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“Een schilderij gaat altijd met mij aan de loop”
Uitgeest - “Een schilderij gaat 
een eigen leven leiden als je het 
op doek zet. Het wordt altijd an-
ders dan ik had gedacht. Je kunt 
eigenlijk wel zeggen dat de af-
beelding met mij aan de loop 
gaat.” Dat zegt fijnkunschilder 
Ria Vergouw. Zij exposeert haar 

stillevens van 10 september tot 
10 november in het gemeente-
huis. Te zien zijn werken waar-
bij het fraaie kleurgebruik en de 
precieze uitwerking van de de-
tails het meest opvallend zijn. 
Lees het hele verhaal in deze edi-
tie van de Uitgeester Courant. 

Uitgeester aangehouden 
na plegen huiselijk geweld
Uitgeest - Vrijdagnacht 27 au-
gustus rond 3.20 uur heeft de 
politie in Alkmaar op straat een 
22-jarige man uit Uitgeest aan-
gehouden nadat hij zijn vriendin 
had mishandeld. De vrouw liep 
een opgezet jukbeen en een be-
bloed gezicht over. Ze was, toen 
de ambulance kwam, amper 
aanspreekbaar. In het ziekenhuis 
kwam ze weer bij. 
Ze wilde geen aangifte doen te-

gen haar vriend, maar de politie 
heeft hem toch aangehouden en 
start een onderzoek. 

Notariaat IJmond Noord.nl
(of www.NIJN.net)

Goed, Goedkoop en Snel
(zie de website)

Uw adres voor zaken die als standaard zijn aan te merken

Het alternatief in uw regio

Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

OPEN DAG
Zondag 5 september
van 11.00 tot 14.00 uur

Bonhoeffer College
www.plusactiviteiten.nl

Tel: 0251 - 67 18 37

Goud voor Roos Broek!
Uitgeest - De Nederlandse hoc-
keymeisjes kregen zaterdag een 
heldenonthaal op Schiphol. Het 
team heeft in Singapore goud 
gehaald op de Olympische Spe-
len Jeugd die van 14 tot en met 
16 augustus werden gehouden.
 
In het hockeytoernooi kwam een 
speciale Jeugd Olympische Se-
lectie in de leeftijdscategorie 16-
17 jaar uit. En een van de speel-
sters was de zestienjarige Roos 
Broek uit Uitgeest. Roos speelt 
voor HC Bloemendaal. 
In een spannende finale werd 
Argentinië met 2-1 verslagen. 
(Foto: KNHB).

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

tot ziens bij

Kijk voor meer specialiteiten op www.kuilmanbanket.nl

Deze week

Frambozen 
Yoghurtslof

frisse yoghurtvulling,
afgewerkt met verse frambozen,
bosbessen en bramen  6,95€ 7,95
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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.

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp
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Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
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Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Bizetstraat Castricum: gecas-

treerde kater, Pers, crêmekleurig, 
bruine oren staart en kniekou-
sen, 11 jaar, Babs.

Gevonden:
Nuhout v.d.Veenstraat Castri-
cum: klein zwart poesje met  
zwart kitten. 
De Santmark Castricum: wit-
te poes met zwarte vlekken op 
kop en rug, zwarte staart. Bree-
deweg Castricum: jong krielkip-
je, fazantkleur, geringd.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
20-08-2010: Huub Huibert Ge-
rardus, zoon van J.J. Wijker en 
A.E. Castricum, geboren te Cas-
tricum. 21-08-2010: Tijn, zoon 
van R. Bangma en S. Verlaat, ge-
boren te Beverwijk. 22-08-2010: 
Hannah Adriana, dochter van E. 
Snel en D. van Wijngaarden, ge-
boren te Castricum. 22-08-2010: 
Feline Esmée, dochter van N. van 
Graas en M.T. van der Galiën, ge-
boren te Castricum. 23-08-2010: 
Benthe Veronica, dochter van 
B.T.J. Kuilman en F. de Witt Ha-
vers, geboren te Alkmaar. 24-
08-2010: Julia, dochter van J.D. 
Loots en C. Lodewijks, geboren 
te Beverwijk.

Wonende te Limmen:
21-08-2010: Anouk Maria, doch-
ter van J.P.H. de Nijs en B.M.C. 
Winder, geboren te Limmen.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
24-08-2010: van Dijk, Maarten 
en Spaargaren, Willemijn, bei-
den wonende te Castricum. 25-
08-2010: van Olffen, Justin A. 
en Kaasenbrood, Anne G.S., bei-
den wonende te Limmen. 25-08-
2010: Sassu, Walter J. en Friggia, 

Milena, beiden wonende te Lim-
men.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
20-08-2010: van Rij, Edwin en 
van Olphen, Natascha, beiden 
wonende te Uitgeest. 25-08-
2010: Kaandorp, Jeroen P. en van 
der Ploeg, Sophia P., beiden wo-
nende te Limmen. 25-09-2010: 
de Graaf, Eric en Zeegers, Eli-
se M., beiden wonende te Cas-
tricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
20-08-2010: Broerse, Jan, oud 
83 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met E. Herling. 
23-08-2010: Vervoort, Antoni-
us M., oud 84 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met R. Leije-
naar.

Wonende te Limmen: 
22-08-2010: Kroone, Elisabeth 
H.M., oud 75 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
R.C. Pronk. 
Wonende te Bakkum:
25-08-2010: Hazewindus, Wil-
lem G.A., oud 66 jaar, overleden 
te Bakkum, gehuwd met H.W.M. 
Jonkman.

Politie waarschuwt voor 
mechanische parkeerschijf
Regio - De politie waarschuwt 
automobilisten om geen gebruik 
te maken van een mechanische 
parkeerschijf. Wie dat toch doet 
loopt de kans op een bekeuring 
van 240 euro.
Medewerkers van de politie en 
parkeercontroleurs van de ge-
meenten komen steeds vaker 
auto’s tegen waar een mecha-
nische parkeerschijf achter het 
voorraam ligt. Het gaat hier om 
schijven waar een motortje ge-
koppeld is aan de schijf. Hier-
door draait de schijf heel lang-
zaam en wordt de ingestelde tijd 
steeds ietsje vooruit geschoven 
en valt de parkeertijd altijd bin-

nen de ingestelde tijd. Door Eu-
ropese wetgeving zijn mecha-
nische schijven op zich toege-
staan. Daarbij is het wel verplicht 
om de schijf stil te zetten op het 
moment dat er wordt geparkeerd 
in een parkeerzone. De wetgever 
stelt het immers verplicht dat de 
tijd van aankomst ingesteld moet 
worden.
Politie en parkeercontroleurs zijn 
extra alert op mechanische schij-
ven. Door een auto twee keer te 
controleren kan eenvoudig wor-
den vastgesteld of de schijf mee-
draait. In dat geval wordt een be-
keuring uitgeschreven. Het boe-
tebedrag bedraagt 240 euro.

Zomerstorm houdt huis
Castricum - Tijdens de nacht van zondag op maandag stormde het 
flink. Diverse bomen werden geveld, waaronder deze in de Bredero-
destraat. De brandweer heeft hem later verwijderd. 

Tips voor de redactie kunt u mailen 
naar info@castricummer.nl
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Iskra presenteert weer 
boeiend concertseizoen
Castricum - Het nieuwe Iskra 
programmaboekje voor het con-
certseizoen 2011 is nu beschik-
baar voor alle concertliefhebbers. 
Men vindt er alle informatie over 
de jonge musici en de tien bijzon-
dere en verassende concerten in 
de Iskra Jazzclub @ Blinckers en 
Iskra Monumentconcerten klas-
siek en wereldmuziek door jong, 
professioneel top-muziektalent. 
Prettig geprijsd en lekker dicht-
bij huis: voor jazz in de Duinzaal 
van restaurant Blinckers op de 
strandopgang en voor klassiek 
in de Dorpskerk in het dorpshart 
van Castricum. Muziekfragmen-
ten voorproeven kan op de Plus-
activiteiten Open Dag op zondag 
5 september van 11.00 tot 14.00 
uur, Bonhoeffer College, Pieter 
Kieftstraat 20 in Castricum.
Het eerste Iskra Monumentcon-
cert is op zaterdag 2 oktober 
met een Spaans en latin folkpro-
gramma. Kort hierna op zaterdag 

9 oktober opwindende jazzswing 
in Jazz Meets Klezmer met de fe-
nomenale pianist Leon Gurvitch 
en zijn Project.
Een staartje Chopinjaar 2010 tij-
dens de Klassieke Muziekweek 
in de Iskra Monumentconcerten: 
mazurka’s, nocturnes en prelu-
des vertolkt door Chopinspeci-
alist, de Indiase pianist Seenu 
Singh op zaterdag 6 november. 
Een must voor de vele Honga-
rije liefhebbers is het Lumaka 
Ensemble. Zeker niet te missen 
is internationaal toppianiste Ni-
no Gvetadze die voorjaar 2011 
haar opwachting maakt, vooraf-
gegaan door pianowonderkind 
Martin Oei (14.). Verder violiste 
Joanna Wronko, pianiste Hanna 
Shybayeva met strijktrio en het 
Susanne Alt Quartet. 
Men kan alles via www.iskra.nl 
bekijken en tevens kaarten  be-
stellen; zo ook bij het Iskra se-
cretariaat (tel. 0251 674379).  

Jazz-saxofoniste Susanne Alt, op 5 februari bij Iskra Jazzclub, siert de 
cover van het Iskra programma 2011. 

Trio Dekker treedt op
Bakkum - Op zaterdag 4 sep-
tember wordt in Het Oude Thee-
huys voor een muzikale omlijs-
ting gezorgd door Peter Dekker, 
Henk Kerssens,  Letty Dekker en 
Jannie Glorie. Het optreden is 
van 14.00 tot 16.00 uur.

Het repertoire bestaat uit voor-
namelijk eigen Nederlandse 
nummers waarvan enkele met 

zeer actuele inhoud. De tekst is 
van Henk Brandsma met mu-
ziek van Peter Dekker. Peter be-
geleidt zichzelf met gitaar en de 
nummers worden muzikaal on-
dersteund door Henk Kerssens 
met accordeon en Jannie Glorie 
met percussie. Het Oude Thee-
huys is te vinden op het terrein 
van GGZ Dijk en Duin ingang 
Zeeweg in Bakkum. 

Programma 2 sept t/m 8 sept 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

“Salt”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“Letters to Juliet”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“The Last Airbender- 3D”
vrijdag, zaterdag 21.00 uur

zondag & maandag 20.00 uur 
“Inception”

zaterdag & zondag 12.30 uur
woensdag 15.00 uur

“Sammy’s Avonturen (NL) - 3D”
zaterdag & zondag 12.30  uur 
“Cats & Dogs: De wraak 

van Kitty Galore (NL) - 3D”
zaterdag & zondag 16.00 uur 

woensdag 15.00 uur 
“Shrek 4 (NL) - 3D”

zaterdag & zondag 16.00 uur 
“Toy Story 3 (NL) - 3D”

Letters To Juliet 
Zoektocht naar romantiek

De jonge Sophie en haar vriend 
genieten van het rustieke le-
ven in romantisch Verona, Italië. 
Het idyllische stadje van Shake-

Salt met Angelina Jolie
Als CIA-officier heeft Evelyn Salt 
(Jolie) beloofd haar land te die-
nen en eren. Haar loyaliteit wordt 
echter getoetst wanneer een 
overloper haar ervan beschul-
digt een Russische spionne te 
zijn. Salt vlucht. 
Ze gebruikt haar jaren ervaring 

bij de CIA om een arrestatie te 
voorkomen. Salt´s pogingen om 
haar onschuld te bewijzen, lei-
den alleen maar tot twijfel over 
haar motieven, terwijl het onder-
zoek naar haar ware identiteit 
doorgaat duikt één vraag steeds 
op: Wie is Salt?

speare’s Romeo and Juliet in-
spireert Sophie zelfs zich aan te 
sluiten bij de vrijwilligers die te-
rugschrijven op onbeantwoorde 
liefdesbrieven. Die kunnen ver-
liefde zielen achterlaten in een 
muur met de gedachte dat de 
‘secretaressen van Juliet’ ze zul-
len beantwoorden. 
Dan vindt Sophie een brief uit 
1957 in de muur. Het verhaal is 
zo romantisch dat Sophie besluit 
terug te schrijven naar de vrouw 
die de brief ooit in Verona ach-
terliet. 

Leerlingen Augustinus 
helpen het goede doel
Castricum - Op dinsdag 21 
september gaan leerlingen van 
de groepen 3 tot en met 8 zich 
inzetten voor het goede doel: de 
Sport Empowerment Foundation. 
Dit is een stichting die zich in-
zet voor de sportontwikkeling 
op basisscholen en weeshuizen 
in Costa Rica. Deze stichting is 
een initiatief van eindejaarsstu-
denten van het CIOS in Haar-
lem. Het doel van de Sport Em-
powerment Foundation is op een 
educatieve manier de kennis van 
sport te verbreden, en ervoor te 
zorgen dat de kennis overgedra-

gen wordt naar een locatie waar 
dat veel minder is. Daarom is de-
ze sponsorloop georganiseerd. 
De opbrengsten van de sponsor-
loop worden besteed aan sport-
materiaal en het herstellen van 
sportfaciliteiten. De sponsor-
loop vindt plaats vanaf 14.00 uur 
in het Willem de Rijke park. De 
kinderen gaan langs de deuren 
om geld op te halen. Wie iets an-
ders voor de stichting kan bete-
kenen in de vorm van sportma-
teriaal en/of sportkleding neemt 
contact op met Bart Vrijburg 06-
19888428. 

Geheugentraining
Castricum - De SWOA en Stich-
ting Welzijn Castricum starten 
een cursus geheugentraining. 
Daarnaast krijgt men inzicht in 
de werking van het geheugen 
en leert men hoe de hersenen 
herinneringen opslaan en weer 
ophalen.  De cursus bestaat uit 
vijf bijeenkomsten De data zijn 
woensdag 15, 22 en 29 septem-
ber en 6 en 20 oktober tussen 
13.30 en 15.45 uur, kosten zijn 
25 euro. Aanmelden bij de Stich-
ting Welzijn tel. 0251-656562 of 
via info@welzijncastricum.nl. 
De cursus wordt gehouden in ’t 
Kruispunt aan de Mozartlaan in 
Akersloot.

Castricum - Op dinsdag 7 sep-
tember organiseert Goed Con-
tact bij ‘t Stokpaardje in Uitgeest 
de jaarlijkse ‘smakelijke net-
werkavond voor ondernemende 
vrouwen’. Het wordt een bijeen-
komst zonder officieel program-
ma voor leden en niet-leden. Tij-
dens de avond worden tapas in 
acht gangen geserveerd. Vooraf-
gaand aan de maaltijd gaan de 
vrouwen met sloepen het Uit-
geestermeer op. 
Kijk voor meer informatie op 
www.goed-contact.nl.

Goed Contact

Limmen - De Wijze Vrouwen-
cirkel wordt gevormd door een 
aantal vrouwen die regelmatig 
bij elkaar komen, elkaar ontmoe-
ten en inspireren, ervaringen uit-
wisselen en elkaar steunen. De 
inhoud van de bijeenkomsten 

Wijze vrouwen wordt gezamenlijk bepaald. 

De bijeenkomsten vinden plaats 
op woensdagavond van 19.30 tot 
21.00 uur. 
Aanmelden via tel.: 072-5051147, 
j.bosmandraai@quicknet.nl. Lo-
catie: Atelier Schoolweg 7, Lim-
men. 
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Rotary Club Castricum maakt kinderen blij 
Castricum - Fietsers van de Ro-
tary Club Castricum beklommen 
afgelopen jaar de Alpe d’Huez. 
Het doel was een geldinzame-
lingsactie voor het fonds Kinde-
ren Kankervrij – ‘KiKa’. De snel-
ste renner kwam in 01:11:55 bo-
ven, de langzaamste in 01:55:05. 
Het verschil tussen beide ren-
ners 00:44:50.
Dit jaar willen deze leden hun 
grenzen verder verleggen en 
daarom zal op 16 september 

door zes fietsers van de RC Cas-
tricum, de Mont Ventoux worden 
beklommen. De rit vanuit Bédoin 
wordt als zwaarste van de drie 
mogelijke trajecten naar de top 
gezien, maar het is wel deze rou-
te die zal worden volbracht! En 
met een lengte van 22,7 km be-
duidend zwaarder dan de Alpe 
d’ Huez!
Deze gezamenlijke inspanning 
wordt wederom gekoppeld aan 
het inzamelen van geld voor een 
goed doel: Deze keer zal de op-

brengst in zijn geheel worden 
gebruikt voor het organiseren 
van een feestmiddag voor kin-
deren van acht tot en met twaalf 
jaar, uit de gemeente Castricum: 
Kinderen, die door omstandig-
heden wel eens een feestelijke 
middag mogen meemaken. Het 
zal in het voorjaar van 2011, de 
derde feestmiddag worden die 
leden van de Rotary Club samen 
met een 30-tal kinderen door-
brengen. In de afgelopen twee 
jaren is gebleken, dat er wel de-

gelijk behoefte bestaat aan zo’n 
feestmiddag en beide keren was 
het een groot succes!
Ook nu zullen de tijden van de 
renners nauwkeurig worden ge-
noteerd en zijn die tijden ge-
koppeld aan de inzamelingsac-
tie, want aan het publiek de uit-
daging: Voorspel het verschil in 
tijd tussen de snelste en de lang-
zaamste renner die bovenkomt!  
Voor die voorspelling vraagt de 
club een minimum bedrag van 
10 euro. Degene die de juiste 

verschiltijd voorspelt, of die daar 
het dichtst bij zit, wordt door de 
Rotary Club eveneens verwend.
Men kan de voorspelde verschil-
tijd (xx:xx:xx) onder de vermel-
ding van naam, per e-mail op-
geven op: race.ventoux@gmail.
com.  Het bijbehorende spon-
sorgeld kan men overmaken op 
bankrekening nr. 33.64.55.402 
t.n.v. ‘Penningmeester Rotary-
club Castricum’, onder vermel-
ding van ‘Mont Ventoux’.

Tijdens Monumentendagen
Rondgang met toelich-
ting bij de Oude Knegt
Akersloot - De Oude Knegt aan 
de Pontweg-noord in Akersloot 
doet actief mee aan de Natio-
nale Monumentendagen op za-
terdag 11 en zondag 12 septem-
ber. De internationaal erkende 
molendeskundige Nico Jurgens 
uit Hoorn is beide dagen aan-
wezig om meer te vertellen over 
de bouwkundige bijzonderheden 
van molens. Hij maakt daarvoor 
met de bezoekers een rondgang 
om- en in de molen.
Nico Jurgens heeft een onder-
zoek- en  adviesbureau; gespe-
cialiseerd in molens, landelijke 
en middeleeuwse bouwkunst. 
Hij publiceert veel over dit on-
derwerp en geeft overal in het 
land lezingen. Nico Jurgens was 
ook betrokken bij de herbouw 
van De Oude Knegt, hij maakte 
de bestektekeningen en de be-
schrijving van alle bouwkundige 
onderdelen.
Bij zijn rondleidingen gaat Nico 

Jurgens met name in op de tech-
niek en het vernuft dat door vo-
rige generaties bij de bouw en 
werking van molens is toege-
past. Veel mensen zien molens 
nu vooral als monumenten, maar 
in feite waren het werktuigen 
waarbij het praktisch gebruik 
voorop stond. Bij de Oude Knegt, 
een nog werkende korenmolen, 
is dat nog goed te zien.
De rondleidingen met lezing 
starten vanaf 14.00 uur elk heel 
uur vanuit het molenaarshuisje. 
Zowel op zaterdag als op zon-
dag. Aanmelden is niet nood-
zakelijk. Bij voldoende wind zal 
de molen draaien en meel wor-
den gemalen. Deelname aan de 
rondgang is gratis.
Meer informatie over Nico 
Jurgens: www.molenbehoud.nl.
Meer informatie over De Oude 
Knegt: www.suam.nl
Alles over Monumentendagen: 
www.openmonumentendag.nl.

Nico Jurgens.

Castricum - In het Annie M.G. 
Schmidt jaar besteedt ook Ra-
dio Castricum 105 aandacht aan 
de zo succesvolle schrijfster van 
talloze boeken, gedichten, musi-
cals, radio- en televisieseries.

In deze speciale uitzending op 

Annie M.G. Schmidt op 
Radio Castricum 105

zondag 5 september van 13.00 
-14.00 uur zullen de cabaretière 
Margreet van Weeren en verha-
lenverteller Dick Groot, die on-
langs nog heeft deelgenomen 
aan de Annie M.G. Schmidt mid-
dag in theater de Vest, versjes, 
gedichten en verhalen laten ho-
ren van ‘Onze Annie’.
Dit aangevuld met bekende en 
minder bekende liedjes uit haar 
omvangrijke repertoire wordt 
een mooie hommage aan deze 
veelzijdige schrijfster.

De uitzendingen van Radio Cas-
tricum zijn te beluisteren in de 
ether op 105.0 FM en op de ka-
bel op 104.5 FM in Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de. Op internet via www.castri-
cum105.nl.

Castricum - Voor 70-plussers 
uit Castricum en omstreken is 
er op 10 september gelegenheid 
om zich medisch te laten keu-
ren wanneer de geldigheid van 
het rijbewijs in 2010 verloopt. De 
keuring vindt plaats in Stichting 
Welzijn Castricum gebouw Gees-
terhage, Geesterduinweg 5.
De daaropvolgende keuringsda-
ta zijn: 8 oktober, 12 november 
en 10 december.
Men dient zich vooraf aan te mel-
den bij het afsprakenbureau van 
Regelzorg via tel. 088 – 2323300. 
De rijbewijskeuring kan al een 
jaar voor het aflopen van de gel-
digheid van het rijbewijs worden 
gedaan. Ook automobilisten jon-
ger dan 70 jaar met rijbewijs C/
D kunnen van deze keuring ge-
bruik maken. Online een af-
spraak maken kan ook via www.
regelzorg.nl.

Rijbewijskeuringen 
voor 70-plussers

Castricum - In september start 
internationale dansvereniging 
Igram haar nieuwe dansseizoen. 
Wie van bewegen op muziek 
houdt en kennis wil maken met 
dansen uit andere landen en cul-
turen kan eens langskomen om 
een avond of middag mee te 
doen. De gevorderden dansen 
op maandagavond; de beginners 
en halfgevorderden op dins-
dagavond en iedereen die het 
wat rustiger aan wil doen of lie-
ver overdag danst is welkom op 
donderdagmiddag. Er wordt ge-
danst in de grote zaal van Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6. 
Voor meer informatie: Carine van 
der Geest, tel. 0251-655148 of 
Ineke Spitteler, tel. 0251 653997.

Start nieuw dans- 
seizoen bij IgramStrandpaviljoen Zeezicht in 

‘Ondernemend Castricum’
Castricum - Woensdag 8 sep-
tember is er op Radio Castri-
cum 105 weer een nieuwe af-
levering te beluisteren van ‘On-
dernemend Castricum’. Vincent 
Meurs van Strandpaviljoen Zee-
zicht te Castricum is ditmaal te 
gast in de studio.

Elke eerste woensdag van de 
maand van 19.00 uur tot 20.00 
uur wordt een onderneming uit 
de gemeente Castricum uitgeno-
digd om over zijn/haar bedrijf te 
komen vertellen. Aan bod komen 
onder andere de geschiedenis 
van het bedrijf, het reilen en zei-
len in de huidige tijd en de even-

tuele toekomstplannen. Maan-
delijks zal de Kamer van Koop-
handel een bijdrage leveren voor 
alle ondernemers, waarbij aan-
dacht wordt geschonken aan ac-
tuele onderwerpen en de moge-
lijkheden die de KvK heeft voor 
ondernemers.  

De uitzendingen van Radio Cas-
tricum 105 zijn te beluisteren in 
de ether op 105.0 FM en op de 
kabel op 104.5 FM in Bakkum 
en Castricum en 89.0 FM voor 
Akersloot, Limmen en De Wou-
de. 
Op internet www.castricum105.
nl.
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Ria Vergouw exposeert
Uitgeest - Fijnschilderes Ria 
Vergouw-Zonneveld exposeert  
stillevens van 10 september tot 
10 november in het gemeente-
huis van Uitgeest. Te zien zijn 
werken waarbij het fraaie kleur-
gebruik en de precieze uitwer-
king van de details het meest 
opvallend zijn. 

“O, dat wil ik ook!, dacht Ria 
toen zij in het Molenmuseum de 
Zaanse landschappen zag van 
kunstschilder Jan Groenhart. Zij 
maakte kennis met kunst toen 
zij verkering kreeg met grafisch 
vormgever Sopke, haar latere 
echtgenoot. Zijn vader was de in 
de Zaanstreek bekende schilder 
en beeldhouwer Bram Vergouw. 
Na cursussen grafische tech-
niek, aquarelleren en acryl, bleef 
zij zoeken naar een eigen stijl. 
“Ik heb ook les gehad van mijn 
zwager Jan-Kees Vergouw, die 
beeldend kunstenaar was. Toen 
werkte ik nog met grove kwas-
ten. Opvallend was dat ik daar-

mee toch de details van een af-
beelding probeerde weer te ge-
ven.” Toen kwam Ria in aanra-
king met het werk van Henk Hel-
mantel. “We waren op een zon-
dag in de buurt van zijn museum, 
maar Helmantel had geen zin in 
een rondleiding. Hij ging lie-
ver naar de kerk. Toen zei ik dat 
we helemaal uit Zaandam wa-
ren gekomen. Hij vroeg of dat de 
waarheid was en ik moest toe-
geven dat we in de buurt kam-
peerden. En omdat ik toen eerlijk 
was, liet hij ons binnen om zon-
der zijn begeleiding rond te kij-
ken, zo goed van vertrouwen was 
hij. Dat kwam hem later duur te 
staan toen uit de expositieruimte 
37 schilderijen, bronzen beeld-
jes en antieke voorwerpen wer-
den ontvreemd.” Dwalend langs 
het werk van Helmantel werd Ria 
getroffen door zijn werk. “Ik was 
verbijsterd! Ik had een camera 
mee, maar ik vergat helemaal fo-
to’s te nemen.” Later ontdekte zij 
nog een inspiratiebron; de stil-

levens van fijnschilder Annelies 
Jonkhart. In 1990 exposeerde zij 
voor de eerste keer op de Zaan-
se Schans. 

Potten van keramiek, die haar 
dochter Marieke maakt, fles-
jes met een mooie vormgeving, 
allerlei groenten, rozenbottels, 
bloemen, besjes, eieren; de af-
beeldingen zijn natuurgetrouw 
te zien op ware grootte. De ta-
ferelen zijn zonder uitzondering 
harmonieus weergegeven en to-
nen een sprankelende kleuren-
keuze. Ria heeft veel geëxpo-
seerd, onder andere in het Paleis 
van Justitie in Den Haag, de Brit-
se Club in Sociëteit De Witte in 
Den Haag en de Jan van Goijen-
kliniek in Amsterdam. En natuur-
lijk tijdens de jaarlijkse kerstex-
positie van de Zaanse Schilders-
kring waarbij ze al vijftien jaar 
actief lid is. De expositie in het 
gemeentehuis van Uitgeest is tij-
dens openingsuren te bezoeken   
tot 10 november. 

Kostuumdrama en spanning 
te zien in Filmhuis De Zwaan
Uitgeest - Na een korte zo-
merstop opent het Filmhuis De 
Zwaan in september weer de 
deuren. Het nieuwe seizoen be-
gint op vrijdag 10 september met 
de Britse kostuumdrama The 
Dutchess. Op zondag 26 sep-
tember wordt Millennium II: De 
vrouw die met vuur speelde, ver-
toond, in navolging op Millenium 
I, die eerder dit seizoen in het 
Filmhuis is vertoond. Begin okto-
ber kan men het derde en laatste 
deel verwachten.

De film ‘The Dutchess’ vertelt het 
waargebeurde verhaal van Geor-
giana Spencer (Keira Knightley), 
de meest fascinerende vrouw 
van de 18e eeuw - beroemd om 
haar schoonheid en charisma, 
berucht om haar extravagantie 
- trouwt op zeer jonge leeftijd 
met de veel oudere hertog van 
Devonshire (Ralph Fiennes), om 
vervolgens de liefde van het volk 
te winnen, maar niet die van haar 
man. Als de hertog een affaire 
begint met haar goede vriendin 

Bess, begint Georgiana een ge-
passioneerde verhouding met de 
jonge graaf Grey, de grote liefde 
van haar leven.
‘Millennium 2: De Vrouw die met 
Vuur Speelde’ is het tweede deel 
uit de Millennium-trilogie van de 
Zweedse schrijver Stieg Larsson. 
Het tijdschrift Millennium is be-
zig met een reportage over ille-
gale vrouwenhandel. Vlak voor-
dat de uitgave met het artikel 
wordt uitgegeven, worden de be-
treffende journalist en zijn vrien-
din bruut vermoord. Niet lang 
daarna wordt de reclasserings-
ambtenaar van Lisbeth Sallan-
der ook dood aangetroffen, vast-
gebonden aan zijn bed en door 
het hoofd geschoten. Uiteraard 
is Lisbeth meteen de hoofdver-
dachte. Mikael Blomkvist gaat 
op eigen houtje op onderzoek uit 
om haar te vinden.
Beide films beginnen 20.15 uur. 
Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt en kosten 5 
euro, inclusief een kopje koffie of 
thee vooraf. 

Cursussen architectuur 
en kunstgeschiedenis
Uitgeest - Wonen in de twintig-
ste eeuw. Dat is het onderwerp 
van een cursus die gegeven 
wordt in De Nieuwe Kuil. Docent 
Geert van Boxtel vertelt: “Tegen-
woordig is alles om ons heen 
vormgegeven, en dat geldt zeker 
ook voor onze eigen woonom-
geving. Sinds het begin van de 
afgelopen eeuw werd de volks-
huisvesting een ontwerpopgave 
van belang, en ontstond er een 
nieuw type appartementenbouw. 
Hierdoor veranderde de stedelij-
ke ruimte drastisch. Daarnaast 

blijft het vrijstaande woonhuis 
de opdracht bij uitstek waarmee 
architecten zich profileerden en 
anderen hebben beïnvloed. Ook 
design, objecten ontworpen voor 
industriële productie, wordt in 
de woning meer bepalend.” Tij-
dens zeven dialezingen maken 
de deelnemers kennis met toon-
aangevende voorbeelden voor 
stedebouw, architectuur en inte-
rieur, die een belangrijke rol spe-
len in de omgeving. 
De Nieuwe Kuil is te vinden op 
de Hogeweg 8, Uitgeest. De 

cursus begint om 20.00 uur op 
maandagavond vanaf 4 oktober. 
Meedoen kost 60 euro. Facul-
tatief een bezoek aan een pas-
sende lokatie op zaterdag 28 no-
vember. 
De cursussen Afbeelding van 
ruimte, architectuur en land-
schap III en Paleizen van de is-
lam en organische/ expressio-
nistische architectuur worden 
gegeven in De Pelikaan, Kervel-
straat 165a, Krommenie op de 
dinsdagmiddag vanaf 28 sep-
tember. Exclusief een eventueel 
bezoek aan een passende loka-
tie, mogelijk op 14 december. 

Meer informatie bij Geert van 
Boxtel, 020.6169353, ervaring@
tiscali.nl.

Albrink en Hofstra openen 
theaterseizoen De Zwaan
Uitgeest - Theater de Zwaan start het theaterseizoen op zondag 12 
september om 15.00 uur met een optreden van Regina Albrink en 
Klaas Hofstra over componist Franz Liszt. Voorverkoop bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 te Uitgeest en voor aanvang voorstelling. 

Uitgeest - In samenwerking met 
huisartsenpraktijk Broekpolder, 
Heemskerk start de ledenservice 
van ViVa! Zorggroep op 23 sep-
tember de Stivoro ‘Pakje Kans’ 
groepstraining ‘Samen stoppen 
met roken’. Voorafgaand aan de 
start van de cursus worden er 
vrijblijvende en gratis toeganke-
lijke  voorlichtingsbijeenkomsten 
gegeven over stoppen met ro-
ken. Deze bijeenkomsten vinden 
plaats op woensdag 8 september 
15.00 uur in Zorgcentrum Gees-
terheem, Uitgeest. Aanmelding 
bij SenZ, telefoon 088-9958822 
of via www.senzpas.nl.

Stoppen met roken

Uitgeest - Op zondag 5 sep-
tember is er weer een koffer-
bakmarkt tussen 9.00 uur en 
15.30 uur op de parkeerplaats bij 
Bob’s. Wie ook spullen wil ver-
kopen kan contact opnemen via 
www. kofferbakmarkt.com. Het 
publiek heeft gratis toegang. 

Kofferbakmarkt
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Vergadering Commissie samenleVingszaken

De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare 
vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis op 
maandag 6 september. De vergadering begint om 20.00 
uur en op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
- Inhoudelijke en financiële verantwoording 2009 van

het Jeugd Interventie Team Midden-Kennemerland.
- Maatschappelijke begeleiding vluchtelingen in 2011.
- Uitgeest centrumgemeente voor maatschappelijke

opvang vluchtelingenwerk.
- Resultaten klanttevredenheidsonderzoek Wwb 2010.
- Verantwoording uitvoering Wmo 2009.
- Financiële bijdrage voor de Stichting Voedselbank

IJmond-Noord.
- Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog.

Vergadering Commissie grondgebiedzaken

De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare 
vergadering in de raadzaal van het gemeentehuis op 
dinsdag 7 september. De vergadering begint om 20.00 
uur en op de agenda staan onder meer de volgende 
onderwerpen:
- Aanpassen verordeningen in verband met de

invoering van de Wabo.
- Verkavelingsplan HMS.
- Sternstraat 2a, ontwerp-projectbesluit voor wijzigen

woning.
- Ontwerp-projectbesluit Busch en Dam 8,

bouw woonboerderij met vier woningen.
- Projectbesluit Haverkamplaan 50, bouw woning.
- Ontwerp-bestemmingsplan Meerpad.
- Voorstel geen aansluiting te zoeken bij Nationaal

Landschap Laag Holland.

Plaatsen afValContainer

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat toestemming is verleend aan de heer J. N. 
Olsthoorn voor het plaatsen van een afvalcontainer na-
bij het perceel Kemphaanstraat 12 voor de periode van 
20 augustus t/m 3 september 2010. Aan deze toestem-
ming zijn voorwaarden verbonden.

Plaatsen Container

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat toestemming is verleend aan Aannemings-
bedrijf F.W. Onrust voor het plaatsen van een container 
op het trottoir van de Wittevenstraat, nabij de kopgevel 
van het perceel Bergvenstraat 16 voor de periode van 
19 augustus t/m 10 september 2010. Aan deze toe-
stemming zijn voorwaarden verbonden.

ontheffing sluitingsuur

De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat bij-
zondere ontheffing sluitingsuur is verleend aan Bob’s 
Party Palace Uitgeest (Bob’s Saloon / Planet Bob’s), 
gevestigd aan de Westerwerf 1, voor de volgende ge-
beurtenis: Hardcore Party voor de nacht van 10 op 11 
september tot 05.00 uur.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijk-
heden tot het indienen van een bezwaarschrift tegen 
deze ontheffing en bovengenoemde vergunningen zijn 
verkrijgbaar bij het Stafbureau. Een bezwaarschrift 

dient binnen zes weken na verzenddatum ontheffing of 
verlening toestemming te worden ingediend en gericht 
te worden aan de burgemeester.

ontVangen bouwaanVragen

BL 2010-036 Kleis 115 Uitbreiden woning
en plaatsen berging

BR 2010-060  Castricummerweg 10
Vergroten berging

BL 2010-035 Langebuurt 69 Uitbreiden woning 
BL 2010-064 Burg. van Roosmalenstraat 7

Legaliseren carport 
BL 2010-065 De Dadelboom 83

Vernieuwen berging
B2 2010-003 Sternstraat 2a Oprichten woning

ontVangen slooPaanVraag

SA 2010-007 Klein Dorregeest 13
Slopen van de woning

Deze kennisgevingen houden niet in dat de vergunnin-
gen ook worden verleend.

afgegeVen bouwVergunning met
ontheffing Van het bestemmingsPlan

Verzenddatum
01-09-2010 J.E. de Witstraat 42 Plaatsen erker 
01-09-2010 Zwartevenstraat 15 Plaatsen erker
01-09-2010 Zwartevenstraat 13 Plaatsen erker
01-09-2010 Weth. Zonneveldstraat 20

Plaatsen
dakopbouw

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een beroepschrift tegen (een van) deze besluiten 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een 
beroepschrift dient binnen zes weken na verzend-
datum 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 03 september 2010 liggen in 
verband met een voorgenomen ontheffing van het 
geldende bestemmingsplan (artikel 3.6. van de Wet 
ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de af-
deling Publiekszaken het volgende ontwerpbesluit en 
bijbehorende stukken ter visie:
BR 2010-033 Klein Dorregeest 13 Oprichten woning 
Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn 
eventuele zienswijzen over een ontwerpbesluit mondeling 
of schriftelijk naar voren brengen. Zienswijzen dienen te 
worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, t.a.v. 
afdeling Publiekszaken, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.

terinzagelegging, Verzoek om
ontheffing

Met ingang van vrijdag 03 september 2010 liggen in 
verband met een voorgenomen ontheffing van het 
geldende bestemmingsplan (artikel 3.23. van de Wet 
ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de af-
deling Publiekszaken het volgende ontwerpbesluit en 
bijbehorende stukken ter visie:
BL 2010-051 Veenislaan 31 Uitbreiden woning
Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn 
eventuele zienswijzen over een ontwerpbesluit mondeling 
of schriftelijk naar voren brengen. Zienswijzen dienen te 
worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, t.a.v. 
afdeling Publiekszaken, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.
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Kaandorp snelste vanuit Duffel
Castricum - Op de vlucht van 
Duffel werd het een natte be-
doening. Toen men hoorde dat 
de duiven om 7.50 uur gelost wa-
ren, werden vele liefhebbers on-
gerust. ‘Als dat maar goed af-
loopt’ was bij velen de kreet. De 
liefhebbers die hun hart vasthiel-
den, omdat ze dachten dat het op 
een rampvlucht zou uitdraaien, 
hadden die onrust niet hoeven te 
hebben. De duiven hebben zich 
uitstekend tussen de buien door 
naar huis kunnen manoeuvre-
ren. Met snelheden die schom-
melden rond de 85 kilometer per 
uur waren de prijzen binnen een 
half uurtje verdiend. 
Het was Jaap Kaandorp die de 
eerste prijs verdiende met zijn 
jonge doffer de NL10-1557153. 
De duif landde om 9.49.19 uur op 
de klep van zijn hok. Jaap die na 
een moeizame start eindelijk zijn 
duiven in vorm heeft gekregen 

om mee te doen voor de eerste 
prijzen. De tweede duif was van 
Anton Tromp en derde werd Ni-
co de Graaf. De vierde plaats 
was voor Cees de Wildt en vijfde 
werd Gerhard Tromp.
Verder in de top tien vindt men 
duiven terug van Arie Hageman, 
Piet Verduin en Sander de Graaf.
Voor de laatste jonge duiven-
vlucht  reed de duivencontainer-
wagen naar het Frans Morlin-
court, 365 kilometer vanaf Cas-
tricum. Hier werden de deu-
ren om 7.45 uur opengetrokken 
en stormden de duiven richting 
Noord-Holland.
Gerhard Tromp zag zijn jon-
ge duivin NL10-1557284 om 
12.01.41.uur op de klep landen.
Tweede werd Cees de Wildt en 
derde Anton Tromp.
Door deze overwinning werd 
Gerhard ook de jonge duiven 
kampioen.

Lossing van de duiven na het transport.

Castricum - Badminton, het is 
een sport die wij allemaal ken-
nen. Op het strand, in de tuin of 
op de camping, iedereen heeft 
wel eens een shuttle heen en 
weer geslagen. Het is dan ook 
een van de populairste sporten 
ter wereld omdat het een uiter-
mate geschikte sport is voor al-
le leeftijdsgroepen en spelni-
veaus. Maar velen weten niet dat 
deze sport tot de snelste en in-
tensiefste indoorsport ter wereld 
behoort. Omdat de badmintons-
huttle niet de grond mag raken, 
vereist dit goede reflexen en een 
behoorlijk potje conditie. Een-
maal serieus bij onze gezellige 
vereniging een shuttle te hebben 
geslagen, zullen de meesten de 
associatie met de camping niet 
meer maken. 
Bij Badmintonclub Castricum 
wordt het sporten gecombi-

Sporten met plezier en gezelligheid 
bij Badmintonclub Castricum

neerd met plezier en gezellig-
heid. Er bestaat ’s avonds zowel 
de mogelijkheid tot trainen als 
vrijspelen. De senioren spelen 
op maandagavond in Sporthal 
De Bloemen van 19.30 tot 23.00 
uur en eenieder kan komen en 
gaan wanneer dat voor hem of 
haar het beste uitkomt. Ieder lid 
krijgt een spelerspas die op ver-
schillende tijden op het spelers-
bord gehangen kan worden. Zo 
ontstaan steeds nieuwe partijen 
met steeds verschillende spelers 
en na 20 minuten wordt er weer 
opnieuw op het spelersbord ‘af-
gehangen’.  

Om iedereen die voor het eerst 
gaat spelen de belangrijkste be-
ginselen en spelregels bij te 
brengen wordt een beginner-
training verzorgd. Zo kan men 
na een paar keer trainen al leu-

ke partijen spelen. Voor ieder-
een die zich daarna nog verder 
wil bekwamen is er de mogelijk-
heid om mee te doen aan de re-
creantentraining. 
Een paar keer per jaar worden er 
ook toernooien georganiseerd, 
voor de gezelligheid, maar ook 
om de krachten te meten en aan 
het eind van het seizoen vinden 
traditioneel de clubkampioen-
schappen plaats. 
Badmintonclub Castricum heeft 
ook teams die uitkomen in de 
competitie. De vereniging is al-
tijd op zoek naar gemotiveerde 
spelers die al langer badminton 
spelen om de competitieteams 
te versterken. Dit kan als vas-
te speler(ster) of als invaller. De 
competitiespelers trainen iede-
re woensdagavond van 21.00 tot 
22.30 uur in sporthal de Bloemen 
in Castricum. 
De jeugd speelt op maandag-
middag 16.30-18.00 uur. Tevens 
trainen zij op de woensdag en 
ook de jeugd speelt competitie. 
Om de sfeer te proeven bij de 
club kan er twee keer gratis wor-
den meegespeeld. Rackets hier-
voor zijn in de zaal aanwezig. Het 
is raadzaam om tevoren even 
contact op te nemen met de le-
denadministratie. 

Voor meer informatie: www.bc-
castricum.nl of Dennis van Vel-
zen, tel. 0251-672552. Langs-
komen op de speelavond of 
speelochtend kan natuurlijk ook. 
Er is altijd wel iemand om vragen 
te beantwoorden.

Peuter- en kleuterballet in Castricum

Castricum - Er zijn open les-
weken bij Balletstudio Jacque-
line Burger van 1 tot en met 18 
september. Er starten nieuwe 
lessen voor kleuters op woens-
dag en zaterdag. Peuterdans is 
nieuw op het rooster voor de za-
terdag. Peuters en kleuters be-
ginnen spelenderwijs door het 

gebruik van kinderliedjes en ver-
halend dansspel. Er zijn groeps-
lessen voor alle niveaus van de 
basisschool en het voortgezet 
onderwijs. Een klassieke basis 
die de spierkracht goed ontwik-
kelt, is altijd een vereiste bij een 
vakopleiding voor dans of musi-
cal. Voorbereiding voor audities 

van de vakopleiding zijn mogelijk 
met een ‘Stoomcursus’ op basis 
van twee lessen per week. De 
afgelopen jaren gingen verschil-
lende leerlingen naar de vakop-
leiding in Amsterdam, zowel voor 
klassiek als voor musical. 
In juni 2011 zal er weer een leuke 
afsluiting van het seizoen gehou-
den worden, waaraan elke leer-
ling mee mag doen. Het is geen 
probleem voor nieuwe leerlingen 
om bij bestaande groepen in te 
stromen. Iedereen doet aan het 
eind van het seizoen mee aan de 
eindpresentatie.
Sinds 1995 is Balletstudio Jac-
queline Burger het vertrouwde 
adres voor klassiek ballet - jazz 
dance en tap. Er zijn al vele suc-
cesvolle voorstellingen en pre-
sentaties op het theaterpodium 
gebracht. De balletstudio werkt 
met een gegradeerd lessysteem 
en is daarmee uniek in Castri-
cum en omgeving. Vanaf groep 3 
sluiten leerlingen hun niveau af 
onder begeleiding van een bal-
letpianist. 
Voor info kan men bellen naar 
023 – 536 1009, mailen naar bsj-
burg@zonnet.nl of kijken op de 
vernieuwde website www.Ballet-
studioJacquelineBurger.nl.

Voetbalfreestyleshow
Castricum - Afgelopen zon-
dag was in sporthal De Bloemen 
de finaledag van de Cal Street 
League 2010. Dit door stichting 
Welzijn georganiseerde toer-
nooi was weer een goed succes, 
teams uit Castricum en Limmen 
streden om de beste straatvoet-
balploeg van de Cal-gemeente. 

Het ging met name om het free-
style-voetbal, kunstjes doen met 
de bal en een punt maken door 
middel van een zogenaamde 

‘panna’: iemand door de benen 
spelen en daarna in balbezit blij-
ven. Kunstjes doen met de bal is 
zeker zo belangrijk als scoren. 
Een activiteit die jongeren aan-
spreekt. Dit werd ondersteund 
door de supersterren van de Rot-
terdamse voetbalshow van Soc-
cershowdown. Een show waar 
de vele aanwezigen van smul-
den. 
De titelverdediger Limmen is er 
weer in geslaagd de wisselbeker 
mee naar huis te nemen.
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HATHA-YOGA
In Castricum
en Limmen

Tel. 0251-658736
etiers@ziggo.nl

www.
hatha-yogacastricum.nl

AIKIDO
Een Japanse krijgskunst 

zonder competitie en 
geweld. Voor jeugd en 

volwassenen.
Kom voor gratis proefles!  
Locatie’s in Amsterdam, 
Beverwijk & Castricum 

 Info: 020-6175065 
www.aikido-info.nl
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Tuijn wint laatste witvis- 
wedstrijd van het seizoen
Limmen - Zondag 29 augustus 
was de laatste witviswedstrijd 
van dit seizoen, een wedstrijd 
op aantal. Vanwege een over-
gelopen riool in Limmen moest 
men uitwijken naar ander wa-
ter. Achter de golfbaan van Hei-
loo werd een mooi stuk polder-
water gevonden met een diepte 
van ruim een meter. De 15 vis-
sers die deelnamen konden hier 
een behoorlijke vangst boeken. 
De vangst bestond voor een be-
langrijk deel uit blankvoorn en 
ruisvoorn.
Winnaar werd Gerrit Tuijn, die 
maar liefst 81 stuks wist te van-
gen. De strijd om de tweede en 
derde plek in de A-groep was 
spannend en werd door Co 
Duinmeijer beslist. Hij ving er 61 
tegen de 60 stuks van Jan Wal-
ta.
In de B-groep was het Rien 
Faasse die met 72 stuks de winst 
en tevens de titel pakte. Rien vis-
te een sterk seizoen en promo-
veert samen met Rob Jak naar 
de A-groep. De tweede plek was 
voor Kees Levering met 66 stuks. 
De spannende strijd om de der-
de plek was voor de enige dame 
bij de senioren, Mandy Schouws. 
Mandy ving op de staartstek 49 
stuks.
De totale vangst bestond uit 722 
vissen.

Hiermee is de witviscompetitie 

ten einde. In totaal deden 25 vis-
sers mee en was de gemiddelde 
opkomst 15 vissers. Het hoog-
ste aantal vissen in een wedstrijd 
was voor Rien Faasse, die 138 
stuks ving in de openingswed-
strijd in het Stet. In de Ursem-
mervaart ving Peter van der He-
ijdt er 96 en de derde toppresta-
tie was voor Gerrit Tuijn met de 
81 stuks in de laatste wedstrijd. 
Hoogste vangstgewicht was voor 
Ron Droog met 12 kilo en 875 
gram in de Nauernasche vaart. 
In diezelfde wedstrijd ving Co 
Bakker 12 kilo en 350 gram. Ron 
Droog ving later in de wedstrijd 
aan de Omval nogmaals een 
goed gewicht: 9100 gram. Ver-
der kenmerkte dit seizoen zich 
door matige vangsten, voor een 
deel te verklaren door de strenge 
winter en het koude voorjaar. 
Kampioen in de A-groep werd 
Ron Droog, winnaar in de B-
groep werd Rien Faasse.

Volgende week, zondag 5 sep-
tember, is de aftrap van de 
baarscompetitie met een wed-
strijd in de Limmer polder. Ver-
zamelen bij Albert Heijn om 7.00 
uur, opgeven is niet nodig. Baars 
tien punten, andere vis een punt. 
Vissen met worm of made, geen 
voer. De vis wordt gedurende 
de ronde bewaard in een ruime 
emmer en na elke ronde geteld. 
Meer info op www.hsvlimmen.nl.

Danscentrum Luut Griffioen

Zaterdag 18 september 
vrijblijvend kennismaken
Castricum – Luut Griffioen is 
opgegroeid in een wereld van 
dansen. Als zoon van ouders 
met een dansschool in Haar-
lem is het met de paplepel inge-
goten. Op zijn vijftiende trad hij 
na enige aarzeling in het voet-
spoor van zijn ouders om ver-
volgens nooit meer te stoppen 
met dansen. Luut heeft lesgege-
ven in verschillende plaatsen in 
de regio, waaronder Amsterdam, 
Hillegom, Haarlem en IJmui-
den. In 1987 nam hij het pand 
aan de Dorpsstraat in Castricum 
over, voordien de tweede vesti-
ging van de dansschool van Pe-
ter Verbiest junior. Inmiddels be-
staat danscentrum Luut Griffoen 
alweer meer dan 25 jaar. 
Vanaf de buitenkant gezien, zou 
je niet verwachten dat het ge-
bouw ruimte biedt aan twee gro-
te zalen. Compleet ingericht met 
bars, moderne (led)lichtshow, 
draaitafel en geluidsapparatuur 
en sfeervolle zitjes om even uit te 
puffen. Niet zo verwonderlijk dat 
hier ook regelmatig feesten en 
partijen worden gehouden. De 

zalen kunnen worden gehuurd 
voor groepen tot 300 man, even-
tueel met een aanvullend arran-
gement voor drankjes en hapjes 
en zelfs een uitgebreid buffet; al-
les kan op afspraak geheel naar 
wens geregeld worden. 
Zijn hart ligt bij de dans; zijn 
passie bij de Argentijnse tan-
go. Luut: “Ik heb tangoles ge-
had van Wouter Brave. Om deze 
danskunst te perfectioneren ben 
ik op zijn aanraden een maand 
naar Argentinië gegaan, de ba-
kermat van de tango.” Luut ver-
volgt: “Niets mooiers dan een 
man en een vrouw, die samen 
gracieus over de dansvloer zwe-
ven. Dansen is van alle tijden en 
voor alle leeftijden; je bent nooit 
te oud om het te leren. Bij veel 
oudere mensen hoorde stijldan-
sen bij hun opvoeding. Na het 
uitkomen van populaire bios-
coopfilms, zoals Dirty Dancing, 
werd dansen ook onder jonge-
ren ineens weer booming.” Toch 
komt het vaak voor dat jongeren 
pas aan stijldansen gaan denken, 
als hun eigen bruiloft of die van 
vrienden in zicht komt. Voor hen 

is er de spoedcursus stijldansen, 
zodat men privé of in een kleine 
groep in korte tijd de basis onder 
de knie krijgt. 
Gaat men liever voor de zwoel-
heid van de salsa, de beleving 
van de Argentijnse tango of juist 
voor swinging Rock&Roll? De 
normale cursussen worden ge-
geven in korte blokken van 12 
lessen. 
De groepen zijn ingedeeld in 
vier verschillende leeftijdsklas-
sen. Daarnaast is het ook mo-
gelijk om in danscentrum Luut 
Griffioen streetdance, hiphop of 
showdance te leren. Luut’s part-
ner Mariska Tauber verzorgt de 
solo Latin dance Zumba les-
sen en Showdance lessen. Men 
kan zich nu inschrijven voor het 
eerstvolgende lesblok in elke 
gewenste categorie; aanvang in 
september.
Op zaterdag 18 september is er 
vanaf 21.00 uur vrij dansen. Deze 
avond kan iedereen vanaf 20 jaar 
vrijblijvend kennismaken met het 
danscentrum. Wie weet ontmoet 
men hier een nieuwe danspart-
ner. En ‘last but not least’: Rock 

Netty Bak van TVC landelijk 
veteranenkampioene 70+
Castricum - Tennister Netty Bak, 
lid van TV Castricum, heeft vori-
ge week een bijzondere prestatie 
geleverd door als eerste te ein-
digen bij de Nationale Veteranen 
Kampioenschappen in Utrecht in 
het onderdeel damesenkel 70 tot 
en met 74 jaar.

Netty versloeg zondag in de fina-
le haar eeuwige rivale Henriette 
Laan in twee sets (6-3 en 7-5). 
Eerder in de toernooiweek won 

Netty haar twee partijen met rui-
me cijfers.
Ook in de Damesdubbel 60+ was 
de Castricumse succesvol met 
haar partner Marijke ter Heerdt 
van TC Bergen. In deze categorie 
behaalde dit koppel de tweede 
plaats. Mede dankzij deze pres-
taties mag Netty Bak deel uitma-
ken van een landelijk team tij-
dens de Wereldkampioenschap-
pen Veteranen die in oktober in 
Turkije worden gehouden.

In het midden Netty Bak met de kampioensbeker en links haar riva-
le Henriette Laan.
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Sprookje aan boord van 
De Nesch in Akersloot
Akersloot - Vrijdag 20 augustus, 
heeft het eerste ja-woord aan 
boord van salonboot de Nesch 
van Horeca en Recreatiebedrijf `t 
Hoorntje plaatsgevonden. Edwin 
van Rij en Natascha van Olphen 
uit Uitgeest hadden de primeur.
Natascha en Edwin hebben el-
kaar ontmoet op een winter-
sportvakantie en tijdens de reü-
nie sloeg de vonk over. Vanaf die 
tijd zijn zij onafscheidelijk.  Sa-
lonboot De Nesch vertrok van-
af de haven van ’t Hoorntje met 
zo’n veertig huwelijksgasten die 
voor deze gelegeheid allemaal in 
het wit gekleed waren. De schit-
terende zomerdag hielp mee om 
het geheel een sprookjesachtige 
uitstraling te geven.
Midden op het Alkmaarder-
meer kwam een sloep aangeva-

ren. Deze enterde De Nesch en 
bracht het bruidspaar aan boord. 
De ambtenaar van de burgerlijke 
stand van Castricum, mevrouw 
Kroone, sloot op bijzondere wij-
ze het huwelijk. Met de onder-
gaande zon op de achtergrond 
zei het bruidspaar volmondig ja 
tegen elkaar, waarna de glazen 
geheven konden worden en een 
toast op het bruidspaar uitge-
bracht werd.

Sinds de gemeente de trouwlo-
caties heeft vrijgegeven is het 
mogelijk om op deze origine-
le manier te trouwen. Aan boord 
van het grotere partyschip Claes 
Horn heeft de ceremonie al een 
aantal malen plaatsgevonden en 
ook dit was een bijzondere ge-
beurtenis.

‘s Nachts asfaltonderhoud 
Castricum - Op diverse plaatsen 
wordt tot 3 september asfalton-
derhoud gedaan. De werkzaam-
heden uitgevoerd in de nachte-
lijke uren omdat het om door-
gaande wegen gaat. De werktij-
den zijn van 20.00 tot 6.00 uur. 
De weersomstandigheden kun-
nen de planning beïnvloeden. 
Het werk kan voor omwonenden 
geluidsoverlast veroorzaken. De 

werkzaamheden worden op bor-
den aangekondigd. 

Het asfaltonderhoud vindt 
plaats op de Stationsweg: van-
af de spoorovergang tot aan de 
Mient. Het station is alleen via 
de achterzijde bereikbaar. Ver-
keer wordt omgeleid via Puik-
man en Duinenboschweg. Ro-
tonde Soomerwegh/Oranjelaan: 

Vierde fase Dorpsstraat
Castricum - De werkzaamhe-
den aan de Dorpsstraat gaan de 
vierde fase in. Sinds maandag  
wordt het deel tussen de Cieweg 
en de rotonde CF Smeetslaan 
onder handen genomen. Dit deel 
is tijdens het werk afgesloten 
voor autoverkeer. De werkzaam-
heden duren zo’n tien weken. De 
kruising (Korte) Cieweg wordt 
als eerste uitgevoerd. Hier komt 
een voetgangersover-steek. Half 

september is de kruising gereed 
en open voor het verkeer. 
Iedere fase wordt in verband 
met de veiligheid van verkeer en 
wegwerkers afgesloten voor al-
le verkeer. Tijdens de werkzaam-
heden kunnen de bewoners niet 
met de auto bij de woning ko-
men. In fase vier wordt de Dorps-
straat de eerste twee weken af-
gesloten ter hoogte van de Cie-
weg en de Kon. Wilhelminalaan. 

Huurders verrast met 
bloemen en dinerbon
Castricum - Woensdagmorgen 
25 augustus hebben 63 ‘trou-
we huurders’ van Kennemer Wo-
nen een bos bloemen en een di-
nerbon van 50 euro ontvangen. 
Onder trouwe huurders verstaat 
Kennemer Wonen huurders die 
een halve eeuw of langer een 
woning van deze woningstich-
ting of een van haar voorgan-

gers huren. Er zijn zelfs huurders 
die langer dan 60 jaar in dezelf-
de woning wonen.

Als blijk van waardering stond 
directeur Dick Tromp of een 
woonconsulent onverwachts 
met bloemen en een dinerbon 
op de stoep. De huurders waren 
blij verrast, vonden het een leuke 

actie en waren blij met de bloe-
men en de dinerbon. Huurders 
die ook 50 jaar of langer in een 
woning van Kennemer Wonen en 
vandaag geen bezoek hebben 
gehad, kunnen dat telefonisch 
(072-8222800) of via communi-
catie@kennemerwonen.nl laten 
weten. Vanzelfsprekend ontvan-
gen zij dan ook een attentie.  

Directeur Dick Tromp met mevrouw M.A. Veldt uit Castricum. Zij woont 
56 jaar in haar woning aan de H. van Ginhovenstraat. 

Bakkum - Een verwendag in de 
natuur voor mensen met kanker 
en hun naasten en nabestaan-
den. Die vindt plaats op 11 sep-
tember van 11.00 tot 17.00 uur 
op initiatief van boswachters van 
PWN en ’t Praethuys in bezoe-
kerscentrum De Hoep in Bak-
kum. 
De verwendag is bedoeld om 
mensen met kanker, hun naas-
ten en nabestaanden in de wat-
ten te leggen en door diverse ac-
tiviteiten te laten genieten van de 
natuur. 
Meer informatie via www.pwn.nl/
verwendag. Deelnemen is gratis.

Verwendag

Forte steunt voedselbanken  

Castricum - Op maandag 16 au-
gustus heeft Esther Hollenberg, 
directeur Forte Kinderopvang, 
twintig schooltassen met gevul-
de etuis overhandigd aan verte-
genwoordigers van de Voedsel-
banken IJmond en Alkmaar. 

De schooltassen zijn gekocht 
uit de opbrengst van de Forte 
Kunstveiling die op zaterdag 26 
juni gehouden werd tijdens het 
jaarlijkse zomerfeest in de Hol-
le Bolle Boom in Tuitjenhorn. Ze 

zijn bedoeld voor kinderen van 
wie hun ouders ondersteund 
worden door de Voedselbanken 
IJmond en Alkmaar. 
Kinderen van alle 22 vestigingen 
van Forte Kinderopvang deden 
afgelopen voorjaar mee aan het 
project ‘Kinderkunst voor kin-
deren’. Onder begeleiding van 
kunstenaars maakten de kinde-
ren kunstwerken, die tijdens het 
jaarlijkse Forte Zomerfeest door 
een veilingmeester geveild wer-
den. 

Castricum - Vaak zouden 60-
plussers wel willen kiezen voor 
een computer, maar vinden ze 
de stap om er zomaar een aan te 
schaffen te groot. Daarom is het  
het Probeer PC-project in het le-
ven geroepen. Inwoners van de 
gemeente Castricum kunnen vijf 
maanden een speciale senioren-

Een speciale seniorencomputer

de rotonde is twee nachten af-
gesloten. Doorgaand verkeer 
kan omrijden via de Beethoven-
singel/Oranjelaan en De Bloe-
men/Geesterduinweg. Rotonde 
Kleibroek/Beatrixstraat: de ro-
tonde is één nacht afgesloten. 
Doorgaand verkeer kan omrijden 
via Helmkade. Van Haerlemlaan: 
verkeer van en naar Bakkum kan 
omrijden via Soomerwegh/Zee-
weg. Beverwijkerstraatweg: één 
rijstrook beschikbaar; verkeers-
hinder.

Als de kruising Cieweg klaar is, 
wordt de gehele fase afgesloten 
van de Cieweg tot aan de Dokter 
van Nieveltweg. 

Gedurende de werkzaamhe-
den wordt het doorgaande ver-
keer omgeleid via de Mient, Rui-
terweg, Kleibroek en Oranjelaan. 
De omleiding wordt met borden 
aangegeven. Werkzaamheden 
zijn weersafhankelijk. Dat bete-
kent dat weersomstandigheden 
van invloed kunnen zijn op de 
voortgang en planning. 

computer uitproberen, met be-
geleiding van een vrijwilliger aan 
huis. Na deze periode kan men 
beslissen of men de computer 
wel of niet wil overnemen. Men 
kan ook met de partner deelne-
men aan het project. Op dins-
dagmiddag 14 september kun-
nen belangstellenden een de-

monstratie van deze speciale se-
niorencomputer bijwonen, uitleg 
krijgen over het project en zich 
desgewenst inschrijven voor 
deelname aan dit project. De bij-
eenkomst vindt plaats van 13.30 
tot 15.00 uur in ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 5 in Castricum. Aanmel-
den voor deze bijeenkomst bij de 
Stichting Welzijn Castricum, tel. 
0251–656562. 
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Marije is weer heelhuids 
terug na avontuur in China
Castricum – “Ik werd ook over-
al nagekeken en ben ontzet-
tend vaak met onbekenden op 
de foto gegaan. Als dat was ge-
beurd, sprongen ze helemaal blij 
in het rond, zo gelukkig waren 
ze met die foto. Echt bizar.” Aan 
het woord is Marije Louter. De 
derdejaars vwo/atheneumleer-
ling van het Bonhoeffer Colle-
ge vertrok op 16 juli naar Beijing. 
In haar eentje. Ze bracht een 
maand lang in China door om 
meer te weten te komen van de 
bevolking, taal, cultuur en eco-
nomie. Ondertussen is ze weer 
heelhuids teruggekeerd.
Marije vertelt: “Toen ik aankwam 
in China was het nog wel even 
lastig om mijn gastgezin te vin-
den. Ik had geen idee hoe zij er-
uit zouden zien. Uiteindelijk heb-
ben we elkaar gevonden. Ik her-
inner mij dat ik het veel minder 
ongemakkelijk vond dan ik had 
verwacht. Mijn gastzusje spreekt 
heel goed Engels en mijn gast-
vader kon het een beetje ver-
staan. Zij wonen in een appar-
tement op vijf hoog. Dit gebouw 
telt in totaal 21 verdiepingen en 
is bedoeld voor docenten op een 
studentencampus. Mijn gastva-
der is professor op de campus. 
Mijn gastzusje is dit jaar met Yfu 
in Leeuwarden en mijn gastva-
der werkt dit jaar drie maanden 
als professor in Utrecht. Mijn 
gastmoeder geeft ook les.” De 
eerste twee dagen wist Marije 
niet wat haar te wachten stond. 
“Toen hoorde ik dat ik naar een 
soort hotel moest reizen en dat 
ik daar dan cultuur- en taalles-
sen zou krijgen. De eerste paar 
keer reisde mijn gastzusje met 
mij mee, maar later ging ik zelf. 
Vanaf mijn huis naar deze plek 
was het ongeveer een uur reizen 
met de bus en ik ging meestal 
met de metro terug. Na de les-
sen ging ik iets bekijken met de 
andere Yfu-studenten. Heel in-
gewikkeld zijn de namen van de 
haltes. Ze zijn wel vertaald in het 
Engels maar lijken toch nog op 
elkaar. De taallessen waren erg 
moeilijk. De tonen zijn heel lastig 
uit te spreken. Ondertussen kan 

ik wel sommige dingen zeggen 
en vragen en gelukkig spreken 
heel veel Chinezen een beet-
je Engels. Daarna hadden we 
cultuurlessen over kunst en dat 
soort dingen. We aten in het ho-
tel. Na het eten kon je naar huis, 
maar meestal waren de gastou-
ders nog aan het werk, dus dan 
gingen we met de hele groep er-
gens heen. Ik heb onwijs veel 
dingen van Beijing gezien. De 
tempels zijn heel erg mooi. De 
parken, met tempels erin, zijn 
enorm en dat in het midden van 
Beijing. De Yfu-groep bestond 
uit vijf Japanners en die trokken 
veel met elkaar op omdat ze ook 
wat jonger waren. Verder twee 
Amerikaanse meisjes en twee 
Belgische jongens. Het was echt 
super dat ik soms gewoon weer 
even Nederlands kon praten met 
de Belgen. Daarnaast heb ik heel 
veel geshopt. Het is echt onwijs 
goedkoop in Beijing.” 
In de weekenden was het de be-
doeling dat Marije iets met het 
gastgezin ging doen. “Maar het 
eerste weekend was ik ziek ge-
worden van het eten. Chine-
zen gooien overal een lepel zout 
doorheen en ze maken het eten 
echt heel pittig. Ook de over-
schakeling van drie keer op een 
dag warm eten was groot. Ik had 
koorts en was heel erg misselijk. 
Toen merkte ik dat ze wel een 
heel andere benadering hebben 
bij ziek zijn dan wij. Ik koorts, 
misselijk en brak en zij vonden 
het wel een goed idee als ik ging 
hardlopen of een andere sport 
ging doen. Ik kon amper rondlo-
pen!. De tweede keer had ik kou 
gevat door de airco’s. Mijn gast-
gezin vond dat ik hoe dan ook 
naar een dokter moest. We gin-
gen niet naar een normale dok-
ter, maar naar een hele specia-
le. Die zei dat ik naar het zieken-
huis moest, terwijl ik er van over-
tuigd was dat het goed met me 
ging. Ik zou vijf uur op mijn beurt 
moeten wachten. Gelukkig wil-
de mijn gastgezin mijn manier 
van beter worden wel uitprobe-
ren en we hebben een dag ge-
wacht. Natuurlijk ging het toen 

al een stuk beter. Ze hebben mij 
ook nog levertraan gegeven, on-
wijs vies! Verder wilden ze een 
pijnlijke massage toepassen om 
van mijn verkoudheid af te ko-
men. Mijn gastzusje moest die 
wel ondergaan toen zij kou had 
gevat.” 
Het tweede weekend ging Ma-
rije naar de stad Xi’an. “Hier 
woont familie van mijn gastge-
zin. In Xi’an staat het terracot-
ta leger en daar ben ik natuurlijk 
geweest. De familie heeft twee 
kinderen en officieel is dat niet 
toegestaan. De vrouw van dit 
gezin mocht daarom niet wer-
ken. Inmiddels zijn de regels ver-
anderd en mogen mensen onder 
de twintig jaar wel twee kinde-
ren krijgen. Ik ben ook in Shang-
hai geweest, naar de wereldex-
po, echt super. Hier zag je iets 
meer mensen uit het westen. 
Maar eigenlijk stikte het op alle 
toeristische plekken van de Chi-
nese mensen. Ik werd ook over-
al nagekeken en ben ontzettend 
vaak met onbekenden op de fo-
to geweest. Als dat was gebeurd 
sprongen ze helemaal blij in het 
rond, omdat ze met mij op de fo-
to waren geweest. Dat was echt 
bizar. Het was echt heel leuk in 
China. Ik ben mijn gastgezin en 
de Yfu ontzettend dankbaar voor 
deze kans. Volgend jaar wil ik 
naar de Verenigde Staten.” 
De reis is georganiseerd door 
Youth For Understanding (YFU). 
Gert-Jan Bremer uit Castricum is 
vertegenwoordiger voor YFU. Hij 
vertelt: “Er zijn weer vele buiten-
landse studenten naar Neder-
land gekomen om een jaar langs 
kennis te maken met onze cul-
tuur, gewoontes en taal. In Cas-
tricum wonen er twee, Hanna, 
een meisje uit Duitsland en Lili-
an, een jongen uit België. Hanna 
is 16 jaar en gaat naar het Bon-
hoeffer. Lilian is 17 jaar en gaat 
naar het Jac. P. Thijsse. Jongeren 
die ook een poosje in het buiten-
land willen verblijven en gastge-
zinnen die een buitenlandse stu-
dent tijdelijk een thuis wil bieden 
kijken voor meer informatie op 
www.yfu.nl. 

Daar staat ze dan tussen de Chinezen. Marije (15) vertrok in haar eentje naar China.

Lida en Andrea samen 70 
jaar bejaardenverzorgsters
Castricum - Lida Bruggeling en 
Andrea Hommes hebben afge-
lopen vrijdag gevierd dat zij sa-
men 70 jaar als bejaardenver-
zorgster in de Boogaert wer-
ken. Lida Bruggeling kwam in 
1974 in dienst van de Boogaert 
als huishoudelijke hulp en An-
drea Hommes in 1977. Na een 
paar jaar mochten zij in de ver-
zorging gaan werken. “Wij heb-
ben in die tijd heel veel veran-
deringen meegemaakt”, aldus 
Lida. “Was het huis in de jaren 
’70 nog kleinschalig met bewo-
ners die nog niet zoveel verzor-
ging nodig hadden, nu is dat wel  
even anders. De Boogaert maakt 
nu onderdeel uit van de de Viva! 
Zorggroep en de bewoners heb-
ben veel meer zorg nodig. Ook 
is de zorg tegenwoordig omge-
ven met formulieren. Toen ik be-
gon in de huishouding werd er 

veel gewerkt met wrijfwas, groe-
ne zeep, spiritus en teakolie. Dat 
rook heerlijk fris.” 

“In de verzorging is ook veel ver-
anderd”, vervolgt Andrea. “Vroe-
ger had je nog niet van die mo-
derne hulpmiddelen zoals tilliften 
enzo. En toen we net begonnen 
in de zorg hadden we nog wel 
eens tijd om lekker met mensen 
boodschappen te doen op Gees-
terduin. Door de zwaardere zorg 
is dat nu bijna niet meer moge-
lijk.” Beiden werken bovendien al 
25 jaar in de avonddienst in de 
Boogaert. Het feest, dat gevierd 
werd met bewoners, (ex-)colle-
ga’s, familie en vrienden, werd 
afgesloten met een barbecue. Li-
da en Andrea zijn voorlopig nog 
niet van plan om te stoppen met 
werken. Daarvoor doen ze het 
nog veel te graag! 

Limmen - WOL is op zoek naar 
mooie of interessante boeken 
waar men wel afscheid van wil 
nemen. Voor WOL vormende-
ze boeken een bron van inkom-
sten voor de aanschaf van Fran-
se boeken voor de bibliotheken 
in Burkina Faso. Zowel kinder-
boeken, als boeken voor volwas-
senen zijn welkom.
Als tegenprestatie meldt WOL 
wanneer de verkoopdata zijn. 
Men kan dan zelf profiteren van 

WOL is op zoek naar boeken
mooie aanbiedingen. Er komt 
een verkoop in Castricum, Lim-
men et cetera.

De bouw van de bibliotheek 
wordt gefinancierd uit de op-
brengsten van Fietsen voor Bur-
kina. Men kan boeken inleve-
ren op de Eerste Groenelaan 10, 
Castricum. Bel even om een af-
spraak te maken, tel: 251-656954 
of 06-30385039 of Vredenoord 
166 Heiloo; tel:072-5335060. 

Leer zelf kleding maken
Limmen - Ria Mooij-Hoogeboom 
start start met nieuwe cursussen 
kleding maken. Zelf een eigen 
ontwerp maken en een eigen 
stofkeuze bepalen zijn de voor-
delen van zelf kleding maken. 
Ook voor mensen die vanwege 
hun maat niet goed in de winkel 
kunnen slagen, is zelf kleding 
maken een goed alternatief. 

Voor elke cursist, beginner of 
gevorderde, zijn er mogelijkhe-
den  om het kleding maken ei-
gen te maken. In de cursusgroe-
pen wordt zoveel mogelijk reke-
ning gehouden met leeftijd, inte-

resses enzovoort. Er wordt da-
mes-, heren- of kinderkleding 
gemaakt. Ook andere naaitech-
nieken kunnen geleerd worden, 
bijvoorbeeld een rits inzetten op 
verschillende manieren. Is er een 
aanpassing van een patroon no-
dig, dan wordt dit stap voor stap 
gedaan, zodat de cursist inzicht 
krijgt wat, waar en hoe een pa-
troonverandering kan. De les-
sen zijn ’s avonds of ’s mor-
gens, tijdens de schooluren en 
duren twee uur. Neem vrijblij-
vend contact op met Ria Mooij-
Hoogeboom voor meer informa-
tie, tel.: 072-5053174.
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Liefting Schermer Auto’s bestaat vijftien jaar!
Spectaculaire open dag, feestelijke 
receptie én diverse hoge kortingen
Castricum - Liefting Schermer 
Auto’s en Oliehandel Zonneveld 
vieren op 4 september hun vijf-
tienjarig bestaan met een open 
dag, een receptie en een feest 
voor genodigden. De open dag 
begint om 11.00 uur. Liefhebbers 
kunnen genieten van een auto-
show met old-timers, dragra-
cers, tankauto’s, vrachtwagens 
en de mooiste occasions. Voor 
kinderen staat er een ouder-
wetse brandweerauto klaar, een 
springkussen en nog veel meer. 
Aansluitend is er een receptie 
van 16.00 tot 19.00 uur. 
Hans Liefting en Johan Scher-
mer hebben alle reden om hun 
vijftienjarig bestaan uitbundig te 
vieren, want het gaat goed met 
het bedrijf. “We zijn weer ge-
groeid”, vertelt Hans. “De olie-
handel heeft veel meer werk ge-
kregen waardoor er nu drie tank-
auto’s rondrijden. Maar ook het 
werk in de garage en de verkoop 
van occasions breidt zich nog 
steeds uit. Onze klanten waar-
deren de ouderwetse service die 
wij bieden en natuurlijk de kwa-
liteit van ons bedrijf.” 
Liefting Schermer Auto’s heeft 
de benzinepomp aan de Hee-
reweg 40 in Bakkum overgeno-
men. Hier kan men terecht voor 
een tankbeurt, reparaties, apk-
keuringen en er is een winkeltje. 

Hoge kortingen
Om de klanten mee te laten pro-
fiteren van het succes van dit be-
drijf krijgen zij de komende tijd 

allerlei kortingen. Hans: “Bij aan-
koop van een personenauto ge-
ven wij 150 liter benzine cadeau 
en een radio/cd-speler ter waar-
de van 150 euro. Deze actie is 
alleen geldig op 4 september 
op auto’s met garantie en van-
af 4.000 euro. Die dag hebben 
we ook speciale aanbiedingsau-
to’s met kortingen tot maar liefst 
1.500 euro. Op 15 september 
voeren wij helemaal gratis een 
controle uit op de schokbrekers, 
banden en remmen; in totaal op 
vijftien punten. Dan is er op 20 
september de mogelijkheid om 
de auto gratis te wassen tussen 
9.00 en 17.00 uur. Tot 15 oktober 
krijgen klanten vijftien procent 
korting op een onderhoudsbeurt 
en kost een apk-keuring vijftien 
euro inclusief afmelden.”

Hoe het begon
Vijftien jaar geleden namen Jo-
han Schermer en Hans Liefting 
de stap om een eigen bedrijf te 
beginnen op de Castricummer-
werf. Daarvoor hadden zij beiden 
een ruime ervaring opgebouwd 
in onderhoud en transport. Van-
af het begin nam Hans de auto-
handel en het onderhoud voor 
zijn rekening, Johan richtte zich 
op de oliehandel die werd over-
genomen van Zonneveld uit Lim-
men. De olie wordt nu voor een 
groot deel verkocht via internet. 
Het bedrijf heeft bovendien een 
vrachtwagen voor transporten in 
binnen- en buitenland. Bij Lief-
ting Schermer kan men benzine 

en diesel tanken aan de pomp, 
er is een autowasstraat en een 
poetscentrale waar een auto van 
binnen en buiten grondig wordt 
gereinigd. Naast de compleet 
geoutilleerde werkplaats aan 
de Castricummerwerf, waar een 
team vakbekwame monteurs au-
to’s repareren, apk-keuringen, 
schadereparaties en taxaties uit-
voeren, staan in de showroom 
gebruikte auto’s te koop.  De-
ze zijn van verschillende merken 
in alle prijsklassen, allemaal met 
gegarandeerde kilometerstan-
den en bouwjaren. Ook nieuwe 
auto’s kunnen worden geleverd, 
eventueel op bestelling. “We le-
veren bijvoorbeeld nieuwe be-
drijfswagens aan de gemeen-
te Castricum”, aldus Hans. “En 
we verhuren tegenwoordig ook 
campers.” 

Gasten die uitgenodigd zijn voor 
de receptie of het besloten feest 
zijn gevraagd om in plaats van 
een bloemetje of cadeautje geld 
te schenken. Het totaalbedrag 
gaat naar een nog nader te be-
palen goed doel. Kijk voor meer 
informatie over Limmen Scher-
mer Auto’s op www. liefting-
schermer.nl én op www.smeer-
olieonline.nl. Het bedrijf is te vin-
den op de Castricummerwerf 22 
in Castricum, tel.: 0251-656334, 
e-mail: info@lieftingschermer.
nl. De openingstijden zijn van 
maandag tot en met vrijdag van 
8.00 tot 17.30 uur en op zaterdag 
van 9.30 tot 16.30 uur. 

PvdA wil bijeenkomt 
over akkoord Schiphol
Castricum - Op 18 augustus 
hebben Schiphol, het Rijk, de 
Luchtvaartsector, lokale en regi-
onale bestuurders en bewoners-
vertegenwoordigers een akkoord 
bereikt over een tweejarig expe-
riment met een nieuw geluidstel-
sel. Dat houdt onder meer in dat 
een vliegtuig bij het opstijgen en 
landen gebruik maakt van de 
minst overlastgevende start- of 
landingsbaan, afhankelijk van 
wat de veiligheid en het weer 
toestaan.
Naar aanleiding van dat akkoord 
heeft de fractie van de PvdA het 
college een aantal vragen ge-
steld. De partij wil onder meer 
weten wat het akkoord inhoudt 
voor de overlast voor de inwo-

ners van Castricum. Bovendien 
wordt de vraag gesteld welke in-
breng de wethouder als bestuur-
lijke vertegenwoordiger en de 
bewonersvertegenwoordiger in 
het overlegorgaan CROS gehad 
heeft bij de totstandkoming van 
dat akkoord. 
Fractievoorzitter John Hommes: 
“Krijgt Castricum minder over-
last van vliegverkeer door dit ak-
koord? Wij zouden het op prijs 
stellen als de wethouder en de 
bewonersvertegenwoordiger in 
het CROS in een openbare bij-
eenkomst het akkoord uit zou-
den leggen en de vragen vanuit 
de bevolking willen beantwoor-
den. En dan liefst op kort ter-
mijn.” 

Op zaterdag 11 september

Open dag bij VUcas 
Castricum - Vanaf 4 oktober 
starten de cursussen weer bij 
VUcas. Bridge begint op 6 sep-
tember, English literature op 20 
september, Wijn & spijs op 26 
september en Kies kleurbewust 
op 2 oktober. VUcas biedt weer 
genoeg nieuwe ideeën om met 
plezier en in een goede sfeer aan 
interesses te werken. 
Antiek-Griekse kunst bijvoor-
beeld, creatieve fotografie, di-
gitale fotografie (Picasa), evo-
lutie, filosofie, Franse chansons, 
genealogie, pc-cursussen, poë-
zie, vogeltrek. Uitgebreide infor-
matie en aanmelding is te vin-
den op www.vucas.nl. Of loop 
eens binnen bij ons kantoor aan 
het Kooiplein. Programmaboek-
jes zijn ook te vinden in de boek-
handel en de bibliotheken. 
Bij veel cursussen van VUcas 
worden aanvullende activitei-

ten georganiseerd. Bij een aan-
tal van de activiteiten is de dis-
cussie en het onderlinge contact 
een belangrijk kenmerk. VUcas 
spreekt dan ook liever van een 
kring dan van een cursus. Er zijn 
leeskringen, een museumbe-
zoek, koken, stadswandelingen 
en fietsexcursies. Maar ook con-
versatie-cursussen en men kan 
een taal bestuderen, ophalen of 
bijpoetsen. 
En dan is er het VUcas-couvert, 
een diner met gespreksthema in 
Apicius. Verder is er de Filmclub 
met in het winterseizoen zes bij-
zondere films in Corso. 
VUcas is te vinden op het Kooi-
plein 24a, Castricum (0251-
670048) in september open op 
maandag, woensdag, vrijdag-
ochtend. En op 11 september 
is de open dag met muziek van 
11.00 – 13.00 uur. 

Castricum - Na een korte zo-
merstop zijn de mannen van het 
programma ‘Just Jazz’ weer te 
horen op Radio Castricum 105 
op donderdagavond 2 septem-
ber van 19.00 tot 20.00 uur. Fred 
Timmer en Jan van Weelden la-
ten weer een keur van jazzgroot-
heden de revue passeren. Er zal 
een grote afwisseling zijn van 
dixieland tot bebop, van com-
bo’s tot bigband. Woody Herman 
en Jerry van Rooyen bijvoorbeeld 
en kleinere combo’s. En als gro-
te verrassing misschien wel Ca-
ro Emerald. 

Just jazz op 105

Castricum - Op zondag 5 sep-
tember wordt om 10.00 uur in de 
St. Pancratiuskerk, Dorpsstraat 
115 begonnen met het nieuwe 
werkseizoen. 
Dit jaar wordt de startzondag ge-
bruikt om iedereen te informe-
ren over plannen en activiteiten 
rondom het 100-jarig bestaan 

Startzondag Pancratiuskerk 
van de kerk in 2011. Er wordt in 
het kort uiteengezet welke acti-
viteiten in het ‘jubeljaar’ staan te 
gebeuren en worden twee boek-
jes gepresenteerd. 

Na afloop is er gelegenheid om 
stands te bekijken van de Lour-
desgroep, van de Ethiopië (MOV-

groep en met het voorlopige pro-
gramma van het jubeljaar. Er 
komt een jubileumboek en een 
stand waar het gemengd koor 
speciale wijn verkoopt ter dek-
king van de kosten van de uit-
voeringen. En de Raad van Ker-
ken presenteert zich. 

Men kan commentaar geven op 
bepaalde voorstellen, maar ook 
voorstellen aandragen. 

www.vucas.nl
jubileum 25 jaar

Open dag 11 sep
cursussen

starten 4 oktober
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Basketballen bij LCP
Uitgeest - Lake City Players, 
kortweg LCP is dè basketbalver-
eniging van Uitgeest. Sporthal 
De Zien is de thuisbasis waar 
wekelijks getraind wordt en de 
thuiswedstrijden gespeeld wor-
den. Belangstellenden worden 
uitgenodigd eens langs te ko-
men. Zij kunnen vrijblijvend en 
zonder verplichtingen een paar 
keer meetrainen. Op de website 
is te zien wanneer de trainingen 
zijn: www.lakecityplayers.nl. 
Kinderen vanaf acht jaar kun-
nen meetrainen, maar ook voor 
de oudere jeugdteams en voor 
de dames- en herenteams is nog 
plaats. Deelnemers hoeven geen 
2.06 m te zijn om mee te kun-

nen doen. Ook voor wie niet zo 
lang is, kan basketbal een mooie 
sport zijn. Dit jaar is in de klas-
se tot twaalf jaar weer voldoen-
de ruimte om nieuwe leden te 
plaatsen. Ook voor de teams van 
twaalf jaar en ouder wordt ge-
zocht naar nieuwe leden. Zowel 
meisjes als jongens.
Het maakt niet uit of de nieuwe 
leden al wat ervaring hebben of 
dat ze net beginnen. De enthou-
siaste trainers zorgen er wel voor 
dat iedereen binnen de kortste 
keren de lay-up onder de knie 
heeft. Daarnaast is de gezellig-
heid minstens zo belangrijk in de 
vereniging, zowel op het veld als 
daarbuiten.

IJsclub Uitgeest biedt veel 
meer dan schaatsen alleen

Uitgeest - IJsclub Uitgeest is 
opgericht in 1854 en is daarmee 
de oudste ijsclub van Nederland 
én van Europa. Schaatsen is een 
oerhollandse traditie en de ver-
eniging vindt het belangrijk om 
dit in stand te houden. Aan de 
Castricummerweg ligt een mooie 
landijsbaan met een clubhuis die 
in periodes van voldoende vorst 
druk bezocht wordt en dan een 
belangrijk ontmoetingspunt voor 
Uitgeest is. De laatste winter is 
dit weer bewezen met als hoog-
tepunten de kortebaanwedstrij-
den en de mini-elfstedentocht 

voor kinderen. Deze winter was 
niet streng genoeg om de be-
kende ‘Molen- en Merentocht’ 
te organiseren. 
Voor kinderen van de Uitgeester 
basisscholen van 8-13 jaar orga-
niseert de ijsclub, samen met de 
KNSB, jeugdschaatsen. Vanaf de 
kerst tot maart vertrekken de kin-
deren een keer per week naar de 
ijsbaan in Alkmaar om daar, op 
een speelse manier het schaat-
sen te leren. Aanmelden bij de 
trainingsgroep kan ook. Onder 
begeleiding van gediplomeerde 
trainers worden de diverse fa-

Wachtlijst bij TCU 
Tennis populair in Uitgeest
Uitgeest - TCU is een 60-jaar 
jonge tennisvereniging die te 
vinden is aan de Waldijk 1 in de 
nieuwe woonwijk Waldijk in Uit-
geest. De vereniging beschikt 
over een zeer fraaie accommo-
datie met zeven verlichte kunst-
grasbanen. Vanwege de ligging 
in een zeer jonge woonwijk heeft 
de vereniging een grote wacht-
lijst voor aspirant-leden.
De vereniging heeft thans 650 
seniorleden, 250 jeugdleden en 
50 donateurs. De wachtlijst voor 
de senioren bedraagt thans on-
geveer 150 personen. Dit geldt 
eveneens voor de wachtlijst voor 
de jeugd. Met het aantal leden 
van 900 zit de vereniging dik bo-
ven de KNLTB-norm van maxi-

maal 770 leden. Door het or-
ganiseren van allerlei activitei-
ten, waaronder uiteraard ten-
nistrainingen, interne- en exter-
ne tenniscompetities en toer-
nooien is de vereniging een goe-
de- en fijne plek voor de leden 
om daar te vertoeven en zijn de 
leden zeer honkvast. Door het 
grote aantal leden en de vele 
(rand)activiteiten is de druk op 
de banen om te spelen groot.
 
Naast een voltallig bestuur van 
negen leden heeft de vereniging 
vier trainers in dienst. Het be-
stuur wordt bijgestaan door cir-
ca 200 vrijwilligers die bij allerlei 
activiteiten hand- en spandien-
sten verlenen. Kijk voor meer in-
formatie op de site www.tcuit-

cetten van de wedstrijdsport on-
derricht. Hierbij worden officiële 
langebaanwedstrijden en/of ma-
rathons van de KNSB gereden. 
De leden trainen een of twee 
keer per week op de ijsbaan van 
Alkmaar. De jeugdcommissie or-
ganiseert elk seizoen allerlei ac-
tiviteiten voor de jeugdleden. Elk 
jaar is er een kamp en een fees-
telijke afsluiting van het seizoen.
Als de winter voorbij is zijn er 
voor de trainingsgroep conditie-
trainingen en wordt ook de fiets-
groep actief. Deze groep is niet 
alleen voor schaatsers. Ook re-
creatieve wielrenners/toerrijders 
die niet schaatsen zijn welkom. 

Een keer per week wordt er ge-
traind en dit is niet gewoon een 
rondje rijden. Verschillende trai-
ningsvormen zoals snelheids-, 
interval-, kracht- en duurtrainin-
gen worden beoefend. IJsclub 
Uitgeest organiseert in samen-
werking met buurtvereniging De 
Kleis de jaarlijkse skeelerron-
de. Afgelopen jaar met als hoog-
tepunt de deelname van Sjoerd 
Huisman. 
Voor meer informatie: www.ijs-
clubuitgeest.nl of mail naar in-
fo@ijsclubuitgeest.nl. 

Visserslatijn en visplezier, 
AHB zoekt bestuursleden
Uitgeest - Dit jaar bestaat de 
Algemene Hengelaars Bond 83 
jaar en kent een lange historie 
van veel visplezier en  vissers-
latijn. Opgericht in 1927 kent de 
AHB een bewogen geschiede-
nis. Met name de aankoop van 
het eigen viswater De Kuil kort 
na WO II heeft voor de nodige 
beroering en financiële proble-
men gezorgd. Maar een ener-

giek en vindingrijk bestuur wist 
het voor elkaar te krijgen dat de-
ze voormalige zandwinput in de 
jaren 1977-1997 werd omgeto-
verd in een waar natuurgebied  
dat door deskundigen zelfs de 
titel hengelsportstadion kreeg 
opgeplakt. Vanuit de verre om-
trek komen hengelaars vissen in 
de Kuil, waar naast alle andere 
vissoorten met name een groot 

karperbestand aanwezig is. Voor 
het vissen in het water van Uit-
geest heeft men een vergunning 
nodig, die verkrijgbaar is bij de 
hengelsportzaak Rentenaar aan 
de Middelweg. 
Met de introductie van de nieu-
we vispas, waarin visakte en vis-
vergunning zijn gecombineerd, 
kunnen AHB-leden bijna overal 
in Nederland terecht. Leden van 
andere verenigingen kunnen te-
gen gereduceerd tarief een 
tweede AHB-vispas krijgen. 

Vanuit de vereniging die zo’n 
driehonderd leden telt, worden 
er jaarlijks wedstrijden georgani-
seerd voor de jeugd en 55 plus-
sers. Het bestuur van de vereni-
ging bestaat momenteel uit vijf 
leden, aanvulling hiervan is zeer 
welkom. Meer informatie: W.G. 
Koelman, tel. 06-12176744.

Voetballen bij FC Uitgeest
Uitgeest - FC Uitgeest is een 
goed georganiseerde sport-
vereniging met een uitsteken-
de plaatselijke en regionale uit-
straling. “Wij willen onze leden 
op een kwalitatief goede manier 
laten trainen, zodat een ieder 
naar eigen vermogen sportief 
kan presteren en dit alles in een 
prettige sfeer”, aldus het bestuur. 
“Onze vele sponsors zijn onmis-
baar en maken veel mogelijk. 
Overdekt voetballen in de trai-
ningshal of spelen in onze mini–
pupillen Arena, ons unieke kle-

dingfonds, de talrijke toernooien 
en leuke avonden, de voetbal-
kampen zijn zomaar een greep 
uit de activiteiten van deze actie-
ve vereniging. Naast een schap-
pelijke contributie en met de gel-
den van de sponsors kan men de 
vereniging optimaal draaiend 
houden en onze leden al deze 
faciliteiten bieden.” 
Voetbalvereniging FC Uitgeest 
herbergt ook een bridge- en kla-
verjasclub, een naschoolse op-
vanggelegenheid en gehandi-
captenvoetbalteams. Met ruim 

duizend voetballende leden in 
meer dan zestig teams, wordt 
ieder weekend de clubkleuren 
geel en groen hooggehouden. 
Omdat de vereniging sterk groeit 
is besloten dat er kunstgrasvel-
den worden aangelegd zodat er 
meer mogelijkheden tot trainen 
en spelen zijn.

FC uitgeest is te vinden op sport-
complex De Koog aan de Zien-
laan 2. Voor nadere informa-
tie: secretaris Ben Vredenburg 
tel.0251-314172, b.vredenburg@
ziggo.nl. jeugddsecretaris Ste-
fan Cnossen06-21545153, ste-
fan.cnossen@gmail.com. 
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Op 4 september weer open 
podium De Zwaan Cultureel 
Uitgeest - In de Zwaan zijn weer 
verscheidene muzikanten te gast 
op het open podium. Dit keer 
wordt ook een kort optreden ge-
geven door de jonge goochelaar 
Kristian Blom, The Freaky Magi-
cian. 
Geen keiharde hardrock, elec-
trische gitaren of disco, maar 
akoestisch, de muziek wordt met 
microfoons versterkt met be-
houd van het akoestische karak-

ter. Volksmuziek, folk en blues, 
jazz, klassieke muziek, koormu-
ziek, alles kan een plek op het 
podium krijgen. Wie mee wil 
doen aan een jamsessie kan hier 
ook terecht. Stuur een mail naar 
openpodiumdezwaan@gmail.
com voor aanmedling of meer 
informatie. 

Het publiek kan terecht vanaf 
20.30 uur, Toegang is gratis. 

Het duo Linear dat 19 juni speelde op het podium

Assendelft - Een man uit As-
sendelft heeft met de trekking 
van 3 augustus 12.000 euro met 
Lucky Day gewonnen. Na thuis-
komst van zijn vakantiebestem-
ming kwam hij erachter dat hij 
een mooi bedrag had gewon-
nen. “Toen ik terugkwam van va-
kantie, ging ik naar de winkel 
om nieuwe loten te kopen. Daar 
kwam ik erachter dat ik 12.000 
euro had gewonnen”, aldus de 
gelukkige winnaar. 

Leuk extraatje

Sponsorkanotocht week 
uitgesteld vanwege regen
Uitgeest - Niet op 27 augustus 
gaat de solosponsortocht per ka-
no van start van Uitgeester Alex 
Docter, maar op 3 september. De 
weersomstandigheden hebben 
Alex doen besluiten de twee-
daagse tocht uit te stellen. 
Om 9.00 uur vertrekt hij in zijn 
kano vanaf het haventje aan 
het Stellaantje in Limmen rich-
ting Bolsward. Alex wil met zijn 
tocht geld verzamelen voor ba-
sisschool Het Kleurenorkest. De-
ze basisschool voor natuurlijk le-
ren ontvangt met ingang van 1 
augustus 2011 overheidsbekos-
tiging. Dit schooljaar moet nog 
zelf gefinancierd worden. Kinde-

ren, ouders en belangstellenden 
hebben daarom allerlei acties 
opgestart om deze financiering 
te realiseren. Zo is ook deze ka-
notocht ontstaan. Diverse loka-
le ondernemers en particulieren 
sponsoren de tocht. Uiteraard 
zijn er meer sponsors welkom. 
Stuur een mail naar: a.j.docter@
live.nl. 

Badminton en volleybal 
spelen doe je bij Respo
Uitgeest - Recreatiesportver-
eniging Respo heeft bij zowel 
badminton als bij volleybal weer 
plaats voor nieuwe leden vanaf 
18 jaar. Er wordt iedere woens-
dagavond (september tot mei) 
gespeeld van 20.00 – 22.00 uur 
in sporthal  De Zien te Uitgeest.     
De sfeer is ontspannen, maar 
toch sportief, en de contribu-
tie zeer betaalbaar. Voor infor-

matie over badminton kan men 
contact opnemen met N. Som-
broek, 0251-316626, voor infor-
matie over volleybal met R. Ul-
lersma, 0251-316216. 
Contact kan ook per email via 
Respo.Uitgeest@casema.nl. Ui-
teraard bestaat de mogelijkheid 
om, in overleg, ter kennisma-
king vrijblijvend een avond mee 
te spelen. 

Nieuwe korfballers zijn  
welkom bij Stormvogels
Uitgeest - Het eerste senioren-
team, gesponsord door Tiebies 
landbouwmechanisatie, komt 
ook dit seizoen uit in de vierde 
klasse. Trainer/coach Kees Ver-
meulen denkt met zijn team een 
kans te maken op kampioen-
schap en promotie. In die strijd 
verwacht hij vooral concurrentie 
van Apollo, Oosterkwartier, Fu-
rore en WWSV. Het wordt dus 
een spannende competitie. 
De jeugd is dit seizoen verdeeld 
over de categorieën A1 (15-18 
jaar), B1,2 (13-15 jaar), D1 (10-
12 jaar) en E1 (8-10 jaar). Meis-
jes en jongens spelen samen in 
één team en dat is een voordeel 
ten opzichte van andere sporten. 
Korfbal is dan ook een gezelli-

ge sport. Er is ook veel aandacht 
voor allerlei activiteiten. Jaar-
lijks is er een jeugdkamp en elke 
maand is er een leuke activiteit, 
zoals playback-show, spellen-
middag, filmavond, pietentoer-
nooi. Stormvogels organiseert op 
woensdagmiddag 29 september 
een schoolkorfbaltoernooi op 
haar veld aan de Niesvenstraat. 

De basisscholen van Uitgeest 
zullen dan strijden om het kam-
pioenschap van Uitgeest. Be-
langstellenden kunnen op een 
trainingsavond, dinsdag en don-
derdag vanaf 19.00 uur komen 
kijken en zich aanmelden voor 
een proefperiode. Kijk ook op  
www.kv-stormvogels.nl. 

Uitgeest - Vrijdag 3 septem-
ber vindt de RZVV SNS Regio-
bank Competitie plaats in Sport- 
en Tenniscentrum Uitgeest. Om 
19.30 uur speelt Smit&Alles/Rol-
vink Poelier tegen SMC IJmond, 
om 20.10 uur Aldor Verlich-
ting tegen MP Schilders Castri-
cum, om 20.50 uur Haazz.nl te-
gen  Sport Sportief Castricum, 
om 21.30 uur De Vlaggenkoning 
tegen De Buurvrouw, om 22.10 
uur SNS Regiobank tegen Se-
verijnse Dakbedekkingen en om 
22.50 uur Bouw en Funderings-
techniek tegen TD-Support. 

Maandag 6 september is er zaal-
voetbal, om 19.00 uur volley-
baltraining en om 20.30 uur de 
KNVB zaalvoetbalcompetitie.

Programma 
Sport- en Ten-
niscentrum

Lonneke is de mooiste! 
Uitgeest - Na negen zaterdagen 
uitbundig de zomer te hebben 
gevierd in Bobs, is afgelopen za-
terdag de verkiezing Wet & Wild 
afgesloten met de finale. Al-
le winnaressen van de voorron-
des deden mee. Lonneke Wesse-
ling uit Purmerend wist zowel de 

internetstemmers, als de jury en 
het publiek te overtuigen dat zij 
de enige echte Miss Wet & Wild 
van 2010 is. 
Isabelle Hoeben uit Midden-
Beemster werdnipt tweede en 
Serena Verdonk uit Uithoorn ein-
digde als derde. 

	 	

© Borst Sales Promotion

dit is nou ouderwets lekker ....!
Een appeltje gaat er altijd in, dus koop wat extra.....

Van woensdag tot woensdag:

appelflappen
heerlijk hè.... 2 voor  2,50 !!
Dit weekend:

appelslof
puur genieten..... van  8,50 voor  7,50 !!

Lonneke Weeseling staat geheel links op de foto.

Goed duivenweekend 
Uitgeest - Zaterdag 28 augus-
tus stond het Belgische Duffel op 
het programma van de Natoer. 
197 duiven van dertien liefheb-
bers keerden huiswaarts. De los-
tijd was 7.50 uur op een afstand 
van 160 km. Na nog geen twee 

uur vliegen, nl. om 9.44.39 uur 
meldde de eerste duif zich met 
een snelheid 1424,754 m.p.m. 
(ruim 85 km p.u.) en werd ge-
maakt door de duif van de win-
naars, gebroeders Beentjes uit 
Akersloot. Zij draaide twee dui-

ven kort achter elkaar, goed voor 
een eerste en tweede plaats. De 
laatste jonge duivenvlucht Mou-
lincourt, met een afstand van 350 
km was tevens de afsluiting van 
de jonge duivencompetitie. De 
243 duiven van twaalf deelne-
mers gelost. De eerste duif was 
van Frank Rodenburg die zich 
om 11.56.59 uur meldde met een 
snelheid van 1390,561 m.pm. 
(ruim 83 km p.u.). 
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Bezige Bij Gré Borst veertig 
jaar actief in boekhandel

Castricum – Op 3 september 
is het veertig jaar geleden dat 
Gré Borst (56) haar eerste ech-
te baan kreeg. Ze is begonnen 
in de boekhandel van juffrouw 
Smit op de hoek van de Burge-
meester Mooijstraat en de Hen-
ri Schuytstraat. Later werd deze 
winkel overgenomen door Laan 
senior en Gré bleef gewoon in 
dienst. Zoon Hans Laan is nu 
haar werkgever. “Net zoals zijn 
vader is Hans een goede baas. 
Er kan veel.”

Het allermooiste boek dat Gré 
heeft gelezen is Sacajawea van 
Anna Lee Waldo. “Nu lees ik 
graag familiegeschiedenissen 
en spannende boeken en daarbij 
hebben de Zweedse schrijvers 
mijn voorkeur. Camilla Lackberg 
vind ik bijvoorbeeld erg goed. 
Natuurlijk lees ik veel, maar het 
is geen wet van moeten. Om 
klanten goed te adviseren lees 
ik ook veel recensies en door-
dat ik verantwoordelijk ben voor 
de inkoop van literaire- en span-
ningsboeken, zie ik eigenlijk al-
les wat er gaat verschijnen. Met 
mijn collega’s deel ik de informa-
tie en op die manier kunnen we 
onze klanten goed informeren.” 
Gré kwam al regelmatig bij juf-
frouw Smit, omdat zij ook een 
kleine bibliotheek had. “De 

openbare bibliotheek was des-
tijds in opkomst. Juffrouw Smit 
was een ongetrouwde dame die 
als je haar leerde kennen heel 
aardig was. Ik was zestien jaar 
en had net mijn Ulo-diploma be-
haald op de Henricus. Zes jaar 
later werd de winkel overgeno-
men door meneer Laan senior. 
De winkel verhuisde eerst van 
nummer 13 naar 18 en in 1980 
vestigde wij ons in het huidige 
pand. Mijn kennis breidde ik uit 
met een schriftelijke cursus spe-
ciaal voor de boekhandel en een 
driejarige opleiding van de kan-
toorvakhandel.” 

Er is heel veel veranderd in die 
veertig jaar. Gré vervolgt la-
chend: “Bestellingen doen via de 
computer vond ik in het begin zo 
verschrikkelijk onhandig! Eerst 
werkten we met ponskaartjes en 
microfiches en het kwam, in die 
tijd, vaak voor dat we even te-
rugvielen op ons oude systeem.” 
Daarnaast bestellen veel mensen 
nu hun boeken via de computer. 
“Daar merken wij niet zo veel 
van. Wij horen van onze klan-
ten dat zij liever geen verzend-
kosten betalen. Bovendien is ons 
aanbod vrij breed. Er zijn mensen 
die soms niet verwachten dat we 
een boek in huis hebben en zijn 
dan heel verbaasd als we het zo 

uit de kast pakken. Daarnaast 
kopen mensen nu bewuster en 
dat is volgens mij begonnen met 
de invoering van de euro.” 
Gré werkt graag. “Niet een dag 
is hetzelfde. Toen ik zwanger 
was van mijn dochter vond ik het 
moeilijk zwangerschapsverlof te 
nemen. Een paar jaar later kwam 
mijn zoon en dat verlof viel ook 
nog eens in november, de leukste 
en gezelligste tijd van het jaar!” 
Na de geboorte van haar kin-
deren bleef ze gewoon werken. 
“Mijn moeder paste op de kinde-
ren waardoor er tussen hen een 
hechte band ontstond. Het huis-
houden deed ik in de avonduren 
of in het weekend. Ik denk niet 
dat mijn kinderen iets tekort zijn 
gekomen. Ondanks dat ik een 
baan had van drie dagen in de 
week, was ik toen ook nog heel 
actief op de basisschool van de 
kinderen. En ik ben nog steeds 
bezig op school. Ik help de kin-
deren van groep 5-6 en 7-8 bij 
het onderdeel creatief ”
Het gesprek vindt plaats in de 
huiskamer tussen, hoe kan het 
ook anders, boeken. Heel veel 
boeken. Maar Gré heeft nog een 
passie: pinguïns. “Dat is begon-
nen bij de inrichting van de ba-
bykamer en het blijft mij achter-
volgen. Ik heb nu vijf- tot zes-
honderd pinguïns in huis in al-
lerlei maten en vormen. Er zit de-
sign tussen, antiek, de koelkast 
heeft de vorm van een pinguïn, 
ik heb pinguïnknuffels en ech-
te kitsch. En ik vind ze allemaal 
mooi, want iedere gezichtsuit-
drukking is weer anders.” Op 3 
september wordt na 18.00 uur 
een kleine receptie gehouden bij 
boekhandel Laan. En eigenlijk is 
het drie keer feest. “Ik ben veer-
tig jaar actief op de arbeidsmarkt 
en dat is uitzonderlijk voor vrou-
wen van mijn generatie, ik werk 
veertig jaar in de Burgemees-
ter Mooijstraat en ik verkoop al 
veertig jaar boeken.” 

Een blonde, een blauwe 
en een bruine…
Bakkum - Drie Chinezen met 
een contrabas zong André van 
Duin. Op het terras van Het Ou-
de Theehuys stonden zaterdag 
drie Nederlanders met een con-
trabas; een blonde, een blauwe 
en een bruine. En ook een aantal 
gitaristen, een drummer en twee 
zangers. Het was tijdens de af-
sluiting van de Tea Jam, die door 

Castricummer Rene Rühland 
was georganiseerd. Bevriende 
muzikanten speelde rockabilly, 
zigeunerjazz en onvervalste rock 
’n roll. 
Goed nieuws voor muzieklief-
hebbers is dat er vaker Tea Jams 
gehouden worden in of naast 
het Oude Theehuys op het ter-
rein van Dijk en Duin. 

Zondag 5 september
Open dag Plusactiviteiten 
Castricum - Het cursusaanbod 
voor jong en oud bij Plusactivi-
teiten wordt gepresenteerd tij-
dens de open dag die wordt ge-
houden op zondag 5 septem-
ber. Het aanbod bestaat uit ta-
len, computerlessen en typen, 
koken, creativiteit, kunstzinni-
ge vorming, hobby en vrije tijd, 
lezingen, muziek, gezondheid, 
persoonlijke verzorging, schrij-
ven, denksport en educatief. De 
open dag is van 11.00 tot 14.00 
uur in het Bonhoeffercollege in 
Castricum. 
Grieks, Spaans, Italiaans, En-
gels, Frans, Duits en vele an-
dere talen worden aangebo-
den zoals Arabisch, Portugees, 
Pools, Russisch, Chinees. Maar 

ook Zweeds, Turks en Neder-
lands voor anderstaligen. De ta-
len worden gegeven van oktober 
tot en met maart of in korte vorm 
zoals de vakantiecursussen van 
tien lessen. En er zijn conversa-
tielessen. Tijdens de computer-
lessen kan men beginnen met 
computergebruik of Windows 
7 om de PC te leren kennen en 
goed te gebruiken. De compu-
terkennis kan men uitbreiden 
met de cursussen Word, Excel, 
internet, website maken. Of hob-
bymatig toepassen zoals met di-
gitale fotografie. 
Kennis over de mens in het al-
gemeen uitbreiden kan tijdens 
de cursussen psychologie, neuro 
linguïstisch progammeren, kin-

deren van nu, voedingsleer,  al-
lergieën, hormonale problemen. 
In de cursussen ontspannings-
massage, meditatie, mindful-
ness, acupressuur ontvangt men 
veel tips om ontspanning te vin-
den en de kennis over zichzelf 
te verrijken. De cursus wijnen is 
voor mensen die meer over de 
achtergrond van het druivennat 
willen weten en de proefavon-
den whisky of port en kaas wor-
den gegeven door een kenner op 
dit gebied. Uitgebreide kookcur-
sussen Italiaans, Mediterraan en 
Frans of kookworkshops amuses, 
Japanse hapjes en tapas maken. 
Lekker bezig zijn kan in de cur-
sussen beeldhouwen, schilderen 
en tekenen, glas in lood, moza-
iek, mandala tekenen, kalligra-
feren, vilten, zijdeschilderen of 
Chinees schilderen. Ontspan-
nen bezig zijn en leren hoe men 
zichzelf of de omgeving kan ver-

beteren, komt aan de orde in de 
cursussen make-up en uitstra-
ling, metamorfose, haarknippen. 
wonen en interieur. Grimeren is 
goed toepasbaar op feesten of 
op scholen. Nuttige informatie 
wordt gegeven in de cursussen 
eigen zaak, belastingaangifte, 
erfrecht, budgetteren of behaal 
het verplichte vaarbewijs. 
De cursussen mythologie, quan-
tummechanica, sterrenkunde, 
meteorologie, kunstgeschiede-
nis en filosofie verdiepen de al-
gemene kennis. Bovendien zijn 
er een groot aantal lezingen zo-
als dyslexie. Spirituele cursussen 
zijn spirituele ontwikkeling, psy-
chometrie, astrologie en tarot. 
Jazzfit en dansexpressie zijn cur-
sussen waarbij de cursisten lek-
ker bewegen op muziek. Hobby’s 
beter leren toepassen kan met 
de cursussen fotografie, digita-
le camera, digitale fotobewer-

king. Meubelstofferen leert men 
van een meubelstoffeerder. Kle-
ding maken geeft een ervaren 
coupeuse. Er zijn tuincursussen 
om de tuin beter te onderhouden 
of een ontwerp te maken. Bij vi-
deofilmen leert men een goede 
film te maken. Er zijn gitaarles-
sen, de Matthäus Passion, Sta-
bat Mater Dolorosa en Schubert 
om naar te luisteren met achter-
grondinformatie. Er is een mu-
ziekavond met Ierse muziek door 
de band Bangers&Mash. Bij de 
lezing Santiago de Compostella 
gaat men muzikaal op pelgrims-
tocht met Simone Awhina. 

Lees op www.plusactiviteiten.nl  
het gehele aanbod en meer ach-
tergrondinformatie over de cur-
sussen. Het programmaboekje 
is te verkrijgen bij de bibliotheek 
en de boekhandel, tel.: 0251–
671837. 

Akersloot – Afgelopen weekend was het genieten voor iedereen die 
houdt van rock ’n roll, van de solex, oldtimers en ouderwetse gezellig-
heid. Het driedaagse festival stond verder bol van muziek, nostalgie en 
traditie met de solexrace als hoogtepunt. 

Muziek, nostalgie en traditie
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Werkgroep Alzheimer Café 
praat over wat dementie is
Regio - Op dinsdag 7 septem-
ber is er een Alzheimer Café in 
Heemskerk en het onderwerp is: 
Wat is dementie? Steeds vaker 
wordt de samenleving gecon-
fronteerd met dementie. Maar 
wat is dementie nu eigenlijk? 
Bestaan er verschillende vormen 
van dementie en waardoor krijgt 
men het? Is dementie erfelijk en 
op welke leeftijd komt het voor? 
Allemaal vragen die mensen 
parten kunnen spelen wanneer 
zij het gevoel hebben wanneer 
er iets niet pluis is. In het Alzhei-
mer Café probeert men daar een 
antwoord op te geven. 
Het Alzheimercafé wordt ge-
houden in Brasserie Waterrij-
ck, Lessestraat 4 in Heemskerk 

Gemengd koor Bellissimo 
Heemskerk zoekt stemmen
Heemskerk - Wie altijd al van 
plan was om iets met zijn of haar 
stem te gaan doen kan zich nu 
aanmelden bij gemengd koor 
Bellissimo. Alle stemsoorten zijn 
welkom, maar momenteel is men 
vooral op zoek naar eerste teno-
ren in het koor. 

Nieuwe leden gaan deel uitma-
ken van een groep zeer gemoti-
veerde en enthousiaste mensen 
die op hoog niveau willen preste-
ren. Deze instelling heeft er voor 
gezorgd dat Bellissimo tot de be-
tere koren in de regio is gaan 
behoren. Er heerst een pretti-
ge sfeer in de groep waardoor 
men zich snel thuis zult voelen. 
Het repertoire is van licht klas-
siek tot opera en oratoria maar 
ook hedendaagse  lichte muziek 
behoort tot het repertoire.
Er is een organisatie die zorgt 
voor alle randvoorwaarden, 

waardoor  het koor optimaal 
kan presteren. Men krijgt on-
dersteuning bij het thuis instu-
deren van het repertoire met be-
hulp van oefen cd’s. De zeer be-
kwame dirigent geeft op prettige 
wijze aanwijzingen om de kwa-
liteit van de stem te verbeteren 
met van tijd tot tijd extra onder-
steuning van een professione-
le zangcoach. Bij gebleken ge-
schiktheid krijgt men de gele-
genheid de stem solistisch te la-
ten horen. De mannensectie van 
het koor heeft een eigen reper-
toire, waarmee op gezette tijden 
naar buiten wordt getreden. Be-
langstellenden zijn welkom op 
een woensdagavond in buurt-
centrum De Schuilhoek, Van 
Bronckhorststraat 1 te Heems-
kerk vanaf 20.00 uur. Of neem 
contact op met  secretaresse Aty 
Hekster tel 0251-249122 e.mail: 
aty.hekster@gmail.com

Expositie Oud-Castricum 
over het landelijk gebied
Castricum - Tijdens de eerstvol-
gende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum op zon-
dag 5 september is de expositie 
‘Castricum en Bakkum ten voe-
ten uit’ voor het laatst te bezich-
tigen. Met deze expositie wordt 
de aandacht gevestigd op de on-
langs gerestaureerde Maer- en 
Korendijk en op twee cultuurhis-
torische wandelroutes: de Maer- 
en Korendijkroute en de Bac-
cummer Banroute. Deze routes 
zijn door de gemeente met me-
dewerking van Oud-Castricum 
uitgegeven. Aan de hand van fo-
to’s wordt de bezoeker meege-
nomen door het gevarieerde lan-

delijke gebied van Castricum en 
Bakkum. 
Ook is er doorlopend een po-
werpointpresentatie te zien met 
als titel ‘Duingeheimen’. Hiermee 
wordt een beeld gegeven van de 
menselijke invloeden die in het 
duinlandschap hebben plaats-
gevonden. De Duynkant aan de 
Geversweg 1b is op 5 septem-
ber weer opengesteld van 12.00 
tot 17.00 uur en door de week op 
maandag- en woensdagavond 
van 19.30 tot 21.30 uur. Ook zijn 
daar boekjes verkrijgbaar van 
genoemde wandelroutes en an-
dere wandel- en fietsroutes in 
deze omgeving. 

Het Meertje van Vogelenzang in de duinen bij Bakkum. 

Lezing over opvoeden tot zelf-
vertrouwen en zelfredzaamheid
Castricum - In de bibliotheek 
van Castricum is op donderdag 
9 september een lezing over op-

voeden. Pedagoog Mieke van 
Vleuten vertelt welke basisvaar-
digheden kinderen nodig heb-

Finalisten verkiezing bijna bekend

Autobedrijf Kleverlaan kanshebber 
op de titel Autobedrijf van het Jaar 
Limmen - Uit de tien genomi-
neerden voor de titel ‘Autobe-
drijf van het Jaar’ gaat  de vakju-
ry van BOVAG drie finalisten kie-
zen. Autobedrijf Kleverlaan be-
hoort nog tot één van de kans-
hebbers op de felbegeerde titel. 
Het is voor de jury geen makke-
lijke opdracht om uit de genomi-
neerden drie  bedrijven te selec-
teren die doorgaan naar de fina-
le. 
Juryvoorzitter Auke Cupédo, 
hoofdredacteur van het vakblad 
Auto & Motor Techniek, licht toe: 
“Het zijn stuk voor stuk bedrij-
ven die er hard aan hebben ge-
werkt en met veel inzet en trots 
de verkiezing in zijn gegaan. Je 
gunt het ze dan ook allemaal om 
in de finale te komen.” De drie fi-
nalisten worden door de vakju-
ry aan de hand van een bedrijfs-
bezoek door een onafhankelij-
ke deskundige, diverse mystery 

shoppers en de resultaten van 
een uitgebreide checklist gese-
lecteerd. 
Ondernemers Ron en Jan Kle-
verlaan zijn trots op de huidi-
ge halve finaleplaats. “Het zou 
natuurlijk fantastisch zijn om 
als autobedrijf de finale te be-
reiken van deze verkiezing. We 
gaan nu ook écht voor de over-
winning natuurlijk. We heb-
ben vorige week in ieder geval 
een vliegende start kunnen ma-
ken met een door hoofdspon-
sor Bovemij, het verzekeringsbe-
drijf van Bovag,  beschikbaar ge-
stelde Ferrari F360 Modena Spy-
der. We hebben als een van de 
topbedrijven van Nederland een 
dag kennis mogen maken met 
een topsportwagen met Formu-
le 1 techniek. Wat een geweldige 
auto”. “Op vrijdag 3 september 
weten we trouwens of we tot de 
top 3 van universele autobedrij-

ven van Nederland zijn doorge-
drongen, we kunnen niet wach-
ten”, zegt Ron tot besluit. Auke 
Cupédo: “De verkiezing Autobe-
drijf van het Jaar is een initiatief 
van BOVAG Onafhankelijke Au-
tobedrijven en wordt dit jaar voor 
de vierde keer gehouden. Ruim 
20.000 autobezitters stemden dit 
jaar op hun favoriete BOVAG on-
afhankelijke autobedrijf. Van de 
ruim 3400 deelnemende bedrij-
ven werden er tien genomineerd. 
Drie gaan er nu door naar de fi-
nale. De vakjury voelt de drie fi-
nalisten de komende weken ver-
der uitgebreid aan de tand. De 
uiteindelijke winnaar van de ver-
kiezing Autobedrijf van het Jaar 
wordt gekozen op het Jaarcon-
gres van BOVAG Onafhankelijke 
Autobedrijven. Op 5 oktober, de 
dag van het Jaarcongres, weten 
we wie zich ‘Autobedrijf van het 
jaar 2010’ mag noemen.”

ben om met meer zelfvertrouwen 
en succesvoller in het leven te 
staan. De lezing begint om 19.30 
uur. Kaarten zijn te koop bij de 
Klantenservice in de bibliotheek. 
Reserveren is mogelijk op tel.: 
0251–655 678 of per mail. 

Regio - De landelijke collecte 
van de Dierenbescherming vindt 
dit jaar plaats van zondag 3 tot 
en met zaterdag 9 oktober. 
De Dierenbescherming is nog 
hard op zoek naar collectanten. 

Iedereen die direct iets wil bete-
kenen voor de dieren in de regio 
kan zich aanmelden bij collecte-
coördinator mevrouw Thöne via 
tel.: 0251-226174.

Ook collecteren 
voor de dieren?

op dinsdagavond 7 september 
van 20.00 tot 21.30 uur. Iedereen 
is welkom: mensen met geheu-
genproblemen, partners, kinde-
ren, vrienden en buren. De toe-
gang én het eerste kopje koffie 
zijn gratis. Aanmelding vooraf is 
niet nodig. De bezoekers krijgen 
informatie van hulpverleners en 
van mensen die uit eigen erva-
ring spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door de 
vaste gespreksleider. Na dit ge-
sprek is er gelegenheid om vra-
gen te stellen. Er is een tafel met 
brochures en andere literatuur 
om thuis eens rustig na te le-
zen. Werkgroep Alzheimercafé 
is overdag bereikbaar onder tel.:  
06-33631872.



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
1 september 2010

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

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen

190810 Nesdijk in Limmen
Het verplaatsen van een dam

230810 Buurtweg 9 in Akersloot, 1921 CJ
Het plaatsen van een kapschuur

260810 Schoolweg 8 in Limmen, 1906 AD
Het uitbreiden van de woning
Zwaluw 8 in Castricum, 1902 KJ
Het plaatsen van een dakkapel
Brakersweg 45 in Castricum, 1901 XX
Het plaatsen van dakkapellen het intern 
wijzigen van het pand
Burg. Mooijstraat 2a in Castricum, 1901 EL
Het wijzigen van de studio

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt ver-
leend.

raadsactiviteiten 2 september 2010
Zie voor de agenda de website> politiek, bestuur en organisatie>vergaderkalender. 
U bent van harte welkom om de Raadsactiviteit bij te wonen.

Agenda
Raadsplein
9 september 2010
Raadscaroussel
19:30 - 20:15 Bestemmingsplan Schulpstet 7, 9 en 13 Bakkum
19:30 - 20:30 Bespreken rapport rekenkamer onderzoek 
   inkoop- en aanbestedingsbeleid
20:15 - 21:30 Jaarrondexploitatie strandpaviljoens
20:30 -21:30 Diverse technische onderwerpen/raadsvoor-
   stellen*
   1. Beheersverordening begraafplaatsen
   2. Aankoop 2 kunstwerken voor openbare 
    ruimte Limmen
   3. Formalisatiebesluit stand- en ligplaatsen ikv 
    Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG)
   4. A. Verslagen en besluitenlijsten d.d. 1 juli en 
    8 juli 2010
   B. Lijst van ingekomen stukken
    C. Lijst ter inzage gelegde informatie
    D. Vragen uit de raad, mededelingen uit het 
     college

Raadsvergadering
3. Besluitvorming

A. Beheersverordening begraafplaatsen (ovb uitkomsten 
  carrousel)

B. Aankoop kunstwerken voor openbare ruimte Limmen 
  (ovb uitkomsten carrousel)

C. Formalisatiebesluit stand- en ligplaatsen ikv 
  Basisadministraties Adressen en Gebouwen (BAG) 
  (ovb uitkomsten carrousel)

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de 
carrousel worden behandeld. Op de onderwerpen met een * 
kan niet (opnieuw) worden ingesproken. Indien u wilt inspre-
ken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen 
met de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661 277 of mevr.  L. 
van Heezik ( 0251) 661 370; e-mail; verahornstra@castricum.nl 
, liesbethvanheezik@castricum.nl.

Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College 
aan de Oranjelaan in Castricum. Gehandicapte bezoekers van de 
raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik van de gehandicap-
tenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van 
het politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Op 8 september wordt van 19.00 tot 21.00 
uur een inloopbijeenkomst georganiseerd 
in De Burgerij in Limmen over het bestem-
mingsplan ‘Limmen - Zandzoom’, dat een 
nieuwe fase ingaat nu het college van 
B&W heeft besloten het ontwerp-bestem-
mingsplan ‘Limmen - Zandzoom’ ter in-
zage te leggen. 
Een nieuw bestemmingsplan ‘Zand-
zoom’ is nodig omdat er plannen zijn 
voor woningbouw. Deze woningbouw is 
onderdeel van het project ‘Wonen in het 
Groen Heiloo/Limmen’: de ontwikke-
ling van maximaal 2000-2400 woningen 
waarvan 500-600 in Limmen. Daarnaast 
is er veel ruimte voor natuur en recreatie 
in het gebied. Ook een aansluiting op de 
snelweg A9 is onderdeel van het project.

Rond het voorontwerp-bestemmings-
plan is de inspraakperiode al afgerond. 
Het ontwerp-bestemmingsplan ligt vanaf 
2 september 2010 gedurende 6 weken 
ter inzage. In die periode kan een ieder 
zienswijzen op het ontwerp-bestem-
mingsplan indienen. Daarnaast kunnen 
belanghebbenden een zienswijze indie-
nen op het bijbehorende ontwerp-ex-
ploitatieplan.

Zie voor meer informatie over de proce-
dure van het ontwerp-bestemmingsplan 
de officiële mededeling hierover elders 
op de gemeentepagina’s. 
Voor alle achtergronden en voorgeschie-
denis: zie www.castricum.nl > Projecten 
en plannen > Limmen Heiloo Zandzoom.

inloopavond over nieuwe stap in be-
stemmingsplan ‘Limmen – Zandzoom’ 

Tijdelijk andere 
treintijden in spits
De NS-dienstregeling van Castricum 
naar Amsterdam en vice versa wordt 
tijdelijk iets gewijzigd. De NS houdt een 
proef met hoogfrequent spoorvervoer 
(elke 10 minuten een sprinter of inter-
city zonder spoorboekje). De proef vindt 
plaats van 6 september t/m 1 oktober 
op ondermeer het traject Amsterdam - 
Utrecht - Eindhoven. 
Door deze proef zal de dienstregeling 
voor station Castricum in die weken een 
kleine wijziging ondergaan. Het gaat al-
leen om de spitsuren. De treinen van 
7 minuten over heel en 7 minuten over 
half vertrekken 3 minuten eerder. De 
treinen vanuit Utrecht en Amsterdam 
naar Castricum vertrekken respectievelijk 
4 minuten en 2 minuten later. 
Reizigers naar Utrecht hebben bij deze 
wijziging het voordeel dat ze in Amster-
dam niet hoeven over te stappen.
De veranderingen zijn verwerkt in 
Reisplanner.nl. Meer informatie over 
de exacte spitstijden is te vinden op 
www.ns.nl. 

Schulpstet eerder gesloten op 10 september
Vrijdag 10 september is het afvalbrengdepot aan het Schulpstet gesloten vanaf 15.00 uur. WWW.CASTRICUM.NL



*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 2 september 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

Oudeweg 3 in Limmen, 1906 AZ
Het plaatsen van een berging

Verleende Vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing
250810 Westerweg 78 in Limmen, 1906 EH

Het plaatsen van een serre
Buurtweg 16 in Akersloot, 1921 CK
Het plaatsen van een erker

270810 Koningin Julianastraat 29 in Castricum, 
1901 DK
Het uitbreiden van de woning en het 
plaatsen van een schuur

Beroep
Indien u het niet eens bent met bovenstaand besluit, 
kunnen belanghebbenden 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 ver-
meld:
naam, adres en handtekening van de indiener;
datum aanduiding;
omschrijving van het besluit waartegen het beroepschrift 
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 in-
diener 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.

Bouwvergunningen
250810 Boekel 23 in Akersloot, 1921 CE

Het bouwen van een woning
Puikman 2 in Castricum, 1901 NN
Het uitbreiden van de kleedkamers
Jan Evertsenlaan 1 in Castricum, 1901 WG
Het plaatsen van een tuinhuis (legalisatie)
Const. Huygenstraat 7 in Bakkum, 1901 JA
Het uitbreiden van de schuur
Schubertplantsoen 2 in Castricum, 1901 XT
Het plaatsen van dakkapellen

260810 Schoolweg 8 in Limmen, 1906 AD
Het uitbreiden van de woning
Zwaluw 8 in Castricum, 1902 KJ
Het plaatsen van een dakkapel

270810 De Bloemen 28 in Castricum, 1902 GW
Het plaatsen van een erfafscheiding
Bakkummerstraat 56d in Bakkum, 1901 HN
Het plaatsen van een vluchttrap en het 
wijzigen van de gevels

Sloopvergunningen
280810 Geesterduin 25 in Castricum, 1902 CC

Het gedeeltelijk slopen van het filiaal

* Evenementenvergunning

Amak-loop 2010
Aan de Akersloter Marathonklub AMAK is vergunning 
verleend voor het organiseren van de 26e AMAK-loop 
op 26 september 2010  van 09.00 tot 14.00 uur in 
Akersloot.

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. 

Bestemmingsplan
* Ontwerp-bestemmingsplan ‘Limmen - Zandzoom’ en 
ontwerp-exploitatieplan ‘Limmen - Zandzoom’
Burgemeester en wethouders van Castricum hebben 
ingestemd met het ontwerp-bestemmingsplan ‘Limmen 
- Zandzoom’ en het bijbehorende ontwerp-exploita-
tieplan ‘Limmen - Zandzoom’. Voordat het ontwerp-
bestemmingsplan en het ontwerp-exploitatieplan ter 
vaststelling worden aangeboden aan de raad, wordt 
de gelegenheid geboden om kennis te nemen van het 
ontwerp-bestemmingsplan/ontwerp-exploitatieplan en 
een zienswijze in te dienen. 

Doel bestemmingsplan
De woningbouwontwikkeling in het gebied ‘Limmen - 
Zandzoom’ maakt onderdeel uit van het project ‘Wonen 
in het Groen Heiloo/Limmen’. Dit project bestaat naast 
de woningbouw uit de aansluiting A9 en investeringen 
in het buitengebied. Randvoorwaarde voor het project 
is een aansluiting op de A9. 
Voor het plangebied is het zogenaamde voorkeursrecht 
op grond van de Wet Voorkeursrecht gemeenten ge-
vestigd. Dit betekent dat eigenaren bij verkoop hun per-
ceel eerst aan de gemeente moeten aanbieden. Om het 
voorkeursrecht te kunnen verlengen is het nu nodig dat 
er een bestemmingsplan wordt vastgesteld. Omdat de 
plannen nog onvoldoende zijn uitgewerkt, betreft het in 
eerste instantie een globaal plan met uitwerkingsplicht. 
Dit betekent dat er in een later stadium nog uitwerkings-
plannen moeten worden opgesteld waarin de ontwik-
kelingen, per deelgebied en fasegewijs, exact worden 
vastgelegd. Doel van het ontwerp-bestemmingsplan 
‘Limmen - Zandzoom’ is verder om een eigentijds pla-
nologisch en juridisch kader te bieden voor bestaande 
en te handhaven bebouwing en functies in het gebied. 

Doel exploitatieplan
Veel gronden in het exploitatieplangebied ‘Limmen - 
Zandzoom’ zijn in bezit van particuliere eigenaren. Aan-
gezien voor deze gronden (nog) geen anterieure over-
eenkomsten zijn afgesloten waarin het kostenverhaal en 
de gewenste ruimtelijke kwaliteit in het plangebied zijn 
geregeld, geldt de verplichting tot het vaststellen van 
een exploitatieplan. Met het exploitatieplan worden de 
volgende doelen nagestreefd:
een goede ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling 
door het stellen van locatie-eisen: bepalingen omtrent 
de kwaliteit van de inrichting;
een juiste uitvoering van de werken die nodig zijn om te 
komen tot de hiervoor genoemde ruimtelijke kwaliteit 
door het stellen van regels voor het uitvoeren van wer-
ken en werkzaamheden;
een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de 
grondexploitatie (kostenverhaal).
Het exploitatieplan gaat er vanuit dat de gemeente alle 
kosten maakt. Met de systematiek van de exploitatie-
opzet wordt in onderhavig globale exploitatieplan bij de 
bepaling van de exploitatiebijdrage van een private par-
tij nog geen rekening gehouden met de kosten die deze 
partij zelf maakt. Bij de uitwerking van het globale exploi-
tatieplan zal hier wel rekening mee worden gehouden. 
Dit gezien het feit dat de uiteindelijke invulling van het 
gebied met de uitwerkingsplannen concreet zal zijn.

Begrenzing bestemmingsplan
Het gebied bestaat uit twee delen. Het grootste deel 
wordt begrensd door de gemeentegrens met de ge-
meente Heiloo in het noorden, de Rijksweg en het 
bedrijventerrein Nieuwelaan in het oosten, de Burge-
meester Nieuwenhuijsenstraat in het zuiden en de Wes-
terweg en de spoorlijn in het westen. Het kleinste deel 
wordt begrensd door de gemeentegrens in het noorden, 
GGZ locatie De Oosthoek in het oosten, de Nieuwelaan 
in het zuiden en de Rijksweg in het westen. Het nieuw-
bouwproject Hogeweg/Pagenlaan en het bedrijventer-
rein Nieuwelaan vallen buiten dit bestemmingsplan.

Begrenzing exploitatieplan
Het bestrijkt in hoofdlijn hetzelfde gebied als het be-
stemmingsplan met dien verstande dat bij het exploita-

tiegebied de bestaande woningbouw en infrastructuur 
niet binnen de begrenzing valt.

Inzien en zienswijzen
Het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-exploi-
tatieplan liggen met ingang van donderdag 2 septem-
ber 2010 gedurende 6 weken ter inzage bij de afdeling 
Dienstverlening in Limmen, gedurende d openingstijden.
Tevens zijn de plannen te bekijken op www.castricum.nl 
en www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende bovengenoemde periode kan:
een ieder een zienswijze naar voren brengen over het 
ontwerp-bestemmingsplan;
een belanghebbende een zienswijze naar voren brengen 
over het exploitatieplan.
Zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te worden 
ingediend en moeten worden gericht aan de gemeente-
raad van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 
BH te Castricum. Wij verzoeken u boven aan de brief te 
vermelden op welk plan de zienswijze betrekking heeft 
(zienswijze op het ontwerp-bestemmingsplan ‘Limmen 
- Zandzoom’ of zienswijze op het ontwerp-exploita-
tieplan ‘Limmen - Zandzoom’). Ook het indienen van 
mondelinge zienswijzen is mogelijk. Hiervoor dient tij-
dig, bij voorkeur uiterlijk een week voor het einde van 
de terinzagelegging, een telefonische afspraak te wor-
den gemaakt. 

Inloopbijeenkomst
Op 8 september 2010, van 19.00 tot 21.00 uur, vindt 
over het ontwerp-bestemmingsplan ‘Limmen - Zand-
zoom’ en het ontwerp-exploitatieplan ‘Limmen - Zand-
zoom’ een inloopavond plaats op de locatie ‘De Burge-
rij’, Dusseldorperweg 103 te Limmen. U kunt die avond 
het ontwerp-bestemmingsplan en het ontwerp-exploi-
tatieplan inzien en vragen stellen. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met dhr. M.P. Stijkel (ontwerp-
bestemmingsplan), tel. (0251) 661387 en dhr. W. Voer-
man (ontwerp-exploitatieplan), tel. (0251) 661113.

delegatieBesluit toekenning 
straatnamen en woonplaat-
sen
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 3 de-
cember 2009 besloten om het nemen van besluiten over 
naamgeving van openbare ruimte (straatnaamgeving) 
en woonplaatsgrenzen te delegeren aan het college van 
burgemeester en wethouders.
In het verlengde van het eerdere delegatiebesluit met 
betrekking tot het toekennen van huisnummers, zoals 
opgenomen in de Algemene Mandaatregeling van 1 
september 2008, is vanuit efficiëntie gekozen ook de 
bevoegdheid voor het vaststellen van straatnamen en 
woonplaatsgrenzen bij het college te leggen. Het toe-
kennen van een straatnaam is noodzakelijk voor het be-
noemen van de openbare ruimte volgens de BAG (wet 
basisadministratie adressen en gebouwen). 
Het genoemde besluit ligt met ingang van 2 september 
2010 voor iedereen ter inzage in de gemeentelijke loca-
tie te Limmen. Het besluit treedt in werking op de dag 
na publicatie.

nieuwe BeVoegdhedenregeling 
gemeente CastriCum
Op 24 augustus 2010 hebben het college van burge-
meester en wethouders en de burgemeester van Cas-
tricum, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, 
besloten om: 

de Instructie Algemene mandaatregeling vastgesteld op 
6 januari 2009 in te trekken; 
het mandaatregister zoals vastgesteld op 26 oktober 
2009 in te trekken;
het bevoegdhedenbesluit gemeente Castricum vast te 
stellen;
het bevoegdhedenregister gemeente Castricum vast te 
stellen.

De regeling treedt in werking met ingang van de dag 
na bekendmaking. De nieuwe bevoegdhedenregeling 
en het register liggen vanaf vandaag ter inzage bij de 
publieksbalie in Limmen, Zonnedauw 4. U kunt de rege-
ling en het register ook raadplegen via de website van 
de gemeente. 

Castricum, 1 september 2010 


