
Castricum - Volgende week 
komen de bezorgers van deze 
krant langs met hun kerstwen-
sen in de vorm van een kaartje. 

Tegelijk met het kaartje wordt de 
krant overhandigd. Lezers weten 
dan dat zij met de juiste bezorger 
te maken hebben.

Kerstwens komt volgende 
week samen met de krant

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

S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

Kopij 
voor deze krant

Aanleveren vóór
 maandag 12.00 uur.

Advertenties
vóór maandag

17.00 uur.

Komt allen tezamen, maar dan wel op de fiets
Kerstsamenzang Waldijk nadert...

Uitgeest - In het gymlokaal van 
basisschool De Wissel sloeg op 
woensdagavond 8 december tij-
dens de repetitie van popkoor 
Surprising en musicalkoor Time 
Square plotseling de kerstvonk 
over. Ruim 90 koorleden zongen 
vol passie de kerstliederen, als-
of hun leven ervan af hing. Dit 

belooft wat voor de 24ste! In de 
muziekschool repeteren al een 
paar weken Nienke van de Berg 
en Bob Maarse met circa vijftig 
Uitgeester kinderen hun kerstre-
pertoire in. 

Samen met passende chore-
ografie, belooft dit een mooie 

opening van de avond te wor-
den. Ergens in Uitgeest Zuid is 
wijkvereniging De Kleis druk be-
zig de kerstkaarsjes klaar te ma-
ken voor gebruik.
In Waldijk vinden diverse activi-
teiten plaats. Emma en Loes oe-
fenen geregeld het kerstverhaal. 
Tevens vergaderen deze week 
de dames van de schenkbriga-
de. Ze zullen ook dit jaar weer 
hun uiterste best om weer soe-
pel de drank in de bekers te krij-
gen. En de organisatie zet in de 
tussentijd de laatste puntjes op 
de i. Het promoten van het goe-
de doel bijvoorbeeld. 
Dit goede doel is de stichting 
Terre (www.stichtingterre.nl). 
Onderzoek in Nederland naar 
het syndroom van RETT kost 
veel geld. Binnen Uitgeest heb-
ben Pleun Bakkum en Evi van 

der Landen dit syndroom. Velen 
doen dus hun best om er weer 
een mooie avond van te maken. 
De samenzang trapt af met het 
kinderkoor op kerstavond om 
20.00 uur. 
Komt allen tezamen, maar 
dan wel graag op de fiets! Kijk 

voor meer informatie op www.
kerstuitgeest.nl.

Sfeervolle gezinskerstviering
Uitgeest - Zaterdag 18 decem-
ber van 19.00 tot 20.00 uur wordt 
door de Jongeren in Beweging 
van de r.k. kerk een gezinsviering 
gehouden. Gemma Heere van de 
organisatie vertelt: “We verwel-
komen iedereen met vuurkorven 
en een muzikaal optreden buiten 
de kerk. Het koor Sound of Life 
zingt voorafgaand en tijdens de 
viering prachtige kerstliederen. 
Er wordt verder een mooi kerst-

verhaal verteld, dat ook voor kin-
deren leuk is om naar te luiste-
ren. Tijdens het verhaal worden 
kerstliedjes gezongen die ieder-
een mee kan zingen. En er wordt 
kaarslicht aangestoken, waar-
door er een sprookjesachtige 
sfeer ontstaat. Na afloop van de 
viering kan iedereen samen met 
ons een glas glühwein of warme 
chocomel drinken om nog even 
in de kerstsfeer te blijven.”

Uitgeest - Vorige week donder-
dag heeft er rond 13.00 uur een 
aanrijding met vijf auto’s plaats-
gevonden op de A9. Hierdoor is 
de snelweg enige tijd afgesloten 
geweest. 
Eén persoon is door de brand-
weer uit zijn auto gehaald en in 
totaal zijn drie gewonden naar 
een ziekenhuis vervoerd voor 
behandeling. 

Aanrijding A9

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

✶  IJs PetIte Fours ✶
✶  IJsbombe roset ✶
✶  IJsbombe truFFel ✶

✶  Kerst PetIte Fours ✶
✶  Kerst thee KoeKJes ✶
✶  Kerst PetIte Fleurs ✶

✶  WeIhnachtstol ✶
✶  moscovIsche tulband ✶

✶  Kerstbonbons/chocolade ✶ 

✶  KerstKranzen ✶
✶  etc, etc, ✶

leKKer genIeten

Kerstbestellijsten liggen voor u klaar in de winkels
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ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

Uitgeest

Bóórdevol
kerstnieuws!
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Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemer-
land in Rode Kruis Ziekenhuis, Von-

dellaan 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

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

dierencentrum: 072-5090234. In-
spectie: 0900-2021210. Vogel-
asiel: 075-6213737. 

Dierenambulance: 0251-215454. 
Dierenasiel: 072-5114861. Stich-
ting Zwerfdier: 072-5612482. 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-11-2010: Sia, dochter van M. 
van Vliet en I.H.A. Heere, gebo-
ren te Alkmaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschappen:
9-12-2010: Snoei, Wouter en 
Boorsma, Antje Sophie, beiden 
wonende te Castricum.
Huwelijken en partnerschap-
pen: 
6-12-2010: Laan, Jacobus J. , 
wonende te Akersloot en van 
Dijken, Jan, wonende te Gronin-
gen.

Overleden:

Wonende te Castricum:
1-12-2010: Kornman, Maria J., 
oud 80 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd met K. Westland.
2-12-2010: Vlaar, Maria Catha-
rina, oud 47 jaar, overleden te 
Castricum.
2-12-2010: Beentjes, Nicolaas 
M., oud 66 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
M.C.M. van der Laan.
4-12-2010: van der Leek, Frans-
je T., oud 74 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
T.M. Twisk.
Wonende te Wormerland:
5-12-2010: van Dijk, Petrus J.G., 
oud 71 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd met E.M. Schoen. 

Klaar voor vuurwerkverkoop 
Castricum - Bij Lijstenmake-
rij Ida Bakker zijn ze er helemaal 
klaar voor; de drukke dagen van 
de vuurwerkverkoop. De folder is 
verspreid en dat betekent dat ie-
dereen vuurwerk kan komen be-
stellen in de winkel. Via internet 
kan het ook: bakker.vuurwerkex-
pert.nl. “De bestellingen stromen 
binnen”, vertelt Ida Bakker. 

Hier worden allerlei soorten 
vuurwerk verkocht: van sier tot 
knal en van sterretjes tot het 

grote vuurwerk. De losse ver-
koopdagen zijn op woensdag 
29 december, donderdag 30 de-
cember en vrijdag 31 december. 

De winkel wordt compleet inge-
richt als vuurwerkshop en klan-
ten kunnen rekenen op een des-
kundig advies. Ook de bestellin-
gen kunnen tijdens deze drie da-
gen worden opgehaald. Lijsten-
makerij Ida Bakker is te vinden 
op de Dorpsstraat 102 in Castri-
cum.

Jazzdansfeest in kerst-
sfeer in De Bakkerij
Castricum - Op zondag 19 de-
cember van 15.00 tot 19.00 uur 
organiseert De Bakkerij samen 
met dansstudio Fruns een T-
Dance. 

Net zoals iedere eerste zondag 
van de maand maar nu in kerst-
sfeer. Naast jazzmuziek kan er 
meegedaan worden aan een 
korte workshop. Aan bezoekers 
wordt gevraagd in kerststijl ge-
kleed te komen. Kinderen zijn 
ook welkom, de entree is gratis.

Limmen - Ze wil een beetje ge-
luk zaaien. Judith Bosman-Draai 
biedt een coachingsessie aan 
van een uur in de natuur. Gratis. 

Vervolgens bieden de deelne-
mers een ander in zijn omgeving 
een gratis dienst aan die vervol-
gens ook weer een gratis dienst 
aan een ander verleent. Judith 

“Zaai ook een beetje geluk!”
roept mensen op die behoef-
te hebben aan een persoonlijk 
gesprek in de natuur zich bij 
haar te melden. 
Zij moeten dus bereid zijn 
een ander een gratis dienst 
aan te bieden en zo een posi-
tieve spiraal in gang te bren-
gen. Bel 072-5051147 of mail 
j.bosmandraai@quicknet.nl. 

Castricum - Zondag 19 decem-
ber is er een kerstsamenzang 
in de St. Pancratiuskerk die om 
14.00 uur begint. 

