse Zaken, in de 
persoon van de heer Alexander 
Pechtold. Als vervolgens de ‘Fo-
cusbrief’ wordt besproken in de 
Tweede Kamer (geplande datum 
16 juni) zal blijken of de inspan-
ningen van het Burkina Faso 
Platform effect hebben gehad!
De petitie kan nog getekend 
worden. Stichting WOL vraagt  
dan ook mee te helpen om Bur-
kina Faso weer op de lijst te krij-
gen en de petitie te tekenen. Dit 
kan op www.burkinafaso.peti-
ties.nl.
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Bart de Pagter; een bij-
zonder mens en dat is ie

Castricum - ‘Mijn leven is als 
mijn tekenstijl; veelzijdig, met 
veel humor en een filosofische 
inslag.’ Dat zegt Bart de Pag-
ter, een 22-jarige bewoner van 
Woonproject Dorpsstraat, waar 
eerder een klooster gevestigd 
was. Elf jongeren met een ver-
standelijke beperking hebben 
hier een studio en leren er zelf-
standig te wonen. Bart werkt in 
het Creatief Atelier in Heems-
kerk en daar is hij helemaal op 
zijn plaats; je kunt hem met ge-
mak een creatieve duizendpoot 
noemen. 
Toen er flyers en een logo ge-
maakt moesten worden voor de 

Bart met het T-shirt waarop het 
door hem gemaakte logo te zien 
is van de band The Garden of 
Love. 

rockband The Garden of Love, 
die bestaat uit jongeren met een 
verstandelijke beperking, kwam 
Bart meteen in beeld. En ook 
toen de band een talentenjacht 
en try-out had in de Nozem en 
de Non in Heemskerk. Bart werd 
gevraagd als presentator. Moei-
teloos onderhield hij het publiek; 
welbespraakt kreeg hij de toe-
schouwers zover dat zij meede-
den aan allerlei grappige gymoe-
feningen. 
Bart heeft nooit onderwijs geno-
ten, hij bezocht De Luchtballon 
in Heemskerk totdat hij na ver-
schillende stages op het Creatief 
Atelier terechtkwam. De Lucht-
ballon is een dagcentrum voor 
kinderen met een verstandelij-
ke of meervoudige beperking. ‘Ik 
heb op de Luchtballon wel leren 
rekenen en schrijven. De Engel-
se taal heb ik geleerd van de tv 
door de onderschriften met de 
gesproken teksten te combine-
ren.’ Waar is Bart eigenlijk niet 
goed in? ‘Soms kan ik mij niet 
zo goed in andere mensen ver-
plaatsen en ik kan slecht tegen 
rommel en heel veel drukte.’ 
Bart is gek op dieren en die zijn 
onderwerp van zijn tekeningen. 
Nauwgezet maakt hij sprookjes-
achtige, kleurrijke afbeeldingen 
waarin veel grapjes worden ver-
werkt. Het merk Ongetemd, dat 
surfkleding op de markt brengt, 
heeft voor de zomercollectie op 
twee vesten tekeningen van Bart 
gedrukt. Momenteel maakt hij 
de illustraties voor een Memory-
spel. En hij kan meer. Bart maak-

te een website met heel veel in-
formatie over dieren, hij plaats-
te er zijn zelfgeschreven gedich-
ten op en nieuwe Nederlands- 
en Engelstalige teksten voor be-
staande liedjes. Als hij een van 
de liedjes voorzingt, kan er nog 
een talent op de lijst worden toe-
gevoegd: Bart kan prachtig zin-
gen. Er is op zijn website ook al-
lerlei informatie te vinden over 
animatiefilms. ‘In mijn vrije tijd 
kijk ik vooral naar films. Ik kan 
hele stukken uit films naspelen. 
Mijn lievelingsfilm is Madagas-
car.’ 
Op de website heeft hij boven-
dien een wereldstad gecreëerd 
met wonderlijke, bizarre en bij-
zondere bewoners en wetens-
waardigheden over dieren. ‘In 
Globaville kom je van alles te 
weten over dieren, dinosaurus-
sen, monsters en aliens. Ik ga 
terug naar het verleden, vooruit 
naar de toekomst en zelfs naar 
compleet andere dimensies. Het 
is belangrijk om te beseffen hoe 
uniek, maar ook hoe gevoelig en 
kwetsbaar onze wereld is.’ Hoe 
ziet de toekomst er uit voor Bart? 
‘Het liefst zou ik op een podium 
staan om mijn visie op het leven 
met de wereld te delen. Ik zou 
het bijvoorbeeld kunnen hebben 
over de overeenkomsten tussen 
de evolutietheorie van Darwin 
en het geloof in een god. Want 
in wezen is er geen groot ver-
schil tussen beiden, de theorieën 
sluiten op elkaar aan.’ De websi-
te van Bart is te vinden op http://
globaville.web-log.nl.

Op zondag 15 mei 
Paardenevenement tijdens 
De Oude Woonstaldag
Castricum - Het begon twee 
jaar geleden met een beschei-
den programma. Ondertus-
sen is de open dag van De Ou-
de Woonstal een groots paarde-
nevenement! Deze dag staat in 
het teken van variatie op het ge-
bied van paardensport. Het eve-
nement begint om 11.00 uur met 
dressuurclinics van de beken-
de dressuurruiter Tommie Visser 
en eindigt met een spectaculai-
re demonstratie van de carrou-
selgroep De Friesche Krofters. 
Daartussen zijn tal van bijzon-
dere demonstraties te zien, zo-
als de lange lijnendressuur met 
Lipizzaners, een demonstratie 
western, opbouw kür op mu-
ziek en vrijheidsdressuur. Naast 
het hoofdprogramma worden er  
paardenmassages en zadelpas-
consults gegeven en er is een 
paardenfotograaf. Ook zijn er 
diverse stands met fraaie paar-
denartikelen. De toegang is gra-
tis en alle belangstellenden zijn 
welkom. ‘We vinden het leuk om 
onze klanten te trakteren tijdens 
deze dag met mooie demonstra-

ties’, zegt Astrid Beentjes van 
De Oude Woonstal. ‘Zo doen we 
ook eens iets terug. Het wordt 
een gezellige, mooie, maar voor-
al ook leerzame dag!’ De locatie 
is Stal Millers Farm op Gevers-
weg 5A in Castricum. Het ge-
hele programma is terug te vin-
den op www.deoudewoonstal.nl. 
Voor meer informatie: De Oude 
Woonstal, Castricummerwerf 16, 
Castricum, 0251-673639. 

