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“Hoera, we hebben de sleutel!”

Nieuwe bewoners voor Waldijk
Uitgeest  - De bewoners van de 
negentien nieuwe eengezinswo-
ningen aan de Benningskamp-
laan in de Waldijk kregen de-
ze week van Kennemer Wonen 
de sleutels uitgereikt. Sandra 
Spanjaard ontving donderdag 
14 oktober, als één van de eerste 
huurders de sleutel en een bos 
bloemen van Bodhi Geerlings, 
woonconsulente van Kennemer 
Wonen. In de Waldijk worden 
gevarieerde woningen gebouwd 
zoals rijtjeswoningen, twee-on-

der-eenkapwoningen, vrijstaan-
de woningen en appartementen. 
Kennemer Wonen leverde vorige 
week drie typen huurwoningen 
op: zes hoekwoningen, twaalf 
tussenwoningen en één iets gro-
tere tussenwoning.  
Afgelopen voorjaar zijn de wo-
ningen aangeboden met een 
netto huurprijs onder huurtoe-
slaggrens, zodat de mensen met 
een laag inkomen ook de moge-
lijkheid hadden zich in te schrij-
ven. Alle woningen zijn inmid-

dels verhuurd. Naast woningen 
komen er ook maatschappelij-
ke voorzieningen in de wijk. Aan 
de Darse staat een basisschool 
waarin zowel De Kornak als De 
Wissel zijn gehuisvest. 

Naast de school komt een ap-
partementengebouw waarin kin-
deropvang een plek krijgt. Ver-
der heeft de Graskamplaan een 
gezondheidscentrum met huis-
artsenpraktijk, apotheek, thuis-
zorg en een psycholoog. 

Woonconsulente Bodhi Geerlings van Kennemer Wonen overhandigt 
de sleutel en een bos bloemen aan Sandra Spanjaard.

Kornak opent nieuwe schoolbieb

Uitgeest - Afgelopen week 
stond de Kinderboekenweek op 
basisschool Kornak centraal. Er 
kwam een voorlezende tekenaar, 
er was een Kinderboekenavond 
voor ouders en als sluitstuk was 

op vrijdagochtend de opening 
van de nieuwe schoolbibliotheek 
met 1400 nieuwe titels. 

Meester Hans kreeg in aanwe-
zigheid van alle kinderen, sym-

bolisch de sleutel overhandigd 
door Ab en Thijn. Dat zijn twee 
hoofdfiguren uit het speciaal 
door kinderen geschreven boek 
van alle Tabijnscholen. 
Het boek werd geschreven naar 
aanleiding van het vijftienjarig 
bestaan van de Stichting Tabijn.

Uitgeest - Op dinsdag 2 no-
vember organiseert de Stich-
ting tot behoud van natuurlij-
ke en cultuurhistorische waar-
den in de Alkmaardermeerom-
geving de jaarlijkse avond voor 
donateurs en belangstellenden. 
Johan Stuart, voorlichter van het 
Landschap Noord-Holland, ver-
telt in De Zwaan vanaf 20.00 uur 
over de natuurgebieden van het 

Lezing over natuur en cultuur
Landschap rondom het Alkmaar-
der- en Uitgeestermeer. Na de 
pauze komt de cultuur rondom 
het meer aan de beurt. Wladi-
mir Dobber  praat over  het Indu-
strieel Erfgoedpark ‘De Hoop’ en 
de diverse molens rond het meer. 
Tijdens deze avond wordt het 
boek Duinen en mensen onder 
redactie van Rolf Roos voor een 
gereduceerde prijs aangeboden.  
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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.
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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
 

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
06-10-2010: Elin Trijntje, doch-
ter van J.K. Postma en C.J. Ster-
ken, geboren te Beverwijk. 09-
10-2010: Jens Dani, zoon van T. 
Beentjes en J.M. Bruggeling, ge-
boren te Beverwijk. 10-10-2010: 
Lola Febe, dochter van S. Baars 
en L. Apeldoorn, geboren te Cas-
tricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
08-10-2010: Uijleman, Jolanda 
en Hededam, Catharina Döring, 
beiden wonende te Limmen. 08-
10-2010: van Wanrooij, Stefan T. 
en Beentjes, Angela M.K., beiden 
wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
05-10-2010: Zonneveld, Petrus 

F.T., oud 57 jaar, gehuwd met 
G.H. v.d. Reep, overleden te Be-
verwijk. 
09-10-2010: Jager, Charles F., 
oud 51 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met M.A.H.M. 
Mulder. 11-10-2010: Liefting, Pe-
trus G., oud 78 jaar, gehuwd met 
M.M.T.J. Deen, overleden te Cas-
tricum. 11-10-2010: Deetman, 
Willem, oud 71 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met P.F. An-
toons.

Wonende te Limmen: 
07-10-2010: Engel, Hendricus 
J.M., oud 68 jaar, gehuwd met  
A.M.M. de Boer, overleden te 
Limmen.

Wonende te Bakkum:
13-10-2010: Nieuwenburg, Cor-
nelia, oud 63 jaar, overleden te 
Bakkum.

Diefstallen uit auto’s, 
politie zoekt getuigen
Castricum - In de nacht van 
dinsdag 12 op woensdag 13 ok-
tober zijn er uit diverse auto’s in 
Castricum airbags en navigatie-
apparatuur gestolen. De poli-
tie heeft zes meldingen van ge-
dupeerden geregistreerd en in-
middels enkele aangiftes bin-
nen van ondermeer de eigenaar 
van een Volkswagen Golf, de ei-
genaar van een Toyota Corolla 
en een Opel. De meldingen ko-

men uit de Hoornbloem, de Roo-
seveltlaan, de Bloemen, de An-
na Bijnsstraat en het Tine Mar-
cushof.  

Getuigen die in de nacht van 
dinsdag 12 op woensdag 13 ok-
tober in die omgeving iets ver-
dachts hebben gezien of ge-
hoord worden verzocht te bellen 
met de politie in Castricum via 
0900-8844.

Kinderboekenweek ook voor 
kleuters Visser ´t Hooftschool
Castricum - Afgelopen don-
derdag kwam Jacqueline Lub-
bersen, illustrator, samen met 
schrijfster Ellen da Costa, op be-
zoek in het kader van de Kinder-
boekenweek. Het verhaal van 
prentenboek Isabella werd ver-
teld middels een vertelkast met 
grote prenten uit het boek. 
Het verhaal gaat over de schoen 
Isa die alleen in een etalage van 
een schoenenwinkel ligt. Nie-
mand wil haar kopen tot blijkt 
dat in een andere doos de ande-

re schoen Bella ligt. Zo is de titel  
Isabella ontstaan. 
De rode draad van het verhaal is 
‘Samen sta je sterk, vrienden zijn 
belangrijk’.
Daarna mochten de kinderen 
vertellen over hun vrienden/
vriendinnen, hun lievelingsboe-
ken en heel veel vragen stellen. 
Jacqueline heeft ook laten zien 
hoe ze de tekeningen gemaakt 
heeft met potlood en kleur. En 
daarna werd er natuurlijk driftig 
getekend en gekleurd.

Knutselen met 
de boswachter
Castricum - PWN organiseert 
samen met de boswachter een 
leuke knutselmiddag met herfst-

materialen in De Hoep. De 
knutselmiddag vindt plaats op 
woensdag 27 oktober van 13.30 
tot 15.00 uur en is bedoeld voor 
kinderen van 5 tot 10 jaar. Het is 
niet de bedoeling dat ouders blij-
ven.
Opgeven kan via www.pwn.nl.

Castricum - Op donderdagmor-
gen omstreeks 00.50 uur hield 
de politie een 24-jarige Amster-
dammer aan op de Stations-
weg in Castricum. De man wil-
de met een taxi naar Amster-
dam gebracht worden. Omdat 
hij niet vooraf kon betalen, wil-
de de chauffeur hem niet weg-
brengen. De verdachte weiger-
de echter de taxi te verlaten. Met 

Klant weigert taxi te verlaten
veel moeite kon de man door de 
politie uit de taxi worden verwij-
derd. Vervolgens begon hij de 
politiemensen te beledigen en te 
bedreigen, klom op de motorkap 
van de politieauto, ging hier zit-
ten en weigerde vervolgens van 
deze auto af te komen.
De man werd aangehouden en 
overgebracht naar het politiebu-
reau. Hier is hij ingesloten.

Geen krant ontvangen? Bel 0251-674433
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Programma 21 okt t/m 27 okt 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

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

“Tirza”
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag,

dinsdag & woensdag 21.30 uur
“The American”

donderdag 20.00 uur  
vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 21.00 uur 
“Eat Pray Love”
donderdag 20.00 uur

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

“Briefgeheim”
zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 16.00 uur  
“Legende van Ga´Hoole (NL) - 3D”

vrijdag 16.00 uur
zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 13.30 uur 
“Foeksia de Miniheks”
zaterdag, zondag, maandag, 

dinsdag & woensdag 13.30 uur  
“Sinterklaas 

en het pakjes mysterie”
vrijdag & zaterdag 16.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag  & 

woensdag 16.00 uur  
“Verschrikkelijke Ikke (NL) 3D” Sinterklaas pakjesmysterie

De derde bioscoopfilm over Sin-
terklaas van Martijn van Nelles-
tijn belooft wederom een span-
nend sinterklaasavontuur te 
worden. Dit keer draait het ver-
haal om de noodlanding van 
de Sinterklaas Pakjes-Boeing. 
Naast Sinterklaas keren ook Di-
ego, Gerard Joling, Joris, Bo-
ris, dr. Brein en vele andere ver-
trouwde gezichten terug. Sinter-

klaas komt maanden voor de in-
tocht alvast per Pakjes-Boeing 
naar Nederland om de geheime 
pakjesopslag te controleren. 
Vlak voor zijn aankomst gaat 
er wat mis met het vliegtuig en 
dreigt zijn geheime bezoek uit 
te lekken. Het is het begin van 
een opeenstapeling van pech 
en mysterieuze brieven en tele-
foontjes.

Cloonye in The American
Jack (George Clooney), een be-
ruchte huurmoordenaar, is een 
meester in zijn vak. Wanneer 
een klus in Zweden moeiza-
mer verloopt dan verwacht laat 
hij zijn contact Larry (Bruce Alt-
man) weten dat zijn volgende 
opdracht de laatste zal zijn. Zijn 
laatste opdrachtgever is de Bel-
gische Mathilde (Thekla Reuten). 
In afwachting van het wapen 
waarmee hij de klus moet klaren, 
duikt Jack onder in een Italiaans 
gehucht. Terwijl Jack zijn best 
doet om een nieuw leven op te 
bouwen, is het toch moeilijk om 
uit het milieu te stappen waarin 
hij zich bevindt… “Een existenti-

alistische thriller met het frame-
work van een western”, noemt 
regisseur Anton Corbijn zijn 
tweede speelfilm. Corbijn, van 
huis uit fotograaf, debuteerde in 
2007 als filmmaker met Control, 
een in fraai zwart-wit gedraaid 
portret van Ian Curtis, de zanger 
van de Britse post-punkband Joy 
Division.
Voor zijn tweede film wilde hij 
iets heel anders. Kleur, bekende 
acteurs, een ander tijdperk. Het 
resultaat is The American: een 
verfilming van het boek A Ve-
ry Private Gentleman van Mar-
tin Booth, met een hoofdrol voor 
George Clooney.

Iers genieten van Kilshannig
Limmen - Zondagmiddag 31 
oktober speelt Kilshannig in de 
protestantse kerk. Het concert 
begint om 15.00 uur.
Kilshannig brengt akoestische 
muziek uit voornamelijk Ierland 
en Schotland waarbij het pu-
bliek kan rekenen op ingetogen 
ballades met prachtige harmo-
nieën, maar ook op sprankelen-
de en opzwepende instrumenta-
le nummers. Kilshannig brengt al 
ruim twintig jaar traditionele Ier-
se muziek. De naam van de band 
is afkomstig van het kleine ge-
hucht Kilshannig. De bezetting 
van Kilshannig bestaat uit vijf 
muzikanten die veelal meerde-
re instrumenten bespelen zoals 

viool altviool, (low)whistles, an-
glo-concertina, bodhrán, contra-
bas, gitaar en bouzouki. Het ge-
luid van Kilshannig wordt verder 
gekenmerkt door de vaak drie-
stemmige zang en de heldere te-
nor van de leadzanger. Kilshan-
nig speelt vocaal en instrumen-
taal eigen arrangementen van 
bekende en onbekende num-
mers uit de Keltische muziektra-
ditie. Op www.Kilshannig.nl zijn 
enkele geluidsfragmenten te be-
luisteren.
Entree 10,00 euro. Kaarten zijn 
verkrijgbaar vanaf 14.30 uur aan 
de kerk. Reserveren via tel.no. 
072-5052235, e-mail: limmencul-
tuur@ hotmail.com.  

