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

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

INSTAL
®

kerstkoor Kooriander. Het koor, 
dat niet aan alle 25 uitnodigin-
gen die het kreeg kan voldoen, 
gaat ieder jaar in kwaliteit voor-
uit. De zangcoach Ingrid Stijsiger 
heeft hard gewerkt om alle stem-
men mooi bij elkaar te krijgen, 
waardoor de zang harmonieus 
klinkt. Maar liefst 23 Christmas 
Carols staan op het programma. 
Hetty Spaanderman, secretares-
se en manager van het koor, ver-
telt: “Wij hebben voor het eerst 
een zangcoach, Ingrid Stijsiger is 
beroepszangeres, heeft conser-
vatorium zang gedaan en zingt 
onder meer in het het koor van 
de Nederlandse Opera, het Groot 
omroepkoor en het Nederlands 
kamerkoor. Zij stelt hoge ei-
sen aan ons. Wij moeten ontzet-
tend goed opletten.” ‘Weg met 
die platte vocalen’, zegt Ingrid 
vaak. Zo wil zij een mooie ‘ei’-  
en vooral een mooie ‘oe’-klank.” 
‘Let op je ademhaling, het mid-
denrif moet los worden gemaakt. 

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.

Kerstconcert met Kooriander

Uitgeest – Een echt kerstgevoel 
zal het publiek krijgen als ze op 
17 december naar de protestant-

se kerk aan de Castricummer-
weg gaan om het kerstconcert 
bij te wonen van het a-capella 

Schudden met de billen en maak 
een toetje of je iemand kust. Jul-
lie moeten meer spierbeheersing 
krijgen en achter in de keel zin-
gen. De klanken moeten als het 
ware uit je buik komen.’ 
Hetty: “En Ingrid laat ons ook lo-
pen, terwijl wij zingen. En dan 
kan je niet op je buurman of 
buurvrouw rekenen, maar moet 
je je eigen partij goed kennen.” 
Het is duidelijk. Het gaat dus al-
lemaal even intensiever en voor 
de mooie totaalklank doet ieder-
een zijn best tot het uiterste.
Het kerstkoor Kooriander be-
staat uit drie bassen, drie teno-
ren, twee alten en twee sopra-
nen (wegens vertrek zoekt men 
nog een tenor). Het a-capella 
koor treedt tien keer per jaar op. 
Er wordt tien keer per jaar gere-
peteerd in een ruimte naast de 
bibliotheek aan de Hogeweg op 
woensdagavond van 19.30 tot 
22.00 uur. 
Als Ingrid niet kan, komt haar 
man Roy Voogd voor haar in de 
plaats. Hij is dirigent, heeft ook 
conservatorium en wijst het koor 
vooral op de expressie naar het 
publiek toe. Het programma 
op 17 december bestaat uit 23 
Christmas Carols in het Engels 
en twee Spaanse. Bijzonder is 
wel dat de liedjes worden afge-
wisseld met harpspel van de Uit-
geester harpiste Jenny van Tol. 
Zij heeft  zelf muziek geschreven 
voor dit concert. De avond krijgt 
een extra dimensie door het op-
treden van drie solisten vanuit 
het koor: Inge Kleinfelder (so-
praan), Heleen Brondijk (alt) en 
Hetty Spaanderman (sopraan). 
Het bijzondere van het kerstcon-
cert is wel, dat alle koorleden zijn 
gekleed in kleding uit 1830. Al-
le kleding en alle hoedjes zijn 
door de koorleden zelf gemaakt. 

De koperen kronen verlichten de 
kerk met kaarslicht. 
Kaarten voor het sfeervolle kerst-
concert à 10 euro (inclusief één 
consumptie)  zijn te verkrijgen 
bij de boekhandel Schuyt, Mid-
delweg 139  te Uitgeest. Zie voor 
verdere informatie de website: 
www.kooriander.vpweb.nl. (Mar-
ga Wiersma).

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

Uitgeest

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

PROEFBOTERSTOL
500 gram  € 4,95

PROEFTULBAND € 3,95

DEZE WEEK

Kerstbestellijsten liggen voor u klaar in de winkels

Kerstexpositie 2010

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek. Tel./Fax: 023 - 5376227

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 11 december 2010 t/m zondag 2 januari 2011

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur

(buiten de expositie alleen volgens afspraak)
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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.

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
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06-53951836
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Vermist: Zanderijweg Castricum,  
zwart katertje, wit befje, witte buik 
en 4 witte sokjes, 7 mnd, Floris.

Inlichtingen: Vermiste en ge-
vonden dieren: 0251-658504. 
Kantoor: 072-5150071. Knaag-

dierencentrum: 072-5090234. In-
spectie: 0900-2021210. Vogel-
asiel: 075-6213737. Dierenambu-
lance: 0251-215454. Dierenasiel: 
072-5114861. Stichting Zwerf-
dier: 072-5612482. 

Burgerlijke stand Castricum
Aangiften huwelijken en part-
nerschappen:
26-11-2010: Krom, Niels G. en 
Bakker, Lisette, beiden wonende 
te Akersloot.
01-12-2010: Bakkum, René C.N. 
en Edith J. van Lewe, beiden wo-
nende te Castricum.
Huwelijken en partnerschap-
pen:
01-12-2010  Bais, Marco A. en 
Wong, Kam Y., beiden wonende 
te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
25-11-2010: Koopman, Bertus, 
oud 65 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met 

H.A.T.G. Bon.
30-11-2010: Sinning, Freerk, oud 
98 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd geweest met H. Weistra.
29-11-2010: Molenaar, Meindert, 
oud 78 jaar, overleden te Haar-
lem.
Wonende te Limmen:
27-11-2010: Castricum, Cornelia 
C.F.A., oud 55 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met J. Fokker.
30-11-2010: Bruin, Agatha G., 
oud 87 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met R. 
Band.
Wonende te Akersloot:
01-12-2010: de Jonge, Dirk 
M., oud 86 jaar, overleden te 
Akersloot.

Monique en Ylenia 
pakken culinair uit!
Limmen – Zaterdag 11 decem-
ber pakken Confusion Wines 
(Monique Meegdes) en De Itali-
aanse Kok (Ylenia Borsato) flink 
uit! Alles staat dan in het teken 
van culinair genieten en goede 
wijn in Vredeburg. Ruim tachtig 
wijnen uit de hele wereld zullen  
openstaan met daarbij heerlij-
ke Italiaanse specialiteiten. Con-
fusion Wines heeft in 2010 een 
aantal schitterende nieuwe wijn-
huizen geselecteerd waarvan de 
wijnen  open zullen staan om te 
proeven. Bodega Sottano uit Ar-
gentinië, Weltevrede Estate uit 
Zuid Afrika, Domaine Gravade 
uit Frankrijk (biologisch), Cave 
Ingersheim uit Frankrijk, Mundo 
uit Spanje (biologisch) en Vec-
cia Storia uit Italië. Maar natuur-
lijk ontbreekt ook het tophuis Vi-
na Casa Silva uit Chili niet op de-
ze avond. En een oude bekende, 
Domaine du Tariquet uit Frank-
rijk, zal prominent aanwezig zijn. 
Dit wijnhuis wordt door liefheb-
bers en kenners bewierookt. 
“Ja, ik ben familie van!”, roept 
Ylenia lachend. “Marco Borsato 
heeft één neef, en dat is toeval-
lig mijn man. Hij kwam naar Ne-

derland toen hij elf was; ik ont-
moette hem toen hij oma Bor-
sato bezocht in Verona, mijn ge-
boortestad. Koken is mijn pas-
sie; het eerste wat opvalt als je 
bij ons binnenkomt, is de kleine 
bank naast een hele grote tafel! 
Er moeten hier veel mensen kun-
nen eten; als ik iedereen rond de 
tafel heb, ben ik gelukkig. En 
daar hoort vanzelfsprekend ook 
een goed glas wijn bij! Dat ple-
zier in koken en hoe weinig tijd 
lekker koken kost; dat is wat wij 
willen overbrengen aan zoveel 
als mogelijk gepassioneerde le-
vensgenieters. Daarom vinden 
wij het geweldig om op 11 de-
cember samen te werken met 
Monique Meegdes van Confu-
sion Wines. Zij houdt ook van 
lekker koken en heeft een zeer 
grote passie voor wijnen.” 
Voor 8,50 euro zijn belangstel-
lenden een avond uit met culi-
naire en vinologische verrassin-
gen. Reserveren kan via info@
confusionwines.nl. het culinai-
re feest begint om 20.00 uur. Kijk 
voor meer informatie op www.
confusionwines.nl en www.itali-
aansekok.nl. 

Tv-opname in Café City
Castricum - Voor de grap een 
demo van je band insturen naar 
een muziekwedstrijd en dan 
worden geselecteerd. Het over-
kwam André Voebel die een de-
mo van zijn band Tripie instuur-
de naar de Top 2000 Covers op 
Radio 2. De bewerking van ‘Just 
can’t get enough’ van Depeche 
Mode vond de jury zo goed dat 

ze door zijn en er een reportage 
gemaakt wordt die te zien is op 
tv bij de NPS. Café City is don-
derdagavond 9 december het 
podium voor Tripie die tussen 
20.00 en 21.00 uur een paar co-
vers speelt. Publiek is welkom, 
de toegang is gratis. Vanaf 22.00 
uur een optreden van Blues from 
the Heart. 
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Boek over ervaringen Jan 
Hilarius in de gevangenis
Castricum - Wat gebeurt er als 
een heer op leeftijd opgeslo-
ten wordt in een penitentiaire 
inrichting? Jan Hilarius (1932), 
humanist, vrijdenker en vegeta-
riër, verbleef in 2008 vier maan-
den in Westlinge in Heerhugo-
waard. Dat gebeurde nadat de 
Hoge Raad hem één jaar gevan-
genisstraf waarvan acht maan-
den voorwaardelijk oplegde. 
Vanuit de inrichting verstuurde 
hij vlugschriften aan het thuis-
front en veertig daarvan zijn nu 
gebundeld. Detentievruchten 
kreeg het, in eigen beheer uit-
gegeven, boek als titel mee.
Jan Hilarius, een van de oprich-
ters van Stichting De Einder, be-
geleidde als vrijwilliger mensen 
met een doodswens. Aan een 
25-jarige vrouw uit Wervershoof 
verstrekte hij één van de bij de 
zelfdoding gebruikte medicijnen 
en dat was strafbaar, zo luidde 
het oordeel van de Hoge Raad. 
Maar daar gaat Detentievruch-
ten niet over. Hilarius schrijft 
over zijn ervaringen en overden-
kingen in de inrichting en over 
de ontmoetingen met medege-
vangenen. 

“Ze zijn luidruchtig, dragen over-
wegend oversized dure merk-
sportkleding en trekken, ook 
bij warm weer, een dikke capu-
chon over hun wenkbrauwen. 
Ze lopen bijna altijd in groeps-
verband en lachen veel om el-
kaar. De huidskleur is van kof-
fiebruin tot inktzwart.” De kleur-
lingen vormen zo’n 90% van de 
populatie. “Iedere gedetineer-
de behoort tot een groep op ba-
sis van taal, huidskleur of maat-
schappelijk niveau. Ik bleef een 
einzelgänger, de enige eenling 
en zo hoort het ook. Bovendien 
was ik uitzonderlijk omdat ik 
mijn misdaad pro deo verricht-
te, terwijl het normaal bij gevan-
genen om geldelijk gewin of ge-
weldpleging gaat.”    

