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Wouter Rienks (12) 
wint wiskundeprijs
Uitgeest - Op donderdag 27 
mei werd de twaalfjarige Wouter 
Rienks op zijn school, PCC Het 
Lyceum in Alkmaar, in het zon-
netje gezet. Want met zijn deel-
name aan een reken- en wiskun-
dewedstrijd behaalde hij lande-
lijk de derde plaats. Al enige ja-
ren wordt in maart de Kangoe-
roe reken- en wiskundewedstrijd 
gehouden in 41 landen. Wereld-
wijd nemen aan deze wedstrijd 
ongeveer 5 miljoen mensen deel. 
Ook de brugklasleerlingen van 
vwo-Xtra op PCC Het Lyceum 
in Alkmaar en niet zonder resul-
taat: Wouter Rienks uit Uitgeest 
was niet alleen de beste van zijn 
klas, maar hij eindigde lande-
lijk op de derde plaats in de ca-
tegorie vwo/havo-brugklas. Met 
een score van 132 punten liet hij 
99,9% van alle deelnemende Ne-

derlanders achter zich! Wouter 
verdiende niet alleen een aantal 
prijzen met zijn derde plaats, ook 
plaatste hij zich hiermee voor de 
Junior Wiskunde Olympiade in 
oktober van dit jaar. Zijn klas-
genootje Bas Mesker, eveneens 
woonachtig in Uitgeest, eindigde 
op school als tweede, met in to-
taal 102 punten. 

UitgeestRunners in 42 uur 
van Parijs naar Rotterdam

Uitgeest - Zaterdag 22 mei 
klonk in Parc La Courneuve Pa-
rijs om 21.51 uur het startschot 
voor de UitgeestRunners. De 
Roparun was voor het team uit 
Uitgeest begonnen. Team A en 
B wisselden elkaar steeds om de 
paar uur af. Zodra de Nederland-
se grens werd bereikt, barstte 

het feest los in de dorpen langs 
de route. De laatste 35 kilometer 
legden de acht lopers samen af: 
zeven op de fiets, terwijl er een-
tje liep en dan om de kilometer 
wisselen. Om 15.51 uur bereikte 
het hele team gezamenlijk de fi-
nish op de Coolsingel in Rotter-
dam. In precies 42 uur hebben 
de UitgeestRunners 521 kilome-
ter gelopen, zo’n 65 km per loper 
en dat met slechts een paar uur-
tjes slaap! Ze eindigden hiermee 
als 58e van de 275 deelnemen-
de teams. Het bijeengebrachte 

sponsorgeld is voor mensen met 
kanker en hun familie. De stand 
van de teller staat op dit moment 
op 26.204,87 euro. De Uitgeest-
Runners bedanken alle sponsors. 
Tot 12 juni is het mogelijk een bij-
drage over te maken op rekening 
42.25.05.099, ter attentie van A. 
Zonneveld. Voor meer informa-
tie: www.uitgeestrunners.web-
node.com. 
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S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683

Happy hour
18.00-19.00 uur

2e bol gratis

2 
bollen 
e1,-

Hele maand juni

Zotte 
Zaterdag

Zie pag 8

Hét overdekte winkelhart castricum
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
18-05-2010: Linda Anna Maria, 
dochter van R. Renkema en W.M. 
de Wildt, geboren te Alkmaar. 2-
05-2010: Laura, dochter van 
M.G.B. Krimp en M. Zwalua, ge-
boren te Castricum. 22-05-2010: 
Loet Maren, zoon van J. Later-
veer en D.A. Bollemeijer, gebo-
ren te Alkmaar. 23-05-2010: Yen-
the, dochter van P.C. Zonneveld 
en C.M. van Grevenhof, geboren 
te Beverwijk. 26-05-2010: Fen-
na Sophie, dochter van M.G.M. 
Steeman en M. Hildenbrant, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
19-05-2010: Leslie Mariëtta, 
dochter van R. van den Helder 
en K.J.H. Giesen, geboren te Be-
verwijk. 24-05-2010: Evi, doch-
ter van F. van den Broek en M.C. 
Veldt, geboren te Akersloot.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
28-05-2010: Kaandorp, Jeroen P. 
en van der Ploeg, Sophia P., bei-
den wonende te Limmen.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:

26-05-2010: Antoons, Reindert-
Jan M. en Beemsterboer, Wen-
dy A.M., beiden wonende te Ber-
gen (NH).
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
19-05-2010: Hartman, Niessina, 
oud 95 jaar, overleden te Cas-
tricum. 20-05-2010: Huizend-
veld, Johanna A.M., oud 81 jaar, 
overleden te Castricum. 23-05-
2010: Cruz, Virgil A., oud 80 jaar, 
overleden te Bakkum, gehuwd 
met M.M.G. de Nijs. 23-05-2010: 
Bronstijn, Johanna H., oud 88 
jaar, overleden te Alkmaar, ge-
huwd geweest met  A. Flynn. 25-
05-2010: van Zoelen, Adriana 
Gesina, oud 80 jaar, gehuwd ge-
weest met J. van Uitert, overle-
den te Castricum.
 Wonende te Limmen:
23-05-2010: Mous, Cornelis, oud 
80 jaar, overleden te Limmen.
 
Wonende te Akersloot:
16-05-2010: Oude Avenhuis, Fol-
lie, oud 64 jaar, overleden te Nij-
megen, gehuwd met A. Plooij. 
23-05-2010: Terluin, Cornelia, 
oud 91 jaar, overleden te Alk-
maar.

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Expositie in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - Tot 28 juli hangen 
er een tiental aquarellen van Piet 
Verberne in de Tuin van Kapitein 
Rommel. 
De op Texel op de boerderij tus-
sen de koeien en schapen op-
gegroeide Verberne woont sinds 
drie jaar in Castricum en is hier 
al aardig thuis. 
Verberne maakt al zo’n 15 jaar 
aquarellen, is lid van Perspectief 

geworden en is bijna wekelijks in 
de ateliers van de vereniging in 
Bakkum aanwezig om daar met 
een groep amateurs onder lei-
ding van een professioneel kun-
stenaar te werken.  

De Tuin is gelegen tegenover het 
NS station en gratis toegankelijk 
van maandag tot en met vrijdag 
van 9.30–16.30 uur.

Koperen priesterjubileum
Castricum - Op zondag 6 ju-
ni viert Kapelaan Kaleab Masre-
sha Shiferaw zijn koperen pries-
terjubileum.
Kapelaan Kaleab is twee jaar 
priester bij de r.k. parochie De 
Goede Herder Castricum/Bak-
kum.
De kapelaan komt uit Ethiopië en 
weet veel parochianen in en bui-
ten Castricum te enthousiasme-
ren voor zijn projecten voor kin-
deren, zoals het adoptieproject 
in zijn geboorteland. Ook staat 
de kapelaan bekend als een en-
thousiaste voetballer, zowel op 
de bank voor de televisie als op 
het veld met het veteranenelf-
tal van DEM. Het kerkbestuur 
nodigt alle belangstellenden uit  
om de Heilige Eucharistieviering 
bij te wonen om 9.30 uur in de 
St. Pancratiuskerk aan de Dorps-
straat 115 te Castricum.
Aansluitend is er gelegenheid 

om hem persoonlijk te felicite-
ren met zijn 12½-jarig priester-
jubileum.
Deze receptie is in het Parochie-
huis gelegen naast de kerk en 
duurt tot 13.30 uur. 

Circus Renz
Voor de eerste 40 mensen die zich melden 
aan de circuskassa met de uitgave van de 

Uitgeester Courant en 
de Castricummer van 2 juni

 ligt een GRATIS entreekaart klaar.
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Tot 4.00 uur geopend
Allemaal naar Judith’s 
Pianoshow in De Balken
Uitgeest - Zaterdag 5 juni staat 
Judith’s Pianoshow op het pro-
gramma van café De Balken. Ju-
dith’s Pianoshow is de nieuwe 
feestsensatie uit Noord-Holland. 
De pianoshow staat bol van mu-
zikaliteit en entertainment. 

Judith’s Pianoshow bestaat uit 
zangeres/pianist Judith Wognum 
en drummer/zanger Joeri de 
Jong. Zij waren de grondleggers 
van Booming Piano’s. Het reper-
toire is een gevarieerde muzikale 

belevenis waarbij het haast on-
mogelijk is om stil te blijven zit-
ten of staan. 
Of het nu gaat om pop, rock, 
soul/motown, danceclassics of 
Nederlandstalige meezingers; er 
wordt gespeeld wat het publiek 
wil horen. 

Het café is open tot 4.00 uur. De 
Balken is vijf dagen in de week 
geopend met elk weekend live-
muziek. Het café is te vinden op 
de Middelweg 13 in Uitgeest. 

Programma 3 juni t/m 9 juni 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag 16.00 & 20.00 uur

maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Sex and the City 2”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag 21.30 uur
zaterdag 15.30 & 21.30 uur 
zondag 16.00 & 20.00 uur 

dinsdag 20.00 uur
“Robin Hood”

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
“De Gelukkige Huisvrouw”

zaterdag 15.30 uur 
zondag 13.00 uur

“Wickie de Viking”
zondag 13.00 uur

woensdag 15.00 uur 
“Hoe tem je een draak 3D”

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
maandag 20.00 uur 

“Prince of Persia”
zondag 11.30 uur 

“Ik wist niet wat oorlog was”

Avonturen van Robin Hood
Robin Hood vertelt het verhaal 
van een ervaren boogschutter, 
die in dienst treedt bij het le-
ger van koning Richard om te-
gen de Fransen te vechten. Na 
de dood van de koning vertrekt 
Robin naar Nottingham, een stad 
die lijdt onder de corruptie van 
een tirannieke schout en toren-
hoge belastingen. Daar valt hij 
voor de weduwe Lady Marion, 

die de identiteit en de motieven 
van deze kruisridder niet volledig 
vertrouwt. 
In de hoop de hand van Lady 
Marion te winnen en de stede-
lingen te redden, brengt Robin 
een bende bij elkaar die uitblinkt 
in dodelijke vechttrucs en le-
venslust. Samen vallen ze de rij-
ke bovenklasse aan om het on-
recht te herstellen.

Nog een keer “Ik wist 
niet wat oorlog was”
De film “Ik wist niet wat oorlog 
was” over Castricum in de Twee-
de Wereldoorlog wordt zondag 6 
juni om 11.30 uur op verzoek van 
vele opnieuw vertoond bij Corso. 
De toegang is 2,00 euro inclusief 
koffie, thee of fris. “‘Ik wist niet 
wat oorlog was” is van de Cas-
tricumse cineast en geschie-
denisdocente Pauline van Vliet 
en filmmaakster Marriet Haver-
kamp. Een documentaire van 
jong en oud. Twee generaties die 
met elkaar in gesprek gaan over 
de Castricumse oorlogsjaren. 
Leerlingen uit groep acht van de 
Juliana van Stolbergschool en de 
Augustinusschool zijn op onder-
zoek gegaan. Zij zoeken oude 
Castricummers op die over hun 
ervaringen tijdens de oorlog ver-
tellen. De verhalen worden geïl-
lustreerd met authentiek beeld-
materiaal uit de oorlog.
Cor Smit van de historische ver-
eniging Oud-Castricum wilde 
sowieso een educatief project 

opzetten voor de scholen in Cas-
tricum met als thema: Castricum 
tijdens de Tweede Wereldoorlog. 