Dit jaar wordt medewerking ver-
leend door drie koren: het gos-

Nu zijt wellekome... 
pelkoor ‘The Resurrection Sin-
gers’ uit Amsterdam, het ge-
mengd zangkoor Pancratius en 
het herenkoor uit Castricum. Ie-
dereen is welkom, de toegang is 
gratis. Het adres is Dorpsstraat 
115 in Castricum. 
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Kersteditie TeaJam in Oude Theehuys
Bakkum - Optredens in kerst-
sfeer van verschillende muzi-
kanten op zaterdag 18 decem-
ber van 15.00 tot 18.00 uur in 
het Oude Theehuys op het ter-
rein van Dijk en Duin. Junkyard 
Daisy, oftewel Sietse Brandsma, 
brengt een mengeling van eigen 
nummers en bijzondere covers. 
Karlijn Langendijk is nog maar 
vijftien jaar oud, maar al een gi-
tariste van formaat. Ze heeft het 
gitaarspelen met de paplepel in-

gegoten gekregen; haar vader is 
gitaardocent. Pas de laatste ja-
ren is ze echt fanatiek gaan oe-

fenen op de fingerpicking-stijl. 
Ze speelt onder andere stukken 
van Tommy Emmanuel. Een der-
de act is nog een verassing. Spe-
ciaal voor deze middag staat er 
winterse soep en glühwijn op de 
menukaart. 
Het Oude Theehuys is geopend 
op eerste en tweede kerst-
dag van 11.00 tot 17.00 uur. Van 
maandag 27 december tot en 
met zaterdag 1 januari is Het Ou-
de Theehuys gesloten.  

Artpracticum Egmond in De Beun
Heiloo - Zondag 28 novem-
ber organiseerde muziekdocent 
Michel Schutte van Artpracti-
cum Egmond weer een theater-
show in De Beun in Heiloo. Mi-
chel geeft al jaren les in zijn ei-
gen privéstudio in Egmond aan 
Zee. Hij stimuleert zijn leerlingen 
om vooral ‘live’ op te treden. De 
shows die hij met zijn leerlingen 
geeft, zijn intussen uitgegroeid 
tot professionele muzikale hap-
penings.
Michel laat zijn artiesten bepalen 
wat het repertoire zal zijn en re-
gisseert hieruit een vlotlopende 
muzikale show. Door zijn erva-
ring bij RTL4 en optredens in al-

le grote theaters van Nederland 
weet Michel precies de juiste ti-
ming te vinden.
Dit jaar werden de muzikale acts 
ondersteund met twee uitste-
kende showballetten onder an-
dere van Monique Elgin uit Hei-
loo en Loedie Kalschoven uit 
Castricum. Vooral bij de ritmi-
sche stukken waren deze prach-
tig aangeklede danseressen een 
grote aanwinst. Alle acts werden 
smaakvol belicht waardoor het 
geheel een professionele uitstra-
ling kreeg.
Nieuw was de live-band waar 
Michel zelf op bas speelde. Gita-
rist Tim deed een perfecte imita-

tie van The Shadows. Marianne 
en Yasmin verzorgden de back-
ground vocals. 
Ook een verrassend was Mi-
chels kindershowgroep The A-
team. Sommige zangeressen, zo-
als Kelly en Nathalie, zijn al vanaf 
hun kleutertijd bij Michel. 
“Eerst kwamen zij op de auto-
ped, daarna op de fiets, vervol-
gens op de scooter en nu met de 
auto“, aldus Michel. Wie ervaring 
en techniek wil opdoen voor het 
entertainmentvak kan terecht bij 
Artpracticum Egmond. Nieuws-
gierig? Kijk op www.muziek-
docent-egmond.nl of bel 072-
5063047. 

Workshops bij Perspectief
Bakkum - In het begin van vol-
gend jaar zijn er een groot aantal 
nieuwe activiteiten in de ateliers 
van Perspectief. Zo is er voor as-
pirant beeldhouwers vanaf 14 ja-
nuari vanaf 13.30 uur een op-
stapcursus. Op vrijdag 15 en 22 
januari vanaf 13.30 uur is een 
workshop over dieptes en ver-
kortingen op het platte vlak. Op 
zaterdag 5 en 12 februari van-
af 13.30 uur een workshop kleu-
renleer. Hier wordt aan de hand 
van kleurtheorieën een stilleven 
uitgewerkt. Inschrijven bij Joan-
ne Vetter, tel.: 0251-655183, jo-
anne_vetter@hotmail.com, o.v.v. 
naam, telefoon, e-mailadres.

Castricum - Op dinsdag 21 de-
cember houdt Vakantie Kinder-
vreugd een kerstknutseloch-
tend in de Kern. Er is ook bingo 

Kerstknutselen en schaken. Het is voor kinderen 
vanaf 5 jaar en het kost een euro. 
Het is van 10.00 uur tot 12.00 
uur en aanmelden is niet nodig. 
Dorpshuis De Kern is te vinden 
op de Overtoom 15 in Castricum.

Programma 16 dec t/m 22 dec 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 21.30 uur

“Loft”
woensdag 19.00 & 21.30 uur 

“Meet the Parents: Little Fockers”
donderdag & vrijdag 19.00 uur 

zaterdag, zondag, maandag 
& dinsdag 13.45  & 19.00 uur

woensdag 13.45 uur 
The Chronicles Of Narnia 3 - 3D

vrijdag, zaterdag & zondag 19.15 uur 
“De Eetclub”

donderdag & vrijdag 21.00 uur 
zaterdag & zondag  16.15 & 21.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 18.30 uur

“Harry Potter 7 deel 1”
donderdag 18.30 uur  

maandag & dinsdag 21.30 uur  
“Haar naam was Sarah”
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 16.30 uur 
“Mega Mind (NL) 3D”

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 11.30 uur 

“Dik Trom”
zaterdag, zondag, maandag, dinsdag 

& woensdag 14.00 uur 
“Rapunzel (NL) 3D”

zaterdag & zondag 11.30 uur 
maandag, dinsdag 

& woensdag 11.30 & 16.15 uur 
“Het Geheim”

Loft, spannende, slimme 
thriller met donker randje
Loft vertelt het verhaal van vijf 
getrouwde mannen, die in het 
grootste geheim een loft delen 
voor hun buitenhuwelijkse acti-
viteiten. 
Dat verloopt prima tot ze er op 
een ochtend het lijk vinden van 
een jonge vrouw. Geen van de 
vrienden kent de vrouw, weet 

waar ze vandaan komt en hoe ze 
terecht is gekomen in hun loft. 

Noodgedwongen proberen ze 
uit te zoeken wat er gebeurd is, 
maar al gauw beginnen de vijf 
elkaar te wantrouwen en blijkt 
dat ze veel minder van elkaar 
weten dan ze dachten…

Musicalcomedie Rapunzel
Animatiemusical van Disney 
naar het beroemde sprookje Ra-
ponsje van de broers Grimm. Het 
is een avontuurlijk en vrolijk ge-
animeerde musicalkomedie over 
een meisje dat in het bezit is van 
twintig meter magisch goud-
blond haar. 

Prinses Rapunzel is haar naam. 

Als baby is ze gestolen uit het 
paleis van haar ouders en opge-
sloten in een verborgen hoge to-
ren, waar ze onmogelijk uit kan 
ontsnappen. 

Ze snakt naar avontuur in haar 
leven en droomt ervan de toren 
te verlaten en een normaal tie-
nermeisje te zijn. 

Vol programma Bakkerij 
Castricum - Vrijdag 17 de-
cember is het weer tijd voor de 
maandelijkse dosis live hip hop 
in De Bakkerij. Op deze avond  
staan lokale acts en acts die een 
band met de Bakkerij hebben op 
het podium. Westerwind komt, 
het rapduo van de gebroeders 
Meniz en Schaduw. Verder Bas-
sa Klanka dit keer geflankeerd 
door Drie en Stretzz. Voorts is er 
Gewaarschuwd Man. De Raas-
kalbomfukkerz zullen dit lijst-
je compleet maken. En dj Mid-
night van Bumrushradio is van 
de partij. 
Op zaterdag 18 december wordt  

het experiment niet worden ge-
schuwd. Bizarre  zaalaankle-
ding van diverse kunstinstalla-
ties, aangevuld met experimen-
tele muziek en live-acts. Dit keer 
is het thema zwart en wit. Live 
act is van Dr. Snoodaard Voor 
de restgeluiden van deze avond 
zorgen de dj’s Snor, Heni, Mind-
hurt en mogelijk meer. Op zon-
dag is het weer tijd voor T-Dance 
vanaf 15.00 uur. Zondagavond is 
er weer de maandelijkse song-
writerssunday. Er zullen optre-
dens zijn van Stead uit Engeland, 
en de Italiaanse Paolo Saporiti 
en Ilaria Pastore. 

