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UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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®

Uitgeester Jackpotwin-
naar heeft zich gemeld!
Uitgeest – De Jackpotwinnaar 
die ruim 2,1 miljoen euro won tij-
dens de trekking op 10 septem-
ber, heeft zich na ruim anderhal-
ve week gemeld bij de Neder-
landse Staatsloterij. 

Het bedrag is inmiddels aan de 
winnaar overgemaakt. Wie het 

is en of de winnaar uit Uitgeest 
komt blijft een geheim. “Dit was 
een uitzonderlijke situatie”, aldus 
prijswinnaarbegeleider Arjan 
van ’t Veer. “Deze winnaar had 
zijn Staatslot nog niet gecontro-
leerd. Pas nadat hij via de media 
meekreeg dat de Jackpotwin-
naar zich nog steeds niet gemeld 

Opgenomen door Piepschuim
Uitgeest - In het muzikale the-
aterprogramma  ‘Opgenomen’ 
zaait Piepschuim verwarring met 
dwaze liedjes, zotte teksten en 
maffe arrangementen. De voor-
stelling biedt een lichtvoetig te-
genwicht tegen elke crisis, een 
weerwoord tegen de verharding 

en een antwoord op de verwe-
king. Bij ‘Opgenomen’ krijgt de 
bezoeker niet alleen een bijzon-
dere avond, een energieke show 
en prachtige theaterliedjes, 
Piepschuim geeft elke bezoe-
ker bovendien een live-opname 
van de bijgewoonde voorstelling. 

Vrijdag 8 oktober om 20.15 uur in 
theater de Zwaan. Kaartverkoop: 
www.dorpshuisdezwaan. Voor-
verkoop bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139, toegangsprijs 
is 13,50 euro, inclusief een con-
sumptie tijdens de pauze. Foto 
Chris de Laat. 

Kinderboekenweek met 
grote tekententoonstelling
Uitgeest - Voor kinderen van-
af acht jaar organiseert de bi-
bliotheek tijdens de Kinderboe-
kenweek openbare schilder- en 
tekenlessen. De lessen worden 
door echte kunstenaars gege-
ven. Wie geen echte les wil vol-
gen, kan meedoen aan de speur-
tocht De grote tekententoonstel-
ling. Na een speurtocht langs al-

lerlei teken -en schildertechnie-
ken kunnen de kinderen zelf aan 
de slag. 
De activiteiten duren een uur. 
Toegang gratis, vooraf opgeven. 
Op woensdag 6 oktober vanaf 
14.00 uur. Op vrijdag 8 oktober 
is er van 15.45 tot 16.45 uur een 
openbare teken- en schilderles 
door Josine van Os. 

Uitgeest – Op de Geesterweg 
heeft de politie zondag om 4.00 
uur een 21-jarige automobilist 
uit Uitgeest aangehouden van-
wege rijden onder invloed. Hij 
was met zijn auto uit de bocht 
gevlogen en in een sloot terecht-
gekomen. Met hulp van enkele 
omstanders was hij uit zijn auto 
gekomen. Hij had een alcohol-
promillage van 1,27 waarna di-
rect zijn rijbewijs is ingenomen. 

Rijbewijs 
ingenomen

Familie Brantjes op tv

Allemaal kijken op 
uitzendinggemist.nl
Uitgeest - Wie de uitzending 
gemist heeft, kan altijd nog te-
rugkijken op www.uitzendingge-
mist.nl. Maandagavond was bij 
de EO te zien hoe moeder Brant-
jes haar dochter Nancy verras-
te met een bezoek in Costa Rica.

Nancy Brantjes wilde landbouw-
kundig ingenieur worden en wat 
in de eerste instantie een mooi 
land leek om stage te lopen, 
werd uiteindelijk het land waar 
ze voorgoed zou blijven. Nancy 
werd namelijk verliefd op haar 
stagebegeleider Johnny Alpizar. 
Haar ouderlijk huis in Neder-
land verruilde ze voor het hutje 
van haar schoonmoeder zonder 

stromend water in het armste 
gedeelte van Costa Rica. Samen 
met haar man en haar drie kin-
deren heeft ze inmiddels een be-
scheiden bestaan en probeert ze 
zo veel ze kan de plaatselijke be-
volking te helpen. In Nederland 
vragen haar ouders zich vaak af 
hoe ze voor zo’n leven kon kie-
zen, maar ze doen toch van alles 
om hun dochter te steunen. Naar 
haar toe gaan is echter door de 
ziekte van pa heel erg moeilijk 
geworden. Dan ontdekt Nan-
cy haar moeder als straatventer.. 
Wie het werk van Nancy finan-
cieel wil ondersteunen: Alpizar 
Stichting 4073075 in Uitgeest. Zij 
helpt de armste kinderen. 

had, controleerde hij zijn lot. De 
winnaar kon zijn ogen niet gelo-
ven toen hij ruim een week na de 
trekking erachter kwam dat hij 
de bezitter was van het Staatslot 
waarop de jackpot van ruim 2,1 
miljoen was gevallen.” 

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

tot ziens bij

ESPRESSOTAARTJE
 

 VAN €9,50 VOOR € 7,95
Mokkaslagroom, chocolade, 
hazelnootprogés en slagroom

Deze week Pak speculaasbrokken
 Van € 4,50  Voor € 2,95

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, Castricum

vanaf pagina 13

Bon 
Appetit
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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 Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

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

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
17-09-2010: Mika, zoon van T.M. 
van der Tas en R. Sint, geboren 
te Amsterdam. 19-09-2010: Ja-
ri, zoon van H.J. Stalman en A.E. 
Smallegange, geboren te Be-
verwijk. 19-09-2010: Jill Emi-
ly, dochter van G.J. Nieuwenhui-
zen en E. van Elden, geboren te 
Beverwijk. 19-09-2010: Sten Jo-
ris Harry, zoon van R.P. Out en 
P.J. Jonker, geboren te Bever-
wijk. 20-09-2010: Miquel Antoni-
us René, zoon van P.J. Bijman en 
L. de Vries, geboren te Alkmaar.
 
Wonende te Limmen:
17-09-2010: Job Cornelis Hen-
drikus, zoon van R.J. Vogelzang 
en C.E.J. Snel, geboren te Alk-
maar.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
22-09-2010: Coesel, Nicolaas 
J.M., wonende te Limmen en 
Snijders, Catharina A.M., wonen-
de te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
17-09-2010: van Dijk, Maarten 
en Spaargaren, Willemijn, beiden 
wonende te Castricum. 21-09-
2010: Twaalfhoven, Paulus A.M. 
en Krom, Sharona R., beiden wo-
nende te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
16-09-2010: van Kaam, Antoni-

us A.J., oud 81 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
M.H. Vissenberg. 18-09-2010: 
Hoogendoorn, Albertus, oud 94 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met B.A. Aps-
woude. 21-09-2010: Raven, Arie, 
oud 81 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met S.E. Kalma.
 
Wonende te Akersloot:          
18-09-2010: Henriët, Hendri-
ka, oud 98 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
J. Kippersluis.
 
Wonende te Limmen: 
17-09-2010: Janssen, Corne-
lia M., oud 79 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met C.S.M. van 
der Aar. 19-09-2010: van den 
Aakster, Rosa M., oud 66 jaar, 
overleden te Limmen, gehuwd 
met J.J. Valkering.
 
Wonende te Bakkum:
15-09-2010: van Driel, Petrus M., 
oud 60 jaar, overleden te Bever-
wijk. 18-09-2010: Krom, Adria-
nus A., oud 87 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met J.M. van der Eng.
 
Wonende te Amsterdam:
17-09-2010: Boeschoten, Johan-
nes, oud 63 jaar, overleden op de 
Woude.
 
Wonende te Zaanstad:
18-09-2010: Spaarwater, Pieter, 
oud 70 jaar, overleden te Bak-
kum.

Expositie bij Oud-Castricum 
over ‘Castricum en het water’
Castricum - Voor de eerstvol-
gende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum op zondag 
3 oktober is de expositie ‘Cas-
tricum en Bakkum ten voeten 
uit’ uitgebreid met een door Lia 
Vriend samengesteld deel, ge-
naamd ‘Castricum en het water’. 
Dit houdt verband met de lande-
lijke week van de geschiedenis, 
die plaatsvindt van 16 tot 24 ok-

tober. Het thema van deze week 
is ‘Land en water’.
De Duynkant aan de Geversweg 
1b is op 3 oktober weer openge-
steld van 12.00 tot 17.00 uur en 
door de week op maandag- en 
woensdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur. 
Meer informatie over de werk-
groep is te vinden op www.oud-
castricum.com.

Waterberging bij Cronenburg.

Rond de Waterput

Op bezoek bij Sint Nicolaas
Akersloot/Uitgeest - Op dins-
dag 5 oktober organiseert het 
Oecumenisch Beraad van de pa-
rochie in Akersloot en de PKN-
gemeente Uitgeest en Akersloot 
een gezamenlijk uitstapje. Men 
gaat per trein naar Amsterdam 
en bezoekt daar de drie kerken, 
die gewijd zijn of waren aan Sint 
Nicolaas. De eerste is de Oude 
Kerk aan het Oudekerksplein, 
gebouwd in de tweede helft van 
de 13e eeuw. In de 16e eeuw, na 
de reformatie mochten de ka-

tholieken geen openbare sa-
menkomsten meer houden. De 
Oude Kerk werd protestants en 
de katholieken weken uit naar 
de schuilkerk Ons Lieve Heer op 
Solder, de tweede kerk, die men 
bezoekt. Tenslotte gaat men naar 
de Sint Nicolaaskerk, die in de 
19e eeuw werd gebouwd.
Alle drie kerken liggen op loop-
afstand van het Centraal Station. 
De organisatie is in handen van 
pastor Henk Hudepohl en Koosje 
Wiegman, tel. 0251-319171.