Cor heeft vervolgens Pauline 
van Vliet van Caleidoscoop Films 
bij dit project betrokken en ge-
vraagd of zij een film over Cas-
tricum in de Tweede Wereld-
oorlog wilde maken. Omdat zij 
al met een interviewproject met 
Castricummers in de bezetting 
bezig was geweest, ging zij en-
thousiast op dit verzoek in. In de 
film komen de volgende thema’s 
aan bod; de evacuatie van Cas-
tricum, de afbraak van Onder-
langs, het contact met de Duitse 
soldaten, het verzet en de bevrij-
ding. Naast interviews met oude-
re Castricummers en een Duitse 
soldaat die hier gelegerd was, is 
er ook authentiek beeldmateri-
aal te zien uit de oorlogstijd. Dit 
unieke materiaal heeft de eerste 
Corso eigenaar in de oorlog ge-
schoten.

Wordt Di Vuvu Danse 
dé hit van het WK?
Castricum - De één drumde in 
punkbandjes en maakte het ont-
staan van de house van dicht-
bij mee, de ander is bijna dertig 
jaar jonger en raakte als al kind 
bezeten van hiphop. Erg logisch 
klinkt het misschien niet, maar 
anno 2010 maken de Castricum-
se producers Bobby-B en Ricar-
dosRaphie nu samen dance-
muziek. Na een tijd lang in hun 
studio te hebben geëxperimen-
teerd, is het nu tijd om naar bui-
ten te treden. En als het aan de 
twee Castricummers ligt, wordt 
hun single Di Vuvu Danse de hit 
van het komende wereldkampi-
oenschap voetbal! 
Zijn leven lang is Bobby-D, in het 
dagelijkse leven Bob Donker, op 
zoek naar creatieve uitlaatklep-
pen. Achter het drumstel van 
een punkband, het schilders-
doek en tegenwoordig is hij weer 
volop bezig met muziek. Achter 
de computer. Bob: “Maar muziek 
maken achter de computer doe 
je niet zomaar. Daarom riep ik de 
hulp in van mijn buurman Ricar-
do Gerrits allias RicardosRaphie. 

Ricardo mag dan een stuk jon-
ger zijn, dat deerde niet. Crea-
tiviteit is immers niet gebonden 
aan leeftijd. Bovendien mag je 
Ricardo inmiddels een ervaren 
rot noemen als het gaat om pro-
duceren.” 

Na een paar sessies kwamen de 
twee producers op het idee om 
het zeer dansbare Di Vuvu Dan-
se op single uit te brengen. Ri-
cardo: “Het opzwepende dance-
nummer symboliseert de feest-
vreugde die rond een WK stee-
vast losbreekt. Afrikaanse trom-
mels gecombineerd met oer-
Hollandse voetbalkreten moeten 
kroegen vol met mensen aan het 
dansen krijgen.” Di Vuvu Danse 
mag dan een commercieel num-
mer zijn; dat wil niet zeggen dat 
al het werk van de twee heren zo 
klinkt. De twee halen hun inspi-
ratie uit alle hoeken en zullen de 
komende tijd heel wat van hun 
werk op de wereld loslaten. Als 
het aan Bobby-D en Ricardos-
Raphie ligt is Di Vuvu Danse een 
opstapje naar een groot publiek. 

Castricum - Jaarlijks raken er 
ruim 300 drankrijders betrokken 
bij aanrijdingen. Daarom wordt 
er dag en nacht gecontroleerd 
door de politie. 

Op de Beverwijkerstraatweg is 
vrijdag tussen 21.45 en 24.00 
uur een alcoholcontrole gehou-
den. Van de 389 gecontroleerde 
bestuurders bleken vijf perso-
nen teveel te hebben gedronken. 
Zij kregen allen een rijverbod en 
een proces-verbaal.

Drankcontrole

Jazz op Castricum 105  
Castricum - Donderdagavond 
10 juni van 19.00 tot 20.00 uur 
presenteren Jan van Weelden 
en Ron Pols het programma ‘Just 
Jazz’ op Radio Castricum 105.
Deze uitzending staat voorna-
melijk in het teken van de piano. 
Naast fenomenen als Keith Jar-
ret (foto), Oscar Peterson, Erroll 
Garner en Dave Brubeck, wor-
den ook uitvoeringen gedraaid 
van muzikanten van vaderland-
se bodem. Onder andere zullen 
Gé Bijvoet, Robert Rook en Pe-
ter Beets te horen zijn. Het pro-
gramma op Castricum 105 is te 
beluisteren via FM 105.0 tot ver 

in de regio, FM 104.5 op de kabel 
in Bakkum en Castricum en FM 
98.0 op de kabel in Akersloot, 
Limmen en op De Woude.  
Op woensdag 2 juni is de twee 
documentaire in de serie van elf  
documentaires over de toekomst 
van de Randstad uitgezonden op 
C-TV. Het onderwerp van deze 
tweede uitzending: Energie zon-
nepanelen, warmtepompen, bio-
gascentrales. Deze documentai-
re wordt dagelijks uitgezonden 
op C-TV tot en met 8 juni. Elke 
dag wordt hij uitgezonden om 
11.00, 16.00 en 21.00 uur. Na 6 
juni wordt de documentaire al-

leen uitgezonden om 21.00 uur 
in verband met de live-uitzen-
ding van Limmen Ludiek. C-TV is 
te vinden op het analoge kanaal 
van de tv, in Castricum op kanaal 
45, in Akersloot, Limmen en de 
Woude op Kanaal S12. Het ach-
tergrondgeluid van de uitzendin-
gen is van Radio Castricum105. 
Meer informatie? Mail contact@
c-tv.nl. 



pagina 6 2 juni 2010Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Nieuw iN CastriCum

Grootste 
sorterinG
bloemen
voor de 

laaGste prijs!

Bakkerspleintje

Parkeergarage is geoPeNd!

doNderdag, Vrijdag & Zaterdag

Én voor iedere klant: 
een fleurige attentie!

de échte pioenrozen
2 bossen 5,-

Aangeboden:
Gratis af te halen 3 tuinbielzen. 
Tel: 0251-232628 na 18.00 uur
Te koop:
Ovale buiten eettafel z.g.a.n. 
merk Hartman 40,-. lang 140 en 
breed 85 cm. Tel: 0251-234511
Te koop:
4 eetkamerstoelen kl. blauw 
20,-, tweepersoons tent 25,-
, 3 dozen en 1 zak speel-
goed 20,-. Tel: 0255-525073
Te koop:
Vierpits fornuis 25,-, orgelkruk-
je 25,-, vogelkooi 5,-, kleding 2,- 
per stuk, meidenkast 150,-, vitri-
nekast 100,-. Tel: 0255-522801
Gevraagd:
We sparen de voetbalplaat-
jes van het boek South Afri-
ca Anthony 2010. Ik wil graag 
ruilen. Tel: 0251-215772
Te koop:
Oude ansichtkaarten van voor 
1950 goede pijs, afstand geen 
bezwaar. Tel: 0182-611171
Te koop:
Golfballen gekleurd 100 
prijs 25,-, nassau dunlop 
penn enz. 20,-, 100 diver-
se 15,- worden bezorgd.
 Tel: 023-5386575
Te koop:
Twinnyload fietsdrager 
35,-. Tel: 0251-230952
Te koop:
Donkereiken computer-
kast met rolluik, veel berg-
ruimte, 150x80x62 m (hxhxd) 
prijs 40,-, wegens nieuwe in-
richting. Tel: 0251-246598

Te koop:
Elektrische verplaatsbare radi-
atorkachel 25,-, gezondheids-
boeken per stuk 2,50. Cd’s klas-
siek: Beethoven, Strausz etc. 
per stuk 2,-. Tel: 0251-228348
Te koop:
Een deurs witte kast + 2 kl. 
kast 20,-. Tel: 0255-515121
Te koop:
Complete kinderwagen Mut-
saerts 20,-, autokinderstoel 
van 9 mnd tot 3 jaar 5,-, kinde-
reetstoel 5,-. Tel: 0251-240644

Te koop:
Printer: HP Photosmart 7655 
in zeer goede staat 35,-. Was-
bak Villeroy en Boch, z.g.a.n. 
25,-. Tel: 06-50266098
Gevraagd:
Klokken, wekkers, horlo-
ges voor mijn hobby/ver-
zameling. Geen in- en ver-
koop. Tel: 0255-751256
Te koop:
Eenpersoons onderschuif-
bed en matrassen z.g.a.n. 
75,-. Tel: 0251-242007

Red Stars Vitesse zakt 
naar de middenmoot
Castricum – Red Stars Vitesse 
is afgezakt naar de middenmoot. 
Voor de derde keer op rij verlo-
ren de Castricummers een thuis-
wedstrijd, afgelopen zondag was 
dat tegen titelfavoriet Bears: 7-
16. “Ze zijn in veel aspecten 
sneller gegroeid dan wij”, erkent 
ook coach Daan Kuijper. “Toch 
zag ik in deze wedstrijd kansen.” 
Dat was aan het eind van de der-
de inning, toen de Castricum-
se honkbalploeg met 5-3 leidde, 
te danken aan onder meer een 
solohomerun van Niek Kuijs. De 
sterke slagploeg van Bears was 
nog enigszins in toom gehouden, 
maar liet zich in de vierde inning 

gelden met zes punten. Die klap 
kwam Red Stars niet meer te bo-
ven, hoewel Bears pas in de laat-
ste innings definitief wegliep. 
“We hebben het ze knap las-
tig gemaakt en net als twee we-
ken geleden tegen Bears koes-
terden we een voorsprong. Maar 
we moeten een goede dag heb-
ben om die vast te houden, Bears 
heeft een killerinstinct en scoort 
op de juiste momenten”, oor-
deelde Kuijper. “Met hun dertien 
honkslagen tegen acht van ons 
kwam de zege Bears ook toe.”
Het thuisduel met Double Stars 
begint zondag 6 juni om 14.00 
uur.

De Roset trakteert de 
Vitesse’22 jeugd op ijs
Castricum - Om het voetbalseizoen 2009–2010  op een leuke manier 
af te sluiten heeft De Roset de jongste jeugdleden van Vitesse’22 aan-
geboden om hun nieuwste product te komen proeven. De meer dan 
200 leden van E-/F junioren en Vitesse’22 mini-pupillen konden een 
ijsje komen ophalen. De kinderen konden kiezen uit de meest exoti-
sche smaken. Na een succesvol toernooi wilden ook de Vitesse’22 mi-
ni-pupillen graag met hun ouders naar De Roset voor het welverdien-
de ijsje. Dat het ijs smaakte was wel af te lezen van de blije gezichten 
van de kinderen. Na een groot ‘dank je wel’ ging iedereen dan ook te-
vreden huiswaarts.

Aangehouden 
na diefstal 
Castricum - Een 17-jarige jon-
gen uit Castricum is vrijdag-
morgen door de politie aange-
houden als verdachte van dief-
stal uit een woning van een ken-
nis in april van dit jaar. De jon-
geman zou een spaarpot en een 
spelcomputer hebben meegno-
men uit een huis waar hij op visi-
te was aan de Professor van der 
Scheerlaan. 
Hij zou het geld en de spelcom-
puter terug gaan geven maar dat 
gebeurde maar niet. In plaats 
daarvan bedreigde hij de aan-
geefster. De jongeman is in ver-
band met een nader onderzoek 
opgesloten in een politiecel.

Geen krant

ontvangen?