Workshops bij Atelier Ida 
Bakker: compositie en gesso
Castricum - In mei zijn weer 
nieuwe workshops te volgen 
bij Ida Bakker. In eerdere work-
shops hebben de deelnemers 
kennisgemaakt met het crea-
tieve gebruik van gesso. In de 
workshop op zaterdag 21 mei 
kunnen zij leren om een fraaie 
compositie te maken met dit ma-
teriaal. 
Op zaterdag 28 mei wordt de 
compositie verder uitgewerkt 
met onder andere acrylverf. De 
workshops staan onder leiding 

van een vakdocente. Prachti-
ge voorbeelden zijn te zien in de 
winkel van Ida Bakker. De work-
shops vinden plaats van op 21 
mei van 9.30 tot 12.30 uur en 
op 28 mei van 9.30 tot 13.00 uur. 
De prijs voor beide workshops is 
vijftig euro inclusief alle materi-
alen behalve een doek. Natuur-
lijk is er koffie en thee met wat 
lekkers. Inschrijven bij lijstenma-
kerij Ida Bakker, Dorpsstraat 102 
Castricum, tel.: 0251-673977 of 
via winkel@glashandelbakker.nl.

Castricum - Kennis van de ci-
nema; daar wordt naar gevraagd 
tijdens de filmquiz op donder-
dag 19 mei in de Bakkerij, aan-

Filmquiz Bakkerij vang 21.00 uur. Ieder kan zich 
individueel inschrijven, er wor-
den  teams gevormd. De entree 
is gratis en er zijn prijzen te win-
nen. Aanmelden via de Face-
book-pagina van De Bakkerij. 

Concerto in Memoriam in 
gedenkpark Westerveld
Regio - Op zondag 5 
juni is het gedenkpark 
van begraafplaats en 
crematorium Westerveld 
het decor van het tradi-
tionele ‘Concerto in Me-
moriam’. De prachtige 
natuur, het gesproken 
woord en de indruk-
wekkende muziek van 
Holland Symfonia vor-
men tijdens het concer-
to de ingrediënten van 
dit unieke openlucht-
concert. Het programma 
start om 14.00 uur.
Het gerenommeerde 
ballet- en symfonieor-
kest Holland Symfonia 
verzorgt dit jaar de mu-
zikale omlijsting. Het or-
kest, onder leiding van 
dirigent Otto Tausk, is de 
vaste partner van Het Nationale 
Ballet en begeleidt al sinds jaar 
en dag wereldberoemde  pro-
ducties. Het programma bestaat 

onder meer uit een vioolconcert 
van Mendelssohn, met als solis-
te de internationaal bekende vi-
oliste Isabelle van Keulen. Daar-

naast zal Jan 
Terlouw dit jaar 
het woord van 
troost spreken. 
Terlouw is be-
kend als oud-
D’66 politicus 
en oud-minis-
ter van eco-
nomische za-
ken, maar ook 
als schrijver 
vanboeken als 
Oorlogswinter, 
Briefgeheim en 
Koning van Ka-
toren. Met dit 
jaarlijkse her-
denkingscon-
cert in de open 
lucht wil Wes-
terveld zoveel 
mogelijk men-

sen een mogelijkheid bieden 
hun dierbaren te gedenken. Het 
concert is daarom ook vrij toe-
gankelijk, iedereen is welkom.
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Bezoekadres
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Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
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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
AlGEMENE ZAKEN EN FINANCIëN
De Commissie Algemene Zaken en Financiën houdt 
een openbare vergadering op donderdag 12 mei in 
de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28. 
De vergadering begint om 20.00 uur en op de agen-
da staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Vervolgbespreking voorstel Starterslening Uitgeest.
- Bespreking diverse stukken VRK.

ONtVANGEN AANVRAAG
OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum 03-05-2011
 OV 2011-056 Westergeest 26-28
  Wijzigen van de bestemming

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning 
ook wordt verleend.

RECtIFICAtIE AFGEGEVEN
OMGEVINGsVERGuNNING
In de bekendmaking van 4 mei 2011 staat onder Af-
gegeven omgevingsvergunningen de volgende ver-
leende vergunning vermeld:
 OV 2011-024 Kruiskamplaan 93
  Plaatsen steiger 04-05-2011
Hierbij had als vergunningsdatum 10-05-2011 moe-
ten worden vermeld.

AFGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Verzenddatum 11-05-2011

 OV 2011-024 Kruiskamplaan 93
  Plaatsen steiger

  11-05-2011
 OV 2011-034 Hornevenstraat 15
  Uitbreiden woning

  11-05-2011
 OV 2011-018 Kleis 65
  Uitbreiden woning
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen afgegeven of gewei-
gerde vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken met ingang van de dag na bekendmaking van 
het besluit te worden ingediend en gericht te worden 
aan Burgemeester en wethouders. 

VERDAGING OMGEVINGsVERGuNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uit-
geest maken bekend dat zij in het kader van arti-
kel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, hebben besloten voor de volgende aan-
vraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van maximaal zes weken:
Ontvangstdatum 23-03-2011
 OV 2011-035 Loet 6, 8 en 10
  Legaliseren wijziging op eerder
  afgegeven bouwvergunning
Inlichtingen over de mogelijkheid tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen dit besluit zijn ver-
krijgbaar bij de afdeling Ruimte. Een bezwaarschrift 
gericht aan het college van burgemeester en wet-
houders dient binnen zes weken na de dag van be-
kendmaking van het besluit te worden ingediend.

Anneke Heijne exposeert 
in gemeentehuis

Smallekamplaan

Joop de Beer, voorzitter van de Nieuwe Kuil opent woensdagavond 18 mei om 
20.00 uur een expositie in het gemeentehuis van werken van Anneke Heijne-
van Rijn. Tot en met 31 augustus zijn haar aquarellen en porselein te bewon-
deren tijdens de openingsuren. Als schilderes legt zij zich vooral toe op dieren; 
in haar porselein past zij ook fantasiefiguren toe.

