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Ingrid Kluft behoedt Vondel 
voor een val bij het abseilen
Uitgeest - Voor het stuk ‘Absei-
len’ van Arie de Rooij heeft Von-
del Ingrid Kluft aangetrokken 
als regisseur. Zij vervangt Ielske 
Oden, die een sabbatical heeft 
ingelast.
Nu de meeste mensen bij dit zo-
merweer de mooiste vakantie-
oorden opzoeken, kunnen ook 
de spelers van Vondel niet ach-
terblijven. Vijf dames, vriendin-
nen en hun dochters, trekken 
naar de Belgische Ardennen -  
“het is net buitenland” - en strij-
ken daar neer in een prachtige 
bungalow. Het enige, dat aan 
hun geluk ontbreekt is eiersa-
lade, maar daarin kan voorzien 

worden. Dan valt letterlijk een 
abseiler plotseling in hun tuin 
en hun leven. De komst van de-
ze vreemdeling zet een reeks 
gebeurtenissen in gang die de 
hechte vriendschap en soms wat 
benauwende familieband ernstig 
op de proef stelt. 
Abseilen gaat over vertrouwen 
en verraad, liefde en hoop, over 
zorg en onbezorgdheid, lef en 
lafheid. Een menselijk verhaal 
met een verbijsterend mooie af-
loop. En dan komt Ingrid Kluft 
om de hoek kijken. Zij zorgt er-
voor, dat de acteurs van Vondel 
op de been blijven in deze tragi-
komedie. Ingrid Kluft heeft veel 

ervaring met improvisatiethea-
ter. Ze geeft workshops improvi-
satietheater en speelt geïmprovi-
seerde voorstellingen bij bedrij-
ven en op scholen. 
Vondel is de eerste toneelver-
eniging waar zij de regie op zich 
neemt.  Ingrid heeft zich dan ook 
vol  enthousiasme op het stuk en 
de spelers gestort. Haar geest-
drift werkt aanstekelijk op de 
spelers en dat betaalt zich uit in 
leuke en productieve repetities, 
aldus de spelers. 

Wat het resultaat daarvan wordt, 
is te zien op 14,15,16 en 17 okto-
ber in De Zwaan. 

Sjoerd Huisman pakt de 
overwinning in Uitgeest
Uitgeest - Sjoerd Huisman heeft 
de overwinning gepakt tijdens 
de twaalfde skeelerronde in Uit-
geest. De inwoner van Andijk 
stak met kop en schouders bo-
ven de rest van het deelnemers-
veld uit. 
De nationaal kampioen finish-
te met ruime voorsprong op de 
rest. De koers in Uitgeest duur-

de dertig minuten, plus nog drie 
ronden van 1,8 kilometer.
“Vorig jaar wilde zij mij ook al 
hebben, maar dat paste niet in 
mijn schema. Nu had ik er tijd 
en ruimte voor”, zei de winnaar. 
Overigens past het WK skeele-
ren in Colombia niet in zijn sche-
ma. Huisman is dan alweer druk 
met het nieuwe schaatsseizoen.

Vrijdag 15 oktober in Bobs

Gratis kaarten voor reünie

Uitgeest - Vrijdag 15 oktober 
organiseert Bobs de grote Bob’s 
reünie met onder andere een 
optreden van 2 Brothers on the 

4th Floor en een gastoptreden 
van The Bitterballs. Kaarten zijn 
gratis af te halen bij de receptie, 
maximaal vier per persoon. 

www.restaurantDeUitkijk.nl 

023 – 525 11 62

Op ’t Kopje van Bloemendaal

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

Uitgeest

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683

Zwarte bessen/
crème de paris

8 pers.

van e10,95 voor € 8,95
HEERLIJK
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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.
Middelweg 11, 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.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke Stand
Geboren:
Wonende te Castricum:
04-08-2010: Arlyne Annika, 
dochter van S. van Westering en 
J. Selier, geboren te Haarlem-
mermeer.
04-08-2010: Eva Hélène Petro-
nella, dochter van A.H. Stewart 
en S. van Dam, geboren te Alk-
maar.
05-08-2010: Isabella, dochter 
van A. Israeljan en H. Tovmasian, 
geboren te Alkmaar.
05-08-2010: Cecile Elise, dochter 
van A.P.M. Stam en K.C. Duin-
dam, geboren te Alkmaar.
07-08-2010: Julie Moana, doch-
ter van L. Kire en M. Postma, ge-
boren te Beverwijk.
09-08-2010: Matt, zoon van P. 
Megens en J. Teunen, geboren 
te Amsterdam.
10-08-2010: Faya Johanna, doch-
ter van P. Zoon en A.T. Degeling, 
geboren te Castricum.
Wonende te Limmen:
05-08-2010: Juul, dochter van 
M.J.P. Schoorl en J. Koot, gebo-
ren te Alkmaar.
Wonende te Akersloot:

10-08-2010: Grace Olivia, doch-
ter van R. Roeleveld en P.N. van 
Lier, geboren te Beverwijk.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
06-08-2010: Schilder, Cristian 
S.P. en Min, Helena J.C., beiden 
wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
06-08-2010: de Beer, Willem N., 
wonende te Vlaardingen en van 
der Niet, Marie L.C., wonende te 
Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
07-08-2010: Kuiper, Dirk J.W., 
oud 62 jaar, overleden te Castri-
cum.
11-08-2010: de Nijs, Emma A.M., 
oud 75 jaar, overleden te Castri-
cum.
Wonende te Limmen:
07-08-2010: de Goede, Bernar-
dus J.M., oud 51 jaar, overleden 
te Alkmaar, gehuwd met J.M. 
Min.

Brand door hond, bewoners 
gewekt door andere hond 
Bakkum - In de nacht van 
maandag 9 op dinsdag 10 au-
gustus werd de brandweer ge-
alarmeerd voor een binnenbrand 
aan de Van Oldebarneveldtweg. 
In de keuken was een mand-
je met brood op het fornuis in 
brand gevlogen. 
De bewoners lagen in bed toen 
hun hond probeerde het brood 
te pakken te krijgen. In zijn po-
gingen dit te doen heeft hij de 
automatische ontsteking van het 
fornuis waarschijnlijk geraakt en 
is het fornuis aangegaan. De be-

woners werden gewekt door de 
andere hond die erbarmelijk zat 
te kermen. De gehele beneden-
verdieping stond vol rook. De 
bewoners stonden buiten toen 
de brandweer binnen vijf minu-
ten arriveerde. De spuitgasten 
konden volstaan met ventileren. 
Zaterdagmiddag rond 18.00 
uur is er brand ontstaan in een 
van de strandhuisjes nabij Club 
Zand, De gealarmeerde brand-
weer hoefde niet in actie te ko-
men, omdat de brand door de 
buren kon worden geblust.  

”Nieuwe fietspad veilig?”
Castricum - Eind juli was 
het eerste deel van het nieu-
we fietspad tussen Castricum 
en Akersloot gereed. Leden van 
het CDA Castricum hebben het 
pad getest. Raadslid Elize Bon: 
“Al zes jaar geleden heeft het 
CDA Castricum dit fietspad op 
de agenda gezet, dus we zijn blij 
dat de verbinding er nu eindelijk 
is. Alle plannen van het college 
zijn door ons kritisch bekeken. 
Voordat het pad klaar was, heeft 
Fer Wilms namens het CDA Cas-
tricum de veiligheid aan de Uit-
geesterweg besproken met de 
verantwoordelijke wethouder en 

ambtenaar. De haaientanden op 
het fietspad bij de aansluiting 
op de Uitgeesterweg, de drem-
pel op de weg en de waarschu-
wingsborden op de Uitgees-
terweg moeten genoeg veilig-
heid bieden aan de fietsers. Een 
wegverbreding met voorsorteer-
vak voor fietsers werd geschrapt 
werd. De huidige inrichting geeft 
ook aan dat er een vervolgfiets-
pad vanaf de Uitgeesterweg 
richting Akersloot komt. De bor-
den staan er al. Het CDA Castri-
cum hoopt dat het nieuwe pad 
veel veilig fietsplezier biedt aan 
alle deelnemers.”  

Inlichtingen: Vermiste en ge-
vonden dieren: 0251-658504. 
Kantoor: 072-5150071. Knaag-
dierencentrum: 072-5090234. In-
spectie: 0900-2021210. Dieren-
ambulance: 0251-215454. 
Vermist: 
Limmerweg Castricum: lapjes-
poes, witte voorkant, zwart vlek-
je om rechteroog, Donder. Bizet-
straat Castricum: gec. kater, Pers, 
crêmekleurig, bruine oren staart 

en kniekousen, 11 jr, Babs.
Gevonden: Prins Hendrikstraat 
Castricum: lichtrode ongecas-
treerde kater, donkerrode streep 
over de rug, wat wit bij de snoet, 
voor witte teentjes, gele ogen. 
Prins Hendrikstraat Castricum: 
grote witte kat met rode vlek-
ken op de rug, heel mager, zakt 
door de achterpoten. Nuhout 
v.d.Veenstraat Castricum: klein 
zwart poesje met zwart kitten.

