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Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby en 

vrije tijd-muziek-talen-Tai-chi-

jazzfit-typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Winterprogramma
2010 - 2011

Breed cursusaanbod
voor jong en oud

CURSUS:
een cadeau-idee?

www.plusactiviteiten.nl
Tel: 0251 - 67 18 37

Kopij 
voor deze krant

Aanleveren vóór
 maandag 12.00 uur.

Advertenties
vóór maandag

17.00 uur.

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

Goed, Goedkoop en Snel
(zie de website)

Uw adres voor zaken die als standaard zijn aan te merken

Het alternatief in uw regio

Zoutbunker bij Uitgeest 
wordt vleermuisverblijf
Uitgeest - Landschap Noord-
Holland heeft vrijdag 26 novem-
ber in opdracht van Rijkswater-
staat Noord-Holland in een ou-
de zoutbunker een winterverblijf
voor vleermuizen ingericht. De 
bunker bevindt zich onder de A9 
bij Uitgeest. De bunker is niet 
meer in gebruik en staat al enige 
tijd leeg. Rijkswaterstaat kwam 
met de vraag of er voor vleer-
muizen een geschikt winterver-
blijf van te maken is. Landschap 
Noord-Holland zag volop kansen
en maakte een plan dat inmid-
dels is uitgevoerd. Er zijn in de 
bunker ruwe brede planken aan 
de muren te bevestigd. Tussen 
de planken en de muren blijft 
een ruimte open waartussen de 
vleermuizen kunnen wegkruipen
om er te overwinteren. Het was 
ook nodig een paar invliegope-
ningen in de buitenmuren te ma-
ken, de bunker was anders on-
toegankelijk voor de vleermui-
zen. Landschap Noord-Hol-
land gaat ook onderzoeken of 
de bunker werkelijk vleermuizen 

Boven een ‘vleermuisplank’ wordt 
een gat in de muur gemaakt als
toegang voor de vleermuizen. Fo-
to Landschap Noord-Holland.

aantrekt. De telling zal jaarlijks in 
januari plaatsvinden. Soms duurt 
het een tijdje voordat vleermui-
zen de overwinteringsplek heb-
ben gevonden, maar de ver-
wachting is dat er op den duur 
soorten als watervleermuis en 
grootoorvleermuis overwinteren. 
Mogelijk dat ook de franjestaart 
en de baardvleermuis zich laten 
zien. Interessant wordt genoemd 
dat behalve vleermuizen ook be-
paalde soorten vlinders als roes-
je, dagpauwoog en kleine vos 
gebruik kunnen maken van de 
nieuwe overwinteringsplek.

Uitgeest - Donderdag 25 no-
vember werd de laatste steen 
van de restauratie van Het Koog-
huis onder grote belangstelling  
gelegd door Thessa Terra (2) en 
Nik Terra (1),  kleinkinderen van 
boer  Nico Terra en zijn vrouw 
Truus. Onder de vele aanwezigen 
bevonden zich vrienden en fami-
lie, maar ook diverse leden van 
de Boerderijenstichting Noord-
Holland (Vrienden van de Stolp).  

Stond er begin 2002 nog in 
de krant: ‘Rijksmonument Het 
Kooghuis wordt gesloopt’, dan 
was het des te verheugender dat 
op 6 juni 2009 het bericht door-
kwam, dat er een vergunning 
was afgegeven voor het bou-
wen/restaureren van de zo in 
verval geraakte stolpboerderij. 
En nu is het een aanwinst voor 
Uitgeest, mooi passend in het 
totaalbeeld van Noord-Holland 
waar stolpboerderijen  zo speci-
fi ek aanwezig zijn. Lees het hele 
verhaal in deze editie van De Uit-
geester Courant.  

Laatste steen

Uitgeest - De politie heeft vo-
rige week woensdag op de Pro-
vinciale weg een snelheidscon-
trole gehouden waarbij in totaal 
118 snelheidsovertreders zijn 
betrapt. Één van hen reed 147 
km per uur terwijl 80 km per uur 
is toegestaan. 767 bestuurders 
passeerden de radarauto. 

Snelheidscontrole 
Provinciale weg 

 Burg. Mooystraat 17  • Tel.: 0251 - 652 386
 Geesterduin 39  •  Tel.: 0251 - 654 683

8 personen € 9,95

HAZELNOOT
PIETENTAART

Sint Nicolaas
a.s. zaterdag
bij de Roset
om 13.30 uur

S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL
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Burgelijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
14-11-2010: Imke Catharina 
Wilhelmina, dochter van P.P.W. 
Schlaman en A.J.C. Admiraal, 
geboren te Alkmaar.
16-11-2010: Tim Theodorus Jo-
hannes, zoon van M. Hoogland 
en G.P. Zonneveld, geboren te 
Alkmaar.
20-11-2010: Evie, dochter van 
A.W. Meijer en L.C. Hoebe, ge-
boren te Beverwijk.
20-11-2010: Lizzy, dochter van 
A.W. Meijer en L.C. Hoebe, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Castricum:
08-11-2010: Danisha Tishana, 
dochter van D. Witte, geboren te
Alkmaar.
10-11-2010: Levi Pieter, zoon 
van T.F. Poleij en C. Meeusen, 
geboren te Alkmaar.
11-11-2010: Danny, zoon van 
M.J.N. Schut en C. Moen, gebo-
ren te Beverwijk.
13-11-2010: Meike Elisabeth, 
dochter van M.R. Sloog en J.N.
Goudschaal, geboren te Castri-
cum.
15-11-2010: Jesse Jeremy, zoon 
van R. Elmers en J.I. Palm, gebo-
ren te Alkmaar.
15-11-2010: Che, zoon van 
M.G.J. Duinmeijer en M. Borg-
man, geboren te Beverwijk.
18-11-2010: Loïs, dochter van 
M. ter Maten en L. Bruin, gebo-
ren te Amsterdam.
19-11-2010: Jurre Forlan, zoon 
van C.C.F. Res en K.S.K. Twaalf-
hoven, geboren te Beverwijk.
20-11-2010: Max, zoon van E. 
Laarhuis en P. Koopman, gebo-
ren te Beverwijk.
24-11-2010: Pepijn Sil, zoon van 
P. Rörik en A. Hartgers, geboren 
te Castricum.
24-11-2010: Senna, dochter van 
D. Kuijper en E. Aalbers, gebo-
ren te Castricum.

Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
22-11-2010: Heuberger, Fran-
cesco W.L. en de Ridder, Pauli-
na, beiden wonende te Castri-
cum.
22-11-2010: Laan, Jacobus J., 
wonende te Akersloot en van 

Dijken, Jan, wonende te Gro-
ningen.

Overleden:
Wonende te Castricum:
07-11-2010: Ringma, Berbera, 
oud 79 jaar, overleden te Bever-
wijk.
09-11-2010: van der Eem, Mar-
garetha A., oud 89 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd ge-
weest met J. Stuifbergen.
09-11-2010: Sprenkeling, Wil-
helmus J.F., oud 63 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
J.P.H. Zegwaard.
15-11-2010: Kamminga, Pieter, 
oud 91 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met H. van der 
Hauw.
16-11-2010: Geurtse, Johan-
na M., oud 96 jaar, overleden te 
Castricum.
16-11-2010: Wulp, Frederik, oud 
85 jaar, gehuwd geweest met C. 
de Wit, overleden te Castricum.
16-11-2010: Brakelé, Hendri-
ka W., oud 78 jaar, gehuwd ge-
weest met L. Dekker, overleden 
te Castricum.
17-11-2010: Verkerk, Wou-
ter, oud 70 jaar, gehuwd met 
D.J.Lewis, overleden te Castri-
cum.
19-11-2010: Bonnema, Hetty J., 
oud 66 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met J.F. Bijlsma.
21-11-2010: Hendriks, Maria C., 
oud 92 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met M. 
Vis.
18-11-2010: Mebus, Hendrikus 
C.A.J., oud 66 jaar, overleden te
Amsterdam.

Wonende te Limmen:
13-11-2010: Hart, Elisabeth J., 
oud 100 jaar, overleden te Lim-
men.
13-11-2010: Beunis, Anna P., 
oud 58 jaar, overleden te ’s-Her-
togenbosch.
15-11-2010: Zijlstra, Timotheus 
P., oud 65 jaar, overleden te Ha-
renkarspel, gehuwd met M.R.M. 
Scheerman.
Wonende te Waterland:
18-11-2010: Konijn, Cornelus C. 
, oud 81 jaar, overleden te Bak-
kum.

Oplage 17.000 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

AAnleveren Advertenties:
Maandag voor 17.00 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
 

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

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten: 
www.verspreidnet.nl/klacht

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

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

Vermist: Zanderijweg Castricum,  
zwart katertje, wit befje, witte buik 
en 4 witte sokjes, 7 mnd, Floris.

Inlichtingen: Vermis-
te en gevonden dieren: 0251-
658504/072-5332879. Kantoor: 

072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: cliëntenplat-
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.

Middeleeuws kerstconcert
Castricum - Mannen in wit-
te gewaden schrijden lang-
zaam de kerk binnen en laten 
een intredegezang uit de 10e 
eeuw horen. Op woensdag 8 
december geeft de Schola Can-
torum Kennemerland om 20.15 
uur uur een kerstconcert in de 
Dorpskerk in Castricum. Onder 

leiding Ko Ariëns zullen bijzon-
dere Gregoriaanse gezangen uit 
de vroege middeleeuwen ten 
gehore worden gebracht. 

De toegang is gratis, inclusief 
een programma met teksten en 
vertalingen. Per onderdeel geeft 
de cantor een korte toelichting. 

Kerst met ‘Bloid Koike Bloive’
Limmen -  De Zonnebloem Lim-
men nodigt ouderen uit voor een 
kerstmiddag, verzorgd door het 
duo ‘Bloid Koike Bloive’. Zij bren-
gen een kerstprogramma in het 
Westfriese dialect. Bloid Koi-
ke Bloive treedt op in De Burge-
rij op donderdag 16 december, 
aanvang 14.00 uur. Vervoer no-
dig? Bel Nel Seignette 5051324.
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Blues in Bakkum bij ’t 
Mirakel van Bakkum
Bakkum - Renato en Tiny van 
restaurant ’t Mirakel van Bak-
kum organiseren een muzika-
le middag waarbij het allemaal 
draait om de blues. Zij dien dit in 
samenwerking met dj Jos Zon-
neveld op 12 december. 
Voor deze gelegenheid is zan-
ger/gitarist Peter Lavell uitgeno-
digd. Peter brengt solo de blues 
uit de Mississippi Delta, waar 
het allemaal is begonnen. Peter 
streeft ernaar de muziek zo au-
thentiek mogelijk te brengen. Hij 
beschikt alvast over het noodza-
kelijke donkerbruine stemgeluid. 
Renato: “Lekkere muziek in com-
binatie met de vriendelijke, gast-
vrije en huiselijke sfeer van ’t Mi-
rakel van Bakkum vormen de in-

grediënten voor een hele ge-
slaagde zondagmiddag. Zeker 
nu ook het restaurant omgeto-
verd zal zijn in Mirakelse kerst-
sferen.” 
Alle muziekliefhebbers worden 
uitgenodigd aanwezig te zijn. De 
toegang is vrij en de aanvang is 
om 15.30 uur. 
“Na afloop kan iedereen een lek-
ker hapje blijven eten”, vervolgt 
Tiny. Het publiek kan gebruikma-
ken van het zogenaamde blues-
menuutje” voor maar 19.50 euro. 
Uiteraard is het ook mogelijk om 
á la carte te eten.
 Hopelijk is dit een start van een 
leuke traditie!” Voor meer info: 
www.mirakelvanbakkum.nl, of 
bel 0251-671353. 