In haar prachtige werkruimte aan het Bin-
nenmeer is Anneke Heijne nu al twintig jaar 
actief met het beschilderen van porselein. 
Het werk wordt met potlood opgezet en 
daarna met verf gedetailleerd uitgewerkt. 
De tegels, schalen en borden worden ver-
volgens in een oven gebrand op 780° C. 
Heet genoeg om de afbeeldingen te doen 
versmelten in de glazuurlaag.
In haar prachtige, levendige stijl is de in-
vloed te herkennen van de fantasievolle Pe-
ter Faust. Bij het Porselein Schilderen Ge-
nootschap sleepte zij met het werk ‘Rood-
borstje’ ooit een eerste prijs in de wacht in 
de categorie Docenten. Speciaal voor de 
expositie in het gemeentehuis heeft zij haar 
porseleinen tegels in houten lijsten gezet.
Onder haar meisjesnaam Van Rijn (fami-
lie van?) werkt Anneke sinds ongeveer drie 
jaar aan een serie  aquarellen: vogels, hon-
den, vossen en een tijger. Anneke Heijne: 
“De ogen van het dier zijn belangrijk, het 
licht erin moet spreken.” Ook op andere 
wijze weet de schilderes beweging in haar 

dierportretten te leggen. Bij voorbeeld met 
tegenstellingen zoals: vriend - vijand. Haar 
inspiratie haalt zij zowel uit foto’s als van 
internet. De schilderijen zijn te koop. Maar 
het gaat Anneke Heijne in de eerste plaats 
om de uitdaging een dier vast te leggen: ‘Ik 
ben een perfectionist in realistisch werk.’
Dat zij daarnaast gevoel voor humor heeft, 
bewees zij in 2010 met haar aquarel ‘De 
skyline van Uitgeest’ Daarop prijken vier 
leeuwen en een banier met de tekst: ‘Vier 
leeuwen onbevreesd vormen ’t wapen van 
Uitgeest’. In de hoofdleeuw herkende me-
nigeen burgemeester Mieke Baltus. En in 
de leeuwinnen om haar heen de wethou-
ders.
In 2002 nam Anneke Heijne het secretari-
aat van de Nieuwe Kuil op zich. Tevens is zij 
er docent Porselein schilderen. In septem-
ber begint zij weer met lessen voor volwas-
senen. Daarvoor is veel belangstelling. De 
tentoonstelling in het gemeentehuis maakt 
op zondag 26 juni deel uit van de Kunst-
route Uitgeest 2011, van 11.00 tot 17.00 uur.

Burgerlijke stand
GeBOOrte

Natalie Mia Dubelaar, dochter 
van P.J.C. Dubelaar en B.J. Roush

Torre Wilhelmus Bekkers, zoon 
van A. Bekkers en A.J.M. Sombroek

Robin de Wit, zoon van W.F. de 
Wit en M. Zwikker

Help mee om
Uitgeest schoner te 
maken, produceer 

geen zwerfvuil

De gemeenteraad van Uitgeest heeft 
in de raadsvergadering  van 28 april 
de naam ‘Smallekamplaan’ toege-
kend aan een nieuw aan te leggen 
straat in de Waldijk. Het gaat om een 
woningbouwproject aan de voormali-
ge straat Waldijk, gelegen tussen de 
Kruiskamplaan, de tennisvereniging 
en het spoor. 
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Zaalvoetballen voor Alpe d’HuZes
Castricum - Op een zondag-
middag op een zonnig terras is 
het idee ontstaan over een on-
derlinge zaalvoetbalwedstrijd. 
Maar alleen een zaalvoetbalwed-
strijd was niet genoeg, het moest 
namelijk wel wat opleveren voor 
het goede doel. Als deelnemer 
van team CAL d’HuZes was de 
keus daarom snel gemaakt. Het 
toernooi wordt georganiseerd 
voor de KWF Kankerbestrijding. 
Zo is het CAL d’HuZes Zaalvoet-
baltoernooi ontstaan, waarbij 16 
teams tegen elkaar zullen spe-
len.
Voetballen voor de felbegeer-

de kampioensschaal, dat is waar 
de meesten voor komen op vrij-
dagavond 13 mei in Sporthal De 
Bloemen, die de zalen geheel 
ter beschikking van dit toernooi 
stelt.  

Er is nog veel meer te doen. Een 
tombolatafel waarbij men kans 
maakt op leuke prijzen en ui-
teraard gaat de opbrengst naar 
CAL d’HuZes. Na de wedstrijden 
een leuk feestje met muzikale 
omlijsting. Lars Baltus en Zain 
van Schoonhoven hebben hierbij 
nog een bijzondere verrassing 
die ze nog even geheim houden. 

Maar naast het entertainment-
gehalte gaat het natuurlijk voor-
al om één ding. De ziekte kan-
ker definitief de rode kaart to-
nen. En wat zou het fantastisch 
zijn als men, mede door dit toer-
nooi, over een aantal jaren kan 
zeggen dat kanker geen dodelij-
ke ziekte meer is. Hiervoor blijft 
men zich inzetten en hoopt men 
op steun van iedereen. 
De wedstrijden beginnen om 
19.00 uur. Aanvang: 18.30 uur.
Entree: 2 euro.
Ga voor meer informatie over 
team CAL d’HuZes naar www.
teamcal.nl.

Vitesse wint uit bij ZAP
Castricum - Voor beide ploegen 
stond er veel op het spel. . Om-
dat bij Vitesse door blessures en 
schorsingen een aantal basis-
spelers ontbrak, had trainer Jan 
Oldenhove een beroep gedaan 
op de oud-spelers Mike van Vliet 
en David Brouwenstijn. 
Al in het begin van de eerste 
helft was Vitesse dicht bij een 
voorsprong, toen de goed spe-
lende spits (en Junior) Men-
no Peters sneller was dan een 
van de verdedigers en vrij voor 
de keeper Farell verscheen. Zijn 
harde inzet werd echter door de 

Farell tot corner verwerkt. Daar-
na ontspon zich een gelijk op-
gaande strijd, waarin Vites-
se met veel inzet de aanvallen-
de aspiraties van de thuisploeg 
al vroegtijdig wist te ontregelen. 
Het duurde tot zo’n vijf minuten 
voor rust voordat ZAP de eer-
ste grote kans kreeg. Een lang 
bal naar voren kwam op gelukki-
ge wijze bij een van de ZAP-spit-
sen terecht, die daardoor plots-
klaps vrij voor doel kwam, maar 
zijn inzet ging rakelings voor-
langs. Geen twee minuten later 
was het bijna raak aan de andere 

Robin Bakker scoort beheerst de 0-1.

kant, toen een voorzet van rechts 
gemist werd door de ZAP-verde-
diging waardoor Robin Bakker 
oog in oog kwam te staan met de 
keeper. Maar weer wist de sterk 
spelende Farell het gevaar te ke-
ren. De ruststand bleef dus 0-0.
Na rust nam ZAP direct het initi-
atief in handen, en Vitesse moest 
zich daardoor voornamelijk be-
perken tot verdedigen. Maar de 
thuisploeg kon het de verdedi-
ging van Vitesse niet echt moei-
lijk maken. Bij enkele uitval-
len van Vitesse moest keeper 
Farell wel handelend optreden, 
en dat deed hij met zoveel klas-
se, dat hij terecht tot ‘man of the 
match’ werd uitgeroepen. Toch 
moest hij in de 85e minuut capi-
tuleren, toen Menno Peters we-
derom vrij voor hem verscheen. 
Zijn harde inzet wist Farell nog 
te keren, maar de terugsprin-
gende bal kwam daarna voor de 
voeten van Robin Bakker, die Vi-
tesse simpel op voorsprong kon 
zetten, 0-1, wat tevens ook de 
eindstand werd. Door deze pri-
ma zege kan Vitesse zich ko-
mend weekend definitief veilig 
spelen bij het laatste competitie-
duel thuis tegen FC Den Helder.