Ontdek een eigen stijl 
Castricum - Meer weten over 
de eigen kledingstijl Er wordt 
een minicursus georganiseerd  
in samenwerking met Stich-
ting Welzijn Castricum die plaats 
vindt in de tuin van Kapitein 
Rommel  op 11 en 18 januari van 
10.00 tot 12:00 uur. De workshop 
wordt geleid door Nanette Pop-
ken, imageconsultant. In deze 
minicursus van twee keer wordt 
verteld welke zes grote stijlvor-
men onderscheiden worden en 

wat daarbij past. Nanette heeft 
een eigen studio waar ze kleur- 
en stijladviezen geeft. Ze richt 
zich vooral op de vrouw van 55+, 
want dat is ze zelf ook. Ze vindt 
het een uitdaging om het mooi-
ste in vrouwen naar boven te la-
ten komen. Kijkopn. www.nanet-
te-kledingadvies.nl voor meer in-
formatie.
Aanmelden vooraf is noodzake-
lijk, Stichting Welzijn Castricum 
tel. 0251-656562, kosten 10 euro.
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Cabaret in De Zwaan

‘Sorry, Ik ben Jeroen Leenders’

Uitgeest - Ongeleid projec-
tiel Jeroen Leenders is naar ei-
gen zeggen: geniaal, uniek en 
toch zo bescheiden. Hij vuurt 
zijn bedenkingen snel en ondub-

belzinnig plastisch op de mens-
heid af en dat op een psycho-
pathisch nuancerende wijze. Je-
roen Leenders is het best te ver-
gelijken met Jeroen Leenders. 

Kerstrecital Regina Albrink

Uitgeest - Op tweede kerstdag 
geeft pianiste Regina Albrink 
een kerstrecital in de Kleine Zaal 
van het Concertgebouw in Am-
sterdam. Het concert begint om 
14.15 uur.
Op het programma staan wer-
ken van Bach, Beethoven, Men-
delssohn, Chopin en Liszt. Re-
gina Albrink studeerde in Am-
sterdam en aan de Franz Lis-
zt Academie in Boedapest. Haar 
kerstrecitals in het Amsterdam-
se Concertgebouw zijn een heel 
feestelijke traditie geworden, die 
een groot publiek trekt. Van een 

van de laatste afleveringen is on-
langs een dvd uitgebracht. Regi-
na Albrink treedt ook vaak op 
in toneelvoorstellingen die aan 
componisten gewijd zijn; haar 
Chopin- en Beethovenproduc-
ties met de acteur Klaas Hof-
stra hebben nu een vervolg ge-
kregen met een voorstelling over 
Franz Liszt. 
Toegangskaarten voor het kerst-
recital zijn te bestellen via 
de Concertgebouwlijn 0900–
6718345 of aan de kassa van het 
Concertgebouw. (foto: Michel 
Mulder)

Popkoor SurpriSing viert kerst!
Uitgeest - Popkoor Surpri-
Sing is dit jaar drie keer ge-
boekt voor een optreden. Een 
selectie moderne kerstnum-
mers werd gebracht op zon-
dag 12 december op de kerst-

markt van de Broeker Veiling 
in Broek op Langendijk. Op 15 
december is SurpriSing te be-
luisteren op de grote kerst-
markt Mirakels in de ruïne van 
Brederode in Santpoort Zuid. 

Het koor zingt tussen 19.00 en 
21.00 uur. Vrijdagavond 24 de-
cember is het koor te gast bij 
de kerstsamenzang in Wal-
dijk in Uitgeest. (Foto: Vincent 
Bloothoofd).

“Alvast sorry daarvoor.” Jeroen 
Leenders, winnaar van het Leids 
Cabaret festival 2010, brengt zijn 
eerste avondvullende program-
ma. Hij creëert iets uniek. Wat 
het exact is weet niemand. De 
meningen gaan van cynisch-po-
sitief tot compleet geschift. Mis-
schien is hij wel gek. Maar wat 
als de gek gelijk heeft? En waar-
om ‘sorry’? Die is enkel uit be-
leefdheid.
Te zien in theater de Zwaan, Mid-
delweg 5 te Uitgeest op vrijdag 
7 januari om 20.15 uur. Kaartver-
koop: www.dorpshuisdezwaan/
programma/reserveren Voor-
verkoop bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139 te Uitgeest. Aan 
de deur van het theater: op de 
avond van de voorstelling. Toe-
gangsprijs is 13,50 euro inclu-
sief een consumptie tijdens de 
pauze.

Kerstconcert Uitgeester 
Harmonie en Phonation
Uitgeest - Muziekliefhebbers 
die vierstemmige zang van acht 
heren waarderen moeten be-
slist een kaartje reserveren voor 
het kerstconcert van de Uitgees-
ter Harmonie en Phonation uit 
Akersloot. Zij kunnen een prach-
tige en zeer afwisselende muzi-
kale avond tegemoet zien.
Naast stemmige kerstliederen 
zal ook het klassieke Pastorale 
uit de sonate Pastorale van Paolo 
Salunini, het prachtige O Holy 
Night en het swingende A Swin-
kling Christmas door de in kerst-
sfeer gebrachte kerk klinken.
Phonation heeft naast een aantal 
kerst klassiekers ook Quem pas-

tores lauda vere en Otce nas op 
het programma staan en bren-
gen zij samen met de Harmonie 
onder andere Winter Wonder-
land ten gehore.
Om helemaal in de kerstsfeer te 
komen wordt in de pauze glüh-
wein en warme chocolademelk 
aangeboden.
Het concert is op zaterdag 18 
december in de hervormde kerk 
van Uitgeest, aanvang 20.15 uur. 
De toegangskaarten à 7,50 euro 
kunnen gereserveerd worden via 
kaartenconcert@gmail.com. Do-
nateurs hebben gratis toegang, 
maar dienen de kaart wel te re-
serveren.

Lekker bezig in de kerstvakantie? 
Activiteiten in Mill House
Uitgeest - In  Mill House vin-
den er in de eerste week van 
de kerstvakantie allerlei activi-
teiten plaats. De tweede week 
is het jongerencentrum geslo-
ten. Op woensdag 22 decem-
ber kunnen er speciale kerst-
koeken versierd worden. De 
kosten zijn twee euro. Er vin-
den bij genoeg aanmeldin-

gen twee workshops plaats. De 
eerste workshop is van 10.00 
tot 11.00 uur, meedoen vanaf 
acht jaar. Op donderdag 23 de-
cember start om 14.00 uur een 
kerstfilm voor kinderen vanaf 
acht jaar. 
De toegang is dan gratis. Op-
geven voor deze activiteiten via 
jongerenwerk@jonguitgeest.nl.  

   

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
HET HEERLIJKE KERSTGEVOEL.....
Zo is het elke dag al een beetje feest.....!

Van woensdag tot woensdag:

PROEFSTOLLETJE
gewoon doen ! per st. van €3,50 voor € 2,50 !!
Dit weekend:

SCHWARZWALDER KIRSCHTAARTJE
4/5 pers. van €6,95 voor € 5,95 !!

www.bakkerijputter.nl
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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
VERGADERING
WElstANDscOMMIssIE
 
De Welstandscommissie behandelt op maandag 
20 december 2010 de bouwplannen van de ge-
meente Uitgeest. De agenda van de te behan-
delen bouwplannen ligt vanaf donderdag 16 
december 2010 ter inzage bij de balie van de 
afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te 
behandelen bouwplannen, het bijwonen van 
de vergadering en overige informatie over wel-
standszaken kunt u contact opnemen met de af-
deling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 
0251 - 36 11 69.

ONtVANGEN AANVRAGEN
OMGEVINGsVERGuNNING

OV 2010-025 De Waterdief 79
 Plaatsen twee dakkapellen 
OV 2010-026 De Waterdief 77
 Plaatsen twee dakkapellen 
OV 2010-027 Berkenstraat 4
 Plaatsen dakkapel 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergun-
ningen ook worden verleend.

AfGEGEVEN BOuWVERGuNNING
2e fAsE

Verzenddatum 15-12-2010
 Hogeweg 122-126
 Oprichten 14 appartementen
 en een parkeerkelder 
     
 

AfGEGEVEN
OMGEVINGsVERGuNNINGEN

Verzenddatum
14-12-2010 De Dadelboom 60 Plaatsen dak-
kapel     
 
14-12-2010 Busch en Dam 8 Maken uitweg 

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het in-
dienen van een bezwaarschrift tegen afgegeven 
vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen 
zes weken met ingang van de dag na bekend-
making van het besluit te worden ingediend en 
gericht te worden aan Burgemeester en Wethou-
ders. 
     