Bel 0251-674433
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Alpe d’HuZessers bedanken alle sponsoren

Castricum - Donderdag 3 juni 
gaat het gebeuren! Zes Castri-
cummers fietsen met zweet en 
tranen de Alpe d’Huez op in hun 
strijd tegen kanker. Dankzij de 
donaties van familie, vrienden, 
kennissen, basisschool de Toer-
malijn en bedrijven uit de CAL-
gemeente, is hun inzet eigenlijk 
al een groot succes. De streef-
bedragen van de deelnemers 
zijn dik overschreden. Er is zo’n 
54.500 euro opgehaald! 
Het evenement Alpe d’HuZes 
voert een strijd tegen kanker. 
Doel is dat kanker niet meer als 
een dodelijke ziekte, maar als 
een chronische ziekte kan wor-
den gezien. De Alpe d’HuZessers 
zijn Jack de Jong, Dave Earns-
haw en Tom Oosterwegel, die de 

Tijdens de actiedag, die zaterdag 22 mei werd gehouden in samenwerking met Blue World in winkelcen-
trum Geesterduin, deed ook Henny Huisman een flinke duit in het zakje. 

berg zes maal beklimmen, Joli-
ne Versteegen, vriendin van Tom, 
trapt minimaal vier keer omhoog, 
Ineke Earnshaw en Nicole de 
Jong fietsen uit solidariteit het 
loodzware traject één keer. 
“Op 7 augustus vorig jaar kre-
gen we het vreselijke bericht dat 
langer uitstellen van de chemo-
kuur bij onze twaalfjarige doch-
ter Luca geen optie meer was”, 
vertelt deelnemer Jack de Jong. 
“De tumor in haar hoofd was 
zodanig gegroeid, waardoor ze 
de eerste symptomen van uitval 
kreeg. Dus we zijn met lood in 
onze schoenen vertrokken naar 
de afdeling kinderoncologie in 
het AMC, beter bekend als F8 
Noord. De volgende dag is Luca 
eerst geopereerd en ’s middags 

zijn ze begonnen met haar eerste 
kuur met de wetenschap dat het 
traject anderhalf jaar gaat du-
ren. Op F8 Noord hebben Nico-
le en ik ervaren hoe onvoorstel-
baar het is hoe deze zieke kinde-
ren in het leven staan en hoe zij 
hun gevecht leveren met enorme 
kracht en positivisme. Wij kun-
nen erg veel van deze kinderen 
leren. Daarom wil ik voor Luca 
en al deze kinderen op F8 Noord 
fietsen. Al deze kinderen verdie-
nen een eerlijke kans, daarom 
moet het onderzoek tegen kan-
ker doorgaan, het mag geen do-
delijke ziekte blijven.” 
Ondertussen heeft Luca de tien-
de kuur er zojuist opzitten. “Op-
geven is geen optie en dat is ook 
het motto van de Alpe d’HuZes”, 
vervolgt Nicole de Jong. “We 

hebben onvoorstelbaar veel res-
pect voor Luca, hoe ze dit door-
staan heeft en daarin veranderd 
is, van absolute weerstand naar 
het bespreekbaar zijn van wat 
ze moet doormaken. Ook de be-
langstelling van onze zoon Jor-
dy voor zijn zus is hartverwar-
mend, wij zijn zo trots op onze 
kanjers!” 
Twee jaar geleden fietste Tom 
Oosterwegel als eerste Castri-
cummer de Alpe d’HuZes. “Dit 
jaar zijn het er al zes en volgend 
jaar willen we een heel groot 
team neerzetten met mensen uit 
Castricum, Limmen en Akersloot. 
Voor mij komt dan een droom 
uit. Hierover is al een gesprek 
geweest met de burgemeester 
die hier zeer positief tegenover 
staat.” Toms vriendin, Joline Ver-
steegen: “Het onmogelijke mo-
gelijk maken, dat is waar wij met 
zijn allen voor gaan! Zodat men-
sen niet meer áán kanker over-
lijden, maar mét kanker. Dat is 
waar Alpe d’HuZes voor staat en 
dat is waar wij met zijn allen voor 
gaan!”

Ook Dave Earnshaw kreeg op 
schokkende wijze te maken met 
kanker. Ineke vertelt over haar 
echtgenoot: “Na zeven jaar vech-
ten tegen Non Hodgkin (lymfe-
klierkanker) en het doorstaan 
van drie series chemokuren, 
twee stamceltransplantaties, een 
serie bestralingen, het operatief 
verwijderen van een melanoom, 
twee operaties om een tumor 
uit de lies te verwijderen en een 
operatie om een uitzaaiing van 

de lymfeklierkanker in de huid 
te verwijderen, vindt hij het tijd 
om zelf weer iets nuttigs te doen. 
Niet alleen is het de bedoeling 
om heel veel geld in te zamelen 
voor broodnodig onderzoek, te-
gelijkertijd helpt het hemzelf uit 
een dal te klimmen door de vol-
doening die het geeft om iets te 
kunnen doen waar iedereen nu 
of in de toekomst heel veel profijt 
van zal kunnen hebben.” 
In 2002 beklom Dave Earnshaw 
de Alpe d’Huez voor de eerste 
keer. “Ik denk altijd met veel ple-
zier terug aan die laatste keer 
dat ik echt zorgvrij op vakantie 
ben gegaan. Ik weet nog goed 
dat ik in de ziekenhuiskamer in 
Thailand, waar ik toen op vakan-
tie was en ik de diagnose kreeg, 
in een opstandige bui heb ge-
roepen dat ik ooit weer de Alpe 
d’Huez zou opfietsen. Nu voel ik 
dat de tijd gekomen is om deze 
belofte van toen in te lossen en 
te laten zien waar een kankerpa-
tiënt toe in staat is. Iets wat mooi 
past binnen de visie van de orga-
nisatie Alpe d’HuZes. Dat ik te-
gelijkertijd geld kan inzamelen 
voor het KWF Kankerbestrijding 
maakt dit alleen maar mooier en 
waardevoller. De laatste maan-
den ben ik mijzelf tegengeko-
men op een fysiek en emotioneel 
vlak. Maar met hulp van anderen 
heb ik de kracht gevonden om 
hier te staan. Het is een beproe-
ving geweest. Nu ga ik genie-
ten, samen met heel veel mooie 
mensen. Wij gaan samen genie-
ten, huilen, strijden en lachen. 
Wij gaan leven!”

Expositie in Gemaal 1879 
Akersloot - Op 6 juni opent in 
het Gemaal 1879 de beelden- 
en schilderijententoonstelling 
van Ans van Straaten en Clasina 
Buijs. De een beeldhouwt in ei-
gen huis in Krommenie, de ander 
schildert veelvuldig in een atelier 
in De Woude.
De expositie van Ans  van 
Straaten en Clasina Buijs wordt 
op zondag 6 juni officieel ge-
opend, waarna zij vanaf 13.30 tot 
16.30 uur voor iedereen toegan-
kelijk is. Dezelfde toegangstijden 

gelden voor alle zondagen tot 
aan eind juli. Het Gemaal is gele-
gen aan de Fielkerweg nummer 4 
in Akersloot. Aangeraden wordt 
te parkeren op het schuin tegen-
over liggende terrein van het Van 
der Valk Hotel Akersloot.
De toegangsprijs voor volwasse-
nen bedraagt een euro voor het 
onderhoud van het pand. Kin-
deren onder de twaalf hebben 
gratis toegang. Foto: Het bood-
schappenvrouwtje van Clasina 
Buijs.

Live-muziek in Discovery
Castricum - Zaterdag 5 juni or-
ganiseert jongerencentrum Dis-
covery een metalcore-avond met 
een rocktoegift. De bands No 
Remorse for the Weak en Eye of 
the Hurricane openen de avond. 
De hoofdact word ingevuld door 
One For The Body Count. Zanger 

en frontman Keith neemt op de-
ze avond afscheid van zijn band. 
Keith gaat in een tweetal nieu-
we formaties door met muziek 
maken. 

Hij gaat zijn geheel zelf geschre-
ven muziek produceren met de 

Kleverlaan kanshebber titel 
‘Autobedrijf van het Jaar’

Limmen - Na een nek-aan-
nekrace zijn tien onafhankelij-
ke BOVAG-autobedrijven, waar-
onder Bosch Car Service Klever-
laan uit Limmen, genomineerd 
voor de titel ‘ Autobedrijf van het 
Jaar’. Deze verkiezing wordt voor 
de vierde keer gehouden. Ruim 
10.000 autobezitters hebben dit 
jaar hun stem uitgebracht. De 
beoordelingscriteria waren ser-
vicebereidheid, vriendelijkheid, 
deskundigheid en de verhou-
ding tussen prijs en prestatie. 
Ook werd een rapportcijfer ge-
geven voor de algemene waar-
dering. De tien autobedrijven, 
waaronder Kleverlaan, kunnen 
met hun nominatie zeggen dat 
zij een ware fanclub hebben op-
gebouwd. 
Ondernemers Jan en Ron Kle-

verlaan zijn aangenaam ver-
rast door de nominatie. “Toen 
het bewuste telefoontje binnen-
kwam waren we even van slag. 
Natuurlijk zijn we ontzettend blij 
met deze halve finale plek en al-
le aandacht die we hiermee krij-
gen. Maar het is toch het feit dat 
de eigen klanten zo massaal op 
ons  autobedrijf hebben gestemd 
dat de slagroom op de taart is. 
Dit is de waardering voor het ja-
renlange werken waar wij echt 
supertrots op zijn!”
De  genomineerde bedrijven krij-
gen bezoek van een onafhan-
kelijke deskundige, die aan de 
hand van een uitgebreide check-
list het betreffende onafhankelij-
ke autobedrijf in kaart brengt. 
Mede aan de hand van de re-
sultaten van de checklist selec-
teert een vakjury vervolgens drie 
finalisten. Eind augustus wordt 
bekend gemaakt welke autobe-
drijven er door gaan naar de fi-
nale. Uiteindelijk bepalen colle-
ga-bedrijven op het Jaarcongres 
van BOVAG Onafhankelijke Au-
tobedrijven op 5 oktober wie van 
de finalisten zich ‘Autobedrijf van 
het jaar 2010’ mag noemen. 

band To Heaven Earth is Hell en 
samenwerken met de band Pa-
rish your Selvation. Als toegift tij-
dens dit afscheidsconcert zullen 
The Garlicks de zaal vullen met 
bekende rocknummers. 
Aanvang 21.00 uur. De entree 
bedraagt 3,50 euro en Discovery 
is te vinden aan de Dorpsstraat 
2a, schuin tegenover het station 
Castricum. 