Castricum - Mensen die graag 
zingen gaan naar de Live Kara-
oke Band in café De Scala. Zij  
krijgen de gelegenheid om zelf 

Karaoke met 
band in Scala

op te treden met een echte band.
De band speelt op zondag 24 ok-
tober vanaf 19.30 uur. Alle tek-
sten zijn aanwezig en worden op 
een scherm geprojecteerd. 
Via de website van de band is 
het beschikbare repertoire te 
bekijken: delivekaraokeband.hy-
ves.nl. 

Castricum - Er is veel religieu-
ze en Taizé-muziek waar dan-
sen op gemaakt zijn. Er wordt 
een meditatieve dansavond ge-
houden op woensdag 27 okto-
ber in de zaal van de Maranat-
hakerk (Kleibroek/hoek Beatrix-
laan) van 20.00 tot 22.00 uur. 
Meedoen kost 5,00 euro. Aan-
melden bij Jenny Appers 652729 
of Willy Eusman 651035.

Dansen Taizé

Oefenen voor Groot Dictee
Castricum - Voor wie zich goed 
wil voorbereiden op het ‘Groot 
dictee 2010’ kan zich inschrij-
ven bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum voor de workshops ‘nieu-
we spelling’. Op 23 november or-
ganiseren de bibliotheek Cas-
tricum en de SWC voor de vier-
de keer het Groot Dictee. Vanaf 
19.00 uur staan in de bibliotheek 
vijftig schoolbanken klaar om de 
deelnemers te ontvangen. Het 
Jac. P. Thijsse en het Bonhoeffer 
College zorgen voor een ploeg 
van dertig leerlingen. Daarnaast 
kunnen twintig taalliefhebbers 
van rond de 55 jaar en ouder 
zich aanmelden voor deze spel-
lingwedstrijd. Het gaat om de 

vraag: welke groep scoort straks 
het beste op het gebied van de 
nieuwe spelling, de jongeren of 
de ouderen? Bovendien zijn er 
prijzen voor de individuele win-
naars. Het dictee wordt dit jaar 
voorgelezen door de schrijfster 
Simone van der Vlugt. In de pau-
ze leest zij voor uit eigen werk. 
Boekhandel Laan komt met een 
boekenstand met boeken en net 
als vorig jaar schrijft Han Peus-
ken, neerlandicus uit Castricum, 
het dictee. Aanmelden op 0251-
656562. Er zijn geen kosten aan 
verbonden, de workshops vin-
den plaats op 2, 9 en 16 no-
vember in de bibliotheek tussen 
14.00 en 16.00 uur.

Castricum - Op woensdag 27 
oktober is er een knutselochtend 
met herfstmateriaal bij Vakantie 
Kindervreugd. In Dorpshuis De 
Kern zijn alle basisschoolkinde-
ren welkom van 10.00 tot 12.00 
uur, entree een euro. Het adres 
is Overtoom 15. 

Kinderen knutse-
len in De Kern

Castricum - Alzheimer Neder-
land strijdt tegen dementie. Voor 
de collectie wordt gezocht naar 
collectanten in de week van 8 tot 
en met 13 november. Aanmelden 
via www.alzheimer-nederland.nl 
of bij P. van der Kleij, tel.0251-
656002.  

Ook collectant?

Tijdens Fairtrade Week
Maak kans op een vaas of 
schaal van Piet Hein Eek
Castricum - Van 21 tot en met 
30 oktober is de Nationale Fair-
trade Week en dat wordt gevierd 
bij Wereldwinkel Castricum. Ie-
dereen die voor minimaal 10 eu-
ro een cadeau koopt in de We-
reldwinkel, maakt kans een ech-
te Piet Hein Eek vaas of schaal 
te winnen! 
Deze producten zijn tot stand 
gekomen door een uniek sa-
menwerkingsverband van de ge-
renommeerde ontwerper Piet 

Eek en een Vietnamese kera-
miekfabriek, die als doel heeft 
om werkgelegenheid te creëren 
voor vooral vrouwen.

In de Fairtrade Week draait al-
les om Fair-Wisselen, wat in-
houdt dat een reguliere aankoop 
verruilt wordt voor een fairtrade 
product. Een cadeau bijvoor-
beeld, rijst of koffie. De Wereld-
winkel Castricum is te vinden op 
de C.F. Smeetslaan 4. 

Castricum - Dinsdagavond 2 
november van 19.30 tot 22.00 
uur vindt een netwerkavond voor 
vrouwen plaats van Stichting 
Goed Contact. Drie korte work-

Goed Contact shops over verzekeringen, juri-
dische zaken en fiscale zaken.  
Deze avond wordt gegeven in 
het Instituut voor Huiswerkbe-
geleiding Cognovi, van Anita de 
Groot. Kijk op www.goed-con-
tact.nl voor meer informatie.
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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 donderdagavond 
van 18.30 tot 20.00 
uur.

- Afdeling
 Grondgebiedzaken: 

maandag t/m vrijdag 
09.00-12.00 uur.

- Afdeling
 Sociale Zaken:
 maandag t/m donder-

dag 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 re-
geling worden getroffen 
voor een afspraak buiten 
de openingstijden.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad van Uitgeest houdt een openbare vergadering op donderdag 
21 oktober in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28. De verga-
dering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de  volgende 
onderwerpen:

- Voorstel om geen aansluiting te zoeken bij Nationaal Landschap Laag Holland.
- Voorbereidingen voor principebesluitvorming Kager perceel.
- Voorstel voor het treffen van een meerjarenonderhoudsvoorziening
  basisonderwijs.
- Voorstel om in te stemmen met de Primaire begroting 2011 en de
  Meerjarenbegroting 2012 t/m 2015 van de Meergroep.

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 25 oktober 2010 de bouwplan-
nen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouwplannen 
ligt vanaf donderdag 21 oktober 2010 ter inzage bij de balie van de afdeling 
Publiekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplannen, het bijwonen 
van de vergadering en overige informatie over welstandszaken kunt u contact 
opnemen met de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251-361169.

ONtVANGEN AANVRAAG OMGEVINGsVERGuNNING
OV 2010-002 Oosterwerf 6 Plaatsen lichtreclame (logo)
OV 2010-003 Oosterwerf 6 Plaatsen lichtreclame (lettertekst) 
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden verleend.

AfGEGEVEN BOuWVERGuNNING  
Verzenddatum 20-10-2010 Woudpolderweg 1 Oprichten ligboxstal 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
tegen afgegeven vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken met ingang van de dag na bekend-
making van het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan Burge-
meester en Wethouders. 

ONtWERPBEsluIt tOt INtREKKING BEsluIt hOGERE WAARDEN WEt 
GEluIDhINDER
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur 
van de Milieudienst IJmond het volgende bekend.
Ontwerpbesluit tot intrekking van het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder 
Bestemmingsplan HMS-terrein Uitgeest van 4 februari 2008.
Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben de Milieudienst IJmond 
verzocht het Besluit hogere waarden Wet geluidhinder ten behoeve van het 
bestemmingsplan HMS-terrein Uitgeest van 4 februari 2008, in te trekken. De 
reden voor het intrekken van het Besluit, is dat het is genomen in overeenstem-
ming met een bestemmingsplan dat vervolgens door de Raad van State op 12 
augustus 2009 vernietigd is. Inmiddels is een nieuw bestemmingplan en een 
daarmee in overeenstemming zijnd actueel hogere waarden besluit opgesteld 
en in procedure gegaan.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling en intrekking van hogere waar-
den Wet geluidhinder is gedelegeerd aan het dagelijkse bestuur van de Milieu-
dienst IJmond. De directeur van de Milieudienst IJmond is van plan, het Besluit 
hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan HMS-terrein Uitgeest van 4 
februari 2008, in te trekken. 
De ontwerpbeschikking met de daarop betrekking hebbende stukken ligt vanaf 
22 oktober 2010 gedurende zes weken ter inzage tijdens werkuren van  2010 
ter inzage bij de Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk op werkda-
gen van 9.00 uur tot 17.00 uur en bij de Publieksbalie van het gemeentehuis 
aan de Middelweg 28 te Uitgeest op maandag t/m donderdag van 09.00 uur  
t/m 17.00 uur en vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur .
Binnen bovenstaande termijn kan eenieder schriftelijk of mondeling zienswij-
zen naar voren brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond. Schrifte-
lijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij de Milieudienst IJmond, 
Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van “Intrekking Besluit 
hogere waarden Wet geluidhinder HMS-terrein Uitgeest van 4 februari 2008”. 
Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de 
Milieudienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863. 

ONtWERPBEstEMMINGsPlAN ‘hMs-tERREIN’
Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening bekend, dat het ontwerpbestemmingsplan ‘HMS-terrein’ vanaf 22 
oktober 2010 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage ligt.
Het ontwerpbestemmingsplan omvat het omleggen van een gedeelte van de 
N203 en de bouw van maximaal 145 woningen op het perceel van de voor-
malige HMS-fabriek aan de Provinciale weg 4 te Uitgeest (onder andere perceel 
kadastraal bekend Uitgeest sectie B nr. 9065).
Voor het plan is geen exploitatieplan opgesteld.
Door de reconstructie van verschillende wegen dient een hogere waarde proce-

dure op grond van de Wet geluidhinder voor verschillende woningen te worden 
gevoerd. Deze hogere waarde procedure wordt gelijktijdig met het ontwerp-
bestemmingsplan ter inzage gelegd. Volledigheidshalve verwijzen wij naar de 
aparte publicatie die hiervoor is opgesteld.
Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken 
kunnen van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag 
van 09.00 uur tot 12.00 uur worden ingezien bij de Publieksbalie in het ge-
meentehuis aan de Middelweg 28 te Uitgeest. Tevens zijn het ontwerpbestem-
mingsplan en bijbehorende stukken in te zien op onze website www.uitgeest.
nl onder het onderwerp Projecten. Het digitale ontwerpbestemmingsplan is in 
te zien op de landelijke voorziening voor ruimtelijke plannen. Het adres hier-
voor is www.ruimtelijkeplannen.nl.
Zienswijze
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan eenieder omtrent het ontwerp-
bestemmingsplan schriftelijk of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U 
kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de raad van de gemeente Uitgeest, 
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Mondelinge zienswijzen kunnen naar voren wor-
den gebracht tijdens de openstelling. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
heer B. Visser tel: 0251 – 361178. 

BEKENDMAKING WEt GEluIDhINDER, hMs-tERREIN uItGEEst
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks bestuur 
van de Milieudienst IJmond het volgende bekend.
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Bestemmingsplan HMS-
terrein.
Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben ten behoeve van het ont-
werpbestemmingsplan HMS-terrein, een verzoek om vaststelling van hogere 
waarden in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij Milieudienst 
IJmond. Het hogere waarden besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai en 
railverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling van hogere waarden Wet 
geluidhinder is gedelegeerd aan het dagelijkse bestuur van de Milieudienst 
IJmond. De directeur van de Milieudienst IJmond is van plan een Besluit hogere 
waarden Wet geluidhinder te nemen ten behoeve van Bestemmingsplan HMS-
terrein Uitgeest. 
Het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt vanaf 22 
oktober 2010 gedurende zes weken op werkdagen van 09.00 tot 17.00 ter in-
zage bij de Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk en van maandag 
t/m donderdag van 09.00 uur tot 17.00 uur, vrijdags van 09.00 t/m 12.00 uur 
bij de Publieksbalie van het gemeentehuis van Uitgeest aan de Middelweg 28 
te Uitgeest.
Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of mondeling 
zienswijzen naar voren brengen bij de directeur van de Milieudienst IJmond. 
Schriftelijke zienswijzen kunnen kenbaar gemaakt worden bij de Milieudienst 
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder vermelding van ‘Ontwerpbe-
sluit hogere waarden Wet geluidhinder HMS-terrein’. Voor mondelinge ziens-
wijzen kunt u telefonisch een afspraak maken met de Milieudienst IJmond, 
telefoonnummer 0251-263863.

