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Sander Lormans wint wielerronde

Uitgeest – De Wielerronde van 
Uitgeest 2009 is gewonnen door 
Sander Lormans uit Heemskerk. 
Meteen na de start wist Lormans 
zich los te maken van het pelo-
ton en Rob Disseldorp, die twee-
de werd, sloot zich aan. Ploegge-
noot Rudy Vriend volgde, net zo-
als Niels Pieters en Jorne Videler, 
die uiteindelijk met brons naar 
huis ging. 
Het sportieve festijn begon met 
de wedstrijden voor de jeugd. 
Bram Veldhuis won in de catego-
rie 3 en 4, Roel Koper in catego-
rie 5 en 6 en Luca Schrijen in de 
categorie 7 en Nieuwelingen. Hij 
rijdt de NK volgende week. Bij de 
Amateurs-B was Uitgeester Niels 
Oden vanzelfsprekend de grote 
favoriet.
Dennis van Putten wist als eer-
ste te ontsnappen. Jeroen Kriek 
volgde. De uiteindelijke winnaar, 
BRC-er René Melk, sloot zich ver-
volgens aan bij de kopploeg, net 
zoals de populaire Niels Oden. In 

de sprint legde Jeroen Kriek het 
af tegen René Melk en kwam de 
Uitgeester onder luid applaus als 
derde over de streep. De ronde-
miss Maxime Oden kon haar ei-
gen vader feliciteren met een po-
diumplaats. 

Bij de elites was het Sander Lor-
mans die de kopgroep leidde. Di-
rect vanaf de start maakte hij op 
initiatief van Ron Disseldorp de 
slag. Een kopgroep van vijf en 
uiteindelijk vier renners bepaal-
de het beeld van de wedstrijd. 
Niels Pieters haakte af vanwe-
ge een probleem aan zijn zadel. 
In de laatste bocht nam Lormans 
een sprint die hem naar de over-
winning bracht. De voorzitter van 
de organisatie en hoofdsponsor 
Ton Scholten kan tevreden te-
rugkijken op een zeer geslaag-
de editie. Elke categorie leverde 
een mooie strijd. (Foto: BRC Ken-
nemerland. Zie voor meer foto’s 
www.brckennemerland.nl).

Rondemiss feliciteert eigen vader

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386
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Hoera geslaagd vlaai! 
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Programma 18 juni t/m 24 juni 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.30 uur
zondag & woensdag 20.00 uur 

“Night at the Museum 2”
zaterdag 14.00 uur 

zondag 15.00 uur woensdag 14.00 uur
“Monsters vs Aliens 3D” (NL)

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Angels & Demons” 
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
maandag & dinsdag 20.00 uur 
“Coco avant Chanel” 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
“Coraline 3D” (OV)

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur
“Mijn vader is een detective” 

Night At The Museum 2
De nacht is gevallen in de mu-
sea van het Smithsonian Institu-
te in Washington DC. De gidsen 
zijn naar huis, de lichten zijn ge-
doofd en de schoolkinderen lig-
gen veilig in hun bedjes. Maar er 
broeit iets ongelofelijks. 

Voormalig nachtbewaker Lar-
ry Daley (Ben Stiller) beleeft zijn 

grootste, verbluffendste avon-
tuur ooit wanneer de geschiede-
nis letterlijk tot leven komt. In dit 
tweede deel van de Night at the 
Museum-saga komt Larry voor 
zo’n hevige strijd te staan, die al-
leen mogelijk lijkt in de gangen 
van het grootste museum en de 
verzamelplaats van menselijke 
kennis ter wereld. 

Mijn vader is een detective
In deze film beleven drie 13-ja-
rige kinderen, Sam, Sterre en 
Ortwin de spannendste avontu-
ren. Detective Max is niet zo ta-
lentvol als hij zelf denkt. Geluk-
kig is zijn zoon Sam een betere 
speurder. Samen met zijn buur-
meisje Sterre helpt hij zijn pa bij 
een zoektocht naar een zeldza-
me, gestolen papegaai. Maar 
dan wordt Max ontvoerd. 

Muziekfestival Bakkum 
Skulpers was geweldig!
Bakkum - Keken  afgelopen 
zondag de organiserende Skul-
pers aanvankelijk nog bezorgd 
naar de lucht, na de warme wel-
komstwoorden van burgemees-
ter Emmens-Knol, brak  de zon 
door om vervolgens niet meer te 
wijken. Daardoor konden de vele 
bezoekers onbekommerd genie-
ten van een uitzonderlijk breed 
scala aan muziekgroepen, waar-
van de koren de hoofdschotel 
vormden. Vanzelfsprekend wa-
ren de repertoires van shanty-
, folksong- en smartlappenko-
ren vertegenwoordigd, zoals bij 
De Skulpers, Grace Darling, De 
Zaalneelden en Smartlappen-
koor Boxtel, - Heemskerk, - Wa-
terland en de Boekaniers. Ook   
swingende koren met een  mo-
dernere pop-inslag gaven par-
tij, zoals Connection, Musictrain 

en Mucicstar. Gospelkoor Stay-
ment en de a-capella-zang-
groep Shoshaloza voegden een 
welluidende, bijzondere dimen-
sie toe aan het geheel, met als 
contrast de doedelzakband Ci-
ty Guards Highlanders. Over het 
bezoekersaantal had de organi-
satie van het evenement zeker 
niet te klagen, zo zat de ‘duinpan’ 
op Camping Bakkum meerma-
len stampvol, en was de ‘Skul-
pers-route’ tussen Het Wouter-
land en het strandplateau voort-
durend het toneel van zich ver-
plaatsende toeschouwers. Mar-
cel Klaver, de leider en dirigent 
van De Skulpers, maakte aan het 
einde van het festival bekend dat 
het stellige voornemen bestaat 
om over twee jaar dit spektakel 
te herhalen. “Het was geweldig!” 

Scala wint rechtzaak
Castricum - Scala heeft een ge-
ding tussen de eigenaar en uit-
bater van het café en de ge-
meente Castricum gewonnen. 
Castricum eiste in september 
2008 dat de horecagelegenheid 
aan de Dorpsstraat te allen tijde 
de deuren gesloten moest hou-
den om geluidsoverlast te voor-
komen, er mochten geen live-
optredens georganiseerd wor-
den en er zou een geluidsdim-
mer op de muziekinstallatie ge-
plaatst moeten worden. Scala 
ging in beroep. De Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad 
van State behandelde het ge-
ding, Uit de stukken bleek dat 
de gemeente sinds 2006 geen 

controle bij het café had uitge-
voerd en zich niet op de hoog-
te had gesteld van de eventue-
le gevolgen van een karakterver-
andering. Het besluit is boven-
dien niet gebaseerd op een ge-
luidrapport waaruit de in de om-
geving door meerder cafés ver-
oorzaakte geluidsoverlast blijkt, 
zodat niet duidelijk wordt wat 
het aandeel van Scala is. Tot slot 
bleek dat het college onbedoeld 
de installatie van een geluids-
dimmer was opgenomen. 
Omdat het college niet voldoen-
de kennis heeft vergaard voor-
dat zij het besluit nam, komt de-
ze voor vernietiging in aanmer-
king. 

Kunstgroep K=ME tien jaar Castricum - De kunstgroep 
K=ME is dit jaar voor de tien-
de keer te zien met een nieuwe 
oogst aan schilderijen. Nu tij-
dens de Kunstroute Castricum 
op 20 en 21 juni van 11.00 tot 
17.00 uur bij Ida Bakker, Dorp-
straat 102 in Castricum. De groep 
werd 10 jaar geleden opgericht 
en viert dat dit jaar met deelna-
me aan kunstroutes, behalve in 
Limmen in mei, nu in Castricum 
en ook in Uitgeest, in dorpshuis 
De Zwaan, op zondag 28 juni. De 
leden van K=ME (Kunst is Ma-
terie en Emotie) zijn Hans Goed-
hart, Inge van der Heijdt, Hetty 
Spaanderman, Peter Meijering 
en Meinard Kloppenburg. ‘Als 
het  schilderij tot leven komt’ is  
het thema van de expositie. 

De cursussen van Fruns
Castricum - Op zaterdag 20 ju-
ni  van 15.00-17.00 uur is er in 
Dansstudio Fruns aan de Ver-
legde Overtoom 9 een presenta-
tie van cursussen van het afge-
lopen en komende seizoen. Tij-
dens dit dansfeest zullen enkele 
presentaties zijn van Streetballet, 
Hiphop, Breakdance, Buikdans, 

Dansen voor mensen met een 
verstandelijke beperking, Lindy-
fit en de specialiteit van Fruns: 
Lindyhop. De entree is gratis. Bel 
voor meer informatie met Wyn-
zen 06-51046044 of stuur een 
email naar info@fruns.nl. Kijk 
voor meer informatie op www.
fruns-jazz-events.nl. 