Castricum - Wat wil de politiek 
met de AOW? Vrijdag 4 juni gaan 
landelijke politici om 20.00 uur in 
de Maranathakerk in Castricum 

Politiek en AOW in debat over de AOW. Wat wil-
len CDA, D66, GroenLinks, Par-
tij van de Arbeid en de VVD? Al-
le vijf verhogen de AOW leeftijd 
van 65 naar 67, maar hoe wil-
len ze dat doen? Wat is de re-

latie tussen AOW en pensioen? 
Sprekers: Jolande Sap, Tweede 
Kamerlid GroenLinks, Jan Jacob 
van Dijk, Tweede Kamerlid CDA, 
Gespreksleiding: burgemeester 
A. Emmens-Knol. 
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Botmeting bij de Oude-
renwinkel in Limmen
Limmen - Osteocheck houdt 
vrijdag 4 juni een scandag op 
botdichtheid bij Ouderenwinkel 
Limmen. Belangstellenden kun-
nen zich aanmelden voor een 
check. “Veel Nederlanders heb-
ben osteoporose zonder dat ze 
het weten”, vertelt Donald Bisme-
ijer van de Ouderenwinkel. “Een 
op de drie vrouwen boven de 55 
jaar heeft osteoporose. Preven-
tief laten meten is een methode 
om de gevolgen van osteoporo-
se te voorkomen. In tien minu-
ten heb je al inzicht in het bot-
breukrisico.”
Osteoporose is een aandoening 
waarbij de botmassa, de hoe-
veelheid bot, is verminderd. Dit 
heeft tot gevolg dat de kans op 
een botbreuk toeneemt.” Een 
licht trauma zoals een val, een 
duw of tillen kan bij mensen 
met ernstige osteoporose al lei-
den tot botbreuken van de heup, 

pols of rugwervel.” Een therapeut 
van Osteocheck voert 4 juni een 
botscan uit bij de Ouderenwin-
kel. Dit gebeurt met een onge-
vaarlijke ultrasone hielscanner. 
Bismeijer legt uit: “Het hielbot is 
representatief voor de botdicht-
heid van bijvoorbeeld de heup. 
Na de scan ontvangt de klant de 
computeruitslag en een rappor-
tage met uitleg. Bij verminderde 
botdichtheid krijgt hij of zij een 
gratis voedingsadvies en bij een 
te lage osteoporosemeting een 
doorverwijzing naar de huisarts.”
De scan valt onder de alterna-
tieve geneeswijze (aanvullen-
de verzekeringen) en er bestaat 
de mogelijkheid tot vergoeding. 
Neem hiervoor contact op met 
053-4313473. Meer informatie: 
www.osteocheck.nl. De ouderen-
winkel is gevestigd aan Het Palet 
1, Limmen. Aanmelden voor de 
botmeting: 072-5055055. 

Haarstudio in het hartje van Castricum

Avant Garde viert 12,5 
jarig bestaan met actie
Castricum - Het is lange tijd af-
zien geweest, maar dan heb je 
wel wat. Haarstudio Avant Gar-
de, gevestigd op de Dorps-
straat, kijkt nu uit op het gezelli-
ge Bakkerspleintje en wordt om-
ring door een variëteit aan nieu-
we winkels. Voor een onderne-
mer toch wel een van de mooi-
ste plekjes van het dorp. Eige-
naresse Ineke Doorenberg ver-
telt: “Het is prachtig dat alle win-
kels in het centrum weer goed 
bereikbaar zijn, mede dankzij de 
gratis parkeergarage. Niet ieder-
een weet dat die al toegankelijk 
is. Je rijdt er zo in vanaf de Toren-
straat. Er zijn periodes geweest 
dat er helemaal geen klanten 
meer aan kwamen waaien van-
wege alle werkzaamheden.” En 
dan lachend: “Gelukkig heb ik 
veel vaste klanten, anders had ik 
het 12,5 jarig jubileum niet eens 
gehaald.” Gedurende gehele 
maand juni geeft Ineke een fees-
telijke korting van 10% op alle 
kleurbehandelingen. Haarstu-
dio Avant Garde heeft een trouw 
klantenbestand. Er wordt op af-
spraak gewerkt, maar even bin-
nenlopen om te zien of er ruimte 
is, kan ook. “Voortaan ben ik ook 
op maandag en zaterdagmorgen 
geopend, omdat ik heb gemerkt 
dat daar behoefte aan is. Boven-
dien ben ik op zoek naar een na-
gelstyliste die de ruimte in de sa-
lon met mij wil delen.” Ondertus-
sen heeft Ineke ook contact ge-

zocht met Buurtzorg, een orga-
nisatie die oudere mensen helpt 
langer zelfstandig thuis te laten 
wonen. “Het is de bedoeling dat 
ik dan bij de mensen thuis kom 
om hun haar te verzorgen.” Bij 
Haarstudio Avant Garde kun-
nen dames, heren en kinderen 
terecht en iedereen kan reke-
nen op persoonlijke aandacht en 

een vakkundige aanpak dankzij 
de jarenlange ervaring die Ine-
ke heeft. Er wordt gewerkt met 
het kwaliteitsmerk Goldwell. De 
openingstijden zijn maandag, 
woensdag, donderdag en vrijdag 
van 8.30 tot 17.00 uur. Op zater-
dag kan men terecht van 8.00 tot 
13.00 uur. Avant Garde, Dorps-
straat 41, tel.: 0251-655777. 

Alzheimer Café
Tips over dementie en 
de veiligheid in huis
Regio - Op dinsdag 8 juni is er 
weer een Alzheimer Café in Cas-
tricum en het onderwerp is ‘De-
mentie en veiligheid in huis’.  
Gastspreker is Laura Kartsen, er-
gotherapeut van Viva!Zorggroep 
en zij zal tips geven over hoe je 
de veiligheid in huis kan vergro-
ten. Hierbij valt te denken aan 
zaken als het gas laten branden, 
deuren niet meer afsluiten, et 
cetera. Meer weten over dit on-
derwerp? Ga naar het Alzheimer 
Café in Serviceflat Sans Souci. 
Adres: Sans Souci 113 in Cas-
tricum. Op dinsdagavond 8 juni 
van 19.30 uur tot 21.00 uur. De 
deur is open vanaf 19.00 uur.

Iedereen is welkom: mensen met 
geheugenproblemen, partners, 
kinderen, vrienden, buren. De 
toegang én het eerste kopje kof-
fie zijn gratis. Aanmelding vooraf 
is niet nodig. De bezoekers krij-
gen informatie van hulpverleners 
en van mensen die uit eigen er-
varing spreken. Bij elk café wor-
den deze geïnterviewd door de 
vaste gespreksleider. Na dit ge-
sprek is er gelegenheid om vra-
gen te stellen. Er is een tafel met 
brochures en andere literatuur 
om thuis eens rustig na te lezen.  
Meer weten? Bel de Werkgroep 
Alzheimercafé, telefoonnummer 
06-33631872 (alleen overdag).

IJmuiden - Zaterdag 5 juni 
wordt van 9.00 tot 16.00 uur een 
rommelmarkt gehouden op het 
Kennemerplein (tegenover de 
Vomar). De kramen liggen weer 
vol met alles en nog wat. Wie 
ook zijn overtollige spullen wil 
verkopen kan een kraam huren. 
Voor meer informatie of het re-
serveren van een kraam kan bel-
len met telefoonnummer 0255-
533233 of 06-10475023. De vol-
gende rommelmarkten zijn op 3 
juli, 31 juli, 28 augustus en 11 
september.

Rommelmarkt
Kennemerplein

Beverwijk - Het Beverwijkse in-
dustrieterrein vormt tijden het 
WK voetbal het toneel voor een 
groot Oranjefestival. Ondanks 
het feit dat het langverwachte 
schouwspel niet bepaald naast 
de deur is, biedt het geografisch 
een voordeel omdat de wedstrij-
den in dezelfde tijdzone als Ne-
derland gespeeld worden. Op 
schappelijke tijden kunnen alle 
oranjeliefhebbers hierdoor hun 
favoriete elftal volgen op het Be-
verwijkse Oranjefestival. Zowel 
voor als na de wedstrijden wordt 
voor oer-Hollands entertainment 
gezorgd. Volkszangers als Wol-
te r Kroes, Peter Beensen en de 
Gebroeders Ko en vele anderen 
zorgen voor de juiste oranjesfeer. 
Het wisselvallige weer kan alvast 
geen spelbreker zijn. Op het fes-

tivalterrein staat een grote feest-
tent met een enorm scherm 
waarop de wedstrijden te zien 
zijn. Buiten is voldoende ruimte 
voor het nuttigen van drinken en 
eten. Ook hier staat een enorm 
scherm. Het Oranjefestival gaat 
net zo lang door als het Neder-
lands team het volhoudt. Op alle 
speeldagen van Nederland kan 
men terecht op het Beverwijkse 
industrieterrein voor spanning, 
gezelligheid, topartiesten en an-
der entertainment. Kijk voor de 
speeldagen op www.oranjefesti-
val.nl. Kaarten voor de verschil-
lende avonden zijn ook te be-
stellen via www.oranjefestival.nl. 
De locatie is Havenstraat in Be-
verwijk. Entree 15 euro, voorver-
koop via de website 10 euro. Par-
keren bij het festival 5 euro. 

WK voetbal en volkszangers
Oranjefestival Beverwijk 

Oorlog centraal op open 
dag van Oud-Castricum
Bakkum -  Tijdens de open dag 
van de Werkgroep Oud-Cas-
tricum op zondag 6 juni is van 
12.00 tot 17.00 uur voor de laatste 
keer de expositie te bezichtigen 
met als onderwerp ’65 jaar be-
vrijding Castricum en Bakkum’.  
Van 13.00 tot 16.00 uur is film-
maakster Pauline van Vliet in De 
Duynkant aanwezig voor de afle-

vering van de bestelde exempla-
ren van de dvd van haar oorlogs-
film. Daarnaast draait er doorlo-
pend een door Loek Zonneveld 
samengestelde film met origine-
le beelden uit die tijd. Ook zijn er 
in De Duynkant aan de Gevers-
weg 1b weer boekjes verkrijg-
baar van wandel- en fietsroutes 
in deze omgeving. 

Castricum - Op 6 juli kunnen 55-
plussers samen eten en anderen 
ontmoeten. Dit keer bij Zoomers 
op het strand. Het is mogelijk om 
voor de maaltijd deel te nemen 
aan een strandwandeling van-
af 16.00 uur. Opgeven bij Stich-
ting Welzijn Castricum, tel. 0251-
656562 of via de mail info@wel-
zijncastricum.nl 

Samen eten 55+
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Alkmaarder- en Uitgeestermeer geeft 
prioriteit aan onderhoud zwemlocaties
Uitgeest - Deze maand is offi-
cieel het buitenzwemseizoen be-
gonnen dat loopt tot 1 oktober. 
Dit betekent dat recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
de komende maanden extra 
aandacht schenkt aan de zwem-
locaties in het gebied en dat ook 
het zwemwater weer regelmatig 
wordt gecontroleerd.
Bij de recreatieterreinen Dorre-
geest en Zwaansmeer kan men 
goed en veilig zwemmen, ook 
met kinderen. Met een ballen-
lijn in het water is een zwemge-
deelte van maximaal 1.40 meter 
afgebakend. Op de bodem van 
de meren liggen schelpen van 
onder andere mosselen. Het is 
daarom raadzaam waterschoe-
nen aan te trekken.
Recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer is verantwoorde-
lijk voor de inrichting en het be-

heer van de locaties en de voor-
zieningen op de stranden en lig-
weiden. Dit jaar geeft het recre-
atieschap prioriteit aan het on-
derhoud van de zwemlocaties, 
inclusief de daarbij behoren-
de voorzieningen als ballenlij-
nen, stranden, zon- en ligwei-
den. Vragen of suggesties? Bel 
0251311410.
Tijdens het zwemseizoen wordt 
het zwemwater regelmatig ge-
controleerd. Dan wordt de aan-
wezigheid van blauwalgen en 
bacteriologische verontreiniging 
bepaald: visueel en via metin-
gen. De metingen worden uitge-
voerd door het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwar-
tier. Wanneer uit metingen blijkt 
dat een waarschuwing of zwem-
verbod noodzakelijk is, wordt 
dat op de betreffende stranden 
met borden bekend gemaakt. De 

provincie Noord-Holland houdt 
toezicht op de waterkwaliteit van 
het oppervlaktewater in Noord-
Holland. Actuele informatie van 
alle bekende zwemwaterplassen 
in Noord-Holland is op te vragen 
via de Provinciale Zwemwaterte-
lefoon 0800 998 67 34 (gratis) of 
op de website www.noord-hol-
land.nl
Een waarschuwing of zwemver-
bod heeft in de regel slechts be-
trekking op een (deel van een) 
strand. Het recreatiegebied Alk-
maarder- en Uitgeestermeer 
kent verschillende stranden. Er 
blijven daarom voldoende plek-
ken over waar het water wel van 
voldoende kwaliteit is en  naar 
hartenlust kan worden gezwom-
men. Een totaaloverzicht van al-
le zwemlocaties vindt men op 
www.alkmaarder-enuitgeester-
meer.nl.