Een aanbod van zijn advocaat 
om gratie te vragen na de ver-
oordeling, wees Hilarius van de 
hand. “De Koningin is niet ge-
kozen en ik wilde niet om een 
gunst vragen. Bovendien nam 
mijn nieuwsgierigheid naar het 
gevangenisleven toe. Ik liet mij 
mijn straf niet meer afnemen.”
Toen een Turkse man hoorde 
waarvoor Hilarius in de gevan-
genis verbleef, meldde hij dat 
Allah hulp bij zelfmoord afkeurt. 
Vervolgens werd Hilarius be-
dreigd door een groepje Turken. 
“Als ik hen passeerde maakten 
zij een gebaar met hun duimna-
gel over hun adamsappel. Aan-
vankelijk wist ik niet hoe ik dat 
moest aanpakken, tot het me 
begon te vervelen. Bij een vol-
gende confrontatie riep dat ik 
het adres van de vader van de 
aanstichter wilde hebben om te 
vertellen hoe hij als pestkop een 
opa dwars zat. Dat heeft gehol-
pen.” Aan een medegevangene, 

Een zelfportret. “Daar heb ik meer 
haar dan nu!”

Kerst- en 
wintermarkt
Bakkum – In de Clinghe op het 
terrein van Dijk en Duin wordt 
een kerst- en wintermarkt ge-
houden creatieve, kunstzinni-
ge en artikelen voor de kerst 
bij tien kramen. De markt wordt 
gehouden op 9 december van 
13.30 tot 16.00 uur. De kramen 
worden bemand door deelne-
mers van Reakt, Echt Bakkums 
Groen en Terre des Hommes. Al-
le producten zijn zelfgemaakt en 
worden tegen een schappelijke 
prijs verkocht. De opbrengst van 
de markt gaat naar de aanschaf 
van nieuwe materialen voor 
Reakt en naar het te organise-
ren carnavalsfeest volgend jaar.  

Programma 9 dec t/m 15 dec 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag, zaterdag & zondag 18.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
The Chronicles Of Narnia 3 - 3D

vrijdag & zaterdag 21.30 uur  
zondag 19.15 uur 
“De Eetclub”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 21.00 uur 

zaterdag & zondag 16.00 & 21.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Harry Potter 7 deel 1”
vrijdag & zaterdag 19.15 uur  

zondag 21.15 uur  
dinsdag 13.45 uur  

“Haar naam was Sarah”
zaterdag 11.30 & 16.00 uur 

zondag 16.00 uur 
woensdag 16.00 uur 

“MegaMind (NL) 3D”
zaterdag & zondag 11.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
“Dik Trom”

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 13.30 uur 

“Rapunzel (NL) 3D”
zaterdag & zondag 13.45 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Het Geheim” 

The Chronicles Of Narnia:
Voyage of the Dawn Treader
Edmund en Lucy zijn terugge-
keerd naar Engeland. Samen 
met hun neef Eustace worden 
ze in een magisch schilderij ge-
trokken, waardoor ze terugkeren 
naar Narnia voor hun volgen-
de fantastische avontuur. Een-
maal daar worden ze herenigd 
met koning Caspian aan boord 

van het machtige, koninklijke 
schip, The Dawn Treader, waar 
ze al gauw ontdekken dat ze in 
een gevaarlijke tijd zijn terecht 
zijn gekomen. Een onheilbren-
gende mist dreigt het magische 
land te overheersen en het is nu 
hun missie om Narnia tegen elke 
prijs hiertegen te beschermen.

Megamind Superschurk
3D animatiefilm van de makers 
van Shrek, Madagascar en Kung 
Fu Panda. Megamind, is mega-
grappig en een parodie op het 
superheldengenre. We volgen 

het verhaal van Megamind, de 
meest briljante slechterik die de 
wereld ooit gekend heeft. 

Maar ook de minst succesvolle!

die opviel door zijn afzijdige hou-
ding en grijs lang haar, vroeg Hi-
larius of de man beeldend kun-
stenaar was of dichter. De man 
ontkende lachend. “Ik ben een 
gewone crimineel.” 

Overeenkomsten tussen West-
linge en kamp Westerbork waar 
Hilarius als kind verbleef, een 
Roemeense zigeuner die de-
pressief van werken wordt en 
bij voorkeur over seks praat, be-
schouwingen over vrijdenken en 
vogelvrij denken, een Marok-
kaan die hem uitscheldt voor ou-
we lul, conflicten door leeftijds-
verschillen, maar vooral culture-
le verschillen; het komt allemaal 
aan de orde in het boek. Er zit 
echter geen volgorde in de ver-
halen en dat is wat verwarrend. 
Soms worden delen van teksten 
herhaald. Daarnaast is het jam-
mer dat de vlugschriften niet 
zorgvuldig zijn gecorrigeerd op 
interpunctie, spel- en stijlfouten. 
In Detentievruchten zijn een paar 
mooie gedichten opgenomen, 
een zelfportret en een aantal 
eenvoudige illustraties. De on-
dertitel van het boek is ‘Een kijk-
je achter het prikkeldraad rond 
een multiculti gemeenschap’. 

Hilarius bekritiseert de invloed 
van de islamisering op de sa-
menleving en sluit af: “De islami-
sering van de samenleving biedt 
de christenen nieuwe mogelijk-
heden. Samen sta je sterker. De 
vrijheden die de Nederlanders 
zich hebben eigen gemaakt, 
kunnen worden teruggedrongen 
door samenwerking van kerken 
en moskeeën. Men kan begin-
nen met het samen vieren van 
godsdienstige feestdagen. Sa-
men controleren of de schaapjes 
braaf zijn. Gelukkig heb ik geen 
toekomst meer.”
Het boek bevat 100 bladzijden. 
Belangstellenden kunnen het 
boek bestellen door overmaking 
van 15 euro op rekeningnummer 
1949085, t.n.v. J. Hilarius, o.v.v. 
Detentievruchten en het adres 
waarna het per post wordt ver-
zonden. (Anneke Zonneveld). 

Lezing landschapfotografie 
door Peter van den Berg
Bakkum - Tot vrijdag 31 de-
cember is in het bezoekerscen-
trum De Hoep de foto-exposi-
tie ‘Licht en water van Peter van 
den Berg nog te zien. De expo-
sitie bestaat uit prachtige foto’s 
van landschappen waarin water 
en licht een belangrijke rol spe-
len. Bezoekers reageren dan ook 
heel lovend. 

“Keuze van het juiste moment op 

de dag, het gebied en ter plaat-
se zijn tijdens de juiste weersom-
standigheden zijn cruciaal voor 
het resultaat”, aldus Van den 
Berg. Op zondag 12 december 
geeft hij twee keer, om 12.00 en 
14.00 uur, een lezing in de film-
zaal van De Hoep, Met behulp 
van beelden van zijn foto’s ver-
telt hij over zijn manier van foto-
graferen. Meer informatie: www. 
petervandenberg-fotografie.nl

Regio - iedereen die in de Wil-
librorduskerk in Heiloo naar 
een van de kerstvieringen gaat, 
wordt gevraagd een paar sokken 
en een paar handschoenen mee 
te brengen voor daklozen in Am-
sterdam. Er staat een mand in de 
Kerkstraat van het Willibrordus-
huis naast de Willibrorduskerk 
aan de Westerweg. Mutsen en 
sjaals mogen ook. 

Kerstactie
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I n f o b u l l e t i n
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
GAstOuDEROPvANG

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat, op grond 
van artikel 1.45 en 1.46 Wet kinderopvang en artikel 8b Beleidsregels 
werkwijze toezichthouder, is besloten de aanvraag tot registratie van de 
voorziening voor gastouderopvang van de heer A. Brakenhoff met de op-
vanglocatie Meidoornstraat 19 af te wijzen.

ONthEffINGEN sluItINGsuuR

De Burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat voor het jaar 2011, o.g.v. 
artikel 2.3.1.3 van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening), ontheffin-
gen van het reguliere sluitingsuur (23.00 uur) verleend zijn aan onder-
staande horecabedrijven voor de daarbij vermelde dagen / nachten en tij-
den: Café ’t Portiertje, Langebuurt 16; Café De Balken, Middelweg 13; Café 
Buona Sera, Langebuurt 14 / Boekdrukkerspad 2; Café De Bonte Vivant, 
Middelweg 180; Bierencafé Thijs, Langebuurt 7:
maandag t/m vrijdag tot 01.00 uur en zaterdag en zondag tot 02.00 uur. 
(In het kader van de ‘glijdende sluitingstijden’ geldt voor deze bedrijven 
die het horecaconvenant hebben ondertekend, in de nacht van zaterdag 
op zondag voor de duur van het convenant een ontheffing sluitingsuur 
van 02.00 tot 04.00 uur). Ristorante Pizzeria Le Mimose, Burgemeester 
van Roosmalenstraat 1: maandag t/m vrijdag tot 01.00 uur en zaterdag 
en zondag tot 02.00 uur. Restaurant De Eetkamer van Uitgeest, Hogeweg 
107: woensdag t/m zondag tot 24.00 uur. 
Restaurant ’t Havenrijk, Lagendijk 41; Restaurant ’t Schippersrijk, Lagen-
dijk 3: zondag t/m vrijdag tot 01.00 uur en zaterdag tot 02.00 uur;
Bob’s Saloon/Planet Bob’s, Westerwerf 1: maandag tot 02.00 uur, dinsdag 
t/m vrijdag tot 01.00 uur, zaterdag tot 04.00 uur en zondag tot 05.00 uur. 
Partycentrum Uitgeest, Westerwerf 1: maandag t/m vrijdag tot 01.00 uur 
en zaterdag en zondag tot 02.00 uur. Bob’s Last Resort, Westerwerf 3: zon-
dag tot 02.00 uur. Sport- en Tenniscentrum Uitgeest, Zienlaan 4: zondag 
tot 24.00 uur, dinsdag t/m vrijdag tot 01.00 uur en zaterdag en zondag 
(van zaterdag op zondag) tot 02.00 uur. Eetablissement ’t Stokpaardje, 
Sluisbuurt 47a: maandag tot 01.00 uur en donderdag t/m zondag tot 
01.00 uur. Pizzeria / Shoarma Grillroom De Pyramide, Prinses Beatrixlaan 
1B: maandag t/m vrijdag tot 01.00 uur en zaterdag en zondag tot 02.00 
uur. Dorpshuis De Zwaan, Middelweg 5: maandag, dinsdag, woensdag en 
donderdag van 23.00 tot 24.00 uur. De avonden/nachten van vrijdag op 
zaterdag, van zaterdag op zondag en van zondag op maandag van 23.00 
tot 01.00 uur. Bovendien geldt dat het schenken van alcoholhoudende 
dranken op bovengenoemde dagen (avonden/nachten) is toegestaan tot 
een half uur voor sluitingstijd. Tennisclub Uitgeest, Waldijk 1: maandag 
t/m vrijdag voor de normale tennisavonden (basisactiviteit) van 23.00 tot 
23.30 uur.

Aan deze ontheffingen zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het in-
dienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Een 
bezwaarschrift dient binnen zes weken na verzenddatum van de vergun-
ningen te worden ingediend en gericht te worden aan de Burgemeester.