Jammin’ Yannick in de 
finale luchtgitaar spelen
Castricum - Hij heet eigenlijk 
Yannick Bakker, maar op het po-
dium van Paradiso zal hij Jam-
min’ Yannick heten tijdens de fi-
nale van het kampioenschak-
luchtgitaar spelen. Na diverse 
voorrondes in het land hebben 
zich de beste twaalf luchtgitaris-

ten geplaatst voor de finale, die 
op 26 juni vanaf 20.15 in de grote 
zaal zal plaatsvinden. De perfor-
mances van de deelnemers be-
slaan twee rondes. 
Eerst zal een
vrije ronde worden gespeeld, 
waarbij de deelnemers een num-

mer kunnen vertonen dat zij zelf 
hebben uitgekozen en hebben 
voorbereid. 
Dan volgt de verplichte ronde, 
waarbij de deelnemers moeten 
improviseren op een door de ju-
ry gekozen nummer. Dit nummer 
zal men pas op de avond zelf 
voor het eerst horen. De nieu-
we kampioen mag het land ver-
tegenwoordigen in Finland, waar 
eind augustus de wereldkampi-
oenschappen luchtgitaar wor-
den gehouden.

Castricum - Op 11 juni is Carl 
Reitsma benoemd tot lid van de 
gemeenteraad. 
Dit is vanwege de benoeming 

Nieuw raadslid van VVD-er Fred de Haan als 
wethouder bij de gemeente Cas-
tricum. De Haan vervangt wet-
houder Christel Portegies tot ok-
tober 2009 omdat zij met zwan-
gerschapsverlof is. 
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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 af-
spraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Vakantiegasten Castricum
Degenen die tijdelijk in Castricum verblijven worden verzocht zich voor 
medische hulp te wenden tot de praktijk van huisarts A. Leemhuis, Dor-
camp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote 
campings.
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.
Dierenkliniek Geesterduin, 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, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
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.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Kruidencursus in De Hoep
Castricum - Op donderdag  25 
juni start in Bezoekerscentrum 
De Hoep te Castricum het twee-
de deel van een vierdelige krui-
dencursus. Elk cursusdeel duurt 
van 14.00 tot 17.00 uur. 
De cursusdelen worden ver-
spreid over het hele jaar gege-
ven door Lydia Slijkerman en 
Cora Schipma, boswachters bij 
PWN. Deelnemen kost 27,50 eu-
ro inclusief materialen, koffie en 
thee.  
De cursus is bedoeld voor vol-

wassenen. Aanmelden via www.
pwn.nl/activiteiten of via 0900-
7966288.
De cursisten leren op een toe-
gankelijke manier de basis van 
de kruiden en het verwerken 
ervan. Op 20 september is het 
herfstdeel en op 13 december 
het vierde en laatste deel, de 
wintercursus.  
Alle planten die ter sprake ko-
men, hebben één ding gemeen: 
mensen hebben er wat aan. Het 
zijn zogeheten nutsplanten. 

Concert van 
Sine Nomine 
Castricum - Kamerkoor Sine 
Nomine uit Alkmaar geeft samen 
met pianist Ernst Binnekamp op 
zaterdagavond 27 juni een bij-
zonder concert in de Dorpskerk 
van Castricum. Het rijke, afwis-
selende programma biedt be-
kende muziek, minder bekende 
muziek en muziek die nog nooit 

Open tuinen weekend bij 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Wie lekker wil 
rondkijken in de Tuin van Kapi-
tein Rommel kan dat doen op za-
terdag 20 en zondag 21 juni van 
11.00–16.00 uur. Meer dan 40 
tuinen in Heiloo, Egmond Bin-
nen, Beverwijk, Uitgeest, Castri-
cum, Limmen en Akersloot wor-
den dan opengesteld voor het 
‘Open tuinen weekend’, zo ook 
de Tuin van Kapitein Rommel. 
Al sinds een aantal jaren wordt 
het ‘Open tuinen weekend ‘door 
Groei en Bloei afdeling Midden 
Kennemerland met succes geor-
ganiseerd. Dit open tuinen week-
end biedt gelegenheid om lekker 
rond te snuffelen, ideeën op te 
doen en om in gesprek te komen 
met andere tuinliefhebbers. 
In de Tuin van Kapitein Rommel 
kan men tijdens dit weekend ook 
van kunst genieten. Hans Kaan-
dorp en Joke Vink zullen hun 
werk tentoonstellen. Zoals in 
zijn tekeningen wordt ook in de 
schilderijen van Hans Kaandorp 
duidelijk dat het hem gaat om 

de impressie, het vastleggen van 
het moment. Daarnaast is een 
flinke dosis plezier een belang-
rijke drijfveer voor hem om te te-
kenen, te schilderen en te beeld-
houwen. Enkele van zijn houten 
beelden hebben een permanen-
te plek gevonden in de tuin. Met 
groot enthousiasme kan hij het 
verhaal achter een werkstuk ver-
tellen. Joke Vink maakt schilde-
ren, hoofdzakelijk met acrylverf 
op papier of paneel en tekenin-
gen in gemengde technieken. 
Deze in Bergen geboren en ge-
togen schilder beheerst de kunst 
van het weglaten, zodat haar 
schilderijen kracht en rust uit-
stralen. In deze sfeer is er ruimte 
voor de belevingswereld van de 
toeschouwer. 
Een routebeschrijving met platte-
grond van alle geopende tuinen 
is verkrijgbaar bij de Tuin. Mocht 
het niet lukken om dit weekend 
langs te komen, de tuin is ook op 
werkdagen geopend van 9.30– 
16.30 uur. 

in Nederland is gezongen. En al 
deze muziek heeft direct of indi-
rect te maken met Scandinavië.  
Alle soli worden door leden van 
Sine Nomine gezongen. Ernst 
Binnekamp speelt de begelei-
dingen. Het concert staat onder 
leiding van dirigent Paul Valk.
Aanvang: 20.15 uur. N.H. Dorps-
kerk, Kerkpad 1, Castricum.
Toegangsprijs: 12,00 euro, 
CJP/65+: 10,50 euro. Reserve-
ren: 072-533 69 06 of www.si-
nenominealkmaar.nl.

Marx O’Larry’s en de Bakkerij 
organiseren live ‘Afrika avond’
Castricum - Op initiatief van de 
ijssalon Marx O’Larry’s organi-
seert de Bakkerij weer een op-
treden in café City. 

Onder het thema ‘Afrika’ zul-
len niemand minder dan The Ex, 
Zea en Ken Carbonu een unie-
ke show neerzetten. The Ex, Ne-
derlands oudste experimente-
le punkband – ze traden eind ja-
ren ’70 al op in de Bakkerij toen 
de Bakkerij Nederlands eer-
ste punkfestival organiseerde - 
heeft veelvuldig in Ethiopië ge-
tourd. Daar hebben ze veel mu-
zikale contacten en samenwer-
kingsverbanden aan overgehou-

den. De Amsterdamse electro-
rock formatie Zea heeft recen-
telijk in Ghana getourd waar ze 
met de Ghanese singer songwri-
ter Ken Carbonu hebben opge-
treden. Deze laatste is nu in Ne-
derland om met Nederlandse 
muzikanten op te treden. 

Zondag de 21e zal er in café City 
de mogelijkheid zijn om dit unie-
ke project bij te wonen. De en-
tree is geheel gratis en de aan-
vang is om 20.30 uur. Café City is 
te vinden aan de Dorpsstraat 22. 
Voor meer informatie over de 
Bakkerij zie www.vriendenvan-
debakkerij.nl.
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Wedvlucht Vliegende 
Vleugel vanuit Soissons
Uitgeest - Postduivenvereniging 
De Vliegende Vleugel hield de 
wedvlucht op 13 juni vanaf Sois-
sons in Frankrijk. 

Als eerste eindigde R, van Bo-
hemen uit Akersloot. Deze duif 

vloog een afstand  van 369 km in 
11 uur en 36,26 minuten. Tweede 
werd Hein Berkhout uit Uitgeest, 
die ook de derde, vierde en vijf-
de plaats op zijn naam zette. In 
totaal waren er tien deelnemers 
die 138 duiven inbrachten.  

Finale jeugdviswedstrijd
Uitgeest - Maandag 15 juni is de 
vierde viswedstrijd van de com-
petitie gehouden. De opkomst 
zeer goed, 26 jongens en meisje, 
waarvan 3 nieuwe deelnemers. 
Mark Stessen werd eerste met 
een visvangst van 183 cm. Mat-
thijs Versteeg werd tweede een 
totale lengte van 120 cm. De der-
de plaats was voor Sten Hout-
huyzen met 117 cm. 
Maandag 22 juni zal de beslis-
sing geven voor de einduitslag 
van de Jeugdviscompetitie 2009. 

De tussenstand is als volgt: 1e 
Matthijs Versteeg 812 cm, 2e 
Sten Houthuyzen 756 cm, 3e 
Mark Stessen 303 cm, 4e Ben-
jamin Kloosterman 247 cm en 5e 
Antoine v.d. Spek 177 cm.
Wie ook lekker wil vissen en niet 
ouder is dan 16 jaar, kan maan-
dagavond om 18.45 uur met een 
hengel langskomen op de Zien-
dervaart. De laatste wedstrijd 
is op 22 juni. De eigen bijdrage 
voor de laatste wedstrijd is 0,50 
eurocent. 