Limmen kan zich rich-
ten op de nacompetitie
Limmen - Na het verlies vorige 
week van FC Uitgeest lagen alle 
kansen weer open om kampioen 
te worden. Limmen moest te-
gen het in bloedvorm verkeren-
de Zaanlandia.
Op het kunstgras bleek al snel 
dat Limmen hier goed uit de 
voeten kon. Het balletje ging 
eenvoudig van voet tot voet en 
ook de strijdlust was hartver-
warmend om te zien. Veelvuldig 
wist Limmen dan ook met name 
via de flanken door te stomen. 
De verdediging van Zaanlandia 
hield echter stand en zo bleef 
het lang 0-0. Tot na een half 
uur voetballen. Een voorzet van 
de rechtsbuiten van Zaanlandia 
wist keeper Koen Seignette nog 
met moeite uit het doel te slaan. 
Helaas viel deze bal voor de voe-
ten van Zaanlandia’s nummer 10 
die van dichtbij kon binnen tik-
ken.
Ondanks het warme weer werd 
er door beide partijen in een re-
delijk hoog tempo gespeeld. Na-
dat eerst een bal van Tjeerd Krui-

denberg van de lijn werd ge-
haald was het wel Zaanlandia 
die scoorde. Limmen ging dus 
ondanks goed spel met een 2-0 
achterstand de rust in. 
De tweede helft gaf een soort-
gelijk spelbeeld. Limmen speel-
de sterk en gedreven en creëer-
de ook de nodige kansen. Het 
ontbrak echter aan geluk en 
‘doelpunteninstinct’. Daarente-
gen kreeg ook Zaanlandia nog 
de nodige kansen. Gescoord 
zou er echter niet meer worden, 
waardoor de wedstrijd met een 
2-0 overwinning voor Zaanlan-
dia eindigde en hiermee perio-
dekampioen werd. FC Uitgeest 
speelde 2-2 tegen Fortuna W. 
waardoor zij niet meer zijn in te 
halen voor de titel. 
Volgende week speelt Limmen 
nog om ‘den keizers baard’ te-
gen FC Uitgeest, maar hopelijk 
kan Limmen wel laten zien dat 
het goede spel voortgezet kan 
worden zodat met vertrouwen 
aan de nacompetitie kan worden 
begonnen.

De toernooidagen bij FC 
Castricum gaan beginnen

Castricum – Het competitie-
voetbal begint op zijn einde te 
lopen en dat betekent dat de 
toernooien weer gaan beginnen. 
Het FC Castricum WEA Jeugd-

toernooi komt er ook weer aan. 
Dit evenement vindt op 15, 21 
en 22 mei plaats op Sportpark 
Noord-End. Zondagochtend 15 
mei wordt begonnen met de mi-

V.l.n.r.: Harry Poel, Judith van der Meer, Theo Stork, René Kok en Al-
bert Bras..

ni’s. Middels een heus defilé, 
verzorgd door een afvaardiging 
van Emergo, zullen de spelertjes 
van de deelnemende clubs het 
veld op komen. 
Zaterdag 21 mei wordt er afge-
trapt door de F-pupillen om 9.30 
uur, zij worden later die dag ge-
volgd door de D-junioren om 
13.30 uur en de B-junioren slui-
ten om 18.00 uur deze dag af. 
Zondag 22 mei is het om 9.30 
uur de beurt aan de E-pupillen 
en om 13.30 uur aan de C-junio-
ren. In totaal doen er 187 teams 
mee, afkomstig van 31 clubs. De 
deelnemende clubs komen bijna 
allemaal uit Noord-Holland op 
twee clubs na. Kampong uit de 
provincie Utrecht en FC Lisse uit 
de Provincie Zuid-Holland doen 
ook mee. 

Na het succes van de CAL-cup 
van vorig jaar voor de B1 teams 
van FC Castricum, Vitesse’22, 
Limmen en Meervogels wordt 
dit element dit jaar doorgezet. 
Dit jaar spelen de B1 teams, C1 
teams en D1 teams allemaal om 
de CAL-cup.(Foto: Han de Swart)

Zondag 15 mei 14.00 uur:

Limmen 1 - FC Uitgeest 1

balsponsor:  aUtobedrijF dirk van der steen

pupillen v.d. week: Xander Schoemaker (Speler limmen e5)
 Bart levering (Speler limmen c2)

Het Rabo-Beachevent
Akersloot - Zondag 5 juni zal 
voor de tiende keer op rij het Ra-
bo-Beachevent plaatsvinden op 
het zandveld van handbalver-
eniging Meervogels in Akersloot. 
Deze dag zullen (voet)volleybal-
teams in een recreatief toernooi 
het tegen elkaar opnemen. De 
inschrijving is al enige tijd open, 
maar er kunnen zich nog steeds 
teams aanmelden om die dag te 
komen spelen. Teams bestaan 
uit zes personen, wat de volley-

balteams betreft en de voetvol-
leyteams hebben aan drie per-
sonen genoeg. De samenstelling 
van het team kan bestaan uit he-
ren, dames of een gemengde 
populatie. Vrienden-, bedrijfs-, 
straat- of familieploegen kunnen 
zich nog opgeven door het for-
mulier in te vullen dat te vinden 
is op de website van de club, na-
melijk www.meervogels60.nl. In-
schrijven kan tot een week voor 
aanvang van het toernooi. 
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TV Castricum krijgt te 
weinig loon naar werken
Castricum - Op de vierde speel-
dag van de landelijke gemengde 
tenniscompetitie heeft TV Cas-
tricum 1 een 3-5 thuisneder-
laag geleden tegen Heerhugo-
waard 6. Caroline Terstal open-
de met een keurige overwinning 
(tweemaal 6-3) door heel goed 
en gedegen tennis. Cynthia Lus-
tig kwam op vechtlust knap te-
rug, maar moest in de derde set 
het hoofd buigen voor haar te-
genstandster. De jonge ploeg uit 
Heerhugowaard kwam duidelijk 
voor de punten en liet dat mer-
ken door de herenenkels naar 
zich toe te trekken. Roy Boon-

tje kwam tekort met 3-6/2-6 te-
gen een ontketende opponent 
en Jean-Jacques Ziedses des 
Plantes kon het ondanks grote 
vechtlust ook niet bolwerken (6-
7/4-6). Met een 1-3 achterstand 
werden de dubbels gespeeld. 