Heemskerk – Op de Kerkweg 
heeft de politie zondag om 1.30 
uur een 19-jarige man uit Cas-
tricum aangehouden vanwe-
ge diefstal van een kinderfiets. 
Hij probeerde het fietsje in een 

Diefstal kinderfiets krat voorop zijn fiets te plaatsen 
en beweerde dat de fiets van zijn 
broertje was. 

De man had overduidelijk teveel 
gedronken en kon zich niet le-
gitimeren. Tegen de man is pro-
ces-verbaal opgemaakt.
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Vrijdag Club Mezza in 
Grandcafé Mezza Luna
Castricum - Club Mezza, dat is 
genieten van live-muziek tijdens 
lekker eten en drinken in Grand-
café Mezza Luna. Vrijdag 1 okto-
ber staan de huisband onder lei-
ding van André Voebel en zan-
geres Melissa Roos centraal. 
Sinds haar zestiende staat Melis-
sa op de planken. Naast bekend 
en bestaand repertoire compo-
neert zij ook zelf muziek zoals 

het lied ‘For the smiling coast’ 
die zij speciaal heeft geschreven 
voor haar reis naar Gambia. Ver-
der het wonderschone gitaar-
spel van Leo Sumah, percussie 
van Chris Colleye en André Voe-
bel op bas. En wie geen honger-
heeft nemmet gewoon plaats 
aan de bar. Het adres is Mient 1 
in Castricum. reserveren kan via 
tel.: 0251-652251.

Dansen met een kart
Limmen - Karten is een populai-
re sport. Veel professionele cou-
reurs zijn ooit in de kartsport be-
gonnen, want het is een goede 
manier om de basistechnieken 
van het racen onder de knie te 
krijgen. Voor de gevorderde kar-
ter is er nu ook een nieuwe rage 
op komst, namelijk driftkarten. 
Het gaat hierbij niet om wie het 
snelste rijdt, maar om de mooiste 
bochtentechniek. Daarom wordt 
driftkarten ook wel dansen met 

een kart genoemd. Sinds kort 
biedt Fun Center Kart World in 
Limmen de mogelijkheid om het 
driftkarten zelf te beleven.
“Het draait allemaal om controle, 
is verslavend om te doen en ook 
nog eens ontzettend leuk om 
naar te kijken”, vertelt Walter Kle-
inhout, coördinator activiteiten. 
“Rechtdoor rijden is er bij drift-
karten niet bij. Bij het driftkar-
ten gaat het er om dat de achter-
wielen meer omwentelingen ma-

ken dan de voorwielen. Al met al 
een ingewikkelde techniek maar 
met een beetje oefenen erg leuk 
om te doen. Wij zijn nu de der-
de kartbaan in heel Nederland 
die speciale karts heeft gepre-
pareerd om te kunnen driften. 
Elders is het al een groot suc-
ces en wij verwachten dan ook 
bij ons in de omgeving veel men-
sen enthousiast te kunnen ma-
ken.” Fun Center Kart World Lim-
men is gevestigd op de Maatlat 2 
in Limmen, tel.: 072-5053920, in-
fo@kartworld.nl, Bekijk ook eens 
de website www.kartworld.nl. 

VVV-ANWB Castricum in 
de top vijf van Nederland
Castricum - Voor het negende 
achtereenvolgende jaar strijden 
de VVV-ANWB-winkels in Ne-
derland om de ‘Top Store’ titel. 
De bij deze titel behorende wis-
selbokaal staat momenteel nog 
bij VVV-ANWB Oss, maar wordt 
begin volgend jaar uitgereikt aan 
de Top Store winkel 2010! De 
VVV-ANWB aan de Stationsweg 
in Castricum won de prijs al eens 
in 2002 en behaalde in 2008 een 
derde plaats. Ook dit jaar men-
gen de dames zich volop in de 
strijd met een voorlopig vijfde 
plaats in de competitie tussen de 
ruim veertig winkels in Neder-
land. De strijd ligt met nog een 
aantal maanden voor de boeg 
volledig open. Met de nieuwe 
najaarscollectie en vele acties 

heeft iedere VVV-ANWB Win-
kel nog genoeg kansen om pun-
ten voor de Top Store titel te ver-
dienen. 

Tegelijk maken de medewerkers 
van de VVV-ANWB zich zorgen.  
Want het is onduidelijk of bezui-
nigingen van de gemeente Cas-
tricum straks ook de VVV-ANWB 
vestiging zullen treffen. Het hui-
dige contract tussen de gemeen-
ten en de VVV-ANWB loopt tot 1 
januari 2013. VVV-ANWB Castri-
cum wil de behoefte van de con-
sument betreffende de VVV- en 
ANWB diensten met een enquê-
te inventariseren zowel bij de 
consument als bij het bedrijfsle-
ven teneinde de gemeente(raad) 
van juiste informatie te voorzien.

Programma 30 sept t/m 6 okt 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag 20.00 uur 
maandag & dinsdag  20.00 uur  

woensdag  20.30 uur  
“Tirza”

woensdag 20.00 uur 
“Eat Pray Love 
Arrangement”

donderdag 20.00 uur  
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag 20.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur  

“The American”
zaterdag & zondag 13.00 & 16.00 uur 

woensdag 15.00 uur  
“Legende van 

Ga´Hoole (NL) -3D”
woensdag 15.00 uur 

“Foeksia de Miniheks”
vrijdag 19.00 uur

zaterdag 16.00 & 19.00 uur 
zondag 16.00 uur 

“The Last Airbender- 3D”
zaterdag & zondag 13.00 uur  
“Shrek 4 (NL) - 3D”

Eenmalig arrangement 
bij drama Eat Pray Love 
Alleen op woensdag 6 oktober 
om 20.00 uur is er een speci-
aal Eat Pray Love-arrangement. 
Kaarten alleen in de voorver-
koop aan de kassa van de Corso 
Bioscoop. Voor 13 euro krijgen 
de bezoekers het premièrekaart-
je, koffie of thee met iets lekkers 
voor de voorstelling en wijn, ro-
sé, bier of een non-alcoholisch 
drankje tijdens de pauze. Het ar-
rangement geldt niet in combi-
natie met andere acties.

Liz Gilbert (Julia Roberts) heeft 
alles wat een moderne vrouw 
zich maar kan wensen: een echt-
genoot, een huis, een succesvol-
le carrière. Maar in plaats van 

gelukkig te zijn wordt ze over-
spoeld door paniek, verdriet en 
verwarring. Net gescheiden be-
sluit Ellzabeth een radicale stap 
te nemen: ze gaat een jaar lang 
alleen op reis. Op haar zoektocht 
naar evenwicht en geluk bezoekt 
ze drie landen: Italië, India en In-
donesië. Italië staat in het teken 
van eten en leert ze la dolce vita 
kennen, in India schrobt ze tem-
pelvloeren en leert ze de kracht 
van meditatie kennen en in In-
donesië de balans tussen ernst 
en lichtvoetigheid en ontmoet ze 
haar grote liefde in Bali. Eat Pray 
Love is gebaseerd op de best-
seller van Elizabeth Gilbert Eat, 
Pray, Love 

Foeksia de miniheks
Een groot avontuur begint soms 
met een klein eitje. Dat ontdekt 
de tovenaar Kwark als hij in het 
Heksenbos een ei vindt, waar 
geen vogel uit komt, maar een 
klein meisje. 

Een bijzonder meisje. Een mi-
niheksje, dat hij Foeksia noemt. 
Foeksia wil dolgraag net zo goed 
leren toveren als haar vader, en 
is dan ook dolblij als ze naar de 

Heksenschool mag. Deze school 
wordt geleid door Juf Minuul, 
een moerasheks die al meer dan 
vijftig jaar een oogje op Kwark 
heeft en die haar gevoelens niet 
onder stoelen of banken steekt. 
Op de miniheksenschool leert 
Foeksia wind maken en tovert 
ze met wolken. Maar doordat ze 
soms wat overmoedig is, gaan 
haar toverkunsten regelmatig 
ook goed fout. 

Castricum - Met ingang van 11 
oktober start er bij Toonbeeld  
een cursus muziektheorie onder 
leiding van componist-pianist 
Bernard van den Boogaard. De 
cursus behandelt muziektheore-
tische kennis, aan de hand van 
praktijkvoorbeelden. Het enige 
dat verlangt wordt van de cursist 
is een ervaring in het muziekspe-
len op enig instrument – dit kan 
ook de menselijke stem zijn - en 
voorts dient de cursist enigs-
zins in staat te zijn tot het lezen 
van noten. De tien cursusavon-
den vinden plaats op de maan-
dagavond. Aanmelden bij de ad-
ministratie van Toonbeeld of via 
www.toonbeeld.tv. 

Muziektheorie 
voor volwassenen

Castricum - Vanaf maandag 
worden drie bijzondere lezingen 
gegeven op het Bonhoeffer Col-
lege. Op 4 oktober de lezing Een 
pelgrimstocht naar Santiago. De 
populariteit van de pelgrimstocht 
is teruggekeerd. 
Op 11 oktober de lezing Stem-
expressie. Wetenschappelijk is 
aangetoond dat muziek en klan-
ken niet alleen effect hebben 
op de emoties, maar ook op de 
hartslag, luchtwegen, bloeddruk 
en lichaamstemperatuur. Op 18 
oktober de lezing Lichaamsbe-
wustwording. 
Aanvang: 19.30 uur Kosten: 8,00 
euro. Meer informatie: www.
plusactiviteiten.nl.

Drie lezingen

Op de radio
Regio - Zondag 3 oktober wordt 
de eucharistieviering vanuit de 
oud-katholieke parochie van St. 
Agnes in Egmond aan Zee uit-
gezonden via de IKON op Ra-

dio 5. De uitzending begint om 
10.07 uur. Voorganger is pas-
toor Rudolf Scheltinga, het or-
gel wordt bespeeld door Jan Hil-
le, ook werken mee het Gregori-
aans Mannenkoor, onder leiding 
van Klaas Wijker en het oud ka-
tholiek kerkkoor. 