Definitieve inschrijving voor 
deelname aan Huttenweek
Uitgeest - Woensdag 26 mei 
heeft de voorinschrijving voor 
de Huttenweek plaatsgevon-
den. Helaas moesten weer en-
kele kinderen teleurgesteld wor-
den omdat de inschrijving over-
weldigend was. De gelukkigen, 
die wel ingeloot zijn, kunnen zich 
donderdag 10 juni definitief ko-
men inschrijven. Hiervoor is het 
wel noodzakelijk dat zij één van 
de ouders of verzorgers meene-
men. Na registratie en betaling 
van 20,00 euro zijn ze dan defi-
nitief ingeschreven. Wie dan niet 
komt, kan niet meedoen aan de 
Huttenweek. De volgende groe-
pen die na de voorinschrijving 

zijn ingeloot mogen zich op het 
genoemde tijdstip komen in-
schrijven. Om 19.00 uur de groe-
pen: 1, 2, 3, 4, 5, en 6. Om 19.10 
uur de groepen: 7, 8, 9, 10, 13 en 
14. Om 19.20 uur de groepen: 5, 
16, 17, 18, 19 en 20. Om 19.30 uur 
de groepen: 21, 24, 25, 26, 27 en 
28. Om 19.40 uur de groepen: 31, 
32, 35, 38, 39 en 40. Om 19.50 uur 
de groepen: 41, 42, 43, 45, 46,en 
48. Om 20.00 uur de groepen: 
50, 51, 54, 55 en 56.Om 20.10 uur 
de groepen: 57, 58, 59, 60, 61 en 
63  en tenslotte om 20.20 uur de 
groepen: 64, 65, 66, 67, 68 en 69. 
Dit vindt plaats in het gebouw 
van speeltuin Kindervreugd.Duiven combinatie Kerssens-

Krom weer oppermachtig
Uitgeest - Was de uitslag de af-
gelopen week al een teken dat 
de combinatie Kerssens-Krom 
hun duiven al goed in vorm had-
den; zaterdag 29 mei bleek dit 
weer overduidelijk. De zesde en 
voorlaatste Vitessevlucht van de 
Vliegende Vleugels werd vervlo-
gen  vanuit Strombeek met der-
tien deelnemers en 129 duiven. 
Afstand: 186 km. 

Snelste duif: 1714,071m/p.m. 
(ruim 102 km.p.uur). Uitslag: 

combinatie Kerssens-Krom: 1e, 
7e, 9e, gebroeders Beentjes: 2e, 
3e, 4e, Frank Rodenburg; 5e, 
W.J.M. Rodenburg; 6e, G. Twaalf-
hoven 8e en Gebr. Baltus 10e. 
De tweede vlucht voor die dag 
was de eerste Dagfond (500 tot 
800km) vanuit het Franse Orle-
ans met een afstand van 550 km. 
Voor die vlucht waren er 311 dui-
ven van vijfiten liefhebbers die 
de strijd aangingen.

‘s Morgens om 7.00 uur werden 
de duiven met een zz.oostenwind 

De brasems bijten goed...
Uitgeest - Afgelopen maandag 
was de eerste viswedstrijd van 
de jeugdcompetitie 2010. De-
ze avond werd er helaas niet erg 
goed gevangen, maar wel enke-
le forse brasems. Het erepodi-
um was deze avond als volgt: 1e: 
Stan Houthuyzen met 82 cm, 2e: 
Yente Smit met 79 cm en een ge-
deelde 3e plek voor Sem Berg-
huis en Thomas Bredewoud 
met beide 48 cm. Alle kinde-
ren jonger dan zestien jaar kun-

nen meevissen. Ga op maandag-
avond met een hengel om 18.45  
uur naar de Ziendervaart, vlak-
bij de molens en tegenover het 
huttenweekterrein. De volgen-
de wedstrijden zullen zijn op 7, 
14 en 21 juni. De eigen bijdrage 
voor de resterende drie wedstrij-
den is 1,50 euro. 
Na afloop is er voor iedere hen-
gelaar een prijsje. Voor verde-
re informatie: P. Pilkers 0251-
310275. 

gelost en om 12.43.15 uur meld-
de de eerste duif zich bij Hein 
Berkhout met een gemiddel-
de snelheid van 1597,214 m.pm. 
(ruim 95 km p.uur). Uitslag van 
Orleans, H.M. Berkhout: 1e, 2e, 
Dutch Day Racers; 3e, 6e, 8e, J. 
Hommes & Zn 4e, 5e, R. van Bo-
hemen; 7e, G. Twaalfhoven; 9e. 

Boeken- en kunstmarkt 
in centrum Heemskerk
Heemskerk - Op het Nielen-
plein voor de winkels en rond de 
kerk worden zaterdag 5 juni de 
mooiste boeken en kunstwer-
ken tentoongesteld en eventueel 
verkocht. Van 10.00 tot 17.00 uur 
voor de boeken- en kunstmarkt 
gehouden. 

Wat is er zoals te zien op de boe-
kenmarkt? Plaatjesalbums van 
bijv. Verkade, Hille, Flipje Tiel 

en Judaïca. Ook zullen de strips 
ruim aanwezig zijn. Romans, de-
tectives, kookboeken, literatuur, 
tuinboeken, kinderboeken et 
cetra. 
Op de kunstmarkt verder schil-
derijen, pentekeningen en sie-
raden. Ook komt er dit jaar een 
kunstenares met rubberen kunst, 
en ook keramiek, textiele werk-
vorming en marmeren en bron-
zen beelden. 

30.000 kinderen naar school
Heemskerkers lopen de 
Oxfam Novib Trailwalker
Heemskerk - Op 5 en 6 ju-
ni vindt de tweede Oxfam Novib 
Trailwalker plaats op de Veluwe. 
Teams van vier personen leg-
gen 100 kilometer af binnen 30 
uur voor onderwijsprojecten van 
Oxfam Novib. Het gezamenlij-
ke doel: 30.000 kinderen naar 
school. Paul Zonneveld en Huub 
de Ruiter uit Heemskerk maken 

deel uit van het team de Pole Po-
le Lopers, Elk team brengt min-
stens 3.000 euro in voor onder-
wijsprojecten van Oxfam Novib, 
zoals in Uganda. 
Paul Zonneveld: “We zoeken 
sponsors. En geven zo kinderen 
in ontwikkelingslanden kans op 
een betere toekomst; een zelf-
standig bestaan zonder armoe-

de. Gemiddeld kost het maar 25 
euro om een kind een jaar naar 
school te laten gaan. Het ge-
zamenlijke doel van de twee-
de editie is 30.000 kinderen naar 
school.” De eerste editie in juni 
2009 was een grandioos succes. 
150 teams haalden 650.000 euro 
aan sponsorgelden op. Met dat 
bedrag konden ruim 26.000 kin-
deren naar school. Het doel van 
de tweede editie is dit succes te 
overtreffen. 

Wie de deelnemers wil helpen 
kan dat doen door een bedrag 
over te maken via www.polepo-
lelopers.nl.
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Fietsexcursie met Lia Vriend 
door buitengebied Uitgeest
Uitgeest - Op zondag 13 ju-
ni kunnen inwoners van Uit-
geest en andere geïnteresseer-
den kennismaken het buitenge-
bied van de gemeente. De Stich-
ting Alkmaardermeeromgeving 
organiseert dan een fietsexcur-
sie met aansluitend een bezoek 
aan een agrarisch bedrijf.
De deelnemers aan de excursie 
worden om 12.30 uur ontvangen 
met een kopje koffie of thee op 
het erfgoedpark ‘De Hoop’. Geo-
grafe Lia Vriend, gespecialiseerd 
in de veranderende Noord-Hol-

landse Landschappen, zal daar 
een inleiding verzorgen en daar-
na een fietsexcursie leiden. De 
fietstocht eindigt met een be-
zoek aan boerderij Zonnehoek 
in de Dorregeesterpolder. Daar 
zal de familie Bijman uitleg ge-
ven over het functioneren van 
een veehouderij in een veenpol-
der. Rond half vier eindigt de ex-
cursie. Deelname kost 7,50 eu-
ro. Hiervoor krijgen de deelne-
mers ook het boekje ‘Over Oerij 
en Oeverwallen’. Naast het land-
schap in de gemeenten Castri-

cum en Uitgeest, worden hierin 
ook drie fietsroutes beschreven. 
Bovendien wordt men door deel-
name donateur van de ‘Stich-
ting tot behoud van natuurlijke 
en cultuurhistorische waarden 
in de Alkmaardermeeromgeving’. 
Dit geeft recht op toegang tot de 
donateuravond van deze stich-
ting op 2 november in dorpshuis 
De Zwaan.
Opgave voor de excursie: Hen-
nie Groot-Schermer, alkmaar-
dermeeromgeving@quicknet.nl 
of via tel.; 0251-310110.

Jeugd- en jongerenraad 
roept jeugd op te stemmen
Uitgeest - Met de Tweede Ka-
merverkiezingen in aantocht, is 
de verkiezingskoorts weer volop 
losgebarsten. De jeugd- en jon-
gerenraad Uitgeest roept jonge-
ren tussen de 18 en de 25 jaar op 
om om hun stem niet verloren te 
laten gaan. 
“Als jongere is het heel belang-
rijk om je stem te laten gelden, 
zodat niet alleen de volwassenen 
onze politiek bepalen. Om on-
derwerpen als jongerenhuisves-

ting en studiefinanciering, waar 
de afgelopen tijd veel aandacht 
wordt besteed, hoog op de po-
litieke agenda te krijgen, moe-
ten wij hiervoor ons best doen. 
Dat kun je doen door te stem-
men. Ook als je nog niet hele-
maal weet waar de partijen pre-
cies voor staan, kan je hier op 
een eenvoudige manier ach-
ter komen! Doe bijvoorbeeld de 
Stemwijzer of Kieskompas op in-
ternet.” 

Angel Kurvink districtkampioen 
Uitgeest - Zaterdag 29 mei wer-
den in Amersfoort de districts-
kampioenschappen voor de vijf-
de divisie geturnd. Voor Unitas 
deden er verschillende meisjes 
mee.
Er waren echter maar twee me-
daillewinnaars en dat waren de 
Pupillen 2 meisjes. Angel Kurvink 
werd districtskampioene met 
een puntentotaal van 52.350. Zij 
behaalde een mooie 11.65 voor 
haar balk en de andere toestel-
len een hele hoge 13. Het resul-
taat bracht haar de titel, bloe-
men en een gouden medaille. 
Clubgenootje Rianne van Diest 
deed het ook heel erg goed en 
wist met haar puntentotaal van 
51.900 een vierde plaats, me-

daille en bloemen te behalen. Zij 
turnde onder andere een 13.95 
op brug en een 13.60 op vloer.
Jeugdturnster Romee Post-
ma behaald het hele seizoen al 
de eerste plaats, maar kon zich 
geen foutjes veroorloven in het 
sterke deelnemersveld. Helaas 
lukte het niet lekker op de balk 
en wist zij ondanks haar mooie 
vloeroefening, die werd beloond 
met een 11.500, uiteindelijk een 
zesde plaats te behalen. Helaas 
net buiten de medailles. 
Zaterdag 5 juni zijn de districts-
kampioenschappen voor de 4e 
Divisie in sporthal De Walvis in 
Beverwijk, hier zullen ook een 
aantal Unitasturnsters aan deel-
nemen. 