De dames Mirjam Glorie en Ca-
roline Terstal maakten kor-
te metten met hun tegenstan-
ders (6-1 en 6-2) en gaven het 
voorbeeld aan de mannelijke 
medestrijders. Boontje en Zied-
ses gingen onderuit in de eer-
ste set, maar wisten op het tand-
vlees uiteindelijk de wedstrijd 

Rugbyturven Cas RC tweede 
Nederlandse kampioenschap
Castricum - De rugbyturven (6-
8 jaar) van Cas RC zijn afgelopen 
zondag tweede geworden op de 
officieuze Nederlandse kampi-
oenschappen, gehouden in het 
Brabantse Oisterwijk. Het zo-
genoemde Moederdagtoernooi 
werd onder tropische tempera-
turen gespeeld met de beste 15 
turventeams uit heel Nederland. 
Met een geweldige inzet en een 
onvermoeibaar doorzettingsver-
mogen wisten de Cas-jongens 

en -meisjes zich te plaatsen in 
de finale. Tijdens een bloedstol-
lende wedstrijd tegen het Haag-
se rugbyteam eindigden zij op 
een eervolle én zeer verdiende 
tweede plaats. 
Dankzij de fantastische coaching 
van Paul, Maarten en Reinout tij-
dens het afgelopen seizoen was 
dit een prachtige afsluiting van 
het rugbyseizoen. Meer weten 
over rugby? Kijk op www.cas-
rc.nl.

Vitesse A1 naar bekerfinale
Castricum - Het A1 junioren-
team van Vitesse ‘22 speelt 
woensdagavond 18 mei om 
19.30 uur bij Voetbalvereniging 
EDO in Haarlem om de District-
beker van West 1 in de A cate-
gorie tegen AFC Amsterdam 
A1, dat uitkomt in de landelij-
ke tweede divisie A en daar een 
knappe tweede plaats behaalde.
Vitesse versloeg in de halve fi-
nale echter Roda ‘23 dat kam-

pioen werd in de derde divisie. 
Het team van Jan Oldenhove en 
John Lute ontpopte zich dit sei-
zoen als echte cupfighters, zeker 
op de woensdagavond lijkt Vi-
tesse A1 dit seizoen onverslaan-
baar, dus een spannende wed-
strijd lijkt zo goed als gegaran-
deerd. Het team rekent dan ook 
op veel steun en support vanuit 
Castricum. Op de foto: Vitesse 
A1 2010-2011.

Limmen E2 kampioen
Limmen - In een bloedstollende wedstrijd tegen mede-kampioens-
kandidaat Wijk aan Zee E1  heeft Limmen E2 het kampioenschap ver-
overd. In echt de allerlaatste minuut maakte spits Arthur met een 
prachtig hard schot in de kruizing de gelijkmaker (2-2) en stelde daar-
mee het ene benodigde punt veilig. 

binnen te slepen. Met een keu-
rige 3-3 tussenstand werden de 
mixen gespeeld. Caroline en Roy 
wonnen de eerste  set makkelijk 
en kwamen ook ruim voor in de 
tweede, maar zouden uiteindelijk 
toch het onderspit delven in de 
supertiebreak. Mirjam en Jean-
Jacques verloren de eerste set in 
een tiebreak, wonnen de tweede 
knap met 7-5 en moesten ook de 
supertiebreak spelen. Deze ver-
loren ze met 10-8, waardoor de-
ze loterij uiteindelijk door Heer-
hugowaard werd gewonnen. 
Met een 3-5 nederlaag kreeg 
TVC echter te weinig loon naar 
werken. Met 12 punten staat het 
team nu in de gevarenzone. 

Volgende week wacht de uit-
wedstrijd op het kunstgras van 
Uitgeest. 

Cees Burgmeijer verste-
vigt koppositie bij Wik
Castricum - In een kleine bezet-
ting, veel leden waren op meiva-
kantie, stonden er acht wedstrij-
den op het programma voor de 
competitie driebanden bij Wik. 
Grote winnaar was weder-
om Cees Burgmeijer, die in een 
meer dan uitstekende partij te-
gen Wim van Duin, weer vier 
punten uitliep op zijn concur-
rent Willem Baltus. In de partij, 
met een hoogste serie van vier, 
scoorde Cees 27 caramboles, 
wat goed was voor 14 wedstrijd-
punten. Wim moest het doen 
met acht punten, maar scoorde 
toch een mooie serie van vier ca-

ramboles. Jörgen Bolten had ook 
weer een hoge prestatiedrang. In 
zijn partij tegen Jan Kamp scoor-
de hij 16 caramboles, wat weer 
goed was voor 13 wedstrijdpun-
ten. Jan kwam niet verder dan 
negen caramboles, en kon maar 
zeven wedstrijdpunten bijschrij-
ven bij zijn totaal. Van de con-
currenten voor de koppositie, 
was Jaap Frans de enige speler 
die maar twee punten verloor op 
Cees Burgmeijer. Zijn partij te-
gen Hans Kooiman sloot hij win-
nend af, met een score van 12 
wedstrijdpunten. Hans volgde 
goed en zette de lijn van goed 

presteren van de laatste weken 
door, tien punten waren zijn be-
loning.
Peter Groenendal en Peter We-
ijers speelden een spannende 
partij op het groene laken. Deze 
prestigepartij tussen beide spe-
cialisten in het driebanden, ein-
digde in winst voor Peter Groe-
nendal met twaalf wedstrijdpun-
ten, terwijl Peter Weijers pre-
cies zijn moyenne haalde en tien 
wedstrijdpunten kon toevoegen 
aan zijn totaal. 

Gert Lute begint beter in vorm te 
komen en scoorde in zijn partij 
tegen Jaap Rumphorst elf wed-
strijdpunten. Deze partij eindig-
de voor Jaap in een deceptie. 
Met zijn score van 15 carambo-
les, moest hij genoegen nemen 
met vijf wedstrijdpunten.  

Open training voor mini’s
Limmen - Woensdag 18 mei or-
ganiseert voetbalvereniging Lim-
men voor kinderen uit de eerste 
drie groepen van de basisschool 
een open training. Daarmee wil 
de club de jongste jeugd ken-
nis laten maken met de voet-
balsport. Deze speciale training 
is van 15.00-16.30 uur op het 
sportcomplex Damphegeest en 
is bestemd voor de mini’s die al 
lid zijn en andere kinderen. 
Everard Luijckx, hoofd jeugdop-
leiding vertelt: “Twee jaar gele-

den zijn we met een groep en-
thousiaste ouders gestart met 
een nieuwe opzet voor jonge 
voetballers, jongens en meis-
jes. Op woensdagmiddag is er 
training. Er worden dan kleine 
groepjes gemaakt en de spellei-
ders begeleiden de kinderen bij 
een voetbalonderdeel. De trai-
ning bestaat uit vier speelgebie-
den zoals partijspelletjes, voet-
baloefeningen op het gebied van 
coördinatie, techniek, mikken, 
afpakken en pingelen. Er is een 

goede balans tussen spelen, le-
ren en de ontwikkeling van het 
kind.”