94-koppig koor straalt van enthousiasme

20 juni jubileumconcert van 
vijfjarig Popkoor SurpriSing

Uitgeest - Sinds de oprichting 
timmert het Popkoor SurpriSing 
behoorlijk aan de weg. Het koor 
trad reeds vele malen op in on-
der meer het Kennemertheater 
te Beverwijk, bij korendagen en 
muziekfestivals alsmede bij ope-
nings-, buurt- en personeels-
feesten. Dirigente is Nienke van 
den Berg, een 26-jarige vrouw, 
die met haar energie het koor 
sterk animeert. 20 juni geeft het 
popkoor in de dansschool Aad 
Schoorl te Heemskerk een jubi-
leumconcert, waar twintig zang-
nummers ten gehore zullen wor-
den gebracht, waarvan vier met 
de lifeband ‘Back in the groove’.
Het popkoor werd op zeven ja-
nuari 2004 opgericht door Yvon-
ne Veldhuis, die thans voorzitter 
is. In eerste instantie wilde zij een 
laagdrempelig popkoor oprich-
ten met ongeveer veertig men-
sen. Zangervaring en noten kun-
nen lezen was niet persé nodig, 
wel gevoel voor ritme. Maar op 
een simpele oproep in de krant 
reageerden 130 mensen uit een 
wijde regio, variërend van Castri-
cum tot Velserbroek en van Alk-
maar tot Krommenie. Toen werd 
besloten te starten met 100 man. 
Momenteel zijn 94 zangers ac-
tief. Er is een wachtlijst van vijf-

tien mensen en de leeftijdsgrens 
gaat thans tot veertig jaar, maar 
er is nog steeds behoefte aan 
mannen met een lage stem. El-
ke woensdagavond wordt er 
van 20.00 tot 22.00 uur gerepe-
teerd in de basisschool De Wis-
sel te Uitgeest. Vanaf het begin 
is het koor enthousiast en zijn 
de zangers en zangeressen be-
reid zich ook thuis goed voor te 
bereiden en te oefenen middels 
uitgedeelde muziek en ingezon-
gen teksten op cd’s. Het betreft 
allerlei soorten muziek, zoals on-
der meer pop, rock, latin en gos-
pel. Men koopt muziek, maar 
laat ook speciaal arrangemen-
ten maken.
Het koor heeft zes verschillen-
de stempartijen: hoog, hoog-
mid 1, hoog-mid 2, laag-mid 1, 
laag-mid 2 en laag. Wat opvalt is 
vooral de beweeglijkheid, waar-
door het prettig is om er naar te 
kijken. Wie eens een optreden 
meemaakte ziet de dirigente en 
zangcoach Nienke van den Berg 
het koor enthousiast leiden. Zij 
streeft constant naar een mooie 
balans en een mooi koorgeluid.  
Nienke is zangeres en zingt jazz-
, pop- en soulliedjes. Zij zingt 
ook in Philharmonic Funk Foun-
dation, een grote funkband met 

veel blazers. Nienke geeft zang-
les op de muziekschool te Bever-
wijk, waar zij leiding geeft aan 
kinderkoren en de ‘leading wo-
man’ is bij musicals. Het is een 
plezier om te zien hoe tempe-
ramentvol en vol energie zij de 
94 mensen van het popkoor en-
thousiast laat zingen en bewe-
gen. Het koor zal het vijfjarig ju-
bileum zelf vieren in Hongarije, 
waar de koorleden ook concer-
ten zullen geven. In september 
vertrekt men naar Pincehely, de 
zustergemeente van Uitgeest.
Men heeft in de loop der jaren 
een repertoire opgebouwd van 
45 zangnummers. Om het jubi-
leumconcert een extra dimen-
sie te geven, heeft men geko-
zen voor de laatste negen toe-
gevoegde nummers en vervol-
gens de koorleden zelf uit de rest 
van het repertoire laten kiezen. 
Naast de negen eerder genoem-
de nummers zullen er elf uitge-
kozen populaire liedjes worden 
gezongen. Vier liedjes: Knock on 
wood; Valery; Celebration en All 
night long zullen worden gezon-
gen met de lifeband ‘Back in the 
groove’, bestaande uit: saxofoon, 
trompet, trombone, keyboard, 
drum, basgitaar en gitaar. Het 
concert is aansluitend en duurt 
van 19.30 tot 21.00 uur. Iedereen, 
die het concert bezoekt, kan na 
afloop tot 0.30 uur meedansen 
op muziek van de lifeband ‘Back 
in the groove’. Het concert wordt 
gehouden in de dansschool Aad 
Schoorl, De Velst 3 te Heems-
kerk. Kaarten à 12.50 euro kun-
nen telefonisch: 06/12999998 of 
via internet: jan.de.ruijter@het-
net.nl worden besteld.
(Marga Wiersma)   

Muzikaal schoolreisje 
Uitgeest - In plaats van met de 
bus op schoolreis bleven de leer-
lingen van de Binnenmeerschool 
dit jaar op school voor een groot 
schoolfeest. Onder de professi-
onele leiding van Han en Joost 
van Het Fort van de Verbeel-
ding werd, twee dagen toege-

werkt naar een optreden op het 
schoolplein. 
Onder grote belangstelling be-
speelde elke groep een zelfge-
maakt instrument in het Groot-
Zelfgemaakt-Schoolpleinorkest 
en gaf ook het Echte-Instrumen-
tenorkest een optreden.

Openluchtkerkdienst
UItgeest - Een kerkdienst in 
de open lucht, aan de rand van 
het Uitgeestermeer bij Erfgoed-
park De Hoop. Net als een aan-
tal jaren geleden organiseert de 
Protestantse Gemeente van Uit-
geest /Akersloot deze bijzonde-
re dienst. De dienst, waarin do-
minee Jan van Aller voorgaat, 
begint op 21 juni om 10.00 uur. 
Na afloop is er koffie. Bij slecht 
weer zal de dienst binnen plaats-
vinden. Voor kinderen is er een 
apart programma. 

Uitgeest - In de week van 1 tot 
en met 6 juni waren 67 collec-
tanten voor Terre des Hommes 
op pad. Zij brachten met elkaar 
maar liefst 3561,04 euro bijeen  
Dit geld komt volledig ten goede 

Collecte succes

Uitgeest - Een aantal trouwe 
vrijwilligers van FC Uitgeest is 
vorige week een avond bezig ge-
weest met de grote schoonmaak 
van het clubhuis van de voetbal-
vereniging. “Vooraf waren inte-

Schoonmaak bij FCC kenlijsten opgehangen en dins-
dag waren er zo’n twintig men-
sen aanwezig die zich hebben 
ingespannen om alles weer spic 
en span te krijgen. Wat nog rest 
is het opknappen van de vloer. 
Deze zal in een later stadium 
weer in de lak worden gezet. Een 

klus die jaarlijks wordt uitge-
voerd door Theo Betjes. Al jaren 
woonachtig in Nieuwe Niedorp, 
maar eenmaal per jaar komt hij 
langs om samen met Gerard Half 
de vloer weer in een slijtvaste lak 
te zetten. De vereniging is blij 
met deze hulp.” 

aan de operationele kosten van 
het St. Mary’s Ziekenhuis in La-
cor, Oeganda. 

In dit ziekenhuis worden jaarlijks 
zo’n 50.000 personen behandeld. 
Daarnaast bezoekt een half mil-
joen mensen per jaar de polikli-
niek voor een dagbehandeling.
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IJmond - Het bouwen van een 
ziekenhuis met 7 tot 8 bouwla-
gen op de locatie Wijckerpoort 
op de grens van Beverwijk en 
Velsen, is beduidend duurder 
dan op een plek met méér vier-
kante meters. Dat is de conclu-
sie van een onderzoek dat een 
extern bureau in opdracht van 
de gemeenten Beverwijk en Vel-
sen heeft verricht. Beide colleges 
zijn teleurgesteld over de bevin-
dingen. De gemeenten kwamen 
in actie nadat de directie van het 
Rode Kruis Ziekenhuis had aan-
gekondigd te overwegen om 
nieuwbouw te plegen op het Tol-
hek in Heemskerk. Behalve over 
de hoge kosten is het rapport 
van het bureau ook niet positief 
over de beperkte mogelijkheden 
van de Wijckerpoort om in de 
toekomst, noodzakelijke renova-
tie van het ziekenhuis uit te voe-
ren. Verder zijn er geen mogelijk-

Wijckerpoort duurder 
dan Tolhek voor RKZ

heden om commerciële samen-
werking met andere partijen aan 
te gaan of nevenactiviteiten te 
ontplooien. 
Uit het rapport blijkt verder dat 
het RKZ aanvankelijk niet uit-
gewerkt had hoe de locatie voor 
de nieuwbouw er uit zou moe-
ten zien. Wel is er tijdens de be-
sluitvorming over de nieuwe lo-
catie van uitgegaan dat een iets 
meer centrale ligging in het ver-
zorgingsgebied een positieve 
aantrekkingskracht zal hebben 
op patiënten ondermeer uit de 
nieuwbouwlocaties in de regio.
Het rapport stelt dat er met be-
trekking tot afstanden minima-
le verschuivingen plaatsvinden 
in rijtijden. Voor de beperkte-
re stroom patiënten die met het 
openbaar vervoer komen, kan er 
sprake zijn van een wat lange-
re reistijd; dit zal mede afhanke-
lijk zijn van hoe te zijner tijd de 