Uitgeest - Niet alleen wielren-
nen staat op het programma van 
de Ronde van Uitgeest op zondag 
13 juni, maar ook muziek, gratis 
attracties en terrassen voor jong 
en oud. Nadat een aantal be-
stuursleden gestopt zijn na het 
organiseren van de 25e wieler-
ronde, gaf Ton Scholten het niet 
op. Hij als één van de oprich-
ters wilde niet dat dit evenement 
waar hij zijn hart en ziel in heeft 
gestopt zou eindigen. Dus vroeg 
Ton, Jack van Hooff en Eveline 
van Leen om er samen met hem 
nieuw leven in te blazen. Dat is 
gelukt! Dit jaar vindt de 28e edi-
tie plaats. Er wordt nog gezocht 
naar vrijwilligers die op de dag 
zelf willen helpen. Interesse? 
Aanmelden op e.vanleen@ton-
scholten.nl. 

Meiden C1 kampioen!
Uitgeest - De hockeymeiden C1 
van MHCU zijn kampioen ge-
worden In- en tegen Heerhu-
gowaard. en worden kampioen. 
Al snel na de afslag bleken bei-
de partijen er vol in te gaan met 
enerverende acties en zwaar be-
vochten duels tot gevolg. Met 
een ruststand van 0-0 kon het 
nog alle kanten op. Hoewel Uit-
geest aan een gelijkspel genoeg 
had om kampioen te worden 
werd daar geen genoegen mee 
genomen. MHCU kreeg enkele 
(straf)corners die er maar niet in 
wilden. Met nog tien minuten te 
gaan leidde een mooie actie van 
Heerhugowaard tot een geweldi-
ge kans die helaas niet werd be-
nut. Daarna sloeg het spel om 
en diende zich toch de winnen-
de corner voor Uitgeest aan, de 

ruimte werd gezien en de bal 
werd netjes over de doellijn ge-
werkt. 1-0 voor en dat werd te-
vens de eindstand.

De jongens C1 vertrokken naar 
Heemstede voor hun laatste 
wedstrijd van dit seizoen tegen 
Alliance dat een plaats hoger 
stond in de poule. Zij moesten 
proberen de derde plaats vast te 
houden. Het was een spannen-
de wedstrijd, waarin Uitgeest er-
in slaagde het eerste doelpunt te 
scoren. Ruststand 2-2.
De tweede helft gingen de Uit-
geesters vol in de aanval wat re-
sulteerde in een voorsprong van 
2-3. De jongens kregen er ken-
nelijk niet genoeg van want uit 
een strafcorner werd nog een 
vierde doelpunt gescoord. 

Meehelpen Ron-
de van Uitgeest? 

Europese primeur groep 7 
van de Binnenmeerschool
Uitgeest - Afgelopen vrijdag 
is de Tangible Earth (tastba-
re aarde) van de Japanse we-
tenschapper Takemura officieel 
aan sciencecenter Nemo over-
gedragen. Samen met de leerlin-
gen van groep 7 van de Binnen-
meerschool werd een presenta-
tie gegeven. De interactieve di-
gitale globe is een spectaculaire 
manier om de wereld te presen-

teren. “Je ziet de wereld in één 
oogopslag en in een donkere 
zaal is het net of je als astronaut 
vanuit het heelal naar de aarde 
kijkt”, aldus een van de kinderen. 
Er zijn maar een handjevol van 
deze globes over de hele wereld 
en het is de enige in Nederland, 
de leerlingen hadden dus de pri-
meur om deze aardebol als eer-
ste te mogen aanraken. 

Regio - Op zondag 6 juni or-
ganiseert ijsclub Kees Jongert 
voor de vierde keer de Jos Nies-
ten Classic, 100 km skeeleren en 
fietsen van Heemskerk naar Vo-
lendam en weer terug. De skee-

Jos Niesten Classic lertocht start om 9.00 uur van-
uit het clubhuis, Adelaertlaan 5, 
Heemskerk. Deelname kan al-
leen bij voorinschrijving via fam.
enthoven@ziggo.nl. Voor de 
tocht op de racefiets kan men op 
de dag zelf inschrijven, tussen 
9.15 en 10.00 uur.

Regio - Op zondag 6 juni om 
14.00 uur is er in het luchtoor-
logmuseum Fort Veldhuis, gele-
gen aan de Genieweg 1 Heems-
kerk een lezing over de gealli-
eerde voedseldroppings in mei 
1945. De lezing gaat over de 
droppings in Noord-Holland en 
met name op het vliegveld Ber-
gen. De lezing wordt gegeven 
door Hans Nauta. Tijdens de le-
zing worden originele filmbeel-
den en foto’s getoond.

Voedseldroppings



pagina 28 2 juni 2010

Ongeslagen kampioen
Castricum - Het is het eerste damesteam van TV Castricum in de dis-
trictscompetitie op zondag gelukt om ongeslagen kampioen te wor-
den. Het team slaagde erin om in de vierde klasse alle zeven compe-
titiedagen winnend af te sluiten, waardoor de titel voor de tegenstan-
ders onbereikbaar werd. De club zette de dames in de bloemen. Vol-
gend jaar mag het team proberen om in de derde klasse opnieuw hoge 
ogen te gooien. Het kampioensteamteam met v.l.n.r. Linda Kuijs, Mieke 
Willemse, Saskia Kornman, Suzan Bakker en Pauline Boersen.

Goede resultaten voor Tios- 
turnsters op de districtfinale
Limmen - Zaterdag 29 mei de-
den vijf turnsters van sportver-
eniging Tios uit Limmen mee 
aan de districtfinale van de vijfde 
divisie. Hier hadden ze zich voor 

geplaatst tijdens de regiofinales.
Mei-lin mocht als eerste op de 
brug uitkomen, wat ze prima 
deed (12.60). De balk was wat 
wiebelig maar de vloer mocht 

er weer zijn (13.30). Ze eindig-
de op de 17e plaats wat een pri-
ma prestatie is voor iemand die 
net komt kijken. In de tweede 
wedstrijd mochten Bente Knij-
nenberg en Daniëlle Dam laten 
zien wat ze konden. Bente draai-
de heel goed op brug (13.30) en 
balk (12.80) en stond toen zelfs 
op de tweede plaats in het klas-
sement. Helaas zakte ze door de 
vloeroefening en de sprong naar 
de 7e plek en behaalde net niet 
een medaille. Ook Daniëlle draai-
de een goede wedstrijd. Met een 
fraaie brugoefening (11.55) en 
een mooie vloeroefening (10.90) 
belandde ze op de 18e plaats.
Voor Maaike Knijnenberg en Lisa 
Hoeben was het een zware wed-
strijd. De tegenstanders waren 
erg goed en het was voor beide 
meisjes hard knokken. Lisa liet 
een mooie brugoefening (12.95) 
zien en een vloeroefening met 
een arabier flikflak (11.10). Ze 
belandde op de 29e plaats. 
Maaike haar brugoefening ging 
ook heel netjes (13.55), ze ein-
digde net een plaatsje hoger. 

Gouden kwartet coacht 
FC Castricum MA1
Castricum - Jan Vonk, Hans 
Koomen, Rob Limmen en Eric 
Kure nemen volgend seizoen het 
roer over in de MA1 van Michel-
le Steehouwer die na dit seizoen 

stopt met het trainen en coachen 
van de MA1. Dit gouden kwartet 
vervult deze taak al zo’n vijf jaar 
samen en was afgelopen sei-
zoen staf van de MB1, waar hun 

dochters in spelen. Jan en Hans 
zijn trainer/coach en verzorgen 
allebei eens per week een trai-
ning voor de meiden. Eric is de 
vaste vlagger en Rob is de leider, 
hij regelt alle randzaken. Trainer/
coach Jan: “Het gaat niet om ons 
als staf maar om de meiden. Wij 
zijn blij dat zij op deze manier 
lekker kunnen voetballen”. Hans: 
“Daarbij komt dat de meiden op 
een leeftijd komen dat ze moe-
ten gaan beseffen dat het team-
belang voorop staat en niet het 
individuele belang”. Een van de 
geheimen van dit gouden kwar-
tet is dat zij de functie medede-
lingen op de site intensief ge-
bruiken. “Ik snap niet dat an-
dere teams geen of weinig ge-
bruik maken van de functie me-
dedelingen die per teamsite be-
staat. Bij ons is daar alles op te 
vinden: trainings-, verzamel- en 
wedstrijdtijden, wie moet rijden, 
wie moet wassen, als trainingen 
niet doorgaan enzovoort. Dat 
scheelt een heleboel telefoon-
tjes en het werkt geweldig”, al-
dus trainer/coach Hans. (Foto: 
Han de Swart).

Familietennistoernooi voor 
onderwijs in Burkina Faso
Limmen - Zondag 13 juni doen 
natuurlijk alle tennisliefhebbers 
mee aan een tennistoernooi voor 
jong en oud dat wordt georgani-
seerd door Stichting Fietsen vaan 
Burkina. De opbrengst gaat naar 
onderwijs voor kinderen in Bur-
kina Faso en het bedrag wordt 
op de fiets weggebracht! 

Van 9.30 tot 12.00 uur wordt er 
getennist op zes banen, families 
spelen tegen families. De familie 
Boontje heeft twee extra banen 
beschikbaar gesteld voor ten-
nisspelletjes met handicap on-
der leiding van Dennis Boontje. 

Van 12.00 tot 12.45 uur is er een 
demonstratie van Frits Zandber-
gen, Perry Meijer, Roy Boontje 
en Mark Limmen. Er kan wor-
den ingezet op wie er gaat win-
nen. Na de lunch is van 13.30 tot 
16.00 uur de voortgang van het 
toernooi, waarna om 16.00 uur 
de tweede demonstratie van de 
‘cracks’. 

Tevens kan men zich als koppel 
opgeven om een tie-break tegen 
twee van de cracks te spelen. In-
leg 5,00 euro. Het koppel met de 
meeste punten krijgt een prijs. 
Om 17.00 uur begint een optre-

den van Het Dekker Trio met on-
dersteuning van zang en Afri-
kaans tromgeroffel. Daarna gi-
taarmuziek van Ollings Stones. 

Tussendoor is er een lotenver-
koop om prijzen te winnen met 
het Rad van Avontuur. De prijzen 
zijn beschikbaar gesteld door 
ondernemers uit Limmen. 

Koffie met gebakjes voor het 
goede doel kunnen besteld wor-
den bij Ica. Inschrijfgeld voor 
volwassenen 7,50 euro inclusief 
lunch, de jeugd betaalt vijf euro 
inclusief lunch en bezoekers be-
talen 2,00 euro entree voor het 
goede doel. 

Opgeven vóór 5 juni bij Trudi 
Meijer tel. 06-12815714 of per e-
mail: trudisjaak@quicknet.nl.

Grote karper aan de haak
Castricum - De negenjarige Kevin Kools uit Castricum heeft afgelo-
pen zondag met behulp van Wim Olbers en zijn dochter Britt zijn eer-
ste superkarper gevangen. De vis was 80 cm lang en werd gevangen 
aan de Beethovensingel.