Zaterdagochtend van 9.30-10.30 
uur zijn de onderlinge landen-
wedstrijden. Er wordt dan op 
een klein veld vier tegen vier ge-
speeld met kleine doeltjes, veel 
balcontacten, zonder standen en 
uitslagen en veel scoren. Het zijn 
onderlinge wedstrijden dus de 
kinderen spelen altijd op Damp-
hegeest. Aanmelding voor de 
open training is niet nodig. In-
formatie bij Everard Luijckx 06-
46141417. 

Limmen 3 is kampioen!
Limmen - Door een 1-3 overwin-
ning op de directe concurrent Fo-
resters 3 is Limmen 3 kampioen 
geworden in de derde klasse. Bo-
ven v.l.n.r. : Martijn Glorie, Nico 
Glorie, Niels Kaandorp, Tim Dek-
ker, Ruud Donker, Iwan Dekker, 
Jan Bonne, Paul Weijers. Zittend 
v.l.n.r.: Joeri Bakker, Patrick de 
Wit, Bart Dirkson, Ronald Schil-
der, Sjoerd v.d. Locht, Marc Val-
kering, Rob Beentjes, Chris Schil-
der, Ron van Stralen. Edwin Kers-
sens, Martijn de Haan, Bas Mooij, 
Harry Verduin.
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Meervogels D1 in de KNVB 
Bekerfinale district West1
Akersloot - Nadat de D1 pupil-
len van voetbalvereniging Meer-
vogels ´31 al vroegtijdig onge-
slagen kampioen waren gewor-
den, plaatsten deze talenten uit 
Akersloot zich voor de KNVB Be-
kerfinale district West 1. Onder 
district West 1 valt de gehele pro-
vincie Noord-Holland en Utrecht. 
De finale in deze bekercompeti-
tie halen is een uitzonderlijke 
en unieke prestatie, niet eerder 
wist een team van s.v. Meervo-
gels´31 dit resultaat te bereiken! 
Precies een week voordat de of-
ficiële activiteiten van start gaan 
om het tachtigjarige bestaan van 

de vereniging te vieren zullen de 
spelers van D1, met deze finale 
officieus de aftrap voor de fes-
tiviteiten geven. Na de poulefa-
se waarin in drie wedstrijden al 
een doelsaldo van +30 werd be-
reikt heeft D1 in totaal vijf wed-
strijden volgens het afvalsysteem 
de finale bereikt.
Meervogels D1 speelt zaterdag 
14 mei om 11.30 uur de district 
bekerfinale west 1 tegen Neder-
horst D1. De wedstrijd wordt ge-
speeld op het terrein van Leg-
meervogels. Het adres is Sport-
park De Randhoorn, Randhoorn-
weg 100 in Uithoorn.

E00 eindigt als vierde 
op Deen Cup toernooi
Castricum - Met Rein, Jesse 
en Neal in het begin als wissel, 
was de eerste grote kans voor 
FC Castricum. Helaas had Marc 
Hoeben iets te veel tijd nodig, 
waardoor de kans verloren ging. 
Schagen bleek een lastige en fy-
siek sterke tegenstander. Na-

dat Schagen op de lat had ge-
schoten, scoorden de mannen 
uit West-Friesland de eerste goal 
via een aanval over links, 1-0. FC 
Castricum gooide er een schep-
je bovenop, maar de kansen 
werden helaas niet benut. Twee 
schoten van Menno Buijnsters 

werden gestopt door de keeper 
van Schagen en Jesse Verbeek 
kwam een centimeter te kort 
bij een redding van de keeper. 
Hierna werd de wedstrijd snel 
beslist. De vrijgelaten rechts-
voor van Schagen schoot raak 
na een mooie aanval over links, 
2-0. Direct daarna werd het zelfs 
3-0 voor Schagen. FC Castri-
cum leed balverlies op het mid-
denveld en een aanval over on-
ze linkerkant werd vakkundig af-
gerond. Milan Mehciz maakte er 
nog 3-1 van, maar daarna scoor-
de Schagen nog tweemaal. Jes-
se Verbeek bracht de eindstand 
op 5-2. Schagen ging door naar 
de finale.
In de strijd om de derde plaats 
moest FC Castricum haar meer-
dere erkennen in EVC, dat di-
rect na de aftrap op voorsprong 
kwam, 1-0. FC Castricum bleef 
goed voetballen, maar kon niet 
verhinderen dat de ploeg uit 
Edam nog viermaal scoorde. De 
enige Castricumse treffer werd 
met het hoofd gescoord door 
Rein Smit, uitslag 5-1. FC Cas-
tricum was teleurgesteld, maar 
vierde worden op het goed be-
zette toernooi in Volendam is een 
heel knappe prestatie.
Foto: Joost Verbruggen

Van Dubbele Lus naar Alpe d’Huez

Castricum - Over de komende 
Dubbele Lus hebben veel scho-
lieren in Castricum iets te ho-
ren gekregen. Het loopevene-

de een deel van zijn leven. Hij is 
lid van wielrenvereniging BRC 
Kennemerland. Ook duurlopen 
hoort er voor hem bij. Jordy (16, 
4-havo) is vooral voetballer bij 
FC Castricum en dus een ge-
trainde loper. 
Terwijl de dagelijkse verplich-
tingen gewoon doorgaan, pak-
ken de twee JPT-leerlingen waar 
het maar mogelijk is hun uurtjes 
loop- en wielrentraining mee. 
Het gaat ze om de uitdaging, en 
om de opbrengst voor het KWF 
natuurlijk. Alpe d’HuZes is een 
landelijke stichting die het Ko-
ningin Wilhelmina Fonds steunt. 
De organisatie van deze 31e edi-
tie van de Dubbele Lus is ook 
in handen van Alpe d’Huzes; de 
sponsoropbrengsten zijn ook 
voor het KWF. 