ONtWERPPROjEctBEsluIt 
‘sluIsBuuRt 11’

Burgemeester en wethouders maken bekend, 
dat het ontwerpprojectbesluit ‘Sluisbuurt 11’ 
te Uitgeest met ingang van 17 december 2010 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage 
ligt.
Het projectbesluit betreft het oprichten van een 

nieuwe woning op het bovengenoemde perceel. 
De bestaande woning en enkele bedrijfsopstal-
len zullen worden verwijderd. Separaat aan het 
ontwerpprojectbesluit liggen er ook stukken ter 
inzage met betrekking tot een hogere Grens-
waarde (Wet geluidhinder).

Inzage
Het ontwerpbesluit en de daarop betrekking 
hebbende stukken kunnen tijdens kantooruren 
worden ingezien bij de servicebalie in het ge-
meentehuis aan de Middelweg 28 te Uitgeest. 
Tevens zijn het ontwerpbesluit en bijbehorende 
stukken in te zien op de gemeentelijke website 
www.uitgeest.nl. Het digitale ontwerpbesluit 
is in te zien op de landelijke voorziening voor 
ruimtelijke plannen. Het adres hiervoor is www.
ruimtelijkeplannen.nl.

Zienswijze
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
een ieder omtrent het ontwerpbesluit schriftelijk 
of mondeling een zienswijze kenbaar maken. U 
kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan de 
raad van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 
AA Uitgeest. Mondelinge zienswijzen kunnen 
naar voren worden gebracht tijdens de openstel-
ling. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
heer B. Visser tel: 0251 – 36 11 78. 

BEKENDMAKING WEt GEluIDhIN-
DER, sluIsBuuRt 11, uItGEEst

De directeur van Milieudienst IJmond maakt na-
mens het dagelijks bestuur van de Milieudienst 
IJmond het volgende bekend.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhin-
der Projectbesluit Sluisbuurt 11 te Uitgeest.

Burgemeester en Wethouders van Uitgeest heb-
ben ten behoeve van het projectbesluit voor 
de Sluisbuurt 11, een verzoek om vaststelling 
van hogere waar den in het kader van de Wet 
geluidhinder ingediend bij Milieudienst IJmond. 
Het hogere waarden besluit heeft betrekking op 
wegverkeerslawaai.
De bevoegdheid van het college tot vaststelling 
van hogere waarden Wet geluidhinder is gedele-
geerd aan het dagelijkse bestuur van de Milieu-
dienst IJmond. De directeur van de Milieudienst 
IJmond is van plan een Besluit hogere waarden 
Wet geluidhinder te nemen ten behoeve van het 
projectbesluit voor het oprichten van een wo-
ning op perceel Sluisbuurt 11 te Uitgeest. 
Het ontwerpbesluit, met de daarop betrekking 
hebbende stukken, ligt vanaf 17 december 
2010 gedurende zes weken op werkdagen van 
09.00 tot 17.00 uur ter inzage bij de Milieu-
dienst IJmond, Wijckermolen 2 te Beverwijk en 
van maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 
17.00 uur, vrijdags van 09.00 t/m 12.00 uur bij 
de publieksbalie van het gemeentehuis van Uit-
geest aan de Middelweg 28 te Uitgeest.
Binnen bovenstaande termijn kan een ieder 
schriftelijk of mondeling zienswijzen naar vo-
ren brengen bij de directeur van de Milieu-
dienst IJmond. Schriftelijke zienswijzen kunnen 
kenbaar gemaakt worden bij de Milieudienst 
IJmond, Postbus 325, 1940 AH Beverwijk, onder 
vermelding van ‘Ontwerpbesluit hogere waarde 
Wet geluidhinder Sluisbuurt 11 Uitgeest’. Voor 
mondelinge zienswijzen kunt u telefonisch een 
afspraak maken met de Milieudienst IJmond, te-
lefoonnummer 0251 – 26 38 63.
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Gratis Leenbus Zonneveld succes!
Limmen - Autoschadespecia-
list P. Zonneveld in Limmen heeft 
een nieuwe markt aangeboord 
met het leveren van een gratis 
leenbus gedurende de tijd dat 
de bedrijfsbus beschadigd is ge-
raakt en voor herstel in de werk-
plaats staat. Het initiatief Gratis 
Leenbus is inmiddels regionaal 
met groot enthousiasme ont-
haald. 
Peter Zonneveld is directeur en 
initiator van deze unieke service.. 
Hij vertelt op zijn kantoor aan de 
Rijksweg in Limmen dat hij dit 
initiatief  samen met marketing-
bureau Crowd Surfing uit Uit-
geest heeft ontwikkeld. 
Zowel bedrijven met bedrijfsbus-
sen, als wagenparkbeheerders 
en assurantie-tussenpersonen 

kunnen hun voordeel doen met 
de gratis leenbus. Peter: “De ser-
vice biedt uitkomst als een be-
drijfsbus bij een aanrijding be-
trokken raakt en de beschadigde 
bedrijfswagen enige dagen van-
wege herstel niet gebruikt kan 
worden. Zeker voor kleinere be-
drijven en zzp-ers in bijvoorbeeld 
de aannemers-, schilders-, lood-
gieters- en klussenbranche kan 
dit voor grote problemen zorgen. 
Denk maar eens aan stilstand 
van lopende projecten en het 
onvermijdelijke uitstel van klus-
sen die daarna gepland staan. 
Naast een extra financiële strop, 
kan dit natuurlijk ook voor onte-
vreden klanten zorgen. Uiteraard 
kan een huurauto worden inge-
schakeld, maar de kosten daar-

van zijn niet mals en meestal 
niet gedekt onder de eigen au-
toverzekering. Daar komt nog bij 
dat een huurauto negen van de 
tien keer niet is ingericht voor 
de specifieke bedrijfstak waar hij 
voor zal moeten worden ingezet.”
“Het concept van de gratis leen-
bus is eenvoudig, doeltreffend 
en voordelig”, vervolgt Zonne-
veld. “Gedurende de periode dat 
de schade aan de bedrijfsbus 
door ons wordt hersteld, zetten 
wij een gratis Renault Kangoo 
of Trafic in, volledig uitgerust en 
zonder bijkomende kosten.” Za-
ken als een imperiaal, trekhaak 
en materiaalkasten zijn aanwe-
zig en op sommige modellen zit 
zelfs een airco. Daarbij komt nog 
dat de helpende hand kan wor-

den geboden bij het verzame-
len van gegevens, invullen van 
het Europees Schadeformulier 
en de juiste melding naar de ver-
zekeraar. “Full Service noemen 

wij dat!”, zegt Zonneveld. Peter 
Zonneveld denkt met de nieuwe 
dienstverlening en ideale oplos-
sing te hebben gevonden en alle 
reacties wijzen daar ook op! 

Programma Sociaal Carnaval rond
Castricum - Het bestuur van de 
Stichting Sociaal Carnaval heeft 
het programma voor het lus-
trumjaar rond. Allereerst is er 
op 10 februari een benefietcon-
cert van Emergo uit Castricum 
en Harmonie Excelsior uit Lim-
men. De opbrengst komt ge-
heel ten goede aan het carna-
valsfeest op zondag 13 februari 
voor mensen met een verstande-
lijke beperking.
De dag erna staat geheel in het 
teken van het 100-jarige jubile-
um van de St. Pancratiuskerk. ’s 
Middag wordt aan ouderen een 
speciaal programma aangebo-
den. In de avonduren is er een 

reünie van alle betrokkenen die 
ooit iets voor de Pancratiuskerk 
betekend hebben. Wie wordt 
de sportvrouw, sportman of het 
sportteam van het jaar 2010? 
Daar draait het om op 12 febru-
ari vanaf 13.30 uur. Deze verkie-
zing wordt georganiseerd in sa-
menwerking met de gemeente 
Castricum en Radio Castricum. 
De Braziliaanse band Unidas 
treedt op en er si een sportmarkt. 
’s Avonds wordt het Korenfesti-
val gehouden met shantykoor de 
Skulpers, kinderkoor Mucicstar, 
het Smartlappenkoor uit Be-
verwijk en Heemskerk, Popkoor 
Surprising uit Uitgeest en Songs 

for You uit Beverwijk. Twee jury-
leden beoordelen tijdens het op-
treden van de koren de choreo-
grafie en de zangkwaliteiten. De 
Wico’s uit Heemskerk zorgen dat 
het publiek ook kan dansen. 
Op het carnavalsfeest op 13 de-
cember is een playbackshow 
met vier kandidaten onder lei-
ding van Henny Huisman en er 
is een prijs voor wie het mooist 
verkleed is.
Naast huisorkest De Wico’s is 
ook rasentertainer Perry Zui-
dam van de partij en de Rotter-
damse blaaskapel De Bloaspie-
pers. Het feest duurt van 12.00 
tot 16.30 uur. 

Kerstvakantiecocktail 
Castricum - Michael Jackson-
dance, tapdance à Ralf Macken-
bach, Fun4all!, klimmen, boog-
schieten, tumblingbaansprin-
gen, een kerstsneeuwkrans en 
een winterdecoratie maken bij 
een bloemiste. 
Deze activiteiten maken deel 
uit van de Kerstvakantiecocktail 
2010 georganiseerd door Stich-
ting Welzijn Castricum in sa-
menwerking met organisaties 
uit Castricum en Limmen. De 
kosten voor de Kerstvakantie-
cocktail zijn 2,50 euro per activi-
teit. Kinderen kunnen zich opge-
ven vanaf donderdag 9 decem-

ber, op werkdagen, bij de ver-
schillende deelnemende orga-
nisaties: Stichting Welzijn Cas-
tricum voor tumblingbaansprin-
gen en Fun4all! Tel.: 656562 tus-
sen 9.00 tot 12.00 uur. Sportpark 
Berg en Bal voor klimmen en 
boogschieten, tel.: 657070 tus-
sen 9.00 en 16.00 uur. Mem’s 
Atelier voor de kerst- en winter-
decoraties maken, tel.: 670775 
tussen 17.00 en 19.00 uur of 
memsatelier@ziggo.nl. Dans-
Studio Fruns voor tapdance à 
Ralf en Michael Jacksondance, 
tel.: 06-51046044 tussen 10.00 
en 12.00 uur of info@fruns.nl .

Tentoonstelling van 
kunstenaar Jan Makkes
Velserbroek - ‘Mijn opdracht 
als kunstenaar in deze wereld 
heb ik volbracht. Mijn talent 
als kunstenaar neem ik mee in 
de eeuwigheid, terug naar mijn 
Schepper. Want Hij is het, die 
mij beoordeelt.’ Woorden van 
de gepassioneerde kunstenaar 
Jan Makkes, overleden in 1999. 
Hij liet een veelzijdige en om-
vangrijke collectie na. Bloeien-

de boomgaarden, oude dorpjes, 
kleurrijke landschappen, haven-
tjes, stadsgezichten en de door 
hem zo geliefde bloemen. Een 
deel van deze indrukwekkende 
collectie zal tijdens een drietal 
tentoonstellingen te zien zijn in 
de Museumboerderij Jan Mak-
kes aan de Hofgeesterweg 22a. 
Die museumboerderij ademt nog 
steeds de sfeer van Makkes. Aan 

de muren hangen schilderijen 
en foto’s van zijn ontmoetingen 
met de groten der aarde. Mak-
kes was ver buiten onze gren-
zen bijzonder geliefd en werd al-
om gerespecteerd. Zo ging hij in 
zijn bewogen en bevlogen leven-
op audiëntie bij de Paus en had 
hij een indringende ontmoeting 
met onder andere de voormali-
ge president van de Sovjet-Unie, 
Micael Gorbatsjov en ook met 
John F. Kennedy. Makkes hoeld 
van reizen en haalde hier ook in-
spiratie uit. Hoewel hij ook vaak 
schilderde in zijn geliefde haven 
van IJmuiden. Hij vloog naar de 
mooiste streken in de wereld om 
deze vast te leggen op het wit-
te doek. Befaamd zijn ook de 
bloestillevens die Dries van Agt 
‘fonteinenvan kleur’ noemde.
‘In kleuren zal hij bij ons blijven’, 
heet dan ook de tijdens de ten-
toonstellingen vertoonde video-
presentatie  over Makkes zijn le-
ven en zijn werken. Tevens is het 
boek ‘Jan Makkes...een gedreven 
kunstenaar’ te koop. 

De tentoonstelling is te zien tot 
en met zondag 2 januari. Ge-
opend van 11.00 tot 18.00 uur. 
Buiten deze exposities alleen op 
afspraak.
Museumboerderij Jan Makkes, 
Hofgeesterweg 22a te Velser-
broek. Telefoon 023-5376227. 

Smakelijke kerstproeverij 
en kerstwensboom bij AH
Castricum – Albert Heijn in win-
kelcentrum Geesterduin organi-
seert allerlei feestelijke kerstac-
tiviteiten en een kerstproeverij! 
Klanten kunnen een voorproefje 
nemen van het uitgebreide kers-
tassortiment op vrijdag 17 de-
cember van 15.00 tot 19.00 uur. 
“Wij laten heerlijke producten 
proeven zoals de Jamón Serrano 
Reserva, een traditioneel gerijp-
te Spaanse ham kazen van ons 
kaasplateau en diverse ande-
re gerechten voor een geslaagd 
kerstdiner”, vertelt supermarkt-
manager Tim Verbeek. “Zo doen 
onze klanten extra ideeën op en 
komen ze meteen in kerstsfeer. 
Ook de dikste kerst-Allerhan-
de ooit, die nu in de winkel ligt, 

biedt inspiratie en veel recepten. 
En natuurlijk staan alle mede-
werkers en ikzelf altijd klaar om 
klanten te adviseren. Wij hebben 
echt zin in de kerst!”
In de winkel staat bovendien tot 
en met 19 december een kerst-
wensboom. Iedere klant kan hier 
een kaartje in hangen, waarop 
geschreven staat welke buurtge-
noot in het zonnetje moet wor-
den gezet. Degene met de mooi-
ste wens krijgt een pakket vol 
lekkernijen. De supermarkt is 
van maandag tot en met zater-
dag open van 8.00 tot 21.00 uur. 
En voortaan ook elke zondag 
van 16.00 tot 20.00 uur. Eerste en 
tweede kerstdag is Albert Heijn 
in Geesterduin gesloten.
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Voorjaarscursussen van Nieuwe Kuil
Uitgeest – Stichting De Nieu-
we Kuil biedt dit komende voor-
jaar weer allerlei cursussen aan. 
Alle cursussen worden gegeven 
in het Cultureel Centrum aan 
de Hogeweg 8 in Uitgeest. Te-
kenen en aquarelleren op dins-
dag vanaf 9.00 uur met ingang 
van 4 januari. Aanmelden bij do-
cent Joop de Beer, tel.: 0251-
311348. Tekenen en schilde-
ren op woensdag vanaf 9.30 uur, 
aanvang 12 januari of op woens-
dag vanaf 13.30 uur ook met in-
gang van 12 januari. Aanmelden 

bij docente Josine van Os, tel.: 
075-7718928 of 06-24773508. 
Schilderen met olie- of acrylverf 
start op 7 januari 15.00 uur. Aan 
de hand van voornamelijk stille-
vens wordt het schilderen van fi-
guratieve afbeeldingen aange-
leerd. En tekenles voor kinderen 
van 7 tot 12 jaar start op maan-
dag 10 januari om 16.00 uur en 
op 13 januari om 16.30 uur. De 
kinderen beginnen in blok 1. 
Verdergaan met een vervolgblok 
kan, maar is niet verplicht. Aan-
melden voor beide cursussen 

bij docent Rob de Reus, tel.: 06-
53770070. Opgeven kan ook via 
info@atelierrobdereus.nl. Kunst-
geschiedenis, Woningen van on-
ze generatie is een cursus die 
van start gaat op 24 januari om 
20.00 uur. Aanmelden bij docent 
drs. Geert van Boxtel, tel.: 020-
6169353 of 06-24223192. New 
Energy gym begint op 11 febru-
ari om 9.15 uur. Aanmelden bij 
docente Tineke Breetveld, tel.: 
0251-250897. Kijk ook op www.
denieuwekuil.nl of bel het secre-
tariaat: tel.: 0251-311776.

Chiropractor W.Koning

“Mensen wachten te 
lang met behandeling”
Heemskerk - Rugklachten, 
nekklachten, herniaklachten, uit-
straling naar armen of benen of 
problemen met gewrichten.Vrij-
wel iedereen krijgt er wel eens 
mee te maken. Vaak gaan deze 
klachten na enige tijd weer over. 
Gebeurt dit niet en laat men zich 
niet behandelen, dan kunnen de 
wervels en gewrichten in kwali-
teit achteruit gaan en den duur 
meer klachten of zelfs slijtage 
geven. Uit onderzoek blijkt dat 
slijtage en klachten vooral optre-
den als gewrichten zich niet vrij 
kunnen bewegen. Het is daar-
om belangrijk om tijdig te kiezen 
voor een juiste behandeling.  

Na achttien jaar werkzaam te 
zijn geweest als fysiotherapeut 
en geregistreerd manueel the-
rapeut is Koning chiroprac-
tie in Engeland gaan studeren. 
De combinatie van deze thera-
pieën geeft volgens Koning een 
unieke behandelvorm, waar-
door mensen bij hem vaak toch 
weer anders en met meer suc-
ces behandeld kunnen worden. 
Wie aan een chiropractor denkt, 
denkt vaak meteen aan een bot-
tenkraker. Dit is niet terecht. Er 
worden namelijk ook veel ande-
re technieken gebruikt, waarbij 
deze ervaring niet optreedt. Het 
vrij kunnen bewegen van de rug-
gengraat is voor een goede ge-
zondheid cruciaal. Binnen in de 
ruggengraat bevindt zich immers 
het zenuwstelsel, dat in verbin-
ding staat met elke cel van ons 
lichaam. Als de ruggengraat niet 
vrij kan bewegen kunnen er al-
lerlei klachten ontstaan, zoals 
rugpijn, nekpijn, hoofdpijn, dui-
zeligheid, klachten van of uit-
straling naar armen en benen 
maar ook algeheel onbehagen.
 Volgens Koning is de gedach-
te, dat klachten veroorzaakt door 
slijtage niet te behandelen zijn, 
onjuist. Een simpele behande-

ling kan vaak al verlichting ge-
ven.” De behandeling bij een ge-
registreerd chiropractor, lid van 
de NCA, is niet gevaarlijk, an-
ders zouden er in Amerika geen 
30.000 chiropractoren werkzaam 
zijn.” 
Ten onrechte wordt chiropractie 
gezien als een alternatieve the-
rapie. Een geregistreerd chiro-
practor heeft een 4 of 5 jarige 
full-time universitaire opleiding 
achter de rug, gevolgd door een 
jaar stage bij een andere gere-
gistreerde chiropractor. Wie zich 
door een chiropractor wil laten 
behandelen heeft geen verwij-
zing van de huisarts nodig. Men 
kan direct een afspraak maken 
en de behandeling wordt meest-
al geheel of gedeeltelijk door de 
zorgverzekeraar vergoed. Na zes 
behandelingen merkt een pa-
tiënt vaak al vermindering van 
klachten, terwijl er bijvoorbeeld 
toch al slijtage aanwezig is. Het 
slijtageproces is niet terug te 
draaien, maar hoeft dus geen 
klachten te geven. Het is belang-
rijk, dat de bewegelijkheid van 
de ruggengraat met chiropractie 
geoptimaliseerd wordt en blijft. 

Naast de behandeling is ook het 
veranderen van leefwijze van be-
lang. Meer bewegen, meer af-
wisselen van houding en ge-
zonder eten zijn ook belangrijk. 
“Het is zaak je lichaam in opti-
male vorm te houden. Men valt 
vaak na de behandeling weer 
snel terug in oude en verkeerde 
gewoontes, waardoor de klach-
ten weer terugkomen. De kennis  
en  ervaring  die ik als fysiothera-
peut , manueel therapeut en chi-
ropractor heb opgedaan en kan 
toepassen binnen de chiroprac-
tiebehandeling is mijns inziens 
uniek.” Chiropractie Heems-
kerk is te vinden aan de Maerel-
aan 15 B te Heemskerk.Tel:0251-
236303. 

Een eigen taart opmaken bij 
Bakkerij Putter is groot feest!
Uitgeest - In het kader van Het 
Nationaal Schoolontbijt, organi-
seerde Bakkerij Putter een wed-
strijd waarbij kinderen van de 
scholen De Vrijburg, De Wis-
sel en De Binnenmeer een taart 
mochten ontwerpen. De mooiste 
creaties mochten vervolgens zelf 

gemaakt worden in de bakkerij.
En afgelopen zaterdagmiddag 
was het zover. De zes winnaar-
tjes, Stellou Landman, Liv Been-
tjes, Marloes Blok, Fleur Tieme-
ijer, Romee Vanacker en Richard 
Wiering, kregen na uitleg van 
Bakker Paul een taartbodem, die 

Uitgeest - Op 18 december is er 
weer een muzikaal feestje in De 
Zwaan. Dit keer stappen onder 
andere het duo UnXpected, sin-
ger/songwriter Nicolaas, en Li-
near op het podium. Geen kei-
harde hardrock, elektrische gi-
taren of disco, maar akoestisch, 
de muziek wordt met micro-
foons versterkt met behoud van 
het akoestische karakter. Ieder-
een die op redelijk niveau kan 
zingen en/of een akoestisch in-
strument bespeelt kan meedoen. 
Mail voor meer informatie of 
aanmelding naar openpodium-
dezwaan@gmail.com De entree 
is gratis. Zaal open om 20.15 uur. 

Geniet van muziek in De Zwaan

zij eigenhandig konden opma-
ken met de lekkerste, verse in-
grediënten. Slagroom natuur-
lijk, marsepein, chocolaatjes en 
aardbeien… Het ging de mini-
bakkertjes goed af. Daarna na-
men ze hun eigen taart natuur-
lijk heel trots mee naar huis. 

Uitgeest - Voor de laatste keer 
dit jaar organiseert speeltuin-
vereniging Kindervreugd Uit-
geest een kinderdisco. Op zater-
dag 18 december staat de disco 
helemaal in teken van de kerst. 
Om 15.00 uur gaat het feest he-
lemaal los als de dj’s de muziek 
starten voor 1,5 uur swingen, 
zingen, springen en feesten. Aan 
de kinderen wordt gevraagd in 
kerstkleding te komen.  Niet-le-

Kerstdisco en nog veel meer
den betalen een euro entree. ’s 
Morgens is  er vanaf 10.00 uur 
breakdance. Alle deelnemers  
trekken goede kleding aan: jog-
gingbroek, T-shirt, gymschoenen 
en een muts/pet. Voor ieder-
een die zich in de kerstvakantie 
eventjes verveelt is er op don-
derdag 30 december een kien-
middag bij de speeltuin. Vanaf 
14.00 uur zijn er prijzen te win-
nen voor de kinderen. Niet-leden 
betalen twee euro entree. 

Regio - Stichting Vluchtelingen-
werk IJmond Noord houdt weer 
een Kerstpakkettenactie. Kerst-
pakketten kunnen worden inge-
leverd in de kelder van de oude 

Kerstpakkettenactie Kringloopwinkel, G. van Assen-
delftstraat 17a, onder de biblio-
theek in Heemskerk. 
Dat kan op woensdag 22 en 
donderdag 23 december van 
15.00 tot 17.00 en van 19.00 tot 
20.00 uur.  



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
15 december 2010

Locatie Limmen 
eerder gesloten
In verband met een afscheidsreceptie is 
de gemeentelijke locatie aan de Zonne-
dauw in Limmen op woensdag 22 de-
cember geopend tot 15.00 uur.

Twee digitale 
informatiezuilen 
voor bezoekers 
aan Castricum 
Digitale toeristeninformatie over Cas-
tricum is binnenkort voor iedereen be-
schikbaar bij Johanna’s Hof en het VVV-
kantoor. Op die twee buitenlocaties 
komen digitale informatiezuilen waarop 
de website van VVV Castricum (www.
vvvcastricum.nl) te raadplegen is. Meer 
informatie leest u op de website > Actu-
eel > Persberichten. 

Kerstdiner voor 
ouderen
Op maandagavond 20 december gaan 
75 ouderen uit de gemeente genie-
ten van een gratis diner in een gezel-
lige kerstsfeer in Hotel Akersloot. Henny 
Huisman zal er alle gasten welkom te he-
ten. De Stichting Welzijn Castricum heeft 
op verzoek van organisator Nationaal 
Ouderenfonds ouderen uit de gemeente 
uitgenodigd voor dit diner, waaraan dit 
jaar voor het eerst Van der Valk Hotel 
Akersloot meedoet.

Nieuwe editie 
Buitengebied 
Verzameld 
U leest het op de website, button Buiten-
gebied > Buitengebied Verzameld.

Feestversiering? 
Het kan en móet veilig!

Citymarketingstrategie 
‘Heerlijkheid Castricum’ van start

Laag inkomen? 
Vraag op tijd een voorziening aan

Versiering maakt feestelijk, maar het  
kan een extra risico inhouden als u 
brandbare materialen gebruikt. Zeker 
met de feestdagen van deze maand in 
aantocht is het verstandig om ook de 
nodige maatregelen te treffen die brand-
veiligheid waarborgen. Om u daarbij  
te helpen heeft de brandweer waarde-

volle tips. Voor bedrijven die feestver-
siering gebruiken is er zelfs een speciale 
folder met richtlijnen en suggesties. Het 
gaat daarnaast ook om vluchtroutes, 
blusmiddelen, verlichting, en het gebruik 
van open vuur. 
U leest de folder op www.castricum.nl > 
Actueel. 