Rommelmarkt
IJmuiden - Zaterdag 28 augus-
tus wordt van 9.00 tot 16.00 uur 
een rommelmarkt georganiseerd 
op het Kennemerplein tegenover 
de Vomar. 

Wie ook zijn overtollige spul-
len wil verkopen, kan een kraam 
huren. Bel voor informatie of re-
serveringen van een kraam naar 
0255-533233 of 06-10475023. 
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Uniek concert met
Letlandse violiste 
Castricum - Maandagavond 30 
augustus wordt een concert ge-
geven in de Maranathakerk met 
violiste Sandra Straussa uit Let-
land. Zij wordt begeleid door or-
gel en piano. Sandra is afge-
studeerd aan het Conservatori-
um van Riga en geeft concerten 
in de hele wereld met beroem-
de orkesten. In ons land is zij ac-
tief bij het orkest van Una Voce 
Particolare, het Metropoolorkest 
en het Noord Nederlands Or-
kest. Zij is concertmeester bij de 
Sound of Music en toegetreden 
tot het ensemble van de Zaan-
se organist Dub de Vries. Verder 
werkt mee pianist Arie Horst uit 
Hoogwoud die ook enkele so-
lo’s voor zijn rekening neemt. Te 
horen zijn uitvoeringen van on-
der meer Bach, Rubenstein en 
Althouse. Dub de Vries speelt 
Young, Mailly, Zwart en Mulder 
en improviseert. Het concert be-
gint om 20.00 uur, de toegangs-
prijs bedraagt vijf euro. 

Stilstaan bij soul en funk 
van Sjook? Onmogelijk! 
Castricum - Zondag 22 augus-
tus vindt het laatste buitenoptre-
den plaats van deze zomer op 
het pleintje voor De Balustra-
de in het centrum van het dorp. 
En het wordt feest met de forma-
tie Sjook die funk en soul speelt. 
Stilstaan bij een optreden van 
Sjook in onmogelijk. Naast ta-
lentvolle muzikanten, biedt Sjook  
entertainment van de bovenste 
plank. De band is opgericht in 

1989 waarna er veel wisselingen 
plaatsvonden. De huidige bezet-
ting bestaat uit Beulah Enser en 
Egmund Klei zang, Jordy Kalfsvel 
toetsen, Rick Karsenbarg gitaar,
John de Haas bas, Pieter Souho-
ka drums, Erwin Roest sax, Wilke 
van Muiswinkel trombone en tot 
slot Jaap Wakker trompet/flügel-
horn en oprichter van de band. 
Het optreden begint in 17.30 uur 
en erbij zijn is geheel gratis.  

Castricum - Vorige week 
woensdag rond 17.00 uur zag de 
politie op de Willem de Rijkelaan 
een 26-jarige man uit Castricum 
in een personenauto rijden. 
Van de man is bekend dat hij 
geen geldig rijbewijs heeft, om-
dat in 2005 zijn rijbewijs ongel-
dig was verklaard in verband 

Met drank en zonder rijbewijs
met het rijden onder invloed van 
drank. Bij controle bleek hij ook 
nu weer alcohol te hebben ge-
bruikt. Hij blies 355 ug/l. Dat is 
anderhalf maal het maximum 
van 220 ug/l. Hij kreeg een pro-
ces-verbaal wegens het rijden 
zonder rijbewijs en het rijden on-
der invloed van alcohol. 

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag, zaterdag 21.00 uur
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur

“Inception”
donderdag 21.30 uur

zaterdag 18.30 uur
“Knight and Day”
donderdag 18.30 uur

vrijdag & woensdag 15.30 uur
“The Karate Kid”

donderdag, vrijdag, zaterdag, 
zondag & woensdag 12.30 uur

“Sammy’s Avonturen (NL) - 3D”
donderdag 16.00 uur vrijdag 18.30 uur

zaterdag 16.00 uur zondag 12.30 uur
woensdag 12.30 uur

“Cats & Dogs: De wraak 
van Kitty Galore (NL) - 3D”

donderdag, vrijdag, zaterdag,
zondag & woensdag 16.00 uur 
“Shrek 4 (NL) - 3D”

donderdag, vrijdag
& zaterdag 12.30 uur

“Toy Story 3 (NL) - 3D”
donderdag 18.30 uur vrijdag &
zaterdag 18.30 & 21.30 uur 

zondag 16.00 & 20.00 uur maandag,
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“The Last Airbender - 3D”

Programma 19 aug t/m 25 aug 2010

The Last Airbender 3D
The Last Airbender is het eerste 
deel van de spannende trilogie 
rond de nieuwe Avatar, Aang. Hij 
leeft in een wereld die verdeeld 
is in vier verschillende naties: 
Vuur, Water, Aarde en Wind. Toen 
Aang hoorde dat hij de nieuwe 
Avatar was en hij de verantwoor-
delijkheid kreeg om een dreigen-
de wereldoorlog te voorkomen, 
vluchtte hij van huis weg op zijn 
vliegende bizon Appa. Ze kwa-
men in noodweer terecht, stort-

ten in de oceaan en werden in-
gevroren in het ijs. Honderd jaar 
later worden ze gevonden en ge-
wekt door Sokka en zijn zus Ka-
tara, die tot de Waternatie beho-
ren. Aang krijgt te horen dat de 
Vuurnatie al tientallen jaren oor-
log voert. Hij beseft nu dat hij als 
uitverkoren Avatar zijn verant-
woordelijkheid moet nemen en 
de Vuurnatie moet verslaan om 
zo het evenwicht in de wereld te 
herstellen.

Na zijn geboorte op een strand 
in Californië, kruipt Sammy de 
schildpad naar zee en vindt daar 
de liefde van zijn leven, Shelly. 
Hij raakt haar echter meteen ook 
weer kwijt. 
Tijdens zijn reis die alle zee-
schildpadden afleggen voor-
dat ze weer terugkeren naar 
het strand waar ze geboren zijn, 
komt Sammy veel gevaren tegen, 
waaronder mensen. Maar geluk-

Sammy’s avonturen 3D
kig redden andere mensen hem 
ook weer. Al die tijd blijft hij ho-
pen dat hij Shelly terugvindt. Sa-
men met zijn vriendje Ray vecht 
hij met piranhas, ontsnapt aan 
een roofvogel en gaat op zoek 
naar een mysterieuze geheime 
doorgang. Dan, op een dag, na 
al zijn avonturen en spannende 
ontsnappingen, vindt hij Shel-
ly. Zij was hem ook nooit verge-
ten…

Akersloot - De politie heeft een 
onderzoek ingesteld nadat bleek 
dat inbrekers bij drie woningen 
aan de Boschweg hadden ge-
probeerd in te breken op vrijdag 
13 augustus rond 15.00 uur. Hun 
pogingen mislukten. 
Eventuele getuigen van deze in-
braakpogingen worden verzocht 
contact op te nemen met de poli-
tie in Castricum, tel: 0900–8844.

Getuigen gezocht 
pogingen inbraak

Zomeravondconcert
Castricum - Op maandagavond 
23 augustus  zullen de organist 
Eric Jan Joosse en de cellist Pe-
ter Suring  een concert verzor-
gen in de Dorpskerk  van  Cas-
tricum. In de mooie oude Dorps-
kerk zal gespeeld worden op 
het bijzondere kabinetorgel , de 

vleugel en de cello. Peter Suring 
bespeelt een in 1880 in Parijs ge-
bouwde cello van Charles Collin 
Mézin. Eric Jan Joosse werkte 
als dirigent en als instrumenta-
list mee aan diverse radio- en tv-
programma’s. Naast zijn didac-
tische werkzaamheden als privé 

docent orgel, piano en improvi-
satie, verzorgt hij bij verschillen-
de instanties muziekcursussen 
en workshops. Het programma 
van het concert vermeldt werken 
van onder andere F. Chopin, J.S. 
Bach en G.F. Händel. 
De Dorpskerk is te vinden aan 
het Kerkpad 1 in Castricum. Aan-
vangstijd: 20.00 uur. Toegangs-
prijs 5,00 euro. 

Blue Six speelt 
bij Bad Noord
Bakkum - Op vrijdag  27 augus-
tus begint rond 21.00 uur een 
optreden van Blue Six bij Bad 
Noord op het strand van Bak-
kum. Voor wie niet lopen wil, 
rijdt er een pendeldienst over het 
strand vanaf 20.00 uur. 