ment door hartje Castricum vindt 
plaats op 15 mei. Scholieren 
kunnen meelopen, sponsor wor-
den en sponsors zoeken in alle 
mogelijke combinaties. Op het 
Jac. P. Thijsse College bestond 
het promotieduo uit Arjen de Vos 
en Jordy de Jong. Een speciaal 
duo, want deze twee leerlingen 
zetten zich dubbel in. 
Ze gaan de Dubbele Lus lopen 
en komen ook op de fiets in ac-
tie bij de Alpe d’Huzes expeditie 
van 9 juni. Als leden van de CAL-
ploeg van veertig fietsers zullen 
ze zich drie, vier, vijf, ja moge-
lijk zes maal afmatten bij het be-
dwingen van straffe steiltes, op 
weg naar de top van de beruch-
te Alpe d’Huez.
Voor Arjen (18, 6-vwo) is het 
wielrennen sinds zijn veertien-
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Tom Hiddleston gaat naar inter-
nationaal crossbordertoernooi

Castricum - Tom Hiddleston, 
jeugdspeler van Cas RC vertrekt 
woensdag naar Spanje om daar, 
met het Nederlands team onder 
17, een internationaal crossbor-
dertoernooi te spelen. Hij traint 
al geruime tijd mee met de se-
lectie in Gouda en Amsterdam. 
Hiervoor speelde hij al voor het 
regionaal trainingscentrum. Dit 
is een soort voorstap voor het 
echte oranje. 
Het Nederlands team zal in 
Spanje onder andere spelen te-
gen België, Spanje en Portugal. 

Stolp clubkampioen bij Vredeburg
Limmen - Vrijdag 6 mei speel-
de schaakvereniging Vredeburg 
ronde 24 van de interne compe-
titie. 
Koploper Ed Stolp won op kin-
derlijk eenvoudige wijze van 
Robin Rommel, die niet in groot-
se vorm stak. Door deze overwin-
ning is Ed Stolp op de ranglijst 
niet meer te achterhalen door 
de achtervolgers en is, met nog 
twee ronden te spelen, het kam-
pioenschap een feit. Voor Stolp is 
het de tweede titel; in 1999 werd 
hij al een keer eerder clubkampi-
oen. Stolp speelde een voortref-
felijk seizoen waarin hij tot nog 
toe veertien keer won, acht re-
mises moest toestaan en slechts 

twee externe partijen verloor. Als 
clubkampioen lost Ed Stolp zijn 
zoon Bob af die remise speelde 
tegen Jos Admiraal en beslag 
gaat leggen op de tweede plaats. 

Nummer drie Gertjan Hafkamp 
profiteerde van een mindere 
zet van Jan Borst en wist daar-
door de partij die lang gelijk op-
ging naar zich toe te halen. Ha-
rold Ebels houdt door een over-
winning op de solide Dick Aafjes 
ook nog uitzicht op een podium-
plaats. Met nog twee minuten op 
de klok wist Ebels echter een be-
slissende mataanval te forceren. 
Ook Bert Hollander en Ronald 
van der Storm gaven elkaar geen 

duimbreed toe met remise als lo-
gisch gevolg. Hidde Ebels had 
het geluk aan zijn zijde toen Ro-
bert Termes in gewonnen stel-
ling zijn dame wegblunderde. 
Theo Al leverde een uitstekende 
prestatie door in een toreneind-
spel de sterke Mike Krom op re-
mise te houden. Dylan de Vries 
gaf blijk van zijn talent door met 
gedecideerde zetten Gijs Pouw 
te verslaan. 
Voor de tweede maal dit sei-
zoen wist Marlies Sturk een duel 
met Thomas Komin in haar voor-
deel te beslissen. De zorgvuldi-
ge Sturk benutte haar bedenk-
tijd beter dan haar snel spelen-
de, jeugdige tegenstander.



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
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De Anjeractie 2011 is dit jaar in de week 
van 16 t/m 21 mei. Leden van culturele 
verenigingen en instellingen komen 
met de collectebus aan de deur.. De op-
brengsten  gaan in zijn geheel naar sub-
sidies ten behoeve van de cultuur en het 
natuurbehoud in Nederland, ook in deze 
gemeente. Meer dan 3000 projecten per 
jaar krijgen zo een kans.

Een extra stimulans voor de collecterende 
verenigingen is dat ze een derde deel van 
de opbrengst mogen houden voor eigen 
activiteiten. De Anjeractie is een gewel-
dige kans voor Castricumse verenigingen 
om hun financiële ruimte te vergroten.

Het gemeentebestuur hoopt dat de in-
spanningen van de verenigingen op 
sympathie en financiële bijdrage van de 
bewoners kunnen rekenen en roept ie-
dereen op ook dit jaar deze collecte te 
steunen.

Inwoners van onze gemeente kunnen 
bij het Projectenfonds een eenmalige, 
incidentele subsidie aanvragen voor 
vernieuwende activiteiten.

Over de achtergronden, doelstellingen 
en vernieuwingen bij dit Projectenfonds 
is op 16 mei een informatiebijeenkomst.
Het Projectenfonds welzijn is niet nieuw. 
In de afgelopen jaren hebben diverse 
organisaties uit het Projectenfonds een 
financiële bijdrage ontvangen. Omdat 
veelal dezelfde organisaties voor jaar-

lijks min of meer dezelfde activiteiten 
subsidie aanvragen, zijn er onbedoeld 
structurele subsidierelaties ontstaan. 
Die gaat de gemeente de komende 
jaren afbouwen om zo weer financiële 
ruimte te creëren voor projecten waar 
het fonds oorspronkelijk voor bedoeld 
is: eenmalige, vernieuwende activitei-
ten die aansluiten bij maatschappelijke 
ontwikkelingen en doelstellingen uit 
het wmo-beleid zoals het bevorderen 
van de sociale cohesie. Tijdens deze 
avond zal algemene informatie worden 

verstrekt. Er zal niet worden gespro-
ken over specifieke subsidierelaties. 
De informatiebijeenkomst is op 16 mei 
van 19.30 uur tot uiterlijk 21.00 uur 
in de aula van het Clusius College aan 
de Oranjelaan in Castricum. Iedereen 
is welkom. De betrokken instellingen  
hebben al een uitnodiging ontvangen.

Meer informatie: 
mevr. Atia Beg. Maandag, dinsdag en 
woensdag bereikbaar op tel. 0251-
661174; of e-mail: atiabeg@castricum.nl.

anjeraCtie 2011

Infobijeenkomst herijking van het Projectenfonds

subsidie voor vernieuwende activiteiten

raadsPlein 12 mei
Tijd  Onderwerp 
19:30-21:00 Kadernota strandgebied 
19:30-20:30 Vervolg bespreking bestemmingsplan Rijksweg 59-61 te Limmen*

  Pauze
21:15–22:15 Evt vervolg bespreking kadernota strandgebied
21:15–22:00 Bespreken diverse moties:
  Motie PvdA en GroenLinks over opstellen verordening startersleningen;
  Motie PvdA integrale gebiedsvisie Rijksweg Limmen;
  Motie PvdA inzake het bestuursakkoord.  

