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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Fort aan den Ham zondag geopend voor publiek
Uitgeest - Zondag 27 juni is Fort 
aan Den Ham weer open voor 
publiek van 11.00 tot 16.00 uur. 
Het fort is onderdeel van de Stel-
ling van Amsterdam en daarmee 
Unesco Wereld erfgoed. Het is 
eenvoudig te bereiken langs de 
N203 tussen Uitgeest en Krom-
menie tegenover de Krokodil.
Met de historisch ingerichte sol-
datenverblijven, ziekenzaal, kan-
tine en privaten probeert men 
het publiek te laten zien hoe de 
soldaten tijdens de mobilisatie 
1914-1918 leefden. Veel is nog 
intact.

Meerdere deelexposities zijn te 
bezoeken en ook rond het fort is 
de natuur te bewonderen.
Bezoekers kunnen vrij rondlo-
pen maar er zijn ook rondleidin-
gen met gids.
Op zondag zijn er doorlopende 
demonstraties van tinnen sol-

daatjes gieten. Men kan zien 
hoe eenvoudig een leger opge-
bouwd kan worden met verschil-
lende gietmallen. Het beschilde-
ren met acryl van deze figuren is 
een hobby apart en dit kan ter 
plekke door de jeugd uitgepro-
beerd worden.
De resultaten mag men meene-
men naar huis. Laat de solda-
ten uit de Napoleon tijd met hun 
kleurige uniformen herleven in 
het klein. Veteranen hebben gra-
tis toegang.
De fort stichting draait geheel op 
vrijwilligers en nieuwe vrijwilli-
gers zijn altijd welkom.
Interesse in de historie en wat 
tijd over? Kom dan eens langs 
op de woensdagen tussen 11.00-
16.00 uur.

Informatie en inlichtingen op 
www.fortaandenham.nl of info@
fortaandenham.nl.

Gelazer met 
brutale dj’s
Uitgeest - Lady Bee, Shag-
speare, 2 Much Lipstick, An-
dy  Bastian en D.MC; ze ko-
men allemaal op zaterdag 26 ju-
ni naar Bobs. Dan heeft Gelazer 
- de brutaalste dj-bende van Ne-
derland - de volle controle over 
Bobs. Geheel in lijn met geen lijn 
willen hanteren, schommelt het 
eigenwijze programma van hip-
hop naar house en hardstyle en 
alles daartussenin. Voor 24.00 
uur is de toegang gratis. 

Man gewond 
na aanrijding
Uitgeest – Een 23-jarige man 
uit Dordrecht is vrijdagnacht ge-
wond geraakt bij een aanrijding. 
De man rende onder invloed van 
de nodige alcohol zonder uit te 
kijken de Geesterweg op en 
werd aangereden door een auto, 
bestuurd door een man uit As-
sendelft. 
Het slachtoffer is voor behan-
deling naar een ziekenhuis ge-
bracht. 
De politie onderzoekt de precie-
ze toedracht van de aanrijding.

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

do-vrij-zat
2 bollen ijs

met 
oranje 

slagroom

e 1,50

Speeldag van oranje 
oranjetompoucen
5 halen 4 betalen
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
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.

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.
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info@uitgeestercourant.nl
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
Rectificatie: 
03-06-2010: Robin Peter, zoon 
van J.P. Christiani en P.M.F. 
Smulders, geboren te Beverwijk. 
09-06-2010: Thijs Tabe, zoon van 
S.F. Mossing Holsteijn en W. Ver-
kerk, geboren te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
10-06-2010: Veerbeek, Kees J. 
en Helfenstijn, Carla, beiden wo-
nende te Heiloo. 10-06-2010: 
Zeeders, Roby en Bruijns, Jan-
neke H. W. Bruijns, beiden  wo-
nende te Breda. 11-06-2010: van 
Schie Jeffrey R. en Min Mieke, 
beiden wonende te Akersloot. 
11-06-2010: Taskin, Michel G. 
en Liefting, Frederika G.A., bei-
den wonende te Heemskerk. 15-
06-2010: Zoon, Peter en Gome-
thvrakurn, Siriporn, beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
11-06-2010: Baltus, Johannes 
Hendrika, oud 86 jaar, gehuwd 
met A.A. Brakenhoff, overleden 
te Castricum. 12-06-2010: Kooi-
man, Jan, oud 87 jaar, gehuwd 
geweest met A. Schoenmaker, 
overleden te Castricum.
Wonende te Limmen:
11-06-2010: de Rooij, Johannes, 
oud 88 jaar, gehuwd met J.C. 
Vaal, overleden te Limmen.
Wonende te Bakkum:
10-06-2010: van Schaik, Maria, 
oud 84 jaar, gehuwd geweest 
met J.A.M. Klein, overleden te 
Bakkum. 14-06-2010: Lok, Cor-
nelis, oud 87 jaar, gehuwd met 
C. van der Breggen, overleden te 
Bakkum. 