ONtvANGEN AANvRAGEN OMGEvINGsvERGuNNING
OV 2010-023 Prinses Beatrixlaan 25-33 Wijzigen lichtbakreclame 
OV 2010-024 Prinses Margrietstraat 1 Plaatsen dakkapel

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden ver-
leend.

vAststEllING PROjEctBEsluIt Busch EN 
DAM 8, vERlENING BOuwvERGuNNING

Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend 
dat de gemeenteraad op 2 december 2010 een projectbesluit heeft vast-
gesteld voor het oprichten van vier woningen aan de Busch en Dam 8 te 
Uitgeest. De woonboerderij met vier woningen komt ter vervanging van de 
bestaande stolpboerderij.
Het vastgestelde projectbesluit en de verleende bouwvergunning met de 
daarop betrekking hebbende stukken liggen met ingang van vrijdag 10 de-
cember 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. U kunt deze 
stukken inzien bij: De receptie van het gemeentehuis aan de Middelweg 28 
te Uitgeest;  www.uitgeest.nl; www.ruimtelijkeplannen.nl

Beroepsmogelijkheid
Tijdens de periode waarin de stukken ter inzage liggen hebben de vol-
gende personen de mogelijkheid om beroep in te stellen: 
iedereen die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpprojectbesluit en ont-
werpbouwvergunning kenbaar heeft gemaakt;
belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat 
zijn geweest hun zienswijze over het ontwerpprojectbesluit en ontwerp-
bouwvergunning tijdig kenbaar te maken. 
Het beroepschrift moet binnen bovengenoemde termijn van zes weken 
zijn ingediend bij de Arrondissementsrechtbank te Haarlem, sector Be-
stuursrecht, Stationsplein 80, 2011 LM Haarlem. 

voorlopige voorziening
Het projectbesluit en de bouwvergunning treden in werking met ingang 
van de dag na afloop van de beroepstermijn. Bij de president van de Arron-
dissementsrechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, Stationsplein 80, 
2011 LM Haarlem kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden 
gedaan. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan treedt 
het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

tERINzAGElEGGING ONtwERP-
BEstEMMINGsPlAN MEERPAD
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat 
vanaf 10 december 2010 voor een periode van zes weken het ontwerpbe-
stemmingsplan Meerpad voor een ieder ter inzage ligt. 
Het plangebied ligt ter hoogte van de Langebuurt 9–17 en het Meerpad te 
Uitgeest. In het ontwerpbestemmingsplan wordt de bouw van 38 wonin-
gen met bijbehorende voorzieningen planologisch mogelijk gemaakt. De 
woningen vervangen de huidige bedrijvigheid die hier nu gevestigd is. 

ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en alle daarbij behorende stukken kunnen 
worden ingezien bij: De receptie van het gemeentehuis aan de Middelweg 
28 te Uitgeest; De website www.ruimtelijkeplannen.nl;
De gemeentelijke website www.uitgeest.nl. 
Tegelijkertijd met het ontwerpbestemmingsplan ligt het ontwerpbesluit 
Vaststelling hogere waarden ter inzage bij de gemeente Uitgeest en de 
Milieudienst IJmond.

zienswijzen 
Gedurende de periode dat het plan ter inzage ligt kan een ieder schrifte-
lijke zienswijzen naar voren brengen inzake het ontwerpbestemmingsplan 
Meerpad bij de Gemeenteraad Uitgeest, Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest. 
Ook bestaat de mogelijkheid om binnen de eerder genoemde termijn van 
zes weken mondeling uw zienswijze kenbaar te maken. Hiervoor kunt u 
een afspraak te maken met de behandelende ambtenaar via telefoonnum-
mer 0251 -36 11 54.

wEt GEluIDhINDER – hOGERE wAARDEN MEERPAD
De directeur van de Milieudienst IJmond maakt namens het dagelijks be-
stuur van de Milieudienst IJmond het volgende bekend.
Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan Meer-
pad te Uitgeest.

Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben ten behoeve van het be-
stemmingsplan Meerpad een verzoek om vaststelling van hogere waar den 
in het kader van de Wet geluidhinder ingediend bij de Milieudienst IJmond. 
Het hogere waarden besluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai van-
wege de snelweg A9.
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 het bestem-
mingsplan Meerpad te Uitgeest. 
Het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking hebbende stukken, ligt van-
af 10 december 2010 gedurende zes weken op werkdagen van 9.00 tot 
17.00 ter inzage bij de Milieudienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk 
en bij de receptie van het gemeentehuis van Uitgeest, Middelweg 28 te 
Uitgeest van maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 17.00 uur, vrijdag 
van 09.00 t/m 12.00 uur.
Binnen de bovenstaande termijn kan een ieder schriftelijk of monde-
ling 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 “Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmingsplan 
Meerpad”. Voor mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een afspraak 
maken met de Milieudienst IJmond, telefoonnummer 0251-263863.



pagina 10 8 december 2010

Simtouch de makkelijkste 
computer van Nederland

Castricum - “Op een eenvoudi-
ge manier computeren? Met de 
SimTouch is het mogelijk. Zelfs 
mensen die voorheen niets van 
een computer willen weten zijn 
razend enthousiast. De Sim-
Touch werkt met een gebruiks-
vriendelijk aanraakscherm, zo-
dat de computer ook zonder 
toetsenbord en muis te bedie-
nen is. De duidelijke stap-voor-
stap instructies brengen de ge-
bruiker precies waar ze willen 
zijn. Eenvoudiger kan het niet.”
Aan het woord is Agaath v.d. 
Berghe die de SimTouch in Cas-
tricum introduceert. Er wordt 
een informatiedag gehouden 
op donderdag 16 december in 
Geesterhage, Geesterduinweg 3 
in Castricum van 10.00 tot 16.00 

Tuincentrum Baltus-Wölcken
“Kerstbomen bijzonder 
mooi en niet duurder”
Castricum - “Het weer van af-
gelopen jaar was perfect voor 
de groei van kerstbomen. Dank-
zij het koude voorjaar hebben 
de kerstbomen de tijd gehad om 
rustig te groeien. Daardoor zijn 
ze eigenlijk allemaal mooi vol en 
hebben ze geen rare uitschie-
ters.” Kweker Ton Wölcken van 
Tuincentrum Baltus-Wölcken is 
blij met de grote voorraad kwali-
teitsbomen die hij met zijn vrouw 

Mariëlle heeft ingekocht. “In te-
genstelling tot berichten dat de 
kerstbomen flink in prijs geste-
gen zouden zijn, kunnen wij ze 
aanbieden voor dezelfde prijs als 
vorig jaar.”
De Nordmann uit Denemarken is 
te koop verschillende hoogten en 
er zijn verschillende maten spar-
ren van eigen grond. Met of zon-
der kluit. Kleine boompjes kun-
nen de kinderkamer, de hal of de 

Ook een Audi winnen?

Primera daagt iedereen uit!

Regio - Wie nu een staats-
lot koopt bij Primera Fidelio in 
Heemskerk of Primera Geester-
duin in Castricum maakt kans op 
een Audi! Jos de Boer van Fidelio 
vertelt: “Het maakt niet uit waar 
een staatslot wordt gekocht, 
want de kans om een grote prijs 
te winnen blijft hetzelfde. Maar 
wat wel heel veel verschil maakt 
is dat de ene winkel verder niets 
doet voor zijn klanten en een an-
der juist heel veel. Primera Gees-

terduin in Castricum en Primera 
Fidelio in Heemskerk zijn zulke 
winkels. Daar krijgt men bij elk 
heel staatslot of vijf eenvijfde lo-
ten met jackpot een droompak-
ket cadeau!” 
Dit droompakket bestaat natuur-
lijk uit kans op alle prijzen van de 
Staatsloterij met een Jackpot van 
19,9 miljoen. Maar dan: kans op 
een van de drie nieuwe Audi’s 
A1! En er is meer. Bij het huren 
van een film bij Videoland op de 

keuken opsieren en de middel-
grote en grote bomen doen het 
goed in grotere ruimten. Er zijn al 
bomen te koop vanaf 7,50 euro. 
De Nordmann kenmerkt zich 
door zijn stevige takken en niet 
prikkende naalden. Het is een 
sterke boom die nauwelijks tot 
geen naalden loslaat. De spar 
doet het goed als die ruim-
schoots voorzien wordt van wa-
ter en niet dicht bij een warmte-
bron wordt geplaatst. 

Ton: “Wie een boom koopt zon-
der kluit kan het beste vijf cen-
timeter van de onderkant van 
de stam af laten zagen, zodat 
de voet een verse opening heeft 
voor de opname van water. En ik 
zaag de boomstammen op maat 
voor een waterreservoir.” Ver-
der heeft het tuincentrum fraaie 
planten met rode bessen die 
Kerstmis op kunnen vrolijken. 
En er zijn bovendien winterhar-
de violen te koop met een lange 
bloeitijd, ze bloeien tot eind ju-
ni. Het tuincentrum is open van 
maandag tot en met zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. De komen-
de periode ook op zondag open 
van 11.00 tot 17.00 uur. Het adres 
is Beverwijkerstraatweg 200 in 
Castricum. Voor informatie kan 
men bellen met: 0251- 654577. 

uur. Iedereen is welkom vrijblij-
vend kennis te komen maken 
met dit handige computersy-
steem.
“De SimTouch heeft veel moge-
lijkheden”, vervolgt Agaath. “En 
elke mogelijkheid is bereikbaar 
in een paar eenvoudige stap-
pen. Internetten, e-mailen, vi-
deoberichten versturen, beeld-
bellen, tekst verwerken, internet-
bankieren, een digitaal fotoal-
bum of spelletjes spelen; het kan 
allemaal. De SimTouch heeft een 
aanraakbediening met duidelij-
ke knoppen en alles in begrij-
pelijk Nederlands. De kracht van 
SimTouch is het bedieningsge-
mak, de uitgebreide ondersteu-
ning met het SimServiceAbon-
nement. Het onderhoud aan de 
computer wordt door SimPC ver-
zorgd en de computer wordt be-
veiligd tegen virussen en spam. 
Alle gegevens worden veilig op-
geslagen in een digitale kluis. 
Er is een telefonische helpdesk 
voor alle vragen. Daarnaast is er 
een heldere gebruikershandlei-
ding en vindt men op de compu-
ter stap-voor-stap instructiefilm-
pjes voor alle hoofdfuncties. En 
dan tot slot krijgt men drie jaar 
garantie met service aan huis.” 
Bel voor informatie Agaath v.d. 
Berghe: 06-51085114. 

Europassage Heemskerk is de 
tweede film helemaal gratis, een 
bon voor gratis vuurwerk van 
Hairshop Cor en een waardebon 
voor Mc Donalds op de Parallel-
weg in Beverwijk. 
Hairshop Cor in Heemskerk be-
staat dit jaar veertig jaar als 
vuurwerkspecialist. “Daarom ge-
ven zij dit jaar, naast tien procent 
korting, gratis vuurwerk weg”, 
vervolgt Jos. “Via de staatslo-
ten van Primera en bij internet-
bestellingen. Kijk voor meer in-
formatie www.hairshopcor.nl. Bij 
Videoland op de Europassage 
krijgt men een tweede film gratis 
mee naar huis. “Er zijn geruch-
ten geweest dat Videoland fail-
liet zou zijn, maar niets is minder 
waar. De hoofdleverancier ging 
ten onder, maar daar heeft Vide-
oland verder niets mee te ma-
ken. Men kan hier films huren 
en kopen en ze hebben mooie 
cadeaubonnen. Videoland is 
springlevend!” 

Primera Fidelio is te vinden op 
de Beethovenstraat 7 in Heems-
kerk, Primera Geesterduin Gees-
terduin 71 in Castricum. 