Viswedstrijd Samen Beet
Limmen - Zaterdag 5 juni wordt 
de tweede wedstrijd gevist van 
de jeugdcompetitie van de Lim-
mer jeugdvisclub Samen Beet. 
Verzamelen op het haventje van 
het Stet om 18.30 uur. Er wordt 
gevist aan de Vaartkant en Ko-
ningsdam. Kinderen met een 
jeugdVISpas van HSV Limmen 
zijn automatisch lid en kunnen 

meedoen. Er is ook ruimte voor 
introducés.

Er wordt gevist tot 20.15 uur, bij 
slecht weer wordt eerder ge-
stopt. Er is voor alle deelnemers 
prijs. Deelname is gratis. Meer 
informatie op www.samenbeet.
nl of telefisch na 18.30 uur met 
06-27872854.
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Nieuws te melden? Mail naar: info@uitgeestercourant.nl

Naar de Hema in Uitgeest
Uitgeest - De nieuwe Hema in 
Uitgeest heeft een divers aan-
bod Hema-producten. De win-
kel is geopend op woensdag 2 
juni. “Klanten kunnen bij Hema 
Uitgeest terecht voor allerlei pro-
ducten. We verkopen ook de be-
kende rookworst, maar dan ge-
koeld. Voor het afdrukken van 
foto’s beschikt de winkel over 
een tweedaagse fotoservice en 
een fotokiosk. Bestellingen via 
hema.nl worden ook geleverd in 
onze nieuwe vestiging.” Aan het 
woord is filiaalleider Joke Zuur-

bier. “‘Tijdens de openingsdagen 
krijgen klanten een zogenaamde 
big shopper cadeau zolang de 
voorraad strekt.”’ 
De winkel is op maandag ge-
opend van 11.00 uur tot 18.00 
uur. Van dinsdag tot en met vrij-
dag van 9.00 uur tot 18.00 uur, op 
donderdag zelfs tot 21.00 uur en 
zaterdags van 9.00 uur tot 17.00 
uur. Het team bestaat uit acht 
medewerkers. De winkel is ge-
vestigd in het oude pand van de 
Rabobank, gelegen aan de Mid-
delweg. 

Hardwell en Ray Fox 
brengen house in Bobs
Uitgeest - Hardwell mag met 
recht één van de meest succes-
volle houseproducers/dj’s van 
de ‘nieuwe’ generatie genoemd 
worden. Zijn producties wor-
den door een brede schare aan 
top-dj’s gesupport en heeft dan 
ook al een groot aantal remixen 
op zijn naam staan voor de gro-
ten der aarde zoals Fedde Le 
Grand, Tiësto, Armin van Buu-
ren, Bob Sinclair en Steve Angel-
lo. Hardwell sluit met dit tiende 
deel van Eclectic Beatz ‘the Fi-
nal Edition’ een compilatie reeks 

af die een ware nieuwe muziek-
stroming in Nederland teweeg 
heeft gebracht. Voor dit laatste 
deel haalt hij nog één maal alles 
uit de kast en laat zien waar Ec-
lectic Beatz voor staat. Ray Fox 
(Raymon Vos) is nu al een aan-
tal jaren bezig met het draaien 
en produceren van house-mu-
ziek. Zijn beats hebben reeds di-
verse feesten op zijn kop gezet 
zoals : Starbeach Kreta, Twisted 
Stereo et cetera. Bob’s dj-team is 
ook van de partij met de platen-
koffers boordevol swingende zo-

Eindexamenfeest in Bobs
Uitgeest - Voor de eindexamen-
kandidaten wordt in Bobs een 
feest georganiseerd. Alle scho-
lieren zijn welkom. Het feest is 
op 19 juni in Club Planet van-
af 21.00 uur. Dj’s Vato Gonzales 
en Walta verzorgen de muziek. 
De entree bedraagt in de voor-
verkoop en online 10 euro. Kans 
maken op VIP-plekken? Aan-
melden kan op www.finalexam-
tothesummer.hyves.nl. 

merhits, dus de voetjes mogen 
weer van de vloer. Bobs is vanaf 
23.00 uur toegankelijk voor een 
publiek van 16 jaar en ouder. 

Kofferbakmarkt
Uitgeest - Op zondag 6 juni is 
er tussen 9.00 uur en 15.30 uur 
weer een kofferbakmarkt op de 
parkeerplaats bij Bob’s Party 
Palace. Nieuwe deelnemers zijn 
welkom. Bezoekers hebben gra-
tis toegang. Meer informatie is te 
vinden op www. kofferbakmarkt.
com. 

Uitreiking Groene Lintjes
Uitgeest/Heemskerk – Groen-
Links reikt op zaterdag 5 ju-
ni voor de derde keer de ‘Groe-
ne Lintjes’ uit. Deze onderschei-
ding gaat naar Heemskerkers of 
Uitgeesters die zich op positie-
ve wijze inzetten voor duurzaam-

heid en milieu: mensen die hun 
nek uitsteken voor het doel dat 
ze nastreven. De huldiging is ge-
koppeld aan Wereldmilieudag  
en vindt plaats om 14.00 uur tij-
dens de verkiezingsmarkt op het 
Kerkplein in Heemskerk. 

‘In silence I dance’ 
Symbolische wereld van stilte
Uitgeest - Van 5 juni tot en met 
4 juli exposeert de Haarlemse 
kunstenares Inge Hoogerheiden 
bij Lem. De expositie kreeg de 
naam ‘In silence I dance’ mee. 
Yoga en meditatie zijn een bron 
van inspiratie voor Inge. In haar 
de serie ‘In silence’ wordt de be-
zoeker meegenomen in de sym-

bolische wereld van de stilte. Te-
vens zal er enig werk uit de serie 
‘Happy Girl’ te zien zijn. De wer-
ken zijn uitgevoerd met olieverf, 
acryl, goud en zilver. De Lem-ex-
positie is te vinden op Hogeweg 
92a in Uitgeest en is geopend op 
zaterdag en zondag van 12.00 tot 
17.00 uur of op afspraak.

Zinderend slot Stormvogels
Uitgeest - De laatste competi-
tiewedstrijd tegen kampioens-
kandidaat Furore uit Kromme-
nie heeft een zinderend slot op-
geleverd. Voor de ploeg uit Uit-
geest stond niets meer op het 
spel. Maar de ploeg wilde nog 
een keer laten zien dat de op-
gaande lijn duidelijk is ingezet. 
In de eerste helft werd de aan-
val van Furore grotendeels lam 
gelegd en werd het overwicht 
niet in de score tot uitdrukking 
gebracht. Ruststand: 3-3. Na de 
pauze nam Stormvogels direct 
het initiatief en tot de laatste mi-
nuut wist Furore steeds een ach-
terstand weg te werken. Een 

zware overtreding van twee he-
ren tegelijk op Eva de Vries werd 
niet bestraft. Eva moest gebles-
seerd het veld ruimen en Furore 
kon even later voor het eerst een 
voorsprong nemen 7-6. Ook Jord 
Betjes moest geblesseerd afha-
ken, zodat invaller Mark Spille-
kom in de laatste minuut nog via 
een strafworp voor gerechtig-
heid kon zorgen. Hij miste ech-
ter en daar kreeg Furore, dat 
nog steeds mag hopen op pro-
motie, onterecht de winst mee in 
de schoot geworpen. De derde 
plaats is veilig gesteld en biedt 
perspectieven op een mogelijke 
promotie in het nieuwe seizoen. 

Uitgeest - Op zondag 6 juni 
vertoont filmhuis De Zwaan de 
film Milk. Vrijdag 18 juni wordt 
het filmseizoen afgesloten met 
de film Mamma Mia! Milk is op 
waarheid berust en vertelt het 

Milk in Film-
huis Uitgeest

verhaal van Harvey Milk, die in 
1977 het eerste (openlijk) ho-
moseksuele gekozen gemeente-
raadslid van San Fransisco werd.  
De oerconservatieve Dan White, 
die in alles Milk’s tegenpool was, 
schoot hem op een kille novem-
berdag door het hoofd. De rol 
van Harvey Milk wordt op bril-
jante wijze gespeeld door Sean 
Penn. Sean Penn won hiermee 

de  Oscar  voor de beste manne-
lijke hoofdrol in 2008. De film be-
gint om 20.15 uur. Toegangskaar-
ten zijn verkrijgbaar bij boekhan-
del Schuijt. De toegang bedraagt  
5,00 euro, inclusief koffie/thee. 

	 	

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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www.bakkerijputter.nl

Van woensdag tot woensdag:
Pakje kaneelstengels
ouderwets lekker... nu 2, 50 !!
Dit weekend:
gevuld boterkoektaartje

van  6,75 voor   5, 75 !!

DonDerDag 17 juni is het feest !!!!
Bijna is de opening van onze nieuwe winkel, en zonder op te scheppen 
weten we nu al, dat u uw ogen niet kunt geloven, zó mooi.....en apart !
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

op 7 juni 
Op maandag 7 juni worden de 
straten in de gemeente met een 
veegauto schoongemaakt. Inwo-
ners wordt verzocht hier reke-
ning mee te houden en zonodig 
auto’s en andere obstakels van 
de openbare weg te verplaatsen. 
Hoe gemakkelijker de veegauto 
kan passeren, hoe schoner stra-
ten en dorp worden.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Iwan Antonius Johannes Scher-
mer, zoon van A.J. Schermer en 
L. Dekker

OVERLEDEN
J.K. van Uden, e/v Hermans, 94 
jaar
A. van Wijngaarden, w/v/ Kuiper, 
91 jaar

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE sAMENlEVINGszAKEN
De Commissie Samenlevingszaken stelt de openbare vergadering van 
maandag 7 juni uit naar maandag 14 juni. De agenda wordt nog be-
kendgemaakt.

VERGADERING COMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering 
op dinsdag 8 juni in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 
28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

- Jaarrekening 2009, Jaarverslag 2009 en begroting 2011 Milieu-
dienst IJmond.

- Voorstel medewerking oprichten woning en botenloods annex ga-
rage tussen de percelen Lagendijk 21 en Lagendijk 31.

- Projectbesluit Niesvenstraat 12 voor de uitbreiding van het uitvaart-
centrum.

- Peilen van de gevoelens van de commissie inzake:
a) restauratie Fort Krommeniedijk en het creëren van woon- en 

werkruimte voor autistische jongeren en herbouw fortwachters-
woning;

b) principeverzoek tot het oprichten van twee vrijstaande wonin-
gen aan de Uitgeesterweg. 

- Ingekomen stukken en mededelingen: 
a) stand van zaken ontwikkeling HMS-terrein;
b) stand van zaken Overeem.

VERGADERING MONuMENtENCOMMIssIE
De gemeentelijke Monumentencommissie houdt een openbare verga-
dering op donderdag 3 juni om 16.00 uur in het gemeentehuis, Mid-
delweg 28. Op de agenda van deze maandelijkse bijeenkomst staat 
onder meer de actualisering van de monumentenlijst. 

VERGADERING WElstANDsCOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 7 juni 2010 de bouw-
plannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen 
bouwplannen ligt vanaf donderdag 3 juni 2010 ter inzage bij de ba-
lie van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behandelen 
bouwplannen, het bijwonen van de vergadering en overige informatie 
over welstandszaken kunt u contact opnemen met de afdeling Pu-
bliekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251-36 11 69.

BOuWPlAAts OP PARKEERVAKKEN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan de firma Onrust te Zaandam voor het inrich-
ten van een bouwplaats, gesitueerd op zeven openbare parkeervak-
ken aan de westkant van de parkeergelegenheid op de locatie hoek 

Bergvenstraat/Binnenvenstraat, bestaande uit containers en materi-
aal van 31 mei t/m 24 december 2010. Aan deze toestemming zijn 
voorwaarden verbonden.