Tribeca in Oude Theehuys
Bakkum - In Het Oude Thee-
huys treedt zaterdagmiddag 
jazztrio Tribeca op.
Tribeca is een oude wijk van 
New York waar veel kunste-
naars wonen, maar ook de 
naam van het Amsterdamse trio 
van zangeres Rebecca Schae-
fer, pianist Gerke de Boer en  
contrabassist Marco Mulder. 
Het trio bestaat sinds 2008 toen 
het zijn vuurdoop beleefde tij-
dens het Valentijnsdiner van 
Boom Chicago.
Gerke en Marco leerden el-
kaar kennen tijdens een jaz-
zworkshop in het Bimhuis en 
speelden zo’n tien jaar in het 
jazzkwintet Bonkevaart. Bij 

DJam, een Amsterdamse jazzo-
pleiding, ontmoetten ze zange-
res Rebecca Schaefer. 
Namen als Keith Jarreth, Her-
bie Hancock, Thelonious Monk, 
Charlie Hunter, Kurt Elling en 
Cassandra Wilson vormen de 
inspiratiebronnen voor dit trio 
dat ritme en harmonie subtiel 
weet te combineren tot een or-
ganisch geheel waarin de war-
me stem van Rebecca Schaefer 
volledig tot haar recht komt.
Zaterdag 4 december, aanvang 
15.00 uur, de toegang is gratis. 
Het Oude Theehuys is te vinden 
op het terrein van Dijk en Duin, 
ingang aan de Zeeweg. Er is 
voldoende parkeergelegenheid.

Juiste versie puzzel vorige week 
Vorige week is de puzzel niet goed weergegeven. Daarom gaat het deel dat niet leesbaar was deze week 
in herhaling. 

Programma 2 dec t/m 8 dec 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

zondag 11.00 uur 
maandag 20.30 uur  
“Four Lions”

donderdag 20.45 uur  
vrijdag, zaterdag & zondag 21.15 uur 

maandag 18.30 uur 
dinsdag & woensdag 20.45 uur  

“De Eetclub”
donderdag & vrijdag 20.00 uur

zaterdag & zondag 16.00 & 20.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur 
woensdag  15.30 & 20.00 uur 

“Harry Potter 7 deel 1”
donderdag 18.30 uur 

vrijdag, zaterdag & zondag 18.45 uur 
dinsdag & woensdag 18.30 uur 

“Haar naam was Sarah”
zaterdag & zondag 12.15 uur 

woensdag  13.15 uur 
“Dik Trom”

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

“Rapunzel (NL) 3D”
zaterdag & zondag 16.45 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Het Geheim”

zaterdag & zondag 14.30 uur 
“Sinterklaas 

en het pakjes mysterie”

Komedie Four Lions
Komedie over vier Britse zelf-
moordterroristen die een groots 
Jihad-gebaar willen maken, 
maar hier niet de meest geschik-
te kandidaten voor zijn. Omar is 
een toegewijd Moslim en heeft 
voor zichzelf besloten een krach-
tig en ultiem statement te maken 
tegen een zondige samenleving. 
Het team wat Omar samenstelt is 
echter een verzameling van on-
nozele figuren met wel zeer on-
conventionele en lachwekkende 

ideeën: vogels met een bom uit-
rusten, een videoboodschap met 
hiphop invloeden en het bom-
barderen van het internet. Maar 
zijn Omar en zijn partners met 
hun halfslachtige methodes een 
echte bedreiging voor de vei-
ligheid van hun land, of uitslui-
tend voor zichzelf? Dit is de vier-
de film die vertoond wordt onder 
de naam Castricums Filmhuis. 
Entrée 7 euro inclusief koffie of 
thee voor de film.

Haar naam was Sarah
De tienjarige Sarah wordt in de 
nacht van 16 juli 1942 samen 
met haar ouders opgepakt en 
naar het Vélodrome d’Hiver in 
Parijs gebracht, waar duizenden 
joden worden verzameld voor 
deportatie. 

Niemand heeft echter gezien 
dat Sarah haar kleine broertje 

Michel in een kast opsloot, net 
voordat de politie het apparte-
ment binnendrong. 
Zestig jaar later krijgt Julia Jar-
mond, een Amerikaanse journa-
liste in Parijs (Kristin Scott Tho-
mas), de opdracht een artikel te 
schrijven over deze razzia, een 
inktzwarte bladzijde in de Fran-
se geschiedenis.

Demonstratie haken knuZ 
met de Guerilla Grannies

Castricum – Op zaterdag 4 de-
cember wordt bij knuZ, de win-
kel op het Bakkerspleintje met 
trendy mode- en woonaccessoi-
res, een bijzondere demonstra-
tie gehouden.. De Guerilla Gran-
nies komen langs! Zij strijden 
voor een zachtere wereld met 

als wapens haak- en breinaal-
den. Bij nacht en ontij trekken zij 
er op uit om de met zorg gecre-
eerde haak- en breikunstwerken 
op onverwachte plekken in stad 
en land te bevestigen en achter 
te laten. De oprichters van Gue-
rilla Grannies Esther en Liselot-
te, zijn echte haakfanatici en 
brengen hun passie voor haken 
graag op belangstellenden over. 
Tijdens de leerzame maar vooral 
leuke en gezellige workshop le-
ren de deelnemers alles over los-
sen, vasten, stokjes, patroon le-
zen en meer. Opgeven voor een 
workshop kan na de demonsta-
tie. Ondertussen is knuZ klaar 
voor de decembermaand. De 
kerstboom staat en de kersteta-
lage straalt. Er is een ruime keu-
ze aparte kerstornamenten. 

Collages Hilde Wendt te 
zien in de bibliotheek 

Castricum - Tot 10 januari is de 
expositie van collages van Hilde 
Wendt te bezichtigen in de bibli-
otheek, Geesterduinweg 1. Hil-
de Wendt is leerkracht en ICC-
er (Interne Cultuur Coördina-
tor). Voor haar schilderijen ge-
bruikt zij gemengde technieken. 
Zo verwerkt ze stukjes tekst, 
woorden, letters en oude foto’s 
in haar collages. De collages zijn 
opgebouwd uit kleurfragmenten 
uit eerdere schilderijen.   

Foto’s van Sint
Castricum - Sinterklaas heeft 
in zijn slaapkamer op de Bur-
gemeester Mooijstraat vele kin-
deren ontvangen. De kinderen 
konden een goed gesprek voe-
ren met Sinterklaas, een teke-
ning afgeven én schoentje zet-
ten. Van alle kinderen zijn foto’s 
gemaakt. Zwarte Piet heeft de-
ze op de site www.sinterklaas-
castricum.nl gezet. Foto Jolan-
da Out. 



G  E M E E N T E  U I T G E E S T

I n f o b u l l e t i n
11 december 2010

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 WMO-ADVIEsRAAD

De Wmo-adviesraad houdt een openbare vergadering 
op maandag 6 december in het gemeentehuis, Mid-
delweg 28. De vergadering begint om 19.30 uur en 
op de agenda staan onder meer de volgende onder-
werpen:

- Deskundigheidsbevordering, trainingsprogramma
 Wmo-leden
- Vergaderruimte

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
 
De Welstandscommissie behandelt op maandag 6 de-
cember de bouwplannen van de gemeente Uitgeest. 
De agenda van de te behandelen bouwplannen ligt 
vanaf donderdag 4 december ter inzage bij de balie 
van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te 
behandelen bouwplannen, het bijwonen van de ver-
gadering en overige informatie over welstandszaken 
kunt u contact opnemen met de afdeling Publieksza-
ken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

VERGuNNING sPEElAutOMAtEN

De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat 
een aanwezigheidsvergunning tot het hebben van 
speelautomaten voor het jaar 2011 is verleend aan 
de onderstaande horeca-inrichtingen met de daarbij 
vermelde soort automaat en het aantal.

Café De Bonte Vivant, Middelweg 180
 2 kansspelautomaten
Bierencafé Thijs, Langebuurt 7
 2 kansspelautomaten
Bob’s Saloon/Planet Bob’s, Westerwerf 1
 2 kansspelautomaten
Partycentrum Uitgeest, Westerwerf 1 
 2 kansspelautomaten
Bob’s Last Resort, Westerwerf 3
 2 kansspelautomaten
Café ‘t Portiertje, Langebuurt 16
 2 kansspelautomaten
Café Buona Sera, Langebuurt 14/Boekdrukkerspad 2
 1 kansspelautomaat
Café De Balken, Middelweg 13
 2 kansspelautomaten

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Staf-
bureau. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken 
na bekendmaking van het besluit tot vergunningver-
lening te worden ingediend.

VERORDENING GElDElIjKE
VOORzIENINGEN

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uit-
geest maken bekend, dat in een openbaar register 
zijn opgenomen, en met ingang van woensdag 1 
december op de gemeentesecretarie, Middelweg 28, 
Uitgeest, voor een ieder ter lezing is neergelegd en 
in afschrift tegen betaling der kosten voor een ieder 
verkrijgbaar is het besluit van de gemeenteraad van 
4 november 2010 met betrekking tot de Verordening 
geldelijke voorzieningen burgemeester, wethouders, 
raads- en commissieleden.

Uitgeest, 1 december 2010. 

de secretaris, de burgemeester, 

Florence F.M. Eijck mevr. drs. A.E.H. Baltus

AfGEGEVEN
MONuMENtENVERGuNNING

Besluitdatum 23-11-2010
Monumentenvergunning voor Busch en Dam 8 voor 
bouwplan nieuwe Stolpboerderij. Het besluit en  bij-
behorende stukken liggen gedurende zes weken van-
af 2 december 2010 ter inzage bij de publieksbalie in 
het gemeentehuis van Uitgeest, Middelweg 28. 
Ingevolge de hoofdstukken 6 en 7 van de Algemene 
wet bestuursrecht kan iedere belanghebbende tegen 
dit besluit binnen zes weken met ingang van de dag 
na bekendmaking van het besluit bezwaar maken 
bij burgemeester en wethouders van Uitgeest, Mid-
delweg 28, 1911 EG Uitgeest, door middel van het 
indienen van een zienswijze.

ONtVANGEN AANVRAAG
BOuWVERGuNNING 2e fAsE

B2 2010-006
 Benningskamplaan /Aan de Kromme Sloot 
 Oprichten verkeersbrug

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning 
ook wordt verleend.

AfGEGEVEN BOuWVERGuNNINGEN
MEt ONthEffING VAN hEt
BEstEMMINGsPlAN

Verzenddatum
01-12-2010
 Westerwerf 1
 Wijzigen entree en garderoberuimte  

01-12-2010
 Tulpstraat 7
 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 verzendda-
tum van het besluit te worden ingediend en gericht 
te worden aan de Arrondissementsrechtbank, sector 
Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

tERINzAGElEGGING,
VERzOEK OM ONthEffING

Met ingang van vrijdag 3 december liggen in verband 
met een voorgenomen ontheffing van het geldende 
bestemmingsplan (artikel 3.23 van de Wet ruimtelijke 
ordening) gedurende zes weken bij de afdeling Pu-
bliekszaken het volgende ontwerpbesluit en bijbeho-
rende stukken ter visie:

BR 2010-064 Burgemeester van Roosmalenstraat 7 
Plaatsen dakopbouw op garage 

Belanghebbenden kunnen gedurende deze termijn 
eventuele zienswijzen over een ontwerpbesluit mon-
deling
of schriftelijk naar voren brengen. Zienswijzen dienen 
te worden gericht aan Burgemeester en Wethouders, 
t.a.v. afdeling Publiekszaken, Postbus 7, 1910 AA Uit-
geest.
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Bakkum - In het Witte Kerkje 
op het terrein van Dijk en Duin 

Klankmeditatie

1.238 flessen voor 
Het Kleurenorkest
Limmen - Afgelopen woensdag 
kon Malin Docter uit Uitgeest 
een mooie tussenstand opma-
ken voor haar succesvolle sta-
tiegeldflessen actie ten bate van. 
haar school Het Kleurenorkest. 
Geholpen door drie andere kin-
deren van school meldde ze zich 
met zo’n veertig grote zakken en 
een aanhangwagen gevuld met 
flessen bij Albert Heijn.  Na ruim 
twee uur lang vullen van de fles-
senautomaat, was duidelijk dat 
de teller op 1238 stuks kwam 

te staan. Al in de zomervakan-
tie kreeg Malin het idee om haar 
school te helpen met het opha-
len van lege statiegeldflessen. 
Wekenlang ging ze geregeld de 
deuren langs met de vraag le-
ge statiegeldflessen te doneren 
voor haar school. 