Regio - Landschap Noord-Hol-
land zet zich in voor de terugkeer 
van de herkenbare ‘houten deu-
ren’ van het landschap en stelt 
in de binnenduinrand geld be-
schikbaar. 

Voorwaarde is dat het terrein ei-
gendom is van particulieren en 
in het buitengebied ligt. De voor-
keur gaat uit naar hekken in het 
open (wei-)land. Toegangshek-
ken komen niet voor subsidie 

in aanmerking. De binnenduin-
rand is globaal het gebied tussen 
de duinen in het westen van de 
provincie en de oostelijk daar-
van gelegen polders. Men kan 
in aanmerking komen voor een 
50% bijdrage voor de aanschaf 
en plaatsingskosten. 

Kijk voor meer informatie op 
www.landschapnoordholland.nl 
of bel 088-0064433. De termijn 
sluit op 1 november. 

Vraag Landschap Noord-
Holland financiële bijdrage
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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 ge-
meentehuis op maandag 4 oktober. De vergade-
ring begint om 20.00 uur en op de agenda staan 
onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel tot het treffen van een meerjarenonder-
houdsvoorziening basisonderwijs.
- Stand van zaken herinrichting Sportpark De Koog.

VERGADERING COMMIssIE GROND-
GEBIEDzAKEN
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een open-
bare vergadering in de raadzaal van het gemeente-
huis op dinsdag 5 oktober. De vergadering begint 
om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer 
de volgende onderwerpen:

- Bespreking van principebesluitvorming over het 
initiatief voor het Kager perceel.
- Informatieverstrekking over vaststelling Tijd-

schema Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 
2011-2015.
- Vaststelling definitief Ontwerp groot onderhoud 
Westergeest.
- Voorstel om geen aansluiting te zoeken bij Natio-
naal Landschap Laag Holland.

ONtVANGEN BOuwAANVRAAG
B1 2010-009 Nabij Westergeest 83 Plaatsen brug 

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

AfGEGEVEN slOOPVERGuNNINGEN
Verzenddatum
27-09-2010 Kooglaan 76-96, Binnenvenstraat 
2-18, Benesserlaan 151-165, Bergvenstraat 1-16 
Verwijderen asbesthoudende ontluchtingskanalen 
27-09-2010 Klein Dorregeest 13 Slopen woning
   
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indie-
nen van een bezwaarschrift tegen afgegeven of 
geweigerde vergunningen zijn verkrijgbaar bij de 
afdeling Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken met ingang van de dag na be-
kendmaking van het besluit te worden ingediend 
en gericht te worden aan Burgemeester en Wet-
houders. 

Burgerlijke stand
ondertrouw
M. Switser en A. das Chagas Lopes

Gemeentepenning voor 
onderwijzer Verpalen
De heer C.F.O. Verpalen (62) heeft 
afgelopen vrijdag uit handen van 
burgemeester Mieke Baltus de ge-
meentepenning van Uitgeest ont-
vangen. Die eer viel hem te beurt 
voor de toewijding waarmee hij 
gedurende veertig jaar aan de Bin-
nenmeerschool (voorheen: Maria-
school) twee generaties Uitgeesters 
onderwijs heeft gegeven. 
De heer Verpalen werd door de 
burgemeester verrast tijdens een 
samenzijn op het buitenterras van 
’t Schippersrijk met zijn collega’s, 
echtgenote, kinderen en hun part-
ners vanwege zijn veertigjarig on-

derwijsjubileum. In haar toespraak 
benadrukte de burgemeester dat 
veertig jaar in het onderwijs werken 
op zich al een bijzondere prestatie 
is, laat staan dat zo’n loopbaan bij 
een en hetzelfde onderwijsinstituut 
gestalte krijgt. Dat betekent dat er 
nu ruim duizend Uitgeesters rond-
lopen met tal van goede herinnerin-
gen aan de kennis en de inzet van 
de jubilaris. Naast zijn werk voor 
de klas bekleedde de heer Verpalen 
ook nog diverse bestuursfuncties in 
het onderwijs. Hij blijft het komen-
de schooljaar nog aan de school 
verbonden.

Ophalen plastic afval
Op dinsdag 5 oktober wordt er weer 
plastic afval opgehaald in heel Uit-
geest behalve in De Koog. Op dins-
dag 12 oktober is De Koog aan de 
beurt.
Inwoners wordt verzocht hun afval 
in de daarvoor bestemde transpa-
rante verzamelzakken op de plek-
ken te zetten waar normaal de 
afvalcontainers staan. Het plastic 
afval moet voor 07.30 uur aan de 
weg staan.

Zwerfafval: 
gewoon 

abnormaal
Ambrosia is een plant afkomstig uit 
Noord-Amerika. Ambrosia wordt 
ook wel hooikoortsplant genoemd, 
omdat hij tijdens de bloei grote hoe-
veelheden pollen produceert die een 
allergische reactie kunnen veroorza-
ken.
De overheid wil problemen met Am-
brosia zoveel mogelijk voorkomen. 
Daarom staat op de website www.
ambrosiavrij.nu informatie over de ri-

sico’s van Ambrosia. Ook wordt aan-
gegeven hoe deze plant bestreden 
kan worden in tuinen, op gemeente-
grond, natuurterreinen en akkers.

‘Voorkom hooikoorts jaarrond, trek 
Ambrosia uit de grond!’ Inwoners van 
Uitgeest kunnen bij twijfel of ze met 
de juiste plant te maken hebben bel-
len met de afdeling groenvoorziening 
op de Gemeentewerf, tel. 312128.

Ambrosia en hooikoorts

trouwlocaties uitgeest
Uitgeest telt sinds kort een vierde 
trouwlocatie. Op 1 oktober wordt 
voor het eerst een huwelijk gesloten 
in restaurant ’t Havenrijk.
De overige trouwlocaties zijn: het 
gemeentehuis, het Regthuys en 
Bob’s Party Palace. Meer informatie 
staat op de website www.uitgeest.
nl in het Digitaal loket onder het 
trefwoord Huwelijks- en partnerre-
gistratie. 

Opbrengst collecte
De collecte die van 6 t/m 12 juni in Uitgeest is gehouden door Ango/
Handicap.nl kende een opbrengst van € 1.579,11. KWF Kankerbestrijding 
haalde van 6 t/m 11 september € 7.291,02 op.
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4 tot en met 8 oktober
Week van huidtherapie
Castricum - Een huidtherapeut 
is gespecialiseerd in het behan-
delen van een zieke en/of be-
schadigde huid. Het doel van 
de behandeling door een huid-
therapeut is het opheffen, ver-
minderen of voorkomen van een 
stoornis of beperking als gevolg 
van een huidaandoening. Om 
eens kennis te maken met de 
huidtherapeut, organiseren indi-
viduele huidtherapeuten in heel 
Nederland in samenwerking met 
de Nederlandse Vereniging van 
Huidtherapeuten ‘De week van 
de huidtherapie’.

Nieuwsgierig geworden? Wie 
een vraag heeft, eens een kijk-
je wil nemen in de praktijk van 
Saskia Groot huid- en oedeem-
therapeut is welkom in de week 
van de huidtherapie.
Men kan deze hele week gra-
tis een afspraak maken en al-
le belangstellenden ontvangen 
een leuke attentie. Neem tele-
fonisch contact op met Saskia 
Groot huid- en oedeemtherapie 
Tel: 0251-293308 of mail naar in-
fo@saskiagroot.nl. Het adres is 
Korte Cieweg 8 in Castricum – 
www.saskiagroot.nl.

De kracht van gedachten
Castricum - Gedachten zijn 
krachten. Dat zegt Paula Smit 
die gewerkt heeft met Shambal-
la/Reiki, Holistic Pulsing, Rebir-
thing en Thèta-Nu. 
“Al deze methoden zijn gericht 
op verwerking, acceptatie, he-
ling en bewustwording. Op dit 
moment richt ik mij vooral op 
de Thèta-Nu-methode die ge-
schikt is voor mensen die zich 
bewust willen worden van be-

perkende gedachten die opge-
daan zijn in het verleden. Ge-
dachten als ‘Ik ben toch niet de 
moeite waard’ of ‘dat kan ik niet’ 
en ‘niemand houdt van mij’. De-
ze spelen onbewust een zeer be-
langrijke rol in het doen en laten 
en blijven steeds dezelfde situa-
ties aantrekken en creëren. Om-
dat ze veelal onbewust zijn heeft 
de mens daar geen vat op. On-
derschat niet hoeveel we met  

beperkende gedachten behept 
zijn en daarmee ook ons lichaam 
blokkeren en daarmee onze ge-
zondheid. Deze gedachten kun-
nen gecheckt en gecorrigeerd 
worden. Je hebt een vrije keus 
oude of nieuwe gedachten je le-
ven te laten bepalen. Hiermee 
stap je uit het slachtofferschap 
en ontstaat er daadkracht.” 

Men kan deelnemen aan een 
kennismakingssessie in okto-
ber met korting. Voor afspraak 
en meer informatie: 06 26769907.

Zondag is het Fit4lady dag! 
Vrouwen beginnnen nu 
met sporten bij Fit4Lady! 
Limmen - Lekker bewegen, 
gezonde voeding en ontspan-
ning voor een licht en gezond 
lijf. Dat kan bij Fit4lady. Fit4la-
dy biedt een complete condi-
tie- en krachttraining in slechts 
30 minuten. Speciaal voor vrou-
wen. Bij Fitlady trainen zij on-
der professionele en persoonlij-
ke begeleiding. Geen ingewik-
kelde apparaten, maar een leuk 
een gemakkelijk trainingspro-
gramma op het moment dat het 
goed uitkomt. En met gegaran-
deerd resultaat bij twee keer per 
week 30 minuten trainen. Fit4la-
dy organiseert speciaal voor al-
le vrouwen in Limmen en omge-
ving de Fit4lady dag. Een dag in 
het teken van beweging, voeding 
en ontspanning. Belangstellen-
den kunnen vrijblijvend kennis-

maken met de training. Elk uur 
zijn er demonstraties te bekij-
ken vanaf 11.30 uur. De train-
sters informeren over de trai-
ning, resultaten en begeleiding. 
Elk uur is er een verloting met 
prijzen voor alle aanwezigen, de 
eerste verloting is om 12.00 uur. 
Dekker Sport 2000 uit Castri-
cum is aanwezig met persoon-
lijk advies over fitnessschoenen 
en sport-bh’s. Voor alle vrouwen 
is er een waardebon van Dek-
ker Sport2000. Alle nieuwe leden 
en geïnteresseerde bezoeksters 
ontvangen een kortingsbon voor 
een nieuwe fitness outfit.  

De Fit4lady dag is van 11.00-
16.00 uur. Fit4lady Limmen, De 
Drie Linden 3, Limmen. www.fit-
4lady.nl 072-5054605. 

Een finish vol emoties
Castricum - Op 12 september 
was de start van de mountain-
bike tocht ‘Duchenne Heroes 
2010’. Drie Castricummers de-
den mee met als doel geld in te 
zamelen voor onderzoek naar de 
kinderziekte van Duchenne, ook 
bekend als spierdystrofie. Het 
team Biken4Duchenne reed de 
bijzonder zware tocht van ze-

venhonderd km in zeven dagen. 
Henk Zonneveld, Frans van den 
Eeckhout en Rutger Kol en ver-
zorger Peter Marcker voltooiden 
deze tocht met een finish in Nij-
megen, waar veel supporters van 
het team naar toe waren gereisd. 

De aankomst ging gepaard met 
heel veel emoties, want de teams 

werden binnengehaald door een 
stoet van kinderen met Duchen-
ne, waaronder Martijn en Mark 
die op de foto te zien zijn. 
Biken4Duchenne heeft in totaal 
een kleine 20.000 euro binnen 
weten te halen. Speciale dank 
gaat uit naar de Juniorkamer van 
Hoorn die in totaal 10.000 euro’s 
bijeen heeft gebracht. 

Op zondag 3 oktober
Open dag Dierenambulance

Heemskerk - Dierenambulan-
ce Kennemerland heeft voor 
zondag 3 oktober een feestelij-
ke dag op het programma staan.
Tussen 12.00 en 16.00 uur zijn er 
activiteiten voor iedereen die van 
dieren houdt. 
Er komt een fotograaf die leuke 
plaatjes maakt van de bezoekers 

en hun meegebrachte huisdier. 
Voor de kinderen zijn er gratis 
pannenkoeken, het spel Ezel-
tje Prik, en zij kunnen zich laten 
schminken. Een pony staat klaar 
om ritjes te maken en voorts zijn 
er reptielen, slangen en spinnen 
te bewonderen. Stichting De Fret 
komt om uitleg te geven en er is 
een loterij. 

Men kan een kijkje nemen in de 
dierenambulance en een snuf-
felcollege volgen met de hond. 

Felbegeerd certificaat voor Budgetverf.nl!

Akersloot - Dit jaar heeft de 
Nederlandse Thuiswinkel Orga-
nisatie, kortweg Thuiswinkel.org 
het felbegeerde Thuiswinkel-
certificaat uitgereikt aan Bud-
getverf.nl.
Dit houdt in dat Budgetverf.nl en 
andere aangesloten bedrijven 
voldoen aan de strengste eisen 
op het gebied van wet- en re-
gelgeving en de nieuwe algeme-

ne voorwaarden zoals opgesteld 
door Thuiswinkel.org en de Con-
sumentenbond. Tevens is Bud-
getverf.nl nu volledig lid van de 
Thuiswinkel.org.

Snellere levertijd:
Wie op werkdagen voor 10.00 
uur bestelt via de webwinkel 
en die bestelling zelf wil opha-
len dan kan dit dezelfde middag 

na 15.30 uur. Er zijn diverse ter-
pentine-gedragen (alkyd) verven 
aangepast. Dit in verband met 
een nieuwe wetregelgeving. De 
kans is daardoor groot dat een 
vertrouwde verfmerk/ soort een 
andere benaming heeft gekre-
gen. Op de website staat een uit-
gebreide omschrijving over deze 
aanpassing: www.budgetverf.nl/
page/nieuwe-verven-2010.

Glasvezelbehang 
Glasvezelbehang, ook wel glas-
weefsel of glasvliesbehang ge-
noemd, is uitermate geschikt 
voor slechte muren. Barsten, 
scheuren en zelfs hele mu-
ren kunnen er mee worden ver-
sterkt. Glasvezelbehang kan 
worden toegepast op nieuw of 
reeds geschilderd beton, gasbe-
ton, schuurwerk en pleisterwerk, 
spuitgips, gipselementen, gips- 
en kartonplaten en alle bestaan-
de houtvezelplaten. En bij Bur-
getverf.nl met 25% korting! Men 
kan kiezen voor bestellen en la-
ten bezorgen of bestellen en af-
halen op de Boekel 42. De win-
kel is geopend op maandag van 
13.00 tot 18.00 uur, dinsdag tot 
en met vrijdag van 9.00 tot 10.00 
uur en van 13.00 tot 18.00 uur, 
zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur., 
tel.: 072 532 3331. 
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Een spannende laatste 
wedstrijd voor Alex Ott
Uitgeest - Afgelopen zondag, 
26 september werd de laatste 
wedstrijd voor het Nederland-
se kampioenschap Dutch Super-
bikes verreden op het circuit van 
Assen. Het kampioenschap is in 
de laatste wedstrijd, en zelfs in 
de laatste bocht voor de finish 
beslecht. Danny de Boer werd 
kampioen, Arie Vos tweede en 
Bob Withag kwam als derde over 
de finish. Voor Alex Ott is de laat-
ste wedstrijd afgesloten met een 
21e plaats wat geheel niet ver-
keerd is, in het sterke veld. Alex: 
“Dit is voor ons een leerjaar met 
de Yamaha YZF-R1. Voor het 
team en monteur Edwin Ott, is 
werken en rijden met de zware 
R1 nieuw. Het team heeft jaren 
alleen met de 600 cc van Yama-
ha gewerkt. Inmiddels heeft de 

1000 cc niet zoveel geheimen 
meer.” Ook deze laatste wed-
strijd heeft het team hulp gehad 
van Karl van Tilburg, om aan de 
hand van de data de motor beter 
voor Alex af te stellen. Zaterdag 
zijn er grote stappen gemaakt in 
de afstelling. 

Volgende weekend is de laatste 
wedstrijd voor de Supercup 600. 
Daar heeft het team Eric voor in-
geschreven. Vrijdag 1 oktober, 
vijf extra trainingen en zaterdag 
2 oktober een training en twee 
wedstrijden. Eric Ott gaat dan 
weer voor het eerst op de mo-
torfiets, na zijn zware valpartij op 
26 juni. Zijn voet is weer rede-
lijk goed hersteld. Er is een nieu-
we motorfiets voor en door hem 
klaar gemaakt. 

Uitgeest - Op zondag 3 okto-
ber is er tussen 9.00 en 15.30 
uur weer een kofferbakmarkt op 
de parkeerplaats bij Bob’s Party 
Palace. Iedereen is welkom om 
als deelnemer mee te doen, óf 
als bezoeker een kijkje te nemen. 
Meer informatie over deelnemen 
als verkoper van allerlei artikelen 
is te vinden op www.kofferbak-
markt.com. 

Kofferbakmarkt

Ruime winst Stormvogels
Uitgeest - Zondag speelde de 
korfballers van Stormvogels de 
derby tegen HBC (Heemskerk/
Beverwijk) onder flinke druk. 
HBC is in vorm geraakt en Storm-
vogels had tegen Furore onnodig 
de punten laten liggen. In het 
eerste kwartier nam HBC brutaal 
de leiding met 1-3. Maar Gerard 
Valkering gaf als aanvoerder het 
voorbeeld en zorgde met twee 
rake afstandschoten voor 3-3. In 
het andere vak was Sebastiaan 
van den Bosch goed op dreef, 
zowel als spelverdeler als afma-
ker. De ruststand was 6-4. HBC 
had wel als eerste de korf ge-
vonden na de pauze, maar van-
af dat moment was Stormvogels 
HBC volledig de baas. Over de 
tweede helft was coach Vermeu-

len zeer content. Jolanda Laan-
broek scoorde de 9-5 en Inge-
borg Laanbroek kreeg na de 10-
6 loon naar werken met twee ra-
ke afstandschoten en een mooie 
doorloop, waarmee ze op vier 
treffers kwam. Het talrijke pu-
bliek had uiteindelijk vrede met 
de 15-7 uitslag, omdat net name 
Stormvogels in de tweede helft 
het overwicht ook in de score 
wist uit te drukken.”
Komende zondag is WWSV uit 
Wijdewormer de tegenstander. 
Vorig seizoen wist Stormvogels 
vier keer van deze stugge ploeg 
te winnen, maar het was wel drie 
keer met een klein verschil. Bij 
winst zal Stormvogels zich weer 
melden in de hogere regionen 
en daar hoort deze ploeg thuis. 

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Op donderdag 30 
september begint om 10.30 uur 
damesgym in Sport- en Tennis-
centrum Uitgeest. En om 20.00 
uur de volleybalcompetitie van 
Voluit. Vrijdag 1 oktober om 17.30 
uur is er jeugdbasketbal en om 
20.00 uur competitiedarten. De 
ZVV CVB-Bank competitie be-
gint om 19.30 uur met Tesselaar- 
Bellus Bouwkosten, 20.10 uur 
Piet Putter Bouw-Snijder Stoffe-
ring, 20.50 uur Autobedrijf Uit-
geest-The Spirit of Wine, 21.30 
uur SMC IJmond-Sport Sportief 

Castricum, 22.10 uur Smit&Alles/
Rolvink Poelier-Sporthal de Zien, 
22.50 uur MP Schilders Castri-
cum-Haazz.nl. Op zondag 3 ok-
tober om 10.00 uur jeugddarten.
Maandag 4 oktober is er om 
19.00 uur volleybaltraining, om 
20.30 uur KNVB zaalvoetbal De 
Zien. 
Dinsdag 5 oktober van 9.00 tot 
11.00 uur damesgym. Om 18.00 
uur jeugdbasketbal. Woensdag 
6 oktober om 9.00 uur ouder en 
kindgym, 17.30 uur jeugd en cir-
culatievolleybal, 20.00 uur recre-
atiebadminton en -volleybal. 

Uitgeest - Zondag 10 oktober 
wordt in Filmhuis De Zwaan het 
Italiaanse drama I’m not scared 
(Io Non Ho Paura) gedraaid. De 
film begint om 20.15 uur. Kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij boek-
handel Schuyt en kosten 5 eu-
ro, inclusief een kopje koffie of 
thee vooraf. Verborgen tussen de 
enorme korenmassa ontdekt de 
negenjarige Michele een geheim 
dat zo zwaar en zo verschrik-
kelijk is dat hij het tegen nie-
mand durft te vertellen. Het laat-
ste deel van de Millennium-trilo-
gie is te zien op vrijdag 1 oktober 
vanaf 20.15 uur.

‘I’m not scared’ 
in het Filmhuis

6-2 voor FC Uitgeest!
Uitgeest - “De voorzet van 
de zijkanten. Die was nog niet 
goed genoeg. En het op tijd in-
lopen”. Dat had trainer Jurg Bos-
man bedacht vorige week na de 
fraaie 6-1 overwinning op Olym-
pia Haarlem. Tegen sterkere te-
genstanders moest daar de sleu-
tel tot winst liggen. Gericht ge-
traind werd er daarom de afgelo-
pen week. Het resultaat was een 
klinkende overwinning op WSW 
‘30, vooral behaald door goede 
voorzetten vanaf de flanken.

In de 41e minuut was het einde-
lijk raak. Een prima voorzet van 
de net niet buitenspel staande 
Joost Brandjes kon door Stefan 
Winter eenvoudig worden bin-
nengelopen omdat de verde-
diging aarzelde vanwege ver-
meend buitenspel. 1-0
Direct na rust sloeg FC Uitgeest 
weer toe. Nu was het Maar-
ten Tromp die op links de ruim-
te in werd gestuurd en een prima 
voorzet afleverde die vervolgens 
koelbloedig door Pim Molenaar 
achter keeper Keppel werd ge-
werkt. 2-0. Nadat Weijers nog 

een dot van een kans had gemist 
was het in de 52e minuut spits 
van Tongeren die een hard in-
geschoten bal via keeper René 
van Marsbergen voor de voeten 
kreeg en scoorde. 2-1.

In de 66e minuut was het Pim 
Molenaar die aan de linker-
kant de ruimte in werd gestuurd 
en alleen voor keeper Keppel 
niet zelfzuchtig was en Maar-
ten Tromp de kans gunde om de 
3-1 aan te tekenen. FC Uitgeest 
kon hierna heerlijk vrijuit voet-
ballen. In de 73e minuut was het 
wederom Pim Molenaar die met 
een fraaie voorzet Stefan Win-
ter bediende die vervolgens het 
goed opgekomen Uitgeester pu-
bliek op de banken kreeg met 
een heus ‘stiffie’: 4-1. Slordig-
heid van de verdediging aan de 
kant van FC Uitgeest stelde in-
valler Litjens in staat om de 4-2 
te scoren. maar daarna ging de 
FC Uitgeest show gewoon ver-
der. Hoe mooi kan voetbal zijn? 
79e minuut. De tot nu toe in de 
competitie verassend sterk spe-
lende Joost Brandjes levert een 

op maat gesneden voorzet af 
van de rechtervleugel die ver-
volgens door invaller Gabe van 
Wijk, patsboem in enen, gena-
deloos hard in de bovenhoek 
wordt geschoten. Keeper Kep-
pen wist pas dat het een doel-
punt was toen hij groen en geel 
zag juichen. 5-2. In de slotsecon-
den was het wederom Gabe van 
Wijk die scoorde en daarmee te-

kende voor de eindstand. 6-2. 
Natuurlijk een mooie overwin-
ning van de spelers maar toch 
ook een beetje van een coach 
die dat, wat je als trainer kunt 
sturen, ook gestuurd heeft. Het 
brengt de FC na vier wedstrijden 
op een tweede plaats in de der-
de klasse achter het tot nu toe 
ongenaakbare ZTS. Eigenlijk een 
daverende verassing!

Uitgeest - Het wedstrijdover-
zicht van volleybalvereniging 
Voluit ziet er als volgt uit: woens-
dag 29 september: Voldin MC 2 - 
Voluit MC 1 om 17.30 uur. Don-
derdag 30 september om 20.00 
uur: Voluit DS 1 - Albatros DS 1 
om, Voluit DS 2 - VIP DS 2, Vol-
uit HS 2 - Kombysport HS 1, Vol-
uit DS 3 - V.V.A. DS 1 en Voluit 
HS 1 - Spaarnestad HS13 om 
21.30 uur. 

Volleybal Voluit

   

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
WAT IS DE HERFST TOCH LEKKER.....
Binnen bij de buis genieten van onze specialtiteiten, gewoon doen !
Van woensdag tot woensdag:

SPECULAAS SPRITS 
deel maar uit....  per pakje € 2,50 !!
Dit weekend:

ROOMBOTER AMANDEL STAAF
mmmmm.... van €4,50 nu € 3,95 !!

In onze nieuwe winkel hebben we ‘n gezellig ko�  e- en theehoekje, waar we 
heerlijk belegde broodjes serveren, en u lekker kunt bijpraten !
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Margriet Brandsma en 
het nieuwe Duitsland
Limmen - Limmen Cultuur en 
Bibliotheek Kennemerwaard 
hebben NOS-verslaggeefster 
Margriet Brandsma weten te 
strikken voor een lezing over Het 
Nieuwe Duitsland. Deze lezing 
vindt plaats op donderdag 7 ok-
tober in de bibliotheek van Lim-
men en begint om 20.00 uur. Een 
kaartje kost 6,00 euro.
Op 9 november 1989 viel de 
Muur, nog geen jaar later was de 
hereniging van West-Duitsland 
en de DDR een feit. Toch bleef er 
in het hoofd van de Duitsers lang 
een muur staan, want de ver-
schillen tussen Oost- en West-
Duitsers waren groot. Maar ook 

´die Mauer im Kopf´ valt stukje 
bij beetje.
Hoe kijken Oost- en West-Duit-
sers terug op hun leven voor en 
na de Muur? Bestaan ze nog, de 
klagende Jammerossi’s en de 
betweterige Besserwessi’s? Wat 
is terechtgekomen van de ‘bloei-
ende landschappen’ die Helmut 
Kohl de DDR-burgers had be-
loofd, hoe staat het westen er 
nu voor? Is Duitsland een fijn 
land om in te wonen? Margriet 
Brandsma probeert antwoord te 
geven op dit soort vragen in haar 
boek ‘Na de muur’ dat ze samen 
met Marjolijn Uitzinger heeft ge-
schreven.

Margriet Brandsma is in 1957 
geboren in St. Pancras en begon 
in 1979 in de journalistiek als 
verslaggever van het Noordhol-
lands Dagblad. Na bij IKON en 
NCRV gewerkt te hebben, kwam 
ze in dienst bij de NOS als par-
lementair verslaggever. Eerst bij 
‘Met het oog op morgen’ en van-
af 1996 bij het NOS Journaal. In 
de zomer van 2002 werd ze cor-
respondent voor de NOS in Ber-
lijn.
Kaarten zijn te koop bij de klan-
tenservice in de bibliotheek. Re-
serveren kan via 072 – 505 2135 
of limmen@bibliotheekkenne-
merwaard.nl. 

Aanstaande vrijdag feestelijke opening 

Nieuwe beautysalon voor Brush!

Uitgeest - Brush! opent vrijdag 
1 oktober een nieuwe, professi-
onele beautysalon. Na zes jaar 
gevestigd te zijn op de Hogeweg 
186 is Brush! verhuisd naar een 
nieuwe locatie aan de Molen-
weg 4 in Uitgeest. Tijdens de of-
ficiële opening zijn er diverse ac-
ties, er is de introductie van een 
nieuw beautymerk en het unieke 
spaarsysteem. Als speciale gast 
is uitgenodigd de internationaal 
bekende dj Bart B More.
Brush! bestaat uit een beauty 
webshop, waar exclusieve cos-
meticaproducten worden ver-
kocht, en een schoonheidssalon 
waar onder andere gezichtsbe-
handelingen, (Hot Stone) mas-

gonnen als Beautysalon Susan, 
is in zes jaar uitgegroeid tot een 
bloeiend en trendy bedrijf waar 
men terecht kunt voor huid- of 
make-upadvies en een hoog-
waardige gezichts- en wellness-
behandelingen die de huid ver-
betert en/of ontspant. Nieuw is 
het Brush! spaarsysteem. De be-
handelingen zijn onderverdeeld 
in twee categorieën: Skincare 
en Wellness. Susan: “Als je vier 
keer een Skincare en twee keer 
een Wellness-behandeling on-
dergaat, geeft dit recht op een 
gratis beautybehandeling.” Kijk 
voor meer informatie op www.
brushbeautysalon.nl. Anderhalf 
jaar geleden is Susan de Brush! 
webshop www.brushbeauty.nl 
begonnen, een webwinkel waar 
mooie en kwalitatief hoogwaar-
dige beautyproducten te ver-
krijgen zijn. Iedereen is wel-
kom om vrijdag 1 oktober tussen 
16.00 uur en 17.30 uur of 19.30 
en 22.30 uur een kijkje te nemen. 
Kijk op www.brushbeautysalon.
nl of www.brushbeauty.nl voor 
meer informatie over behande-
lingen of producten. Voor een af-
spraak mailen naar info@brush-
beautysalon.nl of bel naar 0251-
314010 / 06-5098 4237.

Duurzame waardekaart met 
korting bij Wereldwinkel
Castricum - De Duurzame 
waardekaart is een voordeelpas, 
waarmee consumenten korting 
krijgen op producten en dien-
sten die rekening houden met 
mens en natuur. De kaart is ook 
te koop bij Wereldwinkel Castri-

cum en kost normaal 29 euro. De 
Wereldwinkel Castricum biedt tot 
eind oktober de kaart aan voor 
10 euro. De kaart is te gebruiken 
bij aangesloten winkels duurza-
me webshops zoals duurzame-
waardekaart.nl. Deze aanbieders 

Regio - Zaterdag 2 oktober kan 
iedereen meehelpen op de PWN 
duinwerkdag van 10.00 tot 15.30 
uur. Verzamelen op de parkeer-
plaats Kerdijk in Egmond aan 
Zee. Iedereen kan meehelpen! 
Kinderen werken samen met de 

Duinwerkdag

Veel mensen nieuwsgierig 
naar Nieuw Geesterhage
Castricum - De inloopbijeen-
komst over Nieuw Geesterhage 
op 20 september werd druk be-
zocht. Vele nieuwsgierigen kwa-
men kijken omdat ze belangstel-
ling hebben voor een woning; 
omwonenden kwamen de teke-
ningen en de maquette bekijken 
om te zien wat er in hun nabije 
omgeving wordt gebouwd.
Vertegenwoordigers van de ge-
meente, Biesterbos en Kenne-

mer Wonen gaven uitleg en ook 
de wethouders Portegies en Me-
ijer stonden bezoekers te woord.

De inloopbijeenkomst bood ook 
informatie over het ontwerp-be-
stemmingsplan en de ontwerp 
bouwvergunning en ontwerp 
kapvergunning. Deze liggen nog 
tot 20 oktober ter inzage. Tot die 
datum kunnen zienswijzen wor-
den ingediend. 

Toch dividend van Eneco
Castricum - Er is goed nieuws 
met betrekking tot Eneco. Tij-
dens de aandeelhoudersver-
gadering van de energiemaat-
schappij zijn door de Raad van 
Bestuur toezeggingen gedaan 
inzake het uit te keren dividend. 
De aandelen van Eneco zijn in 
handen van zestig gemeenten, 
waaronder de gemeente Castri-
cum.
Eerder leek er geen zicht op divi-
dend als gevolg van de gedwon-
gen splitsing van het bedrijf. Net 
als andere energiemaatschappij-
en was Eneco door de Minister 
van Economische Zaken opge-
dragen zich op te splitsen in een 
productiebedrijf en een netwerk-
bedrijf. Daarvoor was een ver-
sterking van het eigen vermogen 
nodig en dat zou nu en de ko-
mende jaren ten koste gaan van 
de uitkering van dividend aan 
aandeelhouders. De energie-
maatschappijen hebben tegen 
het Ministerie geprocedeerd om 
de gedwongen splitsing te voor-
komen. Met succes, want in ju-
ni heeft het Gerechtshof in Den 
Haag de energiemaatschappij-

en in hoger beroep in het gelijk 
gesteld.
De uitspraak van het Gerechts-
hof is voor CKenG aanleiding ge-
weest om bij wethouder Klijnstra 
van Financiën aan te dringen 
een uiterste inspanning te doen 
om alsnog een substantiële uit-
kering van dividend binnen te 
halen. De fractie had een motie 
voorbereid waarin de Wethouder 
werd opgeroepen een stevige 
lobby te doen bij de andere aan-
deelhouders en tijdens de aan-
deelhoudersvergadering per-
soonlijk de belangen van de ge-
meente Castricum te behartigen. 
Na toezeggingen op dit gebied 
van de wethouder heeft CKenG 
de motie niet in stemming ge-
bracht. Wethouder Klijnstra is 
zijn toezeggingen nagekomen 
en heeft de gemeenteraad in-
middels verslag uitgebracht van 
het dividend dat Castricum als-
nog krijgt uitgekeerd over 2009 
(507.000 euro) en de verwachtin-
gen voor de komende jaren. De 
begroting voor 2011 zal op don-
derdag 4 november in de ge-
meenteraad worden behandeld.

geven kortingen op hun produc-
ten, soms tot wel 50%, waardoor 
het eenmalige aankoopbedrag 
snel is terugverdiend. Bovendien 
wordt met dit geld projecten on-
dersteund die een positieve bij-
drage leveren aan een duurzame 
wereld. Elke maand krijgt men 
bij Wereldwinkel Castricum kor-
ting op producten. In oktober is 
dat een handgemaakt servies uit 
Vietnam.

sages, manicure, voetbehande-
lingen en sinds kort ook make-
up workshops worden gegeven. 
“Aangezien ik steeds meer beau-
typroducten verkoop, werd de 
ruimte op de Hogeweg te klein 
en moest ik op zoek naar een 
nieuwe locatie die ook geschikt 
is voor make-up workshops”, al-
dus eigenaresse Susan Duijn. In 
de beautysalon worden tevens 
alle producten van de webshop 
gepresenteerd. Brush!, ooit be-

ouders. PWN helpt u bij de werk-
zaamheden en zorgt voor vol-
doende gereedschap en hand-
schoenen. Regelmatig zijn er 
pauzes, waarbij gezorgd wordt 
voor koffie, thee, limonade en 
soep.

Opgeven kan via www.pwn.nl of 
bel 023 – 5413289. 
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Castricum - Voor het jongeren-
werk in Castricum wordt drin-
gend gezocht naar vrijwilligers. 
Vrijwilligers die ingezet kunnen 
worden om op dinsdag en don-
derdagavond ambulant jonge-
renwerker Wynzen Pauzenga te 
ondersteunen bij het kickboks- 
en hangoutproject. Dit project 
draait al ruim een jaar in de ou-
de Molenweidschool aan de Al-
bert Schweitzerlaan met groot 
succes. Op dinsdag en donder-
dag van 19.00-22.00 uur zijn jon-
geren welkom om te kickbok-
sen onder leiding van een pro-
fessionele kickbokstrainer. Daar-
naast is er in de andere klasloka-

Ook werken met jongeren?
len gelegenheid voor onder an-
dere poolbiljarten, tafeltennissen 
en tafelvoetballen. Er kan door 
de jongeren muziek worden ge-
draaid. Er is één klaslokaal be-
schikbaar als rooklokaal. Tevens 
is er gereedschap aanwezig om 
een sleutel- en knutsellokaal in 
te gaan richten. Er staan een 
aantal computers om te gaan 
gebruiken. 
Er zijn dus diverse soorten be-
geleiders nodig die het leuk en 
interessant vinden om met de-
ze doelgroep aan de slag te 
gaan. Voor meer informatie: 06-
30370483 of mail naar wynzen@
welzijncastricum.nl.

Goed resultaat brandweer
Castricum - Op maandag 20 
september heeft de wedstrijd-
ploeg van brandweer Castricum 
meegedaan aan de brandweer-
kringwedstrijden in de C-klas-
se. Dit keer ging het om het uit-
voeren van een hulpverlenings-
opdracht; twee auto’s te water. 
Castricum ging in het voorjaar 
na de brandbestrijdingswedstrijd 

met de eerste plaats naar huis. 

Woordvoerder Gerard Veldt ver-
telt: “Dit keer was het een com-
plexe opdracht waarbij een 
slachtoffer op een verantwoorde 
en veilige manier uit een voer-
tuig, dat in het water lag, moest 
worden gehaald. Castricum kon 
deze klus klaren in slechts vijf-

Live hiphop en festival De 
Bestuiving in De Bakkerij
Castricum - De Bakkerij gaat er 
weer tegenaan dit weekend. Vrij-
dagavond met live hiphop uit de 
USA en Middelburg. Zaterdag-
begint om 1400 uur het festival 
de Bestuiving! En zondag is het 
koekjesdag.
Op vrijdag 1 oktober geeft het 
Amerikaanse duo Radix een 
show. Deze rappers hebben 
twee albums uitgebracht. Ill pro-
ductionz uit Middelburg brengt 
old school hiphop; ze zweren bij 
het gebruik van twee platenspe-
lers , een sampler en een micro-
foon. Niet voor niks hebben ze 

hun nieuwe album ‘Basics’ge-
noemd. DCReal67 van het Cas-
tricumse Bumrushradio laat 
daarna een mix van hiphop ho-
ren. Op zaterdag 2 oktober vindt 
de tweede editie van het festi-
val De Bestuiving plaats in de 
Bakkerij. Festival de Bestuiving 
heeft een internationaal karakter 
en eigenzinnige acts. Er komen 
elf bands uit binnen- en buiten-
land. De line-up van het festi-
val bestaat uit Ladycop, Mes-
caliner, I Wish I Knew, Waveze-
ro, Monokino, Labasheeda, Bou-
tros Bubba, Spaceguards, Phil-

De Bokkentocht
van Wijk aan Zee
Zondag 10-10-10

Een Bokkenpas is ook een 
lot voor de loterij en kost €4. 
Te koop bij de VVV vanaf 25 
sept. en bij elk van de 16 
Tapperijen. Verdeeld over 5 
routes, wordt er van 12.00 tot 
18.00 uur uitgebreid bokbier 
geproefd. Te voet door het 
dorp, over het duin en op het 
strand, weer of geen weer! 

Tapperijen: 1618, de Zon, 
Horse Club, de KUSt, de Lief-
hebberS, de Sunseabar, de 
Whisky Club, Schoos, Eetcafé 
Rijckaertsz, het Badhuis, Het 
Strandhuis, het Wapen van 
WAZ, het Zomerhuis, Hotel 
Sonnevanck, Klein Zwitser-
land, Sout. 

www.debokkentocht.nl

kensebben, Sweet Empire en 
Twice the Same. Voor het regi-
onale en Bakkerij bekende Wa-
vezero zal dit het afscheidsop-
treden van drummer Koen Fak-
keldij zijn en het welkom van de 
nieuwe drummer Bas Snabilie. 
De entreeprijs is 5 euro. Vrijdag 
is de Bakkerij vanaf 21.00 uur 
geopend en bedraagt de entree-
prijs 4 euro. Leden krijgen een 
euro korting.  
Zondag is het koekjesdag. Vanaf 
21.00 uur is het de bedoeling om 
eigen gebakken koekjes aan el-
kaar te presenteren. 

tien minuten en had het bes-
te technische team en de beste 
gewondenverzorger, zo bleek uit 
de uitslag van de jury.  Als straks 
ook de theoriewedstrijd met een 
goed resultaat kan worden afge-
sloten betekent dit ongetwijfeld 
een promotie naar de B-klasse!”

Naast Castricum deden Egmond, 
Bergen, Heiloo en Alkmaar met 
twee korpsen mee aan de wed-
strijd. 

Al twintig jaar de kopjes 
boven het water houden
Castricum - De zes zwemin-
structrices van zwembad De 
Witte Brug vierden, samen met 
manager Herman Rijsdijk, een 
feestje. Zij gingen samen uit 
eten omdat de zes vrouwen allen 
al meer dan twintig jaar les ge-
ven in het zwembad. 
En Mariken Bender zelfs al lan-
ger. Zij leerde kinderen en vol-
wassenen al zwemmen voor-

dat een grote brand in 1988 het 
zwembad in de as legde. 

Na de heropening werden El-
len Levering, Marianne Bark, Ti-
neke Ammeraal, Miranda Laan 
en Ilona Duin haar collega’s. En 
ook na twintig jaar gaan de vrou-
wen nog steeds fluitend naar het 
werk, want mensen leren zwem-
men blijft een mooi beroep.

Kinderboekenweek
Castricum - Van 6 tot en met 
16 oktober is het Kinderboeken-
week en dan is er veel te doen 
in de bibliotheek. De Kinderboe-
kenweek gaat dit keer vooral 
over tekeningen in boeken. Kin-
deren kunnen meedoen aan de 
Grote TekenTentoonstelling.
Kinderen kunnen tijdens de Kin-
derboekenweek gratis lid wor-
den van de bibliotheek en er een 
cadeautje klaar. 

Theo Schilder, theatermaker en 
verteller, heeft workshops voor 
kinderen vanaf acht jaar bedacht 
bij het thema van de Kinderboe-
kenweek. 
Meedoen kost 3,00 euro en le-
den van de bibliotheek betalen 
2,50 euro. In de bibliotheek van 
Castricum wordt een stripver-
haal gemaakt. Dit vindt plaats op 
woensdag 13 oktober van 13.00 
tot 14.30 uur.

Legofilm Limmen 
Ludiek in première

Limmen - Zaterdagavond 9 ok-
tober draait stichting Limmen 
Ludiek de film van het Lego-
spektakel dat deze zomer ge-
houden werd. 

De film is te zien  in de Vrede-
burg. De hoogste Legotoren ter 
wereld werd in vier dagen tijd 
gebouwd door vele vrijwilligers. 

Maximaal 125 geïnteresseerden 
kunnen meekijken. Kees Bos 
heeft de mooiste beelden van dit 
meerdaagse ludieke evenement 
geselecteerd en deze tot een 
mooie film gemaakt. Deze unie-
ke film is uitsluitend op de avond 
te koop voor vijf euro.

Aanmelden kan via wilmer@lim-
menludiek.nl, er zijn nog slechts 
enkele vrije plekken. 



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
29 september 2010

Agenda raadsactiviteiten
30 september 2010
19:30 – 20:30 Minimabeleid
19:30 – 20:30 Voortgangsrapportage en GEM Zandzoom (vertrouwelijk)
20:45  – 22:15 Integrale Projectrapportage Geesterduingebied 
 (deels vertrouwelijk)

U bent van harte welkom om bij de raadsactiviteiten aanwezig te zijn. U hoeft 
zich hiervoor niet aan te melden. Bij de raadsactiviteit is er alle gelegenheid om 
de raad uw mening kenbaar te maken over bovengenoemde onderwerpen. 
De agenda voor het Raadsplein op 7 oktober 2010 is nu al via de website te  
bekijken (button Actueel > Kalender > Bestuurlijke vergaderkalender).

Burgers en bedrijven in heel Nederland 
kunnen vanaf 1 oktober a.s. terecht bij 
één (digitaal) loket voor een groot aan-
tal verschillende vergunningen. Liefst 25 
vergunningen, waaronder de vergunning 
voor kappen, slopen, bouwen, monu-
menten en milieu, worden gebundeld in 
één omgevingsvergunning. 
Op de gemeentelijke website is de ver-
gunning geheel digitaal aan te vragen. U 

vindt de informatie vanaf de homepage 
en via de button Bouwen en verbouwen 
> Omgevingsvergunning. Let op: in de 
gemeentelijke Legesverordening 2010 
is bepaald welke tarieven gelden voor 
diensten die verbonden zijn aan het be-
handelen van een aanvraag omgevings-
vergunning. Ook deze tarieven vindt u 
terug op de webpagina Omgevingsver-
gunning.

Op 30 september discussieert de ge-
meenteraad tijdens de Raadsactivitei-
tenavond in het Clusius College over 
de financiële beheersbaarheid van de 
uitgaven voor bijzondere bijstand. De 
komende jaren zal namelijk geld geput 
moeten worden uit de reserve voor Wet 
werk en bijstand (WWB); deze reserve 
dreigt echter versneld op te raken door 
de gevolgen van de financiële crisis. Er is 
een concept-beleidsnota armoedebeleid 

opgesteld die nog ruimte laat voor de 
keuze uit diverse scenario’s om het Mini-
mabeleid aan te passen. 

Tijdens de raadsactiviteit, die ook open 
staat voor belangstellende burgers, 
wordt nadere informatie over de scena-
rio’s gegeven. 
Het is de bedoeling dat de raad op 21 
oktober de definitieve Beleidsnota Ar-
moedebeleid vaststelt.

De realisatie van project De Klimop in 
Castricum is een stap dichterbij. Op 
maandag 13 september 2010 heb-
ben wethouder C. Portegies namens 
de Gemeente Castricum en directeur 
D. Tromp van Kennemer Wonen ten 
behoeve van de grondoverdracht een 
koopovereenkomst ondertekend. Aan 
de H. Dunantsingel wil Kennemer Wo-
nen 48 starterwoningen bouwen onder 
de Koopgarantregeling. Kennemer Wo-
nen gaat binnenkort de bouwvergunning 
tweede fase bij de gemeente aanvragen. 
Na verlening daarvan kan  gestart wor-
den met bouwen.

Bewonersvertegenwoordiger Hans van 
Schoor plaatst de nodige kanttekeningen
bij het bereikte akkoord van de Alders-
tafel over een nieuw handhavingsstel-
sel van vluchten van en naar Schiphol. 
Hij vreest dat het aantal vluchten boven 
Castricum zal stijgen en ook dat het ex-
periment met nieuwe handhavingsregels 
niet meer kan worden teruggedraaid. Zie 
meer op de website, ook over een bijeen-
komst met Hans Alders zelf.

Eén loket voor aanvragen 
‘Omgevingsvergunning’

Gemeenteraad buigt zich over 
beleidsnota armoedebeleid 

Koopovereenkomst 
De Klimop getekend

Kritische geluiden uit 
het Schipholoverleg

Blauwe Vlag-inspectie: 
Strand Castricum 
aan Zee op orde
Naast het recent verdiende predicaat 
‘zeer schoon strand’ heeft het strand 
van Castricum aan Zee nu ook een 
bijzonder positief inspectierapport 
2010 van de Blauwe Vlag-organisatie 
mogen ontvangen.

Discussie over 
kavelruil, water 
en paarden
De komende bijeenkomst van de 
Overleggroep Buitengebied Castri-
cum (OBC) op 13 oktober heeft als 
onderwerpen: planmatige kavelruil, 
waterberging in de Kleine Polder 
en het gemeentebeleid rond paar-
denhouderij. Vanaf 20.00 uur in De  
Burgerij in Limmen. Zie verder de 
website.

Wegafsluiting bij 
kermis Bakkum
Vanwege de Bakkumse kermis zijn 
van woensdag 6 oktober t/m dinsdag 
12 oktober de volgende straten afge-
sloten voor verkeer:  
de Van der Mijleweg vanaf de Prof. 
van de Scheerlaan, 
de parkeerplaats aan de Van der Mij-
leweg, 
de Van Oldenbarneveldweg tussen  
de Van Uytrechtlaan en de Van Haer-
lemlaan. 

Toegangsweg 
naar parkeer-
terrein NS
De aanleg van de toegangsweg naar 
het parkeerterrein van de NS is ge-
start. Tijdens dit werk kunnen enkele 
bestaande parkeerplaatsen niet wor-
den gebruikt vanwege de aansluiting 
op het nieuwe deel. Op dit nieuwe 
deel worden twintig parkeerplaatsen 
aangelegd. Naar verwachting zijn de 
werkzaamheden op 1 november af-
gerond.

WWW.CASTRICUM.NL



Ontvangen aanvragen en 
verzOeken Om Ontheffing
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt 
u inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen,  
Zonnedauw 4.

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen. Deze kennisgeving betekent 
niet dat medewerking wordt verleend.
160910	 Prins	Hendrikstraat	33	in	Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw en het 
 plaatsen van een opbouw op de berging
	 Goudenregenlaan	35	in	Limmen
 Het plaatsen van dakkapellen
170910	 Rijksweg	166	in	Limmen
 Het verbouwen van de schuur naar 
 tijdelijke woonruimte
	 Jan	Miessenlaan	5	in	Bakkum
 Het gedeeltelijk slopen van het dak 
 van de stal
200910	 Limmerweg	4	in	Castricum
 Het slopen van de gevels, fundering en 
 binnenwanden
210910	 Meester	Dekkerstraat	11	in	Castricum
 Het plaatsen van een tuinkamer en veranda
220910	 Kapelweg	22	in	Limmen
 Het uitbreiden van de woning
	 Prinses	Marijkestraat	2	in	Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel
	 Prins	Hendrikstraat	7	in	Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
230910	 Weberstraat	17	in	Castricum
 Het wijzigen van de voorgevel
	 Mendelssohnlaan	7	in	Castricum
 Het uitbreiden van de woning
	 Visweg	1	in	Limmen
 Het bouwen van een woning met garage
	 Lindenlaan	26	in	Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
met ingang van donderdag 30	 september	2010 de 
volgende aanvragen om ontheffing van het bestem-
mingsplan gedurende 6	weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening

	 Oude	Haarlemmerweg	6	in	Castricum
 Het uitbreiden van de woning

Zienswijze
Gedurende de inzage termijn van 6 weken kan een 
belanghebbende mondeling of schriftelijk zijn ziens-
wijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen 
van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak 
maken met team BWB, bereikbaar via (0251) 66 
1122.GHH

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende 
besluiten genomen:
Bouwvergunningen met ontheffing
200910	 Mient	111	in	Castricum
 Het wijzigen van het dak
240910	 Visweg	73	in	Limmen
 Het plaatsen van een schuur/berging
 Visweg	71	in	Limmen
 Het plaatsen van een schuur/berging
 Hogeweg	157	in	Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel en het 
 omzetten van de bestemming detailhandel 
 naar woondoeleinden.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de 
dag van bekendmaking van het besluit een beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank Alkmaar, Sector Be-
stuursrecht (Postbus 251, 1800 BG Alkmaar). Voor 
de behandeling van een beroepschrift is griffierecht 
verschuldigd.

Voorlopige	voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van 
een beroepschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, 
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken 
belangen vereist, een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend bij de Voorzieningenrech-
ter van de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht 
(Postbus 251, 1800 BG Alkmaar); voorwaarde is dat 
tevens een beroepschrift is ingediend. Voor de be-
handeling van zo’n verzoek is griffierecht verschul-
digd.
 
Bouwvergunningen
230910	 Weberstraat	17	in	Castricum
 Het wijzigen van de voorgevel
	 Mendelssohnlaan	7	in	Castricum
 Het uitbreiden van de woning
240910	 Burg.	Mooijstraat	2a	in	Castricum
 Het wijzigen van de studio (4)

Gedoogbeschikking
220910	 Puikman	2	in	Castricum
 Het tijdelijk plaatsen van een opslagcontainer

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de da-
tum van bekendmaking van het besluit een bezwaar-
schrift indienen bij de gemeente (Postbus 1301, 1900 
BH Castricum).

Bestemmingsplannen
Vaststelling	bestemmingsplan/Besluit	hogere	waarde	
voor	geluid
Bestemmingsplan	“Schulpstet	7,	9	en	13,	Bakkum”
Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
als gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening, artikel 83 en 110 van de Wet 
geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat bij besluit van 9 september 
2010 het bestemmingsplan “Schulpstet 7, 9 en 13, 
Bakkum” door de raad is vastgesteld en in verband 
daarmee bij besluit van 17 augustus 2010 een hogere 
waarde voor geluid is vastgesteld door burgemeester 
en wethouders. Het bestemmingsplan is opgesteld 
naar aanleiding van het slopen van de woonboerderij 
en het hierna realiseren van één 2 onder 1 kap wo-
ning en één vrijstaande woning. 
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat, als gevolg 
van het wegverkeer op de Van Haerlemlaan, een 
hogere geluidbelasting optreedt, dan de voorkeurs-
grenswaarde van 48 dB zoals aangegeven in de Wet 
geluidhinder. De geluidbelasting is echter lager dan 
de, in de Wet geluidhinder aangegeven maximale 
ontheffingswaarde. Het college van burgemeester en 
wethouders heeft besloten voor de woning op grond 
van artikel 83 jo. 110a van de Wet geluidhinder, een 
hogere waarde vast te stellen van 49 dB vanwege de 
Van Haerlemlaan.
De stukken liggen met ingang vanaf vandaag ge-
durende zes weken ter inzage bij het gemeentehuis, 
afdeling Dienstverlening aan de Zonnedauw 4 te 
Limmen, gedurende de openingstijden. Daarnaast 
worden de stukken op de website www.castricum.
nl geplaatst en wordt het vastgestelde bestemmings-
plan op de landelijke website www.ruimtelijkeplan-
nen.nl geplaatst.
Vanaf de dag ná de terinzagelegging, kan gedurende 
zes weken (dus vanaf donderdag 30 september 2010 

tot en met woensdag 10 november 2010) beroep in-
gediend worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Binnen de beroepstermijn 
kunnen degenen die beroep hebben ingesteld, een 
verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de 
voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Beroepschriften respectievelijk ver-
zoeken om voorlopige voorziening, dienen te worden 
gericht aan de afdeling respectievelijk de voorzitter 
van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Voor meer informatie over dit bestemmingsplan/ho-
gere waarde of voor het maken van een afspraak: 
mw. P. Drenth-Reus, team Bouwen, Wonen en Be-
drijven, tel. (0251) 661 122. 

aanwijzing tOezichthOuders 
De gemeente wijst de volgende personen aan als 
toezichthouder belast met het toezicht op de Wet al-
gemene bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, 
Wet op de Ruimtelijke Ordening, Monumentenwet, 
Huisvestingswet, Algemeen Plaatselijke Verordening, 
Wet Milieubeheer en Wet Bodembescherming, zoals 
bedoeld in artikel 5.11 van de Algemene wet be-
stuursrecht: J. van Wooning, M. Aardenburg, T. Ko-
ning, P. Heeman, M. Admiraal, E. Groot – van Ederen, 
A. Kuijpers, M. Jager, B. van Oosten, H. Batelaan, R. 
Munsterman, J. van Slooten, M. Wiedijk en E. Stuijt.  
De gemeente wijst de volgende personen aan als toe-
zichthouder belast met het toezicht op Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht, de Woningwet, Wet op 
de Ruimtelijke Ordening, Monumentenwet, Huisves-
tingswet, Algemeen Plaatselijke Verordening, Wet 
Milieubeheer, Wet Bodembescherming en Brand-
weerwet, zoals bedoeld in artikel 5.11 van de Alge-
mene wet bestuursrecht: P. Meijer, P. Abma. 

verOrdening
Legesverordening	2010	en	tarieventabel	Titel	2	
Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeente-
wet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 18 februari 2010 de aanpassing van Legesveror-
dening 2010 en tarieventabel Titel 2 Omgevingsver-
gunning heeft vastgesteld. 
In deze aanpassing van de legesverordening 2010 
wordt bepaald welke tarieven gelden voor gemeen-
telijke diensten welke verbonden zijn aan het behan-
delen van een aanvraag omgevingsvergunning zoals 
bedoeld in de Wet algemene bepalingen omgevings-
recht.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 
oktober 2010. De verordening ligt sinds 22 septem-
ber 2010 12 weken ter inzage bij de informatiebalie 
in de locatie Limmen. Inlichtingen over de verorde-
ning kunt u krijgen bij dhr. H. de Leeuw, tel. (0251) 
661162.

Beleid recreatieverBlijven
Op 1 september 2009 heeft het college van burge-
meester en wethouders van Castricum het beleid 
over permanente bewoning van recreatiewoningen 
vastgesteld. Op 14 september 2010 heeft het col-
lege van burgemeester en wethouders besloten het 
beleid te wijzigen en opnieuw vast te stellen. De be-
woners van recreatiewoningen, die bekend zijn bij de 
gemeente worden hierover schriftelijk ingelicht. De 
notitie ligt ter inzage bij de balie van het (voormalige) 
gemeentehuis van Limmen, Zonnedauw 4 in Lim-
men. Het beleid treedt in werking met ingang van de 
eerste dag na bekendmaking.

Castricum,	29	september	2010

Op diverse plekken wordt het asfalt aan 
de wegen gerepareerd.

Castricum: de Beverwijkerstraatweg, 
tussen de rotonde en de spoorwegover-
gang, op donderdag 7 oktober vanaf 

20.00 uur. De Beverwijkerstraatweg in 
de week van 4 tot en met 8 oktober tus-
sen de rotonde Oude Haarlemmerweg 
en de Korendijk tussen 20.00 uur en 
6.00 uur. 

Akersloot: Op 7 en 8 oktober de Gees-
terweg tussen de rotonde Veldbloemen-
laan tot en met de rotonde bij Akerhof. 

Bakkum: op 6 en 7 oktober de Heere-
weg tussen de huisnummers 59 en 73.
Voor al deze werkzaamheden geldt dat 
bij slecht weer de werkzaamheden mo-
gelijk worden uitgesteld. 

Zie de website (www.castricum.nl/Wer-
ken in uitvoering) voor de meest actuele 
situatie.

asfaltwerk aan de weg