Reis om wereld 
Akersloot - Woensdag zijn de 
kinderen van groep vier tot en 
met acht van de basisscholen 
van Akersloot op reis gegaan. 
In vier dagen maken zij een reis 
om de wereld, hun timmerdorp-

Bakkum - Op woensdag 25 au-
gustus  is er, rond de  volle maan, 
een klankhealing in het Wit-
te kerkje die in teken staat van 
Maria. 
Aanvang;  20.00 uur. Bel voor 
aanmeldingen of informatie Joke 
Welboren tel. 06- 36155637 of 
mail sakagaweea@hotmail.com. 

Klankhealing

wereld. Er wordt druk getim-
merd en gezaagd op het veldje 
aan de Roemersdijk. Maar er is 
ook tijd en ruimte voor wereld-
se sport- en spelactiviteiten, een 
wereldmarkt en op vrijdagavond 
is iedereen welkom bij de bon-
te avond. 
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Ronde van Limmen op 21 en 22 augustus

Weekend lang fietsen en skeeleren

Limmen - Wie van fietsen en 
spektakel houdt, moet zaterdag 
21 augustus naar Limmen gaan. 
Dan wordt weer het traditionele 
’rondje om de kerk’ gereden. Het 
programma start om 15.00 uur 
met wedstrijden voor de jeugd. 
De finish van de laatste koers is 
gepland rond 21.15 uur. Op zon-

dagochtend 22 augustus komen 
liefhebbers van skeeleren aan de 
bak. Er zijn twee routes uitgezet 
voor jong en oud. 
De meeste aandacht gaat onge-
twijfeld uit naar de wielerwed-
strijd van de Eliterenners. De 
beste amateurwielrenners uit 
Noord-Holland zullen om 19.30 

Programma-overzicht
Zaterdag 21 augustus
15.00 - 16.30 uur: Sprintwedstrijden voor de jeugd. Inschrijven 
kan vanaf 14.00 uur bij de jurywagen aan de Vuurbaak. 17.00 – 
17.45: Uurrecreantenwedstrijd voor inwoners van Limmen en le-
den van de tourclub Limmen. Inschrijven kan via website www.
rondevanlimmen.nl, telefonisch bij Elly Koot (5052898) of op de 
dag zelf tot 16.45 uur in de Burgerij. Minimale leeftijd 16 jaar. 
18.00 – 19.15 uur: Amateurs B en veteranen. 19.30 – 21.15 uur: 
Elite en Amateurs A.

Zondag 22 augustus
8.30 – 9.30 uur: Start skeelertoertocht 18 km. 8.30 – 10.00 uur: 
start skeelertoertocht 2,5 km (of een veelvoud hiervan). Er kan tot 
uiterlijk 12.00 uur gefinisht worden.

uur aan de start verschijnen voor 
een wedstrijd over zeventig ron-
des door het centrum van Lim-
men. Onder de deelnemers be-
vinden zich onder meer Bram 
Bruschke en Jeroen Lute, twee 
voormalige Limmenaren die in 
het amateurpeloton hun sporen 
ruimschoots hebben verdiend. 
Extra dimensie aan deze koers 
is dat de Ronde van Limmen, de 
afsluitende wedstrijd is van het 
‘Rietdekkers van Kempen-klas-
sement’. Dit klassement wordt 
opgemaakt aan de hand van vier 
verschillende wielerwedstrijden 
in Noord-Holland. Na de Ron-
des van Enkhuizen, Hoogkarspel 
en Bovenkarspel wordt dit klas-
sement aangevoerd door Tino 
Haakman, op de voet gevolgd 
door Heemskerker Sander Lor-
mans en Rudy Vriend. Ook Je-
roen Lute is nog kansrijk voor 
een podiumplaats in dit regel-
matigheidsklassement waarvan 
zaterdagavond de beslissing valt. 
Het verkorte parcours voert de 
renners over de Jan Valkering-
laan, Dusseldorperweg, Kerkweg 
en Vuurbaak waar de finishlijn is 
getrokken.
Ook het omlijstende programma 
van de Ronde van Limmen is tra-
ditioneel weer de moeite waard.  
De jeugd geeft de aftrap voor het 
voorprogramma dat al om 15.00 
uur begint. Jonge wielrenners tot 
en met vijftien jaar gaan strijden 
om het korte-baankampioen-
schap van Limmen. In een sprint-
à-deux van bijna 200 meter (op 
de fiets uiteraard) zullen zij in de 
vorm van een afvalrace bepalen 
wie de snelste sprinter is. Na de 
eerste kwalificatieronde gaan de 

beste sprinters door naar de vol-
gende ronde. Via een ‘knock-out 
systeem’ wordt bepaald wie de 
beste van zijn of haar leeftijds-
categorie is. Er wordt gestre-
den in drie verschillende cate-
gorieën: van 7 tot en met 9 jaar, 
van 10 tot en met 12 jaar en van 
13 tot en met 15 jaar. Bovendien 
sprinten de meiden tegen elkaar 
en vechten de jongens onder-
ling uit wie de snelste is. Deelne-
mers kunnen gewoon meedoen 
op hun eigen fiets. Een helm is 
verplicht. Geen probleem als je 
die niet hebt, want deze zijn be-
schikbaar. Dit sprintfestijn speelt 
zich af op de Vuurbaak. Inschrij-
ven kan vanaf 14.00 uur bij de ju-
rywagen aan de Vuurbaak.
Daarna wordt het tijd voor de 
grote mannen. De eerste koers, 
met daarin alle lokale favorieten, 
start om 17.00 uur. Voor deze re-

creantenkoers is het ook weer 
mogelijk om mee te dingen naar 
de bedrijvenbokaal. Een team 
schrijft zich in met vier renners 
en de uitslag van de eerste drie 
bepaalt welk team of bedrijf de 
winnaar wordt van deze bokaal. 
Hoewel de meeste eer en glorie 
uitgaat naar de individuele win-
naar van de wedstrijd, is het voor 
iedere fietser leuk om mee te 
doen. De organisatie zorgt ervoor 
dat iedere deelnemer kan sprin-
ten voor leuke premies. Aanmel-
den en meer informatie over de 
jeugdwedstrijden of recreanten-
koers kan verkregen worden bij 
Elly Koot (tel. 072-5052898), of 
kijk op de website: www.ronde-
vanlimmen.nl.
Voorafgaande aan de wedstrijd 
van de Eliterenners zullen om 
18.00 uur de B-amateurs worden 
weggeschoten. 

Zilveren Lelietoernooi
Akersloot - Zondag 22 augus-
tus wordt op het handbalveld 
van Meervogels ’60 aan de Bos-
weg het Zilveren Lelietoernooi 
gespeeld. 
Het eerste dames- en herenteam 
zullen dan tegen elk drie tegen-

standers spelen om deze trofee. 
Het toernooi begint zondagoch-
tend om 9.30 uur met de eerste 
dameswedstrijd en de heren zul-
len vanaf 13.00 uur in het strijd-
perk treden. De toegang is gra-
tis.  

Akersloot - Zondag 22 augus-
tus wandelt Amak in de Eilands-
polder van dorp tot dorp. De 

Amak wandelt tocht is 15 km lang. Het vertrek is 
om 9.30 uur vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/hoek Raadhuisweg.
Belangstellenden zijn welkom. 
Inlichtingen 0251315137. 
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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
Ontvangen aanvraag
mOnumentenvergunning

Busch en Dam 8 Slopen

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergun-
ning ook wordt verleend.

Ontvangen bOuwaanvraag

BR 2010-059 Hoorne 30a
  Oprichten garage met carport 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergun-
ning ook wordt verleend.

afgegeven bOuwvergunningen

Verzenddatum
18-08-2010 Middelweg 113 Plaatsen
    gevelreclame
    
18-08-2010 Lagendijk 3 Plaatsen loggia
    
      
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het in-
dienen van een bezwaarschrift tegen afgegeven 
vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Pu-
bliekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes 
weken met ingang van de dag na bekendmaking 
van het besluit te worden ingediend en gericht te 
worden aan Burgemeester en Wethouders. 

afgegeven bOuwvergunningen 
met Ontheffing van het
bestemmingsplan

Verzenddatum
18-08-2010 J.E. de Witstraat 44
  Uitbreiden woning  
  
18-08-2010 Populierenlaan 55
  Vergroten carport   
  
18-08-2010 Witte Venstraat 4
  Uitbreiden woning  
  
18-08-2010 De Pollen 75
  Plaatsen dakopbouw

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het in-
dienen van een beroepschrift tegen (een van) 
deze besluiten zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een beroepschrift dient binnen 
zes weken na verzenddatum van het besluit te 
worden ingediend en gericht te worden aan de 
Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

terinzagelegging, verzOek Om
Ontheffing

Met ingang van vrijdag 20 augustus 2010 ligt in 
verband met een voorgenomen ontheffing van 
het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 van 
de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes we-
ken bij de afdeling Publiekszaken het volgende 
ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ter 
visie

BR 2010-051 Kastanjestraat 35
  Plaatsen dakopbouw

Belanghebbenden kunnen gedurende deze ter-
mijn eventuele zienswijzen over een ontwerp-
besluit mondeling of schriftelijk naar voren 
brengen. Zienswijzen dienen te worden gericht 
aan Burge-meester en Wethouders, t.a.v. afdeling 
Publiekszaken, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

Loco-burgemeester opent Huttenweek
Loco-burgemeester Klaas Boer heeft maandagmorgen 16 augustus 
de Uitgeester Huttenweek officieel geopend. Bij de 36e editie van dit 
jaarlijkse evenement zijn tot en met vrijdagmiddag 250 jongens en 
meisjes tijdens de laatste week van hun basisschoolvakantie druk in 
de weer met zaag, hamer en nijptang.

De voorzitter van het evenement, Kim 
Matton, en haar medebestuursleden 
hadden een ludieke openingshandeling 
bedacht. ‘Iets met een hamer’ werd voor 
loco-burgemeester Klaas Boer het vermor-
zelen van een watermeloen. Met een ho-
pelijk welgemikte klap met een moker.
Overal op het terrein waren kinderen al 
druk aan het slepen met pallets en plan-
ken, toen Klaas Boer nog aan zijn toe-
spraakje moest beginnen. Via de geluids-
installatie werd hun enthousiasme met 
enige moeite afgeremd en ze dromden 
voor korte tijd rondom de ‘man met de 
hamer’. De loco-burgemeester gaf, staan-
de bij de mast met de gemeentevlag, de 
jeugd een paar bouwaanwijzingen mee. 
Vooral beginnen met ‘een goed funda-
ment, stevige muren en een goed dak 

tegen de regen’. Daarmee doelde hij on-
der meer op de weersverwachtingen, die 
voor deze week inderdaad niet al te best 
waren. Een grote partytent op het terrein, 
een nieuwigheidje dit jaar, kon wat dat 
betreft zijn diensten ook zeker bewijzen.
Nadat Klaas Boer de meloen met één klap 
in mootjes had geslagen, rende iedereen 
terug naar zijn stekkie. Niet lang daarna 
werden de ouders vriendelijk verzocht 
om het terrein te verlaten en werd het ge-
luid van het zagen en hameren alleen nog 
veroorzaakt door talloze kinderhanden. 
Dit jaar begeleid door 25 tot 30 vrijwilli-
gers. Huttenweek-voorzitter Kim Matton: 
‘Bij die vrijwilligers hoort ook onze junior 
crew. Dat zijn de jongeren die in de toe-
komst het stokje van het huidige bestuur 
zullen overnemen.’ 

Afsluiting deel 
Lagendijk
Van maandag 6 september tot en met 
vrijdag 17 september wordt het deel van 
de Lagendijk tussen de Tweede Broeker-
molen en de Krommenieweg afgesloten 
voor al het doorgaande autoverkeer. Het 
Hoogheemraadschap Hollands Noorder-
kwartier zal in die periode de weg voor-
zien van een nieuwe asfaltlaag. Omlei-
dingen zullen via bebording worden 
aangegeven. Fietsverkeer zal langs de 
werkzaamheden worden geleid.

Burgerlijke stand
geBOren
Yanniek Schipper, zoon van
A. Schipper en N. Kuiper

Overleden
Aaltje Zondervan-Ovink
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Muttathara steunt werk 
Dianne Kuijs in Nicaragua
Castricum - Dianne Kuijs is 
vierdejaars student Reclame 
Marketing & Communicatie aan 
de Hogeschool van Amsterdam. 
Om haar stage extra betekenis te 
geven zocht ze naar een project 
dat bijdraagt aan zingeving voor 
een betere wereld. Zo kwam ze 
terecht bij de stichting Support 
Granada Kids gevestigd in Nica-
ragua. 
Dianne: “Deze organisatie komt 
op voor straat- en weeskinde-
ren in Nicaragua. Ze hebben 
daar een honkbal- en basketbal-
competitie voor opgezet Het doel 
is om deze kansarme kinderen 
weg te halen uit de anonimiteit. 
Door middel van betrokkenheid 
via de sport, proberen ze regel-

maat in hun leven te brengen en 
hun gedrag te verbeteren. Zo zijn 
er strenge spelregels om aan de 
sport mee te mogen doen. De 
kinderen moeten namelijk naar 
school, ze moeten hun huis-
werk maken en slecht gedrag 
wordt niet getolereerd. Ook le-
ren de kinderen door middel 
van sport samenwerken, zij krij-
gen weer plezier in het leven en 
hebben meer kansen en vertrou-
wen in hun eigen toekomst. Ik ga 
daar Support Granada Kids hel-
pen met de marketing en com-
municatie om zo het bedrijfsle-
ven voor dit project te interes-
seren  Daarnaast gaan we pro-
beren de competitie uit te brei-
den. zodat we nog meer kinde-

ren kunnen helpen.” 
Hoe kwam Dianne bij Muttatha-
ra terecht?
Dianne: “Muttathara is natuur-
lijk een begrip in Castricum. En 
na het lezen van het stukje in 
de Castricummer van voorzitter 
Hans Rook heb ik hem gebeld. 
Hij heeft mij geïntroduceerd bij 
Frits Schreuder, voorzitter van 
de projectgroep die  de dona-
ties vaststelt. Na een gesprek 
waren ze meteen enthousiast. 
Zij ondersteunen projecten ter 
verbetering van onderwijs, ge-
zondheid en hygiëne voor moe-
der en kind. Daarnaast stimule-
ren ze Castricumse betrokken-
heid en vinden het extra leuk als 
de jeugd zich inzet voor de kans-

armen in de wereld. Het geld 
van Muttathara zal vooral wor-
den besteed aan spullen die no-
dig zijn om de competitie te kun-
nen uitbreiden. Support Granada 
Kids heeft nu competities voor 
kinderen tussen de 10 en 14 jaar 
en we willen ook competities op-
zetten voor kinderen jonger dan 
10 jaar. Hoe eerder je de kinde-

ren van de straat kunt halen, hoe 
groter is de kans op een succes-
volle toekomst voor deze kinde-
ren, en daar gaat het natuurlijk 
allemaal om!”

Dianne gaat 28 augustus naar 
Nicaragua en men kan haar vol-
gen op: www.diannekuijs.waar-
benjij.nu. 

Renovatie van het orgel 
Maranathakerk voltooid
Castricum - Het orgel van de 
Maranathakerk is in de afge-
lopen weken gerenoveerd. Na 
meer dan dertig jaar intensief 
te zijn gebruikt, was een onder-
houdsbeurt dringende nood-
zaak. Geurt de With, orgelbou-
wer uit Nunspeet, heeft zijn vak-
manschap ingezet om het in-
strument weer optimaal te laten 
functioneren. Het resultaat klinkt 
als een klok! Dankzij de inzet van 
een groep vrijwilligers is de or-
gelkas ook onder handen geno-
men. De eikenhouten kas is ge-
demonteerd, schoongemaakt 
met water en sop en tenslotte 
in de was gezet. Het hout is met 
echte bijenwas ingesmeerd. Ver-
volgens is het uitgewreven. Ook 
de frontpijpen zijn schoonge-
maakt en gepoetst. Het tin heeft 
weer een mooie glans. De ko-
mende 25 jaar kan het instru-
ment weer zijn functie vervullen. 
Naast het gebruik in kerkdien-
sten, leent het instrument zich 
ook uitstekend voor concerten.
Maar liefst 888 verschillende pij-
pen gingen door hun handen. De 
grootste was ruim 2,5 meter lang, 
de kleinste maar enkele centime-
ters. Ze zijn door de vrijwilligers 

Restaurantweek bij Zoomers
Bakkum - Ook zin in culinair 
genieten voor een leuke prijs? 
Ga dan dineren bij Zoomers tij-
dens de DiningCity restaurant-
week! In de week van 23 tot en 
met 29 augustus kan men ge-
nieten van een driegangen lunch 
voor 20 euro of een driegangen 
diner voor 25 euro.
Het restaurantweekmenu is ook 
te reserveren met een ‘High wi-
ningarrangement’. Bij elke gang 
wordt dan een glaasje wijn ge-
serveerd, speciaal afgestemd op 
het gerecht. Zo ontstaat er een 
bijzondere wijn - spijs combina-
tie, die de smaak versterkt. Op-
timaal genieten dus! Het ‘High 
wining-luncharrangement kost 
7,50 euro en het High wining-di-
nerarrangement kost 11,50 eu-
ro. Reserveren voor de Restaur-
antweek kan alleen via www.res-
taurantweek.nl. Na de restaur-
antweek start Zoomers weer met 
het driegangen Verwenmenu. 
Dit menu wisselt elke twee we-
ken. De gasten worden ontvan-
gen met een glas Champ De Vil-
le Gold gevolgd door drie heerlij-
ke gangen waarmee de koks de 
gasten culinair zullen verrassen. 
Ook dit menu kost 25 euro. Het 

hing al enige tijd in de lucht en 
nu is het er dan eindelijk door. 
Strandpaviljoen Zoomers mag 
ook in de winter blijven staan. 
Na een paar kleine aanpassin-
gen zal Zoomers het hele jaar  de 
deuren openen. Daarnaast gaat 
Zoomers door met het verzor-
gen van feesten of evenemen-
ten. Hiervoor wordt de feestzaal 
en bijbehorend terras vergroot. 
Sinds kort is Zoomers een bij-
zonder samenwerkingsverband 
aangegaan met Actief Events. 

Actief Events richt zich volle-
dig op de organisatie en bege-
leiding van een  bedrijfsuitje, 
teambuilding-uitje, vrijgezellen-
feest, workshop en beachevent. 
Door deze samenwerking kan 
Zoomers een groot aantal unie-
ke strandactiviteiten aanbieden. 
Meer informatie is te vinden op 
www.actiefevents.nl.  Bieden op 
een driegangen menu kan ook 
bij Zoomers. Vanaf september 
starten de veilingen weer op va-
kantieveiling.nl. 

Aantrekkelijke klantenpas geeft 
kortingen bij boekhandel Laan 
Castricum - Met ingang van af-
gelopen woensdag krijgen alle 
klanten bij boekhandel Laaneen 
klantenpas aangeboden. Hier-
mee worden punten gespaard 
die men bij 5,00 euro aan ge-
spaarde punten bij de volgende 
aankoop verrekend krijgt.
Klanten krijgen op alle artikelen 
vijf punten per euro en aange-
zien een punt een eurocent is, is 
dat omgerekend dus 5% korting. 

kelgroep die extra punten ople-
vert, te beginnen bij schoolagen-
da’s. Men krijgt daar 150 punten 
voor, dus dat is zo´n 10% extra 
korting. Elke maand wordt door 
middel van een advertentie in 
deze krant bekendgemaakt wat 
de volgende maandaanbieding 
is waar men extra spaarpun-
ten op krijgt.  Boekhandel Laan 
is te vinden op de Burgemeester 
Mooijstraat 19 in Castricum.

Men krijgt punten op kantoorar-
tikelen, agenda’s en stationary. 
Daarnaast worden punten gege-
ven op tijdschriften, wenskaar-
ten, buitenlandse boeken, voor-
deelboeken en E-books. Neder-
landstalige boeken en boeken-
bonnen. TNT-artikelen zijn uitge-
sloten van het spaarsysteem. 
Elke nieuwe klant krijgt hon-
derd spaarpunten cadeau. Daar-
naast is er elke maand een arti-

allemaal stofvrij gemaakt. Intus-
sen ging de orgelbouwer aan de 
slag om de techniek te inspec-
teren. Onderdelen zijn vervan-
gen, de winkanalen gereinigd, 
nieuwe leertjes geplaatst, vilt-
strips geplakt. Zo werd de orgel-
kast klaar gemaakt om het pijp-
werk te herplaatsen. Vervolgens 
stuurde Geurt de With iedereen 
weg. Hij wilde alleen zijn om zijn 
belangrijkste klus te klaren: de 
intonatie van het orgel. Het eer-
ste orgelconcert vindt plaats op 
maandag 30 augustus om 20.00 
uur. Organist Dub de Vries ver-
zorgt een populair concert.



pagina 12 18 augustus 2010

Bikini’s spelen hoofdrol bij Bobs 
Uitgeest - Bikini’s, daar draait het zaterdag om bij Bobs. Er worden kortingbonnen uitgedeeld. Verder staat 
de laatste voorronde van de Miss Wet en Wildverkiezingmop het programma. De finale vindt plaats op za-
terdag 28 augustus. Meedoen kan nog steeds. Stuur een mail met foto en gegevens naar wetandwild@
bobs.nl. Opgeven kan ook op de avond zelf.

Duif van Frank snelste
Uitgeest - Zaterdag 14 augustus 
werd de vijfde vlucht voor de jon-
gen duiven vervlogen. Het Belgi-
sche Chimay met een afstand 
van 280 km was de losplaats met 
dertien deelnemers die 302 dui-
ven inmanden. Met een veran-
derlijke wind draaiend van zuid-
oost naar noordwest werden de 
duiven gelost om 9.30 uur met 
goed weer. Om 12.56.42 melde 
de eerste en tevens snelste duif 

zich bij Frank Rodenburg in Uit-
geest. Dit deed hij met een ge-
middelde snelheid van 1346,413 
(ruim 80 km p/uur). Uitslag van 
zaterdag luidt; Frank Rodenburg; 
1-17-24-39-49, Gerard Twaalf-
hoven; 2-8-14-15-35-36-47-48, 
Piet Groentjes; 3-60-62, Dirk de 
Bruin; 4-5-6-22-23-37-31-34, Ri-
nus van Bohemen; 7-20-26-43-
44, Gebr. Baltus; 9-10-25-28-33-
37-42.

Unitas komt in beweging 
itgeest - Op dinsdag 24 au-
gustus starten de sportlessen 
van Unitas weer. De jongtalent-
groep start op dinsdagmiddag 
in de Meet en de selectiegroe-
pen die al in training zijn. Verder 
start keep-fit op dinsdagoch-
tend in de Zien, de kleutergym-
groepen 1 en 2 op woensdag-
middag in de Wissel, bodyshape 
op woensdag- en donderdag-

avond in de Wissel, meisjesgym 
op vrijdagmiddag en maandag-
middag (groep 3 en 4 start op 30 
augustus). De ouderengym MB-
VO start op 1 september in de 
Klop en ook de ouder&kindgym 
op woensdagochtend 1 septem-
ber in de Zien.
Het lesrooster met alle lessen 
is te vinden op www.unitasuit-
geest.nl.

Ouderen hoeven zich niet 
te vervelen in Uitgeest
Uitgeest - Naarmate mensen 
ouder worden, neemt het aan-
tal sociale contacten af. En het is 
vaak moeilijk nieuwe contacten 
aan te gaan of te onderhouden. 
Met het organiseren van ‘Kof-
fieplus voor Ouderen’ in Dorps-
huis de Zwaan, is er een weke-
lijks moment van samenzijn, ont-
spanning en gezelligheid. “We 
hopen hiermee ouderen met so-
ciale beperkingen zolang mo-
gelijk ondersteuning te geven, 
waardoor zij langer zelfstandig 
kunnen blijven wonen”, aldus de 
organisatie. 

“Koffieplus is belangrijk voor ou-
deren die moeite hebben zich in 
de thuissituatie te handhaven 
en/of behoefte hebben aan con-
tact met leeftijdgenoten. Bij mo-
biliteitsproblemen wordt lich-
te hulp, door niet meer dan een 
persoon, aangereikt. Uitgesloten 
worden psychogeriatrische pa-
tiënten en ouderen die zich niet 
zelfstandig kunnen redden. Wie 

niet in staat is op eigen kracht 
te komen, wordt gratis gehaald 
en gebracht door de vrijwilligers 
van de Algemene Hulpdienst.”

Koffieplus begint om 10.00 uur 
met koffie/thee en iets lekkers 
erbij. Er wordt bijgepraat, de 
laatste nieuwtjes worden uitge-
wisseld en voor het eten is er 
een drankje. Door de vrijwillig-
sters wordt een smakelijke lunch 
voorbereid met elke week zelf-
gemaakte soep, verse broodjes 
en een toetje. 
Om 13.00 uur kan men weer op-
gehaald worden door de vrijwil-
ligers van de Algemene Hulp-
dienst. Koffieplus vindt elke 
maandagmorgen in Dorphuis 
de Zwaan plaats. Het is een ac-
tiviteit van Stichting Uitgeester 
Senioren, die wordt uitgevoerd 
door vrijwilligers. Eigen bijdrage:  
2,50 euro per keer.
Voor inlichtingen kan men te-
recht bij Edith Hendriks tel.: 
311136. 

De fatale aanval van de RAF
Regio - Op zondag 22 augustus 
is er in het luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis, gelegen aan de 
Genieweg 1 in Heemskerk, op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, een lezing over de fatale 
aanval van de RAF op de elek-

triciteitcentrale in Amsterdam-
Noord op 3 mei 1943. Bij de-
ze aanval werden tien Lockheed 
Ventura bommenwerpers van het 
487e squadron RAF neergescho-
ten, waarbij nagenoeg het hele 
squadron ophield te bestaan. De 

lezing wordt gegeven door Aad 
Neeven die zeer deskundig is op 
dit gebied en auteur is van diver-
se boeken over de Tweede We-
reldoorlog. 
De lezing begint om 14.00 uur 
in de presentatieruimte van het 
museum. Het museum is ge-
opend tussen 10.00 en 17.00 uur. 