De rest van het schooljaar wor-
den de flessen vooral op school 
ingezameld om met elkaar een 
bijdrage te blijven leveren voor 
het behoud van de school.

Emergo’s Kerstensemble bij Omroep Max 
Castricum - De kerstensembles 
van Muziekvereniging Emergo  
werken aan het kerstrepertoire. 
Het Dickensensemble bestaat 
inmiddels al 25 jaar. 
Inmiddels hebben beroemde ar-
tiesten als de Canadian Brass en 
Tom Parker van The New Lon-
don Chorale een aantal van hun 
handgeschreven kerstpartituren 
beschikbaar gesteld aan ensem-
ble-leider Cor de Beurs om er ar-
rangementen van te maken voor 
het kerstensemble. Het repertoi-

re van Emergo kan dan ook be-
slist bijzonder genoemd worden. 
Hierop heeft nu ook omroep Max 
het oog laten vallen. 
Woensdagavond 15 novem-
ber was het kerstensemble aan 
het repeteren toen er een ca-
meraploeg binnen kwam. Hier-
na volgde de van omroep Max 
bekende presentator Jan Slag-
ter met vaste kijker Dinie. In rap 
tempo werd uitgelegd dat Dinie 
en Jan het ‘Max Maakt Moge-
lijk Kerstdiner’ aan het organise-

ren waren en voor de muziek een 
ensemble nodig hadden. Er volg-
de een uitnodiging om te komen 
spelen tijdens het kerstdiner op 
14 december. 

In aanwezigheid van 200 gasten 
zal dan tevens het programma 
‘Max Maakt Mogelijk’ worden 
opgenomen. Vervolgens werden 
er nog opnames gemaakt om in 
de periode tot 14 december als 
promotie van het programma op 
tv uitgezonden te worden. 

Regio - Medewerkers van Vi-
Va! Zorggroep in Uitgeest en 
Akersloot hebben diverse vrijwil-
ligers gehuldigd vanwege hun 
12,5- of 25-jarig jubileum. De-
ze huldiging vond plaats tijdens 
een diner dat aangeboden werd 
aan alle vrijwilligers, eerst op 4 
november in Strammerzoom te 
Akersloot en op 16 november in 
Geesterheem te Uitgeest. 

ViVa! huldigt 
vrijwilligers

Certificaat leerlingbemiddelaar
Castricum - Tachtig procent  
van de ruzie’s, pesteijen, duw- 
en trekpartijen tussen leer-
lingen op school zien docen-
ten niet. Dat is de reden waar-
om het Clusius College Castri-
cum heeft besloten leerlingen op 
te leiden om te helpen bij naar/
vervelend gedrag. Er zijn nu op 
school acht leerlingen die een 
training gevolgd hebben om ‘er 

tussen springen’. Die leerlingen 
aanspreken op hun gedrag en 
proberen een oplossing te zoe-
ken met de ruziezoekers. Deze 
leerlingen zijn de leerlingbemid-
delaars van het Clusisus. Wat zij 
doen heet Leerlingbemiddeling.

Afgelopen donderdag kregen 
acht leerlingen hun certificaat 
voor de gevolgde training.  

Zwarte piet op markt!
Castricum - Vrijdagmiddag lo-
pen er zwarte pieten rond op 
de markt om het winkelend pu-
bliek te trakteren op lekkers. 
Speciaal voor deze sinterklaas-
editie hebben de marktkoop-
mannen allerlei mooie aanbie-
dingen om de komende feest-
dagen extra gezellig te maken.
Alle traditionele lekkernijen 
rond het sinterklaasfeest, maar 
ook voor kerst, zijn hier te koop, 

maar ook de ingrediënten voor 
een lekkere maaltijd. En ca-
deautjes zijn op de markt voor-
delig. Denk aan sieraden, mut-
sen, shawls en handschoe-
nen, tassen, leggings en war-
me sokken. En ook Bobs Bo-
men is de gehele december-
maand van de partij met eer-
steklas kerstbomen. De markt 
is te vinden in het centrum van 
Castricum.

Zandzoom stap dichterbij
Castricum - Met het tekenen 
van een samenwerkingsover-
eenkomst hebben de gemeente 
Castricum en Driessen Vastgoed 
BV een belangrijke stap vooruit 
gezet naar woningbouw in het 
gebied Zandzoom in Limmen. 
Zandzoom is onderdeel van het 
project Wonen in het Groen, een 
gezamenlijk initiatief van de Pro-
vincie Noord-Holland, gemeen-
te Heiloo en de gemeente Cas-
tricum. Doel is het maken van 
een bijzonder woonlandschap. 
Het gaat hierbij om totaal 2.000 
à 2.400 woningen waarvan 600 
in Limmen; een nieuwe aanslui-
ting op de A9 met de bijbehoren-
de toegangswegen, natuur en/of 
waterberging en fiets- en wan-
delpaden. Het gebied krijgt een 
goede balans tussen wonen, na-
tuur, landschap, recreatie en be-
reikbaarheid. De overeenkomst 
is getekend op maandag 29 no-

vember. De twee partijen spra-
ken af een gemeenschappelijk 
bedrijf op te richten om tot ge-
zamenlijke realisatie van het pro-
ject te komen. Momenteel wordt 
gewerkt aan een nieuw bestem-
mingsplan voor dit gebied. De 
gemeenteraad spreekt hier in 
december over. De samenwer-
king tussen gemeente en Dries-
sen kan van start als de ge-
meenteraad het bestemmings-
plan heeft vastgesteld. De opzet 
van het plan moet passen binnen 
de eerder door de gemeenteraad 
vastgestelde uitgangspunten als 
woningbouwaantallen en beeld-
kwaliteit.
Een belangrijk punt in de over-
eenkomst is de aansluiting op de 
snelweg A9. Deze aansluiting is 
een voorwaarde voor de bouw. 
Een definitief besluit van de mi-
nister wordt in de eerste helft 
van 2011 verwacht. 

Senioren beter bij Groot Dictee
‘Fiolen, logenstraffen en 
tweedelijnsketenzorg’
Castricum - Dinsdagavond 23 
november meldden zo’n vijf-
tig deelnemers zich in de bibli-
otheek, waar het Groot Castri-
cums Dictee opgelezen zou wor-
den door schrijfster Simone van 
der Vlugt. Leerlingen en senioren 
bonden de strijd aan. 

Het dictee bestond uit twee de-
len: de eerste vijf zinnen, waarna 
een korte pauze volgde, en ver-
volgens de zinnen zes tot en met 

tien. Nadat Simone van der Vlugt 
nog een fragment uit haar nieu-
we boek had voorgelezen, kwam 
de jury met de uitslag. De seni-
oren hebben het beter gedaan 
dan de scholieren; de winnares 
had maar drie fouten. 

Dat was Mieke Kamphuys (63) 
uit Castricum. Bij de junioren 
ging de eerste prijs met tien fou-
ten naar Samuel Jong, leerling 
van het Bonhoeffer College.

wordt op 21 en 22 december een 
klankmeditatie gehouden met 
gastspeler Hendrik Hobbelink 
Informatie via tel. 06-36155637. 
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Frisse Wind voor kwaliteit 
en duurzaamheid voor kust
Bakkum - Twee weken gele-
den ontving het college en de 
raad van de gemeente Castricum 
een uitnodiging van Stichting de 
Frisse Wind voor een reis door 
de toekomst van Castricum aan 
Zee. Op 22 november vond de 
presentatie plaats van de onder-
nemersvisie van de gezamenlij-
ke ondernemers van het strand. 
Stichting De Frisse Wind is een 
samenwerking tussen de onder-
nemers die zijn betrokken bij het 
Castricumse strand.

Tijdens de bijeenkomst bij 
Strandpaviljoen De Deining 
werd de raad en wethouder Me-
ijer ontvangen met onder andere 
een lokaal hapje. Na een welkom 
van voorzitter Jaap Jan Smit, ook 
eigenaar van restaurant Blinc-
kers, volgde een introductie van 
Thijs Pennink (directeur Kamer 
van Koophandel Noordwest-
Holland) gaven Jaap Jan sa-
men met Richard Groot, eige-
naar strandpaviljoen De Deining 
en Jaffa, een beeldende presen-
tatie hoe zij de ontwikkelingen 
voor nu en in de toekomst op en 
rond het strandgebied zien. 
Jaap Jan: “Wij willen het mooie 
stukje strand en duin van Castri-
cum ontwikkelen tot een gebied 
waar zowel de inwoners van de 

gemeente en buurgemeenten, 
als recreanten en toeristen nu en 
in de toekomst graag verblijven. 
Bij deze ontwikkelingen zien wij 
de bestaande natuurlijke waar-
den en karakteristieken van het 
gebied als troefkaart.” De stran-
dondernemers vertelden groot 
belang te hechten aan het be-
houden van wat het Castricum-
se strand uniek maakt.

“Dus versterken wat er al is, door 
in te zetten op kwaliteit en duur-
zaamheid. In deze setting willen 
wij een luxe gevoel bieden met 
een unieke combinatie van voor-
zieningen die volledig passen in 
de natuurlijke omgeving en aan-
sluiten bij de wensen van de he-
dendaagse consument.” 

De raad gaat met de onderne-
mers in gesprek om de onder-
nemersvisie verder te bespre-
ken en daarin concrete stappen 
te zetten. 

Thijs Pennink sloot de bijeen-
komst af met de conclusie dat 
de gemeenteraad blij is met dit 
initiatief. Wethouder Meijer sloot 
hierop aan met de uitspraak dat 
hij graag samen op pad gaat om 
vorm te geven aan het gehele 
gebied, een integrale visie.

Vaas Piet Eek gewonnen
Castricum - Tijdens de Fair 
trade-week maakten de klan-
ten van de Wereldwinkel Castri-
cum kans op een Piet Eek vaas. 
Deze vaas is tot stand gekomen 
door een uniek samenwerkings-
verband van de gerenommeer-
de ontwerper Piet Eek en een 

Vietnamese keramiekfabriek, 
die als doel heeft om werkge-
legenheid te creëren voor voor-
al vrouwen. Zaterdag 20 novem-
ber heeft  voorzitter Peter Been-
tjes de vaas overhandigd aan de 
winnares. Mevrouw Velseboer 
uit Limmen was de gelukkige. 

Limmen - Richard Bloedjes van 
Univé Noord-Kennemerland brengt 
de lezers iedere maand op de 
hoogte van interessante weetjes en 
bruikbare tips op financieel en  
verzekeringsgebied.

Tijdens de wekelijkse bood-
schappen valt mij in ene het 
prijspeil van de verschillende 
producten op die bij Neerlands 
grootste kruidenier in de schap-
pen liggen. Vergeleken met 10 
jaar geleden zijn de prijskaartjes 
niet zo heel veel veranderd. Be-
halve dan dat er in plaats van 
een guldenteken een euroteken 
voor het bedrag staat. Wat heeft 
dit te maken met een hypotheek 
zult u zich afvragen? 