Nog meer succes voor 
de jeugd van MHCU
Uitgeest - Nu door de Koninlijke 
Nederlandse Hockey Bond ook 
de eindresultaten van de jong-
ste jeugdteams bekend gemaakt 
zijn, blijkt MHCU nog een suc-
cesvol meisjesteam in haar mid-
den te hebben. Het meisjes 6E1-
team is, met slechts een punt 
verschil op de nummer twee, 
kampioen geworden in de lente-
competitie.
Hoewel de hockeycompetitie 
voor alle teams inmiddels ten 
einde is, worden er toch in het 
hele land nog toernooien ge-
speeld. Zo was het jongens D-
team afgelopen zaterdag in Rijs-
wijk deelnemer aan Diep in de 
zeetoernooi. De eerste wed-

Debat blijft in bureaula
Uitgeest - Door de politieke cri-
sis bij het bestuur van de provin-
cie Noord-Holland is de uitzen-
ding van het tv-debat over wo-
ningbouw in Noord-Holland op 
losse schroeven komen te staan. 
De uitzending bij RTV Noord-
Holland stond gepland voor zon-
dag 14 juni. Zaterdag 6 juni reis-
de een delegatie van Acties-Uit-
geest af naar het DSB-stadion 
voor de opnames. Duovoorzitter 
Frank du Long nam plaats in het 
debat. In het najaar, als er een 
nieuw college gevormd is, wordt 
het debat opnieuw gehouden. 
Acties-Uitgeest wordt hiervoor 
weer uitgenodigd. De bedoeling 
van het debat was om te praten 

over de vraag of er in Noord-Hol-
land tot 2020 nog 100.000 wonin-
gen bij kunnen. Acties-Uitgeest  
kijkt ondanks alles met voldoe-
ning terug. 

“Door alle partijen werd min of 
meer beaamd dat het goed is dat 
er actiegroepen zijn die opko-
men voor het feit dat er niet zo-
maar overal gebouwd kan wor-
den. In Uitgeest leidt de stem van 
de bevolking naar het zich laat 
aanzien duidelijke politiek keuze: 
geen ongebreidelde groei en op-
offering van groene buitengebie-
den. Dit zou als voorbeeld kun-
nen dienen voor andere delen 
van de provincie.” 

Speeltuindag Kindervreugd
doet hieraan mee. Alle kinderen 
kunnen op deze dag gratis in de 
speeltuin aan de Middelweg 108-
110 komen spelen. De speeltuin 
is geopend van 10.00 tot 12.00 
uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 

Uitgeest - Zaterdag 20 juni 
wordt de nationale speeltuindag 
gehouden. Overal in Nederland 
openen speeltuinen hun poorten 
voor het publiek. Ook speeltuin-
vereniging Kindervreugd 

Uitgeest in touw voor 
brandwondencentrum 

Uitgeest -  Zaterdagmiddag 13 
juni werd in Hoeve Adrichem Be-
verwijk, voorafgaand aan het Ra-
fael van der Vaart Straatvoetbal-
toernooi, een donatie gedaan 
door de Fortis Foundation Ne-
derland voor een van de goede 
doelen die Van der Vaart heeft 
geadopteerd, de kinderafde-
ling van het Brandwondencen-
trum van het RKZ. Namens het 
stimulanscomité Noord-Holland 

werd door Rob Endema uit Uit-
geest een cheque van 2.500,- 
euro overhandigd aan Van der 
Vaart. De kinderafdeling van het 
Brandwondencentrum wil een 
gastouderkamer realiseren voor 
ouders. FC Uitgeest steunt het 
initiatief ook met een donatie bij-
eengebracht tijdens de sponsor/
veilingavond en een nog te hou-
den voetbalwedstrijd met een 
aantal ex-profs. 

strijd werd met 2-1 gewonnen 
van Ring Pass, nadat de Uitgees-

ter jongens eerst met 0-1 achter 
hadden gestaan. De volgende 
wedstrijd tegen Pijnacker werd 
ook gewonnen. 
De jongens kwamen op stoom. 
De derde wedstrijd tegen Hudito 
werd verloren, maar toch ston-
den de jongens eerste in de pou-
le en mochten zij door naar de 
kruisfinale om te proberen een 
finaleplaats af te dwingen. 

Helaas voor de fans langs de 
kant werd deze wedstrijd verlo-
ren met 1-0 waardoor zij in de 
troostfinale belandden. De strijd 
om de derde en vierde plaats 
werd gelukkig gewonnen en zo 
konden zij als afsluiting van het 
seizoen een mooie beker mee 
naar huis nemen. 

buslijnen aangepast worden. Bij 
de verplaatsing naar de locatie 
Tolhek blijft de toegankelijkheid 
voor het hele verzorgingsgebied 
ruim binnen de gangbare uit-
gangspunten in Nederland.
Het ongemak van een iets lange-
re reistijd voor de inwoners van 
de gemeenten Beverwijk en Vel-
sen biedt volgens het rapport on-
voldoende basis om voor de keu-
ze van Wijckerpoort te pleiten. 
De colleges zijn in gesprek met 
het bestuur van het ziekenhuis 
om te bezien op welke wijze de 
ziekenhuiszorg voor het hele ver-
zorgingsgebied in de toekomst 
het beste ingericht kan worden. 
Hoewel het bestuur van het RKZ 
uiteraard zelf keuzes maakt daar 
waar het gaat om bedrijfsvoe-
ring is het er de beide colleges 
veel aan gelegen om de gezond-
heidszorg voor hun inwoners te 
borgen.

Geen treinverkeer door 
onderhoud spoortunnel
Regio - Van 11 juli tot en met 9 
augustus is de Velserspoortun-
nel afgesloten voor het trein-
verkeer vanwege onderhouds-
werkzaamheden. De NS past de 
treindienstregeling aan en zet 
extra bussen in tussen Bever-

wijk en Driehuis. In het weekend 
en ‘s avonds na 00.40 uur rijden 
deze bussen tussen Uitgeest en 
Driehuis. In de weekenden van 
25/26 juli en 8/9 augustus rijden 
er bovendien geen treinen tus-
sen Santpoort-Noord en Drie-

huis. Op die dagen rijden er bus-
sen tussen Beverwijk en Sant-
poort-Noord. Alle overige trein-
reizigers, die gebruikmaken van 
het traject Uitgeest–Haarlem, 
wordt aangeraden om te rijden 
via Amsterdam Sloterdijk. Pro-
Rail heeft er bewust voor geko-
zen de werkzaamheden in de va-
kantieperiode uit te laten voe-
ren, aangezien er dan aanzien-
lijk minder mensen gebruikma-
ken van de trein. 
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Vrijdag en zaterdag in Castricum  

Voorruit repareren 
en kenteken graveren
Castricum - Deze week is er 
de gelegenheid om sterretjes in 
de voorruit te laten repareren en 
om het kenteken in de autorui-
ten te laten graveren. Het bedrijf 
KENMERK Autoruitenservice uit 
Groningen zal op vrijdag en za-
terdag (19 en 20 juni) van 10.00 
tot 17.00 uur te vinden zijn op het 
parkeerterrein van winkelcen-
trum Geesterduin aan de Gees-
terduinweg te Castricum.
    
1 op de 3 ruitbeschadigingen 
scheurt binnen zes maanden 
door (onderzoek TNO)
Opspattende steentjes zijn er 
de oorzaak van dat veel mensen 
een beschadigde voorruit van 
de auto oplopen. Deze sterretjes 
kunnen eenvoudig doorscheu-
ren. Hierop kan een auto zelfs 
bij de APK keuring worden af-
gekeurd. Het doorscheuren van 
de beschadiging gebeurt vaak 
bij vorst, echter ook in de zomer 
kan door de hitte spanning in de 
ruit ontstaan, waardoor deze kan 
gaan barsten. Zelfs de schok van 
een verkeersdrempel kan al vol-
doende zijn. Onderzoek van TNO 
heeft uitgewezen dat bijna een op 
de drie ruitbeschadigingen bin-
nen zes maanden doorscheurt. 
Bij vorst gebeurt dat nog vaker, 
bij -5 graden C. is de kans zelfs 
3000 keer zo groot. Dat komt 
doordat de stijfheid van de ruit 
met meer dan de helft toeneemt 
bij een temperatuur van enkele 
graden onder nul. Krachten die 
via de carrosserie op de voorruit 
worden overgebracht, worden 
dan een stuk minder goed geab-
sorbeerd. Daardoor kunnen klei-
ne beschadigingen sneller door-
scheuren. Indien dat gebeurt zal 
de ruit moeten worden vervan-
gen. Dit is kostbaar (eigen risi-
co van meestal 136 euro) en kost 
veel tijd. Door tijdige repara-
tie van de beschadiging kan dit 
echter worden voorkomen. Door 
middel van harsinjectie wordt de 
beschadiging dan hersteld. Dit is 
een relatief eenvoudige manier 
om een hoop ellende te voorko-
men. Van een aandachttrekken-
de beschadiging blijft na repara-

tie niet veel zichtbaar en de ruit 
zal niet meer gaan doorscheu-
ren. 
 
Kosten vergoed
Vanaf een WA-Plus verzekering 
worden de kosten volledig door 
de verzekering vergoed. Repara-
tie is namelijk voor de verzeke-
ring veel goedkoper dan vervan-
ging. Er hoeft bij reparatie dan 
ook geen eigen risico betaald te 
worden en er is geen no-claim 
verlies. Vanaf een WA-Plus ver-
zekering is reparatie dus geheel 
gratis! De reparateur verzorgt de 
volledige afwikkeling met de ver-
zekeringsmaatschappij. De re-
paratie duurt ongeveer vijftien 
minuten.
 
70% Minder kans op diefstal                                                                                            
In Nederland wordt iedere twaalf 
minuten een auto gestolen. Ken-
teken graveren is veruit het goed-
koopste en één van de meest ef-
fectiefste methoden om auto-
diefstal te voorkomen. Omdat al-
le autoruiten worden gegraveerd, 
zal de dief, om niet in de gaten 
te lopen, alle ruiten moeten ver-
vangen. Dit is veel te kostbaar en 
kost veel tijd. Liever stelen ze een 
andere, niet gegraveerde auto, 
even verderop. Veel auto’s heb-
ben tegenwoordig een startblok-
kering. Steeds vaker wordt nu 
bij mensen thuis ingebroken om 
de autosleutels te stelen. De au-
to is dan alsnog weg. Kenteken 
graveren kan dus ook woningin-
braak voorkomen. Kenteken gra-
veren wordt dan ook sterk aan-
bevolen door ondermeer poli-
tie, ANWB, Consumentenbond 
en verzekeringsmaatschappijen. 
Ook oudere auto’s zijn gewild bij 
het dievengilde; 88% van de ge-
stolen auto’s is momenteel ouder 
dan drie jaar. Voor 15 euro wordt 
het kenteken door middel van 
professionele apparatuur in al-
le ruiten gegraveerd. Voor goede 
zichtbaarheid van de gravures bij 
regen en duisternis wordt gead-
viseerd om voor 5 euro extra een 
reflecterende coating aan te la-
ten brengen. Graveren is binnen 
enkele minuten klaar.

Live-muziek in ‘t 
Mirakel van Bakkum
Bakkum - Renato en Tiny, van 
‘t Mirakel van Bakkum aan de 
Heereweg 36, blijven leuke ini-
tiatieven nemen. Elke vrijdag-
avond kan men dineren of iets 
komen drinken onder het genot 
van live-muziek, waarbij het vo-
lume op conversatieniveau wordt 
aangepast.
De hele zomer zal niemand min-
der dan Toon Hollanders een 
gevarieerd muzikaal program-
ma brengen, geheel in zijn ei-
gen stijl.
Toon Hollanders is geen onbe-

kende in Castricum. In zijn jeugd 
maakte hij deel uit van beat-
groep The Casticks en in een la-
tere periode van Pee Wee & The 
Specials. Ook heeft Toon Hollan-
ders opgetreden in Austin Texas 
waar hij met lokale musici het 
publiek aan zich wist te binden, 
mede door zijn geheel eigen wij-
ze van presenteren. 
Dus wanneer men het idee heeft 
om de komende vrijdagavonden 
uit eten te gaan, weet dat men 
dat in ‘t Mirakel van Bakkum op 
een originele wijze kan doen. 

Burgerlijke stand 
van Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
30-05-2009: Suus, dochter van 
L.F. Visser en M.G.J. Tiemeijer, 
geboren te Beverwijk. 03-06-
2009: Luuk, zoon van B.J. Duin-
meijer en M. Stam, geboren te 
Beverwijk. 03-06-2009: Lisa An-
ne, dochter van D.J. Haringman 
en M. Scherpenzeel, geboren 
te Beverwijk. 04-06-2009: Seth, 
zoon van M. Doornink en M. 
Groefsema, geboren te Alkmaar. 
06-06-2009: Lizzy, dochter van J. 
Zegwaard en J.J.M. Scheerman, 
geboren te Alkmaar. 
07-06-2009: Willemijn Saartje, 
dochter van M.C. Steeman en 
M. Zonneveld, geboren te Cas-
tricum. 07-06-2009: Kiki Brigit-
te Sofie, dochter van S.T. Kra-
mer en S.M.J. Stevens, geboren 
te Castricum. 10-06-2009: Finn, 
zoon van R.J.C. Hoebe en E.M.M. 
Kaandorp, geboren te Castricum. 
10-06-2009: Jayda Samantha 
Mercedez Joy, dochter van R. 
Zweers en C. van Wijnen, gebo-
ren te Castricum.

Wonende te Akersloot:
06-06-2009: Lola Olivia, dochter 
van J.R. van Schie en M. Min, ge-
boren te Alkmaar.
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
05-06-2009: Kerssens, Johannes 
M. en Berkhout, Anika, beiden 
wonende te Akersloot.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
05-06-2009: van den Bosch, Ar-
jan M. en Korse, Renate W.M. 
beiden wonende te Limmen. 09-
06-2009: van Hove, Joeri en van 
Riet, Evelien, beiden wonende te 
Castricum. 10-06-2009: Kruis-
land, Zefanjo H.C., en Smit, Mo-
nique, beiden wonende te Lim-
men.

Overleden:
Wonende te Castricum:
07-06-2009: Wolter, Anna C.G., 
oud 94 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met N. 
Koster. 09-06-2009: Vlaarkamp, 
Petrus J., oud 60 jaar, overleden 
te Castricum.
Wonende te Bakkum:
09-06-2009: Woudsma, Pier, oud 
82 jaar, gehuwd met S. Jansen, 
overleden te Bakkum. 09-06-
2009: Voordenhout, Albertus, 
oud 84 jaar, overleden te Bak-
kum.

Limmen - Zaterdagochtend 20 
juni kan er worden ingeschreven 
voor het timmerdorp Limmen. 
De ingevulde inschrijfformulie-
ren kunnen dan worden ingele-
verd bij Conquista tussen 10.00 
en 13.00 uur. Dan dient ook het 
inschrijfgeld, 20 euro, te worden 
betaald. Voor alle informatie over 
het timmerdorp zie  www.con-
quista.nl. 

Inschrijven voor 
het timmerdorp

Show op zondag 21 juni

Balletpresentatie in 
sporthal De Bloemen 
Castricum - Op zondag 21 ju-
ni dansen alle leerlingen van bal-
letstudio Jacqueline Burger uit 
Castricum in een show die wordt 
opgevoerd in sporthal De Bloe-
men vanaf 15.00. Toegangskaar-
ten  à 5,00 euro zijn verkrijgbaar 
via de balletschool en vanaf een 
uur voor aanvang bij de tribune-
trap.
De balletstudio is actief sinds 
1995. Er is keuze uit klassieke- 
jazz- en taplessen voor kinderen 
vanaf 4 jaar én volwassenen.  Al-
le leerlingen zijn volgens niveau 

ingedeeld en krijgen veel indi-
viduele aandacht. Voor gemoti-
veerde latere starters tussen 12 
-18 jr is er een stoomcursus om 
snel kracht op te bouwen met 
klassiek ballet. De laatste week 
van het seizoen is het open les-
week en kunnen nieuwe leerlin-
gen langskomen voor een gratis 
proefles. 
Bel voor meer informatie 023- 
5361009 in de ochtenduren of 
mail naar bsjburg@zonnet.nl. 
Zie ook de website www.iskra.
nl/balletstudio. 

Advertentie
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Uit elkaar? Echtscheiding 
kan ook in goed overleg

Lennard (9) eregast bij  
schelpententoonstelling
Castricum - Lennard Dunsel-
man uit Castricum is gast op een 
tentoonstelling in Egmond aan 
Zee. Hij is negen jaar oud, ver-
zamelt en tekent schelpen en zet 
daar dan ook de wetenschappe-
lijke namen bij. 
“Ik hoorde dat er in Egmond aan 
Zee een schelpenverzamelaar 
is, Piet van Pel, die een tentoon-
stelling heeft in het Museum van 
Egmond. Ik  schreef een zo raak-

ten we met elkaar in contact.” 
Lennard was vervolgens eregast 
bij de opening van de tentoon-
stelling ‘De Wondere Wereld van 
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Grenzen fiets. Ik fiets sportief 
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langrijker dat ik fiets voor Art-
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der Grenzen bij elkaar te bren-
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Castricum - Bij de behandeling 
van de voorjaarsnota op donder-
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den voortijdig; één op de drie 
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aan het kantoor Smal Otte Kle-
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den. Mediation wordt vooral in-
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KunstFietsroute
Castricum - Genieten van kunst, 
natuur, muziek en poëzie; dat 
kan tijdens de 14e KunstFiets-
route op zaterdag 20 en zondag 
21 juni in Castricum en Limmen. 
Er zijn deze keer dertien stops in 
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Open podium voor 
muziekliefhebbers
Uitgeest - Op zaterdag 20 juni 
is er weer een open podium in 
De Zwaan. Muzikanten brengen 
‘unplugged’ hun mooiste werk 
ten gehore. 
Iedereen die op redelijk niveau 
kan zingen en/of een akoestisch 
instrument bespeelt is welkom 
om zijn of haar kunsten aan het 
publiek te laten horen. De orga-

nisatie wil ook proberen ruim-
te voor een jam-sessie te ge-
ven, spontaan samenspel waar-
bij muziek wordt gemaakt voor 
en met elkaar of ter ondersteu-
ning van elkaar. 
Mail voor aanmeldingen open-
podiumdezwaan@gmail.com.  
Het muziekfeest begint om 20.30 
uur en de toegang is gratis. 

Kwaliteit van leven
Na de burgerraadpleging op 25 en 26 mei, verpakt in een mislukt rol-
lenspel op basis van ficties in plaats van feiten, boog de gemeenteraad 
zich op 8 juni over het echte keuzeprobleem met betrekking tot de 
toekomst van Uitgeest. Slechts een handjevol belangstellenden was 
aanwezig op de publieke tribune en illustreerde daarmee de relatieve 
betekenis die aan de burgerraadpleging mag worden toegekend als 
het er echt op aan komt. De eventuele vestiging van het RKZ aan de 
rand van Uitgeest en het provinciaal beleid zijn de onzekere factoren 
die nog boven de markt zweven, maar het gaat er op lijken dat voor 
een scenario van 14.000 inwoners gekozen gaat worden waarbij een 
uitloop naar 14.500 niet uitgesloten mag worden geacht. De inhoudelijk 
meest relevante inbreng kwam van het CDA dat als oppositiepartij in 
een tiental punten de problematiek van Uitgeest nog eens schetste en 
op die wijze een constructieve bijdrage leverde aan de discussie. Zo 
werd er op gewezen dat het opgeven van de zelfstandigheid Uitgeest 
in een minderheidspositie drukt en je meteen de regie over de eigen 
toekomst kwijt bent. Dat zal direct gevolgen hebben voor het niveau van 
de voorzieningen en bijvoorbeeld leiden tot sluiting van het zwembad, 
bibliotheek en dergelijke. Maar het kan ook betekenen dat er anders te-
gen de groene omgeving van Uitgeest wordt aangekeken omdat in een 
grotere gemeente de prioriteiten anders zullen liggen. Wij hebben er al 
eens op gewezen dat het industriële lint langs de A9 doorgetrokken zou 
kunnen worden als Uitgeest niet zelf het gebied veilig stelt in combinatie 
met een herstructurering/isolatie van het A9-tracé. Het bouwen voor 
eigen bevolking blijft een vrome wens omdat we in een vrije wereld met 
een vrije woningmarkt leven. Altijd zal in een forensengemeente als Uit-
geest een deel van het aanbod wegvloeien naar elders. Modernisering 
van het bestaande woningbestand om verpaupering te voorkomen zou 
meer aandacht in de toekomstvisie kunnen krijgen. Het CDA vindt dat 
de voorzieningen betaalbaar moeten blijven en de OZB niet als sluitpost 
voor het dekken van tekorten mag worden aangewend. De jeugd moet 
kunnen blijven sporten tegen aanvaardbare tarieven. De onduidelijkheid 
over het provinciaal beleid en de vestiging van het RKZ spelen Uitgeest 
nog parten, evenals het verloop van de economische crises. Het wordt 
daarom wenselijk geacht nader onderzoek te doen naar de scenario’s 
voor 14.000 en 14.500 inwoners. Op 25 juni gaat de gemeenteraad zich 
opnieuw over de materie buigen en kiezen voor het uit te werken sce-
nario, waarover dan in september wordt besloten. Wat ons betreft zou 
dan ook een betere benutting c.q. herbestemming van bestaande be-
bouwing en de problematiek van de A9 en Schiphol meer aandacht in 
de toekomstvisie moeten krijgen omdat op deze punten planologisch 
en qua woonmilieu winst is te boeken. Het gaat tenslotte niet alleen om 
aantallen, maar ook om kwaliteit van leven.
AVBU-Uitgeest. Ingekort door de redactie). 

Uitgeest - Zaterdag 20 juni 
presenteren Bobs en Club Pla-
net het megafeest Nope is Do-
pe. Dit  housefeest komt met de 
cd-presentatie naar Uitgeest en 
er staan verschillende dj’s klaar 
om er een groot feest van te ma-
ken. Verdeeld over twee locaties 
s kan het publiek genieten van 
de beste muziek uit de scene, 
gedraaid door grote namen als 
Quintino. Kaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Prime-
ra en de receptie van Bobs Par-
ty Palace of te bestellen via de 
website van Bobs. 

Quintino op 
housefeest

Uitgeest - Vanaf zaterdag 4 ju-
li gaat in Bobs ‘Wet&Wild’ weer 
van start. Discotheek Bobs wordt 
in juli en augustus omgebouwd 
tot een zomertempel compleet 
met jacuzzi, douche, palmbo-
men, cocktailbar et cetera. Meis-
jes van zestien jaar en ouder 
kunnen meedoen met de Miss 
Wet&Wild-verkiezing Er zijn prij-
zen te winnen, zoals een rijbe-
wijs, zonnehemel of reis. Opge-
ven via wetandwild@bobs.nl. 

Meisjes gezocht

M/S Klapband te water
Uitgeest - Onder grote belang-
stelling is, de in eigen beheer ge-
bouwde, sleepboot van Scouting 
Victorie Heiloo afgelopen zater-
dag in Uitgeest te water gelaten. 
Na de onthulling van de naam, 
door de twee initiators van het 
project en de doop met een fles 
champagne, ging de boot te wa-
ter. M/S Klapband is de naam 
van de boot geworden.
Na de onthulling van de naam, 
werd boot gedoopt met een 
fles champagne. Daarna ging 
de sleepboot met een telekraan 
te water. Op een ponton verza-
melden de aanwezigen zich en 
zo voer het gezelschap, voort-
geduwd door de sleepboot, een 

rondje over het Uitgeestermeer. 
De naam van de sleepboot is 
ontstaan toen de trailer waar-
mee de boot vanuit Alkmaar 
richting  Uitgeest onderweg was, 
in Akersloot een klapband kreeg 
en strandde. Door inspanning 
van Winder-Limmen kon mid-
den in de nacht de boot toch nog 
naar Uitgeest vervoerd worden.
De bouw heeft ruim drie jaar in 
beslaggenomen. De boot is 8.50 
meter lang 2.65 meter breed 
en weegt 7 ton. De sleepboot 
zal meteen de komende zomer 
dienst doen om de zeilboten van 
de scouts naar hun zeilkamp in 
Friesland te slepen en daar te 
begeleiden. 

Oude tijden herleven voor 
voetbal Uitgeest en Akersloot
Uitgeest - FC Uitgeest en Meer-
vogels ‘31 treffen elkaar het ko-
mende seizoen in de 4e Klasse C. 
FC Uitgeest en Meervogels wil-
len historische tijden weer laten 
herleven, waarin echte streek-
derbies werden gespeeld tussen 
Meervogels en FC Uitgeest.
Voor het komende seizoen gaan 
de voetbalfans het weer mee-

maken. Beide verenigingen ho-
pen dat hiervoor veel belangstel-
ling is. Naast deze ploegen zijn 
ook de verenigingen uit Assen-
delft van de partij. De complete 
indeling ziet er als volg uit. As-
sendelft, Beemster, Ilpendam, 
IVV, Meervogels’31, OSV, PSCK, 
De Rijp, SVA, FC Uitgeest, VVZ 
en Zaanlandia.

	 	’N verrasseNde keuze voor vader.....!
Zondag is het Vaderdag en natuurlijk kiest u het lekkerste voor hem uit, 
en daar hoort óók z’n favoriete biermerk bij.....

crackers *zonnepit* -- *Sesam/kaas* -- *Ital.kruiden/zeezout*
van woensdag tot woensdag per pakje 2, 50 !!
WEEKENDAANBIEDING:
biersNit nIeuw !!!!
div. merken, dus kies de juiste !  6, 95 !!
BrooDjE VAN DE mAAND:
het zuiderlicht lekker anders..... 3, 95 !! 

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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*Alléén in Limmen: eigengemaakt schepijs in 5 heerlijke smaken !*



pagina 22 17 juni 2009

Open podium voor 
muziekliefhebbers
Uitgeest - Op zaterdag 20 juni 
is er weer een open podium in 
De Zwaan. Muzikanten brengen 
‘unplugged’ hun mooiste werk 
ten gehore. 
Iedereen die op redelijk niveau 
kan zingen en/of een akoestisch 
instrument bespeelt is welkom 
om zijn of haar kunsten aan het 
publiek te laten horen. De orga-

nisatie wil ook proberen ruim-
te voor een jam-sessie te ge-
ven, spontaan samenspel waar-
bij muziek wordt gemaakt voor 
en met elkaar of ter ondersteu-
ning van elkaar. 
Mail voor aanmeldingen open-
podiumdezwaan@gmail.com.  
Het muziekfeest begint om 20.30 
uur en de toegang is gratis. 

Kwaliteit van leven
Na de burgerraadpleging op 25 en 26 mei, verpakt in een mislukt rol-
lenspel op basis van ficties in plaats van feiten, boog de gemeenteraad 
zich op 8 juni over het echte keuzeprobleem met betrekking tot de 
toekomst van Uitgeest. Slechts een handjevol belangstellenden was 
aanwezig op de publieke tribune en illustreerde daarmee de relatieve 
betekenis die aan de burgerraadpleging mag worden toegekend als 
het er echt op aan komt. De eventuele vestiging van het RKZ aan de 
rand van Uitgeest en het provinciaal beleid zijn de onzekere factoren 
die nog boven de markt zweven, maar het gaat er op lijken dat voor 
een scenario van 14.000 inwoners gekozen gaat worden waarbij een 
uitloop naar 14.500 niet uitgesloten mag worden geacht. De inhoudelijk 
meest relevante inbreng kwam van het CDA dat als oppositiepartij in 
een tiental punten de problematiek van Uitgeest nog eens schetste en 
op die wijze een constructieve bijdrage leverde aan de discussie. Zo 
werd er op gewezen dat het opgeven van de zelfstandigheid Uitgeest 
in een minderheidspositie drukt en je meteen de regie over de eigen 
toekomst kwijt bent. Dat zal direct gevolgen hebben voor het niveau van 
de voorzieningen en bijvoorbeeld leiden tot sluiting van het zwembad, 
bibliotheek en dergelijke. Maar het kan ook betekenen dat er anders te-
gen de groene omgeving van Uitgeest wordt aangekeken omdat in een 
grotere gemeente de prioriteiten anders zullen liggen. Wij hebben er al 
eens op gewezen dat het industriële lint langs de A9 doorgetrokken zou 
kunnen worden als Uitgeest niet zelf het gebied veilig stelt in combinatie 
met een herstructurering/isolatie van het A9-tracé. Het bouwen voor 
eigen bevolking blijft een vrome wens omdat we in een vrije wereld met 
een vrije woningmarkt leven. Altijd zal in een forensengemeente als Uit-
geest een deel van het aanbod wegvloeien naar elders. Modernisering 
van het bestaande woningbestand om verpaupering te voorkomen zou 
meer aandacht in de toekomstvisie kunnen krijgen. Het CDA vindt dat 
de voorzieningen betaalbaar moeten blijven en de OZB niet als sluitpost 
voor het dekken van tekorten mag worden aangewend. De jeugd moet 
kunnen blijven sporten tegen aanvaardbare tarieven. De onduidelijkheid 
over het provinciaal beleid en de vestiging van het RKZ spelen Uitgeest 
nog parten, evenals het verloop van de economische crises. Het wordt 
daarom wenselijk geacht nader onderzoek te doen naar de scenario’s 
voor 14.000 en 14.500 inwoners. Op 25 juni gaat de gemeenteraad zich 
opnieuw over de materie buigen en kiezen voor het uit te werken sce-
nario, waarover dan in september wordt besloten. Wat ons betreft zou 
dan ook een betere benutting c.q. herbestemming van bestaande be-
bouwing en de problematiek van de A9 en Schiphol meer aandacht in 
de toekomstvisie moeten krijgen omdat op deze punten planologisch 
en qua woonmilieu winst is te boeken. Het gaat tenslotte niet alleen om 
aantallen, maar ook om kwaliteit van leven.
AVBU-Uitgeest. Ingekort door de redactie). 

Uitgeest - Zaterdag 20 juni 
presenteren Bobs en Club Pla-
net het megafeest Nope is Do-
pe. Dit  housefeest komt met de 
cd-presentatie naar Uitgeest en 
er staan verschillende dj’s klaar 
om er een groot feest van te ma-
ken. Verdeeld over twee locaties 
s kan het publiek genieten van 
de beste muziek uit de scene, 
gedraaid door grote namen als 
Quintino. Kaarten zijn in de voor-
verkoop verkrijgbaar bij Prime-
ra en de receptie van Bobs Par-
ty Palace of te bestellen via de 
website van Bobs. 

Quintino op 
housefeest

Uitgeest - Vanaf zaterdag 4 ju-
li gaat in Bobs ‘Wet&Wild’ weer 
van start. Discotheek Bobs wordt 
in juli en augustus omgebouwd 
tot een zomertempel compleet 
met jacuzzi, douche, palmbo-
men, cocktailbar et cetera. Meis-
jes van zestien jaar en ouder 
kunnen meedoen met de Miss 
Wet&Wild-verkiezing Er zijn prij-
zen te winnen, zoals een rijbe-
wijs, zonnehemel of reis. Opge-
ven via wetandwild@bobs.nl. 

Meisjes gezocht

M/S Klapband te water
Uitgeest - Onder grote belang-
stelling is, de in eigen beheer ge-
bouwde, sleepboot van Scouting 
Victorie Heiloo afgelopen zater-
dag in Uitgeest te water gelaten. 
Na de onthulling van de naam, 
door de twee initiators van het 
project en de doop met een fles 
champagne, ging de boot te wa-
ter. M/S Klapband is de naam 
van de boot geworden.
Na de onthulling van de naam, 
werd boot gedoopt met een 
fles champagne. Daarna ging 
de sleepboot met een telekraan 
te water. Op een ponton verza-
melden de aanwezigen zich en 
zo voer het gezelschap, voort-
geduwd door de sleepboot, een 

rondje over het Uitgeestermeer. 
De naam van de sleepboot is 
ontstaan toen de trailer waar-
mee de boot vanuit Alkmaar 
richting  Uitgeest onderweg was, 
in Akersloot een klapband kreeg 
en strandde. Door inspanning 
van Winder-Limmen kon mid-
den in de nacht de boot toch nog 
naar Uitgeest vervoerd worden.
De bouw heeft ruim drie jaar in 
beslaggenomen. De boot is 8.50 
meter lang 2.65 meter breed 
en weegt 7 ton. De sleepboot 
zal meteen de komende zomer 
dienst doen om de zeilboten van 
de scouts naar hun zeilkamp in 
Friesland te slepen en daar te 
begeleiden. 

Oude tijden herleven voor 
voetbal Uitgeest en Akersloot
Uitgeest - FC Uitgeest en Meer-
vogels ‘31 treffen elkaar het ko-
mende seizoen in de 4e Klasse C. 
FC Uitgeest en Meervogels wil-
len historische tijden weer laten 
herleven, waarin echte streek-
derbies werden gespeeld tussen 
Meervogels en FC Uitgeest.
Voor het komende seizoen gaan 
de voetbalfans het weer mee-

maken. Beide verenigingen ho-
pen dat hiervoor veel belangstel-
ling is. Naast deze ploegen zijn 
ook de verenigingen uit Assen-
delft van de partij. De complete 
indeling ziet er als volg uit. As-
sendelft, Beemster, Ilpendam, 
IVV, Meervogels’31, OSV, PSCK, 
De Rijp, SVA, FC Uitgeest, VVZ 
en Zaanlandia.

	 	’N verrasseNde keuze voor vader.....!
Zondag is het Vaderdag en natuurlijk kiest u het lekkerste voor hem uit, 
en daar hoort óók z’n favoriete biermerk bij.....

crackers *zonnepit* -- *Sesam/kaas* -- *Ital.kruiden/zeezout*
van woensdag tot woensdag per pakje 2, 50 !!
WEEKENDAANBIEDING:
biersNit nIeuw !!!!
div. merken, dus kies de juiste !  6, 95 !!
BrooDjE VAN DE mAAND:
het zuiderlicht lekker anders..... 3, 95 !! 

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

©
Bo

rs
tS

al
es

Pr
om

ot
io

n

*Alléén in Limmen: eigengemaakt schepijs in 5 heerlijke smaken !*



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

I n f o b u l l e t i n
17 juni 2009

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.

Raads- en commissie-
vergaderingen
beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL

Burgerlijke stand
GEHUWD
D. de Jonge en S. Volland
J. Aarts en M. Ekkelboom

OVERLEDEN
Mw. M.C. Rodenburg, 88 jaar

Boomkap nodig in De Koog
De gemeente Uitgeest gaat van 22 juni tot en met 17 juli aan de 
slag met het onderhoud van delen van bestrating van de Korhoen-
straat, de Kemphaanstraat en de Benesserlaan. Dat is noodzake-
lijk onder meer omdat de bestrating omhoog wordt gedrukt door 
de wortels van bomen.

De bomen naast de parkeervakken 
ter hoogte van Korhoenstraat num-
mer 2 en 11 moeten worden gekapt. 
Dat geldt ook voor een boom tegen-
over huisnummer 39 in de Kemp-
haanstraat, voor twee bomen in de 
Kemphaanstraat (naast huisnummer 
234, Benesserlaan) en voor een boom 
in de Benesserlaan tegenover huis-
nummer 75. Deze hebben hun maxi-
male groei bereikt en de verwachting 
is dat hun gezondheidstoestand in 
de toekomst zal afnemen. Volgens 
het gemeentelijke groenbeleid zal de 
buitendienst van de gemeente in de 

directe omgeving van de te rooien 
bomen overgaan tot herplant. Tij-
dens de werkzaamheden kan geen 
gebruik worden gemaakt van de 
parkeervakken naast de betrokken 
huisnummers. Enige verkeersover-
last is helaas niet te voorkomen. 
Onder meer wordt het deel van de 
Kemphaanstraat vanaf nummer 39 
tot aan de Benesserlaan 262 van 29 
juni tot 3 juli voor alle verkeer af-
gesloten. De omwonenden zijn per 
brief geïnformeerd. Als gevolg van 
de weersomstandigheden kunnen de 
werkzaamheden verschuiven.

Eigenaren van honden weten ook 
vaak niet dat de uitwerpselen van 
hun viervoeters ziekten kunnen 
overbrengen aan vee. 
Om al deze redenen het dringende 
verzoek aan hondenbezitters om 
zich te houden aan het aanlijnge-

bod. Honden los laten lopen is uit-
sluitend toegestaan op plaatsen 
die hiervoor door de gemeente zijn 
aangewezen. Dat wordt kenbaar 
gemaakt met borden waarop staat 
aangegeven dat het om een losloop-
plaats gaat. 

Honden bezorgen overlast
Op verschillende plaatsen in de gemeente is de laatste tijd over-
last gemeld die wordt veroorzaakt door loslopende honden. On-
der meer in weilanden en stukken natuur bezorgen honden die 
niet onder toezicht staan van hun baasje schapen en broedende 
vogels soms een ware doodschrik. Het is daarbij voorgekomen 
dat schapen in paniek uitbreken en over de rijweg gaan zwerven.

Opbrengst
collectes
De opbrengst van de collecte 
voor Amnesty International in 
Uitgeest in februari van dit jaar 
was 1157,64 euro. Voor de actie 
Jantje Beton werd begin maart 
3537,10 euro opgehaald. Terre 
des Hommes collecteerde in de 
eerste week van juni een bedrag 
van 3.561,04 euro.

Riool De 
Witte Hoofden
Vanaf maandag 22 juni vinden 
op twee plaatsen in De Witte 
Hoofden werkzaamheden plaats 
aan de riolering. Twee gedeel-
ten van het rioolsysteem moe-
ten worden vervangen. Aanslui-
tingen aan woningen worden 
aangepast. Het werk duurt naar 
verwachting vier weken.
De Witte Hoofden wordt op twee 
plaatsen afgesloten voor verkeer 
en ook op De Grote Weid komt een 
afsluiting. De omleiding wordt met 
borden aangegeven.

Opvoedspreekuur op afspraak
Elke vrijdagochtend houdt een pedagoog Opvoedspreekuur in het 
Gezondheidscentrum in Waldijk, Graskamplaan 10. Er is geen in-
loopspreekuur meer. Een afspraak maken kan op het nieuwe tele-
foonnummer 088 - 9 95 95 95. Het spreekuur is gratis.

Op het opvoedspreekuur zijn ouders 
met kinderen tot 19 jaar welkom 
met al hun vragen over opgroeien 
en opvoeden. Het kan dan gaan om 
onderwerpen zoals slapen, bedplas-
sen, weerbaarheid, pesten, internet, 
drugs en alcohol. Ook kan een ouder 
adviezen krijgen over situaties die 
spanningen opleveren zoals agres-
sief gedrag of ruzie in het gezin.
Beroepskrachten en vrijwilligers 
kunnen het spreekuur gebruiken als 

consultatiepunt over opvoeden. 
Het opvoedspreekuur wordt gege-
ven door een pedagoog. Het wordt 
in opdracht van de gemeente Uit-
geest georganiseerd door de Jeugd-
gezondheidszorg Kennemerland en 
de GGD Kennemerland.

Hoogseizoen
De Zien
Zaterdag 20 juni begint voor openlucht-
zwembad De Zien het hoogseizoen. Dat 
betekent dat de openingstijden worden 
uitgebreid. De openstelling geldt tot 6 
september (einde seizoen). Vanaf zater-
dag is het zwembad op de weekdagen 
(maandag tot en met vrijdag) open van 
09.00 tot 17.00 uur en van 19.15 tot 
20.30 uur. Op zaterdag en zondag zijn 
de openingstijden: 10.30 tot 17.00 uur. 
In het geval van slechte weersomstan-
digheden kunnen deze tijden worden 
aangepast. Van dinsdag 25 augustus 
tot en met vrijdag 28 augustus wordt 
de jaarlijkse Zwemvierdaagse gehou-
den. Daarover volgt meer nieuws 
later in het seizoen. 

Bericht uit B&W 
van 16 juni
Burgemeester en wethouders verga-
deren wekelijks op dinsdag. Hierbij 
enige van de onderwerpen waarover 
zij deze week een besluit hebben ge-
nomen:
- Busch en Dam 8. Medewerking aan 
de sloop van het vervallen pand en 
aan de realisatie van vier woningen in 
een nieuw te bouwen stolpboerderij.  



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERORDENING WMO ADVIEsRAAD
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend dat in een openbaar register is opgenomen en met ingang van 
vandaag op de gemeentesecretarie, Middelweg 28, Uitgeest, voor een 
ieder ter lezing is neergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten 
voor een ieder verkrijgbaar is: de tweede wijziging van de Verorde-
ning op de Adviesraad voor senioren- en gehandicaptenbeleid, vast-
gesteld bij besluit van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 mei 2009, 
nummer B2009.0448. De belangrijkste wijzigingen zijn:

-  de verordening Adviesraad senioren- en gehandicaptenbeleid heet
   voortaan verordening Wmo adviesraad;
-  in artikel 8.4 is het recht op een notulist vastgelegd;
-  in artikel 9.2 is het recht op een budget vastgelegd.

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 26 juni 2009.

VERGADERING WMO ADVIEsRAAD
De Wmo adviesraad houdt een openbare vergadering op maandag 29 
juni in de Grote Commissiekamer van het gemeentehuis, Middelweg 
28. De vergadering begint om 19.30 uur en op de agenda staan onder 
meer de volgende onderwerpen:

-  Ontwikkelingen in verschillende prestatievelden.
-  Eerste concept convenant Wmo adviesraad.

ONtVANGEN BOuWAANVRAGEN
BR 2009-038 Molenwerf 5 
  Bouwen stellage 

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

AfGEGEVEN BOuWVERGuNNING MEt ONthEffING
VAN hEt BEstEMMINGsPlAN
Verzenddatum
15-06-2009 Molenstraat 28 
  Uitbreiden bedrijfspand

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen (een van) deze besluiten zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzend-
datum van het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan 
de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 
2003 BR Haarlem. 
Indien onverwijlde spoed dat vereist, bestaat tevens de mogelijkheid 
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank.

tER INzAGE lEGGING, VERzOEK OM VRIjstEllING
Met ingang van vrijdag 19 juni 2009 ligt in verband met een voorge-
nomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.6 lid 
1 sub c van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende twee weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2009-037 Molenstraat 28 
  Oprichten bedrijfspand

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswijzen dienen 
binnen de periode van de terinzagelegging vrijstelling te worden in-

Burgers, bedrijven, verenigingen, stichtingen en overheden uit 
Noord-holland kunnen een prijs winnen voor een duurzaam ini-
tiatief. Op 6 oktober is de Duurzame Dinsdag van Noord-hol-
land. Alle ingezonden initiatieven uit Noord-holland worden dan 
aangeboden aan gedeputeerden Peter Visser en jaap Bond. De 
indieners van de twee meest kansrijke ideeën worden beloond 
met een prijs van 30.000 euro en 20.000 euro. De prijzen zijn be-
doeld om de initiatieven samen met een Noord-hollands bedrijf 
of organisatie uit te werken.

Initiatieven kunnen tot 3 augustus worden ingediend op de website www.
duurzamedinsdag.nl. Hier staat ook informatie over de inzendingen van 
vorig jaar en over de voorwaarden. Peter Visser: ‘Alle inspirerende duur-
zame ideeën wat betreft klimaat maar ook op sociaal gebied zijn wel-
kom. Van heel conceptueel tot concreet.’

Een aantal Noord-Hollandse initiatiefnemers word op 6 oktober met een 
zogenaamde Duurzame Date gekoppeld aan een overheid, bedrijf, maat-
schappelijke organisatie, financier of fonds. Deze partijen kunnen helpen 

30.000 euro voor duurzaam idee
bij het verder realiseren van de initiatieven. 
Noord-Holland wil met de prijsvraag een extra impuls geven aan duur-
zame ontwikkeling. Samen met het bedrijfsleven en andere partners 
wil de provincie van Noord-Holland een duurzame provincie maken. De 
provincie wil een impuls geven aan innovaties die bijdragen aan het 
tegengaan van klimaatverandering. De prijsvraag is onderdeel van het 
Actieprogramma Klimaat. Duurzame Dinsdag is een initiatief van het IVN 
en partnerorganisaties. Duurzame Dinsdag Noord-Holland wordt onder-
steund door het VSB Fonds.

Hybride tuktuk
Een aansprekende inzending van vorig jaar was het ‘hybride tuktuk-pro-
ject’. Studententeams uit Nederland en India gaan de strijd aan om het 
schoonste, goedkoopste en meest praktische upgrade-systeem voor be-
staande tuktuks in India te ontwerpen. 

Doel van het project is het inkomen van de Indiase bestuurders van dit 
vervoermiddel met minstens 35% te verhogen en de CO2-uitstoot van de 
miljoenen tuktuks met minstens 40% te verminderen.