Tweetalige opleidingen 
Willem Blaeu erkend
Regio - Op 3 december heb-
ben vier visitatoren van het Eu-
ropees Platform de tweetalige 
opleidingen havo en vwo van het 
Willem Blaeu geïnspecteerd. Er 
vonden gesprekken plaats met 
de schoolleiding, met de coördi-
natoren van de tweetalige oplei-
dingen, met de leerlingen, de le-
raren en de ouders. Daarnaast 
werd een veelheid aan lessen 
bezocht. Het eindoordeel kon de 
commissie al aan het eind van de 
dag geven: positief. 
De commissie trof een goede 
sfeer aan bij de docenten en bij 
de leerlingen, maar was vooral 
onder de indruk van het niveau 
dat de leerlingen in het gebruik 
van de Engelse taal bereiken. 
OSG Willem Blaeu telt vier do-
centen voor wie Engels de moe-
dertaal. Naast hen is een achttal 
leraren door de Cambridge Uni-
versity gediplomeerd voor het 
geven van hun vak in het Engels.

Het certificaat dat bij het eind-
oordeel van de commissie hoort, 
wordt in januari 2011 uitge-
reikt. Met deze erkenning mag 
het Willem Blaeu zich voortaan 
TTO-school noemen. Hiervoor 
was de school nog een Junior-
TTO-school. Het Willem Blaeu is 
in 2002 met tweetalig onderwijs 
begonnen. Op het vwo is steeds 
100% van de leerlingen geslaagd 
voor het International Baccalau-
reate. Op de havo gaat in 2011 
de eerste generatie tweetalige 
leerlingen op voor het examen. 
Leerlingen die de tweetalige op-
leiding hebben gevolgd, komen 
vaak terecht op Engelstalige op-
leidingen in Nederland of gaan 
studeren in het buitenland. Zij 
zijn sterk Europees en internati-
onaal georiënteerd.
OSG Willem Blaeu is te vinden 
op de Robonsbosweg 11 in Alk-
maar. Bel voor nadere informatie 
Ber Leurink: 06-28931937.

Calorie bestaat jaar; mee-
praten over nieuwe plannen
Castricum - Dinsdag 14 de-
cember begint om 19.45 uur een 
feestelijke bijeenkomst van CA-
Lorie bij Libra Energy, Heemste-

derweg 14 in Castricum. Aller-
eerst presenteren de verschil-
lende werkgroepen zich, waarna 
de wethouder van economische 

zaken en duurzaamheid Christel 
Portegies het woord neemt. Dan 
is het tijd voor een discussie en 
wordt gevraagd naar ideeën voor 
het komende jaar met al doel dat 
Castricum zichzelf in 2030 van 
energie kan voorzien. De bijeen-
komst wordt besloten met een 
hapje en drankje. Deelnemers 
wordt gevraagd een boek mee 

te nemen dat inspireert en het 
op de boekentafel neer te leg-
gen voor anderen. De aanwezi-
gen worden gevraagd iets mee 
te brengen om de feestvreug-
de te verhogen; drankje, hapje of 
koekje? Men kan op deze avond 
bovendien lid worden. Kijk voor 
meer informatie op www.calori-
eenergie.nl. 

Limmen - Een cursus Eerste 
Hulp Bij Ongelukken start op  
woensdagavond in de brand-
weerkazerne. Start begin febru-
ari. Voor aanmelding of meer in-
formatie: H. v.d. Linden, tel.: 072-
5051929, e-mail: heleenvander-
linden@quicknet.nl,  

Ehbo Limmen
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Kwaliteitsproducten 
rechtstreeks uit Italië
Heemskerk - De feestdagen 
staan weer voor de deur en dat 
betekent traditioneel topdrukte 
bij de firma Smeraglia. Het be-
drijf aan de Lijnbaan 77 levert al 
vele jaren een groot assortiment 
Italiaanse wijnen en levensmid-
delen. Rechtstreeks vanuit Ita-
lië worden de kwaliteitsproduc-
ten direct aan de klant geleverd, 
zodat men op eenvoudige wijze 
de specialiteiten uit de Italiaan-
se keuken in huis kan halen. Het 
assortiment van de firma Smera-
glia leent zich ook uitstekend om 
te verwerken in een kerstpakket 
of relatiegeschenk.
Wie kent ze niet, de befaam-
de panettones uit Italië. Een ge-
baksoort die het midden houdt 
tussen brood en cake, rond 
van vorm en hoog gebakken in 
een luchtige deegstructuur met 
vruchtjes. Van oudsher wordt de 
panettone vooral gegeten rond 
kerstmis, maar natuurlijk is de-
ze lekkernij het hele jaar een 
aanrader. De firma Smeraglia 
heeft maar liefst 40 verschillen-
de soorten panettones in het as-
sortiment. Standaard zijn de pa-

nettones verpakt in een fraaie 
kartonnen doos, maar sinds kort 
zijn er ook enkele soorten ver-
krijgbaar in een luxe transparan-
te geschenkverpakking. 
Dat Italië een echt wijnland is, 
behoeft geen nadere uitleg. De 
laatste tijd is met name het zui-
delijke deel van het land popu-
lair. De firma Smeraglia heeft 
een mooi assortiment wijnen uit 
streken elders in Italië, recent 
is daar een aantal wijnen uit de 
provincie Campania aan toege-
voegd. En wat te denken van de 
grote verscheidenheid aan pas-
ta’s van goede kwaliteit bij voor-
beeld, De Cecco,Barilla et cetera 
en niet te vergeten de verse pas-
ta’s met truffelvulling of een vul-
ling van pompoen. Nieuw zijn de  
verse sausen  van truffel, pesto, 
kaas en funghi porcini .
Thuis een uitgebreide maal-
tijd bereiden is weer helemaal 
in, bij Smeraglia vindt men de 
complete Italiaanse keuken on-
der één dak. Van speciale salami 
en hamsoorten tot versproduc-
ten als buffelmozarella en ande-
re kaassoorten. Alle producten 

‘Wie bouwt meest duurzame woning Nederland?’
Regio - Natuhome heeft een in-
novatief en creatief bouwproces 
ontwikkeld waarbij duurzaam-
heid centraal staat en FSC hout 
een belangrijke rol speelt. Om de 
bouw en ontwikkeling van duur-
zame woningen met design-
uitstraling te stimuleren, heeft 
Natuhome de competitie ‘Wie 
bouwt de meest duurzame wo-
ning van Nederland’ uitgeschre-
ven, en hierop zijn briljante in-
zendingen ontvangen. “We zijn 
bezig met de toekomst”, aldus 
Jasper J.M. Zwemmer, eigenaar/
directeur van Natuhome. Op 
woensdag 15 december wordt 
de award in Kasteel Assumburg 
in Heemskerk tussen 14.00 en 

15.30 uur uitgereikt door oud-
minister Loek Hermans, tegen-
woordig voorzitter van MKB Ne-
derland en lid van de Eerste Ka-
mer. Er zijn zes bedrijven geno-
mineerd voor de prestigieuze ti-
tel: WVTTK architecten (Eind-
hoven), Dura Vermeer, Libella-
huis (Nieuwegein), Nulwoning 
(Groenlo), Faro architecten (Lis-
serbroek/Zutphen) en IQOON-
woning (Heerhugowaard). Bur-
gemeester Han ter Heegde van 
Heerhugowaard en Ir.Jörg Blass 
(directielid van Nibe) beslist op 
woensdag 15 december wie de 
titel ‘Meest duurzame woning 
van Nederland’ mag dragen.
Natuhome heeft de prijs in het 

leven geroepen, vanwege haar 
betrokkenheid bij het milieu. Na-
tuhome staat voor goedkoper en 
sneller bouwen zonder faalkos-
ten. Extreem energiezuinig, dus 
goed voor de portemonnee. Er 
wordt onder meer gebruik ge-
maakt van cradle to cradle mate-
rialen, dus ook op de langere ter-
mijn veel beter voor mens, dier 
en Moeder Aarde. Het gezonde, 
extreem innovatieve en creatie-
ve bouwproces van Natuhome 
is toe te passen voor duurzame 
woon-zorg, woningen, bestaan-
de gebouwen, kantoren, utili-
teit, recreatiewoningen en wo-
nen op het water. Zie ook www.
natuhome.nl.

Kerstman bij Bobs Bomen

Castricum - Afgelopen week 
is de verkoop van de populaire 

Nordmann kerstboom bij Bobs 
Bomen weer van start gegaan. 

Het was meteen gezellig druk. 
Ook dit jaar kan de boom weer 
uitgezocht worden onder het ge-
not van een glas glühwein. Voor 
de kinderen is er warme choco-
mel voor. “We zijn er weer hele-
maal klaar voor”, zegt Bob, “En 
we hebben er allemaal weer veel 
zin in. Het is gewoon heel gezel-
lig. Om het nog wat extra gezel-
lig te maken, komt zaterdag 11 
december de kerstman weer op 
bezoek. Voor de kinderen heeft 
hij een kleine verrassing mee-
genomen.” Bobs bomen is ieder 
dag geopend van 10.00 tot 18.00 
uur. Op zaterdag vanaf 9.00 uur 
en ook op zondag 12 en 19 de-
cember. Bobs Bomen is te vin-
den op de Verlegde Overtoom, 
naast Dorpshuis de Kern.

Decemberopruiming 
bij glazuur aardewerk
Akersloot - Met de feestda-
gen en het einde van het jaar in 
zicht begint glazuur aardewerk 
in Akersloot met opruimen. Tot 
en met 18 december krijgt men 
tien procent korting op artike-
len in de winkel aan de Juliana-
weg 71-A.
De liefhebber van bijzonder en 
origineel servies en aardewerk 
weet glazuur aardewerk te vin-
den. Was het voorheen als par-
ticulier alleen mogelijk om via de 
webshop te bestellen, dit voor-
jaar opende glazuur haar winkel 
en showroom aan de Julianaweg 
in Akersloot. Een enkel bord of 
juist een uitgebreid servies, de 

vaste collecties van Jars Céra-
mistes, Marchand de Couleurs 
en Rachel Dormor bieden volop 
mogelijkheden voor op tafel. 

In deze feestmaand zijn er naast 
de glazuur cadeaubonnen ook 
aparte winter- en kerstcadeau-
tjes verkrijgbaar, zoals leuke gla-
zen en kleine lichtpotjes. 
Glazuur aardewerk is elke vrij-
dagmiddag geopend van 13.30 
tot 18.00 uur en op de zater-
dagen 11 en 18 december, van 
11.00 tot 16.00 uur. De 10% kor-
ting geldt alleen in de winkel 
(niet op bestellingen en op arti-
kelen van Rachel Dormor).

staan overzichtelijk opgesteld 
in het bedrijfspand aan de Lijn-
baan 77, waar een deel van het 
magazijn als winkel is ingericht. 
De medewerkers van het be-
drijf adviseren iedereen graag bij 
hun keuze of bij het samenstel-
len van een mooi geschenk en/
of culinair cadeaupakket. 

Enkele malen per jaar reist men 
af naar Italië om daar zelf nieu-
we contacten te leggen met pro-
ducenten en leveranciers en om 
nieuwe producten direct te keu-
ren en in te kopen. De klanten 
van de firma Smeraglia blijken 
in de loop der jaren zelf steeds 
meer kennis van zaken te heb-
ben gekregen en veelal weet 
men precies wat de beste keu-
ze is. Het bedrijf speelt daarop in 
door uitsluitend topkwaliteit in 
te kopen en het assortiment re-
gelmatig uit te breiden op basis 
van nieuwe trends. Via de websi-
te www.smeraglia.nl kan de klant 
een eerste indruk krijgen van de 
producten, vooral de panettones, 
die er worden verkocht. Wie het 
complete assortiment wil bekij-
ken, bezoekt het bedrijfspand in 
Heemskerk, geopend op maan-
dag tot en met vrijdag tussen 
9.00 en 13.00 uur. Op afspraak 
ook na 17.00 uur geopend.
Smeraglia, importeur van Ita-
liaanse wijnen en levensmid-
delen, Lijnbaan 77 te Heems-
kerk. Kijk voor meer informatie 
op www.smeraglia.nl of bel met 
0251 247204.

PvdA wil jongeren stem 
geven in de gemeente
Castricum - “De PvdA ziet 
graag dat jongeren actief en ge-
organiseerd kunnen deelnemen 
in de gemeentelijke politiek. Een 
van de mogelijkheden daartoe is 
het instellen van een Jeugdraad, 
een inmiddels beproefd mid-
del dat in vele gemeenten tot te-
vredenheid van alle betrokke-
nen functioneert.” Om deelne-
ming  te bereiken, heeft PvdA op 
2 december een initiatiefvoor-
stel ingediend. “Het doel van een 
Jeugdraad is om niet langer over 
de jongeren te beslissen maar 
samen met hen.” 
Initiatiefnemers Ada van der 
Veen en Fiona Arens hopen op 
veel enthousiasme bij de andere 
politieke partijen in de raad. “De 
Jeugdraad wordt geen politieke 
debatclub of een kopie van de 
gemeenteraad, maar wordt een 
adviserend orgaan van de Ge-
meente op het gebied van jon-

gerenbeleid en aanverwante za-
ken (zoals huisvesting, uitgaan, 
onderwijs, recreatiemogelijk-
heden). De Jeugdraad kan ge-
vraagd en ongevraagd advies 
uitbrengen aan de gemeente-
raad of college van Burgemees-
ter en Wethouders.” 
Beoogd wordt jongeren van ver-
schillende leeftijdsgroepen, op-
leidingsniveaus en kernen te 
verenigen in de Jeugdraad. Sa-
menwerking met scholen, ver-
enigingen en het jongerenwerk 
in de gemeente is hierbij van 
groot belang. Vele van deze or-
ganisaties hebben hun mede-
werking al toegezegd indien de 
Jeugdraad door de gemeente-
raad wordt ingesteld. 
Op 6 januari wordt het voorstel 
voor de eerste keer besproken 
in de raad. Het gehele voorstel 
is te vinden op www.castricum.
pvda.nl. 
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Sensationele schoonheid 
tijdens komende kerstdagen  
Heemskerk - Met diamanten 
en goud genieten van de luxe 
van kaviaar? Stralend aan het 
kerstdiner zitten en jeugdig het 
nieuwe jaar in? Het kan allemaal. 
Bij schoonheidssalon Sensati-
onail wordt gewerkt met Abso-
luCaviar crème & AbsoluCaviar 
ooggel. Diamond perfecte kris-
tallen versterken de schoonheid 
van de huid. Goud: Het geheim 
voor celvernieuwing. Kaviaar: De 
bron van energie! Dit alles zit rij-
kelijk in de nieuwste crème van 
het merk Ingrid Millet. Speci-
aal voor de kerst krijgt men een 
goudkleurige leren juwelenbox 
cadeau bij aankoop van Absolu 
crème en ooggel. 

Nog even snel de huid een op-
peper geven voor de kerst? Dat 
kan met de microdermabrassie, 
waarbij huidverjonging en ver-
betering plaats zal vinden, de 
huid beter doorlaatbaar wordt 
voor eventuele voedingstoffen 
door de nieuwste Mesotherapie 
zonder naalden! Al na één be-
handeling zal de huid er jonger 
en stralender uit zien. 
Tijdens de decembermaand 
krijgt men bij aankoop van de 
complete verzorgingslijn van In-
grid Millet, aangepast aan het 
huidtype, de tweede behande-
ling ter waarde van 159 euro 
gratis. Op zaterdag 18, en zon-
dag 19 december bij Sensatio-
nail een mini-treatment gege-
ven waar men zich telefonisch 
voor kan opgeven. De kosten 

zijn 19,95 euro. Na een ontspan-
nende 30 minuten durende be-
handeling van Ingrid Millet en 
een korte kleuranalyse wordt 
men opgemaakt. Er wordt advies 
gegeven over hoe men zich het 
beste en mooiste op kan maken 
tijdens de feestdagen. 
Men ervaart de voordelen van 
Youngblood 100% minerale, met 
UV bescherming, een huidver-
beterende en verzorgende ma-
ke-uplijn, die zelfs na een mi-
crodermabrasie, lift en laserbe-
handelingen gebruikt kan wor-
den. Ook voor acne, eczeem en 
rosaceahuid is dit zeer geschikt.
Kijk voor meer informatie op 
www.sensationail.nl. 

Sensationail, Trudy van Balen, De 
Visserstraat 21B in Heemskerk. 
Behandelingen alleen na telefo-
nische afspraak: 06 250290482.

Prachtige kerstbomen bij 
Tuincentrum Frits Janssen 
Akersloot - Afgelopen week be-
gonnen Dennis Janssen en zwa-
ger Ron weer aan hun jaarlijkse 
vaste rit richting het Sauerland , 
om daar ‘hun’ kerstbomen te ha-
len. In alle vroegte om 5.00 uur 
vertrokken zij uit Akersloot om 
zo rond 9.00 uur hartelijk ont-
vangen te worden door de fami-
lie Korte in Niederhelden/Repe-
tal. Zij waren nog druk bezig met 
de laatste bomen om te zagen 
van het land. Verser kan haast 
niet. Nadat alle bomen waren 
omgezaagd en ingepakt kon het 

laden beginnen. Een goede proef 
voor de nieuw aangeschafte au-
to met open laadbak. De laatste 
boom lag nog maar net op de 
aanhanger, toen mevrouw Korte 
riep dat het eten klaar was. Zo’n 
heerlijke Duitse maaltijd gaat er 
na hard werken wel in! Even ge-
zellig natafelen met familie Korte 
want deze zijn geen onbekenden 
voor ze. Vader Frits begon al ruim 
25 jaar geleden aan zijn eerste rit 
naar familie Korte en zoon Den-
nis zet deze traditie graag voort.  
Waarom toch steeds weer zo’n 

lange tocht maken? Het ant-
woord is simpel: “Omdat we 
verzekerd willen zijn van mooie 
en verse bomen, want kwali-
teit staat hoog in ons vaandel. 
Wij willen dat, net als onze bo-
men, heesters en vaste planten, 
ook onze kerstbomen perfect 
zijn. Geen kerstbomen dus van 
de groothandel, maar gewoon 
onze eigen verse bomen”, aldus 
Dennis. Bij Frits Janssen heb-
ben de klanten een grote keu-
ze, van de gewone kerstspar, de 
blauwspar, de Servische spar tot 
de Nordman; van klein tot groot, 
gezaagd, met kluit of in pot. Keu-
ze genoeg.

Als de gewenste boom eenmaal 
gekozen is, kunnen de klanten in 
de sfeervolle kerstafdeling nog 
allerlei originele kerstspulletjes 
uitzoeken. Dennis: “De mensen 
zullen verbaasd zijn over het as-
sortiment aan leuke kerstartike-
len, dat in onze kerstafdeling te 
zien is. Kerstballen, versiering, 
verlichting, accessoires en zelfs 
aan een kerstcadeautje voor de 
hond of kat is gedacht. En na-
tuurlijk de bekende kerstster-
ren en azalea’s tot de cyclamen, 
hyacinten en kerststukjes. Te-
vens ruime keuze uit decoratie-
materiaal om zelf stukjes te ma-
ken. Tuincentrum Frits Janssen is 
te vinden op Klein Dorregeest in 
Akersloot. 

Keurslagerij Snel en Siem Kuijper 
groenten en fruit slaan handen ineen

Limmen - John de Boer van 
Keurslagerij Snel werd een beet-
je overvallen door de medede-
ling dat de groentewinkel van Ed 

en Siem Kuijper door omstan-
digheden moet stoppen. Limmen 
zou zo een van zijn laatste vers-
speciaalzaken in groenten en 

fruit verliezen. Siem Kuijper werd 
vervolgens benaderd en John 
bood hem een vorm van samen-
werking aan. En Siem heeft het 
aanbod aangenomen. 

In de pas verbouwde winkel van 
Keurslagerij Snel wordt zeer bin-
nenkort opnieuw de handen uit 
de mouwen gestoken om ruim-
te vrij te maken voor de specia-
liteiten van groenteboer Kuijper, 
zoals kant en klaarmaaltijden, de 
vermaarde soepen van restau-
rantkwaliteit, panklare groenten, 
stoofpeertjes en rabarber. En na-
tuurlijk de fruit- en rauwkostsa-
lades. John de Boer: ,, We hel-
pen elkaar op deze manier. Het 
is een mooie aanvulling op ons 
eigen assortiment en zo blijft de 
fantastische kwaliteit van groen-
tehandel Kuijper voor Limmen 
behouden!” 

‘Speel eens met vuur’ 
start nieuwe cursus
Castricum - In januari start er 
een nieuwe cursus ‘Versterken 
van persoonlijke kracht’ door 
trainingsbureau ‘Speel eens met 
vuur’. Dit bureau wil mensen sti-
muleren om hun hart te volgen. 
Met het oprichten van hun  trai-
ningsbureau ‘Speel eens met 
vuur’ gaven John van Dongen en 
Wendy van den Brand daarin zelf 
het goede voorbeeld. 

Theaterimprovisatie vormt een 
belangrijke basis voor de cursus 
van ‘Speel eens met vuur’. Het is 
niet toevallig dat Van den Brand 
en Van Dongen belang hechten 
aan theater. De twee kennen el-
kaar via de Castricumse toneel-
groep Expressie. Beiden zagen 
in hoeveel theater kan bijdragen 
aan het blootleggen van verbor-
gen eigenschappen. 

“Met theateroefeningen kun je 
op een veilige manier experi-
menteren met gedrag dat je in 
het dagelijks leven niet vertoont”, 
aldus Van den Brand. “Daar blijkt 
vaak veel energie bij vrij te ko-
men. Je mogelijkheden worden 
vergroot. Je levenspad wordt 

verbreed. Dat is interessant voor 
iedereen die meer uit zijn leven 
wil halen, niet alleen voor men-
sen die op de planken willen 
staan.” 
Dat de methode werkt, blijkt wel 
uit de reacties van cursisten die 
reeds een cursus volgden. “Door 
deze cursus heb ik de inspiratie 
weer in mezelf gevonden”, was 
één reactie, “Een echte aanra-
der”, noemde een ander na af-
loop. En: “Zoveel stappen ge-
maakt in een paar weken.”

Naast theater, behandelt het duo 
ook iedere avond een stukje the-
orie. In zes avonden worden de 
volgende onderwerpen behan-
deld: de theorie van de vier ele-
menten, bewust worden van 
kwaliteiten en valkuilen, bewust 
worden van dromen en wensen, 
doorbreken van belemmerende 
overtuigingen en nieuwe wegen 
inslaan. 

De nieuwe cursus start 5 janua-
ri en vindt plaats op zes woens-
dagavonden van 19.30 uur tot 
22.30 uur. Voor meer informatie: 
www.speeleensmetvuur.nl. 

Thema Alzheimer Café 
dementie en geldzaken
Castricum - Op dinsdag 14 de-
cember is er een Alzheimer Café 
in Castricum. Het onderwerp is 
dit keer dementie en geldzaken. 
Wanneer men lijdt aan een vorm 
van dementie, wordt het zelf-
standig omgaan met geld en het
regelen van bankzaken steeds 
lastiger. Het is fijn wanneer de-

ze handelingen overgenomen 
kunnen worden door een naas-
te die men kan vertrouwen. Niet 
zelden besluit men om over te 
gaan tot het aanstellen van een 
bewindvoerder. Het is goed om 
zich van te voren te laten infor-
meren over wat een bewindvoer-
der in een dergelijke situatie kan 

betekenen en wat de gevolgen 
zijn van een dergelijk besluit. Dit 
keer is mevrouw Mr. M. Weimar 
- Helsloot, hoofd bewindsbureau 
van de Rechtbank Haarlem, be-
reid gevonden om de aanwezi-
gen over alle ins en outs te in-
formeren. De bijeenkomst vindt 
plaats in Sans Souci,.Sans Sou-
ci 113 Castricum. Aanvang 19.30 
uur tot 21.00 uur. Iedereen is 
welkom, toegang én het eerste 
kopje koffie zijn gratis. Aanmel-
den is niet nodig. Meer informa-
tie: 06-33631872.
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FC Uitgeest zet drie 
vrijwilligers in zonnetje
Uitgeest – Tijdens de algeme-
ne ledenvergadering van FC Uit-
geest, die vrijdag in het clubhuis 
werd gehouden, werden enkele 
leden gehuldigd als Lid van Ver-
dienste door het bestuur. “Het is 
van de vereniging een goed ge-
bruik om op deze wijze de gro-
te groep vrijwilligers te bedan-
ken voor hun inzet voor de ver-
eniging en de jeugd van FC Uit-
geest”, aldus voorzitter Jack 
Zwarthoed. “Zonder deze groep 
vrijwilligers kan de vereniging 
niet goed functioneren en bij een 
vereniging van meer dan dui-
zend leden zijn deze vrijwilligers 
o zo belangrijk. Daarnaast blijft 
het bestuur een beroep doen op 
nieuwe aanwas. Ouders van kin-
deren of andere belangstellen-
den zijn altijd welkom.”

Het waren Alie de Wildt-Teeren-
stra, Annie Nijman-Konijn en 
Joop Rijnsburger die werden be-
noemd als Lid van Verdienste. 
Alie en Annie hebben een lange 
staat van dienst als clubhuisme-
dewerkster. Joop, ooit begonnen 
als activiteitenmedewerker, werd 
al snel jeugdsecretaris.
Daarnaast is Joop de initiatief-
nemer geweest van het Kle-
dingfonds. Daarnaast was hij 
ook enkele jaren redacteur van 
het clubblad en is daarnaast 
nog medewerker van het club-
huis. “Het bestuur is blij met de-
ze trouwe medewerkers, maar 
hoop daarnaast op nieuwe in-
stroom”, besluit Zwarthoed. Be-
langstellenden kijken op www.
fcuitgeest.nl voor meer informa-
tie.

De plaquette wordt door voorzitter Jack Zwarthoed uitgereikt aan An-
nie Nijman-Konijn en Joop Rijnsburger. Alie de Wildt-Teerenstra kon 
niet aanwezig zijn.

Eric Ott weer één met zijn R6

Uitgeest - Op het circuit van Al-
mería in het zuiden van Span-
je is Eric Ott weer verenigd met 
zijn Yamaha YZF-R6. Tijdens de 
Speedweek van Wilco Zeelen-
berg kon hij weer aan de mo-
tor wennen na een blessuretijd 
van 3.5 maand. Zijn pr van 2008 
stond op 1.44.9 en dat heeft hij 
nu net niet gehaald. De snelste 
tijd van 2010 was voor Eric in Al-

mería 1.45.2, wat wel weer snel-
ler was als 2009 (1.45.4). Een van 
de laatste sessies was een wed-
strijdje. Eric werd derde achter 
twee 1000cc motoren. Racing-
team Edwin Ott motoren gaat in 
2011 uitkomen met Alex Ott in 
het ONK op de Yamaha YZF-R1 
in de Dutch Superbikes. Eric Ott 
in de KNMV Cup op de Yamaha 
YZF-R6 in de Supercup 600.

Time Square houdt een 
open eindejaarsrepetitie

Uitgeest - Musicalkoor Time 
Square houdt op maandag 13 
december vanaf 20.00 uur in de 
Zwaan een open repetitie. Zij 
nodigen iedereen uit om samen 
het jaar 2010 extra feestelijk en 
muzikaal af te sluiten. Het pro-
gramma bestaat uit een open 
repetitie van 20.00 tot 21.00 uur 
waarbij Time Square iedereen 
een voorproefje geeft van één 
van de nieuwe muziekstukken 
van de jubileumshow waarmee 

ze in 2012 het theater in zullen 
gaan. Daarnaast wordt een mu-
sicalklassieker ten gehore ge-
bracht. Om 21.00 uur gaat de bar 
open. Er is ook een presentatie 
van de nieuwe website. Alt of 
bas en op zoek naar een uitda-
ging? Op 13 december kan men 
meer informatie krijgen over 
het lidmaatschap van dit koor 
waar kwaliteit hoog in het vaan-
del staat. Voor meer informatie: 
www.timesquare.nl. 

Uitgeest - De politie heeft in de 
nacht van zondag op maandag 
een verdachte aangehouden na 
een inbraak aan de Westerwerf. 
Eerder die nacht kwam er een 
melding binnen dat er ingebro-
ken werd aan de Westerwerf. 
Toen agenten arriveerden, ging 
de verdachte er in een auto van-
door. De achtervolging werd in-
gezet en even na 3.00 uur werd 

Aangehouden na inbraak

Uitgeest - Zaterdag 11 decem-
ber komen Jan en Katrein naar 
de poppenkast van Kinder-
vreugd. Ook deze keer beleven 
zij weer een spannend avontuur. 
Kinderen kunnen het zien om 
14.00 uur en het duurt tot 15.00 
uur. Voor kinderen van leden is 
het gratis en wie nog niet lid is, 
betaalt 1,00 euro. Zie ook www.
speeltuinuitgeest.nl of mail naar 
speeltuinuitgeest@hotmail.com.

Jan en Katrein

Uitgeest - Op zaterdag 11 de-
cember zijn er weer breakdan-
celessen vanaf 10.00 uur in het 
clubgebouw van Kindervreugd. 
Het duurt tot 11.30 uur. Om lek-
ker te kunnen breakdancen is 
het belangrijk om goede kleding 
aan te doen.

Breakdance

Uitgeest - Zaterdag 11 decem-
ber is er weer een halve nacht 
klaverjassen bij Stormvogels aan 
de Niesvenstraat. Er worden vijf 
rondes gespeeld. Het klaverjas-
sen begint om 19.00 uur. Er zijn 
weer diverse prijzen te winnen 
met het kaarten en in de loterij. 

Klaverjassen 
bij Stormvogels

Uitgeest - Maandagochtend 
vanaf 9.30 uur heeft er een ra-
darcontrole plaatsgevonden aan 
de Provincialeweg. Van de ruim 
1400 passanten reden er 37 te 
hard. De hoogst gemeten snel-
heid was 103 kilometer per uur. 
De politie wil weggebruikers er 
op attenderen dat het levensge-
vaarlijk is om deze snelheden te 
behalen op een ochtend dat veel 
wegen spekglad kunnen zijn 
door het winterse weer. 

Snelheidscontrole

de auto leeg aangetroffen op de 
Baron de Coupertin in Hoofd-
dorp. Na een zoektocht in sa-
menwerking met collega’s en 
politiehonden van Amsterdam-
Amstelland werd er op het dak 
van een schuur een man aange-
troffen. 
Deze persoon, een 24-jarige man 
uit Utrecht, werd door de politie 
aangehouden.

   

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
PROEF DE GEZELLIGE KERSTSFEER...
De donkere dagen voor Kerstmis, met veel feestelijke lekkernijen !
Van woensdag tot woensdag:

KERSTBOOMKOEKJES
opeten... of tóch in de boom ? per zakje € 2,50 !!
Dit weekend:

Pakje KERSTKRANSJES *groot of klein*
bereid met roomboter en amandelen van €5,50 voor € 4,75 !!
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Herdertjestocht en 
kerstboom versieren
Castricum – Net zoals vorig jaar 
zet de parochiegemeenschap De 
Goede Herder met de Pancrati-
uskerk een negen meter hoge 
kerstboom neer op het kerkplein 
van de Pancratiuskerk. Dit jaar 
wordt de boom nog groter. Ie-
dereen kan zaterdag 11 decem-
ber tussen 
15.00 uur en 17.00 uur een wens 
in de boom te hangen. Er is een 
hoogwerker aanwezig om ook 
boven in de boom de versier-
selen op te hangen. Er is war-
me chocolademelk en de kerk 
is open. Voor en door kinderen 
worden kerstliedjes gezongen. 
De kerststal is dan nog leeg. 
De herdertjestocht is op vrijdag-
avond 10 december. Alle kin-
deren zijn (met lichtjes) wel-

kom om 16.45 uur op het kerk-
plein van de Pancratiuskerk. 
Om 17.00 uur begint de Herder-
tjestocht door het dorp richting 
Zanderij waar een ster zal schij-
nen. De herders worden ontvan-
gen met een kampvuur, drinken, 
soep en broodjes. Bij het kamp-
vuur wordt een verhaal voorge-
lezen en er worden versierselen 
gemaakt om de volgende dag op 
te hangen in de kerstboom op 
het kerkplein. Om 19.30 uur kun-
nen de ouders de kinderen op-
halen bij de boshutten aan het 
Scoutingpad. Ook voor hen staat 
er iets warms klaar. Om 20.00 
uur is de bijeenkomst afgelopen. 
Aanmelden voor de Herdertjes-
tocht kan via werkgroep.gezins-
vieringen@gmail.com.

Politie gaat markt op 
tegen fietsendiefstal
Regio - Fietsendiefstal is een 
speerpunt voor de Politie Noord-
Holland Noord. De politie kan 
tips geven over het registreren 
van het kostbare karretje. Dit is 
van groot belang teneinde een 
als vermist opgegeven terugge-
vonden fiets terug te kunnen ge-
ven aan de eigenaar. “De politie 
controleert regelmatig fietsen”, 
vertelt Paul Patist van de Politie 
Duinstreek. “Dat betekent toe-
zicht bij plaatsen waar veel dief-
stallen voorkomen.” Belangrijk is 
dat er door de fietseigenaar alles 
aan wordt gedaan om fietsdief-
stal te voorkomen. “Goede sloten 
beperken de kans op diefstal”, 
vervolgt Patist. “Haal een extra 
kettingslot zowel door het frame 
als aan een vaste plek. Maak 
waar mogelijk gebruik van een 
bewaakte stalling. Is er geen be-
waakte fietsenstalling voorhan-
den, zet de fiets dan bij een ter-
ras, bushalte of andere plek waar 
veel wachtende mensen er zicht 
op hebben. Zet de fiets, brommer 

of scooter ‘s avonds of ‘s nachts 
niet op een onverlichte plaats. 
Als de fiets, brommer of scooter 
in uw schuur of berging wordt 
gezet, zorg dan voor een goed 
slot op die deur. Laat geen waar-
devolle spullen achter in fietstas-
sen. Koop een fiets alleen bij de 
vakhandel, het risico is anders 
groot dat men eigenaar wordt 
van een gestolen fiets die la-
ter terug moet worden gegeven. 
Check de nieuwe aankoop op de 
site van het Rijksdienst voor het 
Wegverkeer. Hier staan alle fiet-
sen waar aangifte van diefstal te-
gen is gedaan. Noteer van alle 
fietsen het framenummer. Dit is 
eigenlijk, met de eventueel aan-
wezige Tag-code het belangrijk-
ste opsporingsmiddel. Daarnaast 
merk, kleur en eventueel de Tag-
protectorcode of bewaar het ver-
zekeringsbewijs voor deze gege-
vens, ook al is dat verlopen.” 
Tag is een beveiliging tegen dief-
stal die ‘ergens in de fiets’ is ach-
tergelaten bij de productie.  