Begin van dit millennium hadden 
we te maken met een enorme 
waardeontwikkeling. Vervolgens 
kregen we een economische cri-
sis voor onze kiezen. De crisis 
heeft ervoor gezorgd dat huizen-
prijzen gelijk zijn gebleven of zelf 
gedaald en uitkeringen van pen-
sioenen zwaar onder druk staan. 
Financieel is er dus nogal wat op 
ons afgekomen en dit heeft ook 
invloed op de aflossing van uw 
hypotheek.
 

Waarom een aflossingsvrije 
hypotheek
Tot voor kort werden er vooral af-
lossingsvrije hypotheken geadvi-
seerd. Meer dan de helft van de 
Nederlandse huizenbezitters heeft 
een aflossingsvrije hypotheek. 
Ruim 70% van de Nederlandse be-
volking weet niet dat na de 30 jaar 
hypotheekrenteaftrek dit fiscale 
voordeel vervalt waardoor de netto 
woonlasten tot 50% kunnen stij-
gen. En kunt u die lasten dan nog 
wel betalen? Want tegen die tijd 
bent u wellicht met pensioen en is 
uw inkomen daardoor vaak ge-
daald. Bij het advies werd uitge-
gaan van een blijvende stijging van 
de huizenprijzen en pensioen/ in-
komen. Wanneer uw woonlasten 
na 30 jaar hypotheekrenteaftrek 
gingen stijgen had u twee keuzes: 
1 Uw huis verkopen en eventueel 
een klein huisje terugkopen of 
gaan huren
2 Door jaarlijkse indexactie bleef 
uw pensioen stijgen en kon u de 
woonlasten blijven betalen

Zoals u hierboven al heeft gele-
zen is dit beeld door de creditcri-
sis veranderd. Pensioenen wor-
den niet meer geïndexeerd of 
zelfs verlaagd en de huizenprijzen 
zijn gelijk gebleven of gedaald.

Wie straks leeft, wie nu zorgt!
Natuurlijk is het onmogelijk om 
te voorspellen hoe ons leven er 
over 30 jaar uitziet. Zoals u vorige 
maand heeft kunnen lezen, zou-
den we soms graag gebruik wil-
len maken van een glazen bol. 
Met de feiten die achter ons lig-
gen, kunnen we redelijk voor-
spellen hoe uw financiële toe-
komst er uit gaat zien. Hoe ziet 
uw pensioen er straks uit? Wat 
worden uw hypotheeklasten? 
Houdt u dan nog geld over om 
fijn te kunnen wonen? Is het 
verstandig om nu al geld opzij te 
gaan zetten?

Meer duidelijkheid?
Wilt u een kijkje nemen in uw 
financiële toekomst? Kom dan 
gerust eens bij ons langs voor 
een gratis en vrijblijvend advies. 
Univé Noord-Kennemerland is te 
vinden in Heemkerk op de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
en in Limmen aan De Drie 
Linden 1, tel. (072) 505 35 81.

Aflossingsvrije 
hypotheek of niet?

Wethouder Portegies brengt toost uit

Goed Contact trakteert 
bezoekers netwerkcafé
Castricum - Het maandelijk-
se netwerkcafé in Hotel Het Ou-
de Raadhuis lijkt al na drie keer 
een succesvolle traditie te wor-
den. Afgelopen vrijdagavond be-
zochten ruim 100 Castricum-
se ondernemers, bestuurders en 
betrokken inwoners het sfeer-
volle Grand Café in de Dorps-
straat. Onder hen opvallend veel 
vrouwen, want vrouwennetwerk 

Goed Contact had iets te vieren 
en trakteerde alle aanwezigen 
op een bruisend glas prosecco. 
Zowel ABN AMRO als De Hoo-
ge Waerder ondersteunen het 
netwerk volgend jaar financieel 
als hoofdsponsor. Daarnaast on-
dersteunt de Kamer van Koop-
handel Goed Contact als kennis-
partner. Reden genoeg dus voor 
een feestje!

Castricum - De opbrengst 
van de Alzheimercollecte die in 
de week van 8 tot 13 novem-
ber is gehouden is voor Castri-

Opbrengst Alzheimercollecte

Limmen - Het eerste optreden 
van prins Tyl XIII met zijn raad 
is de eetmiddag. Op zondag 12 
december verwacht prins Tyl XIII 
en zijn raad weer vele bezoekers 
op deze familiemiddag. Om 16.00 
uur gaan de deuren open en het 
feest duurt tot 21.00 uur. Het is 
het laatste jaar dat ‘topkok’ Ger-
rit  de boerenkoolmaaltijd maakt. 
Na vele jaren inzet voor de Uy-
lenspieghels heeft hij aangege-

Laatste boerenkoolmaaltijd van Gerrit 
ven dat hij er mee gaat stoppen. 
Voor de jongste bezoekers staat 
de schminkhoek klaar. Voor de 
muziek is Patrick Bouquet ge-
boekt. Tot en met vrijdag 10 de-
cember zijn de kaarten te koop 
bij de familie Baars, B.N.straat 97 
en de fam. Burgering, Vredebur-
glaan 2. De kaarten kosten 7,50 
euro, op vertoon van donateurs-
kaart 5,00 euro. Kinderen tot en 
met 12 jaar eten gratis mee.  

cum 6.416,33 euro en voor Bak-
kum 770,69 euro. Vorige week 
is abuis een onjuist bedrag ge-
noemd. 

Castricum - Afgelopen za-
terdag vond in de Muziek- en 
Dansschool Heiloo het jaarlijkse 
muziekscholenconcours plaats. 
Samen met Toonbeeld wordt dit 
jaarlijks georganiseerd. Namens 
Toonbeeld lieten Davy Noort, Ju-
lian van der Linden, Savannah 
Klein Schiphorst, Matthijs He-
ling, Bas Cammeraat, Eva Ban-
ning en Nielse Stobbe zich be-
oordelen door een deskundige 
jury. De eerste prijs ging dit jaar 
naar Heiloo. Tobias Osinga wist 
op blokfluit de jury te overtuigen. 
Savannah klein Schiphorst hield 
de eer van Toonbeeld hoog door 
de derde prijs te behalen. De 
11-jarige Savannah combineer-
de zang met eigen keyboard-
begeleiding in het nummer ‘Hey 
Soul Sister’ van de groep Train. 

Winnaars muziek-
scholenconcours

Castricum - Bijna 350 vrijwilli-
gers uit Castricum hebben geno-
ten van de vrijwilligersbedank-
avond die vrijdag plaatsvond. De 
gemeente en de Stichting Wel-
zijn organiseerden dit als dank 
voor hun inzet. Pianist Louis van 
Dijk en zijn dochter Selma van 
Dijk, zangeres en violiste traden 
op in Theater Dansende Duinen 
op het terrein van Dijk en Duin in 
Castricum.

Vrijwilligersavond
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Speciaal voor leden van SenZ
Korting op zorgverzekering Zilveren Kruis
IJmond - ViVa! Zorggroep heeft 
al een aantal jaren afspraken 
met Zilveren Kruis over korting 
op de zorgverzekering voor le-
den van haar ledenservice SenZ. 

Wie de nieuwe polis heeft ont-
vangen van Zilveren Kruis, laat 

het lidmaatschap bij SenZ, de le-
denservice van ViVa! Zorggroep, 
controleren. Zo weet men zeker 
dat men de korting behoudt. Wie 
zich wil aansluiten bij het SenZ-
collectief, moet de huidige zorg-
verzekering vóór 31 december 
opzeggen. Dit kan heel gemak-

kelijk door te bellen met de le-
denservice SenZ, maandag tot 
en met vrijdag tijdens kantoor-
uren telefoon 088-995 8822. 
Hou polisnummer bij de hand. 
Men kan zich ook aanmelden 
via www.zilverenkruis.nl of bel 
0900-8435. 

Kerst in zicht bij Bobs Bomen 
Castricum - Sint Nicolaas is nog 
in het land en tegelijk is de kerst-
man weer in zicht. Afgelopen zo-
mer zijn Bob en zijn maatje Bas 
naar Denemarken geweest om 
de allermooiste kerstbomen uit 
te zoeken. “Ook dit jaar hebben 
we weer een partij kerstbomen 
geselecteerd die allen het keur-
merk Original Nordmann mogen 
dragen”, vertelt Bob. “De bomen 
zijn prachtig vol, de dikke naal-
den zijn zacht en donkergroen 
van kleur en, wat door de mees-
te mensen als grootste voordeel 
wordt beschouwd, deze kerstbo-
men vallen niet uit! Eigenlijk kun 
je de Nordmann bomen wel een 
kerstgeschenk van moeder na-
tuur noemen. Want bijna ieder-
een geeft nog altijd de voorkeur 
aan een echte, geurende boom 
in de huiskamer. Toch kozen ve-
len in het verleden voor een 
kunststof boom vanwege het ge-
bruiksgemak. Niemand heeft im-
mers zin om dagelijks uitgeval-
len naalden op te ruimen. Maar 
met de komst van de Nordmann 

op de Nederlandse markt is dat 
probleem verholpen.” De bomen 
voor de scholen en kinderdag-
verblijven staan al klaar om afge-
leverd te worden. Bob: “De boom 
kan nu al neergezet worden, de 
Nordmann blijft zo lang goed. De 
kerstboom is verkrijgbaar in ver-
schillende afmetingen. We heb-
ben hoge bomen, speciaal voor 
grote ruimten. En natuurlijk een 
aantal verschillende maten voor 
in de huiskamer. De bomen wor-
den alle passend gezaagd voor 
elke standaard. Voordeel is ver-
der dat ze nog water kunnen op-
nemen en nog langer mooi blij-
ven staan.”

De verkoop van de kerstbomen 
is van maandag tot en met za-
terdag van 10.00 tot 18.00 uur 
en op zondag van 11.00 tot 17.00 
uur. Het adres is Verlegde Over-
toom 11 Castricum, naast Dorps-
huis De Kern. Nieuw dit jaar is 
dat Bob ook met zijn bomen op 
de markt staat; op vrijdag 3, 10 
en 17 december.

Burgemeester steunt CALorie
Castricum - Energiecoöperatie 
CALorie heeft donderdag bur-
gemeester A. Emmens-Knol als 
lid ingeschreven. Na een pre-
sentatie van de plannen van CA-
Lorie aan de raad en college in 
oktober, toonde zij zich heel en-
thousiast. Ook door de raadsle-
den werd het plan met de doel-
stelling ‘CAL gemeenten in 
2030 zelfvoorzienend in duurza-
me energie’ positief ontvangen. 
Burgemeester A. Emmens-Knol: 
“Dit initiatief sluit goed aan bij 
de plannen van wethouder Por-
tegies, die in de gemeente gaat 

Joop behaalt tweede plaats
Castricum - Joop Schinkel heeft 
als jongste deelnemer (29) aan 
de landelijke competitie Field-
manager of the Year op 9 no-
vember de tweede plaats be-
haald. Joop is de voorman van 
de sportvelden in de Gemeente 
Castricum. 
Begonnen bij de gemeente als 
vakantiekracht, beviel het bui-
ten werken hem zo goed dat hij 
na zijn boekhoudkundige stu-
die de opleiding terreinmees-

ter heeft gevolgd. Afgestudeerd 
is hij inmiddels in vaste dienst in 
de functie van voorman sportvel-
den en iedere dag buiten aan het 
werk. “Van deze kandidaat spat 
het enthousiasme af”, aldus de 
jury. “Hij wil elk jaar de velden 
nóg beter
maken. Met 29 jaren op de tel-
ler is Joop ook meteen de jong-
ste gegadigde.” Met uitzonde-
ring van doorzaaien en vertidrai-
nen is men in Castricum, wat na-

tuurgras betreft, zelfvoorzienend 
in het onderhoud van de sport-
velden op totaal zes sportcom-
plexen met dertig sportvelden.

De Roset winnaar van 
Meergroep Award 2010
Castricum - Tijdens het jubi-
leumcongres donderdag in het 
Thalia Theater in IJmuiden is 

Patisserie Tearoom de Roset uit 
Castricum verkozen tot winnaar 
van de Meergroep Award 2010. 

Brenda Geurs, Richard Westerhof en Martin Langeveld van De Roset 
vieren hun overwinning

De Meergroep Award werd voor 
de zevende keer uitgereikt aan 
het bedrijf uit de regio dat zich 
het meest heeft ingezet voor 
mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. 
De ruim honderd bezoekers 
van het jubileumcongres van de 
Meergroep brachten naar aan-
leiding van drie filmpresentaties 
hun stem uit op de drie geno-
mineerden: Automobielbedrij-
ven Martin Schilder uit Haar-
lem, Praxis Velserbroek en Pa-
tisserie Tearoom De Roset uit 
Castricum. Uiteindelijk kwam 
laatstgenoemde als winnaar uit 
de bus. Bij De Roset werken Ri-
chard en Brenda in de banket-
bakkerij  
De deskundige jury nomineer-
de de drie bedrijven naar aan-
leiding van argumenten van de 
jobcoaches van de Meergroep. 
De jury heeft bij haar keuze op 
verschillende aspecten gelet, 
zoals regiospreiding, voorbeeld-
functie voor branche, bewust 
betrokken ondernemerschap, 
creativiteit in ondernemerschap 
en het geloof in het kunnen van 
de medewerkers. Zaterdag 4 
december komt Sint om 13.30 
uur langs bij De Roset.

binnenkort zal het mogelijk zijn 
om via een partner van CALorie 
duurzaam opgewekte stroom af 
te nemen dat is gemaakt van het 
groene deel van het Castricumse 
huisafval. Op dinsdag 14 decem-
ber vanaf 20.00 uur heeft CALo-
rie een feestelijke ledenbijeen-
komst bij Libra Energy aan de 
Heemstederweg 14 in Castricum. 
Ook niet-leden zijn hiervoor uit-
genodigd. Het oprichtingsjaar 
wordt dan feestelijk afgesloten 
en er wordt een start gemaakt 
met nieuwe ideeën. Kijk voor 
meer informatie op www.calori-
eeniergie.nl. 

over duurzaamheid. Het uitwis-
selen van kennis over duurzaam-
heid binnen de gemeente zal het 
realiseren van de plannen ver-
snellen. Hierbij is het burgerini-
tiatief van CALorie een belang-
rijk onderdeel. We merken dat 
het bewustzijn en de gedrags-
verandering onder de bevolking 
groeit!” Dankzij de voorlichting 
van CALorie zijn de eerste vijftien 
woningen aan de Van Speykkade 
voorzien van spouwmuurisolatie. 
De bewoners van de Amarylis-
flat worden door CALorie gehol-
pen om zonnepanelen te plaat-
sen op het dak van de flat. En 

Asverstrooiing in natuur 
Regio - Vanaf 1 december ma-
ken Monuta en Landschap 
Noord-Holland het mogelijk as 
te verstrooien in dertig natuur-
gebieden van Landschap Noord-
Holland. 

Voorbeelden van natuurgebie-
den zijn de duinen tussen Cal-
lantsoog en Den Helder en 
Landgoed Leyduin bij Heemste-
de. Bij de verstrooiing van de 
as is een boswachter van Land-

schap Noord-Holland aanwe-
zig, zodat privacy en rust gega-
randeerd zijn. De nabestaan-
den ontvangen als herinnering 
een certificaat met daarop de 
naam van de overledene, de da-
tum en de naam van het natuur-
gebied waar de as is verstrooid. 
Voor de asverstrooiing wordt een 
bijdrage gevraagd van 250 euro. 
De opbrengst komt geheel ten 
goede aan de natuurgebieden in 
Noord-Holland.
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Lokale geschiedenis in
jaarboek Oud Uitgeest
Uitgeest - Ongelooflijk zoals de 
tijden veranderd zijn. Wie in de 
Hutgheest, het jaarboek 2010 
van de Historische Vereniging 
Oud Uitgeest het eerste artikel 
over de gymnastiekverenigingen 
in Uitgeest leest, teruggaand tot 
1910, beseft van welke grote be-
tekenis zo’n vereniging in het 
dorp was. Er waren vaak ‘s zo-
mers manifestaties in de open 
lucht, waarbij de gehele dorps-
gemeenschap betrokken was 
van ’s ochtends vroeg tot in de 
late uurtjes. Via het jaarboek, dat 
de historische vereniging elk jaar 
uitgeeft wordt lokale geschiede-
nis bewaard voor het nageslacht. 
De huidige gymnastiekvereni-
ging heet Unitas, een vereni-
ging, die is voortgekomen uit 
de GVU (Gymnastiek Vereni-
ging Uitgeest) en de USV (de 
rk Uitgeester Sport Vereniging). 
Unitas bestaat in januari 2011. 
Daarom had men dinsdag 23 no-
vember vele oud-leden en leden 
van Unitas uitgenodigd om naar 
het gemeentehuis te komen. 
Daar werd door de voorzitter van 
de Historische Vereniging Theo 
Duivenvoorden aan één van de 
schrijvers, Frans van Goethem  
het allereerste jaarboek 2010 
overhandigd. Frans vertelt over 
de familie Van Goethem-Com-
mandeur, een Uitgeester fami-
lie, waarbij uitvoerig wordt in-
gegaan op de gewone dagelijk-
se gang van zaken binnen een 
gezin van vroeger. Van Duiven-
voorden zei hierover in zijn wel-
komsttoespraak het volgende: 
“Vraag aan een willekeurige tie-
ner van nu wat bedoeld wordt 
met kleding verstellen of sok-
ken stoppen. Die tiener – ik heb 
de proef op de som genomen  – 
zal zeggen: ‘Waar gaat dit over?’ 
Terwijl dat nog geen 50 jaar ge-
leden normale huiselijke werk-
zaamheden waren. Nu heeft ie-
der kind een eigen slaapkamer, 
maar vroeger moesten vele zus-
sen of broers samen één slaap-
kamer delen. De behoefte moest 
’s nachts op een po worden ge-
daan. Amper voor te stellen nu 

de kinderen een toilet hebben op 
de verdieping waar zij slapen.” 
Interessante artikelen
Is het artikel over de gymnas-
tiekverenigingen met vele illu-
straties zorgvuldig en uitgebreid 
geschreven door Greet Enkt-
Mors, ook de andere schrijvers 
geven een stukje lokale geschie-
denis door, waar een ieder zijn of 
haar voordeel mee kan doen. Zo 
schreef Rein Dijkstra een verhaal 
over Jacob Waagmeester, een 
Uitgeester jongen, die als mi-
litair in 1832 de belegering van 
de Citadel van Antwerpen mee-
maakte. Voorts vindt men in het 
jaarboek een eveneens door 
Rein Dijkstra geschreven arti-
kel over de familie Visser en de 
Stremselfabriek. Herinneringen 
aan buurman Fortuin is een arti-
kel, dat is geschreven door Trijn-
tje Sluis-Eckhart. ‘Moeder kookt 
op gas. Zij wil geen walmen-
de petroleumstellen meer met 
kans op brand in huis’. Dit feit en 
nog heel veel meer kan men le-
zen in een artikel, dat is geschre-
ven door Andries de Jong. Aan  
het einde van het jaarboek vindt 
men verder nog de kroniek 2009 
met tal van gebeurtenissen, die 
in dat jaar maand voor maand 
plaatsvonden. Kortom: het jaar-
boek ‘De Hutgheest’ is eigenlijk 
een ‘must’ voor al diegenen, die 

het Uitgeest van vroeger  willen 
leren kennen. Wie lid wordt van 
de Historische Vereniging Oud 
Uitgeest krijgt jaarlijks het jaar-
boek, een twee keer per jaar uit-
gegeven nieuwsbrief alsmede in 
het najaar een fraaie historische 
prent of oude foto gratis. Een lid-
maatschap kost slechts 15 euro 
per jaar. Het verenigingsgebouw 
‘Het Regthuys’, Kerkbuurt 3 is 
voor een ieder open op dinsdag-
avond van 19.30 tot 21.00 uur of 
na afspraak. Hier kan men aller-
lei gewenste informatie krijgen.

Expositie   
Gewoontegetrouw houdt de His-
torische Vereniging ieder jaar 
een expositie. Die werd dins-
dag 23 november officieel ge-
opend door wethouder Arnold 
Sely. Vanaf heden tot en met zes 
januari kan men tijdens kantoor-
uren in de hal van het gemeente-
huis foto’s bewonderen, die rond 
1900 werden gemaakt door Ja-
cob Starreveld en in een latere 
periode door Jan Schermer. Ja-
cob Starreveld was een postbo-
de, die in zijn vrije tijd veel van 
Uitgeest vastlegde op de gevoe-
lige plaat. Van Jan Schermer is er 
meer recent werk: nostalgische 
taferelen van verdwenen molens, 
winterse plaatjes en prachtige 
natuurfoto’s. (Marga Wiersma)

Sint trakteert op bowlen
Uitgeest - Zoals ieder jaar 
mochten de leerlingen van de 
Vrijburgschool hun schoen zet-
ten op school. in de schoen. Voor 
de bovenbouwleerlingen bleek 
er iets bijzonders in de schoen 
te zitten, een uitnodiging om te 
bowlen! De ouderraad van de 
Vrijburg heeft dit samen met Sin-
terklaas en zijn Pieten bedacht 
en verzorgd. Vrijdagmiddag gin-
gen de leerlingen van groep 6-7-

8- op de fiets naar Bobs. Deze 
week ging het Sinterklaasfeest 
vrolijk verder; er worden specu-
laaskoeken verguld, peperno-
ten gebakken en de kinderen 
zijn druk aan het oefenen voor 
het Sinterklaasfeest op vrijdag. 
Op het podium in de aula heb-
ben de hulppieten van Sint en de 
ouders van de Vrijburg een bij-
zonder decor gemaakt. Iedereen 
mag even komen kijken.  

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest
Uitgeest - Donderdag 2 decem-
ber 19:00 Korfbal Stormvogels 
20:00 Zaalhockey Castricum. 
Vrijdag 3 december 17:30 Bas-
ketbal LCP 20:00 Dartcompetitie
RZVV SNS Regiobank Compe-
titie 19:30 Unibet.com - Bellus 
Bouwkosten 20:10 Autobedrijf 
Uitgeest - De Buurvrouw 20:50 
SMC IJmond - TD-Support 21:30 
Sport Sportief Castricum- Lood-
gieters Wester/Putter 22:10 Al-
dor Verlichting - De Vlaggenko-
ning 22:50 Haazz.nl - Sporthal 
de Zien. Zaterdag 4 december 

10:00 Korfbalcompetitie. Maan-
dag 6 december 17:00 Zaalhoc-
key Uitgeest 19:00 Volleybaltrai-
ning 20:30 KNVB zaalvoetbal De 
Zien. Dinsdag 7 december 09:00 
– 11:00 Damesgym 17:00 Zaal-
hockey Castricum 18:00 Basket-
bal LCP 20:00 Korfbal Stormvo-
gels. 

Woensdag 8 december 09:00 
Ouder Kind Gym 17:30 Jeugd en 
Circuletievolleybal 19:00 Korfbal 
Stormvogels 20:00 recreatie bad-
minton en volleybal. 

Brandveiligheid ook 
tijdens de feestdagen
Regio - Kerstmis, met z’n allen 
gezellig bij elkaar. Helaas kan 
brand de gezelligheid wreed ver-
storen. Onveilige kerstversierin-
gen blijken maar al te vaak de 
oorzaak van menig december 
brand. “Wij willen voor brand-
veilige decemberdagen zorgen”, 
aldus de brandweer Kennemer-
land. “Daarvoor geven wij enkele 
tips.” Zie ook onze website www.
brandweerkennemerland.nl
Natuurlijk beperkt moeilijk 
brandbaar versieringsmateriaal 
de kans op brand. Bij het op-
hangen van de versieringen is 
het belangrijk dat het materiaal 
niet in aanraking komt, met ver-

lichting en andere apparaten die 
warm worden. Het gebruik van 
‘echt’ dennengroen wordt afge-
raden. Zet kaarsen in stevige niet 
brandbare houders op een vlak-
ke ondergrond. Brandende kaar-
sen zijn altijd gevaarlijk in de na-
bijheid van huisdieren en kleine 
kinderen. 
Een ‘echte’ kerstboom is erg 
brandbaar. Gebruik alleen elek-
trische verlichting met het 
KEMA-keur. Doe de verlich-
ting uit bij afwezigheid, ook ‘s 
nachts. Haal altijd de stekker uit 
het stopcontact. Bij alleen een 
lampje losdraaien blijft de kans 
op brand bestaan. 
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Filmhuis: Hel van ‘63
Uitgeest - Zondag 12 december 
staat er echt een winterse film op 
het programma van Filmhuis De 
Zwaan. De nostalgische film De 
Hel van ‘63 is geregisseerd door 
Steven de Jong, en gebaseerd op 
het waargebeurde verhaal rond-
om de Elfstedentocht van 1963. 
Ondanks het barre weer besluit 
het bestuur van het Friese Elfste-
dencomité dat de Elfstedentocht 
doorgaat. Tussen de duizen-
den die een startbewijs verove-
ren bevinden zich soldaat Henk 
Buma (Cas Janssen), boeren-
zoon Sjoerd Lelkama (Lourens 

van den Akker), arbeider Kees 
Ferwerda (Chris Zegers) en ver-
pleegkundige Annemiek (Chava 
voor in ‘t Holt). Alle vier hebben 
zo hun reden om deze tocht der 
tochten te rijden. Door de dra-
matische en heroïsche gebeur-
tenissen zal deze Elfstedentocht, 
ook voor Henk, Sjoerd, Kees en 
Annemiek, als een van de meest 
legendarische de geschiedenis 
ingaan. De film begint om 20.15 
uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt en kosten 
5 euro, inclusief koffie of thee 
vooraf. 

Kerstconcert Uitgeester 
Harmonie en Phonation
Uitgeest - Zaterdag 18 decem-
ber sluit de Uitgeester Harmo-
nie het jubileumjaar 2010 af met 
een kerstconcert in de hervorm-
de kerk van Uitgeest. Aan dit 
concert wordt medewerking ver-
leend door het heren dubbel-
kwartet Phonation uit Akersloot. 
Naast stemmige kerstliederen 
klinkt ook het klassieke Sinfo-
nia from the Christmas Oratorio 
van Joh. Sebastiaan Bach en het 
swingende A Swinkling Christ-
mas door de in kerstsfeer ge-
brachte kerk. Phonation heeft 

naast een aantal kerstklassie-
kers Quem pastores lauda vere 
en Otce nas op het programma 
staan. Samen met de Harmo-
nie brengen de muzikanten Win-
ter Wonderland ten gehore. Om 
ècht in de kerstsfeer te komen is 
er in de pauze glühwein en war-
me chocolademelk. Aanvang 
concert 20.15 uur. De toegangs-
kaarten à 7,50 euro kunnen ge-
reserveerd worden via kaarten-
concert@gmail.com. Donateurs 
hebben gratis toegang, maar 
moeten de kaart wel reserveren. 

Kerststukjes bij Stormvogels

Uitgeest - Het is inmiddels een 
jaarlijkse traditie geworden; de 

kerststukjes bij KV Stormvo-
gels. Ieder jaar worden door le-

den kerststukjes gemaakt onder 
professionele begeleiding. Deze 
kersstukjes worden dan de vol-
gende dag door de jeugdleden 
verkocht aan de deuren in Uit-
geest. Ook de kerstman helpt 
een handje mee met zijn grote 
bakfiets. Met het kopen van een 
kerststukje wordt de jeugd van 
Stormvogels. Ze kosten 7,50 eu-
ro per stuk.

Men kan het kerststukje zelf uit-
zoeken op vrijdag 10 december 
vanaf 20.30 uur in de kantine van 
KV Stormvogels, gevestigd aan 
de Niesvenstraat 14 op Sport-
park de Koog. Wie in Uitgeest 
woont, kan ook een kerststukje 
bestellen via de mail of per tele-
foon. Dan wordt het kerststukje 
op zaterdag 11 december (even-
tueel op afgesproken tijd) thuis-
bezorgd. E-mailadres: stormvo-
gels.uitgeest@knkv.nl, tel.: 0251-
320035.

Jongens aangehouden 
poging diefstal scooter 
Uitgeest - Omstreeks twee uur 
zaterdagnacht kregen agenten 
de melding dat beveiligingsme-
dewerkers van een uitgaans-
gelegenheid aan de Wester-
werf twee jongens vasthielden, 
die een scooter wilden wegne-
men. Ter plekke bleek een scoo-
ter te zijn verstopt in struiken, 
mogelijk met het doel deze later 
weg te nemen. De twee jongens, 
Heemskerkers van 16

en 17 jaar oud, werden vervol-
gens aangehouden en zijn over-
gebracht naar een politiebureau. 
Hier zijn ze ingesloten voor ver-
hoor. 
Gezien de leeftijd van de ver-
dachten zijn hun ouders in ken-
nis gesteld van de aanhouding. 
De scooter was veilig gesteld bij 
de uitgaansgelegenheid, rond 
5.00 uur meldde zich de recht-
matige eigenaresse. 

Uitgeest - Op woensdag 15 de-
cember van 19.30 tot 22.00 uur 
kan bij Stichting de Nieuwe 
Kuil een kerstdeurhanger wor-
den gemaakt. En op woensdag 
22 december van 19.30 uur tot 
22.00 uur een kersttafelstuk.
Ga voor meer informatie naar de 
website www.bloemsierkunst.
webs.com  

Kerststukken ma-
ken in De Kuil

Julya Lo’ko & Erwin van 
Ligten brengen Kroncong
Uitgeest - Een bijzonder thea-
terconcert in de Zwaan op vrij-
dag 3 december. De Moluks-
Sulawesische, fenomenale zan-
geres Julya Lo’ko en de Neder-
lands-Indische, virtuoze gitarist 
Erwin van Ligten koesteren het 
cultureel erfgoed van de Gordel 
van Smaragd. Zij presenteren de 
Kroncong Asli (oorsprong) en 
traditionele liedjes uit de Moluk-
ken, die ze vervlechten met di-
verse etnische muziekstijlen, met 
de bezieling die hun eigen is. Zij 
halen de romantiek en de blues 
van de fado terug in de muziek, 
met het temperament van de fla-
menco. Door hun eigentijdse in-

terpretatie van de Kroncong met 
respect voor de traditie, brengen 
Julya en Erwin het prachtige re-
pertoire (met onder meer lied-
jes van één van de beroemdste 
Kroncongdiva’s Hetty Koes En-
dang) opnieuw voor het voet-
licht en sprankelt de muziek 
als weleer. Aanvang 20.15 uur. 
Kaartverkoop: www.dorpshuis-
dezwaan/programma/reserve-
ren. Voorverkoop bij boekhandel 
Schuyt, Middelweg 139 in Uit-
geest. Aan de deur van het thea-
ter op de avond van de voorstel-
ling. Toegangsprijs 16,50 euro 
inclusief een consumptie tijdens 
de pauze.

Heemskerk - De popband 
Díverse houdt op donderdag-
avond 9 december een auditie-
avond vanwege hun zoektocht 
naar een zanger of zangeres. 
Díverse is een popband die in 
september is opgericht als door-

Popband Díverse 
zoekt zanger(es)

start van een vorig bandje. Om 
het muzikale plezier te vergro-
ten is Díverse op zoek naar een 
zanger(es) die het leuk vindt om 
op donderdagavonden te repe-
teren en af en toe op te treden 
met covers van de jaren 80 tot 
top 40 én eigen nummers. 
Belangstellenden zijn welkom op 
de bovenetage van de Nozem en 
de Non.

   

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
LEUKE MAN HÈ, DIE SINTERKLAAS....
Samen met z’n Pieten heeft hij het lekkerste voor u uitgezocht !

*Chocoladeletters, handgemaakt en van A tot Z; *Marsepein;
*Taai-taai Moppen én Poppen; *Roomboter Banketletters- en Staven;
*Amandel Speculaas; *St. Nicolaas Feesttaarten; *Sinterklaasslof; 
*Oud-Hollandse Putter Tulband; * Spijsbroden in Amandel of Kaneel;
*Borstplaat, *Bonbons, en hééél veel Pepernoten en Strooigoed…..!!

Wij wensen u een gezellige Sinterklaasavond !!
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Stolpboerderij van 1804 bewaard voor het nageslacht

Vervallen Kooghuis mooi gerestaureerd

Uitgeest - Dankzij rijkssubsi-
die en subsidie van de provin-
cie, de inzet en begeleiding van 
monumentoloog Pieter Verhoe-
ven,  de passie voor restauratie 
van architect/aannemer Maar-
ten Koning en de vakbekwaam-
heid van de uitvoerder Ed Kue-
ter is de langstolpboerderij  ‘Het 
Kooghuis’ uit 1804 aan de Pro-
vincialeweg  prachtig gerestau-
reerd. Aan de subsidies zijn wel 
voorwaarden en eisen verbon-
den.  Boer Nico Terra en zijn 
zoon Harm , die nog steeds vol-
op boeren met zo’n 75 melkkoei-
en moeten de boerderij publiek-
toegankelijk maken. Dat bete-
kent dat zij op geregelde tijden 
het boerenleven  en alles wat 
daarbij hoort op duidelijke wijze 
moeten gaan uitleggen aan vol-
wassenen en kinderen.
Donderdag 25 november werd 
de laatste steen van de restau-
ratie (een ontwerp van Joke Ver-
hoeven)  onder grote belangstel-
ling  gelegd door Thessa Ter-
ra (twee jaar) en Nik Terra (één 
jaar):  kleinkinderen van boer  
Nico Terra en zijn vrouw Truus. 
Onder de vele aanwezigen be-
vonden zich vrienden en familie, 
maar ook diverse leden van de 
Boerderijenstichting Noord-Hol-
land (Vrienden van de Stolp). De 
eerste spreker was Piet Verhoe-
ven, voormalig hoofd monumen-
tenzorg en archeologie in Alk-
maar. Hij sprak nu als bestuurs-
lid van genoemde boerderij-
enstichting. Het is een man met 
een groot netwerk, die als een 
soort directeur aan het hoofd 
stond van de restauratie. Hij 

strijdt voor het behoud van boer-
derijen. “Er zijn 20.000 boerderij-
en leeg komen te staan”, zo sprak 
hij. “Het boeren houdt dikwijls op 
en je krijgt dan leegstand. Vaak 
reed ik langs de Provinciale-
weg in Uitgeest en zag, dat daar 
een prachtige langstolpboerderij 
stond, die van ouderdom bijna in 
elkaar zakte. Wat zonde!” Hij zag 
beelden van hoe het na een res-
tauratie zou kunnen worden voor 
zich. ‘Ik moet er iets aan gaan 
doen’ besloot hij. De Terra’s zelf 
hadden als eens een verzoek om 
restauratie ingediend, maar kre-
gen nul op het rekest. Piet Ver-
hoeven ging om de tafel zit-
ten met Nico en Truus. Die wa-
ren in eerste instantie wat te-
rughoudend, maar werden toch 
hoe langer hoe meer enthousiast 
toen zij hoorden , dat Piet con-
tact ging zoeken met Maarten 
Koning van het bouwkundig ont-
werp- en tekenbureau Koning: 
een man met een naam op res-
tauratiegebied.

Subsidies
In begin 2008 kreeg de fami-
lie Terra een afwijzing voor een 
subsidie-aanvraag bij het Rijk. 
Maar na een herkansing eind 
2008 bij het ministerie leek er 
hoop te zijn. In mei 2009 werd 
er door het Rijk een fikse sub-
sidie toegekend. Maar vanwe-
ge het instorten van de melk-
prijs konden de Terra’s het res-
terende deel niet betalen. Vol-
gens Verhoeven leek het op een 
Grieks drama. Maar als een ge-
schenk uit de hemel werd er op 
een subsidieaanvraag bij de pro-

vincie met succes gereageerd. In 
mei van dit jaar stelde de pro-
vincie het geld ter beschikking. 
Namens de provincie sprak Sa-
cha Baggerman, gedeputeerde 
cultuur en cultuurhistorie. “Wij 
hechten grote waarde aan het 
behoud van ons historisch erf-
goed”, zo zei zij. “Het is mooi, dat 
wij de boeren Nico Terra en zijn 
zoon Harm Terra kunnen helpen 
deze bijzondere stolpboerde-
rij voor de provincie Noord-Hol-
land te behouden. Wij verwach-
ten, dat de boerderij tijdens de 
monumentendagen en fietsda-
gen te bezichtigen zal zijn. Op 
educatief gebied zullen onder 
meer scholieren gaan leren hoe 
het boerenbedrijf reilt en zeilt.” 
Harm Terra: “Ik heb er zin in om 
iedereen alles uit te leggen. Mij 
is reeds gebleken, dat kinderen 
geen idee hebben waar de melk 
nu precies vandaan komt. Melk 
staat bij de supermarkt en verder 
gaat het vaak niet.” Sacha: “We 
hadden in Noord-Holland 10.000 
stolpboederijen en nu nog maar 
5000, waarvan 10% een monu-
ment is.”    
  
Restauratie
Het Kooghuis is een bijzonde-
re boerderij en wordt langstolp-
boerderij genoemd, omdat het 
voorhuis zich naast de stolp be-
vindt. In het dubbele vierkant 
van de stolp heeft Maarten Ko-
ning behouden wat maar moge-
lijk was en het hoogstnoodzake-
lijke vernieuwd, met name lan-
ge smalle ronde palen, die wa-
ren verrot. Maarten: “In de eerste 
plaats gaat het er om het pro-
duct in stand te houden. Com-
mercie is niet het hoofddoel. Het 
gaat om de inhoud en de ver-
pakking. Het bouwen geeft vol-
doening. Wat het minst leuk is, is 
al het rekenwerk en de bureau-
cratie. Je bent vaak meer reken-
bureau dan tekenbureau.” Een 
deel van de oude vloer van de 
boerderij uit 1804 ligt onder het 
dak van het woonhuis om zo te 
kunnen worden bezichtigd door 
belangstellenden. Nico en Truus 
Terra, die nu nog in een woning 
naast Het Kooghuis wonen, gaan 
in februari naar het prachtig ge-
restaureerde voorhuis, waar-
van de houten wanden zijn ge-
schilderd in een mooie tint lin-
degroen. Oude traditionele ele-
menten zijn behouden, zoals 
een steunpaal vlakbij de toilet, 
de specifieke rode kleur voor de 
slaapkamer, glas en loodramen 
en mooie kozijnen met kraal-
lijsten. Nico en Truus lieten ge-
heel in stijl een mooie keuken en 
een moderne badkamer  plaat-
sen. De authentieke schouw in 
de woonkamer is geheel in de 
stijl van 1804.

De trapgevel
De trapgevel stond 62 centime-
ter uit het lood en stond op in-

storten. Heel bijzonder is het feit, 
dat eerst het dak in het midden 
is doorgezaagd en voorts zijn 
via allerlei spanbanden en ket-
tingtakels de gevel en het dak in 
twee weken tijd beetje bij beet-
je 50 centimeter teruggetrok-
ken. Uitvoerder Ed Kueter: “Dat 
wilde ik uiteindelijk helemaal al-
leen doen. Het was spannend, 
maar het is gelukt.” Truus Ter-
ra bedankte alle betrokkenen en 
zei onder meer tegen Verhoeven:  

“Wij hadden zelf nooit voor el-
kaar gekregen, wat jou lukte via 
jouw netwerk en allerlei connec-
ties. En ook zonder de inzet van 
de Vrienden van De Stolp van de 
Boerderijenstichting zou de res-
tauratie niet zijn gelukt.” Gree-
tje Plaisier sprak namens de mo-
numentencommissie Uitgeest. 
“Wij zijn ontzettend blij met de-
ze langstolpboerderij. Daar zijn 
er niet zo veel van in Noord-Hol-
land.  Op 22 januari 2001 kre-

gen wij een briefje: ‘Ome Jan is 
dood. Het Kooghuis staat leeg’. 
De Boerderijenstichting, die zo 
veel mogelijk boerderijen wil be-
houden, heeft één en ander toen 
ontzettend goed aangepakt. De 
gemeente Uitgeest heeft niet al-
tijd het geld voor een zo grondi-
ge restauratie. Maar deze gaf wel 
de eerste aanzet door een tech-
nisch rapport te maken. Stond 
er begin 2002 nog in de krant: 
‘Rijksmonument Het Kooghuis 

wordt gesloopt’, dan was het des 
te verheugender dat op 6 juni 
2009 het bericht doorkwam, dat 
er een vergunning was afgege-
ven voor het bouwen/restaure-
ren van de zo in verval geraak-
te stolpboerderij. 
En nu is het een aanwinst voor 
Uitgeest, mooi passend in het 
totaalbeeld van Noord-Holland 
waar stolpboerderijen  zo spe-
cifiek aanwezig zijn. (Marga 
Wiersma). 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

I N F O B U L L E T I N
1 december 2010

Voorkom bevriezing 
van uw afval
Om bevriezing van uw gft-afval te voor-
komen kunt u het best uw container op 
een beschutte plaats uit de wind zetten 
en deze met zo weinig mogelijk nat af-
val vullen. Zet uw container pas aan de 
straat op de dag dat hij geleegd wordt. 
Ook is het aan te raden om de nacht 
van tevoren de container in garage of 
berging te plaatsen. Zo kunnen bevroren 
resten al ontdooien. Probeer tijdens een 
vorstperiode zo min mogelijk afval aan te 
bieden. 
Voeg in elk geval geen zout of antivries-
vloeistoffen aan het afval toe. Deze mid-
delen hebben een negatieve invloed op 
het composteringsproces. Slaan op de 
container(deksel) helpt evenmin.

Inloopavond beleids-
nota archeologie
De gemeente organiseert op 13 decem-
ber a.s. vanaf 20:00 uur een inloopavond 
“(Concept)-Beleidsnota Archeologie ge-
meente Castricum 2011”, in De Vredeburg, 
Dusseldorperweg 64, Limmen. Tijdens de 
avond wordt een toelichting gegeven op 
de (Concept)-Beleidsnota Archeologie ge-
meente Castricum 2011 met bijbehorende 
bijlagen (archeologische waarderingskaart 
en (beleids)advieskaart (maatregelen-
kaart)). Aanwezigen kunnen vragen stel-
len over de nota en de bijlagen of daarover 
opmerkingen maken. De nota ligt sinds 22 
november ter inzage in de gemeentelijke 
locatie in Limmen en is te lezen op www.
castricum.nl. 

350 vrijwilligers in 
het zonnetje
Bijna 350 vrijwilligers uit de diverse ker-
nen van Castricum genoten afgelopen 
vrijdag tijdens de vrijwilligersbedank-
avond in theater De Dansende Duinen 
in Bakkum. De avond werd voor hen 
georganiseerd door de gemeente en de 
Stichting Welzijn Castricum, als dank 
voor hun fantastische inzet. Pianist Louis 
van Dijk en zijn dochter Selma van Dijk, 
zangeres en violiste, zorgden voor de 
muzikale omlijsting. 

Gemeente en Driessen 
tekenen samenwer-
kingsovereenkomst 
Zandzoom
Met het tekenen van een samenwer-
kingsovereenkomst hebben de gemeen-
te Castricum en Driessen Vastgoed BV 
afgelopen maandag een belangrijke stap 
vooruit gezet naar woningbouw in het 
gebied Zandzoom in Limmen. Lees meer 
over het project en de overeenkomst op 
de website > Actueel > Persberichten.

Voorzieningen blijven, sommige vergoedingen lager

Voorzieningen Minimabeleid 
aangepast
Op 18 november heeft de gemeenteraad 
van Castricum het minimabeleid aange-
past. In verband met de opgelegde be-
zuinigingen voor de komende jaren en de 
overschrijding van het budget in 2010, was 
het noodzakelijk om kritisch te kijken naar 

deze uitgaven. Belangrijk is dat de voorzie-
ningen ook na 2010 blijven bestaan, zij het 
dat sommige vergoedingen lager worden 
of een eigen bijdrage wordt gevraagd. Wat 
er precies verandert, leest u op de website 
(button Actueel > Persberichten). 

Agenda
Raadsplein
18 november 2010

De gemeenteraad vergadert op 2 december in het Clusius College in Castricum 
vanaf 19:30 uur. Op de agenda staan onder andere de volgende onderwerpen: 
 •  Bestemmingsplan Beverwijkerstraatweg Gasstraat te Castricum 
 •  Gebiedsvisie Zanderij
 •  Bespreken voorstel tot eerste wijziging van de gemeenschappelijke regeling 
  Veiligheidsregio Noord-Holland Noord
 •  Diverse Raadsvoorstellen/technische onderwerpen
 •  Bespreken amendement bij Bestemmingsplan Startingerweg 48 te Akersloot
 
Zie voor de volledige agenda en tijdstippen de website www.castricum.nl.

WWW.CASTRICUM.NL

Vervanging beschoeiing Roemersdijk 
(Akersloot) 01/12/10 tot en met 24/12/10
Op 1 december start de firma Beentjes uit 
Uitgeest met het vervangen van de be-
schoeiing Roemersdijk te Akersloot. Het 
gaat om: 
- Het kappen van een achttal bomen. Er 
worden weer enkele bomen teruggeplant. 
- Het vervangen van de bestaande houten 
beschoeiing. 
- Het aanleggen van een natuurvriendelijke 
oever ter plaatse van het recreatieveld. 
- Het draineren van het recreatieveld tbv 
wateroverlast bij hevige regenval.
De werkzaamheden nemen ongeveer 3,5 
week in beslag en er wordt gewerkt tussen 
7.00 - 17.00 uur. Dit is afhankelijk van de 
weersomstandigheden. De overlast voor de 
aanwonenden zal zoveel mogelijk worden 
beperkt. Voor het ongemak vragen wij be-
grip en medewerking.

Werkzaamheden Beethovensingel (Castri-
cum) 6/12/10 tot en met 17/12/10
Op 6 december 2010 start aannemer 
De Bie Wegenbouw uit Velserbroek met 
werkzaamheden aan de Beethovensingel 

te Castricum. Het asfalt op de kruising bij 
de Händelstraat/Soomerwegh wordt ver-
vangen door klinkers. De kruising met de 
Händelstraat wordt uitgevoerd in gele klin-
kers waardoor er een attentievlak ontstaat. 
De werkzaamheden duren ongeveer twee 
weken, afhankelijk van de weersomstan-
digheden. De direct betrokken bewoners 
worden over de werkzaamheden schrifte-
lijk geïnformeerd. 
Tijdens de werkzaamheden is doorgaand 
verkeer niet mogelijk en wordt omgeleid.

Vervanging beschoeiing Van Speyk-
kade (Castricum) 6/12/10 tot en met 
17/12/2010
Op 6 december 2010 start aannemer GP 
Groot uit Heiloo met het aanbrengen van 
een damwandbeschoeiing aan de Van 
Speykkade te Castricum. Onder de water-
lijn zijn grote holtes ontstaan waardoor het 
talud verzakt. De beschoeiing is nodig om 
het verder verzakken van het talud tegen te 
gaan. De werkzaamheden duren ongeveer 
twee weken, afhankelijk van de weersom-
standigheden.

Wegwerkzaamheden
Meer informatie over onderstaande wegwerkzaamheden kunt u krijgen bij 
dhr. J. Herling, tel. (0251) 661 169.



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

AAnvrAgen omgevings-
vergunning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend

181110 Speenkruidlaan 6 in Akersloot
	 Het	uitbreiden	van	de	woning
211110 Bakkummerstraat 66 in Bakkum
	 Het	plaatsen	van	een	dakopbouw	
	 op	de	berging
221110 Schoolweg 35 in Limmen
	 Het	plaatsen	van	een	dakkapel

Kerkweg	2	in	Limmen
Het	plaatsen	van	lichtreclame,	het	realiseren	van	een	
uitrit,	het	wijzigen	van	de	gevel	en	het	wijzigen	van	
de	indeling	op	de	begane	grond

AAnvrAgen ontheffingen
Burgemeester	 en	 wethouders	 maken	 bekend,	 dat	
met	 ingang	 van	 donderdag	 2	 december	 2010	 de	
volgende	aanvraag	om	ontheffing	van	het	bestem-
mingsplan	gedurende	2	weken	ter	inzage	ligt.
Binnenplanse	ontheffingen	op	grond	van	artikel	3.6	
lid	4		van	de	Wet	ruimtelijke	ordening

 Geelvinckstraat 43 in Castricum
	 Het	uitbreiden	van	de	woning

Burgemeester	 en	 wethouders	 maken	 bekend,	 dat	
met	 ingang	 van	 donderdag	 2 december 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

 Rijksweg 31a in Limmen
	 Het	vestigen	van	een	ijssalon,	broodjeszaak
 Heereweg 17 in Bakkum
	 Het	nieuwbouwen	van	een	woning	
	 (1e	fase)
 Geesterweg kad. A 2774 in Akersloot
	 Het	plaatsen	van	een	pontwachtershuisje		
	 (buko-unit)

Gedurende	de	inzagetermijn	kan	een	belanghebben-
de	mondeling	of	 schriftelijk	 zijn	 zienswijze	 indienen	
bij	de	gemeente.	Voor	het	indienen	van	een	monde-
linge	zienswijze	kunt	u	een	afspraak	maken	met	team	
BWB,	tel.	(0251)	66	1122.

verleende vergunningen
Bouwvergunning
231110 Plantraam 3 in Limmen
	 Het	wijzigen	van	de	gevel,	het	uitbreiden	
	 van	de	verdieping	en	het	plaatsen	van	een	
	 dakkapel.

Sloopvergunning
241110 Limmerweg 4 in Castricum
	 Het	slopen	van	de	gevel,	fundering	en	de		
	 binnenwanden.

Evenementenvergunning
Candlelight shoppen
Aan	 Stichting	 Dorpshart	 Castricum  is	 vergunning	
verleend	 voor	 het	 organiseren	 van	 het	 Candlelight	
shoppen	op	18	december	2010 	tot	21.00	uur	op	de	
Dorpsstraat.	De	Dorpsstraat	 is	 tussen	de	Overtoom	
en	de	Torenstraat	op	18	december	van	16.00	uur	tot	
22.30	afgesloten	voor	alle	verkeer	met	uitzondering	
van	voetgangers	en	calamiteitenverkeer.
Onthalen	Sinterklaas,	Het	Korte	Land
Aan	Basisschool	Toermalijn	 is	toestemming	verleend	
voor	het	afsluiten	van	Het	Korte	Land	 in	Castricum	
voor	 het	 onthalen	 van	 Sinterklaas	 op	 3	 december	
2010	van	08.00	uur	tot	09.00	uur.

Standplaatsvergunning
Standplaatsvergunning Vuurbaak Limmen
Aan	Vishandel	V.	Muijs	is	vergunning	verleend	voor	
het	 iedere	 vrijdag	 innemen	 van	 een	 standplaats	 op	
het	 parkeerterrein	 ten	 zuiden	 van	 de	 Vuurbaak	 te	
Limmen	voor	de	verkoop	van	Vis.

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).

Voorlopige voorziening
De	werking	van	een	besluit	wordt	door	indiening	van	
een	 bezwaarschrift	 niet	 opgeschort.	 Daarvoor	 kan,	
indien	onverwijlde	spoed	dat	gelet	op	de	betrokken	
belangen	 vereist,	 een	 verzoek	 om	 voorlopige	 voor-
zieningen	 worden	 ingediend	 bij	 de	 Voorzieningen-
rechter	van	de	Rechtbank	Alkmaar,	Sector	Bestuurs-
recht	(Postbus	251,	1800	BG	Alkmaar);	voorwaarde	
is	 dat	 tevens	 een	 bezwaarschrift	 is	 ingediend.	 Voor	
de	behandeling	van	zo’n	verzoek	 is	griffierecht	ver-
schuldigd.	

Wet geluidhinder
Verzoek	hogere	waarde	Wet	geluidhinder	Heereweg	
17	 te	 Bakkum.	 Bij	 de	 gemeente	 Castricum	 is	 een	
verzoek	 ingediend	 ter	 vaststelling	 van	 een	 hogere	
waarde	voor	de	nieuwbouw	van	één	woning	op	het	
perceel	Heereweg	17	 te	Bakkum	(gemeente	Castri-
cum).	De	geprojecteerde	woning	 is	gelegen	binnen	
de	geluidszone	van	de	Heereweg.
Alle	 wegen,	 met	 uitzondering	 van	 de	 30	 km/uur	
wegen,	zijn,	op	basis	van	de	Wet	geluidhinder,	voor-
zien	 van	 een	 geluidzone.	 Nieuwe	 geluidgevoelige	
bestemmingen,	zoals	woningen	die	binnen	een	der-
gelijke	zone	 langs	een	weg	zijn	gelegen,	dienen	op	
een	zodanige	afstand	hiervan	te	zijn	gelegen	dat	de	
geluidbelasting	niet	te	hoog	wordt	(de	zogenaamde	
‘voorkeursgrenswaarde’	 die	 de	 Wet	 geluidhinder	
stelt).

Uit	het	akoestisch	onderzoek	blijkt	dat,	als	gevolg	van	
het	wegverkeer	op	de	Heereweg,	een	hogere	geluids-
belasting	 optreedt,	 dan	 de	 voorkeursgrenswaarde	
van	48	dB	zoals	aangegeven	in	de	Wet	geluidhinder.	
De	geluidbelasting	op	de	voorgevel	van	de	woning	is	
echter	lager	dan	de,	in	de	Wet	geluidhinder	aangege-
ven	maximale	ontheffingswaarde.	
Het	college	van	burgemeester	en	wethouders	is	van	
plan	om	voor	de	woning,	op	grond	van	artikel	83	jo	
110a	van	de	Wet	geluidhinder,	 een	hogere	waarde	
vast	te	stellen	van	63	dB.

De	stukken	van	dit	ontwerpbesluit	liggen	vanaf	2	de-
cember	 2010	 gedurende	 zes	 weken,	 gedurende	 de	
openingstijden,	ter	inzage	op	de	gemeentelijke	loca-
tie	te	Limmen,	
Zonnedauw	4.	Om	de	stukken	buiten	de	openingstij-
den	in	te	zien	kunt	u	een	afspraak	maken	via	de	pu-
blieksbalie	van	 team	Bouwen,	Wonen	en	Bedrijven,	
tel.	(0251)	661	122.

Gedurende	deze	termijn	kunnen	door	belanghebben-
den	 zienswijzen	 worden	 ingediend.	 De	 zienswijzen	
dienen	bij	voorkeur	schriftelijk	 te	worden	 ingediend	
en	moeten	worden	gericht	aan	het	college	van	bur-
gemeester	en	wethouders	van	gemeente	Castricum,	
Postbus	1301,	1900	BH	te	Castricum.	Wij	verzoeken	
u	boven	aan	de	brief	te	vermelden	‘zienswijzen	ont-
werpbesluit	hogere	waarde	Wet	geluidhinder	Heere-
weg	17	te	Bakkum’.
Ook	het	indienen	van	mondelinge	zienswijzen	is	mo-
gelijk.	Hiervoor	dient	u	tijdig,	bij	voorkeur	uiterlijk	één	
week	voor	het	einde	van	de	ter	inzage	legging,	een	
telefonische	afspraak	 te	worden	gemaakt.	Meer	 in-
formatie:	mw.	N.	Schumacher.

voorzieningen minimabeleid 
aangepast
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	 november	 2010	 diverse	 maatregelen	 in	 de	
Beleidsnota	 Armoedebeleid	 gewijzigd	 heeft	 vastge-
steld.	 In	 deze	 nota	 zijn	 voorzieningen	 vastgesteld	
voor	mensen	met	een	laag	inkomen	zoals	bijzondere	
bijstand,	 het	 computerproject,	 de	 langdurigheids-
toeslag,	 kwijtschelding	 gemeentelijke	 belastingen,	
schuldhulpverlening	en	bijdragen	uit	het	Participatie-
fonds	(zie	ook	elders	op	deze	pagina).
In	verband	met	de	opgelegde	bezuinigingen	voor	de	
komende	jaren	en	de	overschrijding	van	het	budget	
in	2010,	was	het	noodzakelijk	om	kritisch	 te	 kijken	
naar	deze	uitgaven.	Belangrijk	 is	dat	de	voorzienin-
gen	ook	na	2010	blijven	bestaan,	zij	het	dat	sommige	
vergoedingen	 lager	 worden	 of	 een	 eigen	 bijdrage	
wordt	gevraagd.	Meer	informatie	leest	u	op	de	web-
site.	
De	wijzigingen	treden	in	werking	op	1	januari	2011.	
De	wijzigingen	 liggen	ter	 inzage		 in	de	 locatie	Zon-
nedauw	4,	Limmen.	Meer	informatie:	P.	v.	Linden,	tel.	
(0251)	661245.	

ActuAlisAtie verordeningen 
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Cas-
tricum	maken	op	grond	van	artikel	139	Gemeente-
wet	 bekend	 dat	 zij	 op	 23	 november	 2010	 hebben	
besloten	om:
1.	de	Bezoldigingsverordening	gemeente		 	
	 Castricum	vast	te	stellen;
2.	de	Rechtspositieregeling	voor	de	buitengewoon	
	 ambtenaar	van	de	burgerlijke	stand	van	de	
	 gemeente	Castricum	2010	vast	te	stellen.

Beide	 verordeningen	 liggen	 vanaf	 vandaag	 gedu-
rende	twaalf	weken	ter	inzage	bij	de	informatiebalie	
van	de	gemeentelijke	locatie	Limmen,	Zonnedauw	4	
te	Limmen.	De	verordeningen	treden	in	werking	met	
ingang	van	de	dag	na	de	bekendmaking	daarvan.

Castricum,	1	december	2010	

van 1930

sinds 1888
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