AfGEGEVEN BOuWVERGuNNINGEN MEt ONthEffING VAN hEt
BEstEMMINGsPlAN
Verzenddatum 20-10-2010 Klein Dorregeest 13 Oprichten woning  
   
 20-10-2010 Veenislaan 31 Uitbreiden woning 
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 verzenddatum van het besluit 
te worden ingediend en gericht te worden aan de Arrondissementsrechtbank, 
sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

WIjZIGINGsPlAN BOuWVERGuNNING

Burgmeester en wethouders van Uitgeest maken op grond van afdeling 3.4 
van de Algemene wet bestuursrecht openbaar bekend, dat zij op 14 september 
2010 op grond van artikel 5, onder E, van de voorschriften van het bestem-
mingsplan Buitengebied voor het verlenen van een bouwvergunning van een 
ligboxenstal aan de Woudpolderweg 3 een wijzigingsplan als bedoeld in artikel 
11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening c.q. 3.6, eerste lid onder a, van de 
Wet ruimtelijke ordening hebben vastgesteld. De wijziging betreft het veran-
deren van de vorm van het agrarische bouwperceel aan de Woudpolderweg 1 
en 3, waardoor het agrarische bouwperceel ook de situering van de te bouwen 
ligboxenstal omvat.
Het wijzigingsplan kan op de gemeentesecretarie worden ingezien. Het wijzi-
gingsplan kan ook worden ingezien op de website van de gemeente Uitgeest, 
www.uitgeest.nl

Uitgeest, 20 oktober 2010,
Burgemeester en wethouders van Uitgeest
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De Nederlanders in Thailand
Uitgeest - Hij heet Gerbrand 
Castricum, hij komt oorspron-
kelijk uit Uitgeest, maar logeert 
nu even in Limmen. Het groot-
ste deel van het jaar brengt hij 
echter door in Thailand. “Ik ben 
even terug in Holland om mijn 
nieuwe cd op te nemen. Er staan 

drie nummers op, een Engelsta-
lige en twee Nederlandstalig. Er 
is van deze cd ook een dvd ge-
maakt. De video-opnamen zijn 
in Thailand gemaakt. De teksten 
en de beelden geven goed weer 
hoe vele Nederlanders daar le-
ven. Op YouTube zijn mijn num-

mers al zo’n tweeduizend keer 
bekeken. Op de foto zie je me 
staan tijdens de videoclipopna-
men tussen danseressen in Thai-
se klederdracht. De dvd kun je 
vinden door bij Google Gerbrand 
Thailand in te tikken of natuurlijk 
bij YouTube.” 

Waarom nationaal landschap?
Waarom een nationaal landschap? Om het landschap te beschermen 
tegen oprukkende verstedelijking, heeft de overheid 20 nationale land-
schappen aangewezen. Gemeenten met buitengebieden die zo mooi 
zijn dat ze voor de toekomst bewaard moeten blijven, mogen deelnemen 
aan een nationaal landschap. Voor zo’n gemeente is dat natuurlijk een 
grote eer. Uitgeest is één van de gelukkigen. De oostelijke helft van Uit-
geest is onderdeel van Nationaal Landschap Laag Holland, de westelijke 
helft sinds 2006 niet meer. Donderdag 21 oktober beslist de gemeente-
raad of Uitgeest bereid is om de westelijke helft weer onderdeel uit te 
laten maken van Nationaal Landschap Laag Holland.
Waarom een nationaal landschap? In een nationaal landschap zijn 
grootschalige woningbouw en bedrijventerreinen niet toegestaan. Ver-
der biedt een nationaal landschap mogelijkheden voor subsidies voor 
het versterken van de kernkwaliteiten van het landschap. Denk hierbij 
bijvoorbeeld aan een opknapbeurt voor de eendenkooi of herstel van 
een oude watergang.Een nationaal landschap maakt zich sterk voor het 
behoud en versterking van moeras- en weidevogels in het gebied, het 
behoud van archeologische locaties en historische watergangen.
Waarom een nationaal landschap? Deelname aan een nationaal land-
schap zet Uitgeest op de kaart als groene en recreatieve gemeente. Uit-
geest is geheel vrij om zelf te bepalen of het ook financieel wil bijdragen, 
maar kan wel aanspraak maken op de gemeenschappelijke subsidiepot. 
Eigenlijk kent deelname aan een nationaal landschap geen nadelen. Ten-
zij je natuurlijk in de toekomst het gebied wilt bebouwen. Dan kun je er 
maar beter niet aan beginnen.
Arthur de Swart. 

Herfstmarkt voor Prijedor
Uitgeest - Om arme mensen in 
Bosnië een feestelijke maand te 
bezorgen in december wordt een 
boeken-, speelgoed- en kerst-
markt gehouden op zaterdag 13 
november van 10.00-15.00 uur 
in De Klop naast de rk kerk aan 
de Langebuurt. Wie nog boe-
ken, speelgoed of kerstartikelen 
over heeft die nog in goede staat 
zijn, kan deze afgeven op onder-
staande adressen. Ook kan men 
even bellen om een afspraak te 
maken om ze te laten ophalen. 
De opbrengst van deze dag kan 
meteen in december mee naar 

Prijedor, want in de week voor 
Kerstmis gaan mensen van de 
werkgroep er met een grote 
vrachtauto naartoe om een bij-
na volledig kerkinterieur voor 
de nieuwe kerk over te brengen. 
“De vriendschapsband blijft en 
daarom gaan we door met geld 
inzamelen voor de arme men-
sen.” 
Voor het inleveren van artike-
len voor de herfstmarkt Co Hei-
ne, Kruiskamplaan 10 (311982). 
Fetze Pijlman, Vrijburglaan 61 
(313632) en Han Scheerman, 
Hogeweg 76 (311019). 

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Het programma van 
Sport- en Tenniscentrum Uit-
geest ziet er als volgt uit. 

Vrijdag 29 oktober 20.00 uur 
competitiedarten. De RZVV SNS 
Regiobank Competitie met om 
18.50 Smit&Alles/Rolvink Poe-

lier-SMC IJmond, 19.30 uur Uni-
bet.com-De Buurvrouw, 20.10 
uur Bouw en Funderingstech-
niek-SNS Regiobank, 20.50 uur 
De Vlaggenkoning-Severijnse 
Dakbedekkingen, 21.30 uur Au-
tobedrijf Uitgeest-WEA accoun-
tants, 22.10 uur Bellus Bouwkos-

De Zien verrast HSV
Uitgeest - Coach Ruud Geer-
lofs van zaalvoetbelteam De 
Zien heeft zeer verrassend gete-
kend bij FC Uitgeest. Ruud be-
sloot voor een duobaan te gaan. 
De zaalvoetballers van De Zien 
speelden afgelopen week tegen 
Heiloo. Gabe van Wijk kon bin-
nen twaalf minuten twee keer af-
drukken na assists van Bram en 
Pim Molenaar. Vier minuten later 
maakte Pim zelf de 3-0 na een 
één-tweetje met Mark Rijnsbur-
ger. Robert van Haaster en Mark 
Rijnsburger konden nog in de 

eerste helft 5-0 op het scorebord 
zetten. Ruud: “De scheidsrechter 
had deze wedstrijd blijkbaar zijn 
geld op de tegenstander uit Hei-
loo gezet, want hij besloot volle-
dig uit het niets en zonder eni-
ge waarschuwing Bram geel te 
geven omdat hij te weinig af-
stand zou hebben bewaard bij 
een corner van HSV.” De Heiloo-
ers wisten de situatie doeltref-
fend te benutten en kwamen op 
5-1. De stoomtrein die De Zien 
heette denderde echter voort en 
Bram kon als machinist de vol-

gende twee doelpunten meepik-
ken. Zachtjesaan kwam er een 
roep uit het publiek om de tien 
te gaan halen. Vincent Bruinsma 
en Gabe van Wijk brachten De 
Zien erg dicht tegen deze magi-
sche doelpuntengrens aan. Maar 
om de één of andere reden kon 
Pim Molenaar na een mooie in-
dividuele actie pas in de laat-
ste minuut de dubbele cijfers op 
het bord laten zetten. HSV stond 
tweede en had de meeste doel-
punten gescoord tot nu toe in de 
competitie. De 10-1 was daarom 
voor Bram reden om het woord 
kampioenschap alweer in de 
mond te nemen. 

FC Uitgeest verliest 
na lesje effectiviteit
Uitgeest - FC Uitgeest heeft 
voor de tweede keer op rij onno-
dig puntverlies geleden. Dit keer 
was VV Assendelft effectiever in 
de afronding. Het werd in As-
sendelft liefst 4-1 voor de thuis-
ploeg. Alle goals werden in de 
tweede helft gemaakt. In de eer-
ste 45 minuten was Uitgeest de 
bovenliggende partij. 
In de tweede helft kreeg Uit-
geest het initiatief geen moment 

meer terug. Dit leidde al snel 
tot de eerste van drie doelpun-
ten van spits Neele, die als enige 
anticipeerde op een bal die kee-
per René van Marsbergen klem-
vast had moeten hebben. Aan de 
tweede goal kon Uitgeest minder 
doen. Opnieuw sloeg spits Nee-
le toe, maar dit keer stond hij wel 
buitenspel. Scheidsrechter Nij-
huis meende van niet en vond 
het vervolgens ook niet nodig 

om te overleggen met de grens-
rechter, Rick Huissen, die op een 
lijn stond met de laatste man en 
het beter moet hebben gezien.
Niet heel veel later voltooi-
de spits Neele zijn hattrick en 
was de wedstrijd gespeeld. Paul 
Groen scoorde nog een tegen-
goal, die met mazzel in het doel 
belandde, maar Uitgeest had zijn 
kruit in de eerste helft al verspild. 
In de slotfase speelde Uitgeest 
vol op de aanval en dit strafte 
Assendelft nog af met een vier-
de goal.

Komende zondag speelt Uitgeest 
geen competitiewedstrijd: op 31 
oktober speelt het eerste om 
14.00 thuis tegen OFC. 

Atty en Denise kunnen 
het beste hardop spellen
Uitgeest - Moeder Atty en 
dochter Denise Kempers werden 
de beste spellers van Noord-
Holland. Acht teams uit de loka-
le voorrondes streden zondag 17 
oktober in de finale om de spel-
lingseer van Noord-Holland. 
Team Kempers werd na een 
spannende wedstrijd in Alkmaar 

de winnaar. Het koppel uit Uit-
geest was enorm goed op elkaar 
ingespeeld. Zij kregen de be-
ker uit handen van juryvoorzitter 
Dick de Scally. 

De finale van de Hardop-Spel-
len-Competitie was het slotak-
koord van de Taal10daagse.

ten-The Spirit of Wine, 22.50 uur 
Snijder Stoffering-Tesselaar.
Zondag 31 oktober: 10.00 uur 
jeugddarten. 
Maandag 1 november: 19.00 
uur volleybaltraining, 20.30 uur 
KNVB zaalvoetbal De Zien. Dins-
dag 2 november 9.00 – 11.00 da-
mesgym, 18.00 uur jeugdbasket-
bal. Woensdag 3 november 9.00 
uur ouder-kindgym
17.30 uur jeugd en circuletievol-
leybal. 20.00 uur recreatie bad-
minton en volleybal. 
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Biologische boerenmarkt 
op het Balatonfüredplein
Castricum - Op het pleintje aan 
het einde van de Torenstraat 
staat vanaf dinsdag 26 okto-
ber een boerenmarktje met uit-
sluitend biologische producten. 
Twee keer per week kan men 
hier voortaan terecht: op dins-
dag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 
uur. Naast een kraam met diver-
se soorten kaas en eieren, is er 
een kar met groenten en fruit, 
brood, rijst, snacks, sappen, gra-
nen, thee, Japanse producten, 
noten, zaden, broodbeleg en ga 
zo maar even door. Heel bijzon-
der is het banket dat hier wordt 
verkocht; dat bevat geen suiker 
en geen zuivel.
Tianne den Hoed vertelt: “Wij 
hebben het familiebedrijf Bon-
food op de Brakersweg in Cas-
tricum, waar eens de rogge-
broodfabriek van Groot was ge-
vestigd. Bonfood verkoopt biolo-

gische levensmiddelen op boe-
renmarkten in Noord-Holland. Al 
onze voedingsmiddelen hebben 
het EKO keurmerk en zijn bereid 
zonder suiker en zuivelproduc-
ten.” Samen met haar man Hans 
geeft Tianne bovendien een cur-
sus macrobiotisch koken in hun 
pand aan de Brakersweg 45, die 
op 17 november begint. Het is 
ook mogelijk om aan een van de 
cursusavonden mee te doen die 
steeds een ander thema hebben. 

“Als ouders van zes kinderen en 
grootouders van zeven kleinkin-
deren hebben we in de afgelo-
pen 35 jaar veel praktische erva-
ring opgedaan. We laten tijdens 
de cursus zien hoe je een volle-
dige maaltijd kunt maken zonder 
zuivel, kaas, eieren, vlees en sui-
ker.” Kijk voor meer informatie op 
www.denhoed.net. 

Jef uit GTST overhandigt cheque
Kaartverkoop Music Train gestart!
Castricum - Zang en show-
groep Music Train geeft op 19, 
20 en 21 november een werve-
lende show in theater De Dan-
sende Duinen op het terrein van 
Dijk en Duin. De show Chanta-
ge gaat over een nachtclubei-
genaresse die in de financië-
le problemen komt en daardoor 
haar dochter aan een maffiabaas 
kwijtraakt. Het verhaal wordt on-
dersteund door 25 afwisselende 

liedjes. Een live-band begeleidt 
het geheel. Music Train steunt 
met deze show Stichting Terre, 
een organisatie die onderzoek 
doet naar het Rett-syndroom. 
Van iedere kaart van 15,00 eu-
ro gaat 3,00 euro naar dit goe-
de doel. Voor de voorstelling op 
zondagmiddag zijn kinderkaar-
ten te koop van 10,00 euro per 
stuk. Deze middag is de ambas-
sadeur van Rett, Bartho Braat, 

aanwezig om de cheque waar-
mee het goede doel wordt ge-
steund aan te bieden aan stich-
ting Terre. Bartho Braat is be-
kend als Jef Alberts uit de soap 
GTST. Kaarten zijn te koop bij 
boekhandel Laan of te bestel-
len via www. music-train.nl. Mu-
sic Train is op zoek naar nieuwe 
leden. Interesse? Stuur een be-
richtje naar jiska@music-train.nl. 
(Foto: Vincent Bloothooft). 

Amateurkunstbeurs Artistieke Handen

Grote variatie unieke kunst
Haarlem - Zondag 24 oktober is 
het weer de dag van de amateur-
kunstbeurs Artistieke Handen in 
het Kennemer Sportcenter in 
Haarlem. Honderden amateur-
kunstenaars uit het hele land to-
nen van 10.30 tot 17.00 uur de 
werkstukken die zij in de afge-
lopen periode hebben vervaar-
digd. Er valt, zoals altijd weer, 
veel te zien en te beleven op de-
ze meest creatieve manifestatie 
van het jaar!
Artistieke Handen wordt van-
af 1983 op verschillende loca-
ties in het land gehouden. De 
manifestatie wil amateur-kun-
stenaars de mogelijkheid bie-
den hun werk aan een groot pu-
bliek te laten zien en te verko-
pen. Amateur-kunstenaars ver-
zorgen presentaties, workshops 
en demonstraties op velerlei ge-
bieden. Neem bijvoorbeeld de 
fijnschilderkunst of poppen ma-
ken, iets wat iedereen kan le-
ren. Verder is er een aanbod van 
keramiek, sieraden, loodcrea-
ties, origami, kaarten, schilderij-
en, houtsnijwerk en de nieuwe 
trend scrapbooking. Stands van 
leveranciers van diverse hobby-
materialen vormen een moge-

lijkheid om zelf aan een creatie-
ve hobby te beginnen. Voor de 
deelnemers is Artistieke Han-
den de ideale plaats om buiten 
de familie- en vriendenkring te 
laten zien wat zij waard zijn. Bo-
vendien ontmoeten zij collega-
kunstenaars waarmee zij ideeën 
kunnen uitwisselen. De gemaak-
te kunstwerken worden ook te 
koop aangeboden onder voor-
waarde dat het stuk uniek is en 
geen seriewerk. Een regel waar-
aan de deelnemers zich maar al 
te graag houden, al is het maar 
om hun goede naam en die van 
hun collega’s hoog te houden.
Voor veel amateur-kunstenaars 
is dit de ideale manier hun dier-
bare hobby groots te kunnen 
presenteren. Op zo’n evenement 
komen nu eenmaal veel bezoe-
kers. 
Wie bij Artistieke Handen iets 
aanschaft, is verzekerd van een 
uniek werk waarvan er maar één 
bestaat. Entreeprijs is 7,00 eu-
ro en voor 65+ 6,00 euro. Kinde-
ren onder de 12 jaar mogen on-
der begeleiding gratis naar bin-
nen en ook het parkeren is gra-
tis. Het adres is IJsbaanlaan in 
Haarlem.

Naar het Netwerkcafé 
op vrijdag 29 oktober 
Castricum - Vrijdag 29 oktober 
vindt de tweede editie van het 
netwerkcafé plaats in Het Ou-
de Raadhuis. Ondernemers, po-
litici en actieve burgers kunnen 
elkaar in informele sfeer ont-
moeten. Het initiatief van de ei-
genaren van Hotel Het Oude 
Raadhuis, Edith, Sjoerd en Frits 
van Daalen, ondernemer Frank 

Drost en raadslid John Hommes 
is door de Businessclub onmid-
dellijk positief ontvangen. Juist 
omdat dit idee dóór onderne-
mers vóór ondernemers wordt 
georganiseerd. Aanvang 17.00 
uur in Hotel het Oude Raadhuis, 
Dorpsstraat 65. Elke laatste vrij-
dag van de maand is dit dé plek 
voor ontmoeting.

Aida biedt creatieve rouwverwerking

Regio - “Soms zijn er geen 
woorden voor verdriet en heeft 
u behoefte aan een andere ui-
tingsvorm.” Aan het woord is 
Ada Baars die begin dit jaar Ai-
da, Creatieve Rouwverwerking 

oprichtte. “Aida geeft u de mo-
gelijkheid om dit verdriet te ver-
woorden in keramiek. De kunst-
werken dienen als laatste rust-
plaats voor de overledene. Een 
bijzondere urn is een mooie her-

innering aan uw dierbare. Ada 
houdt zich al twintig jaar be-
zig met keramiek. Sinds drie 
jaar heeft zij zich gespeciali-
seerd in bijzondere urnen en 
zij geeft daar ook cursussen in. 
“Het is een hele mooie aanslui-
ting op het werk wat ik doe bij 
het Hospice in Beverwijk. Ik werk 
graag met symbolen die een urn 
heel persoonlijk maken. Denk 
dan aan bijvoorbeeld vlinders, 
het symbool van loslaten, vrij-
heid. Natuurlijk zijn de cursisten 
vrij om een eigen keuzes te ma-
ken. Men kan kiezen om een ei-
gen urn te maken of mij een op-
dracht geven dit uit te voeren. 
Gevoel is voor mij het belangrijk-
ste, de urnen moeten iets bijzon-
ders uitstralen.” 
Er is een aantrekkelijk arrange-
ment samengesteld aan de kust. 
Hiervoor kan men kiezen uit 
Castricum, Bergen en Schoorl. 
Een andere mogelijk is thuis, of 
op een mooie locatie dicht in de 
buurt. Kijk voor de vele mogelijk-
heden op de website www.ur-
nenwens.nl.  

Castricum - Op 1 november is 
er vanaf 20.00 uur een informa-
tieavond voor belangstellenden 
in het parochiehuis, Dorpsstraat 
113 over de eerste communie. 
De inschrijving voor de commu-
nie sluit op zondag  21 novem-
ber, de communie is 5 juni. Bel 
voor vragen Wendy van der Meer 
656714. 

Eerste communie
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Biljartvereniging WIK

Gert Lute koploper
Castricum - Dinsdag 12 oktober 
was alweer de zesde speelavond 
libre van WIK. Alvorens de wed-
strijden van start gingen, werd 
door de voorzitter Peter Vos en 
de leden, kort stilgestaan bij het 
overlijden van de secretaris en 
lid van verdienste Piet Liefting. 
Na een lang ziekbed is Piet zon-
dag 10 oktober rustig ingesla-
pen. Piet heeft zich de afgelopen 
30 jaar in allerlei functies ingezet 
voor de vereniging. Zij zullen Piet 
blijven gedenken als een warme 
en prettige vriend die voor ie-
dereen altijd klaar stond. Ook 
de met humor geschreven stuk-
jes in deze Castricummer zullen 
zij missen maar de plaatsvervan-
gend secretaris zal vanaf heden 
de stukjes verzorgen.
Deze avond waren alle spelende 
leden aanwezig, zodat er een vol 
programma was voor de wed-
strijdleider. Deze wintercompeti-
tie wordt er met een nieuwe pun-
tentelling gespeeld, wat inhoudt 
dat men bij winst drie en bij ver-
lies nul punten krijgt. Bij winst 
of verlies boven het vastgestel-
de moyenne krijgt men een bo-

nuspunt. Er werd op hoog ni-
veau gespeeld, met als resultaat 
dat niet minder dan tien spelers 
hun wedstrijd eindigden met een 
score van 20% of hoger dan hun 
vastgesteld moyenne. Met als 
uitschieter Hans Kooiman, die in 
zijn wedstrijd tegen Henk Stengs 
na 16 beurten zijn 31 carambo-
les op het groene laken had ge-
legd, Henk eindigde op 48 ca-
ramboles van de te maken 98. 
Ook de prima prestatie van Peter 
Ent moet genoemd worden, zijn 
partij in 17 beurten tegen we-
derom Henk Stengs leverde hem 
ook de vier winstpunten op. Na 
deze lange speelavond kon de 
wedstrijdleider de resultaten in-
voeren, wat een nieuwe koploper 
opleverde en wel Gert Lute met 
een totaal van 20 punten. 
Dit aantal is ook behaald door 
hun lady Cynthia Slinger, maar 
zij raakte de koppositie kwijt 
door haar verlies tegen een ster-
ke Peter Vos, die de partij in 23 
beurten in zijn voordeel besliste. 
De huidige stand is: 1. Gert Lu-
te, 2. Cynthia Slinger, 3. Ferry van 
Gennip. 

Afzwemmers bij de Witte Brug
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad De Witte Brug te Castricum.
Deze maand kan men 43 kandi-
daten feliciteren met het behalen 
van hun zwemdiploma.

Op 1 september werd er weer 
voor de eerste keer na de zo-
mervakantie afgezwommen voor 
de drie verschillende Zwemvaar-
digheiddiploma’s en hebben Eli-
sa van Domburg, Selma Heijdra, 
Tristan Heijdra, Ivar van de Kamp 
en Tisha Simons met goed ge-
volg de eisen voor het eerste 
Zwemvaardigheiddiploma afge-
legd. Voor Zwemvaardigheid 2 
hebben Laura Hanrath en Demi 
Zonneveld hun prestaties laten 
zien, terwijl alle onderdelen voor 
Zwemvaardigheid 3 goed ge-
daan werden door Bas Bruijnis 

en Janique Ziedses des Plantes.
Op 8 september – hebben negen 
kandidaten voor het A-diplo-
ma afgezwommen. Anna Baron, 
Teun Groot, Rowin Leijstra, Britt 
Marcker, Riva Midavaine, Daan 
Polak, Max Prinsenberg, Lin 
Stobbe en Maartje de Vries had-
den het diepe bad voor zichzelf 
en alle aandacht van de suppor-
ters was voor hun goede zwem-
prestaties.
Op 15 september is er ook door 
kandidaten afgezwommen voor 
het B-diploma. De eisen voor dit 
diploma zijn moeilijker, maar een 
vervolg op het A-diploma. De-
ze eisen werden goed afgelegd 
door: Anna van Beekhoff, Lisa 
van den Berg, Sven Busio, An-
ke Drankier, Lobke Glorie, Sam 
Groot, Julia Hes, Merel Hollants, 
Jort Hover, Solia Klijn, Finn Mul-
der, Carolien Oberink, Liam Orij, 
Niek Putter, Joep Smit, Ton van 
der Velden en Malika Wassenaar.

Een week later – op 22 septem-
ber – was het de beurt voor de 
C-kandidaten. Het C-dipoma is 
weer een vervolg op en moeilij-
ker dan het B-dilpoma, maar met 
alle vaardigheden en ervaringen 
in het water voor C zijn de vol-
gende kandidaten erg zwem-
vaardig: Alexander Emeis Esca-
lante, Jens Glerum, Demi van de 
Glind, Tim Jonkman, Quinsey van 
der Kleij, Sanne Louwe en Marijn 
Vergunst.
Op 23 september heeft Nick 
Boots tijdens zijn eigen les en 
onder veel belangstelling van 
zijn familie voor B afgezwom-
men.

En op de laatste woensdag in 
september – 29 september – is 
er een introductieles geweest 
voor de kinderen, die binnenkort 
op zwemles gaan en hun ouders. 
Er was een rondleiding door het 
zwembad en er werd verteld hoe, 
wat en waar de zwemlessen ge-
geven worden met een eerste 
kennismaking in het water.

Koen Gouwenberg in top tien 
in de KNMV Jeugdwedstrijd
Akersloot - Koen Gouwenberg 
uit MX Team Akersloot is zondag 
tijdens de KNMV Jeugdwedstrijd 
in Alphen in de top tien geëin-
digd. Koen werd bij de start van 
de eerste manche ingesloten 
maar kwam al snel teruggereden 
naar een achtste plaats. Helaas 
werd zijn opmars onderbroken 
door een probleem met zijn ach-
terrem waardor hij terugviel naar 
een tiende plaats. In het reste-
rende deel van de wedstrijd wist 
hij nog een plaats winst te boe-
ken en kwam uiteindelijk op een 
negende plaats over de finish. In 
de tweede manche begon hij in 

de kopgroep maar door een val-
partij gingen er een aantal plaat-
sen verloren waardoor hij uitein-
delijk als negende over de finish 
kwam.
De dag begon positief voor 
Koen. In de training ging het rij-
den goed en ook de snelheid zat 
er al lekker in. Nadat hij het cir-
cuit had verkend ging hij op pad 
om er een snelle tijd uit te per-
sen. De ronde verliep goed en 
Koen zette een zesde tijd op de 
klokken. Het verschil met de der-
de man bedroeg slechts een hal-
ve seconde en hierdoor verliet hij 
met een tevreden gevoel het cir-

cuit om zich te gaan voorberei-
den op de eerste manche.
Toen het starthek in de eer-
ste manche naar beneden klap-
te, werd hij ingesloten. Toch wist 
hij de eerste ronde goed door te 
komen en kwam op een tiende 
plaats voorbij start/finish. Koen 
zette zijn opmars in de daar-
opvolgende ronden verder en 
kwam aan op een achtste plaats. 
Omdat hij te kampen kreeg met 
een probleem met zijn achter-
rem, ging het tempo iets naar 
beneden waardoor er uiteindelijk 
twee plaatsen verloren gingen. 
In de slotfase wist Gouwenberg 
nog een plaats winst te boeken 
waardoor hij uiteindelijk als ne-
gende over de finish kwam.
De start van de tweede man-
che was goed en op een twee-
de plaats kwam hij door de eer-
ste bocht. Het rijden ging lek-
ker met Koen maar ondanks dit 
viel hij in de beginfase toch te-
rug naar een vierde plaats. Hij 
kon goed volgen maar door een 
kleine valpartij viel hij terug naar 
een achtste plaats. Koen herstel-
de zich goed na de valpartij en 
kon in het resterende deel nog 
een plaats opschuiven omdat er 
een andere rijder gevallen was. 
Tevreden kwam hij op een ze-
vende plaats over de finish.
In het dagklassement eindig-
de Koen op een negende plaats. 
Voor meer informatie over MX 
Team Akersloot kijk op www.mx-
teamakersloot.nl.

Jongens TC Bakkum 1 
zijn najaarskampioen
Bakkum - Het eerste jeugdteam 
(jongens tot en met 17 jaar) van 
tennisvereniging TC Bakkum is 
afgelopen zondag overtuigend 
najaarkampioen geworden bin-
nen hun afdeling in de regio 
Noordwest. Verdeeld over vijf 
wedstrijddagen heeft het team, 
onder aanvoering van captain 
Arsen Cobelens, alle onderlinge 
duels gewonnen, waarbij slechts 
één verliespunt is gehaald. 
Op de laatste wedstrijddag ging 
de strijd om het kampioenschap 
tegen de Commandeurs 1 uit 

Heemskerk. Hoewel het span-
nende wedstrijden waren en er 
door de Commandeurs goed te-
genstand werd geboden, lukten 
het de jongens van Bakkum toch 
om met 6-0 te winnen. Hierdoor 
behaalde TC Bakkum in totaal 29 
punten en werd daarmee kampi-
oen. De Commandeurs eindig-
de op de tweede plaats met 20 
punten.
Op de foto van links naar rechts:  
Marnix Blom, Arsen Cobelens, 
Wouter den Duijn, Marc Kemner, 
Timo Min en Perry Ducro.

Open avond Aqua Plus
Akersloot - Zondag 31 oktober 
houdt duikvereniging Aqua Plus 
een open avond in het zwem-
bad van Motel van der Valk in 
Akersloot. 
Altijd al willen leren duiken? 
Of het duiken in verenigings-
verband weer op willen pak-
ken in combinatie met condi-
tietraining in de wintermaan-

den? Kom vrijblijvend kijken op 
de open avond. Door zelf te wa-
ter te gaan, te snorkelen en het 
uitproberen van een perslucht-
set, wordt de basis gelegd voor 
mooie duikervaringen in Ne-
derland en daarbuiten. Vragen? 
Neem dan contact op met leden 
van de vereniging. 
Belangstellenden zijn welkom op 

31 oktober om 20.30 uur in het 
zwembad. Om teleurstelling voor 
jeugdige enthousiastelingen te 
voorkomen wordt vermeld dat de 
minimum leeftijd voor deelname 
aan de vereniging16 jaar is.
Voor verdere informatie kan men 
surfen naar www.aqua-plus.nl 
of contact opnemen met Arjan 
Heijne, tel. 0251–319300 of Hans 
v.d. Vooren, tel. 0251- 658824. 
Een e-mail sturen kan ook: 
aqua_plus_duikvereniging@
hotmail.com.

Limmen - Het is bekend dat, 
op initiatief van de KBO Lim-
men, ‘Ouderen Biljart Limmen’ in 
de Vredeburg senioren de gele-
genheid geeft ook ‘s avonds een 

Biljarten is ook 
‘avondactiviteit’!

potje biljart te spelen. Dit seizoen 
is men welkom elke tweede en 
vierde donderdagavond van de 
maand van 19.30 uur tot 22.00 
uur. In de maand oktober zijn de 
biljartavonden op 14 en 28 okto-
ber en in november op 11 en 25 
november.
De toegangsprijs is 1 euro.



pagina 18 20 oktober 2010

Nieuwe sponsor voor FC Uitgeest C1
Uitgeest - Voorafgaand aan de 
thuiswedstrijd tegen BFC C1 
kreeg FC Uitgeest C1 de nieuwe 
outfits uitgereikt door Ron Ha-
zendonk. 
De nieuwe sponsor Camerako-
ning.nl heeft flink uitgepakt. 
Nieuwe tenues, trainingspakken 

en tassen. Camerakoning.nl, een 
digitale foto- en videospecialist, 
is een landelijk opererend be-
drijf. Foto: Annabel Hazendonk. 
Staand v.l.n.r. Tom Smit (trainer), 
Lorenzo Westenborg, Patrick 
Dekker, Bonno Tonin, Nol Min-
neboo, Bruce Post, Lester Half, 

Thom Looijenga, Wouter Vader 
en Ron Hazendonk. 

Zittend v.l.n.r. Barry van Leeu-
wen, Ruben Dieleman, Jur 
Hoekstra, Rob Duinmaijer, Tim 
Uit den Boogaard, Finn Idema en 
Yannick van Breemen. 

Lezing over cartografie 
in bibliotheek Uitgeest
Uitgeest - Al vroeg in de ge-
schiedenis werden afbeeldingen 
gemaakt van een stuk oppervlak 
van de aarde. De oudst bekende 
afbeelding van zo’n stuk aardop-
pervlak is gegraveerd op een Ba-
bylonisch kleitablet dat dateert 
van ongeveer 4000 jaar voor on-
ze jaartelling.
Hoewel er van de Egyptena-
ren, de Grieken en de Romei-
nen weinig over is gebleven op 
dit gebied (zij gebruikten voor de 
weergave het veel makkelijker 
hanteerbare, maar minder duur-
zame papyrus), zijn de wiskundi-
ge en wetenschappelijke inzich-
ten van hen wel van groot belang 
geweest voor de cartografie.
Rond 1600 concentreerde de 
kaartproductie zich in Amster-
dam. Nederlandse reders stuur-
den hun schepen naar de Mid-
dellandse zee en ondernamen 
onderzoekstochten om zelf de 
producten uit Oost-Indië te ha-
len. Hierdoor ontstond er een le-
vendige interesse voor de wereld 
buiten Europa en werd er een 
grote klantenkring geschapen 
voor reisbeschrijvingen, kaarten, 
globes en atlassen.
Willem Jansz. Blaeu (geboren te 
Uitgeest) wist in 1629 bij toeval 
kopergravures ten behoeve van 
de vervaardiging van een atlas te 
bemachtigen en begaf zich met 
deze aankoop op de atlassen-
markt. Hij kreeg grote bekend-
heid doordat hij flink aan de weg 
timmerde met zijn plannen om 
een atlas in vier talen te drukken. 

Uiteindelijk heeft zijn zoon, Joan 
Blaeu, dit werk afgerond. Er was 
inmiddels een ware concurren-
tiestrijd ontstaan tussen de uit-
gevers Blaeu en Janssonius. Ve-
le jaren lang hebben zij de strijd 
aangebonden om ‘de beste’ at-
las, met als hoogtepunt het uit-
geven van de ‘Atlas Maior’ in 
1662, het meest prestigieuze 
boek en ‘de grootste en schoon-
ste atlas, die ooit verschenen 
is’. De atlas bevat ongeveer 600 
kaarten en geeft daarmee een 
goed beeld van de geografische 
kennis in het midden van de ze-
ventiende eeuw. Door zijn grote 
verspreiding en uitvoering was 
deze atlas in die tijd vaak de eni-
ge bron van informatie.
Over dit prestigieuze boek en 
de cartografie in het algemeen 
vindt er op donderdag 4 novem-
ber een lezing plaats in de bibli-
otheek van Uitgeest. Gastspre-
ker is Peter van der Krogt, ge-
specialiseerd in de cartografie 
tijdens zijn studie en docent aan 
de universiteit in Utrecht. Peter 
van der Krogt heeft onder an-
dere zijn medewerking verleend 
aan de jubileumuitgave van de 
Atlas Maior, ‘De lage landen’ ge-
naamd, die onlangs is uitgeko-
men.
In het Historisch Informatie Punt 
in de bibliotheekvestiging in Uit-
geest is tot medio november een 
expositie van oude historische 
land- en stadskaarten te zien.
Aanvang: 19.30 uur, toegang: 7 
euro, met bibliotheekpas 6 euro. 

Mill House staat weer
bol van de activiteiten
Uitgeest - Jongerenwerker Da-
niëlle van de Brug is weer terug 
na haar zwangerschapsverlof en 
de zomer is helemaal voorbij. Tijd 
om aan allerlei activiteiten mee 
te doen in jongerencentrum Mill 
House op de Molenwerf 6. In de 
herfstvakantie bijvoorbeeld. 
Met marsepein een al gevuld 
boltaartje versieren in Hallo-
weenstijl? Kinderen vanaf acht 
jaar kunnen hier aan meedoen 
op dinsdag 26 oktober van 10.30 
tot 11.30 uur en van 12.30 tot 
13.30 uur op de Molenwerf 6 in 
Uitgeest. Kosten 2 euro. 
Een uur bowlen en aansluitend  
wat eten en drinken in Bob’s 
Party Palace kunnen kinderen 
vanaf acht jaar op woensdag 

27 oktober van 16.45 tot uiterlijk 
19.00 uur. Verzamelen om 16.45 
uur bij de ingang van Bob’s op 
de Westerwerf 1. Kosten 2 euro.
Lasergamen en levend tafelvoet-
bal spelen kunnen kinderen van-
af acht jaar op vrijdag 29 oktober 
van 15.00 tot 16.30 uur. verzame-
len om 14.45 uur bij de ingang 
van Kartworld Limmen. Rijksweg 
162a in Limmen. Kosten 2 euro. 

Een Hallloween Party waarbij ie-
dereen natuurlijk verkleed komt, 
wordt gegeven voor kinderen 
vanaf elf jaar op zaterdag 30 ok-
tober van 19.30 tot 22.30 uur in 
Mill House. De entree is gratis. 
Voor meer informatie of aanmel-
den bij Daniëlle via 06-13421719.

Uitgeest - Vanaf zaterdag 23 ok-
tober zijn Katrein en Jan Klaas-
sen terug in de poppenkast van 
de speeltuin. Samen met buur-
vrouw Gezellig, de heks en vele 
anderen beleven zij weer span-
nende avonturen. 
De poppenkast is open om 14.00 
uur en de voorstelling duurt tot 
15.00 uur. Voor kinderen van le-
den is het gratis en wie nog niet 
lid is, betaalt een kleine bijdrage. 
Een glaasje limonade staat alvast 
klaar. Op woensdag 27 okto-
ber kunnen er weer herfststuk-
jes gemaakt worden bij Kinder-
vreugd. De start is om 14.00 uur 
in het clubgebouw en om on-
geveer 16.00 uur heeft iedereen 
iets heel moois gemaakt. Kinde-
ren van 4 tot 6 jaar het liefst on-
der begeleiding. Kijk voor meer 
informatie op www.speeltuinuit-
geest.nl.  

Kindervreugd 
in de vakantie

(Groot)ouders en kinderen 
maken samen herfststuk
Uitgeest - Op woensdagmiddag 
17 november vanaf 13.30 uur 
wordt een oogstschikking ge-
maakt onder leiding van Margret 
de Reus. De ouder of grootouder 
en kind krijgen twee uur les voor 
7,50 euro per persoon inclusief 
materialen. Er worden hoorn-
tjes van stro gemaakt en hier-

in pipetten geklemd. Het geheel 
wordt afgemaakt met felgekleur-
de bloemen. Het is de bedoeling 
dat de ouder of grootouder sa-
men met het kind het werkstuk 
maakt. 
Opgave bij Margret de Reus 
0251-314177 of website : www.
bloemsierkunst.webs.com.

Regio - Op  24 oktober is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, Genieweg 1 op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, een lezing over aanval-
len op Duitse konvooien voor de 
kust bij Den Helder. De lezing 
wordt gegeven door Hans Nauta. 

Tijdens de lezing worden origi-
nele filmbeelden en foto’s van 
de aanvallen getoond.. Aanvang 
14.00 uur. 

Lezing Fort Veldhuis

Stormvogels verliest topper
Uitgeest - De topper tegen 
Apollo uit Heerhugowaard, on-
betwist koploper, was voor 
Stormvogels van groot belang. 
Verlies betekende het einde van 
de promotiekansen, winst bete-
kende dat de promotiestrijd weer 
helemaal open is. Het werd ver-
lies, maar Apollo heeft de zege 
niet cadeau gekregen. 
Met de  1-2 ruststand kreeg de 
Uitgeester formatie geen loon 
naar werken, want er werden ve-
le doelrijpe kansen gemist. In de 
tweede helft had Apollo het eer-
ste woord en zij liepen te snel 
uit naar 1-4. In het laatste half 
uur waren beide ploegen aan 
elkaar gewaagd en nu wisten 
beide ploegen wel steeds snel 
de korf te vinden. Stormvogels 
kwam terug tot 4-5, maar Apol-
lo liep weer uit naar 7-11. Sas-

kia Blokker, goed op dreef, en 
Jord Betjes brachten spanning 
in de wedstrijd met mooie tref-
fers, maar in de laatste vijf minu-
ten wist Apollo het fanatieke spel 
van Stormvogels te pareren door 
enkele treffers te plaatsen. En zo 
kwam Apollo met 10-13 aan de 
overwinning, daar waar een ge-
lijkspel zeker verdiend zou zijn 
geweest. 

De ploeg van Kees Vermeulen 
heeft goed tegenstand geboden 
aan het op papier veel sterkere 
Apollo. De trainingsarbeid be-
gint vruchten af te werpen. En 
daar is deze ploeg aan toe. De 
doelpunten kwamen deze week 
uit handen van Eveline Nootebos 
(3), Jord Betjes (3), Gerard Val-
kering (1), Saskia Blokker en Eva 
de Vries (elk 1).
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VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
LEKKERE BONNEN HÈ.....
De heftige Herfstactie is bijna voorbij, dus scheur nog snel.....

Van maandag 18 oktober t/m zaterdag 23 oktober a.s.:

Vikorn Brood, Bruine Bollen, Saucijzenbroodje én ’n Spijs-

brood in 2 smaken (en die is wereldberoemd zoals u weet !).

Ambachtelijke kwaliteit en dagelijks vers gebakken, en dát proef je !

Uitgeester Harmonie voor jeugd

Wieger wordt wakker!

Uitgeest - De Uitgeester Har-
monie bestaat dit jaar 125 jaar.  
De vereniging heeft dan ook een 
jaar vol met activiteiten. Ook de 
Uitgeester jeugd wordt hierbij 
niet vergeten. Op zondag 7 no-
vember is er een voorstelling in 
De Zwaan. De voorstelling heet 
‘Wieger wordt wakker’, het is een 
interactieve muzikale ontdek-
kingstocht door het orkest. De 
duur van de voorstelling is onge-
veer 35 minuten. 
De kinderen van de Uitgeester 
basisscholen zijn al enkele we-
ken in de weer om zich het re-
pertoire van het Carl Wittrock 
geschreven muziekstuk eigen te 
maken. In dit stuk maken luiste-
raar en muzikant aan de hand 
van enkele korte delen kennis 
met Wieger, die wakker wordt en 
nadenkt over welk instrument hij 
bij de harmonie zal gaan spelen. 
Wordt het de trompet, de klari-
net, de trombone of, als de buren 
het goed vinden, slagwerk? De 
keuze is moeilijk, alles lijkt even 
leuk. De onderdelen van het mu-

ziekstuk brengen muzikant en 
luisteraar langs de verschillende 
muziekstijlen.
Om het geheel compleet te ma-
ken verleent de muziekgroep van 
de Paltrokschool onder leiding 
van Wilma Laarhoven en Lies-
beth Kessels hieraan zijn mede-
werking. Zij zingen en spelen op 
de blokfluit mee en het orkest 
begeleidt de kinderen daarbij.
Aansluitend aan het optreden  is 
in bij de entree van de Zwaan in-
formatie beschikbaar over de 
mogelijkheden om muziekles te 
volgen bij de Uitgeester Harmo-
nie.
De toegang voor deze voorstel-
ling is gratis. Door de beperkte 
ruimte in de Zwaan is het ech-
ter wel nodig om te reserveren 
voor een van de voorstellingen. 
Deze vinden plaats om 13.30 
uur en om 15.00 uur. Dit kan via 
email: kaartenconcert@gmail.
com. Vermeld om hoeveel per-
sonen het gaat, de naam waarop 
de bestelling staat en de tijd van 
de voorstelling. 

Internetinstructies voor 
beginners uit Uitgeest
Uitgeest - Bibliotheek IJmond 
Noord organiseert voor inwo-
ners van Uitgeest, Heemskerk 
en Beverwijk een tweetal inter-
netinstructies. Tijdens deze in-
structie leert men zoeken via 
www-adres, zoekmachine Goo-
gle en webindex. Voor het mee-
doen aan deze instructie is het 
belangrijk dat men redelijk met 
de computermuis kunt omgaan. 

De internetinstructies zijn ge-
pland op dinsdag 26 oktober in 
de Centrale Bibliotheek Bever-
wijk van 9.30-11.30 uur en in 
vestiging Heemskerk-Centrum 
op dinsdag 16 november van 
9.00-11.00 uur. De kosten bedra-
gen 12 euro met bibliotheekpas 
10 euro. Inschrijving bij de klan-
tenservice in de bibliotheekves-
tigingen. 

Voetballende kapelaan maakt 
zich sterk voor arm Ethiopië
Uitgeest - Zaterdag 23 okto-
ber van 19.00 tot 20.00 uur is er 
een viering van Jongeren in Be-
weging in de rooms katholieke 
kerk aan de Langebuurt in Uit-
geest. Tijdens deze viering gaat 
kapelaan Kaleab Masresha, nu 
werkzaam in de Pancratiuskerk 
in Castricum, voor. Tevens zal er 
een vertegenwoordiging van het 
voetbalelftal DEM Veteranen uit 
Beverwijk aanwezig zijn.
Kapelaan Kaleab is geboren in 
Ethiopië. In 2005 is hij naar Ne-
derland gekomen. Hij maakt deel 
uit van het voetbalelftal DEM Ve-

teranen en is samen met zijn 
teamgenoten inmiddels twee 
keer naar zijn geboorteland Ethi-
opië teruggekeerd om daar sa-
men aan een aantal projecten te 
werken. Namens DEM zaterdag 
Veteranen gaat een woordvoer-
der nader in op de gerealiseer-
de projecten en tevens een toe-
lichting geven op een nieuw pro-
ject: het realiseren van een cen-
trum voor dagopvang voor vijftig 
gehandicapte meisjes in Welkite. 
Deze groep heeft nauwelijks te 
eten, geen enkele vorm van be-
scherming, hygiëne of medicatie. 

DEM wil in samenwerking met 
de lokale katholieke kerkgenoot-
schap proberen in deze uitzicht-
loze situatie verandering te bren-
gen door het realiseren van een 
centrum voor dagopvang. Daar 
kunnen de meisjes goede on-
dersteuning en vaardigheidstrai-
ning krijgen met als doel verbe-
tering van hun eigen toekomst-
perspectief.

De viering zal muzikaal worden 
omlijst door het koor Between 
uit Velsen-Noord, die dit jaar hun 
tienjarig jubileum viert.  

Samen zingen met SurpriSing

Uitgeest - Woensdagavond 
13 oktober; de avonden wor-
den weer langer en de tempe-
ratuur lager. Buiten wordt het 
stiller,  maar binnen was het 
een drukte van belang in basis-
school De Wissel waar vrienden, 

familie, koorleden en buren bij-
een gekomen waren om gezel-
lig met elkaar te zingen.  De tek-
sten van alle liedjes werden niet 
alleen uitgereikt in een boekje, 
maar werden bovendien gepro-
jecteerd via een beamer op de 

muur. Onder de bezielende lei-
ding van dirigent Michael van 
Breemen zong iedereen naar 
hartelust mee op de muziek van 
Queen, Abba, Jan Smit, Michael
Jackson et cetera. (Foto: Vincent 
Bloothooft).

Nacht van de nacht 
Regio - Op zaterdag 30 okto-
ber viert Nederland de zesde 
Nacht van de Nacht. Gemeenten 
in de regio IJmond staan daar 
uitgebreid bij stil door op aller-
lei plaatsen de lichten te doven. 
Daarnaast is er een groot scala 
aan nachtactiviteiten. De Nacht 

van de Nacht is bedoeld om aan-
dacht te vragen voor de schoon-
heid én de functie van de duis-
ternis, die steeds meer onder 
druk staan door de alsmaar toe-
nemende verlichting. Meer in-
formatie op: www.milieudienst-
ijmond.nl.
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Vitesse’22 plaatst jeugd weer 
bovenaan in de herfstvakantie

Onterechte winst Vitesse’22

Castricum - Na de terechte ne-
derlaag tegen VVW, wilde Vites-
se zich herpakken tegen mid-
denmoter VSV. Hoewel de Vel-
serbroekers het beste van het 
spel hadden, gingen de Vitesse-
naren er met de drie punten van-
door.
De eerste helft was voor VSV. 
Vanaf de eerste minuut had de 
ploeg het overwicht en wist met 

verzorgd combinatiespel keer op 
keer op de helft van de tegen-
stander te komen. Vitesse oog-
de daarentegen nerveus en wist 
geen moment rust te houden in 
de ploeg. Logischerwijs waren 
het de bezoekers die op voor-
sprong kwamen. Bob Schol wist 
hard in te schieten: 0-1. Verras-
senderwijs was het Vitesse dat 
met een 2-1 voorsprong ging 

rusten. Milo Cremers wist een 
bal door te koppen tot bij Robin 
Bakker, die met buitenkant 
rechts in schoot: 1-1. Niet lang 
daarna kon Kevin Klaver een 
vrije trap op randje zestien pro-
moveren tot een doelpunt: 2-1.
Na rust werd de druk van VSV 
iets minder. Toch werd de ver-
diende gelijkmaker gemaakt. 
Een mooie aanval werd tegen-
draads ingekopt door Bob Schol: 
2-2. Na dat doelpunt golfde 
het spel op en neer. Eerst was 
het Cremers die uit een cor-
ner net over kopte, daarna was 
het Lennert Beentjes die de bal 
net naast schoof. Aan de ande-
re kant was het de sterk spelen-
de VSV-aanvaller Roel Pitstra die 
voor veel gevaar zorgde. Invaller-
doelman in de tweede helft Ge-
offrey Heus stond echter op zijn 
post. Uiteindelijk was het toch 
Vitesse wat er met de drie pun-
ten vandoor ging. Een goede in-
valbeurt van Roger Duin zorgde 
voor een penalty een rode kaart 
voor de linksback. Beentjes faal-
de niet en wist daarmee de onte-
rechte winst van de blauw-zwar-
ten te verzekeren.

Castricum - De competitie is 
nog maar voor een kwart ge-
deelte afgewerkt en de herfstva-
kantie staat weer voor de deur. 
Veel vrije tijd dus voor de jeugd 
van Vitesse’22 om zich massaal 
te storten op hun hobby; voet-
ballen. Bij Vitesse’22 komen de 
kinderen in deze vakantie weer 
maximaal aan hun trekken want 
er staan diverse activiteiten op 
het programma.
Binnen de E-pupillen afdeling 
vaardigt Vitesse haar hoofdklas-
ser E1 af naar AZ’67 voor het 
jaarlijkse E-pupillen toernooi van 
AZ op 26 oktober. Dit is moge-
lijk geworden door het AZ talen-
tenplan; het nieuwe samenwer-
kingsverband dat AZ met Vites-
se’22 is aangegaan aan begin 
van dit seizoen. De spelers zit-
ten in de poule bij De Blokkers, 
DEM, HSV, SVW ’27 en KSV die 
allemaal hun E-top sturen. Dit 
wordt een spannende dag.
Op 23 oktober organiseert Vi-
tesse’22 wederom het 4x4 KNVB 
Calvé stratenvoetbaltoernooi 
voor de D- en E-pupillen. Net zo-
als vorig jaar vormen ook dit jaar 
weer Vitesse’22, FC Castricum 
en Limmen in de hoofdmoot en 
zijn er aanvullingen van SVW 
’27, Reiger Boys en HSV. Met 60 
teams en 275 jongens en meisjes 

kan men nu al spreken van een 
massale inschrijving. Op deze 
dag worden er geen competitie- 
of bekerwedstrijden ingepland, 
zodat door de verenigingen mas-
saal kan worden meegedaan. Er 
wordt gespeeld in poules, onge-
veer vijf wedstrijdjes, in teams 
van vier spelers (maximaal vijf 
zonder keeper). De inzet is, af-
hankelijk van de klasse waar-
in wordt gevoetbald, de regiofi-
nale op 7 mei en voor de hoog-
ste klasse de districtsfinales en 
de landelijke finale in juli 2011 
met uiteindelijk het kampioen-
schap van Nederland op de Dam 
te Amsterdam in juli 2011. Het 
toernooi begint om 10.00 uur en 
duurt tot 13.00 uur.

Verder organiseert Jan Oldenho-
ve, hoofdtrainer van de A-Junio-
ren van Vitesse en tevens tech-
nisch coördinator van de Junio-
ren een ‘vakantie voetbaltwee-
daagse’ voor de jeugd in Castri-
cum en omstreken van 9 tot en 
met 14 jaar op de sportvelden 
van de Puikman op 28 en 29 ok-
tober. Het programma start om 
9.00 uur en eindigt om 17.00 uur. 
Kosten: 25 euro per dag/per per-
soon all in. Voor aanmelding of 
verdere informatie: janoldenho-
ve@casema.nl.

Zwem4daagse van start
Castricum – Volgende week is 
het weer herfstvakantie en wie 
nog geen plannen heeft, kan 
meedoen aan de zwem4daag-
se of komen vrijzwemmen. Iede-
re dag is er een activiteit in het 
zwembad van 13.00 tot 15.00 uur. 
Dat kan zijn, klimmen en klaute-
ren op een duikboot, een spel of 
een wedstrijd. De zwem4daagse 
wordt gehouden van maandag 
25 oktober tot en met 29 okto-
ber in zwembad ‘de Witte Brug’ 
in Castricum.
Net als bij de avondvierdaagse, 
waarbij men vier dagen wandelt, 
zwemt men tijdens de zwem-
4daagse vier van de vijf da-
gen tien banen (250 meter) als 
men jonger dan tien jaar is en 
vanaf tien jaar moet men el-
ke dag twintig banen (500 me-
ter) zwemmen. Van de vijf dagen 
moet men er vier komen zwem-
men. Dit kan iedere dag tussen 

17.30 en 18.30 uur. Natuurlijk 
moeten de deelnemers wel een 
A-diploma hebben. 
Wie meedoet kan ook dit jaar 
een goed doel steunen. Hiervoor 
dient men mensen te zoeken die 
sponsor willen zijn voor een vast 
bedrag per baan, dag of voor de 
hele zwem4daagse. 
Het gesponsorde bedrag komt 
ten goede aan ‘Stichting Chan-
ge It!’ Dit is een stichting die 
computercentra opzet in Ugan-
da waardoor de plaatselijke do-
centen actuele informatie heb-
ben om les mee te geven. 
De kosten van deelname aan de 
zwem4daagse bedragen 9 eu-
ro. Op maandag 20 oktober om 
17.15 uur wordt de zwem4daagse 
feestelijk geopend. Inschrijffor-
mulieren zijn te halen bij Zwem-
bad & Sauna ‘de Witte Brug’ of 
te downloaden op www. dewit-
tebrug.com.

Lezing bij Hengelsport-
vereniging Castricum
Castricum - HengelsportVer-
eniging Castricum (HVC) organi-
seert op vrijdagavond 22 oktober 
een presentatie die gehouden 
wordt door de bekende hengel-
sportauteur Nico de Boer. Nico 
heeft een bijzonder talent voor 
vissen, schrijven, fotograferen en 
vertellen. Zijn lezing zal dit keer 
gaan over het forelvissen in Pa-

tagonië, zeevissen op Guernsey 
en het vissen in Noorwegen. 

De lezing begint om 20.00 uur 
en wordt gehouden in het club-
huis van zeevisvereniging De Sa-
lamander op het sportpark Wou-
terland. De toegang is gratis.
Wie deze avond wil bezoeken, 
dient zich bij de secretaris van 

Castricumse RC pakt 
één punt in Utrecht
Castricum - Met hooggespan-
nen verwachtingen reisde de for-
matie van de Castricumse rug-
byclub richting Utrecht om de 
plaatselijke rugbyclub te bestrij-
den. Vlak voor tijd leek het nog 
op een gelijkspel uit te draaien, 
echter een benutte penalty van 
de Utrechtenaren strooide roet 
in het eten, waardoor Cas RC 
met een punt minder genoegen 
moest nemen.  
Onder een schraal zonnetje zag 
een kleine supportersschare een 
aantrekkelijke wedstrijd, waar 
beide teams vol voor de winst 
gingen. Cas RC, geplaagd door 
een ware blessuregolf, had zo-
als vaker dit seizoen moeite met 
het afronden van kansen en ver-
zuimde in de openingsfase de 
score te openen. De Utrechte-
naren hadden hier minder moei-
te mee. Wederom bleek discipli-
ne een spelbreker en werd de 

gegeven penalty zonder moei-
te door URC benut. Utrecht had 
nog meer noten op haar zang, 
een geconverteerde try was, tien 
minuten voor half time, hun deel. 
Direct na rust deed Cas RC waar 
het voor gekomen was, Kai Pi-
cauly werd gelanceerd en druk-
te de try en Rob Molenaar ver-
zilverde de bonus. Niet veel la-
ter was het Mauri Harris die de 
score in het voordeel van Cas-
tricum boog, echter Molenaar 
was niet trefzeker. Utrecht scha-
kelde een tandje bij en wist we-
derom 10 minuten voor full time 
een try te scoren, dit maal zon-
der conversie. Castricum, naar-
stig op zoek naar de winst, koos 
uiteindelijk eieren voor zijn geld 
en kickte de penalty op de palen 
in plaats van de goallijn te zoe-
ken. Met succes, waardoor de 
stand gelijk werd. Een knullige 
‘overtreding’ vlak voor de palen 

was een makkelijk prooi voor de 
Utrechtenaren, de eindstand op 
18-15 bepalend. 

Volgende week staat de top-
per tegen LRC Diok op het pro-
gramma. Het team uit Leiden is 
net zoals Castricum nog aan het 
bouwen met eigen jeugd en is de 
huidige nummer vijf van de com-
petitie. Kick off is bepaald op 
16.00 uur op Wouterland. 
Het eerste van Castricum speelt 
om 16.00 uur in Amsterdam, al-
waar rugbyclub AAC in een 
sportief dal zit. 

De Cubs en Junioren spelen te-
gen hun leeftijdsgenoten in Am-
stelveen. Op Wouterland is de 
open jeugddag voor de klein-
ste jeugd gepland inclusief wed-
strijden in de diverse categorie-
en. Op zondag speelt het twee-
de om 14.30 uur in Schagen te-
gen RUSH en het Driede vertrekt 
richting Amersfoort voor de con-
frontatie tegen de reserves van 
Eemland. De kickoff is om 14.30 
uur. De Cas RC Colts spelen op 
Wouterland om 13.00 uur tegen 
directe concurrent Waterland. 

de HVC aan te melden door mid-
del van een e-mail aan kees.be-
deke@casema.nl.



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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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AAngevrAAgde omgevings-
vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkijken 
op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4.
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt 
verleend.
041010	Van	Haerlemlaan	31		Bakkum
 Het slopen van het clubhuis MHCC
071010	Henri	Dunantsingel	56	in	Castricum
 Het uitbreiden van de woning
081010	Mendelssohnstraat	30	in	Castricum
 Het plaatsen van een erker
101010	Strand,	Zeebad		in	Castricum
 Plaatsen van 2 strandhuizen (reeds bestaand)
111010	Pernéstraat	in	Castricum
 Het kappen van een kastanjeboom
	Hogeweg	123	in	Limmen
 Het indirect lozen van afvalwater

RECTIFICATIE
In	de	publicatie	van	13	oktober	stond	vermeld:
Ontvangen	aanvragen	en	verzoeken	om	ontheffing

041010	Bakkummerstraat	63	in	Bakkum
 Het verwijderen van asbest
	Dorpsstraat	56	in	Castricum
 Het plaatsen van gevelreclame
061010	Zeeweg	31	in	Bakkum
 Het plaatsen van een trap bij loods 2
	Zeeweg	31	in	Bakkum
 Monumentenvergunning voor het wijzigen 
 van loods 2
	Duinenbosch	3	in	Bakkum
 Het gedeeltelijk slopen van het paviljoen Breehorn

Dit	moet	zijn:
Ontvangen	aanvragen	omgevingsvergunning

041010	Bakkummerstraat	63	in	Bakkum
 Het verwijderen van asbest
	Dorpsstraat	56	in	Castricum
 Het plaatsen van gevelreclame
061010	Zeeweg	31	in	Bakkum
 Het plaatsen van een trap bij loods 2
	Zeeweg	31	in	Bakkum
 Monumentenvergunning voor het wijzigen 
 van loods 2
	Duinenbosch	3	in	Bakkum
 Het gedeeltelijk slopen van het paviljoen Breehorn

*Aanvragen ontheffingen

Met ingang van donderdag 21	oktober	2010 ligt de vol-
gende aanvraag om ontheffing van het bestemmingsplan 
gedurende 6	weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 van de 
Wet ruimtelijke ordening
	Oude	Haarlemmerweg	12	te	Castricum
 Het bouwen van een woning met garage

Zienswijze
Gedurende de inzagentermijn van 6 weken kan een belang-
hebbende mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen 
bij de gemeente. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met team BWB, be-
reikbaar via (0251) 66 1122.

Agenda
Raadsplein
21 oktober 2010
19:30 – 21:00 Zandzoom Limmen
19:30 – 20:45 Minimabeleid
21:15 – 21:45 Amendementen Bestemmingsplan kampeerterreinen Bakkum en    
 Geesterduin
22:30 Besluitvorming: 
 - Garantstelling voor nieuwbouw clubhuis Mixed Hockey Club 
  Castricum
 - Bestemmingsplan Kampeerterreinen Bakkum en Geversduin
 - Bekrachtigen geheimhouding vertrouwelijke stukken 
  Limmen Zandzoom

De gehele agenda en bijbehorende stukken zijn in te zien via www.castricum.nl. 
De stukken zijn ook in te zien op de gemeentelijke locatie in Limmen.

meldactie AWBZ
Krijgt u thuis verzorging die valt onder 
de wet Algemene Wet Bijzondere Ziekte-
kosten (AWBZ)? Of heeft u met de wet 
te maken omdat uw kind bijvoorbeeld 
begeleiding nodig heeft? Of omdat uw 
vader of moeder in een speciale woon-
vorm woont? Dan heeft u waarschijn-
lijk ook gemerkt dat veel in de AWBZ is 
veranderd. Samenwerkende partijen in 
de AWBZ-zorg onderzoeken wat de ver-
anderingen voor de burgers betekenen. 
Voor deze ‘Meldactie AWBZ’ willen zij 
weten of en wat er voor u is veranderd. 
Uw ervaringen kunt u tot 31 oktober 
melden via www.meldactieawbz.nl.

Bladbakken in de 
wijk: gebruik ze!
In de herfst raken tuinen, wegen, fiets- 
en voetpaden bezaaid met blad. Dat kan 
tot overlast leiden, zoals gladheid. Om 
dat  tegen te gaan, plaatst de gemeente 
de komende weken bladbakken. De bak-
ken zijn niet bedoeld voor uw snoeiafval. 
Op de website treft u een lijst aan waar 
de bladbakken worden geplaatst.

WWW.CASTRICUM.NL

inzamelen met zijladers
De	gemeente	Castricum	stapt	over	op	andere	vuilniswagens,	de	zogeheten	‘zijladers’.	
Dat	zijn	ophaalwagens	waarbij	het	legen	van	de	rolcontainers	(kliko’s)	vanuit	de		
cabine	gedaan	kan	worden.
	
Bewoners moeten wel hun container op een speciale clusterplek neerzetten. De  
gemeente heeft hierover een voorstel gemaakt en legt dit voor aan de bewoners. 
Per wijk zijn er inloopavonden waar bewoners hun mening kunnen geven over de 
voorgestelde clusterplaatsen. 

Zie de website. Zie ook onder de officiële mededelingen.



Verleende Vergunningen
Bouwvergunningen met ontheffing 
121010	Duinenbosch	3	in	Bakkum
 Het tijdelijk plaatsen van een reclamebord
	Raadhuisweg	12	in	Akersloot
 Het plaatsen van een erfafscheiding

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	
121010	Uitgeesterweg	3	in	Limmen
 Het bouwen van een woning
141010	Esdoornlaan	30	in	Castricum
 Het uitbreiden van de garage/berging
	Geesterweg	8	in	Akersloot
 Het plaatsen van een erfafscheiding 
 (legalisatie)
	’t	Kieftenland	17	in	Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel
	Outerlant	16	in	Akersloot
 Het uitbreiden van de woning en 
 de verdieping
	Outerlant	14	in	Akersloot
 Het uitbreiden van de woning en 
 de verdieping
	Rosa	Spierstraat	17	in	Castricum
 Het uitbreiden van de serre

*APV-vergunningen
Standplaatsvergunning: aan dhr. G.H. Haller is ver-
gunning verleend voor het innemen van een stand-
plaats t.b.v. verkoop oliebollen op het Churchillplein 
te Akersloot van 15 tot en met 31 december 2010.

Ontheffing	sluitingsuur: aan FC Castricum is onthef-
fing verleend van het sluitingsuur voor de nacht van 
6 op 7 november 2010 voor de kantine van de sport-
vereniging tot 02.00 uur.

Melding	geluid: Café My Way heeft een melding in-
gediend voor het geluid op 2 november 2010. De 
geluidsvoorschriften zijn op deze avond voor de in-
richting niet van toepassing.

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de 
datum van bekendmaking van bovengenoemde be-
sluiten een bezwaarschrift indienen bij de gemeente 
(Postbus 1301, 1900 BH Castricum).

Bestemmingsplan
*Vooraankondiging voorbereiding bestem-
mingsplan artikel 1.3.1 Bro
Overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruim-
telijke ordening (Bro) wordt het bestemmingsplan	
Breedeweg	50 voorbereid.
Het plangebied ligt in het buitengebied aan de zuide-
lijke kant van Castricum en maakt onderdeel uit van 
bestemmingsplan Buitengebied Castricum 1e herzie-
ning (vastgesteld 28-01-1999, goedgekeurd 21-09-
1999, Kroon 18-07-2001). 
Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt gemeld 
dat geen stukken ter inzage liggen, geen gelegenheid 
wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen 
naar voren te brengen en dat geen onafhankelijke 
instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit 
te brengen over dit voornemen. Dit komt later in de 
procedure nog aan de orde.
Het (voor)ontwerpbestemmingsplan wordt op een 
nader te bepalen tijdstip gedurende zes weken ter in-

zage gelegd en is dan te bekijken op de website.  De 
termijn van de ter inzage legging van het (voor)ont-
werpbestemmingsplan wordt vooraf gepubliceerd in 
het Nieuwsblad voor Castricum, op de website en het 
ontwerpbestemmingsplan ook in de Staatscourant.
Voor informatie over deze vooraankondiging kunt u 
contact opnemen met de afdeling Dienstverlening, 
team bouwen wonen en bedrijven (dhr. R. Froma, 
tel: (0251) 661291). 
 

Voorgenomen Verkeers-
Besluit
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeers-
wet 1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 
12 van het BABW zijn burgemeester en wethouders 
voornemens:

een parkeerverbod in te stellen op beide zijden van 
de Schippersweide, door middel van het plaatsen van 
borden E1 van het Reglement Verkeersregels en Ver-
keerstekens 1990 en zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende tekening. 

Zienswijze
Het voorgenomen verkeersbesluit en de achterlig-
gende stukken zijn in te zien bij de locatie Limmen, 
Zonnedauw 4 te Limmen. Een ieder kan, binnen vier 
weken na de datum van bekendmaking schriftelijk en 
gemotiveerd een zienswijze indienen bij burgemees-
ter en wethouders van Castricum, Postbus 1301, 
1900 BH te Castricum. 

Vervolg	procedure
Na verwerking van de zienswijzen zal overwogen 
worden of het verkeersbesluit genomen kan worden 
of dat er aanpassingen verricht moeten worden aan 
het verkeersbesluit. Tegen het uiteindelijke verkeers-
besluit kan bezwaar worden gemaakt.   

plaatsing ondergrondse 
containers
Op 7 september 2010 heeft het college het vaststel-
lingsbesluit (voor het aanwijzen van locaties voor on-
dergrondse afvalcontainers) van 7 juli 2009 voor de 
volgende drie locaties ingetrokken:

- De Wieken in Limmen
- De Hogeweg (Julianaplantsoen) in Limmen
- De Fien de la Marstraat ter hoogte van nummer 27 

in Castricum  

Op basis van artikel 9 lid 2 van de Afvalstoffenver-
ordening heeft het college nieuwe ontwerplocaties 
aangewezen voor de locaties De Wieken en de Fien 
de la Marstraat. 
Voor de locatie Hogeweg wordt ook naar alternatie-
ven gezocht. 
Bewoners worden per brief op de hoogte gesteld en 
kunnen hierop reageren. 
Het besluit, inclusief tekeningen, ligt vanaf vandaag 
gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie 
op de Zonnedauw 4 te Limmen. Belanghebbenden 
kunnen gedurende zes weken zienswijzen indienen 
(Postbus 1301, 1900 BH in Castricum). 

Zienswijzen	
Het aanwijzingsbesluit wordt voorbereid middels de 
Uniforme openbare voorbereidingsprocedure van af-
deling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. 
Het volledige ontwerpbesluit, inclusief tekeningen 
en criteria, ligt vanaf 20 oktober 2010 gedurende 
zes weken ter inzage bij de publieksbalie in Limmen, 
Zonnedauw 4. 
Gedurende deze termijn kunnen zienswijzen monde-
ling of schriftelijk ingediend worden bij de gemeente 
(postbus 1301, 1900 BH Castricum of tel. 0251-
661122).
De termijn voor het indienen van zienswijzen vangt 
aan met ingang van de dag waarop het ontwerp ter 
inzage is gelegd.

aanwijzing  nieuwe afVal-
inzamelplaatsen
Vanaf 1 april 2011 gaat de gemeente nieuwe vuil-
niswagens inzetten om het huishoudelijk afval in te 
zamelen. Er gaat gewerkt worden met zogenaamde 

zijbeladers. Voor deze inzamelwijze moeten de rol-
containers anders worden aangeboden. Het college 
is, op basis van de Afvalstoffenverordening, bevoegd 
tot het aanwijzen van afvalinzamelplaatsen (cluster-
plaatsen). De afvalinzamelplaatsen worden anders 
ingericht, sommige bestaande afvalinzamelplaatsen 
komen te vervallen en er worden nieuwe afvalinza-
melplaatsen ingericht. 
Hiervoor heeft het college op 14 september 2010 
een ontwerpbesluit aanwijzing clusterplaatsen vast-
gesteld. Daarnaast heeft het college besloten voor de 
aanwijzing van de clusterplaatsen gebruik te maken 
van de Uniforme openbare voorbereidingsprocedure. 
Het ontwerpbesluit ligt vanaf vandaag gedurende 
zes weken ter inzage bij de publieksbalie in Limmen, 
Zonnedauw 4.
Belanghebbenden kunnen, vanaf vandaag, binnen 
zes weken hun zienswijzen naar voren brengen bij 
de gemeente, postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 
Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen 
met dhr. W. Wijnhoven, tel. (0251) 661122.
Zie voor de ‘Beleidscriteria aanwijzing clusterplaat-
sen’ de website>………..

BrandBeVeiligingsVerorde-
ning
Burgemeester en wethouders van de gemeente Cas-
tricum maken op grond van artikel 139 Gemeente-
wet bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering 
van 3 september 2009 de brandbeveiligingsverorde-
ning heeft vastgesteld. 
De brandbeveiligingsverordening regelt het brand-
veilig gebruik van bouwwerken geen gebouw zijnde.
Deze verordening treedt in werking met ingang van 
de achtste dag na bekendmaking.
De verordening ligt vanaf vandaag 12 weken voor 
een ieder ter inzage bij de informatiebalie  in de loca-
tie Limmen. Inlichtingen over de verordening kunt u 
krijgen bij dhr. P. Meijer tel. (0251) 661376

wet milieuBeheer
Vanaf 21 oktober 2010 ligt ter inzage: melding ver-
andering inrichting van Bloemen Vuurwerk (J.C.S. 
Schram), Overtoom 5-7 te Castricum.
Deze melding betreft een afwijking in de gereali-
seerde oppervlakte van de bufferbewaarplaats en 
bewaarplaats, daardoor zal de maximale hoeveel-
heid consumentenvuurwerk dat binnen de inrichting 
aanwezig is afnemen van 5850 naar 5414 kg. Deze 
wijziging volgt uit de berekening in het programma 
van eisen KMC 2009.083/FK/A d.d. 14-09-2009. De 
verandering leidt niet tot meer milieubelasting dan op 
grond van de vergunning is toegestaan. Ook leidt de 
verandering niet tot een andere inrichting dan waar-
voor de vergunning is verleend.

De verandering is niet in overeenstemming met de 
geldende milieuvergunning, maar leidt niet tot an-
dere of grotere nadelige gevolgen dan door de ver-
leende vergunning worden toegestaan. Tevens wor-
den de voorschriften die gesteld zijn in de verleende 
vergunning niet overschreden. Op grond van het bo-
venstaande besluiten wij de melding te accepteren.
Het besluit ligt bij de afdeling Dienstverlening, team 
bouwen, wonen en bedrijven in Limmen ter inzage 
(uitsluitend na telefonische afspraak tel. (0251) 
661122 van 21 oktober t/m 2 december 2010. Even-
tuele bezwaren tegen dit besluit kunnen schriftelijk 
worden ingediend. De bezwaren moeten vóór 3 de-
cember 2010 worden ingediend bij het Dagelijks Be-
stuur van de Milieudienst Regio Alkmaar, Postbus 53, 
1800 BC te Alkmaar.

Belanghebbenden die tegen dit besluit bezwaren 
hebben ingediend kunnen tevens een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen. Hiervoor is griffie-
recht verschuldigd. Het verzoekschrift moet worden 
gericht aan de voorzitter van de Afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 
2500 EA  Den Haag. Bij het verzoekschrift moet een 
afschrift van het bezwaarschrift worden overlegd.
Het besluit wordt pas van kracht nadat op voor-
noemd verzoek door de Raad van State is beslist.
Voor  informatie: dhr. J. Hes van de Milieudienst Re-
gio Alkmaar, tel. (072) 548 84 47.

Castricum,	20	oktober	2010




