
NIEUWS-WEEKBLAD

UITGEEST

Zeeweg 189-191   1971 HB IJmuiden   Tel. 0255-520456  WWW.UITGEESTErcoUrANT.NL 1 juni 2011 13

Groene lintjes voor duurzaamheid
V.l.n.r.:  Marjolijne Markvoort (Uitgeest), de heer en mevrouw Huisman, Lambert Koppers, Ruud Halbersma 
en Bert van Vuuren (Natural Platics), Odd Wagner, Corry Koelma en Gerard Rentenaar (Foto: Leo Tillmans).

Uitgeest - GroenLinks Heems-
kerk/Uitgeest heeft zaterdag 
voor de vierde maal ‘groene lint-
jes’ uitgereikt. Deze onderschei-
ding is voor instellingen of per-
sonen uit Heemskerk of Uitgeest 
die zich op positieve wijze inzet-
ten voor duurzaamheid en mi-
lieu. 
Odd Wagner, wethouder van 
GroenLinks in Heemskerk, ver-
richtte de uitreiking. Deze keer 
zijn er vijf lintjes uitgereikt, waar-

29e editie Wielerronde Uitgeest
Voor de wind, tegen wind
Uitgeest - De 29e editie van 
de Wielerronde van Uitgeest 
werd gekenmerkt door een har-
de wind, maar ook door ouder-
wetse gezelligheid. Winnaar bij 
de elite/beloften/amateurs werd 
Joost Spring in ‘t Veld, gevolgd 
door Dennis Smit en Bob Jonk-
heer. In de sportklasse waren dat 
Ruud Verdoes, Mark Bakker en 
Ton van Eijk. Bij de jeugd in de 

categorie zeven werden Danny 
Voogt, Mike Appelman en Mit-
chell van Roijen winnaar, in ca-
tegorie zes Marco Muyderman, 
Max Dudink en Max Berkhout, 
in categorie vijf Ruud Verdoes 
Mark Bakker en Ton van Eijk 
en in categorie vier Yanne Do-
renbos, Sjoerd Schenk en Lily 
Schuitemaker. (Foto’s Lucas Ha-
zes/MGK Media).

Tel. 023 538 22 77

www.vandervlugT.nl

KunSTSTOF
KOZIJnen

HaarleM

onder aan Marjolijne Markvoort 
uit Uitgeest. In 2007 waren er 
twee groepen aan het strijden 
om de Castricummerpolder te 
vrijwaren van bebouwing. Mar-
jolijne Markvoort  was een van 
de initiatiefneemsters, samen 
met onder meer Frank du Long. 
Hij ontving vorig jaar een lintje. 
De krachten werden gebundeld 
wat uiteindelijk resulteerde in 
Acties-Uitgeest. De Castricum-
merpolder blijft groen en onbe-

bouwd, de Kagerhoek is in de 
raad afgewezen als bouwlocatie. 

Uitgeest - De politie is op zoek 
naar getuigen van een aanrij-
ding met een geparkeerde auto 
aan De Hoop. De eigenaar kwam 
op zondag rond 15.00 uur bij zijn  
voertuig aan en zag een behoor-
lijke deuk in zijn achterklep en 
bumper. Op straat lagen nog en-
kele delen van een groenkleu-
rige bumper. Mogelijk zijn deze 
delen afkomstig van de auto die 
de beschadiging heeft veroor-
zaakt. De politie is benieuwd of 
er mensen zijn die tussen zater-
dag 10.00 uur en zondag 15.00 
uur iets gezien of gehoord heb-
ben. Informatie doorgegeven 
aan de politie in Uitgeest via tel.: 
0900-8844.

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

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

COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

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

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.650

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

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nLVermist: Poelenburgplantsoen 

Heemskerk: lichtbruine klei-

700 kilometer, vier landen, één doel
Sponsor strijd tegen Duchenne, 
speciaal voor 12-jarige Erwin
Castricum - Drie fietsvrienden 
uit Limmen én Heiloo gaan de 
strijd aan tegen de ziekte van 
Duchenne. Ze doen mee aan 
‘De Duchenne Heroes-Challen-
ge’, een monstertocht van 700 ki-
lometer mountainbiken door on-
verhard terrein van Luxemburg, 
Duitsland en België naar Neder-
land. Doel van de tocht is geld 
inzamelen voor onderzoek naar 
deze ziekte. 
“De zeven dagen afzien zijn niets 
vergeleken met de uitdagingen 
waar de kinderen met deze ziek-
te dagelijks voor staan”, zegt Ca-
rel Kuijper, die samen met Rob 
Pankras en Menno Schut fietst. 
“Ons team heet ‘Help een Held’ 
omdat we de tocht voor een spe-
ciaal persoon rijden; de twaalf-
jarige Erwin uit Castricum heeft 
ons extra gemotiveerd om de 
700 kilometer te volbrengen. Hij 

heeft Duchenne, maar haalt het 
beste uit iedere dag.” Duchen-
ne is een ernstige spierziekte die 
vrijwel alleen bij jongens voor-
komt. De ontwikkeling van nieu-
we behandelmethodes heeft de 
levensverwachting van de pa-
tiënten doen toenemen tot dertig 
jaar, maar zelfs nu sterven er pa-
tiënten voor hun twintigste jaar. 

Het team ‘Help een Held’ spon-
soren kan zelfs voor een klein 
bedrag. Kijk voor meer informa-
tie over sponsoring van het team 
op www.helpeenheld.nl of op 
www.duchenneheroes.nl. Door 
een oude mobiele telefoon in te 
zenden helpt men het team ook. 
De telefoon kan kosteloos opge-
stuurd worden naar antwoord-
nummer 262, 1900 VB Castricum 
t.n.v. Help een Held. (Foto: Ricar-
do Marker). 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
19-05-2011: Max Alfred Jan, 
zoon van A.H.J. van Borre en C. 
Zeegers, geboren te Alkmaar. 
22-05-2011: Simme, zoon van 
J.J. Joosse en N. Bolleman, ge-
boren te Castricum.

Wonende te Bakkum:
21-05-2011: Julian Leonardus 
Theodorus, zoon van R.A. Vels 
en J. Kaandorp, geboren te Alk-
maar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
20-05-2011: Rector, Jorrit M. en 
Kühne, Sabrine J., beiden wo-
nende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
20-05-2011: Al, Theodorus M.C. 
en Pirovano, Alida C.A.M., bei-
den wonende te Limmen. 20-
05-2011: Nijman, Fredericus P.A. 
en Zwagerman, Nina A.A., bei-
den wonende te Limmen. 20-05-

2011: de Vries, Sander en Was-
senburg, Karin, beiden wonende 
te Heerhugowaard. 30-05-2011: 
Lenting, Eduard N. en van der 
Kaaden, Suzanne, beiden wo-
nende te Heiloo.

Overleden:
Wonende te Castricum:
19-05-2011: Koning, Johanna, 
oud 72 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met G.H. Hoekstra. 
21-05-2011: Elling, Jan, oud 71 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met J.J. Brokkaar. 21-05-
2011: Miettinen, Laura, oud 89 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd met J. Ruijter.
Wonende te Limmen:

18-05-2011: Kremer, Jacob, oud 
68 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met T. de Groot. 20-05-
2011: Jak, Theodorus J.S., oud 75 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd met J.C. Groentjes.

Wonende te Akersloot:
22-05-2011: Mossel, Helena, 
oud 68 jaar, overleden te Alk-
maar. 24-05-2011: Nieste, Cor-
nelia E., oud 95 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
C.P. Wolvers.

Wonende te IJmuiden:
21-05-2011: Roozen, Bernardus 
J, oud 69 jaar,  overleden te Bak-
kum, gehuwd met A.J. Janssen.

ne hond, reu, witte kraag en 
borst, wit aan de pootjes, hang-

oren, krulhaar,  gechipt, circa 8 
jaar, Hannes. Het is een angstig 
hondje, gauw in paniek. Gesig-
naleerd in Schoorl.

Gevonden: Brakenburgstraat 
Castricum: cyperse kater, on-
gecastreerd, hoog op de poten, 

loopt te schreeuwen.

Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten. Inl.: Ria Dol, tel. 
0251- 658504.



pagina 4 1 juni 2011

Plusklas naar de Corso
Castricum - Op dinsdag 31 mei 
werden in bioscoop Corso zes 
korte reportages getoond, die 
zijn gemaakt door de kinderen 
van de Plusklas. 
De Plusklas is een initiatief van 
Stichting Tabijn, waarbij vijf 
scholen in Castricum bij zijn 
aangesloten. In de Plusklas zit-
ten vijftien kinderen die elke 
woensdag een apart programma 

krijgen aangeboden met een ex-
tra uitdaging. Het afgelopen jaar 
zijn reportages gemaakt over zes 
verschillende beroepen. De ge-
interviewden zijn werkzaam in 
Castricum: (oud)burgemeester 
Aaltje Emmens, huisarts Tromp, 
architect Wierenga, een brand-
weerman, de chef-kok van Api-
cius en Jos Kraakman van de po-
litie.

Tribeca jazztrio is terug
Bakkum - Het Tribeca jazztrio 
treedt op 4 juni opnieuw op in 
het Oude Theehuys. Ze speel-
den er eerder in januari en heb-
ben nu hun zinnen gezet op een 
zonnig optreden op het terras. 
Het trio ontleent zijn naam aan 
de oude kunstenaarswijk Tribe-
ca in New York en beleefde zijn 
vuurdoop in 2008 tijdens het Va-
lentijnsdiner van Boom Chicago. 
Rebecca Schaeffer is een zan-
geres met een heel eigen geluid 
dat ze ontwikkelde bij de Am-
sterdamse jazzopleiding Djam. 
Gerke en Marco leerden elkaar 
kennen tijdens jazzworkshops 
in het Amsterdamse Bimhuis 

en ze speelden zo’n tien jaar in 
jazzkwintet Bonkevaart. 

Het Oude Theehuys is via de 
Zeeweg te bereiken (ingang Dijk 
en Duin) en er is  ruim parkeer-
gelegenheid. Aanvang 15.00 uur. 

Textielkunst in Gemaal 1879

Akersloot - Na  Mireille Moya is 
Thea de Lange de tweede kun-
stenares uit Castricum die in het 
Akerslootse Gemaal  1879 expo-
seert. Haar kunst omvat objec-
ten van allerhande stoffen wat 

als textielkunst kan worden om-
schreven. Zij verduidelijkt haar 
werkwijze nog als volgt: “Ik kijk 
hoe stoffen reageren op verven 
en hoe nieuwe stoffen ontstaan 
bijvoorbeeld door te verwarmen, 
verhitten of verfrommelen. De zo 
ontstane materialen gebruik ik 
weer voor het maken van mo-
deaccessoires, objecten of doe-
ken.” Voorbeelden van al de-
ze zaken zullen gedurende de 
maanden juni en juli in het Ge-
maal 1879 te zien zijn.
Het Gemaal is daarvoor elke zon-
dagmiddag geopend van 13.30 
tot 16.30 uur en is gelegen aan 
de Fielkerweg 4 in Akersloot. De 
toegang is 1 euro wat gebruikt 
wordt voor het onderhoud van 
het Gemaal. Kinderen tot twaalf 
jaar hebben gratis toegang. 

Juf Marlene in Koffietijd!
Castricum - Juf Marlene van 
basisschool Visser ’t Hooft staat 
bekend als de juf die het heer-
lijk vindt om haar in te vlechten. 
Bij de meisjes in haar klas maak-
te ze al heel veel mooie creaties 
en dat doet zij supersnel. Juf or-
ganiseerde voor de moeders 
al workshops en ze maakte de 
website; www.hareninvlechten.
nl. Al snel volgde er een boekje. 

Toen de producenten van Koffie-
tijd daar lucht van kregen, kwam 
er een uitnodiging voor een 
vlechtdemonstratie op tv. Daar 
zat juf Marlene aan tafel bij Lo-
retta en Quinty. Het lukte haar 
om binnen vijf minuten een in-

vlecht te maken bij haar doch-
ter Jill. Iedereen aan tafel, in-
clusief musicalster John Vooijs 
en Wolter Kroes, was enthousi-
ast. “Invlechten is weer helemaal 
hip”, aldus juf Marlene. “Het was 
een hele leuke ervaring. Ik dacht 
even dat het mij live nooit zou 
lukken, maar het resultaat viel bij 
iedereen in de smaak. Ik gaf ook 
vijf boeken weg die de kijkers 
konden winnen. Na de uitzen-
ding ging ik weer als een speer 
naar mijn werk, waar de kinde-
ren en collega’s mij heel nieuws-
gierig opwachtten. Het was een 
geweldige ervaring!” Het boek-
je is te koop voor 12,95 euro bij 
boekhandel Laan.

Groepsexpositie kunstfietsroute 
nu al te zien in Oude Theehuys
Castricum - Een groepsexposi-
tie van deelnemers aan de Cas-
tricumse Kunstfietsroute die 
plaatsvindt in het weekend van 
18 en 19 juni, is in Het Oude 
Theehuys te zien van 1 tot en met 
26 juni. De meeste kunstenaars 
deden vorig jaar ook mee, maar 
er zijn ook enkele nieuwe na-
men. Zo doet Galerie en Grafisch 
Atelier Sopit voor het eerst mee. 
Te zien is hoe Harm Noordhoorn 
in zijn grafisch atelier werkt aan 
een kunstvorm waar typografie, 
boekdrukkunst en grafiek sa-
menkomen. Zijn werk bestaat 
uit combinaties van druksels met 
loden letters, houten biljetletters 
en linoleumsnedes in meerdere 
drukkleuren.
Ook nieuw zijn de prachti-
ge landschapfotografie van Pe-
ter van den Berg, het olieverf-
werk van Henk-Willem Klaassen 
en de exclusieve handgemaak-
te glassieraden van Ingrid Oos-
terbeek. Deze sieraden worden 
in eigen atelier in Castricum ont-
worpen en gebrand. Saskia Wur-
pel. Wurpel maakt poëtische ob-
jecten, vervuld van lichtheid. De 
abstract-expressionistische olie-
verfschilderijen van Teska Selig-

mann zijn al vaker tentoonge-
steld in Castricum. Net als vo-
rig jaar zijn er schilderijen van 
Hans Goedhart, Meinard Klop-
penburg, Peter Meijering en Het-
ty Spaanderman te zien. Deze 
vier schilders samen vormen de 
kunstenaarsgroep K=ME, te le-
zen als Kunst is Materie en Emo-
tie. Margriet Schadee levert een 
abstract schilderij met figuratie-
ve elementen en ook is er weer 
even een kleurrijke kat van pa-
pier-maché van Marion Albers 
terug. Diny Dijkman schilderde 

voor deze expositie een roman-
tisch en impressionistisch land-
schap. Brigitte Duin heeft het 
abstracte landschap even ver-
laten en schilderde op Oudhol-
landse stof een geabstraheerd 
portret van een meisje uit haar 
familiegeschiedenis. Speels ke-
ramiek is er verder van Rena-
te Haanappel van atelier Oeze-
poes uit Limmen en unieke kle-
ding van Ans Martens van Stu-
dio K. Op zondag 19 juni is er net 
als bij alle andere stops van de 
Kunstfietsroute livemuziek. 

Something Borrowed
Something Borrowed is een ro-
mantische komedie over kie-
zen tussen vriendschap en lief-
de, met in de hoofdrol Kate Hud-
son en Ginnifer Goodwin. Met 
haar dertigste verjaardag in het 
vooruitzicht, heeft het gevoel dat 
haar leven zich nog niet heeft 
ontwikkeld zoals ze had ge-
hoopt. Ondanks een goede baan 
als advocate en leuke vrienden, 
waaronder extravagante beste 
vriendin Darcy, realiseert Rachel 

zich steeds vaker na een avond-
je uit dat zij weer alleen naar huis 
toe gaat. 
Dit verandert echter na afloop 
van het verjaardagsfeest wat 
Darcy voor haar organiseert: Ra-
chel belandt in een dronken bui 
in bed met Dex, een oud studie-
genoot én Darcy’s huidige ver-
loofde. Verschrikt vragen ze zich 
af hoe dit heeft kunnen gebeu-
ren en proberen het voorval te 
vergeten.  

Black Butterflies gaat over het 
leven van de jonge Zuid-Afri-
kaanse kunstenares Ingrid Jon-
ker, een gevoelige en rebel-
se geest die haar vrije ideeën 
over kunst, liefde en politiek met 
een kleine groep gelijkgestem-
de schrijvers en kunstenaars in 

Black Butterflies Zuid-Afrika deelde, de Sestigers. 
De grote liefde in haar leven, de 
schrijver Het belang van haar 
werk voor de Zuid-Afrikaanse 
cultuur wordt pas erkend nadat 
Nelson Mandela haar gedicht 
Die Kind voordraagt bij zijn eer-
ste rede voor het Zuid-Afrikaan-
se Parlement in 1994. Dat is 29 
jaar na haar zelfgekozen dood.

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91 

vrijdag 19.00 uur 
“Unknown”

donderdag, vrijdag en
zaterdag 18.30 & 21.30 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag en
woensdag 20.00 uur 

“Pirates Of The Caribbean: 
On Stranger Tides - 3D”

donderdag, vrijdag en
zaterdag 21.30 uur 

zondag 16.00 & 20.00 uur 
maandag 18.30 uur

dinsdag en woensdag 20.00 uur
“Something borrowed”

maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Black Butterflies (CF)”
donderdag & zaterdag 19.00 uur 

dinsdag 14.00 uur 
“Gooische Vrouwen”
donderdag en vrijdag  13.30 uur 
zaterdag en woensdag 15.00 uur

zondag 13.30 uur 
“Rio (NL) 3D”

donderdag en vrijdag 13.30 uur 
zaterdag 15.00 uur  
zondag 13.30 uur

“Winnie the Pooh (NL)”
woensdag 15.00 uur 

“Penny's Shadow”

Programma 2 juni t/m 8 juni 2011
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Sportief avontuur voor Berger’s
Castricum - Heren 8 van Ten-
nisvereniging Castricum en res-
taurant Berger’s Eten & Drinken 
uit Castricum hebben in elkaar 
een geschikte partner gevon-
den in de zoektocht naar sportief 
succes. Restaurant Berger’s wil-
de zich meer inzetten voor de lo-
kale sport en daarmee, met na-
me, buiten Castricum werken 
aan de naamsbekendheid. 
Eigenaar Henk Berger: “In Cas-

tricum zijn we inmiddels een be-
grip, maar ik wil ook graag on-
ze omliggende dorpen kennis la-
ten maken met de gezelligheid 
van ons terras en onze uitste-
kende keuken. Heren 8 van TVC 
is een jong, enthousiast en dy-
namisch team, waarin ik mezelf 
herken. Zij spelen regionaal dus 
vandaar de keuze om juist dit 
team te sponsoren.” Ook heren 
8 van TVC is zeer gelukkig met 

Simpele ochtend voor Red Stars
Castricum – Red Stars Vites-
se had zondagochtend weinig 
te duchten van Olympia Haarlem 
en won voor het eerst dit seizoen 
met gemak: 5-17. Eerder dit jaar, 
in de eerste pot van het seizoen 
wonnen de Castricumse honk-
ballers op hun tenen met 6-5. 
Nu was het duel na twee innings 
al bekeken, toen Koen Glorie in 
de tweede inning met een twee-
honkslag drie punten binnen-
sloeg. Hij tilde de stand van 1-3 
naar 1-6. Praktisch iedere in-
ning kwam Red Stars tot scoren. 
De zwakke slagploeg van Olym-

pia maakte na de derde inning 
niets meer klaar, waardoor de 
gasten uit Castricum eenvoudig 
na zeven innings konden afslui-
ten. Homeruns van Niek Kuijs en 
Maarten de Ruijter hielpen daar-
bij.Coach Jasper van Schoor ver-
wacht dat de simpele zege een 
uitzondering is. “Olympia kwam 
een man te kort en had daardoor 
minder dreiging dan in de wed-
strijd eerder dit jaar. Maar we 
weten dat we toch tegen iede-
re tegenstander op onze hoede 
moeten zijn. Met de twee winst-
punten tegen Olympia komen we 

weer in de buurt van de top. Dat 
maakt het verlies tegen Amster-
dam Pirates van vorige week wel 
een stukje zuurder.” Ook voor 
komend weekend, als de uit-
wedstrijd tegen Sparks Haar-
lem-3 op het programma staat, is 
Van Schoor gewaarschuwd. “De 
thuiswedstrijd wonnen we nipt 
met 5-2. Het is zaak dat we tegen 
Sparks ook vroeg in de wedstrijd 
een goede voorsprong nemen.”
De eerstvolgende thuiswedstrijd 
van Red Stars is zondag 10 ju-
li, om 14.00 uur tegen Flying Pe-
trels.

HVM&S schoolkorfbal-
toernooi groot succes
Castricum - Afgelopen za-
terdag was het jaarlijkse Heli-
os schoolkorfbaltoernooi, mede 
mogelijk gemaakt door HVM&S, 
weer een groot succes. In totaal 
hadden zich bijna 200 kinderen 
en 40 teams ingeschreven om te 
strijden voor de titel beste korf-
balteam van Castricum en om-
streken. 

De wedstrijden begonnen om 
13.00 uur in winderig maar 
droog weer. Het enthousiasme 

knalde er in alle wedstrijden van 
af. Niet alleen de kinderen waren 
erg fanatiek, ook de ouders wer-
den met de minuut meer bij het 
spel betrokken. Het was bij een 
aantal teams goed te merken dat 
zij de woensdag daarvoor had-
den meegedaan met de speciale 
trainingen. Het samenspel, sco-
ren en verdedigen zat er goed in. 
Halverwege het toernooi was er 
nog een speciale demonstratie-
wedstrijd ingelast, waar de spe-
lers van de senioren- en junio-

renselectie lieten zien hoe korf-
bal er op hoog niveau uitziet. 
Met een hoog tempo en ver-
schillende fraaie acties, waren 
de aanwezige mensen onder de 
indruk van de sport. Helaas werd 
het weer langzaam wat slechter 
en tegen het eind van het toer-
nooi begon het ook te regenen. 
De prijsuitreiking werd uiteinde-
lijk in de kantine gedaan. 
Het toernooi was niet het einde 
van de dag, van 19.00 tot 21.00 
uur was er ook nog de jaarlijkse 
disco voor alle deelnemers. In to-
taal kwamen meer dan 90 kinde-
ren hier op af. 
Meer informatie over het toer-
nooi is te vinden op de website 
www.kv-helios.nl.

Jazzdance DOS treedt weer 
op in het Kennemertheater
Castricum - Na een succesvol-
le show in 2007 over Peter Pan  
treedt de afdeling jazzdance van 
DOS op zondag 3 juli weer op in 
het Kennemertheater te Bever-

wijk. Vijftien groepen met mei-
den in de leeftijd van 4 jaar tot 
18+ laten het publiek in een 
twee uur durende show kennis-
maken met ‘De magische we-

reld van Harry Potter’. De dan-
sers worden bijgestaan door zes 
hoofdrolspelers, deels van Musi-
calvereniging The Cast.
De combinatie spel en dans 
staat garant voor een visueel 
aantrekkelijke show, waarin men 
kennismaakt met Harry Potter en 
zijn vrienden Ron en Hermelien.  
Zij gaan samen naar Zweinstein, 
Hogeschool voor Heksenarij en 
HocusPocus en ontmoeten daar 
Perkamentus, het schoolhoofd, 
Professor Anderling en Hagrid, 
de onbehouwen terreinknecht. 
Daar merkt Harry dat er goede 
en slechte tovenaars zijn, maar 
met hulp van zijn vrienden neemt 
hij het op tegen het kwaad. En 
hoe het afloopt, dat is te zien op 
zondag 3 juli. 
De shows zijn om 10.30 en 14.30 
uur. Kaarten kosten inclusief 
garderobe en drankje 10 euro 
en zijn te bestellen via www.ken-
nemertheater.nl. De show is ge-
schikt voor alle leeftijden.

Vitesse’22 heeft de 
trainersstaf compleet
Castricum - Afgelopen week 
zijn door trainers en het bestuur 
de overeenkomsten voor het sei-
zoen 2011-2012 getekend. Op-
merkelijk is dat na een afwezig-
heid van een aantal jaren weer is 
gestart met een derde selectie-
team. Door een bredere selectie 
te formeren wordt aan een gro-
tere groep spelers de gelegen-
heid geboden om hun voetbalta-
lenten te ontplooien en daarmee 
de selectie te versterken. Daar-
naast is Ernst Ranzijn, tot vorig 
seizoen hoofdtrainer van Zeevo-
gels, aangetrokken als A-junio-
ren trainer. Aan hem de taak om 

zoveel mogelijk A-junioren klaar 
te stomen voor de seniorense-
lectie.   
Op de foto staan van links naar 
rechts Nico Castricum (voorzit-
ter technische commissie), Fa-
hid Ouarghi  (trainer 3e selec-
tieteam), Marco Schuitmann 
(E), Jacob Stuifbergen (C), Ernst 
Ranzijn (A),  Jan Oldenhove 
(hoofdtrainer), John Lute (assi-
stent selectie), Jan Piet Luijckx 
(meisjes) en Ezra Duister (trai-
ner 2e selectieteam). Op de fo-
to ontbreken Pim Touber (B), Je-
roen Smit (D) en Johan Jacobs 
(keepertrainer).

Inschrijving WEA Open 
30+ toernooi verlengd
Castricum - Tennisvereniging 
Castricum organiseert het suc-
cesvolle veteranentoernooi, nu 
WEA Open 30+ geheten. Bui-
ten het tennis vinden er allerlei 
gezellige activiteiten plaats. In-
schrijven is mogelijk tot en met 
5 juni.  
TVC houdt dit jaar haar WEA 
Open 30+ toernooi, dat jaren-
lang bekend stond als vetera-
nentoernooi, van zondag 19 tot 
en met 26 juni. Het toernooi be-
leeft onder leiding van Hans Eijk-
man alweer haar 30e editie. Ken-
merken zijn een gezellige sfeer 
op het tennispark en altijd ga-
rantie van minimaal twee wed-
strijden, omdat in poulevorm of 

met een verliezersronde wordt 
gespeeld. Deze keer is het the-
ma Frankrijk. Elke dag worden er 
activiteiten georganiseerd, zoals 
een wijnproeverij op woensdag 
22 juni, een feestavond op vrij-
dag 25 juni en een demonstratie-
wedstrijd met regionale toppers 
op zaterdag 25 juni. Deelname 
aan het toernooi staat open van-
af 30 jaar in de categorieën 4, 5, 
6, 7, 8 HE, DE, HD, DD en GD. 
Daarnaast is er een aparte 50+ 
categorie in de onderdelen 6, 7 
en 8. Inschrijving is mogelijk via 
de website www.tvcastricum.nl.   
De inschrijving is verlengd tot en 
met 5 juni. Voor meer informatie: 
Hans Eijkman, tel. 0251-653989.

de samenwerking. Aanvoerder 
Bas Minkes: “Door de prachtige 
sponsorkleding stijgt het moraal 
in het team. We doen dit jaar di-
rect mee om de titel. Daarnaast 
is het te prijzen dat de midden-
stand zich inzet voor de sport. 
Een echte win-win situatie.” 
Beide partijen rekenen op een 
mooie en sportieve zomer. Aan 
het enthousiasme zal het in ieder 
geval niet liggen.
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De kampioenen van FCU
Uitgeest - De spelers en be-
geleiders van FC Uitgeest 1 zijn 
vrijdag gehuldigd op de kampi-
oensreceptie. Na promotie vo-
rig seizoen vanuit de vierde klas-
se, is het team kampioen van de 
derde klasse en stormen de jon-

ge spelers direct door naar de 
tweede klasse. Eerst werden de 
jongens toegesproken op het 
gemeentehuis, waarna het feest 
in de kantine losbarstte…
De afvallende bal, die de ver-
slagen schrijft voor FCU 1 be-

schreef het team als volgt: “Een 
goede mix van al wat gerouti-
neerde voetballers zoals Mark 
van Tol, Rene van Marsbergen, 
Joost Brandjes, Martin Hollen-
berg, Maarten Tromp, Bart Jans-
sen en Michel Geerlofs en voor-

al John den Nijs met daarnaast 
aanstormend jong talent als Pim 
Molenaar, Stefan Winter, Paul 
Groen en Sven de Wit. In de loop 
van de competitie kwam daar 
dan nog eens de piepjonge Joost 
de Jong bij. Vooral het wapen 
van de twee razendsnelle behen-
dige spitsen namelijk Pim Mole-
naar en Stefan Winter (soms Ga-
be van Wijk) leidde tot een flink 

aantal overwinningen. Daarvoor 
is niet alleen een compliment op 
zijn plaats voor de spelers maar 
vooral ook voor coach Jurg Bos-
man. Hij heeft lef getoond door 
jonge spelers hun kans en ver-
trouwen te geven, deed bijna al-
tijd de logische dingen en is in 
staat om, misschien een cliché, 
de spelers op scherp te zetten.”
(Foto Lucas Hazes/mgmedia.nl). 

Wat gebeurt er met het groen?
Uitgeest - Moet het groen bij de 
gemeente blijven en wordt het 
onderhoud ervan gedaan door 
de Meergroep? Tijdens de don-
derdag gehouden raadsverga-
dering waren de meningen hier-
over verdeeld. “Het groen moet 
bij de gemeente blijven” vindt 
Wil Spaanderman van het CDA. 
Hij werd gesteund door Henk 
Eilert van de PvdA. Karel Mens 
(VVD) steunde het college, dat 
voorstelt het groen uit te beste-
den.
De Meergroep is een gemeen-
schappelijke regeling waar-
aan Uitgeest samen met de ge-
meenten Beverwijk, Heemskerk 
en Velsen deelneemt. Deze re-
geling heeft ten doel om aange-
past werk te bieden onder aan-
gepaste omstandigheden aan 
inwoners, die daarop blijkens in-
dicatie zijn aangewezen. De ra-
den van alle genoemde gemeen-
ten is gevraagd hun zienswij-
ze over wel of niet uitbesteden 
kenbaar te maken. In Uitgeest is 
men er nog niet uit. Wethouder 
Klaas Boer beloofde de volgende 
maand de begroting op de agen-
da te zetten. 

Voor-  en najaarsnota
Stemmen gingen er op om de 
voorjaarsnota en najaarsnota 
weer in te voeren. Ook A. Vroon 
(VVD) is er een warm voorstan-
der van. “Nu moet je vijf jaar 
vooruit  blikken, terwijl je niet 
weet wat er gaat gebeuren”, zo 
zei hij. “Heb je een voorjaars- 
en een najaarsnota en komen 
er onverwachte dingen ter spra-

ke, dan signaleer je dat direct.” 
Ook Spaanderman was vóór een 
voorjaars- en najaarsnota. “Voor-
al nu we te maken hebben met 
een terugtrekkende overheid”, zo 
zei hij.  Bezuinigen, ja, dat speelt 
in Uitgeest uiteraard ook een 
rol. Wil Spaanderman vroeg zich 
af of men wel genoeg rekening 
houdt met de resultaten voor wat 
betreft de huizen in de Waldijk, 
de realisatie van het Sportpark 
en het plan HMS. Wethouder 
Klaas Boer spreekt van forse te-
korten voor het jaar 2011 van bij-
na 400.000,- euro: overschrijdin-
gen door onder andere de Wet 
Werk en Bijstand, de WMO en 
de hulp bij het huishouden. Het 
CDA bekruipt het gevoel, dat de 
situatie ernstig is en dat er met 
de cijfers op een bepaalde ma-
nier wordt omgesprongen. Het 
CDA denkt aan de overdracht 
aan Kennemer Wonen van de 
HMS, zoals het forse rentebe-
drag van 200.000.- euro.  

Wethouder Sely (portefeuille fi-
nanciën) kan zich steeds weer 
verbazen over het feit, dat de re-
gering nog geen bericht heeft 
doorgegeven hoeveel geld Uit-
geest kan verwachten uit het 
gemeentefonds. “Van de vori-
ge regering hoorden we niets. 
En van de nieuwe nu ook niet”, 
zo zei hij. “Wat de korting zal 
zijn voor het jaar 2012, we tas-
ten in het duister en weten nog 
steeds niet waar we aan toe zijn.” 
Voorts sprak hij van meevallers 
in 2011. Spaanderman had van 
Sely’s collega gehoord, dat er 

juist een tekort was. “U kunt de 
stand van zaken bij de gemeen-
tesecretaris  inzien” was het we-
derwoord van Sely. Een amende-
ment van de PvdA om de maxi-
male kosten voor een woning, 
waarop een starterslening van 
toepassing kan zijn te verlagen 
van 250.000 naar 225.000 eu-
ro haalde het niet. De bedoeling 
was de startersleningen zo veel 
mogelijk ten goede te laten ko-
men aan starters met een daad-
werkelijk smalle beurs. Er wa-
ren er slechts twee, de PvdA zelf, 
die vóór stemden. De bestem-
mingsreserve  stimulering volks-
huisvesting is inmiddels geredu-
ceerd tot 312.087 euro. Er is der-
halve maar beperkte ruimte om 
startersleningen te verstrekken.   

Uitgeest heeft te maken met de 
slechte bedrijfsvoering van de 
VRK (Veiligheids Regio Kenne-
merland), die een schuld heeft 
van 2.9 miljoen, die door de aan-
gesloten tien gemeenten van 
Kennemerland moeten worden 
betaald. De VRK behoort garant 
te staan voor een goed werkend 
regionaal veiligheidssysteem in 
de tien gemeenten van Kenne-
merland, waarvan de politie, de 
brandweer en de crisisbeheer-
sing deel uitmaken. Het vrijwil-
lige brandweerkorps in Uitgeest 
functioneert prima. Door de ree-
organisatie maken vrijwilligers 
bij de brandweer zich zorgen. 
Maar burgemeester Baltus met 
brandweer in haar portefeuil-
le verzekerde: “Wij hebben een 
eigen brandweerkorps en dat 

houden we! Daar maken we ons 
hard voor.” Volgens de accoun-
tant van de VRK is men met de 
bedrijfsvoering hard op weg naar 
verbetering. “Maar”, zegt Mieke 
Baltus, “dat is dezelfde accoun-
tant, die functioneerde toen het 
met de VRK in eerste instantie 
niet goed ging.” De raad heeft 

besloten de brandweerkazerne 
niet over te dragen aan de VRK. 
Er is een bedrag van 9000 euro 
ter beschikking gekomen en de 
raad heeft besloten dit te beste-
den aan de eigen brandweerka-
zerne. Stemmen gingen er don-
derdag tijdens de raadsvergade-
ring  op om dit bedrag te beste-
den aan de enthousiaste brand-
weervrijwilligers van Uitgeest, 
maar er is nog geen definitieve 
beslissing hieromtrent genomen.  
(Marga Wiersma)  

Expositie Hans Bruinsma 
in galerie Lemexposities
Uitgeest - Hans Bruinsma laat 
zijn kunstwerken zien van de af-
gelopen tien jaar bij Lemexposi-
ties. Na zijn pensionering heeft 
Hans zijn artistieke activitei-
ten weer opgenomen door lid te 
worden van Perspectief in Castri-
cum, enkele cursussen te volgen 
bij Rob de Reus en sinds kort is 

hij aangesloten bij de Schilders-
kring Uitgeest. Zijn onderwer-
pen zijn zeer gevarieerd en uit-
gevoerd in houtskool, inkt, pastel 
en olieverf. De expositie is te zien 
in de maand juni op de Hogeweg 
92a in Uitgeest op woensdag, 
zaterdag en zondag van 12.00 tot 
17.00 uur of op afspraak.
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Baldadig na stappen
UItgeest - Op de Geesterweg 
heeft de politie zondagmorgen 
om 5.00 uur twee jongens van 18 
uit Akersloot aangehouden op 
verdenking van vandalisme. Van-
af het viaduct op de Geesterweg 
zouden zij voorwerpen op de A9 
hebben gegooid. Ook zouden 
zij diverse verkeerspaaltjes met 
daarop reflectoren hebben ver-

nield. De twee waren naar eigen 
zeggen in gezelschap van nog 
twee vrienden na een avondje 
stappen. 

Een bestuurder van een auto 
die rond die tijd over de A9 reed 
heeft zich bij de politie gemeld 
met schade aan zijn auto. De po-
litie heeft de zaak in onderzoek.  

Vermelding op teletekst!
Wind grote invloed op prestaties duiven

Uitgeest - Werd er vorige week 
al gesproken over een sterk dui-
venseizoen voor Frank Roden-
burg; ook dit weekend was hij 
ondanks veel wind oppermach-
tig op de korte afstand. Op de 
zesde en voorlaatste Vitesse-
vlucht van afgelopen zaterdag 
vanuit Pommeroeul met een af-
stand van 240 km, waren er 98 
duiven door elf liefhebbers van 
de Vliegende Vleugels ingekorfd. 
Nadat de lossing om 7.45 uur vlot 
was verlopen, werd de eerste en 
snelste duif om 9.59.29 uur ge-

constateerd door Frank Roden-
burg. De duif had een gemiddel-
de snelheid van 1792,564 m/p.m. 
(bijna 108 km per uur). Uitslag 
1-7-9-10-22 Frank Rodenburg,  
2-3-8-12-13-14-15-21 Combina-
tie Kerssens-Krom en 4-5-19-20 
Gerard Twaalfhoven. Frank Ro-
denburg vloog met zijn duif een 
vierde plaats in het Rayon B te-
gen 1604 duiven. 

De tweede vlucht voor die dag 
was de tweede Dagfond (500 
tot 800 km) van dit jaar. Vanuit 

het Franse Orleans ging het over 
een afstand van 551 km. Voor die 
vlucht waren er 365 duiven van 
zestien liefhebbers die de strijd 
op deze populaire discipline 
aangingen. Door de harde wind 
vanuit het zuidwesten op de 
vlieglijn, was de verwachting dat 
de duiven hoge snelheden kon-
den maken. Om 7.00 uur werden 
de duiven gelost en om 12.33.10 
uur meldden zich twee duiven 
op bijna de verste afstand in de 
vereniging namlijk Akersloot bij 
de gebroeders Beentjes. De eer-
ste duif vloog met een gemid-
delde snelheid van 1655.520 
m.pm. (bijna 100 km per uur) 
Uitslag van Orleans, 1-2-7-9-11-
18-25-68-69 gebroeders Been-
tjes, 3-14-17-29-43-55-58-72-
73-83-84-85 Dutch Day Racers 
en 4-19-33-40-41-67 Gerard 
Twaalfhoven. 

De overwinning van de Gebroe-
ders Beentjes was ook goed voor 
een tweede en derde plaats in 
het Rayon B, tegen 1854 duiven. 
Maar de klapper van de dag was 
toch wel de eervolle en tevens 
begeerde achtste en negende 
vermelding op teletekst (SBS6-
pg 861) tegen 6748 duiven van 
geheel Noord-Holland (zuid).  

Kampioenschap TCU blijft in zicht
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
heeft het team Heren 2 van TCU 
een goede stap gezet richting 
promotie naar de derde klasse. 
Op een, voor de eerste keer ge-
durende deze competitie, regen-
achtige en winderige dag, werd 
met 5-1 gewonnen van de Dog 4.

Een goed spelende Ernst van 
Andel wist voor de Dog een 
mooie en terechte overwinning 
te behalen in een hard bevoch-
ten partij tegen Frank Klein. In 

de andere enkel partijen waren 
Marco Zoeteman, Lars Bosman 
en Don van der Kleij voor TCU 
net even te sterk tegen, respec-
tievelijk, Ben Vreeburg, Jan Laar-
hoven en, de verdienstelijk spe-
lende invaller, Peter Schelvis.

De beide dubbels waren weder-
om prooi voor TCU. De combina-
ties Ernst van Andel/Ben Vree-
burg en Jan Laarhoven/Peter 
Schelvis van de Dog konden het 
niet bolwerken in de verregende 

wedstrijden tegen Marco Zoete-
man/Frank Klein en Don van der 
Kleij/Mark Bonekamp. Volgen-
de week staat de laatste wed-
strijd van het seizoen op het pro-
gramma tegen koploper Heiloo. 
Bij een minimale overwinning 
zal TCU Heiloo passeren op de 
ranglijst.
De Dog heren 2. Erwin, Rob, 
Bart, Ingmar, Vincent en Roel 
zijn kampioen geworden door 
hun rechtstreekse concurrent 
met maar liefst 6-0 te verslaan.

De gebroeders Beentjes in Akersloot met snelste duiven.

Versterking gezocht voor de 
werkgroep eerste communie

Uitgeest - Zondag 22 mei heb-
ben dertig kinderen hun eer-
ste communie gedaan in de OLV 
kerk in Uitgeest. In hun mooi-
ste kleren en een beetje nerveus 
kwamen ze de kerk binnen, alle-
maal met een bloem in de hand. 
De kerk was versierd en zat vol 
met familie, vrienden en belang-
stellenden. 
Kapelaan Ivan had de kinderen 
tijdens aantal kindermiddagen 
voorbereid op wat het katholie-
ke geloof voor ze kan beteke-
nen. Zo leerden ze hoe belang-

rijk het is om anderen te helpen 
en als onderdeel hiervan sparen 
de kinderen voor kinderen van 
Heliomare. 

De werkgroep die de kinderen 
voorbereid op de eerste commu-
nie is op zoek naar versterking. 
De tijdsbesteding is beperkt tot 
enkele voorbereidingsmiddagen 
met de kinderen en een aantal 
vergaderingen. Voor meer infor-
matie kan men een mail sturen 
naar eerstecommunieuitgeest@
hotmail.com. 
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EEN ECHTE ITALIAANSE SPECIALITEIT !!
Gauw proeven, maken wij er ‘n extra lang weekend van.....
Van woensdag t/m woensdag:

JODENKOEKEN
altijd lekker... per pakje € 2,50 !!
Van woensdag t/m zaterdag:

FOCACCIABROOD
o.a. rozemarijn, olijf en kaas-ui van €4,50 nu € 3,50 !!

Op Hemelvaartsdag zijn onze winkels gesloten.
www.bakkerijputter.nl

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

Uitgeest - Na dit veldseizoen 
hard gewerkt te hebben is de 
D1 van korfbalvereniging Storm-
vogels kampioen geworden. De 
kampioenswedstrijd werd op 
21 mei gespeeld tegen de Hee-
rugowaardse korfbalvereniging 
Apollo met als eindstand 14-0. 

Stormvogels D1 kampioen
Het publiek was in groten geta-
le aanwezig en de kinderen ge-
noten volop. 
Na de wedstrijd kregen de kin-
deren een lekker stuk taart en op 
28 mei is het team, in het bijzijn 
van alle andere jeugdteams, ge-
huldigd.
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Stemmingmakerij van GroenLinks
‘Schade aan de natuur en de plannen kosten de gemeente veel geld. 
Verdwijnt het strand  en komt er een circustent en casino bij?’ Dat vraagt 
GroenLinks zich af. Het huidige strandplateau, nog niet zo lang geleden 
na moeizame onderhandelingen en voor veel geld tot stand gekomen, 
met behoud van de natuur? Ja hoor, zie het onkruidtuintje in de midden. 
Het  is een aanfluiting, het straalt een hoog gehalte aan kneuterigheid en 
treurnis uit en van ‘mooi Castricum’ is hier geen sprake. Een eventuele 
vergelijking met Egmond of Bergen aan Zee is al even absurd door  de 
geringe ontwikkelingsmogelijkheid van het strandplateau. PWN is be-
heerder van het gebied. We mogen blij zijn met het huidige college die 
‘het juk’ van conservatieve partijen ter linker zijde, waaronder Groen-
Links, van zich afwerpt en (hopelijk) oog heeft voor verdere ontwik-
kelingen die toerisme en daarmee werkgelegenheid en inkomen voor 
de gemeente (waaronder toeristenbelasting) voor Castricum stimuleert.
Ben Piepers, Limmen.

Balatonfüred
Door de uitwisseling met inwoners van Balatonfüred hebben wij in de 
loop der jaren veel vrienden en bekenden gekregen in deze stad. Wij 
komen er nog steeds twee keer per jaar. De laatste paar keer worden 
we bestookt met vragen waarom Castricum de uitwisseling beëindigd 
heeft. Zowel inwoners als burgemeester en gemeenteambtenaren van 
Balatonfüred begrijpen niet waarom. Vragen als: “Is het ingeruild voor 
een andere partnerstad?” “Hebben wij iets niet goed gedaan?” en “Is 
het een geldkwestie?” kwamen voorbij. Zij hopen nog steeds dat het 
in de toekomst weer opgestart zal worden. Aangezien aan de rand van 
Castricum en Limmen nog steeds borden staan van Balatonfüred als 
partnerstad en er ook een nieuwe Balatonfüredbank komt, deel ik die 
hoop met de inwoners van Balatonfüred. Want al hoort Hongarije nu bij 
de EU, het is toch heel fijn om mede Europeanen met een heel andere 
cultuur van dichtbij te leren kennen.
Margreet van Riel.

Weer de allerhoogste 
norm huisartsenpraktijk
Castricum - De praktijk van de 
huisartsen Aart Leemhuis en 
Wendy van der Maarel is voor de 
vierde achtereenvolgende keer 
NHG-geaccrediteerd. Tijdens 
een recente uitgebreide, offi-
ciële beoordeling van de prak-
tijk heeft deze weer aangetoond 
topzorg te kunnen leveren op 
kleine schaal op een wijze waar-
van universiteiten, zorgverzeke-
raars en dergelijke graag een 

voorbeeldwerking willen doen 
uitgaan.
De beoordeling door de keuren-
de, onafhankelijke instantie NPA 
heeft plaatsgevonden op een 
groot aantal punten zoals: kwa-
liteit, hygiëne, bereikbaarheid, 
veiligheid, transparantie, pa-
tiëntvriendelijkheid, medisch in-
houdelijk et cetera. Daarnaast is 
gekeken in hoeverre er verbeter-
plannen worden gemaakt, hoe 

Nog steeds poep
Castricum - Deze twee kin-
deren van zes jaar uit de Over-
toom-buurt hebben ook maar 
eens de hondenpoep opge-
ruimd. Ze hebben samen op ei-
gen initiatief zo’n 30 drollen we-
ten op te pakken met de specia-
le zakjes en in de speciale hon-
denpoepbak gegooid. 

“We willen graag spelen op dit 
veld, maar er ligt nog steeds 
hondenpoep.” De situatie is 
wel wat verbeterd sinds er een 
hek en een speciaal bord staat, 
een hondenpoepzakjesdispen-
ser hangt en de hondenbezit-
ters een brief hebben ontvan-
gen. Enkele buurtbewoners zijn 
voor de tweede keer bezig om 
een buurtbarbecue te organise-
ren. Daarvoor is het natuurlijk 
ook wel prettig als het veld echt 
als openbare speel- en gebruiks-
ruimte kan worden ingezet.

Galerie Mobile bij 
Het Oude Theehuys
Bakkum - Frans Keijzer is sinds 
februari 2010 stamgast van 
Het Oude Theehuys op het ter-
rein van Dijk en Duin in Bak-

kum. Frans is sinds 1999 be-
kend bij Dijk en Duin vanwe-
ge een bi-polaire stoornis (ma-
nisch depressief). Afgelopen 5 

mei is Frans met ontslag gegaan 
en zijn klachten zijn dankzij me-
dicatie onder controle. Nu is het 
zaak om zijn leven opnieuw op 
de rails te krijgen. Momenteel 
woont Frans in een kunstzinnige 
camper en heeft hij plannen om 
terug te gaan naar Zuid-Frank-
rijk om er olieverfschilderijen te 
verkopen op de boulevard van 
Cannes. Het zijn schilderijen die 
ook in sommige westerse kunst-
galeries en (kunst)winkels wor-
den verkocht. De olieverfdoe-
ken zijn geschilderd in China 
door Chinese kunstenaars voor 
de westerse kunsthandel. Ze 
zijn verkrijgbaar vanaf 30 euro. 
Er kan gekozen worden uit zo’n 
honderd uiteenlopende schilde-
rijen, van reproducties van oude 
meesters tot populaire moderne 
ontwerpen. 
Zaterdag 4 juni zijn de schilderij-
en eenmalig te koop bij Het Ou-
de Theehuys vanaf 11.00 uur.

Het achterhuis op De Klimop
Castricum - Het is maandagochtend. De leerlingen lopen nietsver-
moedend de trap op naar hun lokaal. Plots blijven ze halverwege de 
trap staan en kijken elkaar verbaasd aan.  Wat is dat nu ? Een grote 
wand met een kast. Hoe moeten we de klas nu in? Opeens krijgt één 
van de kinderen door waar dit over gaat. Het is het achterhuis van An-
ne Frank. Dit is de boekenkast. En ja hoor, wanneer de kinderen de 
boekenkast opzij schuiven kunnen ze de klas in. Het thema Tweede 
Wereldoorlog kan van start gaan.

Limmen - In de nacht van za-
terdag op zondag werden op de 
Rijksweg van 23.30 tot 1.00 uur 
97 bestuurders gecontroleerd op 
alcohol. Er werden geen overtre-
dingen geconstateerd.

Alcoholcontrole

die worden uitgevoerd en hoe 
die worden vastgelegd. 

De betrokken huisartsen zijn 
recent ook beoordeeld door 
Achmea (Zilveren Kruis), een 
van de grootste zorgverzeke-
raars van het land. De prak-
tijk mag onder meer vanwe-
ge de onderscheidende patiënt-
vriendelijke activiteiten zoals een 
avondspreekuur, een uitgebrei-
de en klantvriendelijke website 
en de informatieve beeldscher-
men in de praktijk en de perio-
dieke uitgaven van een patiën-
tenbrief voortaan ‘pluspraktijk’ 
genoemd worden.  

Klussen in de natuur voor 
een gratis kampeerplaats
Castricum - Klussen in de na-
tuur voor een gratis kampeer-
plaats is een activiteit van cam-

ping Geversduin die loopt van 17 
oktober tot v 21 oktober of van 
24 oktober tot 28 oktober. Deel-

Limmen - In jongerencentrum 
Conquista is er op zaterdag 4 ju-
ni in Club Xtra de twee in een 

Game-avond game-avond van 19.00 tot 22.00 
uur. Zaterdagochtend gaan kin-
deren van vier tot en met ne-
gen jaar knutselen van 10.30 tot 
12.00 uur.

nemers kamperen vier nach-
ten gratis op de camping en op 
woensdagmiddag 19 oktober 
of 26 oktober wordt er geklust. 
Werkzaamheden bestaan uit het 
verwijderen van zwerfafval, op-
schonen van de vlindertuin en 
het natuurbelevingpad. Meer in-
formatie op www.geversduin.nl. 

Regio - De wandelcommissie 
HALE organiseert voor het pro-
gramma ‘Rond de waterput’ een 
wandeling op 19 juni. Om 10.00 
uur is er een viering rond gene-
zing in de kapel van de GGZ aan 
de Kennemerstraatweg. Daar-
na wordt de wandeling vervolgd. 
Via de buitenrand van Heiloo ko-
men de deelnemers rond 13.15 
uur terug op het punt van ver-
trek. Bijdrage drie euro, aanmel-
den: 072-5330906 of secretari-
aat@willibrorduskerk-heiloo.nl.

Naar bronnen 
van genezing
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
ZIENswIjZEPROcEDuRE ONtwERP-
stRuctuuRvIsIE BuIslEIDINGEN

Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen de ont-
werp-Structuurvisie buisleidingen en het milieuef-
fectrapport (MER) ter inzage. Eenieder kan naar aan-
leiding van deze ontwerp-Structuurvisie en MER een 
zienswijze geven. U vindt de ontwerp-Structuurvisie 
buisleidingen en het MER op www.centrumpp.nl. Op 
www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de visiekaart in-
zien. Hierop is aangegeven waar er ruimte in Neder-
land wordt vrijgehouden voor leidingstroken voor 
toekomstige buisleidingen met gevaarlijke stoffen.

Zienswijzen kunnen bij voorkeur digitaal worden in-
gediend via www.centrumpp.nl, schriftelijk: Cen-
trum Publieksparticipatie, ontwerp-Structuurvisie 
buisleidingen, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, 
of mondeling (voor 8 juli 2011) aan het Centrum Pu-
blieksparticipatie, telefoon 070 456 9603.

In de Structuurvisie buisleidingen van het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu (IenM) wordt een hoofd-
structuur vastgelegd van ruimtelijke reserveringen 
(buisleidingstroken) voor het vervoer van gevaarlij-
ke stoffen door buisleidingen in Nederland voor de 
komende 25 á 30 jaar. In veel leidingstroken liggen 
nu al één of meerdere buisleidingen. Hierin is boven-
dien ruimte beschikbaar voor het leggen van nieuwe 
buisleidingen voor aardgas, olieproducten of chemi-
caliën. 
Gemeenten zullen te zijner tijd de plicht krijgen in 
hun bestemmingsplannen rekening te houden met 
deze leidingstroken.

ONtvANGEN AANvRAGEN
OMGEvINGsvERGuNNING

Ontvangstdatum
26-05-2011 OV 2011-068 Sternstraat 2a
  Het plaatsen van een   
  bouwkeet, container,   
  bouwmateriaal en een  
  hijskraan

27-05-2011 OV 2011-069 Kruiskamplaan 81
  Het aanleggen van   
  een damwand    
  en vlonder

30-05-2011 OV 2011-070 Kleis 20
  Het uitbreiden van de  
  woning 

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

AfGEGEvEN OMGEvINGsvERGuNNINGEN 

Verzenddatum

01-06-2011 OV 2011-060 Melis Stokelaan 1-3
  Het verwijderen van  
       asbesthoudende 
  platen      

01-06-2011 OV 2011-051 Benesserlaan 137
  Interne verbouwing    

01-06-2011 OV 2011-053 Middelweg 203
  Het plaatsen van   
  twee dakkapellen 

01-06-2011 OV 2011-039 Achterloet 30
  Het plaatsen van 
  een dakkapel      

30-05-2011 OV 2011-042 Middelweg 28
  Het restaureren en 
  onderhouden      
  van het raadhuis 

01-06-2011 OV 2010-043 Provincialeweg 4-6
  Het oprichten
  van 43 woningen   

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 het College van burgemeester en wethouders. 

vERGADERING wElstANDscOMMIssIE

De Welstandscommissie behandelt op maandag 6 ju-
ni 2011 de bouwplannen van de gemeente Uitgeest. 
De agenda van de te behandelen bouwplannen ligt 
vanaf donderdag 2 juni 2011 ter inzage bij de balie 
van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te 
behandelen bouwplannen, het bijwonen van de ver-
gadering en overige informatie over welstandszaken 
kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksza-
ken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

OPENBARE BEKENDMAKING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uit-
geest maken openbaar bekend, dat met ingang van 
vandaag op de gemeentesecretarie, Middelweg 28, 
Uitgeest, voor een ieder ter lezing is neergelegd en 
in afschrift tegen betaling der kosten voor een ieder 
verkrijgbaar is het besluit van de Gemeenteraad d.d. 
26 mei 2011, nummer R2011.0018, met betrekking 
tot de 3e wijziging van de Verordening Stimulerings-
fonds Startersregeling. Tevens is de verordening ge-
publiceerd op http://uitgeest.verordeningbeheerder.
com en op www.overheid.nl.

De 3e wijziging van de Verordening Stimulerings-
fonds Startersregeling behelst onder meer:
- wijziging van de hoogte van de starterslening van  
maximaal 40.000 euro’s naar 20.000 euro’s;

- wijzigen van de maximale verwervingskosten voor 
een woning tot maximaal 250.000 euro’s.

De 3e wijziging van de Verordening Stimulerings-
fonds Startersregeling treedt in werking op 11 juni 
2011.

Het gemeentehuis en de gemeentewerf zijn voor publiek gesloten op donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag), 
vrijdag 3 juni (verplichte ADV-dag) en maandag 13 juni (Tweede Pinksterdag).

Gemeentehuis gesloten

Zwerfafval, da’s gewoon abnormaal.
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Snelvaren of waterskiën 
op Alkmaardermeer?
Uitgeest - Het is weer mogelijk 
om met een ontheffing te snel-
varen in het snelvaargebied De 
Deilings in het noordoosten van 
het Alkmaardermeer. Vele water-
sporters maken hiervan jaarlijks 
gebruik. 
Op het Alkmaarder- en Uit-
geestermeer geldt, zoals op het 
meeste openbare vaarwater, een 
snelvaarverbod. Dit betekent dat 
er niet sneller gevaren mag wor-
den dan 16 kilometer per uur en 
binnen de gemarkeerde vaar-
geulen niet sneller dan 12 kilo-
meter per uur. Eén van de uit-
zonderingen is het snelvaarge-
bied De Deilings, waar perso-
nen met snelle motorboten met 
een ontheffing mogen snelva-
ren. De soorten ontheffingen, 
met bijbehorende voorwaar-
den en de aanvraagformulie-
ren staan op de website www.
alkmaarder-enuitgeestermeer.nl 
Het recreatieschap verleent na-
mens de gemeente Castricum 
jaarlijks ontheffingen om met 
een hogere snelheid dan 16 ki-
lometer per uur te mogen varen 
in het snelvaargebied De Dei-
lings. Deze ontheffing is geldig 
gedurende het vaarseizoen tot 

Uitgeest - Vorige week dinsdag 
moest de brandweer uitrukken 
aan het einde van de middag 
naar de Benesserlaan voor de 
melding buitenbrand. Het bleek 
te gaan om een blokhut achter 
in een tuin die door onbeken-

Brandweer in actie 
de oorzaak in brand was gevlo-
gen. De brandweer van Uitgeest 
kwam met twee auto`s ter plaat-
se om de brand te blussen. De 
politie onderzoekt hoe de brand 
is ontstaan. (Foto: Lucas Hazes/
mgkmedia.nl). 

en met 31 oktober tussen 8.00 
uur en zonsondergang, binnen 
het met gele boeien gemarkeer-
de vaarwater nabij recreatieter-
rein De Woudhaven. Hiervoor is 
een aanvraagformulier te down-
loaden via de website www.alk-
maarder-enuitgeestermeer.nl. 
Om op doordeweekse dagen te 
varen kan een beperkte onthef-
fing aangevraagd worden. Deze 
ontheffing bestaat uit twee de-
len. Deel A kan per seizoen één-
malig kosteloos aangevraagd 
worden via een aanvraagformu-
lier. Deel B kan gekocht worden 
via de kaartautomaat op recrea-
tieterrein De Woudhaven. Deel A 
en B vormen gezamenlijk de gel-
dige ontheffing voor de duur die 

Henny Huisman geeft startschot 
wandeling voor vergeten dieren
Regio - Zondag 26 juni geeft 
Henny Huisman in Egmond om 
10.00 uur het startschot voor de 
eerste Vergeten Dierentocht van 
de Dierenbescherming Noord-
Holland Noord. Tijdens deze 
sponsorloop staan vergeten die-
ren centraal. Wandelaars kunnen 
zich gratis inschrijven voor een 
tocht van 7,5 km of 25 km. On-
der vergeten dieren wordt ver-

staan dieren uit de bio-industrie, 
verwaarloosde en mishandel-
de dieren. De start- en finishlo-
catie is bij de Watertorenweg in 
Egmond. Het terrein wordt fees-
telijk ingericht. 
Aanmelden kan via www.verge-
tendierentocht.nl. Het is de be-
doeling dat deelnemers mini-
maal vijftig euro aan sponsor-
geld verzamelen. 

op deel B staat aangegeven. Het 
tarief is 5,00 euro per twee uur. 
Een aanvraagformulier voor een 
volledige ontheffing is om de he-
le week te kunnen snelvaren. Het 
recreatieschap geeft jaarlijks 75 
volledige ontheffingen uit. Ge-
zien de grote belangstelling is 
hiervoor een wachttijd van mini-
maal vier jaar. 
Hierom is het mogelijk toestem-
ming aan te vragen om in over-
leg met ervaren leden van de 
waterskiclub Akersloot te snel-
varen in het weekend. Deze club 
vaart met geschikt weer op za-
terdag en zondag tussen 11.30 
en 16.00 uur met maximaal twee 
boten onder een zogenaamde 
vlaggendienstregeling. Om in 
aanmerking te komen voor de-
ze regeling dient men geplaatst 
te zijn op de wachtlijst voor een 
volledige ontheffing en lid te zijn 
van de waterskiclub Akersloot 
(www.wscakersloot.nl). 

Kopstaartbotsing op N203
Uitgeest - Vorige week woens-
dag waren veel hulpdiensten 
in touw nadat op de N203 tus-
sen Krommenie en Uitgeest 
een kop-staartbotsing plaats-
vond.  De middelste auto was er 
het slechtste aan toe en de be-
stuurder moest uit de auto wor-
den geholpen door de hulpdien-

sten. Beide andere voertuigen 
waren vrachtwagens die lichte 
schade opliepen. Deze bestuur-
ders hoefden niet met de ambu-
lance mee. De berger heeft de 
zwaar beschadigde auto afge-
voerd en de de rijweg schoonge-
maakt. (Foto: Lucas Hazes/mgk-
media.nl). 

Bakkum - Stichting Beach Voet-
bal organiseert op 12 juni een 
voorrondetoernooi voor het Ne-
derlands Kampioenschap bij 
Club Zand op het strand. De ba-
ten gaan naar Tegenkracht, Kan-
ker en Sport. Inschrijven: www.
beach-voetbal.nl 

Beach-voetbal

Castricum - Zondag 19 juni om 
11.00 uur start een lachwande-
ling voor het hele gezin. Vrijdag 1 
juli om 19.00 uur voor volwasse-
nen. Verzamelen parkeerterrein 
t/o Geversweg 9. Prijs 5,- euro. 
Opgave: heeman@humorcoach.
nl, tel.: 0251674450.

Lachwandeling

Regio - Dinsdag 31 mei hebben de thuishulpen van de ViVa! Zorggroep het hoofdkantoor van hun werk-
gever omsingeld. De zorggroep heeft de thuishulpen gedreigd te ontslaan als zij niet akkoord gaan met 
een forse loonsverlaging. De ontslagvergunning voor de 350 thuishulpen die niet akkoord zijn gegaan is 
ondertussen bij het UWV aangevraagd. De actie had tot doel de werkgevers op te roepen om de ontslag-
aanvraag in te trekken. Bij de actie waren onder andere Tweede Kamerleden aanwezig van de SP, Groen-
Links en de PvdA. 

Thuishulpen omsingelen hoofdkantoor ViVa

Feestelijke afsluiting van 
inschrijfperiode glasvezel
Castricum - De laatste inschrijf-
dag voor glasvezel vindt plaats 4 
juni op het Bakkerspleintje. De 
drie serviceproviders organise-
ren feestelijke activiteiten. Het 
feest is van 10.00 tot 16.00 uur. 
duren. Bob de Bouwer is er en 
koffie en gebak staat klaar bij 
Wieringa. De inschrijfdag wordt 
afgesloten met een borrel en 
een hapje. Sluit minimaal 30% 
van de inwoners van Castricum 

en Bakkum een abonnement af 
bij één van de serviceproviders, 
dan start Glashart met de aan-
leg van glasvezel. Elk huishou-
den dat een glasvezelabonne-
ment heeft afgesloten ontvangt 
een tuinprikker. Deze wordt in de 
tuin geplaatst. Aan het eind van 
de inschrijfperiode, verloot Glas-
hart een iPad. Meer informatie is 
te vinden via www.glashart.nl/
castricum. 
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Informatieavond voor de 
startende woningzoekers
Heemskerk - Stichting Starter, 
een stichting die zich ten doel 
heeft gesteld om startende wo-
ningzoekers objectief te infor-
meren over de mogelijkheden of 
onmogelijkheden voor het kopen 
van een eerste woning, houdt op 
donderdagavond 9 juni een Star-
terscafé in Heemskerk.
Iedereen die voor het eerst een 
huis wil kopen, kan zich daar la-
ten informeren over alle - lasti-
ge - onderwerpen die komen kij-
ken bij het kopen van een eer-
ste woning. Gezellig, in het ca-
fé, met een kopje koffie of een 
biertje erbij. Iedereen kan één 
op één praten met diverse onaf-
hankelijke deskundigen op het 
gebied van woningfinanciering, 
makelaardij en notariaat.
Bij het kopen van een huis komt 
veel kijken. Veel meer dan de 
meeste mensen denken. En dan 
zijn het ook nog eens erg lasti-
ge onderwerpen. Heeft de ge-
meente een Starterslening? En 
zo ja, kom ik voor de startersle-
ning van de gemeente in aan-
merking? Hoe zit het nou precies 
met al die hypotheken? En hoe-
veel kan ik lenen? 

,,Als je een bezoek brengt aan 
een makelaar en daarnaast het 

internet afstruint, dan weet je 
vaak nog lang niet wat je moge-
lijkheden en onmogelijkheden 
zijn voor het kopen van je eer-
ste woning’’, ligt Marcelle le Fe-
ber van Stichting Starter, organi-
sator van deze informatieavond, 
toe. ,,Daarom organiseren we 
het Starterscafé. Jongeren, maar 
ook hun ouders, kunnen tijdens 
deze avond in een ongedwon-
gen sfeer, één op één praten met 
deskundigen, die geen commer-
ciële bedoelingen hebben. Lek-
ker ontspannen, onder het genot 
van een kopje koffie of een bor-
reltje. Je kunt ze vragen stellen, 
zij kunnen je ingewikkelde zaken 
uitleggen en je tips geven over 
hoe je wellicht meer kunt lenen 
via bijvoorbeeld een startersle-
ning. Alle deskundigen die je 
kunnen helpen bij het kopen van 
je eerste woning zijn aanwezig.’’
Wie op weg geholpen wil wor-
den bij het kopen van het eer-
ste huis, kan op donderdag 9 ju-
ni naar het Starterscafé in ‘In de 
Kas’, Burgemeester Nielenplein 
44 te Heemskerk. De bijeen-
komst duurt van 19.00 tot 21.30 
uur. De toegang is gratis, aan-
melden is niet verplicht. Meer 
informatie is te vinden op www.
stichtingstarter.nl.

Binnenbrand
Castricum - Vorige week dins-
dagd werd het brandweerkorps  
gealarmeerd voor een brand op 
camping Mooyeveld in Egmond-
Binnen. Tijdens de rit naar het in-
cident informeerde de alarmcen-

Castricum - Donderdag rond 
16.00 uur raakte een 75-jarige 
fietsster uit Zaandam gewond. 
De vrouw fietste richting de 
camping aan de Zeeweg in Bak-
kum. Toen één van haar fiets-

Fietsster gewond

Muziekfestival Van Dorp tot Kust
“Ja, zo hoort het eigenlijk!” 
Bakkum - Deze  zesde keer 
moest het tweejaarlijkse,  door 
het plaatselijke shanty- en folk-
songkoor ‘De Skulpers’ geor-
ganiseerde  muziekfestival het 

overwegend zonder zomerse ta-
ferelen stellen. Toch  werd afge-
lopen zondag, bij de opening er-
van, direct de juiste stemming 
gezet door de overhandiging van 

Zonnepanelen voor scholen
Castricum - De scholen van de 
Stichting Voortgezet Onderwijs 
Kennemerland, waaronder het 
Bonhoeffercollege en het Jac. P. 
Thijsse College zullen vanaf no-
vember beschikken over zonne-
panelen op hun daken. De scho-
len hebben in samenwerking 

met ‘CALorie’ een subsidieaan-
vraag ingediend bij de provin-
cie en die heeft de subsidievraag 
gehonoreerd. Dat betekent dat 
zij tweederde van de kosten zal 
subsidiëren. De scholen beste-
den in hun lessen al aandacht 
aan duurzaamheid en maat-

een ‘eigen Skulper’ in de vorm 
van een fraai schilderij aan een 
van de trouwste fans van het 
koor Aaltje Emmens-Knol, die 
ook na haar afscheid als burge-
meester weer bereid bleek te zijn 
om het festival te openen. 
Een gevolg van de bewolkte 
start was wel dat het publiek de-
ze keer bestond uit de echte lief-
hebbers die het gebodene bij-
zonder wisten te waarderen.  Het 
leek wel of alle twintig groepen 
met nog meer overtuiging dan 
anders stonden te zingen. Op het 
strandplateau stond  windkracht 
7 á  8  met  nagenoeg horizon-
taal voortijlende regen en met de 
schuimende branding, een grij-
ze Noordzee en stuivend zand 
op de achtergrond wist iedereen 
weer: “Ja,  zo hoort het eigenlijk!” 
Gelukkig wisten stevig spelen-
de bands als ‘Dixiefun’ en de 
‘BiGGiG – band’ wat ‘blaze away’ 
betekende,  zodat  zich in de na-
middag een wat vriendelijker 
weertype aandiende.
Zo deed uiteindelijk op een zon-
nig plein rond het podium voor 
Hotel Borst een uitgelaten me-
nigte enthousiast mee met de 
samenzang onder leiding van de 
immer inspirerende Skulper-diri-
gent, Marcel Klaver,  en liet  ie-
dereen blijken het eens te zijn 
met zijn oproep:  “Tot ziens in 
2013!” 

tassen van haar fiets viel, ver-
loor de vrouw haar evenwicht. 
Zij viel met haar hoofd tegen de 
band van een auto die op dat 
moment voorbijreed. Zij raak-
te licht gewond aan haar arm en 
werd overgebracht naar het zie-
kenhuis.

Castricum - Op zondag 5 ju-
ni zijn de inwoners van de ge-
hele gemeente voor het eerst in 
de gelegenheid om van 12.00 tot 
17.00 uur in Akersloot, Castricum 
en Limmen de gezamenlijke fo-
to-expositie Beleef Castricum te 
bezichtigen. 
Deze expositie is samengesteld 
door de historische instanties  
aan de hand van ingezonden fo-

Expositie Beleef Castricum

Via Bakkum naar Zuid Frankrijk!
Bakkum - De initiatiefnemers 
van de website ZandenStrand.
com, Frank en Sakia Verdonk, 
hebben hun serviceverlening 
uitgebreid met de fraaie websi-
te www.naarzuidfrankrijk.com. 
Deze kan als thuisbasis dienen 
voor het vinden van een luxe of 
een wat goedkopere villa of va-
kantiewoning in Zuid Frankrijk. 
Naast de brede selectie vakan-
tiehuizen zijn tal van wetens-
waardigheden op de site te vin-
den. Zo is op aantrekkelijke wij-
ze te ontdekken waar de mooiste 
stranden te vinden zijn, de leuk-
ste markten, picknickplaatsen, 
wijnhuizen, kunst, kinderactivi-
teiten en nog veel meer. Wie nog 
niet weet waar de reis naar toe 
gaat deze zomer, zal na het be-

kijken van deze site ongetwijfeld 
kiezen voor een bestemming in 
Zuid Frankrijk. 
Frank en Saskia Verdonk uit Bak-
kum stellen al langer een websi-
te beschikbaar voor mensen die 
hun huis, vakantiewoning, bed & 
breakfast en groepsaccommo-
datie beschikbaar willen stellen 
voor verhuur. Zij brengen ver-
huurder en huurder bij elkaar. 
Saskia vertelt: “Wij hebben een 
aantal jaren ons huis via een be-
drijf verhuurd als we zelf op va-
kantie gingen. Dit beviel ons 
erg goed, maar we vonden wel 
dat we erg veel moesten afdra-
gen aan het bureau die dit voor 
ons regelde. Wij vonden dat dit 
goedkoper moest kunnen, zodat 
de verhuurder er meer aan over-

houd. Daarom hebben wij dit be-
drijfje opgestart. Zo kunnen an-
dere mensen ook profiteren.” 
Een huis kan kosteloos op de 
website worden geplaatst. Frank: 
“Per gemaakte boeking vragen 
wij alleen administratiekosten, 
omdat wij veel werk hebben aan 
het onderhoud van de websi-
te en we vragen geen bemidde-
lingskosten.” Kijk voor meer in-
formatie op www.ZandenStrand.
com.  Voor de oosterburen is een 
Duitstalige website beschikbaar: 
www.diekuste.com. En wie zin 
heeft om naar Frankrijk te gaan 
doet er goed aan een kijkje te 
nemen op www.naarzuidfrank-
rijk.com. Mail voor meer infor-
matie naar info@verdonk.org of 
bel 0251-658099. 

to’s van uiteenlopende onder-
werpen in de drie dorpskernen.
De expositie is te zien bij Oud-
Akersloot, Rembrandtsingel 1, 
Oud-Castricum, Geversweg 1, 
Oud-Limmen, Schoolweg 1.
Nog tot eind juni kunnen  foto’s 
voor deze expositie worden ge-
maild naar: beleefcastricum@
gmail.com. Per kern is een prijs 
te winnen. 

schappelijk verantwoord ener-
giegebruik en gaan dat nu in 
praktijk brengen. 
De door de zonnepanelen op-
gewekte elektriciteit zal door de 
scholen in mindering gebracht 
kunnen worden op de ener-
gie die nu geleverd wordt door 
de energieleverancier. Goedko-
pere en milieuvriendelijke ener-
gie dus. 

trale dat de brand uitslaand was 
en daarom werd direct het sein 
middelbrand gegeven. Daarom  
kwam ook de brandweer van Eg-
mond aan Zee naar de camping. 
De korpsen werden op de cam-
ping bijgestaan door een brand-
weercollega uit Ursem, die daar 
aanwezig was. De brand werd 

met twee stralen worden be-
dwongen. Binnen tien minuten 
kon het sein brandmeester wor-
den gegeven. Het opgeroepen 
voertuig uit Egmond aan Zee 
kon direct weer retour. Hoe de 
brand is ontstaan wordt nog on-
derzocht, er wordt gedacht aan 
een technisch mankement. 
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Uitvaartverzorging Van 
Eerden breidt service uit 
Beverwijk - Na het overlijden 
komt er een stroom van informa-
tie op de nabestaanden af. Het 
regelen van de uitvaart, de admi-
nistratieve afwikkeling, het ver-
werken van het verlies. Na en-
kele weken neemt de dagelijk-
se structuur weer zijn loop en 
gaat men nadenken over een 
grafsteen of een asbestemming. 
Uitvaartverzorging Van Eerden 
denkt hierin mee en kan hier-
bij adviseren. Nadat men bericht 
van het crematorium heeft ge-
kregen kan Uitvaartverzorging 
Van Eerden, indien gewenst, de 
as ophalen. Men kan dan de as 
bij het Afscheidscentrum in ont-
vangst nemen. Gezamenlijk kan 
een as-sieraad of een urn uitge-
zocht worden of een tekst voor 
de grafsteen samengesteld wor-
den. Tevens is het mogelijk dat 
Uitvaartverzorging Van Eerden 
de contacten met een steen-
houwer of zilver/goudsmid legt.  
Uitvaartverzorging Van Eerden 

werkt samen met plaatselijke 
ondernemers. Zo kunnen de lij-
nen kort worden gehouden en 
kan desgewenst de onderne-
mers gevraagd worden contact 
te leggen. De sieraden die Uit-
vaartverzorging Van Eerden aan-
biedt zijn onder andere glaskra-
len. Deze zijn uniek in hun soort. 
Elke kraal waarin een beetje as is 
verwerkt, wordt met de hand ge-
maakt. Een kunstobject op zich. 
Ook verzorgt Uitvaartverzorging 
Van Eerden zilveren en gouden 
asbedels eventueel zelf ontwor-
pen. De urnen in het Afscheids-
centrum waarvan maar een klei-
ne collectie te zien is, zijn er in 
vele modellen. Men kan altijd 
een afspraak maken voor een 
vrijblijvend gesprek, of een ad-
vies. De service bij Uitvaartver-
zorging Van Eerden gaat door 
tot het laatste moment van uit-
vaartzorg.

Kruidenier, snacks, Canada 
en meer in De Groene Valck
Akersloot - Met medewerking 
van enkele (oud) Akersloters, 
gastschrijver P. Hacquebard, de 
medewerkers Historische Ver-
eniging Oud-Akersloot en druk-
kerij Hacquebard is er weer een 
nieuw nummer van ‘De Groene 
Valck’ verschenen. In dit num-
mer traditiegetrouw een levens-
verhaal met daaraan gekoppeld 
een stamboom. 
In dit jaarboek het levensverhaal 
van Dirk van der Eng, de vroe-
gere kruidenier die in 1959 het 
stokje van kruidenier Jan Bal-
tus en later de ijssalon van Cor 
Broersen overnam.
Verder zijn in dit jaarboek opge-

nomen: De geschiedenis van de 
snackbar te Akersloot, deel 1. In 
Akersloot was de eerste snack, 
een kroket, te verkrijgen bij café 
‘de Vriendschap’. Een groet van 
Anneke Smyth-Groen. Op jonge 
leeftijd verliet zij haar geboorte-
dorp Akersloot om een toekomst 
op te bouwen in Canada. De fir-
ma Velzeboer startte in 1946 een 
winkel in religieuze artikelen, die 
in de jaren zestig uitgroeide tot 
kantoorboekhandel en stencilin-
richting P.N. Velzeboer. De zaak 
is later onder de naam Novy ver-
dergegaan. En dan de Zwarte-
dijkspolder. De ‘Swartedijcker-
polder’ was overwegend een 

moerassig gebied, afgewisseld 
met bosveldjes en grensde des-
tijds aan het ’t Kerckeventgen 
(Kerkemeer), dat toen aanzien-
lijk groter was dan de huidige si-
tuatie. En ter afsluiting weer de 
jaarkroniek waarin men kan le-
zen wat er in het jaar 2010 zoal 
gebeurde in Akersloot.

Wie geen lid is van de Histori-
sche Vereniging Oud-Akersloot 
maar toch in het bezit wil ko-
men van dit jaarboek kan con-
tact opnemen met de redactie 
HVOA, tel. 06-21807671. Vanaf 
juni te koop bij Veldt’s Toko voor 
14 euro. 

Concerto in Memoriam 
Driehuis - Zondag 5 juni om 
14.00 uur wordt in het monu-
mentale gedenkpark van Be-
graafplaats & Crematorium Wes-
terveld (Duin en Kruidberger-
weg in Driehuis) het jaarlijkse 
Concerto in Memoriam gehou-
den. Het muzikale programma 
wordt verzorgd door het ballet- 
en symfonieorkest Holland Sym-
fonia met als vioolsoliste de in-
ternationaal bekende Isabelle 
van Keulen. Jan Terlouw spreekt 
een Woord van Troost. Het con-
cert is vrij toegankelijk. 
Westerveld wil hiermee ieder-
een de mogelijkheid bieden hun 
dierbaren te gedenken. Het ge-
renommeerde orkest Holland 
Symfonia, onder leiding van diri-
gent Otto Tausk, is de vaste part-
ner van Het Nationale Ballet en 
het Nederlands Dans Theater. 
Tijdens het Concerto in Memori-
am wordt onder meer een viool-
concert van Mendelssohn uit-
gevoerd met als soliste Isabelle 
van Keulen. Ook is het ‘Sinfonia 
da Requiem’ van Benjamin Brit-
ten te beluisteren. Het orkest ge-
niet onder meer bekendheid van 
de Amsterdamse Uitmarkt waar 
het traditiegetrouw op zaterdag-
avond een live uitgezonden con-
cert verzorgt. Omdat het Holland 
Symfonia zo imposant is, wordt 
het podium van het Concerto in 
Memoriam speciaal aangepast.
Het Woord van Troost wordt ge-
sproken door Jan Terlouw. Jan 
Terlouw was als fractievoor-
zitter van D66 en minister van 
Economische Zaken een bevlo-
gen politicus. Ook is hij schrij-
ver van (kinder)boeken, waaron-
der ‘klassiekers’ als Koning van 
Katoren, Oorlogswinter en Brief-
geheim. 
In 1994 organiseerde Wester-
veld het eerste herdenkingscon-
cert en bleek daarmee aan een 
belangrijke behoefte te voldoen. 

Jan Terlouw spreekt een woord 
van troost tijdens Concerto in 
Memoriam. 

,,En dat doet het nog steeds”, 
vertelt Carla Bosua-Westerman, 
directeur van Westerveld. ,,Elk 
jaar komen er duizenden men-
sen naar het Concerto in Memo-
riam. ,,Veel mensen ervaren het 
als heel bijzonder om tijdens het 
concert in het monumentale de-
cor van ons terrein hun dierba-
ren te gedenken. Voor ons is dat 
een aanmoediging om deze bij-
zondere traditie voort te zetten.”

Castricum - De PvdA kiest 
een andere financiële koers 
dan waar het college van VVD, 
CkenG, CDA en D66 voor staat. 
“Door het subsidiebeleid in de 
gemeente in te perken, wordt 
de culturele sector hard getrof-

PvdA neemt afstand van 
de ‘culturele kaalslag’ 

fen en een visie waar we in de 
gemeente met kunst en cultuur 
naar toe willen blijft uit”, aldus 
fractievoorzitter John Hommes 
van de PvdA. 

“Er bestaat geen verschil van 

mening over het feit dat er bezui-
nigd moet worden. Toch zijn er 
andere keuzes te maken om tot 
een gezonde financiële begro-
ting te komen.” Als het huidige 
beleid wordt voortgezet vreest 
de PvdA dat het aanbod van ver-
enigingen in Castricum afneemt. 
De PvdA roept verenigingen die 
in problemen komen door het 
gewijzigde beleid in Castricum 
zich te melden via www.castri-
cum@pvda.nl.  

Bakkum - Vorige week maan-
dag werd tussen 14.30 en 16.30 
uur ingebroken in een woning 
aan de Achterlaan in Bakkum-
Noord. De inbrekers kwamen 
binnen via een wc-raampje na-
dat het raamhefboompje was 
geforceerd. Ze doorzochten de 
woning. De inbrekers namen een 
fotocamera mee.

Inbraak woning

Loes Grandiek haar klantenkring 
alleen maar zag groeien. Want 
mensen waarderen de versheid 

van haar producten, de creatieve 
samenstellingen waarbij niet al-
leen wordt gelet op smaak, maar 
ook op kleur en structuur. En na-
tuurlijk het gemak van kant-en-
klare producten die toch heel 
gezond zijn. Want Loes gebruikt 
uitsluitend magere, zelfgemaak-
te dressings. 
“Voor ons eenjarig bestaan heb 
ik een wrap en een feestsala-
de bedacht die samen 4,50 eu-
ro kosten. Het is een leuk idee 
dat Castricum vrijdag lekker en 
voordelig eet vanwege ons ju-
bileum. Zo vieren we het feestje 
toch een beetje samen.” Salade-
bar Loes is te vinden op het Bak-
kerspleintje. 

Feestaanbieding bij Saladebar Loes

Castricum - Vrijdag wordt ge-
vierd dat Saladebar Loes een 
jaar bestaat. Een jaar waarin 
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Natuurlijke samenwerking
Castricum - Landschap Noord-
Holland en Forte Kinderopvang 
zijn een samenwerking aange-
gaan om de tuin van Het Zand-
kasteel en BSO Het Vossenhol in 
Castricum om te toveren in een 
natuurtuin. In de nieuwe tuin 
staat natuurbeleving voor kinde-
ren centraal. 

Tien middagen lang heeft Land-
schap Noord-Holland de kinde-
ren van Het Zandkasteel en het 
Vossenhol begeleid bij de groe-
ne inrichting van hun eigen na-
tuurtuin. Bij het aanleggen van 
de tuin was een grote rol weg-
gelegd voor de kinderen, die op 
allerlei manieren werden betrok-

ken bij de aanleg van de natuur-
lijke tuin. De nieuwe tuin biedt 
een uitdagende en natuurlij-
ke omgeving waarin de kinde-
ren kunnen leren en beleven wat 
voor leuke dingen de natuur te 
bieden heeft. 
In de natuurtuin zijn hutten en 
tunnels gevlochten van wilgen-
takken, is een boomstammenzit-
hoek aangelegd, een totempaal 
geschilderd, gras geplagd, plant-
jes geplant en een tuintje aange-
legd. Al eerder zijn er nestkastjes 
getimmerd en is een insectenho-
tel van bamboehout gemaakt.
Ook zijn er op 20 verschillen-
de plekken kabouters op ber-
kenstammetjes geschilderd, die 
door de kinderen gezocht kun-
nen worden. 
Afgelopen donderdag is de tuin 
feestelijk geopend door de kin-
deren en medewerkers van For-
te Kinderopvang en Landschap 
Noord-Holland. De kinderen 
hebben zich uitgeleefd in allerlei 
natuurlijke spelletjes in de tuin. 
Onder het genot van wat lekkers 
en een drankje hebben de kin-
deren laten zien wat je allemaal 
kunt leren van een natuurlijke 
omgeving.

Een OV-chipkaart met 
korting bij de provincie
Regio- Vanaf 30 juni is het in 
Noord-Holland niet meer mo-
gelijk om met de strippenkaart 
te reizen. Reizigers in het open-
baar vervoer moeten dan in het 
bezit zijn van de OV-chipkaart, of 
een los kaartje in de bus kopen. 
Om reizigers te stimuleren om 
een OV-chipkaart aan te schaf-
fen, biedt de provincie Noord-
Holland 20.000 kaarten met kor-
ting aan. In plaats van 7,50 eu-
ro kost de OV-chipkaart bij deze 
actie 1,50 euro.
De kaart is alleen te bestellen 
door inwoners van Noord-Hol-
landse gemeenten waar de strip-
penkaart op 30 juni verdwijnt, 

waaronder Castricum en Uit-
geest. Inwoners van gemeenten 
waar al langer niet met de strip-
penkaart gereisd kan worden, 
kunnen geen gebruik maken van 
deze actie. De speciale actie-
kaart is te bestellen op de web-
site van de provincie Noord-Hol-
land (www.noord-holland.nl) of 
via de site van connexxion (www.
connexxion.nl)). Vanaf 30 mei 
liggen er ook aanvraagformulie-
ren bij de balies van de gemeen-
tehuizen. Inwoners moeten er 
echter wel snel bij zijn, want de 
voorraad is beperkt. Voor meer 
informatie over de OV-chipkaart: 
www.ov-chipkaart.nl.

Rondleidingen in natuur-
gebied ‘De Hooge Weide’
Bakkum – De stichting De Hoo-
ge Weide stelt zoals elk jaar in 
juni haar gebied in Bakkum open 
in de vorm van excursies voor ie-
dereen.  
Uitbundig is ieder jaar weer de 
bloei van de orchideeën, maar 
dit jaar doet de natuur een klein 
stapje terug en dit wordt voor-
al veroorzaakt door de droogte. 
Toch is er genoeg te zien en te 
beleven zoals het uitkomen van 
de grote aantallen poppen van 
de Sintjansvlinder. De keveror-
chis en de rietorchis bloeien al. 
Genoeg redenen dus om aan te 
sluiten bij een rondleiding, die 
ongeveer anderhalf uur duurt en 
begint bij het verzamelpunt aan 
het eind van het karhok aan het 
einde van de Achterlaan in Bak-
kum. 
De excursies zijn gratis en aan-

melden is niet nodig. De excur-
sies zijn zaterdag 4 juni, zon-
dag 5 juni en zaterdag 11 juni 
om 11.00 en 14.00 uur en zon-
dag 12 juni om 11.00 uur. Voor 
meer informatie: www.stichting-
dehoogeweide.nl.

Prijsuitreiking ontbijtactie 
Wereldwinkel Castricum
Castricum – De achtjarige Safier Cuperus en Magda Weeda (rechts) 
zijn de winnaars van de ontbijtactie van Wereldwinkel Castricum. 
De pakketten werden zaterdag 28 mei uitgereikt door de secretaris 
Agaath Ruinaard. 

Streetscape inspireert kunstenaars 
Castricum - Sinds een paar 
maanden zijn er twee galerie-
locaties in Castricum. Kunste-
naars uit de regio en voorbijgan-
gers reageren positief op het ini-
tiatief van Saskia Steenbakkers 
om kunst te etaleren in tijdelijk 
leegstaande winkelpanden. De-
ze maand exposeren de Cas-
tricumse kunstenaars Wim de 
Goede en Huib Hogenstijn (foto) 
hun kunst in Streetscape.  

Wim de Goede exposeert in de 
Burgemeester Mooijstraat 13 
onder de titel ‘Fusion’ een se-
rie olieverfstillevens van recente 
datum. Op de werken is veel te 
zien: een exotische verzameling 

bij elkaar gebracht op een serie 
kleine schilderijen. 
Huib Hogenstijn exposeert in 
Streetscape in de Henri Schuyt-
straat 1 diverse recente wer-
ken. Zijn kunstwerk ‘Hortus Bul-
borum’, een klassiek landschap, 
zal voor mensen uit Limmen heel  
herkenbaar zijn.
Wie kunst wil kopen kan recht-
streeks contact opnemen met 
Huib Hogenstijn, tel. 0251-
655442 of Wim de Goede, tel. 
0251-670262. Kunstenaars uit 
Castricum en omgeving die 
graag willen exposeren kun-
nen contact opnemen met Sas-
kia Steenbakkers, tel. 0251-
820103/06-49994244. 

Limmen – Deelnemers voor de 
avondvierdaagse van Limmen, 
die plaatsvindt van 7 tot en met 

Inschrijven voor avondvierdaagse
10 juni, kunnen zich zaterdag 4 
juni van 11.00 tot 12.30 uur nog 
inschrijven bij Conquista. In-

schrijfkosten bedragen op 4 ju-
ni 5 euro en op de eerste loop-
dag 6 euro. Het inschrijfformulier 
is te downloaden via www.con-
quista.nl. 

Nog eenmaal 
naar de oude
Paulusschool
Castricum - Het oude school-
gebouw verdwijnt. Een nieuwe 
Paulusschool wordt het komend 
jaar gebouwd. 
Nog eenmaal konden oudleer-
lingen en -leerkrachten door het 
gebouw dwalen. Zo’n 500 men-
sen waren dan ook op deze reü-
nie afgekomen. Er heerste in de 
verschillende klassen een zeer 
gezellige sfeer. 
In de lokalen waren verzamel-
plekken ingericht en zo kon men 
zijn leeftijdsgenoten ontmoeten.



Bezoeken en reageren

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

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

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

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

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

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

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

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

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
1 juni 2011

Op 23 juni behandelt de gemeenteraad 
de Voorjaarsnota 2011. In voorbereiding 
daarop wil de raad van Castricum graag 
uw mening horen over deze voorjaars-
nota. Daarom nodigt de gemeenteraad 
u uit om op 9 juni van 20:00 – 21:30 
uur uw mening kenbaar te maken in de 
aula van het Clusius College. 
Tijdens de bijeenkomst proberen de 
gemeenteraadsleden zoveel mogelijk 
informatie te verzamelen die zij kunnen 
gebruiken bij de inhoudelijke behande-
ling van de voorjaarsnota in de raads-
vergadering van 23 juni. In dezelfde 
raadsvergadering wordt over de nota 
besloten.
De voorjaarsnota is een belangrijk be-
leidsstuk: daarin wordt een meerjaren-
beeld gepresenteerd waarin de raad 

richtinggevende uitspraken doet over 
de periode 2012 t/m 2015. Aan de hand 
van de uitspraken van de raad gaat het 
college over tot het opstellen van de 
begroting 2012 en de meerjarenbegro-
ting 2013 t/m 2015. De voorjaarsnota  
kunt u vanaf 1 juni bekijken op www.
castricum.nl > Actueel > Bestuurlijke 
vergaderkalender.
Als u uw mening wilt laten horen wordt 
u verzocht zich te melden bij de grif-
fie: Vera Hornstra: (0251) 661 277 of 
Liesbeth van Heezik (0251) 661 370); 
e-mail raadsgriffie@castricum.nl. 

De openbare raadsvergadering over 
de voorjaarsnota op 23 juni begint om 
17:00 uur en vindt plaats in de aula van 
het Clusius College. 

Burgemeester en wethouders hebben 
de definitieve clusterplaatsen aange-
wezen voor de afvalcontainers. Als de 
nieuwe wijze van inzamelen van start 
gaat, zijn dat de plekken waar inwoners 
hun groene en grijze container kunnen 
plaatsen om ze te laten legen door de 
gemeentereiniging. Ieder huishouden 
wordt hier deze week schriftelijk over 
geïnformeerd.

Al eerder werd een ontwerpbesluit  
genomen; daarop kwamen zo’n 500 
reacties. Alle zienswijzen zijn stuk voor 
stuk beoordeeld en zo mogelijk is aan 
de zienswijze tegemoet gekomen. De 
reacties waren in veel gevallen aanlei-
ding om de clusterplaats aan te passen 
of te verplaatsen. Uiteindelijk is circa 
70% van de zienswijzen gehonoreerd.
Over enige tijd gaat de nieuwe wijze van 
inzamelen van start. Speciale inzamel- 
wagens, zogeheten zijladers, legen de 
containers machinaal vanuit de cabine. 
Dit systeem werkt goed als de con-

tainers op de voorgeschreven manier 
worden geplaatst. Uiteindelijk scheelt 
de nieuwe werkwijze de burger in de 
portemonnee omdat de afvalinzameling 
goedkoper wordt.
De nieuwe vuilniswagens rijden al wel, 
maar de clusterplaatsen moeten nog 
worden aangelegd. De gemeente treft 
nu de voorbereidingen voor het aanleg-
gen van de clusterplaatsen en maakt de 
ingangsdatum van het nieuwe systeem 
daarna bekend. 

Alle definitieve aanwijzingsbesluiten, 
inclusief tekeningen, criteria en reactie 
van de gemeente op de zienswijzen lig-
gen vanaf 1 juni 2011 zes weken ter 
inzage bij de publieksbalie in Limmen, 
Zonnedauw 4. De stukken zijn ook in te 
zien via www.castricum.nl, button Afval 
> Afval en afvalinzameling in Castricum 
> Clusterplaatsen voor inzameling met 
nieuwe zijladers. Voor belanghebben-
den bestaat nog de mogelijkheid beroep 
aan te tekenen. 

geef uw mening over de 
voorjaarsnota 2011

College wijst clusterplaatsen 
afvalcontainers aan

raadsaCtiviteiten 9 juni
20.00 – 21.30 Inloopavond Voorjaarsnota 2011: bewoners en organisaties kunnen 
  hun mening over Voorjaarsnota 2011 kenbaar maken 
21.30 – 23.00 Behandeling technische vragen Voorjaarsnota 2011

WWW.CASTRICUM.NL

gemeentelocaties 
gesloten 
De publieksbalies in Limmen, De Loet 
en het afvalbrengdepot zijn gesloten op 
donderdag 2 juni (Hemelvaartsdag) en 
vrijdag 3 juni. Ook het afval wordt op 
deze dagen niet ingezameld. Raadpleeg 
de website voor afwijkende ophaaldagen. 

inloopavonden over 
blauwe zones
Op 6 en 7 juni wordt een inloopavond 
gehouden over de blauwe zones (be-
perkte tijd gratis parkeren) in Castricum. 
Tijdens de bijeenkomst staat de evaluatie 
van de huidige (gratis) parkeersituatie 
centraal. De gemeente heeft hier on-
langs onderzoek naar gedaan. Bewoners 
in de blauwe zones zijn hiervoor uitge-
nodigd. Beide bijeenkomsten duren van 
19:30 tot 21:00 uur; op 6 juni in het Clu-
sius College (voor bewoners van wijken 
ten zuidoosten van de Dorpsstraat), op 
7 juni in de brandweerkazerne aan de 
Burg. Boreelstraat (voor bewoners van 
wijken ten zuidwesten van de Dorps-
straat). Deze bewoners hebben inmid-
dels een persoonlijke uitnodiging ont-
vangen. Andere belangstellenden zijn 
ook welkom.

anjeractie 2011
De Anjercollecte heeft  € 4.827,89 op-
gebracht. Een mooi resultaat. De ver-
enigingen die aan de collecte hebben 
meegedaan mogen een derde van het 
bedrag (€ 1.609,29) onderling verdelen 
en krijgen daarvan deze week bericht. 
Tweederde van het bedrag (€ 3.218,60) 
wordt overgemaakt naar het Prins Bern-
hard Cultuurfonds, dat dit jaar ook weer, 
mede dankzij uw inzet, vele projecten op 
het gebied van cultuur en natuurbehoud 
in onze provincie zal kunnen ondersteu-
nen. Het gemeentebestuur wil u hiervoor 
hartelijk bedanken en hoopt volgend jaar 
weer op uw steun te mogen rekenen.  

veerpont de woude 
dag uit de vaart
Veerpont de Woude, die het eiland de 
Woude met het vaste land verbindt, 
gaat op woensdag 8 juni een hele dag 
uit de vaart vanwege een periodieke in-
spectie van de onderkant van het schip. 
Bewoners worden overgezet met een 
motorboot. Meer informatie leest u op 
de website www.castricum.nl > Actueel 
> Persberichten.



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.
180511 Lindenlaan 67 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning 
 Henri Dunantsingel 94 in Castricum
 Het plaatsen van een erker
190511 Henri Schuytstraat 15 in Castricum
 Het renoveren en uitbreiden van een 
 woonhuis
200511 Burg. Nieuwenhuijsenstraat 31 in Limmen
 Het realiseren van een in-/uitrit
 Gebrandsven in Castricum
 Het bouwen van 3 leslokalen
220511 Zeeweg 2 in Limmen
 Het plaatsen van een blokhut
230511 Breedeweg nabij nr. 9 in Castricum
 Het bouwen van 3 garages
 Waterzijde 1a in Akersloot
 Het gedeeltelijk renoveren van het dak
240511 Burgemeester Mooijstraat 14a
 Het uitbreiden van de woning
250511 Hogeweg 23 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel

Ontwerpbesluiten (uitgebreide voorbereidingspro-
cedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
met ingang van 2 juni 2011 het volgende ontwerp-
besluit gedurende 6 weken ter inzage ligt.
 Duinenbosch 3 in Castricum
 Het restaureren van het graf van Dr. Jacobi

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebben-
de mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen 
bij de gemeente. Voor het indienen van een monde-
linge zienswijze kunt u een afspraak maken met team 
BWB, tel. (0251) 661 122. 

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
230511 Martin Luther Kinglaan 44 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning
 Achterweg 20 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning
240511 Van Oldenbarneveldweg 40 in Castricum
 Het renoveren en isoleren van het dak
 Brugstraat naast nr. 41 in Limmen
 Het kappen van 1 treurwilg
250511 Dusseldorperweg 141 in Limmen
 Het slopen van de opstallen
 Jacob Rensdorpstraat 1 in Castricum
 Het plaatsen van een container t.b.v. 
 kleed- en personeelsruimte

APV-vergunningen
20 mei 2011 Triangle Media
 Vergunning voor plaatsen reclame-
 borden in de kern Castricum in de 

 periode 01/06 t/m 04/06/2011
20 mei 2011 Handbalvereniging Meervogels ‘60
 Evenementenvergunning voor beach-
 event perceel Boschweg 3 te Akersloot 
 op 4 en 5 juni 2011
20 mei 2011 Basisschool Visser ‘t Hooft
 Evenementenvergunning voor nationale 
 straatspeeldag perceel Kemphaan d.d. 
 01/06/2011
20 mei 2011 VV Limmen
 Evenementenvergunning voor het 
 Familie Stratentoernooi op het terrein 
 van VV Limmen van 2 t/m 4 juni 2011.

Rectificatie:
11 mei 2011 Strukton Systems BV
 Toestemming voor nachtelijke werk-
 zaamheden Spoorwegovergang Eerste 
 Groenelaan in de nacht van 06/06/2011 
 op 07/06/2011 (In de publicatie van 
 vorige week stond in de nacht van 6 op 
 7 juli 2011)

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een 
van bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen bin-
nen 6 weken na de dag van verzending van de ver-
gunning (zie datum) een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente.

ClusterplAAtsen AfvAlinzA-
meling
Definitieve aanwijzing clusterplaatsen
In verband met de invoering van zijladers voor het op-
halen van huishoudelijk afval heeft het college op 24 
mei 2011 de definitieve clusterplaatsen aangewezen.
Inzage: Alle voor besluitvorming relevante stukken 
liggen vanaf 1 juni 2011 gedurende zes weken ter 
inzage bij de publieksbalie in Limmen, Zonnedauw 4. 
Beroep: Gedurende de termijn dat de besluiten ter 
inzage liggen, kunnen belanghebbenden beroep in-
stellen bij de Raad van State, postbus 20019, 2500 
AE, Den Haag. Voor het instellen van beroep is grif-
fierecht verschuldigd. 
Voorlopige voorziening: De werking van de besluiten 
wordt door indiening van een beroepschrift niet op-
geschort. Op grond van artikel 8:81 van de Algeme-
ne wet bestuursrecht kan daarvoor, indien onverwijl-
de spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist, 
een verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de Voorzitter, afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 AE Den 
Haag); voorwaarde voor indiening van zo’n verzoek 
is wel, dat tevens een beroepschrift is ingediend. Voor 
de behandeling van een verzoek om voorlopige voor-
ziening is griffierecht verschuldigd. 
Als u een beroepschrift of een voorlopig voorzie-
ningsverzoek indient, moet u wel belanghebbend 
zijn. In de wet is bepaald dat alleen de belangheb-
bende die zienswijze heeft ingediend of degene die 
redelijkerwijs niet verweten kan worden geen ziens-
wijze te hebben ingediend, beroep kan instellen. 
Deze beperking geldt niet voor zover in het besluit 
wijzigingen zijn aangebracht ten opzichte van het ter 
inzage gelegde ontwerpbesluit. Het is niet aan de ge-
meente om te bepalen wie belanghebbend is. Hier-
over beslist de Raad van State.

BestemmingsplAn
Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplan 

Limmen Zandzoom Topkavels
Burgemeester en wethouders van Castricum delen 
ingevolge artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke or-
dening mee dat het gemeentebestuur voornemens is 
een bestemmingsplan voor te bereiden. 
Waar: Het bestemmingsplan bestaat uit acht kavels. 
Deze kavels liggen allemaal in de Zandzoom. Zeven 
van deze kavels liggen in het grootste deel van de 
Zandzoom dat wordt begrensd door de gemeente-
grens met Heiloo in het noorden, de Rijksweg en het 
bedrijventerrein Nieuwelaan in het oosten, de Bur-
gemeester Nieuwenhuijsenstraat in het zuiden en de 
Westerweg en de spoorlijn in het westen. Één kavel 
ligt in het kleinste deel van de Zandzoom dat wordt 
begrensd door de gemeentegrens in het noorden, 
GGZ locatie De Oosthoek in het oosten, de Nieuwe-
laan in het zuiden en de Rijksweg in het westen. 
Het plan voorziet in acht vrijstaande woningen.
Inzage/zienswijzen: Op dit moment liggen er geen 
stukken ter inzage, kunnen er geen zienswijzen wor-
den ingediend en wordt er geen onafhankelijke in-
stantie in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen 
over dit voornemen. Op een nader te bepalen tijdstip 
wordt een voorontwerp van het bestemmingsplan ter 
inzage gelegd. Dan is het mogelijk om te reageren op 
het plan. In het Nieuwsblad voor Castricum en op de 
gemeentelijke website wordt aangekondigd wanneer 
en op welke manier u kunt reageren. 
Meer informatie: dhr. R. Houtkamp, team Bouw, 
Wonen en Bedrijven, tel. (0251) 661 122.

struCtuurvisie
Zienswijzeprocedure ontwerp-Structuurvisie buislei-
dingen 
Vanaf 1 juni tot en met 12 juli 2011 liggen de ont-
werp-Structuurvisie buisleidingen en het milieuef-
fectrapport (MER) ter inzage. Eenieder kan naar aan-
leiding van deze ontwerp-Structuurvisie en MER een 
zienswijze geven. U vindt de ontwerp-Structuurvisie 
buisleidingen en het MER op www.centrumpp.nl. 
Daar leest u ook meer over aanleiding en opzet van 
de visie. Op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u de 
visiekaart inzien. Hierop is aangegeven waar in Ne-
derland ruimte wordt vrijgehouden voor leidingstro-
ken voor toekomstige buisleidingen met gevaarlijke 
stoffen.
Zienswijzen kunnen bij voorkeur digitaal worden 
ingediend via www.centrumpp.nl, schriftelijk: Cen-
trum Publieksparticipatie, ontwerp-Structuurvisie 
buisleidingen, Postbus 30316, 2500 GH Den Haag, 
of mondeling (voor 8 juli 2011) aan het Centrum Pu-
blieksparticipatie, tel. (070) 456 9603.

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, 1 juni 2011

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs
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