VERGuNNING sPONsORlOOP
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat ver-
gunning is verleend aan basisschool Kornak voor het houden van 
een sponsorloop op 4 juni 2010 van 13.45 tot 14.30 uur rond het 
blok Haverkamplaan/De Darse en op het grasveld, grenzend aan de 
Haverkamplaan. In verband hiermede zal de Haverkamplaan, en een 
gedeelte van de Darse op bovengenoemde dag en tijd niet toeganke-
lijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. 

PlAAtsING sChAftKEEt
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan Tervoort Egmond voor het plaatsen van een 
schaftunit, een container langs de Oosterwerf en het afhekken van 
een deel van de openbare weg langs de Oosterwerf, voor de periode 
van 29 april 2010 tot en met 31 oktober 2010. Dit in verband met 
bouwwerkzaamheden t.b.v. de uitbreiding van ICentre XL, Westerwerf 
9a. Aan deze toestemming zijn voorwaarden verbonden. 

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning 
zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebbenden kunnen tegen 
bovengenoemde besluiten een bezwaarschrift indienen binnen zes 
weken na de bekendmaking ervan.

ONtVANGEN BOuWAANVRAGEN
Bl 2010-044 J.E. de Witstraat 42

Uitbreiden woning
Bl 2010-045 hogeweg 204a

Plaatsen deur in garage

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt ver-
leend.

tER INzAGE lEGGING, VERzOEK OM ONthEffING
Met ingang van vrijdag 04 juni 2010 ligt in verband met een voorge-
nomen ontheffing van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

Bl 2010-013 loet 15
Plaatsen twee dakkapellen

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswijzen dienen 
binnen de periode van de terinzagelegging te worden ingediend en 
gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders.

N203 drie nachten dicht
zoals in eerdere berichtgeving is gemeld is de provincie Noord-
holland op 10 mei gestart met groot onderhoud aan de provinci-
ale weg N203 tussen uitgeest en Krommenie. Van woensdag 9 juni 
tot en met vrijdag 11 juni wordt de weg afgesloten van ‘s avonds 
20.00 uur tot ‘s ochtends 06.00 uur.

De afsluiting van de N203 vindt 
plaats ter hoogte van de A9 en geldt 
voor verkeer van en naar Uitgeest. 
Het verkeer wordt ter plaatse met 
borden omgeleid. Ook de afrit van 
de A9 vanuit de richting Alkmaar 
naar de N203 en de toerit vanaf de 
N203 naar de A9, richting Amster-
dam zijn van 9 t/m 11 juni tussen 
genoemde tijdstippen gesloten. Ver-
keer van en naar de A9 wordt ter 
plaatse met borden omgeleid. 

Tijdens de werkzaamheden geldt 
een algemene adviesroute voor au-
tomobilisten die gebruikmaken van 
N203 (vanaf de A9) op het traject 
Alkmaar-Zaandam-Amsterdam vice 
versa. Het advies is om via de N244 
en de N246 te rijden.
Voor meer informatie: kijk op www.
noord-holland.nl/N203. Gratis bel-
len kan ook met het provinciale Ser-
vicepunt Wegen en Vaarwegen: tel. 
0800 - 0200 600.

Wielerronde Uitgeest
In verband met de Wielerronde 
van uitgeest zijn op zondag 13 
juni de hieronder genoemde 
straten afgezet van 11.30 tot 
19.00 uur.

Middelweg: vanaf de kruising Mid-
delweg - Prinses Beatrixlaan tot en 
met de T-splitsing Middelweg - Bur-
gemeester van Nienesstraat. Bur-
gemeester van Nienesstraat:
geheel. Castricummerweg: vanaf 
de Hogeweg tot de Geesterweg. 
Prinses Irenelaan: geheel. Prin-
ses Beatrixlaan: vanaf T-splitsing 
Prinses Irenelaan - Prinses Beatrix-
laan tot en met de kruising Prinses 
Beatrixlaan - Middelweg.
De tussenliggende straten (of ge-
deelten hiervan) zijn ook onbereik-
baar voor alle verkeer: Bollenhof 
(geheel), Koningin Wilhelminastraat 
(geheel), Vermaningspad (geheel), 
Dokter Brugmanstraat (vanaf Mid-
delweg tot Prinses Irenelaan), Prins 
Bernhardstraat (geheel), Hogeweg 
(vanaf Prinses Beatrixlaan tot Burge-
meester van Nienesstraat), Koningin 
Julianastraat (geheel).
Om 11.30 uur wordt het parcours 
afgesloten; om 19.00 uur wordt het 
parcours opgeruimd en daarna weer 
vrijgegeven.

Baggeren geeft mogelijk overlast
De firma Jonk uit Kwadijk gaat vanaf maandag 7 juni 2010 van 
start met baggerwerkzaamheden in uitgeest. In opdracht van 
hoogheemraadschap hollands Noorderkwartier en de gemeente 
uitgeest wordt circa 3.000 m3 baggerspecie verwijderd uit de 
de sloot bij De spin en de waterloop aan de binnenkant van de 
Koogdijk (bij zonnedauw, sleutelbloem, hollandse tuin, De Pollen 
en de Kemphaanstraat). Aanwonenden wordt verzocht eventuele 
tuinpompjes, vaste waterplanten, bootjes of kano’s gedurende de 
werkzaamheden te verwijderen.

De baggerspecie wordt met behulp 
van een duwboot en een kraan in 
vrachtauto’s of trekkers met kiep-
karren geladen en afgevoerd naar 
het baggerdepot te Nauerna. De 
werkzaamheden zijn naar verwach-
ting eind juni afgerond.

Tijdens de werkzaamheden bestaat 
de kans dat er bij overslaglocaties 

tijdelijk overlast ontstaat voor het 
verkeer. De gemeente vraagt daar-
voor uw begrip. Het dagelijkse toe-
zicht op de werkzaamheden wordt 
verzorgd door de heer J. Genee van 
Tijhuis ingenieurs. Hij is bereikbaar 
op 0229-272000. Voor vragen kunt 
u ook contact opnemen met de heer 
N. Roskam van het hoogheemraad-
schap op nummer 0299-663000.

Buurtschouw uitgesteld
De buurtbijeenkomst voor de buurt sluiswachter/Bakker/Vrede 
wordt uitgesteld tot na de zomervakantie. De reden is dat de bij-
eenkomst samenviel met de tweede Kamerverkiezingen van 9 
juni. De nieuwe datum is al bekend: 8 september 2010.

Voorafgaand aan de bijeenkomst 
maakt de wijkwethouder samen 
met bewoners een rondwandeling 
door de buurt. De buurtschouw 
begint om 19.00 uur op het 

speelveld tussen de Bakker en de 
Sluiswachter. De buurtbewoners 
ontvangen tevoren nog een uitno-
diging voor de buurtschouw en de 
bijeenkomst.

Raads- en commissievergaderingen
beluisteren?

WWW.uItGEEst.Nl

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  bEnnEbroEk  bEvErwijk  bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  
dE kwAkEl  dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  hAArlEm-zuid  hEEmskErk  hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  
mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  spAArnwoudE  
uitgEEst  uithoorn  vElsEn-noord  vElsEn-zuid  vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:
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VERGADERING COMMIssIE sAMENlEVINGszAKEN
De Commissie Samenlevingszaken stelt de openbare vergadering van 
maandag 7 juni uit naar maandag 14 juni. De agenda wordt nog be-
kendgemaakt.

VERGADERING COMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN
De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering 
op dinsdag 8 juni in de raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 
28. De vergadering begint om 20.00 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

- Jaarrekening 2009, Jaarverslag 2009 en begroting 2011 Milieu-
dienst IJmond.

- Voorstel medewerking oprichten woning en botenloods annex ga-
rage tussen de percelen Lagendijk 21 en Lagendijk 31.

- Projectbesluit Niesvenstraat 12 voor de uitbreiding van het uitvaart-
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delweg 28. Op de agenda van deze maandelijkse bijeenkomst staat 
onder meer de actualisering van de monumentenlijst. 
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De Welstandscommissie behandelt op maandag 7 juni 2010 de bouw-
plannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen 
bouwplannen ligt vanaf donderdag 3 juni 2010 ter inzage bij de ba-
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bouwplannen, het bijwonen van de vergadering en overige informatie 
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bliekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 0251-36 11 69.

BOuWPlAAts OP PARKEERVAKKEN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan de firma Onrust te Zaandam voor het inrich-
ten van een bouwplaats, gesitueerd op zeven openbare parkeervak-
ken aan de westkant van de parkeergelegenheid op de locatie hoek 

Bergvenstraat/Binnenvenstraat, bestaande uit containers en materi-
aal van 31 mei t/m 24 december 2010. Aan deze toestemming zijn 
voorwaarden verbonden.

VERGuNNING sPONsORlOOP
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat ver-
gunning is verleend aan basisschool Kornak voor het houden van 
een sponsorloop op 4 juni 2010 van 13.45 tot 14.30 uur rond het 
blok Haverkamplaan/De Darse en op het grasveld, grenzend aan de 
Haverkamplaan. In verband hiermede zal de Haverkamplaan, en een 
gedeelte van de Darse op bovengenoemde dag en tijd niet toeganke-
lijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. 

PlAAtsING sChAftKEEt
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan Tervoort Egmond voor het plaatsen van een 
schaftunit, een container langs de Oosterwerf en het afhekken van 
een deel van de openbare weg langs de Oosterwerf, voor de periode 
van 29 april 2010 tot en met 31 oktober 2010. Dit in verband met 
bouwwerkzaamheden t.b.v. de uitbreiding van ICentre XL, Westerwerf 
9a. Aan deze toestemming zijn voorwaarden verbonden. 

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift tegen een verleende vergunning 
zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Belanghebbenden kunnen tegen 
bovengenoemde besluiten een bezwaarschrift indienen binnen zes 
weken na de bekendmaking ervan.

ONtVANGEN BOuWAANVRAGEN
Bl 2010-044 J.E. de Witstraat 42

Uitbreiden woning
Bl 2010-045 hogeweg 204a

Plaatsen deur in garage

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt ver-
leend.

tER INzAGE lEGGING, VERzOEK OM ONthEffING
Met ingang van vrijdag 04 juni 2010 ligt in verband met een voorge-
nomen ontheffing van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

Bl 2010-013 loet 15
Plaatsen twee dakkapellen

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswijzen dienen 
binnen de periode van de terinzagelegging te worden ingediend en 
gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders.

van 1930

sinds 1888

ElkE wEEk gElEzEn door 550.000 lEzErs

AAlsmEEr  AAlsmEErdErbrug  AkErsloot  AmstElhoEk  bAkkum  bEnnEbroEk  bEvErwijk  bovEnkErk  CAstriCum  dE hoEf  
dE kwAkEl  dE rondE vEnEn  driEhuis  hAArlEm-noord  hAArlEm-zuid  hEEmskErk  hEEmstEdE  kudElstAArt  limmEn  
mijdrECht  oudE mEEr  rijsEnhout  rozEnburg  sAntpoort-noord  sAntpoort-zuid  spAArndAm  spAArnwoudE  
uitgEEst  uithoorn  vElsEn-noord  vElsEn-zuid  vElsErbroEk  vinkEvEEn  wAvErvEEn  wilnis  wijk AAn zEE  ijmuidEn

wEkElijks thuis in:


