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Samenwerking rond 
Geesterhage opgezegd
castricum - Het plan Nieuw 
Geesterhage is van de baan. 
Biesterbos en Kennemer Wo-
nen hebben beiden hun onder-
linge samenwerking opgezegd. 
Dat heeft tot gevolg dat de sa-
menwerkingsovereenkomst die 
de twee met de gemeente Cas-
tricum hadden, eveneens is be-
eindigd. De mogelijkheden voor 
een alternatief plan worden on-
derzocht.
Het college van B en W van Cas-
tricum betreurt de ontstane si-
tuatie. Lang is gewerkt aan een 
plan dat voorzag in nieuwbouw 
van cultureel en maatschappe-
lijk centrum Nieuw Geesterha-
ge, woningen en een parkeer-
garage. 
De gemeente Castricum is re-
centelijk in kennis gesteld van 
correspondentie tussen de ad-
vocaten van Biesterbos en Ken-
nemer Wonen over het pro-
ject Nieuw Geesterhage. Daar-
uit blijkt dat beide partijen hun 
onderlinge samenwerkings-
overeenkomst hebben ontbon-
den. Ook bleek dat beide partij-
en de samenwerkingsovereen-

komst uit 2007 met de gemeen-
te niet meer zullen nakomen. Om 
die reden en om iedere onduide-
lijkheid te vermijden, heeft het 
college dinsdag besloten de sa-
menwerkingsovereenkomst te 
ontbinden. Het gevolg van de-
ze ontbinding is dat het project 
in zijn huidige vorm geen door-
gang zal vinden. De lopende be-
stemmingsplanprocedure wordt 
beëindigd. De indieners van de 
zienswijzen krijgen hierover be-
richt.

Biesterbos is bezig een alterna-
tief plan te ontwikkelen. Dat ge-
beurt in overleg met Stichting 
Nieuw Geesterhage, de stich-
ting die optreedt voor de gebrui-
kers van het te ontwikkelen mul-
tifunctionele centrum. Inzet is 
te komen tot een nieuw maat-
schappelijk en cultureel centrum 
in combinatie met woningbouw. 
Zodra de gemeente het alter-
natieve plan ontvangt, treedt ze 
in overleg met betrokkenen als 
Klankbordgroep en Buurtcomité 
over de inhoud en de wijze van 
participatie.

Mans nieuwe burgemeester 
castricum - Toon Mans (1965) 
is aanbevolen als nieuwe burge-
meester van de gemeente Cas-
tricum. Dat heeft de gemeente 
Castricum dinsdag 21 juni be-
kend gemaakt. Mans is nu nog 
burgemeester van de gemeente 
Hillegom. Daarvoor was hij wet-

houder in de gemeente Brielle. 
Hij volgt mevrouw A. Emmens- 
Knol op die per 1 mei eervol ont-
slag werd verleend. 
De verwachting is dat Mans in 
de maand september geïnstal-
leerd kan worden als de nieuwe 
burgemeester van Castricum.  

Expositie Beleef Castricum 
weer in drie kernen te zien
castricum - Op zondag 3 ju-
li zijn de inwoners van de ge-
meente Castricum opnieuw in 
de gelegenheid om van 12.00 
tot 17.00 uur in zowel de kernen 
Akersloot, Castricum als Limmen 

de gezamenlijke foto-expositie 
Beleef Castricum te bezichtigen. 
Deze expositie is samengesteld 
door de historische instanties 
Oud-Akersloot, Oud-Castricum 
en Oud-Limmen aan de hand 

van ingezonden foto’s van uit-
eenlopende onderwerpen in de 
drie dorpskernen. 
Naast de afgedrukte foto’s per 
kern zijn alle inzendingen in de 
drie expostieruimtes te zien mid-
dels een powerpointpresentatie. 
Deze presentatie is aangevuld 
met de foto’s die na de exposi-
ties van 5 juni zijn ontvangen. 

De adressen van de historische 
instanties zijn: Oud-Akersloot: 
Rembrandtsingel 1; Oud-Cas-
tricum: Geversweg 1; Oud-Lim-
men: Schoolweg 1.
Overigens kunnen er nog steeds 
foto’s ingestuurd worden naar 
beleefcastricum@gmail.com.
Per kern is er een leuke prijs te 
winnen en in september wor-
den de prijswinnaars bekend ge-
maakt. Voor een goede verwer-
king van de foto’s wordt geadvi-
seerd de grootte van minimaal 1 
MB per foto aan te houden. 
Bezoekers van Oud-Castricum 
worden er tevens op attent ge-
maakt dat het boek ‘Het Cas-
tricumse landschap… een ge-
schiedenisboek’ van Ernst Mooij, 
dat goed aansluit bij de exposi-
tie, nog steeds te koop is in De 
Duynkant. 

De wind in de zeilen!
Bakkum - Op het strand in Bakkum is er van alles te beleven. De-
ze meisjes met hun surfplank en zeil hebben moeite om alles met z’n 
drieën vast te houden door de straffe wind. De wind die ze nodig heb-
ben om te surfen op het water, dus dat gaat wel lukken! Foto Annelies 
Westerbeek uit Limmen.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

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

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191
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vrijdag van 9.00-15.00 uur
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Maandag voor 17.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
16.975
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.650

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

CAL d’HuZessers vol-
daan en zeer tevreden
Castricum - De laatste actie 
door team CAL d’HuZes is afge-
rond. Gedurende de maand juni 
hebben in vier verschillende su-
permarkten in de CAL-gemeente 
statiegeldboxen gestaan. Hier-
in konden statiegeldbonnen ge-
deponeerd worden. De deelne-
mende supermarkten waren Al-
bert Heijn in Castricum (totaal 
150,45 euro), Albert Heijn in Lim-
men (totaal 53,45 euro), de Deen 
in Castricum (totaal 210,70 eu-
ro) en de Deen in Akersloot (to-
taal 37,30 euro). Goed voor een 
totaalbedrag van 451,90 euro! 
Een heel mooi resultaat. Hartelijk 
dank aan iedereen die zijn sta-
tiegeldbonnetje heeft willen do-
neren, vele kleintjes maken sa-
men een groot bedrag! Uiteraard 
ook dank aan de bedrijfsleiders 
en het personeel van de betref-
fende filialen van Deen en Albert 
Heijn. Zij waren zeer enthousi-
ast en bereidwillig om medewer-
king te verlenen aan deze statie-
geldactie.
Ruim 4.300 deelnemers hebben 
op 9 juni de berg Alpe d’Huez 
bedwongen door hem op te fiet-
sen, te wandelen, hardlopend of 
zelfs op handkracht met hand-
bikes. Op alle manieren is het 
zwaar. Over een afstand van 14 
km worden 1.070 hoogtemeters 
gemaakt met een gemiddeld stij-
gingspercentage van 9%. Om 
dat zes keer te doen, zoals ve-
len van team CAL d’HuZes ge-
daan hebben, is echt een presta-
tie van formaat. Inmiddels is ie-
dereen van team CAL d’HuZes 
weer terug in Nederland. De 
draad is weer opgepakt. Maar 
dan wel met grote voldoening 

en met een prachtige herinne-
ring aan een heel bijzonder eve-
nement, waar men als team CAL 
d´HuZes deel van uit heeft mo-
gen maken. Het was inspannend 
maar ook aangrijpend en ontroe-
rend, want op menig (virtuele) 
bagagedrager zit een emotione-
le lading. Het verhaal van iedere 
individuele fietser gaf nóg meer 
motivatie om de berg te bedwin-
gen. De fantastische sfeer en en-
tourage met vele supporters en 
aanmoedigingen langs de he-
le route maakte deze zware dag 
een prachtige dag. De branden-
de kaarsen in iedere bocht, op-
gedragen aan mensen die zijn 
overleden aan kanker of die de 
strijd nog aan het voeren zijn, 
bezorgden kippenvel.
Het is in vele opzichten een suc-
cesvolle dag geweest, zonder 
ongevallen en met goed weer. 
En… een dag waarop heel veel 
geld bij elkaar gefietst is! Op de 
avond van de koersdag werd het 
landelijke bedrag bekend ge-
maakt. Het streefbedrag van 20 
miljoen euro was op die dag al 
gepasseerd!
Ook team CAL d’HuZes is haar 
streefbedrag van 200.000 euro 
voorbijgegaan. Het voorlopige 
eindbedrag zit al royaal boven 
de 220.000 euro, en dat terwijl er 
nog steeds geld binnenkomt.
Erg blij is het team met dit re-
sultaat. Het team dankt iedereen 
die geld of goederen heeft ge-
doneerd of zich op andere wijze 
heeft ingezet om dit resultaat te 
realiseren! 

Merci beaucoup namens het he-
le team CAL d´HuZes!

Vermist:
Poelenburgplantsoen Heems-
kerk: lichtbruine kleine hond, 
reu, witte kraag en borst, wit aan 
de pootjes, hangoren, krulhaar, 
gechipt, circa 8 jaar, Hannes. Het 
is een angstig hondje, gauw in 
paniek. Nu weer gesignaleerd 
in Heemskerk en omgeving AZ-
stadion. Hinkt met achterpoot. 

Van Renesselaan Bakkum: on-
gecastreerde cyperse kater, 
hoog op de poten, mist stukje uit 
oor, gechipt, 1 jaar, Max.

Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.

Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Politie zoekt getuigen 
doorrijder op Zeeweg
Castricum - Op vrijdag 10 juni 
omstreeks 8.50 uur vond er op 
de Zeeweg in Castricum een ver-
keersongeval plaats waarbij een 
13-jarig meisje uit Castricum ge-
wond raakte. Het meisje kwam 
op de fiets aangereden langs de 
Rijksweg vanuit Limmen. 

Bij de kruising met de Zeeweg 
wilde zij deze weg oversteken. 
Zij had daarbij groen (verkeers)
licht. Toen zij op de rijbaan van 
de Zeeweg reed, trok vanaf de 
Zeeweg een auto op. Deze au-
to reed in de richting Castricum. 

De auto botste tegen het meis-

je op de fiets. De bestuurder zet-
te zijn auto direct aan de kant. 
Een inzittende informeerde met-
een bij het meisje. Op dat mo-
ment leken schade en letsel mee 
te vallen, waarna de bestuurder 
doorreed.
Achteraf bleek het slachtoffer-
tje zware kneuzingen te hebben, 
terwijl haar fiets ernstig bescha-
digd raakte.

De politie verzoekt de betrokken 
automobilist, die in een blauw-
groene personenauto reed, zich 
te melden. De politie in Cas-
tricum is bereikbaar via tel.nr. 
0900-8844 (lokaal tarief).
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Programma 30 juni t/m 6 juli 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 uur & 21.00 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Transformers 3 - 3D”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Hangover 2”
donderdag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 uur & 20.00 uur
woensdag 20.00 uur 

“Black Butterflies”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag 18.30 uur 

“Pirates Of The Caribbean:
On Stranger Tides 3D”

maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“Somewhere (CF)”
woensdag 13.30 uur 

“Cars 2 (NL) 3D”
zaterdag & zondag 13.30 uur & 16.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
“Kung Fu Panda 2 (NL) 3D”

zaterdag & zondag 16.00 uur
woensdag 16.00 uur 

“Penny’s Shadow”
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 16.00 uur 
“Rio (NL) 3D”

Transformers 3
De Autobots Bumblebee, Rat-
chet, Ironhide en Sideswipe, on-
der leiding van Optimus Prime, 
zijn terug in actie en moeten het 
weer opnemen tegen de kwaad-
aardige Decepticons. 

De Decepticons willen koste wat 
het kost revanche op de strijd, 
die ze een tijd terug verloren. De 
Autobots en Decepticons ko-
men echter midden in een ruim-
testrijd tussen de Verenigde Sta-
ten en Rusland in te zitten. In de-
ze strijd krijgen de Autobots we-

derom hulp van oude vriend Sam 
Witwicky (Shia LaBeouf). 
Transformers: Dark Of The Moon 
is het vervolg op Transformers en 
Transformers: Revenge Of The 
Fallen met Shia LaBoeuf als Sam 
Witwicky. Verder ook met Rosie 
Huntington-Whitely, John Tur-
turro, Josh Duhamel, Tyrese Gib-
son, John Malkovich, Frances 
McDormand, Kevin Dunn en Pa-
trick Dempsey. 
Transformers: Dark Of The Moon 
is vanaf 29 juni in 3D te zien in 
Corso Bioscoop. 

In Cars 2 steken super raceau-
to Bliksem McQueen en zijn bes-
te vriend Takel de Grote Oceaan 
over om te gaan racen tijdens de 
allereerste Grand Prix in de we-
reld. 
De race moet bepalen wie de 
snelste raceauto ter wereld is. 
Wanneer Takel in een internati-
onaal spionnenavontuur verzeild 

Cars 2 raakt, blijkt de weg naar succes 
boordevol valkuilen, omleidingen 
en hilarische verrassingen te zit-
ten. 
Takel bevindt zich met het ene 
wiel in de belangrijke race van 
Bliksem McQueen en met het 
andere wiel in een super ge-
heime spionagemissie. Hij komt 
in een explosieve achtervolging 
terecht wat hem dwars door de 
straten van Japan en Europa 
leidt.

Poëzieavond in de Bakkerij
Castricum - In het kader van 
de culturele  activiteiten van De 
Bakkerij is op 30 juni de eerste 
poëzieavond, die  een maande-
lijks vervolg zal krijgen. Begin-
nende en gelouterde dichters  
zullen begeleid worden door 
professionele muzikanten. De 
deelnemende dichters zijn Je-
roen Besseling, Sipke Fluitman, 

Luuk Imhann, Lisa Evelyn, Jeroen 
Bakker, Alie Blokhuis, Paul Roe-
lofson en Jeremy Bos.
Als aanvulling op de avond 
speelt de poëtische singer-song-
writer Harold K (foto) stukken 
van zijn nieuwe cd. De Bakkerij 
is te vinden aan Dorpsstraat 30 
te Castricum. De entree is gratis. 
Aanvang 20:30 uur. 

Onthulling van nieuwe 
Balatonfüred-sofa
Castricum - Op 30 juni om 15.00 
uur onthult wethouder Klijnstra 
de nieuwe Balatonfüred-sofa op 
het gelijknamige plein. Naast de 
wethouder van kunst en cultuur 
is ook kunstenares Judith Lang 
aanwezig zijn. De voormalige 
Stichting Jumelage Castricum-
Balatonfüred is ook uitgenodigd. 
De nieuwe sofa wordt geplaatst 
als herinnering aan de opgehe-
ven stedenband met de Hon-

gaarse gemeente Balatonfüred 
die 22 jaar heeft bestaan. De Ba-
latonfüred-sofa is mede moge-
lijk gemaakt door de voormalige 
Stichting Jumelage Castricum-
Balatonfüred. Mozaïekkunstena-
res Judith Lang ontwierp de so-
fa. Samen met vele vrijwilligers 
heeft zij die voorzien van moza-
iekwerk in Hongaarse stijl. De 
nieuwe bank is een sieraad voor 
het Balatonfüredplein.

Zomeractiviteiten voor 55+ers
Castricum - Voor wie in de 
maanden juli en augustus zin en 
tijd heeft om met anderen deel te 
nemen aan een leuke activiteit, 
wordt een gevarieerd zomerpro-
gramma aangeboden door de 
stichtingen Welzijn Castricum, 
Welzijn Ouderen Akersloot, Wel-
zijn Ouderen Limmen, de oude-

Feest op de Johannesschool
Akersloot - Woensdag 15 juni  was het een speciale dag voor groep 4 
van de Johannesschool. Op deze dag trouwde hun juf Esther met haar 
Jaap. De spanning was enorm en om 11.00 uur kwam het bruidspaar 
op het schoolplein aan. Daar werden ze toegezongen door alle kinde-
ren van de school. Vervolgens had groep 4 een heel feestprogramma 
met liedjes en versjes en natuurlijk een mooi cadeau. Na dit bezoek 
vertrokken juf Esther en haar Jaap naar Heiloo, om elkaar daar het ja-
woord te geven. Het was een geweldige dag.

renbonden KBO, PCOB en AN-
BO, de Zonnebloem en het Ro-
de Kruis. Het programma is zeer 
divers en biedt bijvoorbeeld een 
aantal interessante wandelin-
gen. De afstanden variëren  van 
4 tot 7 km. Een van de wande-
lingen is ‘op zoek naar Hilde’ in 
Castricum, in Limmen kan een 

tocht langs religieuze en histori-
sche punten gelopen worden, de 
Bakkummer Banroute staat op 
het programma, een wandeling 
door het Heilooër bos, een wan-
deling door Akersloot naar mo-
len de Oude Knegt en in Bergen 
wordt langs woningen van be-
kende schrijvers gelopen. Nieuw 
in het programma dit jaar is een 
scootmobieltocht.  Er is drie keer 
de mogelijkheid om deel te ne-
men aan ‘eten en ontmoeten’ in 
verschillende restaurants in Cas-
tricum, Akersloot en Limmen. Er 
wordt een high-tea georgani-
seerd, kienen staat op het pro-
gramma en voor grootouders en 
kleinkinderen een leuke film in 
Akersloot en Limmen. 

Het boekje kan afgehaald wor-
den bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum, tel. 0251-656562 of in 
de bibliotheek van Castricum, 
Akersloot of Limmen.

Stabat Mater in de Dorpskerk  
Castricum - Op maandag 4 ju-
li wordt het eerste concert in de 
zomerserie 2011 gegeven. Een 
bijzonder concert deze keer, 
waarbij men naast de bijzonde-
re klanken van het kabinetorgel 
ook kan luisteren naar zang en 
een strijkersensemble. 

Voor de pauze staan twee mu-
ziekstukken van G.F. Händel en 
een stuk van Vivaldi op het pro-
gramma. Na de pauze wordt het 
Stabat Mater van Pergolesi uit-
gevoerd. De musici die aan dit 
concert meewerken zijn de so-
praan Evelyne Overtoom, de alt 

Annemiek van Zeben, de violis-
ten Annemiek Helmink en Mar-
jolijn Oonk, Judith Rengers alt-
viool en Elfride Zeldenrust cello. 
Cees van der Poel bespeelt het 
orgel.

Aanvang 20.00 uur in de dorps-
kerk aan het Kerkpad 1. Kaarten 
à 6 euro zijn te koop voorafgaan-
de aan het concert in de kerk.
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Doorstart De Bakkerij: 
Nieuwe elan en donkere wolken

Castricum - Ruim een jaar gele-
den opende De Bakkerij opnieuw 
de deuren. Nu in de Dorpsstraat. 
Twee jaar waren de jongeren van 
de Bakkerij dakloos, na sluiting 
van De Bakkerij aan het Bakker-
spleintje Maar ook toen werden 
er activiteiten in jongerencentra 
in de buurt georganiseerd.
In het nieuwe pand van de Bak-
kerij trad ook een nieuwe ge-
neratie vrijwilligers en bezoe-
kers aan. Maar opnieuw is nu 
het voortbestaan van de Bakke-
rij in het geding. Belangrijke oor-
zaak: een vernietigende (gebrek 
aan) geluidsisolatierapportage 
die niemand op het moment van 
aankoop kende.

Valentijn Brouwer is 25 en be-
zig met afstuderen als ‘Mas-
ter of Arts Management’ aan de 
Hoge School van de Kunsten in 
Utrecht. Valentijn: “Ik heb ook 
een eigen bedrijf. Een manage-
ment en boekingskantoor. Ik be-

wijl het pand al decennia lang in 
gebruik was als café. We zouden 
tienduizenden moeten investe-
ren om dat in orde te maken. Dat 
geld hebben we gewoon niet.”
Wat nu? ”In eerste instantie doen 
we zo goed mogelijk ons best 
om alle overlast te minimalise-
ren en focussen we ons op de 
op stapel staande uitbouw (voor 
die uitbouw is subsidie verkre-
gen van de Provincie). Als die 
uitbouw voor het poppodium er 
eenmaal is zal er helemaal geen 
overlast meer zijn.  Er is een bur-
ger die bij de gemeente klaagt 
over geluidsoverlast. We willen 
graag in gesprek om te kijken 
wat we kunnen doen om het sa-
men met die burger op te lossen. 
Binnen de exploitatie merk je dat 
we nu niet als poppodium draai-
en. Ons uitgangspunt was dat er 
ongeveer 70 keer per jaar een 
popevenement zou zijn. Dat is nu 
misschien maar 10 keer. Dus er 
komt gewoon te weinig geld bin-
nen. We  zouden kunnen strui-
kelen over die exploitatietekor-
ten en het geld dat nodig is voor 
isolatie.”

Ook de voorzitter van de be-
heersstichting Meergranen Aad 
de Wit is gevraagd wat er moet 
gebeuren? De Wit: “We moeten 
zo snel mogelijk de uitbouw voor 
optredens realiseren, dan ver-
dienen we meer en komt De Bak 
uit de rode cijfers.” 
 
Vrijwilliger: Ritchie Lee
Ritchie is 16 jaar en beheert de 
barcomputer. Hij is ook regelma-
tig achter de bar te vinden en bij 
de entree. Hij is sinds januari dit 
jaar actief als vrijwilliger bij De 
Bakkerij. “Via mijn zus maakte ik 

geleid artiesten op het zakelijk 
vlak en zo nu en dan coach ik ar-
tiesten. Ik ben ook muzikant en 
speel basgitaar. 
Er zijn tijden geweest dat ik in 
vijf bands tegelijk speelde. Op 
dit moment speel ik maar in een 
band. Ik heb les gehad op de mu-
ziekschool. Ik ben in de Bakkerij 
gerold via de BACHHH-avonden 
en ik ben gebleven. Vanaf mijn 
vijftiende kom ik in de Bakkerij 
en heb daar voor het eerst opge-
treden. Daarna heb ik nog heel 
vaak opgetreden en ik heb vele 
bandjes zien optreden. Mijn vrij-
willigerswerk in de Bakkerij heeft 
er mede voor gezorgd dat ik voor 
deze studie heb gekozen.” 
Valentijn is voorzitter van de Ver-
eniging Vrienden van De Bakke-
rij. De herstart van De Bak heeft 
tot nieuwe instroom geleid. Veel 
jonge mensen zijn er bij geko-
men en in De Bak wordt ook ge-
probeerd deze nieuwe jonge vrij-
willigers verantwoordelijkheden 

te geven. De Stichting Meerga-
nen is als beheersstichting van 
het pand opgericht en die Stich-
ting Meergranen heeft voor het 
pand een hypotheek bij de bank 
en een lening bij de gemeente 
afgesloten.
Over die lening wordt gewoon 
rente betaald. Die rentelasten 
krijgt De Bak via subsidie te-
rug. ”De lening moeten we ui-
teraard ook gewoon terug gaan 
betalen”, zegt Valentijn. De ge-
luiden over concurrentieverval-
sing? Volgens Valentijn valt dat 
dus wel mee. “In de eerste plaats 
gaat die rentesubsidie over een 
zeer beperkt bedrag. Feitelijk 
een paar duizend euro per jaar. 
Maar nog belangrijker is dat we 
meer activiteiten aanbieden dan 
andere kroegen en we zorgen 
voor verbreding van het aanbod 
voor jongeren in Castricum. We 
creëren een alternatief en geven 
ruimte aan initiatieven die van-
uit de jongeren zelf komen. Ver-
der draait het bij ons toch gro-
tendeels om cultuur. Zoveel mo-
gelijk muziek, theater en binnen-
kort ook poëzie. We gaan begin-
nen met filmavonden waar we 
de regisseurs uitnodigen. We 
bieden echt meer dan een plek 
om te drinken. Ik vind het heel 
belangrijk dat er plaats is voor 
nieuw talent. Die mogelijkheden 
worden in onze regio al zo ge-
minimaliseerd. De Bakkerij loopt 
goed!”
  
Donkere wolken boven De 
Bakkerij
“Ons grootste probleem is dat na 
de koop van het pand bleek dat 
de isolatie van het pand niet vol-
doende is voor een poppodium 
en zelfs niet voor een café. Ter-

kennis met De Bakkerij en toen 
De Bakkerij aan de Dorpsstraat 
open ging was ik meteen ver-
kocht. Ik vind het een heel chil-
le plek. We zijn met elkaar net 
een grote familie. Een vriend van 
me is hier stage gaan lopen. Het 
groepje blijft groeien.”
Ritchie speelt in een band en 
rondde onlangs zijn middelba-
re school af. De band waarin hij 
speelt heet ‘Twice the Same’.
Opvallend in De Bakkerij? “In het 
begin vielen me de rare namen 
voor de drankjes op. Zo heet ap-
pelsap flevosap. Dus toen dacht 
ik, ik ga daar niks kopen.”
Wat er leuk is aan De Bak? ”Ei-
genlijk alles. De muziek, het the-
ater en als je niks te doen hebt 
is het leuker om daar niets te 
doen te hebben dan in je een-
tje niets doen. Nu ik mijn mddel-
bare school heb afgerond begin 
ik in september aan een nieuwe 
opleiding aan het Mediacollege 
in Amsterdam. Grafisch vormge-
ven, twerpen en dat soort din-
gen. Ook ga ik door met de band 
en ik wil vooruit komen. Mijn 
idool is Bruce Dickinson, de zan-
ger van Iron Maiden.”
De nieuwe instroom bij De Bak 
komt volgens Ritchie via via tot 
stand. Men neemt vrienden mee 
en die nemen weer anderen mee 
en zo groeit het door. 
Gemiddeld is hij ongeveer drie, 
vier keer per week in De Bak-
kerij te vinden. Uitgaan doet hij 
nergens anders. Alleen om op te 
treden in Noord-Holland maar 
vaak is de band na afloop van 
een optreden ook nog in De Bak 
te vinden. 
Binnenkort organiseert Ritchie 
een bandcompetitie met allerlei 
bands.

Inschrijving Timmerdorp
Limmen - Op zaterdag 2 juli 
kan er van 10.00 tot 12.00 uur in 
Conquista worden ingeschreven 
voor het timmerdorp 2011. De 
inschrijfformulieren worden via 
de scholen uitgedeeld. Het for-
mulier is ook te downloaden via 
de website van Conquista. In-
schrijven kan per groepje of in-
dividueel, een groepje moet mi-

nimaal uit drie en maximaal uit 
zes personen bestaan. Net als 
vorig jaar kan er in de timmer-
week weer post gestuurd wor-
den naar de hutten. Wie dat wil 
kan dus alvast een brievenbus 
maken voor bij de hut. 
Kijk voor alle informatie en het 
inschrijfformulier op www.con-
quista.nl.

FrunsShow in De Burgerij

Limmen - Op zaterdagmiddag 2 juli om 15.00 uur vindt de Fruns-

Show plaats in De Burgerij. Wyn-
zen Pauzenga heeft samen met 
de dansdocenten die de we-
kelijkse lessen verzorgen een 
show van vrijwel alle lessen met 
de leerlingen in elkaar gedraaid. 
Lindyhop, doejedans!, buikdan-
sen, Michael Jackson, hiphop en 
poppin & lockin komen aan bod. 
Dit wordt live aan elkaar ge-
mixt door dj Midnight van Bum-
rushradio en met videobeelden 
ondersteund door Vj Lars Berg. 
De kaarten kosten 3 euro, tot 12 
jaar 1 euro. Kaarten zijn verkrijg-
baar bij Fruns, Verlegde Over-
toom 9 in Castricum. 
Voor meer info kijk op www.
frunsdansstudio.blogspot.com.

Castricum - Igram start op don-
derdag 15 september een tien-
delige cursus internationale 

Cursus internationale dansen
dansen voor beginners. De les-
sen worden gegeven in Toon-
beeld, Jan van Nassaustraat 6 

van 10.00 tot 11.30 uur. Voor 
meer 
informatie: Ineke Spitteler, se-
cretariaat@igram.nl, tel. 653997 
of Marri Huisman, voorzitter@ig-
ram.nl, tel. 657160.
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Inschrijving Jeugdvakantiecocktail
Programma 2011 omvat 55 
verrassende activiteiten!

Castricum - Op maandag 4 ju-
li van 20.00 tot 21.30 uur gaat 
de inschrijving van start voor de 
Jeugdvakantiecocktail bij Stich-
ting Welzijn Castricum in Ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 5 in Castricum. 
Tijdens de inschrijfavond kunnen 
aanmeldstrookjes voor de activi-
teiten, te vinden in de cocktail-
gidsen, verkrijgbaar bij de Stich-
ting Welzijn Castricum en te 
downloaden middels: www.wel-
zijncastricum.nl ingeleverd wor-
den. Tevens kunnen de activitei-
ten afgerekend worden.
De Jeugdvakantiecocktailgidsen 
worden deze week verspreid. Al-
le activiteiten kosten 3 euro per 
deelnemer. Kinderen kunnen 
zich onbeperkt opgeven voor de 
activiteiten. 
Vanaf dinsdag 5 juli kan telefo-
nisch ingeschreven worden bij 
de Stichting Welzijn Castricum 
door te bellen met 0251-656562 
van maandag tot en met donder-
dag van 13.30 tot 15.00 uur. Aan 
de balie is aanmelden mogelijk 
van 9.00 tot 10.00 uur op werk-
dagen. 

Deze zomer worden maar liefst 
55 verrassende activiteiten ge-
boden in de zomervakantie voor 
kinderen in de leeftijd van vier 
tot en met twaalf jaar uit Cas-
tricum, Bakkum, Akersloot, Lim-
men en De Woude. Het pro-
gramma voor de cocktail wordt 
uitgevoerd in samenwerking met 
25 enthousiaste organisaties en 
verenigingen uit de verschillen-
de kernen. 
Nieuw in het programma zijn de 
dansworkshops van nu: ‘Poppin 
en locking’ in DansStudio Fruns. 
Ook nieuw is het blaaspijpschie-
ten gecombineerd met het lach-
wekkende ballonschieten in 
Akersloot en de ludieke sport 
en spelen in Zwembad Dam-
pegheest in Limmen van ODIs-
ports. En ook vlotten bouwen 
en adventureday ontbreken niet 
in het zwembad van Limmen. 
Mem’s atelier is dit jaar present 
met creatieve workshops op het 
strand én in de Tuin van Rommel. 
Toonbeeld biedt een week lang 
kunstzinnige en muzikale work-
shops, verzorgd door hun eigen 

vakdocenten. De Tuin van Kapi-
tein Rommel is omgetoverd in 
een Sprookjestuin waar (groot)
ouders met (klein)kinderen van 
alle leeftijden, zes dagen lang 
kunnen genieten van kunstzin-
nige sprookjes. Jeugd en Tech-
niek is van de partij voor het ma-
ken van fraaie houtcreaties voor 
jongens en meisjes. Het popu-
laire springen op de aerodyna-
mische Tumblingbaan en tram-
polinespringen bij DOS, Pimp je 
kleding in Discovery en klimmen, 
boogschieten en tennis bij Berg 
en Bal zijn eveneens in het pro-
gramma van de cocktail opgeno-
men. En in Discovery kan deel-
genomen worden aan een knal-
lend avond-discofeest! Voor het 
sportieve werk staan paraat: ta-
feltennisvereniging Castricum, 
handbalvereniging CSV, korfbal-
vereniging Helios, zwembad De 
Witte Brug en jeu de boulesver-
eniging De Stetters. Voor wie van 
avontuur houdt kan zich aanmel-
den voor een activiteit van de ei-
gen Castricumse Reddingsbriga-
de om te zien hoe een redding in 
elkaar steekt en om mee te doen 
aan een spannende quiz. Groot-
ouders en kleinkinderen zijn in 
Akersloot en Limmen uitgeno-
digd gezellig samen te komen 
kijken naar de Gouden Filmprijs 
winnende Film ‘Mijn opa is een 
bankrover’.
Kleuters kunnen deelnemen aan 
een vertelvoorstelling in een le-
vensecht decor in De Spring-
plank en verder is er voor hen 
onder meer jazzdance van Dos 
en de rommelkeuken in de bieb 
in Castricum en in Limmen. De-
ze leeftijdsgroep kan voorts een 
workshop doen onder leiding 
van een bloemiste in de Tuin van 
Kapitein Rommel. 
Het volledige programma van 
de Jeugdvakantiecocktail is in te 
zien op www.welzijncastricum.nl. 

Koffieconcert over de 
liefde op Geversduin
Castricum - Zondagochtend 10 
juli om 10.30 uur geeft Camping 
Geversduin in Castricum een po-
dium aan een ongebruikelijke 
muzikale voorstelling. In de re-
creatieruimte van deze camping 
treedt dan de muziekformatie 
Studio Cantilena op. 

Zij hebben een zomers pro-
gramma van licht-klassieke mu-
ziek waarbij liefde de leidraad is; 
grande caf(f)é d’amore.  
Op het programma staat muziek 

van Mozart, Puccini en Robert 
Stolz zowel als van Ennio Mor-
ricone, John Denver en Ernesto 
de Curtis. Het programma is een 
uurlange aaneenschakeling van 
vocale solo’s, duetten en trio’s, 
uit opera, operette en opera-
achtige melodieën onder ande-
re uit de wereld van de film- en 
popmuziek, allen met de diverse 
vormen van liefde als onderwerp. 
Een duo van dwarsfluit en piano 
zorgt voor begeleiding en enkele 
puur instrumentale momenten. 

Winnaars tekenwedstrijd 
BSO’s Forte Kinderopvang
Castricum - In mei hebben kin-
deren van de BSO’s van For-
te Kinderopvang in Limmen en 

Castricum een workshop car-
toontekenen gevolgd, welke 
werd gegeven door een echte 

cartoontekenaar. De workshop 
werd georganiseerd in het kader 
van het thema ‘Zintuigen’, wel-
ke sinds maart bij Forte Kinder-
opvang loopt. Aan de workshop 
was ook een wedstrijd verbon-
den. De winnaars waren: Binnen 
de categorie 4-5 jaar won een 
trotse Sanne Scheurwater van 
BSO Het Avontuur in Limmen. In 
de categorie 6-8 jaar was Dani-
el Ris van BSO de Boomhut de 
gelukkige winnaar. En binnen de 
categorie 9-12 jaar mocht een 
blije Chantal Holshuijsen van 
BSO de Boomhut zich de win-
naar noemen. Toegejuicht door 
familie, vrienden en medewer-
kers ontvingen de terecht trot-
se winnaars hun prijs uit handen 
van de vestigingsmanagers: een 
T-shirt met daarop hun eigen te-
kening!

Expositie bij Johanna’s Hof
Castricum - Tijdens de zomer-
maanden hangen er in de ex-
positieruimte van Johanna’s Hof 
te Bakkum schilderijen van José 
Stigt Timmer. Deze plaatsgenoot 
timmert al enkele jaren aan de 
weg met haar werk. Deze expo-
sitie heeft veel raakvlakken met 
– hoe kan het anders op zo’n lo-
catie – het duingebied. Men her-
kent de Schotse Hooglanders, 
wat andere dieren uit het duin, 
zeezichten en landschapjes, 
maar ook in deze expositie gaat 
haar werk van licht abstraherend 
naar surreëel. Herkenbaar is het 
wel, realistisch kan haar werk 

niet genoemd worden. Hoewel 
ze de laatste tijd steeds vaker de 
natuur schildert hangen er ook 
werken die refereren aan het on-
geziene in de natuur.
Ook zijn er verschillende huis-
dieren te zien die ze geschilderd 
heeft, vaak in opdracht, maar al-
tijd naar foto’s. De verschillen-
de schilderijen kunnen beke-
ken worden tot eind september 
in de expositie ‘gang’ van Johan-
na’s Hof.

Voor meer informatie over haar 
werk kan men terecht op www.
yocee.exto.nl.
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Overleggroep Buitengebied Castricum bijt van zich af:

Deelnemers debat herinrichting 
Schulpvaart voelen zich genegeerd

Castricum - De Overleggroep 
Buitengebied Castricum heeft 
dinsdag 14 juni voor het eerst 
haar tanden laten zien. Tijdens 
een bijeenkomst in De Burgerij 
in Limmen liet een groot deel van 
de aanwezigen zijn ongenoe-
gen blijken over het feit dat bij 
de herinrichting van de Schulp-
vaart niet of nauwelijks iets is 
gedaan met eerdere suggesties 
van OBC-deelnemers.
De nieuwe projectleider Neel-
tje Annink ‘Project Ontwikke-
ling Schulpvaart’ en werkzaam 
voor het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier (HH-
NK), had er in Limmen een zwa-
re dobber aan om de aanwezi-
gen in te lichten over de stand 

van zaken. Hoewel het publiek 
haar persoonlijk weinig kon aan-
rekenen, was de ergernis over de 
handelwijze van met name het 
hoogheemraadschap duidelijk 
waarneembaar. Uitgerekend aan 
het begin van de avond had se-
cretaris René Marcelis de resul-
taten van een enquête naar het 
functioneren van de OBC ge-
presenteerd. Daaruit bleek voor-
al tevredenheid over het functio-
neren van ‘de groep’. Belangheb-
benden in het buitengebied er-
kennen meer begrip te hebben 
voor de standpunten van ande-
ren. Een meerderheid wil dan 
ook graag op dezelfde voet door 
met de OBC.
Na de mededelingen over de 

evaluatie van de OBC, de aan-
kondiging van een Landschaps-
dag in Castricum, enkele kleine 
wijzigingen op de plankaart voor 
het bestemmingsplan buitenge-
bied (wel mede op voorspraak 
van deelnemers aan de OBC) 
en een update van de vorderin-
gen met het gemeenschappe-
lijke waterplan van de gemeen-
ten Bergen, Heiloo en Castricum, 
was het de beurt aan Annink. Zij 
sprak namens de gezamenlij-
ke initiatiefnemers van het pro-
ject: hoogheemraadschap, pro-
vincie en gemeente. Ze maakte 
duidelijk dat een groot deel van 
het plangebied voor het project 
Schulpvaart inmiddels is verwor-
ven door het hoogheemraad-
schap en provincie. Het project 
is onder meer nodig omdat het 
hoogheemraadschap verplicht is 
wateroverlastmaatregelen te ne-
men. Hiervoor is extra waterber-
gingscapaciteit nodig. De Ka-
derrichtlijn Water schrijft de aan-
leg van natuurvriendelijke oe-
vers voor. “Nu is het tijd om de 
plannen concreet vorm te gaan 
geven en dat willen we graag 
doen in samenspraak met de 
omgeving. De ambities voor de 
Schulpvaart liggen hoog. Het 
gebied heeft al een grote waarde 
voor diverse functies. Dat maakt 
het extra ingewikkeld. Daar komt 
nog bij dat het politieke krach-
tenveld behoorlijk in beweging 

is,” stelde Annink, die een brief 
van staatssecretaris Bleker aan-
haalde, waarin flinke bezuinigin-
gen voor het landelijk gebied zijn 
aangekondigd. “Dat zorgt voor 
veel onzekerheid, die ons dwingt 
om haast te maken.”
En juist dat laatste baarde het 
merendeel van de aanwezigen 
zorgen. Vooral de vierkant inge-
kleurde percelen, die als water-
berging en natuur moeten die-
nen, corresponderen niet met 
het grillige landschap rond de 
Schulpvaart. Het waren dan ook 
vooral de vertegenwoordigers uit 
de cultuurhistorische hoek die 
zich roerden. Volgens hen is te 
weinig rekening gehouden met 
het oude stroomgebied van het 
Oer-IJ. In een eerdere toelichting 
van het project, ruim een jaar ge-
leden, had de ‘stichting met de 
lange naam’ hier ook al een op-
merking over gemaakt. Zij heb-
ben niet lang daarna een brief 
daarover gestuurd, met gede-
tailleerde informatie over de ou-
de situatie en de bezwaren tegen 
de willekeurige aanleg van extra 
waterberging. “Nu zien we daar 
niets van terug op de plankaart. 
We hopen dat daar alsnog naar 
wordt gekeken.”
Annink zei zo’n heroverweging 
niet te kunnen garanderen. “En 
dan daarbij: de locaties bieden 
ook kansen voor landschap, cul-
tuurhistorie en archeologie. Ze 
kennen een lange historie; het 
grootste deel van de gronden is 
al jaren in eigendom van de pro-
vincie. Daarnaast  zitten we vast 
aan een strakke planning van-
wege de geldende financiële re-
gels. Als we het project niet af-
ronden in 2013, dan lopen we 
heel veel subsidie mis.” Die op-

merking schoot enkele aanwe-
zigen in het verkeerde keelgat. 
Dick Fopma stelde dat de plan-
ning dan maar moest worden 
omgegooid en andere geldstro-
men aangeboord. Dat laatst is 
geen optie, stelde hoogheem-
raad Rob Veenman, die Annink 
assisteerde. Daarvoor is het pro-
ces al in een te vergevorderd 
stadium. “Er is een tiental rap-
porten geschreven, met verschil-
lende insteken. Niet voor niets 
speelt de Schulpvaart daarin een 
centrale rol. Dit is een mooie ge-
legenheid om functies te combi-
neren.”
Dat argument kon de meerder-
heid in de zaal niet overtuigen. 
“De Schulpvaart ligt er zo al eeu-
wen. Die is nu toch al mooi,” 
stelde een van de aanwezigen. 
De opmerking kreeg bijval. “Als 
er geen geld is, dan doen we 
toch helemaal niks!” Dat laat-
ste is geen optie, stelde Annink, 
die verder nog verwees naar een 
tweetal werkateliers, waarin di-
rect betrokkenen mogen mee-
praten over de toekomstige in-
richting van de Schulpvaart. Veel 
van de OBC-deelnemers die hun 
bezorgdheid uitten, zijn door het 
Hoogheemraadschap uitgeno-
digd voor die sessies. Dan zal 
blijken in hoeverre voor wensen 
en ideeën uit het gebied zelf toch 
een gewillig oor bestaat. 
De uiteindelijke conclusie van 
Annink dat er aan de communi-
catie wel het nodige kan worden 
verbeterd, vond bijval uit de zaal. 
Het bewijst dat de OBC als podi-
um om alleen mee te praten, niet 
voldoende is. Er moet ook naar 
de uitkomsten worden geluisterd 
en waar mogelijk iets mee wor-
den gedaan.

Platform ‘Ons strand’ opgericht
Castricum - Afgelopen maan-
dagavond is het platform ‘Ons 
strand’ opgericht, met als motto 
‘Laat ons strand met rust’.
In het platform is een groep in-
woners van Castricum verenigd, 
die zich zorgen maakt over de 
vergaande bebouwing en ver-
commercialisering van het Cas-
tricummer strand en duinom-
geving. Het platform wil dat de 
commerciële exploitatie van het 
strand aan banden wordt gelegd 
en dat de gemeente borg staat 
voor behoud van het natuur-
lijke, familievriendelijke karak-
ter van het strand en het omrin-
gende duingebied. Dit karakter 
wordt steeds meer onder druk 
gezet door de groeiende horeca- 
en verblijfsfunctie. Zoals de jaar-

rondexploitatie van de paviljoens 
en de gelegenheid tot overnach-
ten in de strandhuisjes.
Directe aanleiding tot de op-
richting van het platform zijn de 
voorgenomen bouw van een ho-
tel en een bed & breakfast op 
het strandplateau, uitgedrukt in 
de Kadernota Strandgebied van 
een groep ondernemers, die mo-
menteel in de gemeenteraad be-
handeld wordt. Deze Kaderno-
ta dreigt het karakter te krijgen 
van een carte blanche voor de 
betrokken ondernemers. Rond 
deze nota werd een aantal we-
ken geleden via een ingezonden 
brief in de Castricumse weekbla-
den de alarmbel geluid. Dat heeft 
gezorgd voor een onmiddellij-
ke toestroom van vele bezorgde 

en betrokken inwoners van Cas-
tricum, een aantal natuurvereni-
gingen en politici van verschil-
lende partijen. Deze zijn nu ver-
enigd in het opgerichte platform. 
Het platform zal bestaan uit een 
kleine kerngroep voor de prakti-
sche organisatie en verder ieder-
een die zich aangesproken voelt 
door de doelstellingen en zich bij 
het platform aanmeldt. Er is een 
website in aanbouw, www.ons-
strand.info, waarop alle informa-
tie te vinden zal zijn naast opi-
niërende stukken waar iedereen 
aan bij mag dragen. Op deze si-
te kan men ook de contactgege-
vens van het platform vinden.
Donderdag wordt de Kadernota 
voor de derde opvolgende keer 
besproken in de Raadscarrou-
sel van Castricum, in het Clusi-
uscollege. De aanvangstijd hier-
van is 19.30 uur. In de Kadernota 
wordt geschetst hoe de onder-
nemers het strandgebied willen 
ontwikkelen. Het platform ‘Ons 
strand’ roept alle betrokken be-
woners en strandbezoekers van 
Castricum op om bij de Raads-
carrousel aanwezig te zijn, om 
aan te geven dat er onder de be-
volking duidelijke zorgen zijn dat 
deze Kadernota een richting op 
gaat die haaks staat op het fa-
milievriendelijke karakter en de 
authentieke, natuurlijke waarden  
van het strand en duingebied.

Anja Jonker exposeert in de 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum – Tot 11 augustus 
exposeert Anja Jonker een se-
lectie van haar schilderijen en 
illustraties in de Tuin van Kapi-
tein Rommel. Na het voltooien 
van de kunstacademie heeft An-
ja ontwerpstudio ArtKid opge-
richt, waarmee zij een grote ver-
scheidenheid aan kunstprojec-
ten heeft uitgevoerd. Anja maakt 
niet alleen schilderijen, maar ook 
kostuums en decors voor musi-

cals, illustraties voor kinderboe-
ken, muurschilderingen en hou-
ten sculpturen. Anja haalt haar 
inspiratie vooral uit de natuur, 
kinderen en sprookjes, en al de-
ze elementen zijn terug te vinden 
in haar werk. 

Op dit moment is Anja hard aan 
het werk om de Tuin van Kapitein 
Rommel deze zomer te verande-
ren in een echte sprookjestuin.
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Arie Hageman wint Chateauroux
Castricum - De traag verlo-
pen fondvlucht vanuit het Franse 
Chateauroux van afgelopen zon-
dag leverde een mooie zege op 
voor Arie Hageman. De postdui-
venvereniging de Gouden Wie-
ken hadden samen 93 fonddui-
ven ingezet voor deze nationale 
wedstrijd waar totaal 25.000 dui-
ven voor waren ingeschreven.
Deze keer werd het een zon-
dagsvlucht omdat de begelei-

ders de zaterdag geen vliegweer 
vonden vanwege veel regenbui-
en in België en Zuid Nederland. .
Deze keer dus Arie Hageman 
die met zijn vierjarige doffer met 
ringnummer NL07-1682143 de 
concurrentie te snel af was.
De 675 kilometer werd door de 
doffer in 10 uur en 23 minuten 
afgelegd en vloog dus met een 
gemiddelde snelheid van bijna 
70 kilometer naar huis.

De duiven van Cees de Wildt 
gingen in de slipstream mee en 
pakten de tweede plaats. Ook 
Cor Schermer blijft in het klasse-
ment hoog staan met zijn derde 
duif. Verder waren er nog vroege 
duiven voor Piet Verduin en San-
der de Graaf.
De lijst met prijswinnaars werd 
afgesloten door Anton Tromp, 
Gerhard Tromp en Cor Sprenke-
ling.

Laatste week kaartverkoop
De Magische Wereld van Harry Potter

Castricum - Op zondag 3 juli  
geven circa 150 leden van jazz-
dance DOS uit Castricum en zes 

hoofdrolspelers twee showvoor-
stellingen in het Kennemerthea-
ter te Beverwijk.

In een twee uur durende show 
maakt het publiek kennis met 
Harry en zijn vrienden Ron en 
Hermelien. Samen gaan zij naar 
de Zweinstein, Hogeschool voor 
Heksenarij en Hocus- Pocus 
waar zij kennis maken met Ha-
grid en de professoren Anderling 
en Perkamentus. 
Met hulp van zijn vrienden, ken-
nis, aanleg en moed is Harry de 
aangewezen persoon om het op 
te nemen tegen duistere tove-
naars.

Voor deze familieshow , geschikt 
voor jong en oud, kan men kaar-
ten bestellen bij het theater 
(www.kennemertheater.nl). De 
kaarten voor de shows kosten 
10 euro en dit is inclusief een 
drankje in de pauze en de gar-
derobe. Aanvang van de shows: 
10.30 en 14.30 uur.

Judoclub Groefsema

Mooie afsluiting van 
het wedstrijdseizoen
Limmen - Zondag werd voor 
de zevende keer het Toradoshi 
Open Beverwijkse kampioen-
schap georganiseerd. Traditiege-
trouw is dit het laatste toernooi 
voor de zomervakantie. Ook dit 
jaar was er een groep enthou-
siaste judoka’s van Judoclub 
Groefsema aanwezig om het 
wedstrijdseizoen af te sluiten.
Bij de judoka’s geboren 
2004/2005 wist Youri Oud on-
geslagen kampioen te worden. 
Door drie partijen te winnen 
waarvan twee partijen met een 
vol punt. Siem van der Vlies wist 
beslag te leggen op een tweede 
plaats door drie partijen te win-
nen en een spannende partij op 
scheidsrechtersbeslissing te ver-
liezen. Voor zijn jongere broer-
tje Luuk was dit zijn eerste wed-
strijd buiten de club. Voor Luuk 
was het de eerste partij nog een 
beetje wennen, daarna had Luuk 
de spirit te pakken en won ver-
volgens de overige partijen. Voor 
Luuk was er ook een tweede 
plaats.
Bij de judoka’s geboren 
2002/2003 werd Bram Brant-
jes ongeslagen kampioen door 
drie partijen winnend af te slui-
ten met verschillende technie-

ken. Voor Aaron Wesselius zat 
het niet mee. Aaron is een aan-
vallende judoka en dit wisten zijn 
tegenstanders ook. In de eerste 
twee partijen werd Aaron twee 
keer overgenomen en dit resul-
teerde in verliespartijen. Later 
ging het beter en werd er nog 
een partij gewonnen. Dit was 
jammer genoeg niet genoeg voor 
het podium. Voor Aaron was de 
vierde plaats het hoogst haalba-
re.

Kane van Raalte, Youri de Raadt 
en Xander Schoemaker waren 
de laatste judoka’s die voor Ju-
doclub Groefsema in actie kwa-
men. Kane wist vijf partijen win-
nend af te sluiten en zo knap 
ongeslagen kampioen te wor-
den. Youri de Raadt was nog erg 
zoekende naar zijn pakking hij 
wist knap twee partijen te win-
nen maar ook werden er twee 
partijen verloren. Uiteindelijk 
bleek dit genoeg voor de derde 
plaats. Xander Schoemaker had 
niet helemaal zijn dag, de eer-
ste drie partijen gingen verlo-
ren. Gelukkig werd in de laatste 
partij de dag nog even goed ge-
maakt door de laatste wedstrijd 
te winnen. 

Weer meer deelname aan 
WEA 30+ toernooi bij TVC 
Castricum - De weergoden wa-
ren het open WEA 30+ toernooi 
van TV Castricum dit jaar wat 
minder goed gezind dan door-
gaans bij eerdere edities. Voor-
al de halve finales afgelopen za-
terdag ondervonden wat uitstel 
door de regen. Toch werd alles 
gespeeld en kunnen de organi-
satoren Hans Eijkman, Liesbeth 
van Hoek en Danielle Veenman 

met 215 deelnemers terugkijken 
op een uiterst geslaagde week, 
die zondag met een zonnige fi-
naledag werd afgesloten. 

Tijdens de 30e editie van het 
toernooi werden in ruim een 
week 220 partijen gespeeld in 24 
onderdelen in de speelsterktes 4 
tot en met 8. De deelname was 
20% hoger dan vorig jaar, dus de 

Toernooileider Hans Eijkman wordt gehuldigd voor het organiseren van 
30 toernooien sinds 1982 (foto Fred van Balgooi).

belangstelling De weersvooruit-
zichten waren aanvankelijk zeer 
wisselvallig, maar gelukkig was 
het elke avond net op tijd droog, 
met uitzondering van de halve fi-
naledag op 25 juni. voor dit toer-
nooi blijft stijgen. 
Het thema van het toernooi was 
dit keer Frankrijk en zodoende 
konden de tennissers en het pu-
bliek op woensdag deelnemen 
aan een wijnproeverij. Dat ge-
beurde onder begeleiding van 
accordeonist Kees Beentjes en 
ondertussen kon men zich ook 
op karikatuurtekening laten 
vastleggen door Ineke Ligter-
moet. Ook de feestavond op vrij-
dag ontbrak dit jaar niet.
Nadat weer volop voor de fina-
les was gestreden, ontvingen al-
le finalisten na afloop de gebrui-
kelijke zonnebloem. De eerste 
en tweede prijswinnaars kregen 
daarbij een waardebon en die 
van de verliezersronde een fles 
wijn. Daarvoor bedankte voor-
zitter Jos Verkleij de organisa-
toren en zette PR-functionaris 
Hans Boot toernooileider Hans 
Eijkman in het zonnetje, omdat 
hij voor de 30e keer dit evene-
ment (voorheen Veteranentoer-
nooi) in goede banen had weten 
te leiden. Eijkman ontving een 
ingelijste fotoshopprint, waarop 
zijn bijzondere prestatie in beeld 
werd gebracht.

Malin Ulvefeldt.

Ideale weersomstandigheden 
zorgen voor vermakelijk tennis

Bakkum - Het waren heerlij-
ke weersomstandigheden op de 
eerste kwalificatiedag van het 
Biesterbos Open te TC Bakkum, 
met mooi, vermakelijk tennis als 
gevolg en een volle tribune. 

Helaas wist de regionale inbreng 
geen potten te breken op het 
toernooi. De meisjes Kayleigh 
Vonk, Emma Kranendonk en 
Nikki Olgers verloren alledrie 
hun wedstrijd. Ook de jongens 
konden niet stunten, hoewel 
Chris Nooij dichtbij een overwin-

ning was, maar hij kon zijn drie 
matchpoints niet benutten. 

De andere regionale inbreng die 
bestond uit Aniek van Rossum 
en Liza Groenveld kon niet voor 
een verrassing zorgen. Van Ros-
sum had last van wedstrijdspan-
ning en haalde haar niveau niet. 
Groenveld daarentegen won ge-
makkelijk haar eerste wedstrijd. 
Echter, in haar tweede wedstrijd 
moest ze het onderspit delven 
tegen de atletische Malin Ulve-
feldt uit Zweden. 

Gelukkig was er wel Nederlands 
succes. De temperamentvolle 
Sophie Blom won na een zware 
strijd van de Belgische Michelle 
Werbrouck en won haar daarop 
volgende partij van de 1ste ge-
plaatse Dhanielly Quevedo uit 
Venezuela.  
Op de tweede kwalificatiedag 
mag Blom het opnemen tegen 
de Israelische Or, een vernufti-
ge speelster. De winnares is ze-
ker van een plekje in het hoofd-
toernooi

Een lust voor het tennisoog is 
ook de Fransman Enzo Py. De 
linkshandige reus uit Cannes 
beschikt over een prachtige sla-
genarsenaal en een goed stel 
benen. Hij speelt maandag tegen 
de Chileen Nikolas Papic. 
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Joey Bodt geselecteerd 
voor Nederlands Elftal
Castricum - 2,5 procent van 
de Nederlandse bevolking van 
12 jaar en ouder heeft een pro-
bleem met horen. Dat zijn ruim 
400.00 Nederlanders. Daarvan 
zijn ongeveer 30.000 mensen 
doof. Voor de meeste doven en 
slechthorenden is het lastig om 
bij een horende sportvereniging 
hun sport te beoefenen.  Stel je 
eens voor, je bent zwemmer en 
doof. Het startschot hoor je niet 
en visuele hulpmiddelen geven 
je een achterstand op de ho-
renden, die het startschot wel 
horen. Of voetballer zijn en niet 
gecoacht kunnen worden. Niet 
kunnen horen wat er achter je 
gebeurt. Twee voorbeelden uit 
de vele, waarbij doven en slecht-
horenden problemen ondervin-
den bij het sporten met mensen 
die wel horen.
Joey Bodt is zo’n speler. De aan-
valler uit Wijk aan Zee is sinds 
zes(!) dagen lid van FC Castri-

cum, waar hij is opgenomen in 
de selectie van hoofdtrainer Ra-
djin de Haan. “Ik heb in de jeugd 
bij Wijk aan Zee gespeeld, later 
bij Velsenoord en vorig jaar weer 
bij Wijk aan Zee, waar ik woon. 
We zijn met Wijk aan Zee kampi-
oen geworden in de vijfde Klas-
se, maar ik wil hogerop. Via Nick 
Ridder (FC Castricum 2) ben ik 
bij FC Castricum gekomen. Ik 
speel  samen met Nick en Bryan 
de Boer in de zaal en Nick heeft 
ons beiden overgehaald om naar 
FC Castricum te komen.” Praten-
de met Joey is aan niets te mer-
ken dat hij een handicap heeft 
aan zijn gehoor. “Als ik één-op-
één met je praat kan ik een ge-
sprek inderdaad goed voeren”, 
vertelt de 22-jarige aanvaller. 
“Maar in een grote groep kan 
ik gesprekken niet volgen. Dat 
is best lastig voor mij.” De goed-
lachse Bodt spreekt honderd uit. 
Eén ding is zeker, hier staat een 

gedreven voetballer. Daar doet 
zijn handicap niets aan af.
 
Joey Bodt droomt van een mooie 
carrière, maar dat hebben wel 
meer voetballers. Met dit verschil 
dat voor Joey de droom werke-
lijkheid wordt. “Ik ben geselec-
teerd voor het NDE, het Neder-
lands Doven Elftal. We hebben 
ons geplaatst voor het Euro-
pees Kampioenschap in  Dene-
marken”, spreekt Bodt vol trots. 
Met kwalificatie was deelname 
van het NDE aan het EK overi-
gens nog lang niet zeker. Vrij-
dag 20 mei moest de EK deelna-
me zelfs afgeblazen worden we-
gens gebrek aan geld. Slechts 
16.000 euro van de benodigde 
50.000 euro was bij elkaar ge-
schraapt. Joey legt uit: “We wa-
ren natuurlijk hevig teleurge-
steld. Velen stelden de vraag: 
hoe kan het in vredesnaam dat 
je je als nationaal team kwalifi-
ceert voor een groot internatio-
naal toernooi en vervolgens als 
gevolg van gebrek aan financië-
le middelen niet kunt gaan.” Een 
media offensief, meerdere tele-
foontjes (…) en een paginagroot 
artikel in een landelijk dagblad 
op woensdag 25 mei en het tij 
keerde. “Je kunt wel nagaan hoe 
ontzettend blij we waren toen we 
hoorden dat het toch doorging. 
Ik heb er ontzettend veel zin in!” 
Joey Bodt straalt van oor tot oor. 
Hier staat een bijzondere jongen.  
Het programma: Maandag 27 
juni t/m zaterdag 9 juli EK in 
Odense. Maandag 27 juni: ope-
ning EK. Woensdag 29 juni 19.00 
uur: Polen – Nederland. Vrijdag 
1 juli 19.00 uur: Groot Brittannie 
– Nederland. Zondag 3 juli 16.00 
uur: Duitsland – Nederland.

Verdere wedstrijden, speelda-
gen, tegenstanders, tijdstippen 
afhankelijk van pouleresultaat. 
De finale is op zaterdag 9 juli in 
de middag. Zie verder: www.ne-
derlandsdovenelftal.nl.
Foto: Han de Swart.

Onderlinge wedstrijden Vios
Castricum - Op zondag 26 ju-
ni werden de onderlinge wed-
strijden van Vios gehouden. ’s 
Morgens lieten alle recreatie-
turnsters en -turners aan het pu-
bliek zien wat ze allemaal ge-
leerd hebben.
Eerste prijzen waren er voor: 
Froukje Schaaders, Marenthe 

van Veenen, Kyra Maloney, Iris 
Gaarthuis en Ivo Lind. Tweede 
prijzen: Indira Deelstra, Lisa Ris, 
Malika Wassenaar, Lisanne van 
Veenen , Ruben van Amersfoort. 
Derde prijzen: Bo Baars, Inger de 
Winter, Annika Burgmeijer, Mi-
chelle Brandjes . Ook alle andere 
deelnemers gingen met een me-

daille en een diploma naar huis.  
’s Middags waren de selectie-
turnsters aan de beurt. Eer-
ste prijzen waren er voor Nicole 
v.d. Toorn, Nina Koene, Anna de 
Boer, Roos Vixseboxse en Maud 
Vixseboxse. Tweede prijzen: Stij-
ne de Winter, Denise Meuldijk en 
Marlous de Bruijne. Derde prij-
zen: Lena Lute, Doris Brakenhoff, 
Alyssia Böger, Lisa Meuldijk en 
Eveline v.d. Meer. Vierde prijzen: 
Puck Groendijk, Gaby van Bur-
gel, Eva Kalshoven. Vijfde prij-
zen: Patrice Brakenhoff en Ma-
nouk Rodenburg. Bonnie Bra-
kenhoff werd in haar categorie 
zesde.
De Ton Settels wisseltrofee werd 
dit jaar uitgereikt aan Anna de 
Boer vanwege haar grote inzet 
en progressie dit jaar en knap-
pe prestaties op de wedstrijden.
De selectieturnsters, dit jaar ge-
traind door Jeanet Welboren, 
Annemieke Hoogeboom, Bea 
van der Meer en Shanne Veldt, 
kunnen terugkijken op een zeer 
succesvol seizoen met vele prij-
zen.

Twee keer brons voor Serena
Castricum - Het nieuwe zwembad in Dordrecht was vorige week vrij-
dag tot en met zondag het decor voor de  Nederlandse Kampioen-
schappen voor junioren. Serena Stel kwam hier op zeven afstanden 
aan de start. Zij behaalde brons op de 400 vrij en 200 vrij. Ze werd vier-
de op de 200 rug, vijfde  op de 200 en 400 wissel en negende op de 
100 rug en 100 vrij. Serena won samen met haar team  van de Dolfijn 
de Andre Cats bokaal voor best presterende vereniging. 

Drie jeugdspeler Cas RC 
naar Nederland U16
Castricum - De 36 landen aan-
gesloten bij de FIRA-AER orga-
niseren elk jaar op 18 plaatsen 
in Europa de FIRA-AER rugby-
stage. Uit elk land worden 26 
spelers geselecteerd voor de-
ze stage. Hiervan zijn van Castri-
cum geselecteerd Tony Hoogen-
boom, Emar Pronk en Jeffry Bat-
termans. In deze stage zullen ze 

een oefeninterland spelen te-
gen België. Na een goed rugby-
seizoen, eerste op NK sevens en 
vierde in de Cubs competitie is 
het nu tijd om hun krachten te 
meten op internationaal niveau. 
Foto: Marina Pronk

V.l.n.r.: Jeffry Battermans, Emar 
Pronk en Tony Hoogenboom.

Deelname Dos NK Trampoline
Castricum - Afgelopen zater-
dag werd in Oss het Nederlands 
Kampioenschap Trampoline-
springen gehouden in de klasse 
B en C. Van Dos hadden zich drie 
spring(st)ers geplaatst voor het 
NK. Als eerste mocht Lian Maal-
man in actie komen in de klas-
se Junior C. Ze sprong een zeer 
goede voorronde en wist zich 
daarmee als zevende te plaatsen 
voor de finale. In de finale bleef 
ze de zenuwen de baas en be-
haalde ze een prachtige vijfde 
plaats. Philip Elders nam deel in 

de klasse Junior Jongens C. Ook 
hij wist zich te plaatsen voor de 
finale. In de finale behaalde Phi-
lip de vierd plaats.
In de klasse Dames C nam deel 
Judith Welp. Na de voorron-
de stond Judith op een gedeel-
de achtste plaats. De beste acht 
mochten door naar de finale. 
Bij gelijke stand wordt gekeken 
naar de score van de tweede oe-
fening en dit was bij Judith lager 
dan bij haar concurrente. Judith 
behaalde daarmee dus de ne-
gende plaats.
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 4 juli 2011 de 
bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te be-
handelen bouwplannen ligt vanaf donderdag 30 juni 2011 ter in-
zage bij de balie van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te 
behandelen bouwplannen, het bijwonen van de vergadering en ove-
rige informatie over welstandszaken kunt u contact opnemen met 
de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

INfORMAtIE KERMIs 2011 
(zaterdag 2 juli tot en met woensdag 6 juli)
1) Horeca-activiteiten
Ontheffing Sluitingsuur
Ontheffing sluitingsuur geldt voor de onderstaande horecabedrijven:
- Café ‘t Portiertje, Langebuurt 16;
- Café De Balken, Middelweg 13;
- Café Buona Sera, Langebuurt 14 / Boekdrukkerspad 2;
- Bierencafé Thijs, Langebuurt 7;
 van zondag tot en met donderdag tot 02.00 uur, met een af- 
 helphalfuur tot 02.30 uur, hetgeen inhoudt dat het publiek tussen 
 02.00 uur en 02.30 uur het horecapand moet verlaten.
- De Pyramide
 van zaterdag op zondag tot 03:00, afhelphalfuur tot 03.30 uur;
 van zondag tot en met donderdag van tot 02.00 uur, afhelphalf- 
 uur tot 02.30 uur;

tERRAssEN EN tENtEN
Terrassen en tenten zijn toegestaan in principe op dezelfde wijze 
als in 2011. Op de terrassen en in de tenten mag (levende) muziek 
ten gehore worden gebracht (voor zover aangevraagd en vergun-
ning is verleend) van zaterdag op zondag, van zondag op maan-
dag en van woensdag op donderdag van 14.00 tot 01.00 uur. Tij-
dens de kermis mag uit de ramen worden geschonken c.q. getapt.

stANDPlAAts
V.O.F. ’t Portiertje is het toegestaan voor het gemeentehuis een 
snackwagen te exploiteren. 

AfsluItING WEGEN
De Middelweg en de Langebuurt (vanaf de Dokter Brugmanstraat 
tot de Meldijk) zijn op de navolgende dagen / tijden afgesloten 
voor het verkeer (dit geldt niet voor voetgangers en fietsers):
zaterdag vanaf 14.00 uur tot 04.00 uur;
zondag vanaf 14.00 uur tot 02.30 uur;
maandag, dinsdag en woensdag vanaf 18.00 uur tot 02.30 uur; 
Bovengenoemd gedeelte van de Middelweg zal bovendien op 
maandag vanaf 08.00 uur tot circa 16.00 uur zijn afgesloten. Dit 
in verband met enkele ludieke / sportieve activiteiten die in het ka-
der van het ‘eerste deuntje’ ter hoogte van Café De Balken worden 
georganiseerd.

OVERKAPPING
Evenals vorig jaar is het de cafés Buona Sera en ’t Portiertje, als-
mede Bierencafé Thijs toegestaan de Langebuurt gedeeltelijk te 
overkappen. Tevens is toestemming verleend voor het overkap-
pen van de Middelweg ter hoogte van Café De Balken. Voor de 
omliggende panden (bewoners / bedrijven) geldt dat te allen tijde 
de bereikbaarheid (een vrije doorgang) gewaarborgd dient te zijn. 

VERGuNNING / ONthEffING
Hetgeen tijdens de kermis is toegestaan is voor elk horecabedrijf 
afzonderlijk vastgelegd in een vergunning / ontheffing met voor-
schriften.

BEzWAARMOGElIjKhEDEN
Er bestaat de mogelijkheid om tegen de verleende vergunningen / 
ontheffingen bezwaar te maken bij de burgemeester en/of burge-
meester en wethouders. 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een be-
zwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. Een bezwaar-
schrift dient binnen zes weken m.i.v. de dag na bekendmaking van 
het besluit te worden ingediend.

2) VERKEERsMAAtREGElEN
Het college van burgemeester en wethouders van Uitgeest maakt 
het volgende bekend:
Omdat het tijdens de kermis zeer lastig of zelfs niet mogelijk blijkt 
te zijn voor hulpdiensten om zonder oponthoud bij het kermis-
terrein te kunnen komen, heeft het college van burgemeester en 
wethouders besloten dat elk jaar twee dagen voor, tijdens en één 
dag na de kermis een parkeerverbod opgelegd kan worden in de 
onmiddellijke omgeving van het kermisterrein aan één of beide 
zijden van de wegen, dit ter beoordeling van de politie.
De navolgende straten worden afgesloten voor alle verkeer, be-
halve voetgangers: de Middelweg voor wat betreft het gedeelte 
tussen de Dokter Brugmanstraat en de Meldijk; de Langebuurt 
voor wat betreft het gedeelte tussen de Dokter Brugmanstraat en 
de Meldijk; de Prinses Irenelaan voor wat betreft het gedeelte tus-
sen de Dokter Brugmanstraat en de Castricummerweg; de Castri-
cummerweg voor wat betreft het gedeelte tussen de Hogeweg en 
de Geesterweg; de Hogeweg tussen de Burgemeester van Nienes-
straat en de Dokter Brugmanstraat; de Burgemeester van Nienes-
straat in zijn geheel , en wel voor maximaal vijf dagen voor tot en 
met drie dagen na de kermis
Er wordt een eenrichtingsverkeer ingesteld op: 
-  De parallelweg van de Geesterweg (bij sporthal De Meet) tussen 
de Castricummerweg en de Dokter Brugmanstraat. Er mag gedu-
rende de  kermis alleen vanuit de Castricummerweg richting Dok-
ter Brugmanstraat gereden worden;
-  De Dokter Brugmanstraat tussen de parallelweg van de Gees-
terweg en de Prinses Irenelaan. Er mag gedurende de kermis al-
leen vanuit de Geesterweg richting de Prinses Irenelaan gereden 
worden.
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een be-
zwaarschrift zijn verkrijgbaar bij Juridische Zaken. Een bezwaar-
schrift dient binnen zes weken m.i.v. de dag na bekendmaking van 
het besluit te worden ingediend.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum
17-06-2011 OV 2011-083 Langebuurt 49
   Verwijderen asbesthoudende
   platen  
21-06-2011 OV 2011-084 Prinses Irenelaan 64
   Plaatsen dakkapel
21-06-2011 OV 2011-085 Prinses Irenelaan 10
   Plaatsen dakkapel
23-06-2011 OV 2011-086 Lagendijk 7
   Oprichten opslagloods boten
23-06-2011 OV 2011-087 Penningkruid 11
   Plaatsen dakkapel
24-06-2011 OV 2011-088 Nabij Lagendijk 7
   Aanleggen in- en uitrit
24-06-2011 OV 2011-089 Dokter Brugmanplantsoen
   Oprichten 18 woningen
25-06-2011 OV 2011-090 Haverkamplaan 15
   Plaatsen dakkapel  
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden 
verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Verzenddatum
29-06-2011 OV 2011-078 Middelweg 28
   Plaatsen bouwkeet 
28-06-2011 OV 2011-035 Loet 6, 8 en 10
   Vergroten zes dakkapellen
 
WEIGEREN OMGEVINGsVERGuNNING 
Verzenddatum
28-06-2011 OV 2011-035 Loet 6, 8 en 10
   Aanleggen inrit en
   plaatsen hekwerk
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een be-
zwaarschrift tegen afgegeven of geweigerde vergunningen zijn 
verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een bezwaarschrift 
dient binnen zes weken met ingang van de dag na bekendmaking 
van het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan Bur-
gemeester en Wethouders.

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: 
maandag 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 te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.
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Landelijke finale Mission Olympic
Clusius College in de prijzen 
Castricum - Op vrijdag 10 juni 
verzamelden vier meisjes en vier 
jongens uit leerjaar 1 en 2 en 
twee docenten L.O. van het Clu-
sius College te Castricum zich 
om naar de finale van de Mission 
Olympic in het Olympisch Stadi-
on in Amsterdam te gaan.
Daar aangekomen werden ze, 
samen met 5000 andere leerlin-
gen, ontvangen met een spet-

terend spektakel. Epke Zonder-
land demonstreerde een brug-
oefening en nam alle leerlin-
gen en begeleiders de Olympi-
sche eed af. Andere Olympische 
sporters als Mark Huizinga, Bas 
van der Goor en Minke Booij van 
de Nederlandse Hockey dames 
heetten alle deelnemers welkom. 
Rond 11.00 uur verlieten veel 
deelnemers het stadion om naar 

Gemeente en Kennemer Wonen 
formaliseren prestatieafspraken
Castricum - Op 15 juni zetten 
wethouder Portegies en de heer 
Tromp, directeur-bestuurder 
Kennemer Wonen, hun handte-
kening onder de Prestatieafspra-
ken 2011-2012. Dit zijn de eer-
ste prestatieafspraken die de ge-
meente Castricum met een wo-
ningcorporatie opstelt. Het ver-
bindt de taken van de twee or-
ganisaties en maakt de uitkom-

sten meetbaar. Het zijn concre-
te afspraken naar aanleiding van 
de lokale Woonvisie 2009-2030, 
die eind 2009 door de gemeen-
teraad werd vastgesteld. 
De gemeente Castricum en wo-
ningcorporatie Kennemer Wo-
nen hebben een bijzondere rela-
tie. De gemeente is verantwoor-
delijk voor het lokale woonbe-
leid. Naast beleid, controle en 

Wethouder Christel Portegies en Dick Tromp, directeur-bestuurder van 
Kennemer Wonen, en bezegelen de prestatieafspraken. 

uitvoering van regels, investeert 
de gemeente in openbare ruim-
te, draagt zorg voor infrastruc-
tuur, geeft grond uit et cetera. 
De woningcorporatie heeft een 
maatschappelijke functie en een 
bedrijfsmatige verantwoordelijk-
heid. Zij geeft hieraan invulling 
door woningen en maatschap-
pelijk vastgoed te verhuren, be-
heren, investeren, ontwikkelen 
enzovoort. 
Gezamenlijk streven zij naar de 
verdere ontwikkeling van Castri-
cum als aantrekkelijke woonge-
meente: een gemeente met een 
aanbod van woningen en wijken 
dat aansluit op de woningvraag 
van nu en straks, waarin de be-
langen van mensen met een 
kwetsbare positie op de woning-
markt goed zijn gewaarborgd. 
De nieuwbouw van woonzorg-
centrum De Boogaert in Castri-
cum, die Kennemer Wonen sa-
men met ViVa! Zorggroep rea-
liseert, is daar een goed voor-
beeld van.
Voor de gemeente is het logisch 
dat deze afspraken met Kenne-
mer Wonen worden gemaakt. 
Kennemer Wonen is immers de 
enige woningcorporatie in Cas-
tricum die een substantieel wo-
ningbezit heeft en die diver-
se woningbouwlocaties ontwik-
kelt. Voortaan kunnen afspraken 
worden gemaakt over de huidige 
woningvoorraad en leefbaarheid 
in buurten of wijken.

Griekenland aan de Noordzee
Een klein Griekenland aan de Noordzee, daar gaat Castricum zo lang-
zamerhand op lijken als ik terugkijk op de laatste raadsvergadering over 
de voorjaarsnota.  Hierin kwam een motie aan de orde met de vraag om 
voor 1 oktober 2011 aan de gemeenteraad een goed financieel over-
zicht te geven over de exploitatie van het strand en het strandplateau. 
Een redelijke vraag gesteld door de gezamenlijke oppositiepartijen, want 
volgens de laatste globale indicatie leidt de gemeente hier ieder jaar 
een verlies van tenminste 200.000 euro op. Als je weet hoe dat in elkaar 
zit kun je kijken of de kosten en inkomsten beter in evenwicht kunnen 
worden gebracht.
Het college had in haar eerste schriftelijke reactie aangegeven (in het 
z.g. pre-advies) zo’n overzicht te zullen maken voor de gevraagde da-
tum. Correct dus en zoals het hoort.
Echter, met stijgende verbazing hoorde ik tijdens de raadsvergadering 
de diverse coalitiepartijen met veel bombarie betogen dat zij geen en-
kele behoefte aan dat inzicht hadden. De VVD, het CKenG, het CDA 
en D66 vonden het helemaal niet nodig om te weten wat ons strand de 
gemeente kost.
Vervolgens zakte ik bijna door mijn stoel toen, vlak voordat over deze 
motie zou worden gestemd , onze wethouder van financiën, aankon-
digde dat het college geen overzicht zou verstrekken als de motie het 
niet zou halen!!  De oppositiepartijen hadden daarna geen andere keus 
dan de motie in te trekken.
Is dat de man die op onze centjes moet letten? En met een bus de 
gemeente rondtoert om de burgers, verenigingen en instellingen van de 
noodzaak tot bezuinigen te overtuigen? Die zwembaden en bibliotheken 
dreigt te sluiten en de kunst en cultuur wil beknotten? Dus bezuinigen 
omdat de coalitie niet wil weten waar het geld naar toe gaat en of dat 
mogelijk anders kan?
Kunnen we dan beter niet bezuinigen door de wethouder van financiën 
en de financiële afdeling maar naar huis te sturen ? Op deze manier 
hebben we  immers genoeg aan een kassier die de inkomsten en de 
uitgaven behartigt. Komen we geld tekort en dreigen we failliet te gaan 
dan vragen we toch gewoon  de rijksoverheid om extra steun......

Rob Glass, fractie GroenLinks  

de locaties te gaan waar zij hun 
sport gingen beoefenen. De Clu-
sius kinderen bleven in het sta-
dion voor de atletiek onderde-
len verspringen, kogelstoten, 80 
meter sprint en 4 maal 80 me-
ter estafette. Om 16.00 uur kwa-
men alle deelnemers terug naar 
het stadion waar ze werden ont-
haald op een geweldige show 
van Alie B and friends. Hier vond 
ook de prijsuitreiking plaats. 
De Clusiusleerlingen vielen in de 
prijzen: de meisjes werden twee-
de en de jongens derde van Ne-
derland.

Eerste Vergeten Dieren Tocht succesvol!
Egmond aan Zee - Afgelopen 
zondag vond de eerste Vergeten 
Dieren Tocht van de Dierenbe-
scherming plaats in het zonnige 
Egmond aan Zee. 

Zo’n 250 enthousiaste deelne-
mers startten om 10.00, na het 
welkomstwoord en startsein van 
Henny Huisman, aan een tocht 
van 7,5 km of 25 km door het 
Noordhollands Duinreservaat. In 
totaal werd 12.500 euro opge-
haald voor de vergeten dieren in 
de regio Noord-Holland Noord. 

De Dierenbescherming is de 
deelnemers en alle sponsors, die 
de locatie, broodjes, drinken en 
fruit gratis beschikbaar stelde, 
dankbaar.

Honden op speelterrein
Tussen de appartementengebouwen aan de westzijde van de Meidoorn-
laan in Limmen is ten behoeve van de jeugd een prachtige speelweide 
met klimwerktuigen aangelegd. Jonge kinderen maken daar veel gebruik 
van en spelen op het gras naar hartelust.  Helaas vinden hondenbezitters 
het nodig om juist op dit veld hun honden uit te laten en het veld  als 
hondenspeelplaats te gebruiken.  De Gemeente Castricum heeft bij het 
terrein een bord geplaatst, waarop duidelijk is aangegeven dat op die 
plek het uitlaten van honden  verboden is. Beseffen hondenbezitters 
niet, dat het uitlaten van de honden op die plek zeer onhygiënisch en 
ongezond is?  Kinderen hebben recht op een schoon speelveld. Daarom 
daar geen honden meer!
 
J.W. Peppelman, Lage Weide 44, Limmen.

Project Requiem van 
Mozart bij de C.O.V.
Castricum - De Castricumse 
Oratoriumvereniging stelt lief-
hebbers in de gelegenheid om 
het Requiem van Mozart en de 
Mis in C van Beethoven met het 
koor in te studeren en uit te voe-
ren.
Het project loopt van 12 septem-
ber tot en met vrijdag 24 februari 
2012. De repetities zijn elke don-
derdag van 20.00 tot 22.00 uur 
in de Dorpskerk (bij de Dorps-
straat) te Castricum.
De generale repetitie en uitvoe-

ring zijn respectievelijk op 23 en 
24 februari 20.12 in de Pancra-
tiuskerk. 

Op donderdag 12 september 
kunnen belangstellenden ken-
nismaken met het koor en zal 
een stemtest plaatsvinden.
Voor het project is men een één-
malige bijdrage verschuldigd 
van 55 euro plus 20 euro voor 
het klavieruittreksel.
Aanmelden en informatie: Vonie 
Hin, tel. 075–6285521.

Tips voor de redactie kunt u mailen naar info@castricummer.nl
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Nieuwe Nederlanders
Castricum - Na ruim elf jaar 
wachten is de familie Osman in 
Castricum officieel nu Nederlan-
der geworden. Bij Koninklijk Be-

sluit hebben Hawa, Abdulahi en 
Abdikamil Osman op 16 juni de 
Nederlandse nationaliteit gekre-
gen.

In 2000 vluchtten zij onder moei-
lijke omstandigheden vanuit hun 
in oorlogstoestand verkerende 
geboorteland Somalië via een 
lange omweg naar Nederland.  
Na twee maanden in Musselka-
naal te zijn opgevangen, kwa-
men zij per trein met baby van 
twee maanden in Castricum aan.  
Met begeleiding van Vluchtelin-
genwerk en de persoonlijke be-
geleiding van ‘Oma Bloem en 
Opa Hans’ en een flinke portie 
geduld, duurde het nog ruim elf 
jaar voor dat zij zekerheid kregen 
om veilig in Castricum als Ne-
derlander te mogen blijven.
Zij wonen al elf jaar in Bakkum 
en ervaren de gemeente Castri-
cum als een zeer vriendelijke en 
gastvrije gemeente.
Wethouder Mw. M.A.C. Zonjee-
Zonneveld heeft donderdag 16 
juni officieel tijdens een feeste-
lijk samenzijn aan de drie nieu-
we Nederlanders hun bewijs van 
Nederlanderschap uitgereikt in 
het gemeentehuis in Castricum.

Klant Vomar Voordeel-
markt wint Batavus fiets
Castricum - In mei konden 
klanten van Vomar Voordeel-
markt een Batavus fiets winnen. 
Bij een aantal producten van Be-
cel was een code onder het dek-
sel aangebracht. Op de site van 
Becel konden klanten zien of 
het om een unieke code ging. 
De bezitter van een unieke code 

won een Batavus fiets ter waar-
de van 799 euro.
Ook in het Vomar Voordeelmarkt 
filiaal Castricum bleek een klant 
in het bezit van deze unieke co-
de. Het is mevrouw Kolenbran-
der. Op 10 juni is de Batavus fiets 
aan haar uitgereikt door de fili-
aalmanager, de heer Van Assem.

Akersloot - In de zeventiende 
eeuw mochten de protestanten 
in de (katholieke) Nederlanden, 
niet openlijk hun geloof belijden. 
Daarom hielden ze zogenaamde 
‘hagenpreken’, kerkdiensten in 
de open lucht. Nu ruim drie eeu-
wen later gaat dat in Akersloot 
heel anders: de protestantse 
gemeente Uitgeest-Akersloot 
houdt samen met parochie St. 
Jacobus major op 3 juli een oe-

Hagenpreek cumenische hagenpreek. Voor-
gangers zijn pastor H. Hudepohl 
en ds. S. Kurtzahn uit Beverwijk. 
Medewerking wordt verleend 
door het Aquariuskoor  en kin-
derkoor  De Meerzangertjes.

Deze bijzondere viering wordt 
gehouden op het scoutingterrein 
aan de Verlengde Roemersdijk in 
Akersloot, aanvang 10.00 uur. Bij 
slecht weer wordt gebruik ge-
maakt van het scoutinghuis. Na 
afloop is er koffie met iets lek-
kers er bij. 

Vreemde gast
Regio - Na de Indonesische var-
kentjes, de roodwangschildpad, 
exotische eekhoorns af en toe 
een papegaai en nog meer, is er 
een andere soort ontdekt. Jam-
mer genoeg is zij, het was een 
vrouw, ‘s nachts overreden op 
een weg door de duinen.
Ze lag langs de weg, een mooie 
geelbruine vacht, zwart-witte 
kop en een zwart masker rond 
de ogen. Een das? Een wasbeer? 
Nee, een wasbeerhond!
Het was in de duinen nog nooit 
eerder gezien, maar in Neder-
land al sinds 2000 waargeno-
men, vooral aan de oostgrens 
van ons land.
Ongeveer een halve meter groot 
en een staart van nog eens 15 
cm en vrij lange poten.

schadelijke invloed op inheems 
voorkomende diersoorten. Als 
er dan dieren in het wild voorko-
men en gezien door de jager zal 
hij ze schieten.

In Duitsland zijn in 2006 30000 
wasbeerhonden geschoten. 
Enerzijds omdat het een exoti-
sche schadelijke soort is en om-
dat zij de vossenlintworm kun-
nen verspreiden.

Augustinusschool 90 jaar!
Castricum - Dit schooljaar is 
het 90 jaar geleden dat de St. 
Augustinusschool zijn deuren 
opende. Dit jubileum wordt op 4 
juli gevierd met een groot feest 
voor de kinderen.
Het schoolplein zal worden om-
getoverd tot een waar circuster-
rein voor het feest dat in het te-
ken staat van het thema circus.
De school heeft altijd een be-
langrijke rol gespeeld in het 

dorpscentrum van Castricum. 
Onder leiding van het gedre-
ven schoolhoofd P.A. van Wes-
ten startte de jongensschool sa-
men met de Maria Goretti meis-
jesschool in het oude, maar toen 
nieuwgebouwde, karakteristie-
ke gebouw aan de Alkmaar-
derstraatweg. 42 jaar lang zet-
te hij zich in om het katholieke 
onderwijs op een hoog niveau te 
houden. In 1954 werd de nieu-

we Augustinusschool voor jon-
gens achter het oude gebouw 
gebouwd. P.A. van Westen werd 
in 1962 opgevolgd door de heer 
P. Bouwen, die tot en met 1982 
schoolhoofd was. Onder zijn lei-
ding werden in 1965 de jongens 
en de meisjes van beide scho-
len ’geruild’ zodat een gemeng-
de school ontstond.
Onder leiding van directeur Bert 
Meijer brak de tijd van de nodi-
ge onderwijsvernieuwingen aan. 
Hij zwaaide de scepter tot en 
met 2000 en gaf het stokje door 
aan Anneke van Overmeeren. De 
huidige ‘hoofd der school’ Nel de 
Vries, is sinds januari 2011 werk-
zaam op de school.

Het is ook op zijn plaats om 
vooruit te kijken. Het onderwijs 
blijft in ontwikkeling. Het nieu-
we schoolplan voor de periode 
tot en met 2015 ligt klaar en de 
school heeft het afgelopen jaar 
een flinke verbouwing onder-
gaan en is helemaal aangepast 
aan de eisen van deze tijd. Dus 
zoals meester Piet Bouwen al 
zei bij het 75-jarig jubileum: “Op 
naar de 100!”

Zij lijken wel op de wasbeer 
maar het is geen familie, de was-
beerhond is familie van de hon-
den. Wasberen hebben korte-
re poten staart en oren en komt 
in Amerika voor en de wasbeer-
hond in oost Azië. Van Siberië tot 
Korea en Mongolië zijn de die-
ren te vinden en leven vooral in 
vochtige dichte bossen en langs 
rivieren. Ze leven ook wel op 
vlaktes en landbouwgebieden.
Ze jagen ‘s nachts en eten van 
alles; knaagdieren, kikkers, vo-
gels en eieren, vis, vruchten, no-
ten, wortels, bessen en zelfs af-
val en aas. Het is een echte over-
lever en kan overal aarden.
Ze leven in holen, afgedankt 
door konijn of vos, of onder 
boomstronken en stammen of 
onder rotsen.
Het is een exotisch dier en in ons 
land niet gewenst vanwege hun 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 
11-06-2011: Luca Adriaan Pieter, 
zoon van T.J. Idema en S.K.B.J. 
Brakenhoff, geboren te Alk-
maar. 14-06-2011: Quinn Benck 
Lute, zoon van J. Lute en A.N. 
van Esveld, geboren te Bever-
wijk. 18-06-2011: Mirte, doch-
ter van L.J. Zonneveld en M.C.M. 
van der Fange, geboren te Cas-
tricum. 21-06-2011: Jelena Lu-
ciana, dochter van P.L. van der 
Slooten en N.M.Th. Moor, gebo-
ren te Alkmaar.

Wonende te Limmen:
19-06-2011: Sven Hoornsman, 
zoon van A.Hoornsman en J.G.de 
Haan, geboren te Limmen.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen: 
01-06-2011: Duijn, Gerardus W. 
en Kerssens, Margretha M.C., 
beiden wonende te Akersloot. 
20-06-2011: Res, Dennis D. en 
Thomas, Robyn L., beiden wo-
nende te Castricum.

Huwelijken en partnerschap-
pen:
17-06-2011: Valkering, Gerar-
dus F.H. wonende te Uitgeest en 
de Koster, Antoinette L., wonen-
de te Zoetermeer. 17-06-2011: 
Kaandorp, Stefan R.M. en Koe-
man, Astrid, beiden wonende op 
de Woude.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
16-06-2011: van der Kaaij, Jo-
hannes G., oud  95 jaar, weduw-
naar van A.W.M.Huijbens.       
Wonende te Castricum:
12-06-2011: van Os, Harke, oud 
82 jaar, gehuwd met W. Wielin-
ga. 13-06-2011: Schreuder, Else 
M, oud 71 jaar, gehuwd met D. 
Hensing. 16-06-2011: Brugge-
man, Johan H., oud 79 jaar, ge-
huwd met M.M. Jacobs. 16-06-
2011: Graas, Theodorus A., oud 
79 jaar, gehuwd met C. Glorie.
Wonende te Heemskerk:
21-06-2011: Evers, Helena M.T. 
oud 84 jaar, gehuwd geweest 
met E.J. Pieters. 
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Twee kampioenen bij bil-
jartvereniging Onder Ons
Castricum - Omdat er vol-
doende tijd was om twee vol-
ledige roosters te spelen wa-
ren er ook twee nummers een, 
twee en drie. In het eerste roos-
ter was het Dennis Ripke die de 
lijst aanvoerde. Dennis eindigde 
met 207 punten en een moyen-
ne van 2,58. Op de tweede plaats 
met slechts één punt verschil 
kwam Sander Gosselink. Sander 
speelde met een algemeen ge-
middelde van 8,61. Op de der-
de plaats eindigde Jan Levering 
met 194 punten en een moyen-
ne van 5,51. De strijd om de eer-
ste plaats van het tweede roos-
ter was tot op het laatste mo-

Mooie revival Baars in club-
competitie driebanden bij Wik
Castricum - Kees kwam ge-
bruind en vol strijdlust, na een 
lange vakantie, terug aan het 
groene laken, om te bezien of 
hij de ballen weer kon raken als 
vanouds. 
In zijn partij tegen Cynthia Slin-
ger scoorde hij er weer lustig op 
los en liet de teller staan op 29 
mooie caramboles, met als uit-
schieter een serie van zes. Dit 
resultaat was goed voor 14 pun-
ten. Cynthia werd er moedeloos 
van, maar Kees haalde haar over 
het dode punt heen met wat tac-
tische aanwijzingen. Mede hier-
door haalde zij een slotserie van 
twee, precies voldoende om haar 

basispunten van tien binnen te 
halen. Van de koplopers waren 
alleen Jörgen Bolten en Willem 
Baltus succesvol. Jörgen ver-
sloeg in een gestaag tempo Hein 
Kitsz en scoorde 16 caramboles 
tegen Hein 12, wat Jörgen 13 en 
Hein negen punten opleverde. 

De oude rot Willem Baltus liet te-
gen driebandenspecialist Peter  
Weijers nogmaals zien dat, als hij 
gemotiveerd is, tot grote daden 
kan komen. Beide spelers scoor-
den 24 caramboles, maar voor 
Willem leverde dat 12 punten 
op tegen Peter tien. Klaas Jon-
geneel speelde een grillige par-

tij tegen Wim van Duin. Zijn start 
was explosief met een serie van 
zes gevolgd door twee en toen 
stokte het heel lang. Maar op het 
eind lukte het weer en scoorde 
hij vier caramboles uit de laatste 
vier beurten. De eindstand van 
19 caramboles was goed voor 11 
punten. Zeer verheugd was Peter 
Vos, want na wekenlang niet het 
juiste ritme te vinden, lukte het 
nu wel om zijn basis aantal van 
14 caramboles bij elkaar te tik-
ken. Het behaalde resultaat was 
goed voor tien punten, en was 
mede gezien door het feit dat 
er matig gepresteerd werd, één 
van de betere uitslagen. Aan de 
kop van de ranglijst veranderde 
er niets, Cees Burgmeijer, Jörgen 
Bolten, Willem Baltus en Cynthia 
Slinger blijven aanspraak maken 
op de titel.

Akersloot - Zondag 3 juli is er 
weer een wandeling bij de Aker-
sloter Marathon Klub. De wan-
deling is de Gooiwandeltocht in 
Bussum en is 15 km lang. Vertrek 

Amak wandelt

Beeball-instuif bij 
Red Stars Vitesse
Castricum - Honk- en softbal-
vereniging Red Stars Vitesse 
houdt zaterdag 9 juli een bee-
ball-instuif van 10.00 tot 12.00 
uur op sportcomplex De Puik-
man. Wie net zo’n stoere honk-
baller wil worden als Jesse op de 
foto, kan naar de instuif komen 
om kennis te maken met beeball.
Wat is beeball? Beeball is een 
nieuwe spelvorm voor de aller-
jongste honkballers.
Een stoer, flitsend en leuk spel 
voor jongens en meisjes van vijf 
tot en met acht jaar. Door klei-
ne teams en eenvoudige spel-
regels worden kinderen volle-

Happy Sunday Toer
Akersloot – A.M.C. Bacchus is 
niet alleen een motortoerclub, 
maar vooral ook een gezellig-
heidsclub. De club heeft ruim 
100 leden zowel uit Akersloot 
alsook uit de hele omgeving en 
alle merken en types motoren 

zijn vertegenwoordigd. Op zon-
dag 3 juli organiseert Bacchus 
weer de ‘Happy Sunday Toer’. De 
toer is ongeveer 160 kilometer 
lang, en gaat door Noord-Hol-
land. Onderweg zijn er terrasjes 
om even op te steken. Ook mo-

om 9.30 uur vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/ hoek Raadhuisweg 
in Akersloot. Belangstellenden 
zijn welkom. 

Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Kees Deijlen, 
tel. 0251-310715.

de 226 punten en een algemeen 
(kader)gemiddelde van 11,13.
Dick mocht tevens de ‘Jan Feeke-
bokaal’ in ontvangst nemen om-
dat Dick het hoogste carambola-
gepercentage had gehaald.

Sander Lormans wint 
Ronde van Limmen
Limmen - De regen zorgde voor 
die gladde plek in de bocht waar 
Bram Bruschke over weggleed 
en de hekken in vloog. De loka-
le favoriet zat in de kopgroep van 
vier man, reed beresterk en leek 
op weg naar een podiumplaats 
in zijn geboortedorp. Helaas 
gooide de regen roet in het eten. 
Het was het sein voor de ande-
re renners om voorzichtiger te 
gaan koersen. De overgebleven 
drie renners werden hierdoor 
niet meer terug gehaald door 
het peloton. Een van die drie was 
Sander Lormans. De altijd goed-
lachse Heemskerker stak in een 
bloedvorm en wist met een uit-
gekiende eindsprint de Ron-
de van Limmen en de drie kus-
sen van rondemiss Thirza Pronk 
op zijn palmares bij te schrijven. 
Lars van der Vall werd tweede 
Jim van der Berg derde.
In een spannende springtij van  
de sportklasse/masters wist 
Dylan Groenewegen de sterke 
Brian Berggraaf nipt voor te blij-
ven. De winnaar van vorig jaar 
Edwin van Beek eindigde als 
derde.
De recreanten kende dit jaar een 
klein deelnemersveld. De win-
naar van vorig jaar Jac Tijsen 
kwam met een eigen Grupetto 
team aan de start. De mannen 
rijden vanaf 28 augustus voor 
de Tour of Life voor artsen zon-
der grenzen. Al het prijzengeld 
ging direct naar het goede doel. 
En dat was niet misselijk want de 
mannen reden constant voorin. 
Uiteindelijk lukten het Sjaak van 
Vlaanderen en Jacco Nak om 
weg te rijden. Jacco was de rap-
ste in de eindspurt en mag zich 
een jaar lang kampioen van Lim-
men noemen. Nils Pronk werd 
derde en Marc Zomerdijk werd 
de eerste Limmer op de vierde 
plek. Maar ook Jan Groot kwam 
juichend over de finish. 

In een druilerig decor sprintte 
voorafgaand aan de Ronde van 
Limmen de jeugd in verschillen-
de leeftijdsklassen om het kam-
pioenschap van Limmen. Over 
een afstand van 160 meter werd 
er op hoog niveau gestreden.Er 
kwamen opoe-fietsen aan de 
start, maar ook mountainbikes 
en racefietsen.
Bij de meisjes van 7 t/m 9 jaar 
ging Famke Perez met de kam-
pioensbloemen naar huis. In de 
finale won ze in een spannen-
de rit van Iris de Kremer. Michel-
le Sweep eindigde verdienstelijk 
als derde.
Bij de jongens 7 t/m 9 stonden 
Finn Wijnker en Dave Droog in 
de finale. Dave fietste voor wat 
hij waard was, maar kom Finn 
niet van de overwinning houden. 
Michael Sweep mocht hier de 
beker voor de derde prijs in ont-
vangst nemen. 
Veel deelnemers waren er bij de 
jongens inde leeftijdscategorie 
van 10 t/m 12 jaar. En de mees-
te allemaal in een strakke wiele-
routfit. De rijders waren aan el-
kaar gewaagd. Maar de terechte 
winnaar werd Jens van der Put-
ten. Bouk de Roeck werd tweede 
en in een enerverende rit om de 
derde plaats wist Lex Burgering 
Roan Teer af te troeven. Mathijs 
de Kremer en Mans Perez weren 
vijfde en zesde.

In de koningsklasse (jongens 13 
t/m 15 jaar) waren er twee be-
kende gezichten. Maurice Rijs 
en Mitchel Zijp bonden de strijd 
aan met elkaar in een best of vijf. 
Maurice kende geen genade en 
troefde Mitchel in drie ritten af.
Zondagochtend 26 juni was 
er een skeelertoertocht uitge-
zet van 20 of 35 kilometer. Ruim 
veertig skeeleraars meldden zich 
aan de start en de meesten ko-
zen voor de langste route.

dig in het spel betrokken en zijn 
zij volop in beweging. Bij bee-
ball staan teamgeest en sportivi-
teit voorop. Door het spelen van 
beeball raken kinderen op speel-
se wijze snel vertrouwd met het 
slaan, gooien en vangen. Beeball 
is door de dynamiek en eenvoud 
van het spel bijzonder geschikt 
voor de jongste jeugd. Dankzij 
de eenvoudige regels kan ieder-
een het spel begeleiden; coach, 
vader, moeder, opa of oma. Zij 
zijn dan ook van harte uitgeno-
digd om met de kinderen mee te 
komen. 
Wie naar de instuif wilt komen, 

of meer informatie wilt, kan zich 
aanmelden voor 5 juli  bij Mar-
jolein Evenden, 06-14144404 of 
marjolein.redstars@ziggo.nl.
Foto: Yvonne Mul.

torrijders uit Akersloot en om-
streken die (nog) geen lid zijn, 
zijn zondag welkom. Deelnemers 
kunnen zich van 10.00 tot 12.00 
uur inschrijven in café ’t Voorom, 
Kerklaan 20 in Akersloot. De 
route is via de GPS of de routerol 
voor iedereen verkrijgbaar, maar 
als er vraag naar is zal men kij-
ken of  er achter een voorrijder 
aan gereden kan worden.

ment spannend. Sander Gosse-
link moest nog één partij spe-
len en daar moest hij minimaal 
12 punten voor behalen. Dit luk-
te Sander. In tien beurten was 
hij uit en eindigde hiermee op 
de eerste plaats. Hij speelde tij-
dens het tweede rooster bijzon-
der goed, hij verzamelde 243 
punten en speelde met een al-
gemeen gemiddelde van 11,46. 
Ook zijn hoogste serie kwam bo-
ven de honderd, namelijk 111. 
Op de tweede plaats eindigde 
Jan Veldt met 235 punten en een 
algemeen gemiddelde van 8,74. 
De derde plaats was voor kader-
speler Dick Pruis. Dick behaal-
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Puzzel mee en win leuke Prijzen

Stuur de oplossing van de puzzel voor 18 juli 2011 naar De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@castricummer.nl of info@uitgeestercourant.nl en vermelD Uw telefoonnUmmmer. 

Gratis 1 maand 
sporten

De oPlossing van De vorige Puzzel was: bloembollenkweker. De Prijswinnaars van Deze Puzzel zijn:

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Castricummer Werf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

Hogeweg 107
1911 GD Uitgeest
Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

De Eetkamer 
van Uitgeest

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

Burg. Mooijstraat 21
1901 EP Castricum
tel. 0251-650068

4 x waardebon  
t.w.v. 12,50 euro

Raadhuisplein 3, Castricum
www.sport4me.nl

H. vd Goor, Uitgeest: 4 kaarten voor 1 uur bowlen bij Bobs Party Palace. P. Molenaar,  Uitgeest: Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest.  
M., Scholten: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij De Oude Woonstal in Castricum. G. Groenland, Uitgeest: Tulband af te halen bij Putter’s Specialiteiten  
Bakkerij in Uitgeest. A. de Winter, Limmen: 2 vrijkaarten voor de Corso bioscoop in Castricum. W. Schinning, Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker groente 
en fruit in Uitgeest. E. Stammis, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij Nice 2 Have in Castricum. R. Veeken, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 25 euro af te ha-
len bij Drogisterij Parfumerie Visser in Castricum. M. Boots, Castricum: Gratis maand sporten bij Sport4me in Castricum. A. Krom, Akersloot, M.C Kruidenberg, Uitgeest,  
C.C.M. van der Park, Castricum, G. Dijkstra-Fabel, Castricum: Waardebon t.w.v. 12,50 euro van Riesch Mode in Alkmaar.

Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562 
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 
Uitgeest, Middelweg 113, tel. 0251-312426 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 54a, 
tel. 075-6285579

Schoutenstraat 26, 
Alkmaar

2 vrijkaarten

dekker
groente&fruit

Spijsbrood

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Geesterduin 50, 
Castricum

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

1 uur gratis 
bowlen

KRUISWOORDPUZZEL



Bezoeken en reageren

ContaCt
Postbus 1301
1900 BH Castricum
Tel.: 0251 - 661 122
Fax: 0251 - 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl 
www.castricum.nl

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

PuBlieksBalies
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen
ma. t/m do.: 09.00 - 16.00 uur
vrij.: 09.00 - 12.30 uur 
do.: 16.00 - 18.00 uur 
voor aangifte geboorte en overlijden, 
verhuizing, emigratie, huwelijk en ge-
registreerd partnerschap, verkiezingen, 
paspoort/Nederlandse identiteitskaart, 
rijbewijs 
do.: 18.00 - 20.00 uur 
uitsluitend voor paspoort/identiteits-
kaart en rijbewijs

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

afvalBrengdePot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrij.: 08.00 - 11.45 uur
en  13.00 - 15.45 uur
zat.:  09.00 - 13.00 uur

Bestuur, griffie en kantoor
De Loet, Duinenbosch 3, 
1901 NT Castricum. 
Bezoek op afspraak

ContaCt College
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, 
tel. (0251) 661 220 / 661 360
bestuurssecretariaat@castricum.nl

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

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

adressen
CliëntenPlatform
Voor vragen over bijstandszaken en 
wet werk investering jongeren:
e-mail:
clientenplatformcastricum@gmail.com 
www.cpcastricum.nl

wmo-raad
Voor vragen over de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning:
e-mail: Wmoraad@castricum.nl

geluidshinder sChiPhol
BAS 
(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):
www.bezoekbas.nl

I N F O B U L L E T I N
22 juni 2011

agenda raadsPlein 30 juni 2011
Tijd Onderwerp
 Raadsvergadering	
19:30-20.30 Nota Weerstandsvermogen
 Nota reserves en voorzieningen
19:30-21:00 Bespreking moties en amendementen Kadernota Strand*
20:30-21:00 Wijziging nota grondprijzen op het onderdeel snippergroen
21:15-22:15 Bespreken rapport rekenkamer inhuur externen

	 Raadsvergadering
v.a. 22:30 Besluitvorming over:
 Kadernota Strandgebied (ovb uitkomsten carrousel)

agenda raadsaCtiviteit 7 juli 2011
Tijd	 Onderwerp
19:30-20:30 Presentatie over instellen Ondernemersfonds obv reclamebelasting
20:30-21:30 Slotbijeenkomst Pilot digitalisering
20:30-21:15 Presentatie m.b.t. project Schulpvaart
21:30-23:00 Presentaties diverse ruimtelijke projecten:
 Heer Derckplantsoen te Akersloot
 Boogerdlaan te Limmen

De	volledige	agenda’s	en	achterliggende	stukken	zijn	in	te	zien	in	de	gemeentelijke	locatie	in	Limmen	en	op	www.castricum.nl	
>	Actueel	>	Agenda	>.	Er	kan	alleen	ingesproken	worden	op	onderwerpen	die	in	de	carrousel	worden	behandeld.	Op	onder-
werpen	met	een	*	kan	niet	(opnieuw)	worden	ingesproken.

onthullig nieuwe 
Balonfüred-sofa
Donderdag is het zover en wordt de huidige Balatonfüred bank vervangen door de nieuwe. De nieuwe 
“sofa” wordt geplaatst als herinnering aan de opgeheven stedenband met de Hongaarse gemeente 
Balatonfüred. Deze band heeft 22 jaar bestaan. De Balatonfüred-sofa is mede mogelijk gemaakt door de 
inmiddels opgeheven Stichting Jumelage Castricum-Balatonfüred. Mozaïek kunstenares Judith Lang heeft 
de sofa ontworpen en samen met vele vrijwilligers voorzien van mozaïekwerk in Hongaarse stijl. De nieuwe 
Balatonfüred-sofa is een sierraad voor Balatonfüredplein. De bank wordt om 15.00 uur onthuld door wet-
houder Klijnstra. 

vierde editie lokale vetera-
nendag zeer gewaardeerd
Afgelopen vrijdag werd voor de vierde maal de Lokale Veteranendag georganiseerd. Locoburgemeester 
Christel Portegies heette de ongeveer 50 aanwezige veteranen welkom en sprak haar waardering uit voor 
hun werk in het verleden. Haar toespraak werd gevolgd door een lezing van John Heideman. Heideman 
werkt aan een boek over de Tweede Wereldoorlog in Castricum. Muisstil werden de vele foto’s en beelden 
van de aspirant-schrijver bekeken. 
Na de  zeer gewaardeerde speech van John Heideman, heeft eerste luitenant Fransse een lezing gegeven 
over het werk van de nationale reserve. Daarna hebben de aanwezigen gezamenlijk de traditionele Indi-
sche maaltijd genuttigd. Onder het eten werd de film ‘Ik wist niet wat oorlog was’ vertoond. Leerlingen 
van twee basisscholen uit Castricum hebben onderzocht hoe het was om jong te zijn in Castricum tijdens 
de Tweede Wereldoorlog. Hiervoor hebben ze diverse oudere Castricummers geïnterviewd als ook een 
Duitse soldaat die hier gelegerd was. Dit heeft een mooi document opgeleverd van de oorlogsjaren in en 
om Castricum. De film werd met veel belangstelling en herkenning bekeken. Na de film werd het geheel 
afgesloten door de voorzitter van het veteranencomité Marcel Janssen.



AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen

Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot 
bouwzaken dient u vooraf een afspraak te maken 
via tel. (0251) 661 122.

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-
dure van toepassing is, ontvangen. Deze kennisge-
ving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
160611 Uitgeesterweg nabij nr 2 in Limmen
 Het plaatsen van reclame
210611 Dorpsstraat 35d in Castricum
 Het plaatsen van reclame
210611 Sluisweg 1a in Akersloot
 Het verbouwen van een pand tot woning

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verlengingsbesluiten genomen waarbij de termijn van 
behandeling wordt verlengd met maximaal 6 weken. 
240611 Heereweg 89 in Castricum
 Het bouwen van een horecagelegenheid

Tijdelijk afwijken bestemmingsplan
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
met ingang van 30 juni 2011 de volgende aanvragen 
gedurende 6 weken ter inzage liggen.
Tijdelijke afwijking op grond van artikel 2.12 lid 2 
van de Wabo
 Eerste Groenelaan/Oranjelaan
 Voor het plaatsen van een tijdelijke units 
 (Helios terrein nabij Paulusschool)

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebben-
de mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen 
bij de gemeente. Voor het indienen van een monde-

linge zienswijze kunt u een afspraak maken met team 
BWB, tel. (0251) 661 122. 

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
200611 Jan van Nassaustraat 6 in Castricum
 Het plaatsen van een unit t.b.v. een 
 leslokaal
 Westerweg 122 in Limmen
 Het uitbreiden van de verdieping
210611 Torenstraat 64 in Castricum
 Een huidig bankgebouw te verbouwen 
 tot een apotheek.
 Koningin Emmastraat 16 in Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw.
220611 Prins Mauritsstraat 26 in Castricum
 Het plaatsen van dakkapellen
230611 Jacob Catsstraat 27 in Castricum
 Het vergroten van een dakkapel
 Jacob Catsstraat 25 in Castricum
 Het vergroten van een dakkapel
 Hogeweg 23 in Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel
 Bogerdlaan 23 in Limmen
 Het vernieuwen van een schuur
240611 Dorcamp 34 in Castricum
 Het uitbreiden van de verdieping

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een 
van bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen bin-
nen 6 weken na de dag van verzending van de ver-
gunning (zie datum) een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente.

verkeersbesluiten
Verkeersbesluit realiseren gehandicaptenparkeer-
plaats Lange Dresch

Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2 
Wegenverkeerswet 1994 (WVW 1994)  en met in-
achtneming van de artikelen 3 en 12 van het BABW 
hebben burgemeester en wethouders d.d. 29 sep-
tember 2009 besloten:
1. door middel van plaatsing van verkeersborden en/
of verkeerstekens als bedoeld in bijlage 1 van het 
Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) 
een gehandicaptenparkeerplaats zo dicht mogelijk 
bij de woning Lange Dresch 11 , kern Akersloot, te 
reserveren voor een motorvoertuig met een onder-
bord waarop kenteken van betrokkene staat vermeld, 
zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende te-
kening.
Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een 
van bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen bin-
nen 6 weken na de dag van publicatie van het besluit 
een bezwaarschrift indienen bij de gemeente.

voorlopige voorziening
Wie tegen een besluit een bezwaar- of beroepschrift 
indient, kan bij de rechtbank om een voorlopige 
voorziening vragen. Het indienen van een bezwaar- 
of beroepschrift schorst namelijk de werking van het 
betreffende besluit niet op en soms is dat wel wen-
selijk. Op grond van artikel 8:81 Algemene wet be-
stuursrecht kan daarvoor, indien onverwijlde spoed 
dat gelet op de betrokken belangen vereist, een zgn. 
verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Alkmaar, sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een bezwaar- of 
beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Castricum, 29 juni 2011

Strandpaviljoen 
Jaffa is het hele 
jaar geopend en 
een paviljoen waar 
wij trots op zijn! 
We zijn opzoek 
naar nieuwe 
collega’s die ons team komen versterken! 

Bij Jaffa vind de je ideale (bij)baan/ parttime 
job. Je kunt bij ons namelijk op flexibele tijden 
aan de slag, uiteraard in de avond en het 
weekend, maar natuurlijk ook doordeweeks! 

Wij zijn opzoek naar personeel voor het 
gehele bedrijf, de bediening, de keuken, 
de kiosk en de afwas.

Ben jij enthousiast, gastgericht, minimaal 2 á 
3 dagen/avonden in de week beschikbaar en 
ben je flexibel?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Ook zijn wij op zoek naar een zelfstandig 
werkend kok.

Stuur dan nu je cv en motivatie naar 
jaffacastricum@hotmail.com  t.a.v. Cynthia 
Lustig. 

Bekijk ook eens www.jaffacastricum.nl

Pompen Service Holland  BV
in Uitgeest heeft recentelijk Leo en 
Rens als nieuwe medewerkers
aangenomen.
Wil je meer weten over Leo en Rens
of Pompen Service Holland BV
kijk dan op KennemerJob.nl
voor het verhaal!