  Raadsvergadering
v.a. 22:30 Besluitvorming
  Bestemmingsplan Breedeweg 50 te Castricum
  Verkenning route naar energieneutrale gemeente
  Burgerinitiatief verzoek aanwijzing beschermd dorpsgezicht gebied Van Oldenbarneveldweg
  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.

raadsaCtiviteiten 19 mei
Tijd  Onderwerp 
19:30-20:30: Presentatie van visie op toekomst Oosterbuurt Castricum
20:45-21:30: Presentatie werkplan 2011 Kwaliteitsimpuls Economie Castricum
21:30-22:15: 3e bijeenkomst pilot digitalisering

lezing 
‘Positief opvoeden’
GGD Hollands Noorden en Bibliotheek 
Kennemerwaard organiseren de lezing 
‘Veerkracht bij kinderen bevorderen’. 
Het is bedoeld voor ouders en/of ver-
zorgers met één of meerdere kinderen 
in de leeftijd tot 12 jaar. De lezing vindt 
plaats op donderdag 26 mei van 20.00 
tot 22.00 in Bibliotheek Kennemer-
waard, Geesterduinweg 1. Bea Blijham, 
psychologe en trainer Positief Opvoe-
den, geeft de lezing. Ze behandelt de 
zes belangrijke vaardigheden die emoti-
onele veerkracht bevorderen. Voor meer 
informatie: www.castricum.nl. 

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.
280411 Nienke van Hichtumstraat 22 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning aan de 
 voorgevel
290411 Hyacintenveld 31 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw en een 
 dakkapel
020511 Vondelstraat 5 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
040511 Brakenburgstraat 6 in Castricum
 Het plaatsen van een zonnecollector
 Waterzijde 4 in Akersloot
 Het gedeeltelijk renoveren en veranderen 
 van het dak t.b.v. aanleg van zonne-
 energie
050511 Middenweg 6 in Limmen
 Het verwijderen van plaatmateriaal uit een 
 voormalig koelcel

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verlengingsbesluiten genomen waarbij de termijn van 
behandeling wordt verlengd met maximaal 6 weken. 
290411 Grutto 7 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
290411 Lange Akker 2-4 in Limmen
 Het bouwen van 2 geschakelde woningen
290411 Heereweg 1 ( Kad. E. 120) in Castricum
 Het verharden van de kuilplaats
 Lange Akker 6 in Limmen
 Het bouwen van een woning met garage
 Kogerpolder 1 in de Woude
 Het plaatsen van een sanitair gebouw
020511 Zuidlaan 4 in de Woude
 Het plaatsen van dakkapellen
030511 Lizzy Ansinghstraat 15 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Zwanebloem 11 in Limmen
 Het plaatsen van een schuur
 Achterweg 21 in Limmen
 Het plaatsen van een bijgebouw
040511 Costerstraat 11 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw

 Oosterzijweg 15 in Limmen
 Het plaatsen van een berging/garage
 Neeltje Groentjesstraat 18 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
 Grutto 7 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Henriëtte Roland Holststraat 4 in Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel

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.

BestemmingsplAn
Vooraankondiging m.b.t. voorbereiding bestem-
mingsplan artikel 1.3.1 Bro
Burgemeester en wethouders van Castricum geven 
overeenkomstig artikel 1.3.1 van het Besluit ruimte-
lijke ordening (Bro) te kennen dat het volgende be-
stemmingsplan wordt voorbereid:
Bestemmingsplan Brakersweg 5-7 te Castricum
Het plangebied is gelegen aan de Brakersweg in het 
noorden van de kern Castricum, ten oosten van de 
spoorverbinding Amsterdam-Alkmaar. Het plange-
bied wordt ten noorden begrensd door de Brakers-
weg en ten zuiden door een watergang. Ten oosten 
en ten westen van het plangebied bestaat de begren-
zing uit de naburige perceelsgrens.
Het bestemmingsplan betreft de functiewijziging van 
de bedrijfsruimte (op de begane grond) naar de be-
stemming ‘Wonen’.
Op grond van artikel 1.3.1 lid 2 Bro wordt hier ge-
meld dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen 
gelegenheid wordt geboden zienswijzen omtrent dit 
voornemen naar voren te brengen en dat er geen 
onafhankelijke instantie in de gelegenheid wordt ge-
steld advies uit te brengen over dit voornemen. Dit 
komt later in de procedure nog aan de orde.
Het voorontwerpbestemmingsplan zal op een nader 
te bepalen tijdstip gedurende zes weken ter inzage 
worden gelegd en is dan tevens te bekijken op de 
gemeentelijke website. De termijn van de ter inzage 
legging van het voorontwerpbestemmingsplan wordt 
vooraf gepubliceerd in het Nieuwsblad voor Castri-
cum en op de gemeentelijke website. 
Voor meer informatie: mw. L. Hoeben, tel: 0251-661 
122.

verkeersBesluiten 
Gehandicaptenparkeerplaatsen
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 
van het BABW hebben burgemeester en wethouders 
besloten:

1. door middel van plaatsing van verkeersborden 
en/of verkeerstekens als bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) een gehandicaptenparkeerplaats zo dicht 
mogelijk bij de woning Groteweide 23, kern Cas-
tricum, te reserveren voor een motorvoertuig met 
een onderbord waarop kenteken van betrokkene 
staat vermeld, zoals aangegeven op de bij dit be-
sluit behorende tekening.

2. door middel van plaatsing van verkeersborden 
en/of verkeerstekens als bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
(RVV) een gehandicaptenparkeerplaats zo dicht 
mogelijk bij de woning Cralencroft 14 , kern Cas-
tricum, te reserveren voor een motorvoertuig met 
een onderbord waarop kenteken van betrokkene 
staat vermeld, zoals aangegeven op de bij dit be-
sluit behorende tekening.

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 publicatie van het besluit 
een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

CollegeBesluit kinderopvAng
Op 26 april 2011 heeft het college van burgemees-
ter en wethouders besloten de rijksbezuiniging op de 
kinderopvang niet over te nemen. Dit besluit houdt 
in dat personen die onder de doelgroep van de ge-
meenten vallen (i.v.m. uitkering re-integratie/inbur-
gering) een eigen bijdrage moeten betalen aan de 
kinderopvangorganisatie voor de kosten van kinder-
opvang. De hoogte van de eigen bijdrage zal indivi-
dueel worden vastgesteld.
Voor meer informatie: mevr. M. de Graaf,tel. (0251) 
661 235. 

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, 11 mei 2011 
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