In juni 2010 hebben de leden van het 
college en het Economisch Platform Cas-
tricum ingestemd met de citymarketing-
strategie voor Castricum. Kern van de 
strategie is de ‘Heerlijkheid Akersloot, 
Bakkum, Castricum, De Woude en Lim-
men.’ Hierbij gaat het niet alleen om de 

historische betekenis van ‘heerlijkheid’, 
maar ook om een culinaire dimensie. In 
dat kader werkt een evenementenbu-
reau inmiddels aan het project ‘Proeven 
van Castricum. 
Meer hierover leest u op de website > 
Actueel > Persberichten.

Hebt u een laag inkomen en wilt u 
daarom bij de gemeente bepaalde voor-
zieningen aanvragen? Doet u dat dan 
op tijd. Financiële bijdragen voor maat-
schappelijke participatie en de bijdrage 
voor ouderen, chronische zieken en  
gehandicapten over het jaar 2010 / voor 
het jaar 2011 moeten zijn aangevraagd 
vóór 31 januari 2011. 
Als u denkt aanspraak te maken op 

deze voorzieningen en u heeft nog geen  
aanvraag ingediend, kunt u dit dus nog 
tot 31 januari doen. Aanvraagformu-
lieren kunt u gedurende openingstij-
den afhalen bij het Zorgloket van het  
team Werk, Inkomen en Zorg, in de ge-
meentelijke locatie aan de Zonnedauw 
4 te Limmen. Hier kunt u uiteraard  
ook voor nadere informatie terecht;  
tel. (0251) 66 13 82.

Agenda
Raadsplein
16 december 2010

Op de agenda staan vanaf 19:30 uur onder andere de volgende onderwerpen:

Diverse verordeningen
en Vervolg bespreking Gebiedsvisie Zanderij
Limmen Zandzoom* Bestemmingsplan en Exploitatieplan
en Digitalisering raad
Diverse raadsvoorstellen/ technische onderwerpen

Raadsvergadering vanaf 22:30 uur

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken.

De vergaderstukken zijn in te zien via www.castricum.nl > Actueel > Bestuurlijke 
vergaderkalender en bij de informatiehoek bij de receptie van de gemeentelijke 
locatie in Limmen. 
De eerste raadsvergadering in 2011 staat gepland voor 6 januari. De agenda 
daarvan is binnenkort op de  website te raadplegen.

WWW.CASTRICUM.NL



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

*Ontvangen aanvragen omgevingsvergunning
Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.
221110 Bogerdlaan 25 in Limmen, 1906 XR
	 Het	slopen	van	de	opstallen
 Uiterdijk 2 in Akersloot, 1921 CA
	 Ontheffing	van	het	bestemingsplan	voor	
	 het	vergroten	van	een	woning
251110 De Tarp/Delving in Akersloot
	 Het	kappen	van	10	bomen	
301110 Diverse volkstuinencomplexen in Castricum
	 Ontheffing	van	het	bestemmingsplan	voor	
	 het	plaatsen	van	hobbykassen
021210 Nansenlaan 69 in Castricum, 1902 DB
	 Het	uitbreiden	van	de	schuur
051210 Oude Haarlemmerweg 3 in Castricum, 
 1901 NB
	 Het	uitbreiden	van	de	verdieping

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester	en	wethouders	maken	bekend,	dat	met	
ingang	van	donderdag	16 december 2010	de	volgen-
de	 aanvragen	 om	 ontheffing	 van	 het	 bestemmings-
plan	gedurende	6 weken	ter	inzage	liggen.
Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
	 Burgemeester Mooijstraat 20 in Castricum,
 1901 ET
	 Het	wijzigen	van	de	bestemming	van	
	 kantoor	naar	horeca

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

verleende vergunningen
Burgemeester	en	wethouders	hebben	de	volgende	be-
sluiten	genomen:
Ontheffingen artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
031210 Dorpstraat 35 c en 35d in Castricum,
 1901 EH
	 Het	wijzigen	van	de	bestemming	winkel	
	 naar	daghoreca

Beroep
Het	(de)	besluit(en)	en	de	daarop	betrekking	hebben-
de	stukken	liggen	ter	inzage	vanaf	morgen	gedurende	
6	 weken	 bij	 de	 balie	 Bouwen,	 Wonen	 en	 Bedrijven.	
Tegen	 (een	 van)	 deze	 besluiten	 kunnen	 belangheb-
benden	binnen	zes	weken	schriftelijk	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.
In	het	beroepschrift	moeten	tenminste	zijn	vermeld:
-	naam,	adres	en	handtekening	van	de	indiener;
-	datum	aanduiding;
-	omschrijving	 van	 het	 besluit	 waartegen	 het	 be-

roepschrift	 is	 gericht	 (bv.	 door	 vermelding	 van	het	
kenmerk	van	het	besluit	of	door	bijvoeging	van	een	
kopie	ervan);

-	gronden	van	het	beroep	(de	 reden(en)	waarom	de	
indiener	het	met	het	besluit	oneens	is).

Voorlopige voorziening
De	werking	van	een	besluit	wordt	door	indiening	van	
een	 beroepschrift	 niet	 opgeschort.	 Daarvoor	 kan,	
indien	onverwijlde	 spoed	dat	gelet	 op	de	betrokken	
belangen	 vereist,	 een	 verzoek	 om	 voorlopige	 voor-
ziening	worden	 ingediend	bij	 de	Voorzieningenrech-
ter	 van	de	Rechtbank	Alkmaar,	 Sector	 Bestuursrecht	
(Postbus	251,	1800	BG	Alkmaar);	voorwaarde	 is	dat	
tevens	een	beroepschrift	is	ingediend.	Voor	de	behan-
deling	van	zo’n	verzoek	is	griffierecht	verschuldigd.		

* APV-vergunning
Voor	locatie	Van	Haerlemlaan	thv	inrit	Wouterland	te	
Castricum	is	een	vergunning	verleend voor	het	plaat-
sen	 van	 reclamebord	 ten	 behoeve	 van	 nieuwbouw	
clubhuis	 hockeyclub	 voor	 de	 periode	 6	 december	

2010	tot	15	juni	2011	(7	december	2010)

Kerstboomverbranding
De	 gemeente	 Castricum	 heeft  ontheffing	 verleend	
voor	de	kerstbomenverbranding	op	dinsdag	11	janu-
ari	2011	vanaf	19.00	uur	op	de	Koekoek	te	Limmen	
en	 op	 12	 januari	 2011	 om	 17.00	 uur	 op	 het	 veldje	
aan	de	Roemersdijk	te	Akersloot	en	op	het	Schapen-
veldje	nabij	de	Gerbrandsven	(locatie	Timmerdorp)	te	
Castricum.
Bezwaar
Een	belanghebbende	kan	binnen	6	weken	na	de	da-
tum	van	bekendmaking	van	het	besluit	een	bezwaar-
schrift	indienen	bij	de	gemeente	(Postbus	1301,	1900	
BH	Castricum).
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	voorzie-
ningen	 worden	 ingediend	 bij	 de	 Voorzieningenrech-
ter	 van	de	Rechtbank	Alkmaar,	 Sector	 Bestuursrecht	
(Postbus	251,	1800	BG	Alkmaar);	voorwaarde	 is	dat	
tevens	een	bezwaarschrift	 is	 ingediend.	Voor	de	be-
handeling	 van	 zo’n	 verzoek	 is	 griffierecht	 verschul-
digd.		

verordeningen
Ingetrokken verordeningen
De	gemeenteraad	heeft	in	zijn	vergadering	van	2	de-
cember	 2010	 de	 volgende	 verordeningen	 ingetrok-
ken:	
-	de	verordening	materiële	gelijkstelling	onderwijs	
-	de	programmaraad	IJmond	Noord
-	de	verordening	overleg	lokaal	onderwijsbeleid	
	 gemeente	Castricum	
-	de	verordening	Humanistisch	Vormingsonderwijs

Wijziging CAr-uWo
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Cas-
tricum	maken	op	grond	van	artikel	139	Gemeentewet	
bekend	dat	de	het	college	in	zijn	vergadering	van	30	
november	 2010	 heeft	 besloten	 een	 wijziging	 in	 de	
CAR-UWO	op	te	nemen.	
Het	betreft	een	wijziging	die	verband	houden	met	de	
inwerkingtreding	van	het	Besluit	personeel	van	de	vei-
ligheidsregio’s.		
Het	besluit	 ligt	vanaf	vandaag	gedurende	12	weken	
voor	een	ieder	ter	inzage	bij	de	informatiebalie	locatie	
Limmen.	

BestemmingsplAn
Vooraankondiging m.b.t. voorbereiding bestem-
mingsplannen artikel 1.3.1 Bro
Burgemeester	 en	 wethouders	 van	 Castricum	 geven	
overeenkomstig	artikel	1.3.1.	van	het	Besluit	ruimte-
lijke	ordening	(Bro)	te	kennen	dat	het	bestemmings-
plan Bestemmingsplan ‘Dokter van Nieveltweg 20, 
Castricum’	wordt	voorbereid.
Het	plangebied	is	gelegen	in	de	gemeente	Castricum	
naast	de	Augustinusschool	aan	de	de	Dokter	van	Nie-
veltweg	 20.	 De	 locatie	 is	 een	 groenstrook	 op	 korte	
afstand	van	het	schoolplein	van	de	Augustinusschool.	
Ten	noorden	van	het	plangebied	loopt	de	Dokter	van	
Nieveltweg.	Aan	de	oostzijde	is	sprake	van	een	open-
bare	 parkeervoorziening	 en	 de	 ligging	 van	 de	 Way-
enburgh.
Op	grond	van	artikel	1.3.1,	 lid	2	Bro	wordt	hier	ge-
meld	dat	er	geen	stukken	ter	 inzage	 liggen,	er	geen	
gelegenheid	wordt	geboden	zienswijzen	omtrent	deze	
voornemens	naar	voren	te	brengen	en	dat	er	geen	on-
afhankelijke	instantie	in	de	gelegenheid	wordt	gesteld	
advies	uit	te	brengen	over	deze	voornemens.	Dit	komt	
later	in	de	procedure	nog	aan	de	orde.
Ter inzage:	 Het	 (voor)ontwerpbestemmingsplan	 zal	
op	een	nader	 te	bepalen	 tijdstip	gedurende	zes	we-
ken	 ter	 inzage	 worden	 gelegd	 en	 is	 dan	 tevens	 te	
bekijken	 op	 de	 landelijke	 en	 gemeentelijke	 website.	
De	 termijn	 van	 de	 terinzagelegging	 van	 het	 (voor)
ontwerpbestemmingsplan	wordt	vooraf	gepubliceerd	
in	 de	 Nieuwsblad	 voor	 Castricum,	 de	 gemeentelijke	
website	 en	 het	 ontwerpbestemmingsplan	 ook	 in	 de	
Staatscourant.
Meer informatie:	 Voor	 meer	 informatie	 over	 deze	
vooraankondiging	 kunt	 u	 contact	 opnemen	 met	 de	
afdeling	 Dienstverlening,	 team	 Bouwen,Wonen	 en	

Bedrijven,	mw.P.	Drenth-Reus,	tel.	(0251)	661	122.	
 

Wet milieuBeheer
Maatwerkvoorschriften
Vanaf	16	december	2010	liggen	de	volgende	defini-
tieve	beschikkingen	van	de	maatwerkvoorschriften	ter	
inzage:

-	 Café	 May	 Way,	 Dorpsstraat	 87	 te	 Castricum;	 op	
de	 inrichting	 is	het	Besluit algemene regels voor in-
richtingen milieubeheer	 (verder:	 het	 Besluit)	 en	 de	
bijbehorende	 Regeling algemene regels inrichtingen 
milieubeheer	(verder:	de	Regeling)	van	toepassing.
Algemeen:	Horecabedrijven	kunnen	gezien	hun	aard	
overlast	 in	 de	 directe	 woonomgeving	 veroorzaken.	
Deze	overlast	kan,	afhankelijk	van	het	geluidsniveau	
en	de	aanwezige	geluidsisolatie	binnen	het	horecabe-
drijf,	optreden	bij	de	in	de	directe	omgeving	gelegen	
woningen.	 In	het	 type	horecabedrijf	dat	door	de	 in-
richtinghouder	geëxploiteerd	wordt	is	sprake	van	mu-
ziekgeluid,	met	een	geluidniveau	dat	regelmatig	hoger	
is	dan	achtergrondmuziek.	In	de	directe	omgeving	van	
de	inrichting	liggen	woningen	van	derden.
Activiteitenbesluit:	 Op	 grond	 van	 artikel	 2.20	 lid	 5	
van	het	Activiteitenbesluit	en	artikel	4:82	van	de	Al-
gemene	 wet	 bestuursrecht	 kan	 het	 bevoegd	 gezag	
bij	 maatwerkvoorschriften	 bepalen	 welke	 technische	
voorzieningen	 in	 de	 inrichting	 moeten	 worden	 aan-
gebracht	en	welke	gedragsregels	in	acht	moeten	wor-
den	genomen	om	aan	de	geldende	geluidsnormen	te	
voldoen.

-	Kleverlaan	Beheer	B.V.,	Rijksweg	154	A	te	Limmen;	
voor	de	inrichting	is	op	19	mei	1998,	no.LO597,	een	
oprichtingsvergunning	op	grond	van	de	Wet	Milieu-
beheer	afgegeven.
Op	1	januari	2008	is	het	Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer	(verder:	het	Activiteitenbe-
sluit)	 en	 de	 bijbehorende	 Regeling algemene regels 
inrichtingen milieubeheer (verder:	 de	 Regeling)	 van	
kracht	 geworden.	 In	het	 kader	 van	het	 Besluit	 is	 de	
inrichting	aan	te	merken	als	een	type	B	inrichting.
Dit	betekent	dat	vanaf	1	 januari	2008	moet	worden	
voldaan	aan	het	Besluit	en	de	Regeling.	Ingevolge	het	
geldende	overgangsrecht	blijven	de	voorschriften	F.1	
t/m	F9	uit	de	milieuvergunning	tot	1	januari	2011	van	
kracht.	 In	deze	 voorschriften	 is	 bepaald	welke	 tech-
nische	voorzieningen	in	de	inrichting	moeten	worden	
aangebracht	en	welke	gedragsregels	 in	acht	moeten	
worden	genomen	om	geluidsoverlast	te	voorkomen.

Voor beide beschikkingen geldt onderstaande:
Burgemeester	en	wethouders	van	de	gemeente	Cas-
tricum	 (verder:	 het	 Bevoegd	 Gezag)	 leggen	 maat-
werkvoorschriften	op	om	ervoor	te	zorgen	dat	ook	na	
1	januari	2011	aan	de	geldende	geluidsnormen	wordt	
voldaan.	De	exploitant	is	overigens	wettelijk	verplicht	
voortdurend	al	het	mogelijke	te	doen	om	geluidsover-
last	te	voorkomen.
Indienen van beroep:	Tegen	deze	beschikkingen	kan	
binnen	zes	weken	beroep	worden	ingesteld.	Het	be-
roepschrift	 moet	 worden	 ingediend	 bij	 de	 afdeling	
Bestuursrechtspraak	van	de	Raad	van	State,	Postbus	
20019,	2500	EA	 ‘s-Gravenhage.	Wie	 tegen	een	be-
schikking	beroep	heeft	ingesteld	kan,	in	spoedeisende	
gevallen,	bij	de	voorzitter	van	genoemde	afdeling	van	
de	 Raad	 een	 verzoek	 doen	 tot	 het	 treffen	 van	 een	
voorlopige	 voorziening	 (bijvoorbeeld	 tot	 schorsing	
van	de	gehele	beschikking	of	delen	daarvan).	Als	geen	
beroep	is	ingesteld,	wordt	de	beschikking	van	kracht	
na	het	verstrijken	van	bovengenoemde	termijn.	
Als	gedurende	deze	termijn	wel	beroep	is	ingesteld	en	
een	verzoek	 is	gedaan	tot	het	 treffen	van	een	voor-
lopige	voorziening,	wordt	deze	beschikking	niet	van	
kracht	voordat	op	dat	verzoek	is	beslist.	Aan	het	grif-
fierecht,	zowel	voor	een	beroep	als	voor	een	verzoek	
tot	 het	 treffen	 van	 een	 voorlopige	 voorziening	 zijn	
kosten	verbonden.
Inzien:	 De	 stukken	 behorende	 bij	 de	 definitieve	 be-
schikkingen	van	de	maatwerkvoorschriften	liggen	ge-
durende	zes	weken	-	van	16	december	2010	t/m	27	
januari	2011	-	ter	 inzage	bij	de	afdeling	Dienstverle-
ning,	team	Bouwen,	Wonen	en	Bedrijven,	Zonnedauw	
4	te	Limmen	
Informatie:	dhr.	G.	de	Pijper,	Milieudienst	Regio	Alk-
maar,	tel.	(072)	548	84	66.

Castricum, 15 december 2010 