Aanhouding na mishandeling
Heemskerk - Een Haarlem-
mer van 27 jaar is maandagoch-
tend aangehouden, omdat hij er-
van wordt verdacht kort daar-
voor een andere man te hebben 
mishandeld in een woning aan 

de Strauszstraat. Net na 8.00 uur 
had de verdachte aangebeld bij 
de woning. Toen er werd open-
gedaan sloeg de verdachte zijn 
22-jarige ex-partner een aantal 
keren met een zaklantaarn op 

het hoofd. Ook vernielde hij de 
ruit. Agenten zagen de Haarlem-
mer later rijden en zetten hem 
langs de kant van de weg. Hij 
bleek onder invloed van alcohol 
te zijn. De man is aangehouden 
en overgebracht naar het politie-
bureau voor verhoor.

  

4 voor  2,50 !!

DE SCHOOLBEL KLINKT WEER....
Die heerlijke lange vakantie is bijna voorbij, nu foto’s kijken 
met iets lekkers bij de ko�  e.....

Van woensdag tot woensdag:

CROISSANTS
mmmm.... !

Dit weekend: NIEUW !!                     
STROOPWAFELTJESCAKE
apart joh..... nu van  4,75 voor  3,95 !!

© Borst Sales Promotion
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CityCamp Castricum opent de deuren,
maak ook deel uit van een kunstproject
Castricum - Op 19 augustus 
gaat om 19.30 uur het project Ci-
tyCamp Castricum feestelijk van 
start. De receptie van het kam-
peerproject aan de Burgemees-
ter Mooijstraat 13 wordt dan of-
ficieel geopend. De eerste kam-
peerders kunnen die dag vanaf 
17.00 uur hun tenten opzetten, 
tenminste, als zij zich van te vo-
ren hebben aangemeld. 
CityCamp Castricum is een pro-
ject dat van 19 tot en met 29 au-
gustus een beroep doet op de 
gastvrijheid van de inwoners en 
de overheid in Castricum. Uit on-
derzoek is gebleken dat in het 
dorp veel mensen verlangen 
naar meer levendigheid, verras-
singen en spontaniteit. 
CityCamp Castricum biedt een 
tijdelijke impuls om dit verlangen 
gezamenlijk verder te onderzoe-
ken. Het project zoekt niet alleen 
kampeerplekken voor campers, 
caravans en tenten, zoals open-
baar groen in het dorp en tuinen 
bij particulieren, maar ook voor-
zieningen en diensten die daar-
mee samenhangen. Dat kan va-
riëren van een douchemogelijk-

heid en een kopje koffie in de 
ochtend, tot een muziekoptreden 
of verhalenverteller in de avond. 
Inwoners van Castricum is ge-
vraagd zo’n dienst aan te bieden. 
Inmiddels is er een mooi pro-
gramma samengesteld en zijn 
er minstens vier particuliere tui-
nen waar mensen kunnen over-
nachten. 
Kunstenaar Sabrina Lindemann 
is in samenwerking met Dus ar-
chitects en grafisch Studio Du-
el de initiatiefnemer achter Ci-
tyCamp Castricum, een kunst-
project dat onderdeel is van de 
beeldende-kunstmanifestatie 
Noord-Holland-Biënnale 2010. 
Daarbij zijn verschillende kun-
stenaars gevraagd onderzoek 
te doen naar de identiteit van 
de Noord-Hollandse kustplaat-
sen. Wat maakt deze kustplaat-
sen authentiek en uniek? En hoe 
kunnen zij hun identiteit in de 
toekomst versterken? 
Een overnachting in CityCamp 
Castricum is gratis. De keuze 
van een plek vindt plaats bij de 
receptie. Alleen gasten die zich 
officieel hebben aangemeld bij 

de receptie, krijgen toestemming 
om te kamperen. De camping is 
bedoeld voor gasten die avon-
tuurlijk zijn ingesteld en die de 
ervaring belangrijker vinden dan 
luxe. Belangrijk is dat de gas-
ten deel willen worden van het 
kunstproject CityCamp en dat 
men interesse heeft in het aan-
geboden programma.
Aanmelden kan tot 19 augus-
tus. Kamperen is mogelijk voor 
de duur van een tot tien nach-
ten. Voor het aanmelden zijn no-
dig een kopie van het paspoort 
van een van de gebruikers per 
e-mail, vermelding van het aan-
tal personen, een telefoonnum-
mer, liefst mobiel, aantal deel-
nemende tenten, caravans of 
campers. Kampeerder moeten 
zelf zorgen voor een tent, cara-
van of camper. Er zijn geen aan-
sluitpunten voor water en elektra 
voor caravans of campers. Daar-
naast moet men zelf slaapspul-
len meenemen, kookgerei, cam-
pinglampjes, spelletjes, instru-
menten voor buiten en binnen 
en alles wat een overnachting 
in CityCamp Castricum mogelijk 

en vooral leuk maakt. CityCamp 
Castricum gebruikt de voorzie-
ningen die worden aangeboden 
door inwoners uit het dorp. Dat 
kan betekenen dat de afstanden 
naar de douche en toilet wat lan-
ger zijn dan gebruikelijk. Voor de 
nacht zijn er noodvoorzieningen 
op het terrein. Bovendien kun-

nen de kampeerders gebruik-
maken van de specifieke extra’s 
die inwoners van Castricum aan-
bieden. Een keer gezamenlijk 
eten, een muzikaal samenzijn, 
een rondleiding door het dorp 
of duin, of een spellencompeti-
tie, het behoort tot de mogelijk-
heden. 

Actie van ondernemer 
helpt reddingsbrigade
Castricum - De Castricum-
se aannemer Twisk en Bosman 
heeft maandagmorgen in aller-
ijl een materialencontainer ge-
plaatst bij de reddingsbrigade 
op het strand. Hiermee wordt de 
uitruktijd van het varend materi-
eel verkort. Arjen Bosman werd 
er op geattendeerd dat de red-
dingsbrigade de laatste weken 
dagelijks heen weer rijdt met het 
nieuwe uitrukvaartuig. “Gekken-
werk, want als het er op aankomt 
kan en mag je niet misgrijpen”, 
aldus Bosman. “De reddingbri-
gade heeft sinds drie weken de 
beschikking over een Rescue 
Watercraft van Canadese ma-
kelij. Een briljant stuk reddings-
gereedschap, omdat het in de 
toekomst de inzet van de CRB 
niet alleen sneller, maar ook met 
minder mensen mogelijk maakt.” 

Maar onderdak voor het gereed-
schap was een probleem zodat 
er dagelijks heen weer moest 
worden gereden. Met de gebo-
den oplossing van Twisk en Bos-
man is dat probleem voor dit zo-
merseizoen in ieder geval opge-
lost. 
“Een Rescue Watercraft is een 
speciaal stuk gereedschap uit-
gerust voor snel en repressief 
reddingswerk”, licht Tjeerd Post-
ma, materialencommissaris van 
de CRB toe. Het reddingsvaar-
tuig wordt met een jet aangedre-
ven en heeft een speciale ‘slede’ 
waarop slachtoffers kunnen wor-
den vervoerd. ‘Het is een gekoes-
terde wens van de reddingsbri-
gade om over een dergelijk vaar-
tuig te beschikken, dus toen we 
deze tweedehands RWC kregen 
aangeboden, hebben we gelijk 

toegeslagen. Het nieuwe materi-
aal is veel lichter dan de gebrui-
kelijke boten en met een beman-
ning van twee personen al ope-
rationeel. Het vergt echter de 
nodige opleiding en training om 
met dit gereedschap om te le-
ren gaan. Op dit moment zijn er 
nog maar tien leden van de red-
dingsbrigade bevoegd om te va-
ren. In 2011 moeten dat er ruim 
dertig zijn. Het nut van de RWC 
komt vooral tot uiting in hoge in-
zetsnelheid, taken tussen zwem-
mers door het ontbreken van een 
schroef, in muien en de inzet in 
het bankengebied en branding. 
Het materiaal is echt gebouwd 
voor snelle uitruktaken, de pa-
trouilles en preventietaken wor-
den met de bekende rubberbo-
ten uitgevoerd.” 
De reddingsbrigade financiert 
de aanschaf deels uit eigen mid-
delen en deels uit bijdragen 
via de Stichting Steun de Red-
dingsbrigade. Ook de werkge-
ver van de Reddingsbrigade, de 
gemeente Castricum, is blij met 
de stap. Door het geringe tijdbe-
stek waarin alles zich heeft afge-
speeld, bleek het een onmogelij-
ke taak te voorzien in adequate 
stalling van de RWC. “We mogen 
ons gelukkig prijzen met de be-
trokkenheid van de lokale bevol-
king en ondernemers”, aldus de 
materialenbaas van de reddings-
brigade, 
“Dankzij Twisk en Bosman komt 
er een eind aan het zeulen met 
deze machine en is deze direct 
beschikbaar als het er op aan-
komt. En dat laatste doet een 
reddingsbrigadehart goed!”, be-
sluit een blije Postma.