All that Christmas jazz
Castricum - ‘Al dat kerst-gedoe’ 
is de vrije vertaling die het kerst-
concert van Connection mee-
krijgt. Dit jaar staat het Castri-
cumse koor op de planken met 
het Jos van Beest Trio en zange-
res Mariëlle Koeman. Connec-
tion en het Jos van Beest Trio 
bieden hun publiek een afwis-
selende en muzikale avond aan. 
Het gospelkoor uit Castricum 
heeft zich door de jaren heen 
steeds meer gespecialiseerd in 
het kerstrepertoire en de jazzpi-
anist Jos van Beest behoeft geen 
introductie. Dirigente Rolien Eie-
kelenboom staat garant voor ho-
ge kwaliteit, want met minder 
neemt ze geen genoegen.

De kerstconcerten worden ge-
geven in de hervormde kerk in 
Castricum op zaterdag 18 en 
zondag 19 december. Het con-
cert begint om 20.00 uur. De toe-
gangsprijs inclusief koffie in de 
pauze is 11 euro. Kaarten zijn 
te koop bij Boekhandel Laan en 
The Read Shop. Daarnaast via 
tel.: 0251-653658 of email phil-
lipsonam@casema.nl. 
Het is mogelijk om een kerstar-
rangement te boeken in ‘t Eet-
huysje met voorafgaand aan het 
concert een verrassingsmenu 
en ook bij Grand Café het Oude 
Raadhuis kan van een kerstar-
rangement gebruik gemaakt 
worden.

Erwin von der Meer gast 
bij 100 van Castricum
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Castri-
cum is Erwin von der Meer uit 
Bakkum gast. Presentator Pe-
ter van Raalte praat met Von der 
Meer vooral over vlieghinder. Na 
een carrière in de chemische in-
dustrie werd Erwin von der Meer 
in 2003 voorzitter van het PVRC, 
het Platform Vlieghinder Regio 
Castricum. In die hoedanigheid 
toont hij zich een fel tegenstan-
der van de expansiedrift van de 
luchtvaartsector. Hij trad toe tot 
de Tafel van Alders, maar verliet 
deze weer toen hij constateer-
de dat hij als bewonersvertegen-
woordiger niet serieus genomen 
werd. De uitzending is op don-

derdag 9 december van 21.00 tot 
22.00 uur. Herhaling op zondag 
12 december van 12.00 tot 13.00 
uur. Foto: Combi Loek Anderson.

Castricum – Op maandag 13 
december wordt van 19.30 tot 
20.30 uur een meditatie gehou-
den die in teken staat van Kerst-
mis. Opgeven bij Monique Schil-
ler 0251-657911. Kosten 7 eu-
ro, locatie Van Speykkade 61 in 
Castricum.

Kerstmeditatie

Castricum - Bij Klaver Vier zijn 
handgemaakte colliers en arm-
banden te koop. Deze siera-
den zijn ontworpen door Neder-
landse kunstenaars en de hou-
ten kralen zijn handbeschilderd 
bij een sociaal verantwoord pro-
ject in India. 

De sieraden zijn te verkrijgen in 
verschillende kleuren en uitvoe-
ringen. De verzilverde colliers 
zijn te verstellen en kunnen zo-
wel lang als kort gedragen wor-
den. Klaver Vier is te vinden op 
de Dorpsstraat 45a in Castricum.

Sieraden bij
Klaver Vier

Akersloot – Op vrijdag 17 de-
cember vindt de oecumenische 
kerstsamenzang plaats in de 
protestantse kerk in Akersloot. 
Aanvang 19.30 uur en georgani-
seerd door de gezamenlijke ker-
ken. Medewerking zal worden 
verleend door het Interkerkelijk 
Koor Recreation uit Beverwijk. 
Dit koor bestaat uit achttien zan-
gers en zangeressen die weke-
lijks repeteren onder inspireren-
de leiding van dirigent en pianist  
Eibert de Vries. 
Naast de piano wordt het koor 
ook ondersteund door drums en 
bij speciale gelegenheden ook 
door basgitaar en dwarsfluit. Na 
afloop is er koffie, thee of choco-
lademelk. De opbrengst van de 
collecte is voor ‘Akersloot helpt 
Afrika’.

Kerstsamenzang

Kerstconcert Shosholoza en
Phonation in hervormde kerk
Akersloot - Twee Akersloter ko-
ren, Shosholoza en Phonation, 
geven hun jaarlijkse kerstcon-
cert in de Nederlands hervorm-
de kerk aan het Dielofslaantje in 
Akersloot op 10 december. 
Het dameskoor Shosholoza tim-
mert aan de weg met een reper-
toire van Afrikaanse liederen. 
Deze avond zingen zij liedjes uit 
hun repertoire, afgewisseld met 
kerstliederen. De mannen van 

Phonation zorgen met hun fijne 
samenzang weer voor een uitge-
breid, divers en kwalitatief hoog-
staand programma. 

Het concert begint om 20.00 uur. 
In de pauze is er koffie en na af-
loop glühwein of warme choco-
lademelk. De toegang is gratis. 
Een donatie kan aan het einde 
in een speciale bus worden ge-
stopt.

Castricum - In vreugdevolle da-
gen, maar ook bij het afscheid 
van een geliefde heeft het da-
meskoor Pancratius meege-
werkt. Ook bezoekers van de zie-
kendagen in Castricum en Hei-
loo kennen het dameskoor. 

Sinds enige tijd moet het koor de 
heer Boogers missen, die 19 jaar 
het koor heeft geleid, maar met 
Ank van Baar {dirigente}en Wen-
dy Leonards {organiste} is weer 
een frisse start gemaakt. 

Dat wil het koor laten horen in 
de jubileummis van 12 decem-
ber om 10.00 uur. Want dames-
koor Pancratius bestaat 50 jaar. 

Na de mis is er gelegenheid tot 
feliciteren, bij  koffie en natuur-
lijk een traktatie.  

Dameskoor Pan-
cratius 50 jaar

Stoppen met roken
Castricum - Voor rokers die 
echt willen stoppen, maar daar 
de grootste moeite mee hebben 
is er goed nieuws. Huisarts Bui-

tenhuis organiseert een bijeen-
komst voor mensen die willen 
stoppen op 9 december vanaf   
20.00 uur in de huisartsenprak-
tijk aan het Kortenaerplantsoen 
46, Aanmelden: tel.: 652289.



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
8 december 2010

Gemeentelijke loca-
ties eerder gesloten
In verband met de kerstbijeenkomst voor 
medewerkers zijn op woensdag 15 de-
cember alle gemeentelijke locaties (Zon-
nedauw, Limmen; De Loet, Castricum; 
Schulpstet, Bakkum) geopend tot 15:30 
uur.

OV-Taxi wordt 
Regiotaxi
Met ingang van 12 december 2010 
wordt in Noord-Kennemerland de OV-
taxi uitgevoerd door een nieuwe ver-
voerder; BIOS-groep. De OV-Taxi krijgt 
dan ook een nieuwe naam: Regiotaxi. 
U kunt uw ritten gewoon blijven bestel-
len op het vertrouwde telefoonnummer 
0900-8878. Lees meer op de website: 
button Actueel.

Werk aan de weg 
Herstraatwerkzaamheden Jan van  
Nassaustraat (Castricum) 06/12/10 tot 
en met 24/12/10
Deze week wil aannemer De Bie We-
genbouw uit Velserbroek starten met 
het volgende werk aan de Jan Van Nas-
saustraat: nieuwe straatklinkers van de 
rijweg en trottoirs en het aaanbrengen 
van een inrit thv huisnummer 25. Tijdelijk 
is doorgaand verkeer niet mogelijk.
De werkzaamheden duren ongeveer 
twee weken, maar zijn afhankelijk van 
het weer. Meer informatie: dhr. J. Her-
ling, tel. (0251) 661 169.

Burger AED wint 
Publieke Veiligheid 
Award 2010
Het project Burger AED heeft de Publieke 
Veiligheid Award gewonnen. Het project 
is een initiatief van de Veiligheidsregio 
Noord-Holland Noord (VR NHN), be-
doeld om in de regio in samenwerking 
met de gemeenten een netwerk van 
AED-apparaten en burgerhulpverleners 
te realiseren. De gemeente Castricum is 
één van de Noord-Hollandse gemeenten 
die actief bij het project is betrokken, met 
inmiddels 30 AED-apparaten. Met de 
Burger AED kunnen burgerhulpverleners 
bij gevallen van een hartstilstand binnen 
zes minuten de belangrijkste taken uit-
voeren: 112 bellen, starten met reanime-
ren en het hart een eerste schok geven 
met een Automatische Externe Defibrilla-
tor (AED. Lees voor meer informatie het 
persbericht op onze website ( > Actueel).

Wmo-journaal op Radio Castricum 105:

Wat brengt de WMO ons in 2011?

Inspiratiebijeenkomst voor ondernemers op 24 november
Duurzaam inkopen en leveren voor ondernemers 

Praten over Bestemmings-
plan Strandgebied

Wat biedt het nieuwe jaar de gemeente 
en haar Wmo-klanten? De gemeenten 
zetten een belangrijke ontwikkeling in, 
waarbij het probleem waarmee een bur-
ger kampt meer centraal komt te staan 
in de dienstverlening door de gemeen-
ten. Tot nu toe werd er bij het zoeken 
naar een oplossing vooral gedacht van-
uit het aanbod van bestaande voorzie-
ningen. Deze compensatieplicht van 
de gemeente blijft bestaan, maar straks 
komt de vraag van de burger centraal te 
staan: wat is voor deze burger nodig om 
volwaardig aan de maatschappij te kun-

nen deelnemen? Hoe gaat de gemeente 
Castricum om met deze beleidsbijstelling, 
ook wel De Kanteling genoemd? Wat 
gaan de burgers ervan merken? 

Deze vragen stelt Radio Castricum jour-
nalist Willem Seignette aan wethouder 
Bert Meijer en Wmo-raadvoorzitter IJm-
te van Gosliga tijdens het Wmo-journaal 
van december. Het interview wordt uit-
gezonden op 9 december van 19:00 tot 
20:00 uur op Radio Castricum 105 en 
daarna nog een aantal keren herhaald. 
Op de website leest u meer. 

Waarom wil ik als onderneming duur-
zaam inkopen? Hoe kan ik duurzaam in-
kopen? Hoe kijkt de gemeente Castricum 
aan tegen duurzaamheid en hoe vertaalt 
zich dat in het inkoopbeleid? 
25 ondernemers uit Castricum bezoch-

ten op 24 november de ‘Inspiratiebij-
eenkomst over duurzaam inkopen en 
Leveren’ waar deze vragen aan de orde 
kwamen. 
U leest er meer over  op de website (> 
Actueel > Persberichten). 

De gemeente wil een nieuw Bestem-
mingsplan Strandgebied opstellen, dat 
het strand, strandplateau en parkeer-
terrein omvat. In dit bestemmingsplan 
worden alle eerder genomen beslui-
ten, zoals overnachten in strandhuisjes, 
vier ‘jaarrond’paviljoens, herinrichting 
strandplateau fase 1 en vele kleine wijzi-
gingen verwerkt. Daarnaast leven diver-
se nieuwe wensen en visies omtrent dit 
gebied. Wie zijn visie of wensen hierover 

naar voren wil brengen, kan dat doen 
tijdens de Raadsactiviteit op 9 decem-
ber in het Clusius College. Daarna wordt 
een kadernota opgesteld, die de basis 
vormt voor het nieuwe Bestemmingsplan 
Strandgebied. 
Wilt u de 9e aanwezig zijn, neemt u dan 
z.s.m. contact op met de griffie (tel: 
(0251) 661 277 / 370). 
Nadere informatie: dhr. F.G. Post, tel: 
(0251) 661 160; frankpost@castricum.nl.

Agenda
Raadsactiviteiten
9 december 2010

20:00 – 21:30 Zandzoom: 
 Korte toelichting op bestemmingsplan en  exploitatieplan 
 Gelegenheid voor insprekers (bijvoorbeeld indieners van 
 zienswijzen) opvatting kenbaar te maken
21:30 – 23:00  Discussiebijeenkomst tbv nader op te stellen kadernota 
 Strandgebied

WWW.CASTRICUM.NL



AAngevrAAgde vergunningen
* Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u 
inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zon-
nedauw 4.

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen. 
181110 Stationsweg 8 in Castricum
 Het plaatsen van een reclamezuil
281110 De Loet 66 in Castricum
 Het verwijderen van asbest
291110 Louise de Colignystraat 27 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
301110 Hoogegeest 8 in Akersloot
 Het bouwen van een schuur
 Het slopen van de schuur
 Het realiseren van een in-/uitrit

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

AAngevrAAgde ontheffingen
* Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
 Jan Miessenlaan 1 in Castricum
 Het wijzigen van de kapberg t.b.v. 
 het realiseren van een Bed en Breakfast 
 accommodatie
Gedurende de inzagentermijn van 6 weken kan een be-
langhebbende mondeling of schriftelijk zijn zienswijze 
indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
team BWB, bereikbaar via (0251) 66 1122.

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:
*  Bouwvergunningen met ontheffing 
301110 Westerweg 14 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning
 Rijksweg 1 in Limmen
 Het bouwen van een kapschuur

* Ontheffingen artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
291110 Raadhuisplein 3 in Castricum
 Het tijdelijk vestigen van een fitnesscentrum
Beroep
De besluiten en de daarop betrekking hebbende stuk-
ken liggen vanaf donderdag 9 december gedurende 
6 weken ter inzage bij de balie van team BWB in de 
gemeentelijke locatie in Limmen. Tegen deze besluiten 
kunnen belanghebbenden binnen 6 weken schrifte-
lijk en gemotiveerd beroep indienen bij de Rechtbank 
Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar). Voor de behandeling van een beroepschrift 
is griffierecht verschuldigd. De beroepstermijn van zes 
weken vangt aan met ingang van de dag na die waarop 
het (de) besluit (en) ter inzage zijn gelegd.
Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van 
een beroepschrift niet opgeschort. Daarvoor kan, in-
dien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 
1800 BG Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een be-
roepschrift is ingediend. Voor de behandeling van zo’n 
verzoek is griffierecht verschuldigd.  

* Bouwvergunningen 
301110 Kapelweg 22 in Limmen
 Het uitbreiden van de woning
011210 Prins Hendrikstraat 33 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw op de 
 woning en de berging

* Evenementenvergunningen (APV)
- Aan winkeliersvereniging Bakkerspleintje is vergun-
ning verleend voor het organiseren van een kerst-
markt op18 december 2010 van 11.00 tot 22.00 uur; 

op 19 december 2010 van 12.00 tot 18.00 uur en van 
20 t/m 23 december 2010 van 10.00 tot 21.00 uur
* Standplaatsvergunningen (APV)
- Aan J. Beentjes & Zn is vergunning verleend voor 
de verkoop van  bloemen en planten op het Balaton 
Füredplein te Castricum van 1 januari t/m 31 december 
2011.
* Aan J. Beentjes & Zn is een standplaatsvergunning 
verleend voor de verkoop van kerstbomen op het Ba-
laton Füredplein te Castricum van 3 t/m 24 december 
2010.
* Overige APV-vergunningen
- Aan het bestuur van FC Castricum is ontheffing van 
het sluitingsuur verleend om de kantine geopend te 
houden in de nacht van 18 op 19 december 2010 tot 
02.00 uur.
- Aan Landschap Noord-Holland is vergunning ver-
leend voor het verbranden van riet van 3 januari 2011 
tot en met 15 maart 2011 in diverse polders in de ge-
meente Castricum.

* Bouwplaatsvergunningen 
- Voor het noordelijke gedeelte van het parkeerterrein 
Geesterhage te Castricum is een bouwplaatsvergun-
ning verleend  voor het plaatsen van keten, hekwerk 
en PVC-materialen ten behoeve van aanleg drainage 
in Molendijk-Noord voor de periode 03-01-2011 tot 
15-05-2011. 
- Voor Van Speykkade ter hoogte van huisnummer 1 te 
Castricum is een bouwplaatsvergunning verleend voor 
het plaatsen van materialen, keten en Dixitoilet ten be-
hoeve van onderhoud beschoeiing voor de periode 6 
t/m 21 december 2010 (verzonden 2 december 2010). 

Bezwaar
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de da-
tum van bekendmaking van bovenstaande besluiten 
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, in-
dien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een verzoek om voorlopige voorzienin-
gen worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van 
de Rechtbank Alkmaar, Sector Bestuursrecht (Postbus 
251, 1800 BG Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een 
bezwaarschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

BestemmingsplAn
Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Hogeweg 
Pagenlaan’ te Limmen
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als 
gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan ‘Ho-
geweg Pagenlaan’ te Limmen gewijzigd is vastgesteld 
door de gemeenteraad bij besluit van 18 november 
2010. De gemeenteraad heeft besloten om geen ex-
ploitatieplan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

Begrenzing: Het plangebied ligt in het noorden van 
Limmen in de gemeente Castricum, ten westen van de 
Rijksstraatweg en ten noorden van de wijk Molenweg-
Vinkenbaan. Het betreft het open middengebied achter 
de bebouwing van de Kapelweg, de Pagenlaan en de 
Hogeweg. Aan de westkant grenst het plan aan perma-
nent bewoonde recreatiewoningen. In het zuidwesten 
grenst het plangebied aan tennisbanen en een bedrijf. 
In het noorden en oosten vormen de tuinen van de be-
staande woningen langs de Pagenlaan en Hogeweg de 
grens.
Betreft: Het bestemmingsplan betreft het realiseren van 
een woonwijk (75 woningen).
Wijzigingen: De wijzigingen hebben onder andere be-
trekking op enkele tekstuele aanpassingen, enkele wij-
zigingen naar aanleiding van zienswijzen, actualisering 
en verwerken van opmerkingen van de provincie t.a.v. 
de beeldkwaliteit. Voor een compleet overzicht van wij-
zigingen, de inhoud van het bestemmingsplan en ove-
rige relevante stukken, verwijzen wij u naar de locaties 

waar de stukken ter inzage beschikbaar zijn gesteld.
Inzage: Het bestemmingsplan, evenals het besluit tot 
vaststelling inclusief alle bijlagen, liggen met ingang 
van 8 december 2010 gedurende zes weken tijdens 
de openingstijden voor een ieder ter inzage bij de ge-
meentelijke locatie aan de Zonnedauw 4 te Limmen. 
Tevens staat het plan op de landelijke website www.
ruimtelijkeplannen.nl en de website van de gemeente 
Castricum: www.castricum.nl.
Beroep: Vanaf de dag ná de terinzagelegging, kan ge-
durende zes weken (dus van donderdag 9 december 
2010 tot en met woensdag 19 januari 2011) beroep 
ingediend worden door belanghebbenden bij de afde-
ling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Binnen 
de beroepstermijn kunnen degenen die beroep hebben 
ingesteld een verzoek om voorlopige voorziening in-
dienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Beroepschriften respec-
tievelijk verzoeken om voorlopige voorziening, dienen 
te worden gericht aan de afdeling respectievelijk de 
voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Meer informatie: Voor meer informatie of het maken 
van een afspraak, kunt u telefonisch contact opne-
men met het team Bouwen, Wonen en Bedrijven, mw. 
N.A.E. van Offeren, tel. (0251) 661 392.
 

Wet milieu
Vanaf 9 december 2010 ligt ter inzage de ontwerpbe-
schikking voor de ambtshalve wijziging van:
Boesenkool Krantendruk, Castricummerwerf 29-35-
37-39-41 te Castricum.
Het voornemen bestaat om aan Boesenkool Kranten-
druk, Castricummerwerf 29-35-37-39-41 te Castricum 
de ambtshalve wijziging van de vergunning voor het 
inwerking hebben van een offsetrotatiedrukkerij te ver-
lenen. 
Zienswijze: Uw schriftelijke zienswijze kan gedurende 
zes weken worden ingediend bij het Dagelijks Bestuur 
van de Milieudienst Regio Alkmaar, Postbus 53, 1800 
BC  Alkmaar. In uw zienswijze kunt u vermelden of 
al dan niet uw persoonlijke gegevens bekend mogen 
worden gemaakt. Een hoorzitting over de ontwerp-
beschikking kan voor het einde van de inzagetermijn 
telefonisch worden aangevraagd. Wij verzoeken u dit 
voor 13 januari 2011 te doen bij de Milieudienst Regio 
Alkmaar, mw. M. Tromp, tel. (072) 548 85 19. De aan-
vrager wordt in de gelegenheid gesteld bij de hoorzit-
ting aanwezig te zijn. 
Een ieder kan wel zienswijzen indienen maar beroep 
wordt alleen nog toegekend aan belanghebbenden in 
de zin van art. 1:2 Algemene wet bestuursrecht (Awb): 
degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit is be-
trokken.
Inzage: De stukken behorende bij de ontwerpbeschik-
king liggen gedurende zes weken (van 
9 december 2010 tot en met 20 januari 2011) ter in-
zage bij het team Bouwen, Wonen en Bedrijven, Zon-
nedauw 4 te Limmen: ma. t/m vr. 9.00-12.30 uur; s’ 
middags op afspraak (tel. (0251) 661 122).
Informatie: Voor meer informatie kunt u contact opne-
men met dhr. G. de Pijper, Milieudienst Regio Alkmaar, 
tel. (072)  548 84 66.

sAmenWerkingsovereenkomst
Samenwerkingsovereenkomst ontwikkeling 
Zandzoom
Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimte-
lijke ordening jo. artikel 6.2.12 van het Besluit ruimte-
lijke ordening maken burgemeester en wethouders van 
de gemeente Castricum bekend dat op 29 november 
2010 een anterieure overeenkomst is gesloten t.b.v. 
het bestemmingsplan Limmen-Zandzoom. Tegen deze 
overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren 
worden ingediend. De zakelijke inhoud van deze over-
eenkomst is gedurende zes weken voor iedereen in te 
zien tijdens openingstijden bij de gemeentelijke locatie 
aan de Zonnedauw 4 te Limmen met ingang van 8 de-
cember 2010.

Castricum, 8 december 2010