Nieuwe opstapcursussen 
tekenen en schilderen
Castricum - In september start 
Perspectief met twee cursussen 
van veertien lessen voor nieuwe 
leden. Op donderdagavond van 
20.00 tot 22.00 uur vanaf 30 sep-
tember door docent Fré Ham, en 
op vrijdagmiddag van 13.30 tot 
15.30 uur vanaf 10 september 
door Afke Spaargaren.
De cursist maakt kennis met een 
groot aantal verschillende tech-
nieken, zoals : tekenen met pot-
lood, schetsen met houtskool, 
werken met inkt, aquarel, acryl 
en pastel. De cursussen worden 
gegeven door professionele be-
geleiders en zijn bedoeld als ‘op-
stap’ naar éen van de werkgroe-
pen van de vereniging.
In het cursusgeld voor de op-
stapcursus is meteen het lid-

maatschap van Perspectief tot 
de zomer van 2011 begrepen. Zo 
kunnen de cursisten kennisma-
ken met de vereniging. Zij  kun-
nen iedere dag van de week hier-
voor bij één van de vele werk-
groepen terecht. Ook kan mee-
gedaan worden aan workshops 
en tentoonstellingen.
Naast de schilderwerkgroepen 
heeft Perspectief groepen voor 
beeldhouwen, keramiek en et-
sen. Er wordt gewerkt met eigen 
materiaal.
De cursussen worden gege-
ven in de ateliers De Duinrand, 
Van Oldenbarneveldtweg 37 in 
Bakkum. Inlichtingen: Annema-
rie Bot, tel. 0251-821543, anne-
mariebot@casema.nl of kijk op 
www.perspectiefcastricum.nl. 



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
11 augustus 2010

Werk aan de 
weg

WWW.CASTRICUM.NL

De kern Castricum staat tien dagen lang 
in het teken van CityCamp Castricum. Het 
kampeerproject wordt donderdagavond 
geopend. Vanuit de ‘receptie’ aan de Burg. 
Mooijstraat 13 kunnen kampeerders van 19 
t/m 29 augustus een kampeerplaats boeken 
in de openbare ruimte of bij particulieren in 
de tuin. Inwoners van de kern hebben op hun 
beurt een gevarieerd pakket aan diensten en 
voorzieningen aangeboden om de kampeer-
ders een aangenaam verblijf te bieden. Het 
project speelt in op de behoefte van veel in-
woners aan meer levendigheid, verrassingen 
en spontaniteit, ‘zoals die te vinden is op de 
nabij gelegen grote campings Bakkum en Ge-
versduin’. CityCamp Castricum probeert deze 
gemoedelijke sfeer nu tijdelijk als experiment 
in de woonkern te brengen. 
Het project wordt uitgevoerd door kunste-
naar Sabrina Lindemann, DUS architects 
en grafisch Studio DUE in het kader van de 
beeldende-kunstmanifestatie Noord-Holland-
Biënnale 2010. Daarbij staat de identiteit van 
meerdere Noord-Hollandse kustplaatsen cen-

traal: wat maakt deze kustplaatsen authentiek 
en uniek? En hoe kunnen zij hun identiteit in 
de toekomst versterken? 
Een overnachting in CityCamp Castricum 
is gratis. De keuze van een plek vindt plaats 
bij de receptie. Alleen gasten die zich offici-
eel hebben aangemeld bij de receptie krijgen 
toestemming om te kamperen. De camping is 
bedoeld voor gasten die avontuurlijk zijn in-
gesteld en die de ervaring belangrijker vinden 
dan luxe. 

De omwonenden van de aangewezen kam-
peerplekken zijn inmiddels geïnformeerd en 
de gemeente heeft er vergunning voor ver-
leend. De oproep aan inwoners om de gasten 
met leuke, gezellige en bijzondere activiteiten 
een aangenaam verblijf te bieden, heeft geleid 
tot een mooie lijst, variërend van een keer ge-
zamenlijk eten tot een muzikaal samenzijn, en 
van een rondleiding door het dorp of duin tot 
een spellencompetitie. Meer informatie leest u 
op de homepage van  www.castricum.nl en 
ww.citycampcastricum.nl.

Kruising Dorpsstraat-
Torenstraat afgesloten
In verband met frees- en asfalteringswerk-
zaamheden in de Dorpsstraat is de kruising 
Dorpsstraat-Torenstraat afgesloten voor au-
toverkeer. De werkzaamheden zijn begonnen 
op maandag 16 augustus en duren tot vrijdag 
27 augustus 17.00 uur. Tegelijk wordt het 
aansluitende deel van de rijbaan Torenstraat 
herstraat.

De Torenstraat is voor autoverkeer bereikbaar 
via de Pernéstraat of Korte Cieweg. Vracht-
verkeer kan rijden via de Koningin Wilhelmi-
nalaan. De Dorpsstraat is voor autoverkeer 
bereikbaar vanaf de Stationsweg via Verlegde 
Overtoom of de Burgemeester Mooijstraat. 
De parkeergarage aan het Bakkerspleintje 
blijft bereikbaar.

Op verschillende straten in Castricum en 
Akersloot wordt deze week een micro-deklaag 
aangebracht. Deze laag wordt over de gehele 
breedte van de weg aangebracht. Bij het aan-
brengen van deze deklaag is doorgaand ver-
keer gedurende enkele uren niet mogelijk. 
Ook kan er dan niet geparkeerd worden. 
De planning is als volgt: 19 augustus: Wiele-
waal en Leeuwerik. Vanaf 20:00 uur de Klei-
broek tussen huisnummer 52 en 48, daarna 
wordt een nog resterende deel op de Mient 
gedaan. 20 augustus: Het Wamelant en de 
Rietkamp te Castricum en aansluitend op de 
parkeerplaats bij Sporthal De Lelie aan de 
Wagnerlaan te Akersloot. 23 augustus: Dag 
Hammerskjöldlaan te Castricum.
De aannemer begint ongeveer vanaf 8:30 uur 
met de werkzaamheden. De werkzaamheden 
kunnen bij slecht weer worden uitgesteld. De 
actuele data zijn te vinden op www.castricum.
nl >werken in uitvoering. 

10 dagen CityCamp in 
Castricum

Werk aan raad-
huis hervat
De bouwvak is ten einde en dus is ook 
het werk aan het gemeentehuis weer op-
gepakt. Begonnen wordt met het uitgra-
ven van grond voor de vijverbakken aan 
de kant van de C.F. Smeetslaan. Bij elkaar 
wordt zo’n 200 kubieke meter grond afge-
voerd. 
Ook wordt gestart met het metselwerk. 
Daarmee wordt het uiterlijk van het nieuwe 
gemeentehuis al weer meer zichtbaar.

Balie Schulpstet dicht op vrijdagmiddag
De balie van het Schulpstet is per 1 septem-
ber gesloten op vrijdagmiddag. Het afval-
brengstation zelf is dan wel gewoon open. 
Wie komt voor bijvoorbeeld pasjes voor 
het afvalbrengdepot en ondergrondse con-

tainers, meldingen openbare ruimte of het 
omruilen van afvalcontainers kan op vrijdag 
tot  tussen 8.00 en 12.00 uur terecht en op 
andere weekdagen van 8.00-12.00 en van 
13.00-16.00 uur.

Comissie Be-
zwaarschriften
Kamer II  van de Commissie Bezwaarschrif-
ten Castricum houdt hoorzitting op woens-
dag 25 augustus vanaf 19.30 uur in de ge-
meentelijke locatie in Limmen. 
Kamer I houdt hoorzitting op donderdag 
26 augustus 2010 vanaf 19.30 uur in het 
Clusius College aan de Oranjelaan. Zie voor 
meer informatie: www.castricum.nl > Actu-
eel > Kalender > Bestuurlijke kalender.

Rectificatie dis-
cussie cultuur
In het bericht vorige week over de discus-
siebijeenkomst over kunst en cultuur in 
Castricum stond een verkeerd e-mailadres. 
Wie zich aan wil melden voor de bijeen-
komst van 24 augustus, kan dat per e-mail 
doen bij: margriettalstra@castricum.nl. Zie 
verder www.castricum.nl.

Inloopavond opstelling
Markt weer naar Dorpsstraat
De weekmarkt keert op 24 september weer 
terug naar de Dorpsstraat. Sinds april 2009 
werd de markt tijdelijk gehouden bij  Gees-
terduin, vanwege de werkzaamheden in de 
Dorpsstraat en op het Bakkerspleintje. Be-
halve op de Dorpsstraat kan een deel van 
de markt ook op het nieuwe Bakkerspleintje 
komen.
De gemeente heeft van de opstelling van de 
markt een voorstel op tekening gemaakt en 

daarbij ook het nieuwe Bakkerspleintje be-
trokken. 
Belangstellenden zijn welkom op een inloop-
avond om het voorstel op tekening te komen 
bekijken. Daar kan men ook op- en aanmer-
kingen kwijt. Deze worden meegewogen bij 
het maken van de definitieve opstelling. 
De inloopavond is op woensdag 25 augustus 
van 19.30 tot 21.00 uur in de Maranathakerk. 
aan de Prins Hendrikstraat 1 in Castricum. 



AAngevrAAgde vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt 
u inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, 
Zonnedauw 4.

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvra-
gen, aanvragen om een aanlegvergunning, 
aanvragen (licht)reclame en verzoeken om 
ontheffingen

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
110810 Eerste Groenelaan 56 in Castricum

Het vervangen van de dakkapel en het 
plaatsen van een dakkapel
Volkstuinencomplex “Breedeweg”
(kad. B, 444) in Castricum
Het plaatsen van een hobbykastje
Burgemeester Zaalbergstraat 8 in Castricum
Het uitbreiden van de woning

120810 Henri Dunantsingel 54 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel

RECtifiCAtiE
in de publicatie van 7 juli 2010 stond:
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 8 juli 2010 de volgende aanvra-
gen om ontheffing van het bestemmingsplan gedurende 
6 weken ter inzage liggen.
Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 lid 4  
van de Wet ruimtelijke ordening

Kerklaan 25 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning

Dit moet zijn:
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 19 augustus 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.
Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening

Kerklaan 25 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 12 augustus 2010 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Tijdelijke ontheffingen op grond van artikel 3.22 van de 
Wet ruimtelijke ordening

Kerklaan 9a in Akersloot
Het tijdelijk plaatsen van een woonunit/
caravan

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing
110810 Hoocamp 59 in Akersloot

Het plaatsen van een bijgebouw
Julianaweg 44 in Akersloot
Het plaatsen van een overkapping
Wagnerlaan 21 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning

Bouwvergunningen
110810 Limmerweg 4 in Castricum

Het wijzigen van de gevels
120810 Korte Cieweg 41 in Castricum

Het vergroten van het balkon
Korte Cieweg 29 in Castricum
Het vergroten van het balkon

Duinenbosch 3 in Bakkum
Het wijzigen van de verdieping t.b.v. 
woon-/slaapkamers
Henri Dunantsingel 54 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel
Zeeweg 31 in Bakkum
Het intern wijzigen van het pand 
(loods 3)

Beroep
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande be-
sluit, kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij 
de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Alkmaar 
(Postbus 251, 1800 BG). De termijn voor het indienen 
van een beroepschrift bedraagt 6 weken, en vangt aan 
op de dag na die van verzending van dit besluit. In het 
beroepschrift moeten tenminste zijn vermeld:
- naam, adres en handtekening van de indiener;
- datum aanduiding;
- omschrijving van het besluit waartegen het be-

roepschrift is gericht (bv. door vermelding van het 
kenmerk van het besluit of door bijvoeging van een 
kopie ervan);

- gronden van het beroep (de reden(en) waarom de 
indiener het met het besluit oneens is).

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffie-
recht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van 
een beroepschrift niet opgeschort. Op grond van artikel 
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan daarvoor, 
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een zgn. verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 
BG Alkmaar); voorwaarde voor indiening van zo’n ver-
zoek is wel, dat tevens een beroepschrift is ingediend. 
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige 
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte 
van het betreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd 
te worden ingediend bij burgemeester en wethouders 
van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH 
in Castricum. 

* APV-vergunningen
Sluitingsuur: aan TC Bakkum is ontheffing van het slui-
tingsuur verleend voor de nacht van 11 op 12 septem-
ber 2010 tot 01.30 uur.
Banieren: aan de organisatie Kunst- en Cultuur Noord-
Holland en Cultureel Erfgoed Noord-Holland is vergun-
ning verleend voor het plaatsen van 2 banieren van 26 
juli t/m 20 oktober 2010 voor het perceel Burgemeester 
Mooijstraat 13 te Castricum.
Aankondigingsborden: aan Bizon Buitenreclame is ver-
gunning verleend voor het plaatsen van aankondigings-
borden in de kern Castricum in de periode van 4 t/m 17 
oktober 2010

* Evenementenvergunningen
Live muziek: aan Café de Balustrade is vergunning ver-
leend voor het organiseren van een muziekevenement 
tijdens de jaarmarkt op 22 augustus 2010 van 17.00 tot 
22.30 uur.
Straatfeest: aan G.M. de Zeeuw is vergunning verleend 
voor het organiseren van een straatfeest aan de Nuhout 
van der Veenstraat op 28 augustus 2010 van 14.00 tot 
24.00 uur
Straatfeest: aan mevrouw B. Schoorl-Dierdorp is vergun-
ning verleend voor het organiseren van een straatfeest 
op de Poelven op 20 augustus van 12.00 tot 24.00 uur
Straatfeest: aan C.J. Schrama is vergunning verleend 

voor het organiseren van een straatfeest aan de Prins 
Frederik Hendrikstraat op 25 september 2010 van 16.00 
tot 24.00 uur.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde beslui-
ten dient binnen 6 weken na de 
datum van afgifte van het betreffende besluit schriftelijk 
en gemotiveerd te worden ingediend bij burgemeester 
en wethouders van de gemeente Castricum, Postbus 
1301, 1900 BH in Castricum.

MonuMentenprocedure
Gelet op het hiertoe bepaalde in artikel 3:12 lid 1 van 
de Algemene wet bestuursrecht jo artikel 14a lid 4 van 
de Monumentenwet 1988 maken burgemeester en wet-
houders van Castricum hierbij hun voornemen bekend 
tot het verlenen van monumentenvergunning onder de 
toevoeging van voorschriften voor het wijzigen van het 
voormalige ziekenpaviljoen voor vrouwen “Breehorn”, 
Duinenbosch 3 te Castricum (rijksmonument). 

Het is de bedoeling om in het paviljoen in totaal 56 ap-
partementen te realiseren (herbestemming paviljoen). 
Er is daarbij sprake van zogenoemd “zorggerelateerd 
wonen”.Voor de realisatie hiervan is wijziging van het 
paviljoen nodig. tegelijkertijd met het uitvoeren van de 
werkzaamheden van deze wijziging wordt er (achter-
stallig) onderhoud aan het paviljoen uitgevoerd even-
als bouwkundig herstel (restauratie). 

Inzien.
Vanaf maandag, 23 augustus 2010 ligt het ontwerp-
besluit samen met de daarop betrekking hebbende 
stukken gedurende een periode van zes weken voor 
een ieder ter inzage in het gemeentehuis aan de Zon-
nedauw 4 te Limmen (receptie). 

Zienswijzen.
Schriftelijk. Gedurende bovenstaande termijn wordt 
een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of haar 
zienswijze met betrekking tot deze aanvraag om mo-
numentenvergunning schriftelijk naar voren te brengen 
bij burgemeester en wethouders, Postbus 1301, 1900 
BH  CAStRiCUM.

Mondeling
Zienswijzen betreffende deze aanvraag om monumen-
tenvergunning kunnen ook mondeling worden inge-
diend bij de heer H.C.P. Venema (beleidsmedewerker 
Kunst en Cultuurhistorie; afdeling Dienstverlening; 
team Bouwen, wonen en bedrijven, telefoon: 0251-66 
13 26).

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

tot het opheffen van de eenrichtingsweg op de zij-
weg van de Stationsweg, kern Castricum, tegenover 
huisnummer 13, door middel van verwijdering van de 
verkeersborden C2 en C3 als bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement Verkeersregelaars en Verkeerstekens 
(RVV).
tot het instellen van een geslotenverklaring, met uit-
zondering van lijnbussen en (brom)fietsen vanuit de 
noordzijde, op de zijweg van de Stationsweg, kern 
Castricum, tegenover huisnummer 13, door middel van 
plaatsing van de verkeersborden C1, OB12 en OB54 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersre-
gelaars en Verkeerstekens (RVV), zoals aangegeven op 
de bij dit besluit behorende kaart.

Castricum, 18 augustus 2010