Wonende te Akersloot:
13-06-2010: Smit, Elizabeth J. 
oud 83 jaar, gehuwd met P. Blok-
ker, overleden te Akersloot.

Castricum - De politie waar-
schuwt voor oplichters die zich 
voordoen als politieagent.
Op woensdagmiddag 16 ju-
ni kreeg een 82-jarige man  bij 
zijn woning aan de Beverwij-
kerstraatweg bezoek van een 
man die klusjes voor hem wil-
de doen. Terwijl hij aan de praat 
gehouden werd bleek een twee-
de man de woning in te zijn ge-
gaan. Toen de bewoner de gor-
dijnen zag bewegen en naar bin-
nen liep, zag hij een man staan 
die met zijn handen in de porte-
monnee van het slachtoffer zat. 
De man gaf aan van de politie te 
zijn en de pincode van de pin-
pas van het slachtoffer te moe-
ten veranderen. Daarvoor moest 

Politie waarschuwt voor oplichters
de pinpas van het slachtoffer 
worden opgestuurd. In de porte-
monnee zat ook een briefje met 
de pincode. Na het vertrek van 
beide mannen bleek er geld van 
de rekening van het slachtoffer 
te zijn opgenomen.
De politie waarschuwt voor de 
praktijken van deze oplichters. 
Zowel de politie als medewer-
kers van de bank komen niet bij 
woningen langs om pinpassen 
op te halen. Verder adviseert de 
politie om nooit de pincode bij 
de pinpas te bewaren.

Eventuele getuigen of slacht-
offers worden verzocht contact 
op te nemen met de politie, tel. 
0900-8844 (lokaal tarief).

Open Tuinen Weekend in de 
Tuin van Kapitein Rommel

Castricum - Op zaterdag 26 en 
zondag 27 juni organiseert Groei 
& Bloei haar jaarlijkse landelijke 
Open Tuinen Weekend. De Tuin 
van Kapitein Rommel is beide 
dagen open voor publiek vanaf 
11.00 uur. Er is van alles te doen. 
Om 12.00 en 14.00 uur worden 
er op beide dagen rondleidingen 
gegeven in de tuin door deskun-
digen. 
Op zaterdagmiddag komt het 
kinderorkest Wereldwijs onder 

leiding van Iris de Leur van Toon-
beeld optreden. 

Ook kunstliefhebbers komen aan 
hun trekken. Op zondag 27 ju-
ni exposeren Hans Kaandorp en 
Joke Vink in de Tuin. Enkele hou-
ten beelden van Hans hebben 
een permanente plek gevon-
den in de Tuin. Daarnaast zijn er 
schilderijen van zijn hand, waar-
bij het duidelijk is dat hij voor de 
impressie gaat. Een flinke dosis 
plezier is een belangrijke drijf-
veer voor hem om te schilderen 
en te beeldhouwen. Met groot 
enthousiasme kan hij het (soms 
ontroerende) verhaal achter een 
werkstuk vertellen. Tegenover dit 
‘joie de vivre’ staan de tekenin-
gen van Joke Vink. Het zijn teke-
ningen die met bomen te maken 
hebben. Vorm, textuur, afmeting 
en soms constructie vormen de 
basis voor een beleving die ver-
der gaat dan de boom.  
Het terras is het hele weekend 
geopend. Doordeweeks kan dit 
ook dan is de Tuin dagelijks ge-
opend van 9.30–16.30 uur.

Circus Renz in Castricum

Castricum - Maandag heeft Circus Renz zijn tent opgezet op de Brink 
en ‘s middags waren vele kinderen op de Brink om de stallen te be-
zichtigen Kamelen, olifanten, paarden en aapjes trokken veel belang-
stelling. Foto: Giel de Reus.
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KortWeg

Regio - Tijdens de Kunst/Mu-
ziekroute in Heiloo op 26 en 27 
juni, zullen op nummer 28, (Ni-
colaas Beetsweg 33), niet al-
leen de schilderijen van Jan van 
der Giessen worden geëxpo-
seerd maar ook beelden van de 
Limmense beeldhouwster Han-
ny Kracht. Een voorproefje kan 
men nemen door op de websi-
tes te kijken van de twee kunste-
naars: www.janvandergiessen.nl 
en www.hannykracht.nl.

Beelden van Han-
ny Kracht tijdens 
kunst/muziekroute

Regio - Op woensdag 23 juni 
wordt de vijfde documentaire in 
de serie van 11 documentaires 
over de toekomst van de Rand-
stad uitgezonden op C-TV. Het 
onderwerp van deze vierde uit-
zending is ‘De stad en mobiliteit’. 
Gaan mensen zich meer of min-
der verplaatsen in de toekomst? 
Heeft men straks allemaal nog 
een eigen auto en een eigen par-
keerplaats? Of gaaat men inten-
sief samenwerken via internet, 
en in de steden veel meer groen 
aanleggen en kinderspeelplaat-
sen? En veranderen de snelwe-
gen misschien in grootstedelijke, 
groene boulevards?
Deze documentaire wordt dage-
lijks uitgezonden op C-TV van 23 
juni tot en met 30 juni. Elke dag 
wordt hij uitgezonden om 11.00, 
16.00 en 21.00 uur. Op zondag is 
de uitzending om 12.00 uur.
C-TV is te vinden op het analoge 
kanaal van de televisie, in Castri-
cum op kanaal 45, in Akersloot, 
Limmen en de Woude op Ka-
naal S12. Het achtergrondgeluid 
van de uitzendingen is van Radio 
Castricum105. 

Vijfde documen-
taire in serie over 
Randstad op C-TV

Egmond-Binnen - Op 30 ju-
ni gaan de IVN-gidsen Cocky 
van Engen en Ingrid Siegenbeek 
van Heukelom van 19.00-21.00 
uur met belangstellenden zwer-
ven door het PWN-duingebied 
in Egmond-Binnen. De Bleek en 
de Westert behoren tot de oude 
duinen en zijn eeuwenlang door 
de mens in gebruik geweest: 
voor landbouw en het weiden 
van vee, voor het bleken van lin-
nen en voor de bollenteelt. Dat 
heeft geleid tot het kenmerken-
de open ‘nollen’ landschap. 
Door juist beheer houdt PWN 
deze waardevolle restanten van 
de oude duinen in stand. De gid-
sen vertellen  van alles over de 
cultuurhistorie, landschap en be-
heer, flora en fauna. Er kunnen 
maximaal 12 mensen mee, die 
zelf voor een duinkaart dienen te 
zorgen. Aanmelden is noodzake-
lijk via tel:  072-5334948. Er wordt 
een bijdrage gevraagd van 2 eu-
ro. Door de aanwezigheid van te-
ken wordt dicht schoeisel en be-
dekkende kleding aanbevolen. 
Vertrek: 19.00 uur, nieuwe par-
keerterrein PWN, Oude Schulp-
weg, Egmond-Binnen (rechts 
van restaurant Anno Nu).
Foto: Zebrarups op Jacobskruis-
kruid of duinkruiskruid (foto: Re-
ne Marc Blom.

IVN-wandeling 

Limmen - Op vrijdagavond 
25 juni is Club–Xtra (12 tot 16 
jaar) geopend met een open in-
loop. Zaterdag 26 juni vindt er in 
Club–Xtra een Twistertoernooi 
plaats. Er worden twee varian-
ten gespeeld. Voor de winnaar 
op de twee onderdelen is er een 
mooie prijs.
Voor iedereen van 9 t/m 12 jaar, 
is er Club op de woensdagmid-
dag van 14.00 tot 17.00 uur.
Zaterdagochtend 26 juni wordt 
bij Kids (4 t/m 9 jaar) de lang-
ste verjaardagsslinger van Lim-
men gemaakt. Entree voor deze 
activiteit slechts 1 euro, inclusief 
limonade.
De clubmiddag vindt elke woens-
dagmiddag plaats van 14.00 uur 
tot 17.00 uur. De Conquista Kids-
club zaterdagochtend van 10.30 
tot 12.00 uur en Club–Xtra zowel 
vrijdag- als zaterdagavond van 
19.00 uur tot 22.00 uur.

Jongerencentrum Conquista be-
vindt zich op de Kerkweg 50 te 
Limmen. Kijk voor meer informa-
tie en alle komende activiteiten 
op www.conquista.nl.

Conquista vol 
leuke activiteiten

Castricum - Toonbeeld biedt al 
vele jaren mogelijkheden voor 

Gitaarspelen 
voor volwassenen

Castricum - ‘Water is als men-
sen’ is het thema van de expo-
sitie van de schilderijen die in 
de maanden juni, juli en augus-
tus te zien zijn in Bezoekerscen-
trum De Hoep. Realistisch en 
geabstraheerd wordt het the-
ma onderzocht met gebruik van 
gemengde technieken. De ten-
toonstelling is voor jong en oud. 
Toegang is gratis. Op de foto een 
schilderij van kunstenares Anita 
Johansen uit Heemskerk.

Expositie: Water is 
als mensen

Egmond aan Zee - Op zondag 
4 juli kunnen belangstellenden 
weer met een natuurgids op stap 
door de duinen ten noorden van 
Egmond aan De wandeling gaat 
door het Zeedorpenlandschap 
waar specifieke planten voorko-
men. Op het Starrevlak is altijd 
de kans op bijzondere ontmoe-
tingen. Dat kunnen vogels zijn, 
maar ook paarden en runderen. 
De wandeling duurt ongeveer 
twee uur en de start is om 10.00 
uur bij het Sportcentrum in Eg-
mond aan Zee. Er wordt een bij-
drage gevraagd van 2 euro per 
volwassene, kinderen kunnen 
gratis mee. Er wordt door PWN 
gebied gelopen, een duinkaart is 
verplicht. Informatie: Nel Visser, 
072-5071885.

IVN natuurwande-
ling door de Wim-
menummerduinen

Castricum - Op zaterdag 26 ju-
ni is er een excursie ’Water en le-
ven’ vanaf Kennemer Duincam-
ping Geversduin.
Onder leiding van IVN-gids Joop 
Castricum gaat men kijken naar 
leven op, rond en van het water. 
Drinkwater voor mens, plant en 
dier. Je kunt niet zonder. Wat ge-
beurt er als er weinig water is? 
Wat groeit er dan? Hoe slaan 
planten en bomen het vocht op? 
Welke dieren en planten leven er 
op, rond en in het water? Ga mee 
op ontdekkingstocht. De gids 
vertelt wat men ziet, ruikt, voelt 
en hoort. Tip: neem een flesje 
water mee.
Vertrek om 14.00 uur vanaf de 
receptie van Duincamping Ge-
versduin. Vooraf aanmelden via 
camping Geversduin, tel. 0251-
661095. Kosten zijn 3,50 euro. 
Voor meer informatie zie www.
campinggeversduin.nl.

Excursie 
‘Water en leven’

Castricum - Landschap Noord-
Holland zoekt een vrijwilliger 
die wekelijks als koerier aan het 
werk gaat en dozen en pakket-
ten vervoert tussen het kantoor 
in Heiloo en de InformatieWin-
kel in Castricum. Zo nu en dan 
is ook transport naar de ande-
re locaties in Noord-Holland ge-
wenst. Bel voor meer informa-
tie Monique van den Haak (088-
0064475 dinsdag, donderdag, 
vrijdag). Een mail sturen kan 
ook: m.vandenhaak@landschap-
noordholland.nl.

Landschap Noord-
Holland zoekt gie-
rende Gerrit

Regio - Sinds 2009 kan men 
op wandel- en fietstochten in 
de Kennemerduinen een heuse 
schaapskudde tegenkomen. De 
schapen zijn verlekkerd op de 
kiemplanten van de Amerikaan-
se Vogelkers en kunnen er gro-
te hoeveelheden van verorbe-
ren. Daarmee helpen ze beheer-
der PWN in zijn strijd tegen de-
ze invasie soort. En dat is hard 
nodig, want Amerikaanse Vogel-
kers dreigt in snel tempo de in-
heemse vegetatie van het duin te 
overwoekeren. 
De PWN-kudde bestaat uit on-
geveer 150 ooien en lamme-
ren van het ras Schoonebeeker 
en Veluws Heideschaap. Drie tot 
vier dagen per week neemt de 
herder ze mee op wandel om de 
schapen duinriet, jonge struiken 
en ruigtekruiden te laten eten. 
De rest van de week en ’s nachts 
staat de kudde achter verplaats-
bare netten op stukken duin 
waar uitzonderlijk veel prunus 
voorkomt. Als alles binnen de-
ze netten kaalgevreten is, wordt 
de kudde verzet naar een ande-
re ‘prunushaard’. Door deze ‘ter-
reurbegrazing’ een aantal keer 
per jaar te herhalen verdwij-
nen de kiemplanten en worden 
de jonge prunusstruiken in hun 
groei geremd. Het verzetten van 
de netten gebeurt door vrijwilli-
gers onder begeleiding van een 
PWN medewerker en/of de her-
der. Het is een leuke, dankbare 
maar best zware klus. De woens-
dagploeg die deze klus het voor-
bije jaar op zich nam, heeft be-
hoefte aan versterking. Daarom 
wil men op de dinsdagen het ge-
hele jaar door een tweede vrij-
willigersploeg vormen die het 
verzetten van deze netten van ze 
overneemt. Men is op zoek naar 
sterke mannen en/of vrouwen 
die vanaf de zomer elke week 
een halve of hele dag in het duin 
aan de slag kunnen. Grote han-
den en affiniteit met schapen en 
doornstruiken zijn een pluspunt. 
Meer informatie en/of aanmel-
den via Cock Lammers, e-mail: 
cock.lammers@pwn.nl of tel. 06-
10920515.

PWN zoekt vrijwil-
ligers die van scha-
pen houden

Regio - De Stichting Hospice 
Groep Midden-Kennemerland 
ondersteunt mensen in de laat-
ste fase van hun leven, zowel 
bij hen thuis als in het hospice-
huis aan de Zeestraat in Bever-
wijk. De bedoeling is dat de zorg, 
die gegeven wordt door familie, 
vrienden, buren, gezinsverzor-
genden, zo nodig wordt onder-
steund door hulp van de vrijwilli-
gers van de Hospice Groep. Het 
werkgebied van de stichting is 
Beverwijk, Castricum/Bakkum, 
Heemskerk, Uitgeest en Wijk 
aan Zee.
De Stichting Hospice Groep is 
op zoek naar betrokken mensen, 
die samen met de professionele 
zorgverleners deze zorg op zich 
willen nemen. In september a.s. 
start weer een interne opleiding, 
waar nog plaats is voor nieuwe 
vrijwilligers.
Voor meer informatie: tel. 06-
51174089, www.hospice-bever-
wijk.nl.

Hospice Groep 
zoekt vrijwilligers

volwassenen om gitaar te leren 
spelen. Dit gebeurt in verschil-
lende (niveau-)groepen op ver-
schillende dagen en tijden. Het 
is de bedoeling dat er in septem-
ber weer enkele nieuwe groepen 
starten en wie geïnteresseerd is 
kan 30 juni van 18.30 tot 19.30 
uur al een introductieles volgen. 
Een les onder leiding van docent 
Trudy Visser waarin zij een kor-
te vooruitblik geeft op de cursus 
die in september gaat starten. 
Voor deze cursus is geen muzi-
kale voorkennis of instrumenta-
le vaardigheid vereist. De kosten 
bedragen 31,00 euro. Aanmel-
den via een aanmeldingskaartje 
bij Toonbeeld of via www.toon-
beeld.tv.
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Programma 24 juni t/m 30 juni 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

zaterdag 13.00 & 16.00 uur 
zondag 13.00 & 16.00 uur 

woensdag 15.00 uur
“Toy Story 3 (NL) - 3D“

donderdag 20.00 uur 
vrijdag 19.00 uur 

zaterdag 16.00 & 19.00 uur 
zondag, maandag, dinsdag & 

woensdag 20.00 uur 
“Toy Story 3 (OV) - 3D“

woensdag 20.00 uur
“Twilight Saga: Eclipse”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur
“Sex and the City 2”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
zondag 16.00 uur 
“Robin Hood”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

“The Ghost Writer”
zaterdag 13.00 uur 
zondag 13.00 uur 

woensdag 15.00 uur 
“Nanny Mc Phee 2”

The Twilight Saga: Eclipse
Bella Swan (Kristen Stewart) is 
opnieuw omringd door gevaar 
als Seattle wordt verwoest door 
een opeenvolging van geheim-
zinnige moorden en een kwaad-
willige vampier die haar zoek-
tocht naar wraak voortzet. In 
het midden van dit alles wordt 
zij gedwongen om tussen haar 
liefde voor Edward (Robert Pat-

tinson) en haar vriendschap met 
Jacob (Taylor Lautner) te kie-
zen, wetend dat haar besluit de 
potentie heeft om de eeuwige 
strijd tussen vampier en weer-
wolf opnieuw aan te wakkeren. 
Met haar eindexamen op komst, 
wordt Bella geconfronteerd met 
het belangrijkste besluit van 
haar leven.

De makers van de bekende Toy 
Story films brengen het publiek 

Toy Story 3 terug naar de wonderlijke we-
reld van het favoriete speel-
goed in Disney/Pixar Toy Story 3. 
Woody, Buzz en Co. komen terug 

Scandag botdichtheid
Limmen - Osteocheck organi-
seert op maandag 28 juni een 
scandag botdichtheid bij Drogis-
terij Aker, Kerkweg 29A in Lim-
men. 
Veel Nederlanders hebben os-
teoporose zonder dat ze het we-
ten. Volgens het RIVM (Rijks In-
stituut voor Voorlichting en Mi-
lieu) een op de drie vrouwen bo-
ven de 55. Het is dus verstandig 
preventief te laten meten. In tien 
minuten heeft men inzicht in het 
fractuur (botbreuk)-risico.

Vergoeding
De botscan wordt uitgevoerd 
door een natuurgeneeskundige 
of andere erkende therapeut. De 

scan valt onder alternatieve ge-
neeswijze (aanvullende verzeke-
ringen). De therapeut is aange-
sloten bij de VBAG, waarbij de 
scan doorgaans wordt vergoed 
voor 80%-100% zonder verwijs-
brief. Voor meer informatie hier-
over kan men bellen naar 053-
4313473.

Meer informatie en aanmelding?
Osteocheck is een onafhanke-
lijke instelling die botmetingen 
verricht door heel Nederland. 
Raadpleeg hun site www.osteo-
check.nl voor meer informatie. 
Bij Drogisterij Aker tel. 072-
5053138, kan men zich aanmel-
den voor een botmeting.

Ferro Forte verzorgt Zomer- 
avondconcert in Dorpskerk

Castricum - Op maandagavond 
28  juni zal het barokensemble 
Ferro Forte een zomeravond-
concert verzorgen in de Dorps-
kerk. Met dit ensemble, dat be-
staat uit  Pieter Rynja orgel, Gre-
gor Overtoom barokviool, Simon 
Overtoom barokcello en Lies-
beth Brinkman mezzosopraan 
kan men verzekerd zijn van een 
boeiend en afwisselend pro-
gramma. Het fraaie kabinetorgel 
zal daarin een belangrijk aandeel 

hebben. Het publiek kan luiste-
ren naar werken van onder an-
dere Francesca Caccini, Johann 
Sebastian Bach John Stanley en 
Henry Purcell.
Het concert in de Dorpskerk aan 
het Kerkpad 1 begint om 20.00 
uur. De toegangsprijs bedraagt 5 
euro en de kaartverkoop is voor-
afgaande aan het concert in de 
kerk. 
Voor meer informatie kijk op 
www.ferroforte.nl.

15-jarig bestaan Balletstudio Jacqueline 
Burger gevierd in theater de Beun

Castricum - Bij Balletstudio 
Jacqueline Burger werd op zon-
dag 13 juni de wervelende show 
‘Swing’ uitgevoerd in theater de 
Beun in Heiloo. 
De voorstelling had een goede 

afwisseling tussen klassiek bal-
let, caractère, jazzdance, show 
dance en zang. De vergevorder-
de klassieke leerlingen, die ook 
jarenlang aan jazzdance bij de 
school hebben gedaan, gingen 

helemaal uit hun dak met de hip-
pe jazzdance op spitzen, verlicht 
door black light.
Een aantal dansnummers werd 
muzikaal omlijst door de huis-
pianist van de balletschool, An-
ton Doornhein (als vaste ballet-
pianist verbonden aan het Rot-
terdams Conservatorium). 

Het publiek reageerde heel en-
thousiast. Veel ouders hebben 
zich verbaasd over de professi-
onele presentatie van de leer-
lingen op het toneel. De aankle-
ding en decors zijn allemaal zelf 
ontworpen en gemaakt en wa-
ren een lust voor het oog. Er is 
ruim zes maanden aan de voor-
bereidingen gewerkt door Jac-
queline en haar gezin, bijge-
staan door een enthousiast team 
van hulpouders.

Binnen de school worden ver-
schillende stijlen dans aange-
boden. Er zijn kleuterlessen voor 

kinderen vanaf vier jaar. Hierin 
wordt de basis gelegd voor alle 
andere dansvormen, onder an-
dere modern jazz en tap die bin-
nen de school worden aangebo-
den. Langzamerhand raken de 
kinderen vertrouwd met de ba-
siselementen van klassiek ballet 
door middel van kinderliedjes en 
eenvoudige klassieke melodie-
tjes. Vanaf zes jaar kan de klas-
sieke les uitgebreid worden met 
een half uurtje jazzdance als ex-

tra les. Alle leeftijden van de ba-
sisschool en voortgezet onder-
wijs kunnen terecht voor een 
klassieke- en of jazzballetles. La-
te - fanatieke starters kunnen 
zich uitleven bij de stoomcursus 
op dinsdag en/of donderdag.
Vanaf september starten er nieu-
we lessen. 
Voor meer informatie: tel. 023- 
5361009, E-mail bsjburg@zon-
net.nl. Zie ook www.balletstu-
diojacquelineburger.nl.

in een gloednieuw verhaal, want 
er is veel gebeurd sinds men An-
dy’s speelgoed heeft verlaten in 
Toy Story 2.
Andy is ouder geworden en staat 
op het punt om te gaan stude-
ren. Het speelgoed is gespannen 
en zenuwachtig, want wat gaat 
er met hen gebeuren nu Andy 
weggaat? Het speelgoed belandt 
uiteindelijk in een dagverblijf vol 
losgeslagen kinderen die niet 
kunnen wachten om met ze te 
spelen. De helden besluiten snel 
het dagverblijf te verlaten, maar 
alleen wegkomen is nog niet zo 
gemakkelijk. Ze belanden in een 
grappige ‘prison break’, met alle 
hilarische gevolgen van dien.
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Afrikaanse sferen bij WEA 
Open 30+ toernooi TVC

Nederlands kampioen skateboarden 
geeft clinics in Akersloot in Castricum
Regio - Een primeur voor de 
Jeugdvakantiecocktail: twee 
skateboard-clinics gegeven door 
Nederlands kampioen Freestyle 
skateboarden Paul Bakker. 
Op zaterdag 10 juli vindt de eer-
ste clinic plaats in Akersloot op 
de skatebaan Klaashoornlaan bij 
de jachthaven. 
De tweede clinic wordt gegeven 
op zaterdag 7 augustus op de 
skatebaan De Bloemen in Cas-
tricum. Beide activiteiten zijn van 
10.30 tot 12.00 uur voor kinde-
ren in de leeftijd van 8 tot en met 
12 jaar. In de clinics skateboar-
den worden onder meer basis-
technieken geoefend als: whee-
lies: voor en achteruit rijden, tic-
tacs: heen weer met voorwielen 

en endovers: de achterkant van 
het skateboard naar voren be-
wegen en andersom. Met deze 
nieuwe technieken kan de stap 
gezet worden naar meer dyna-
misch skateboarden! De kosten 
voor de clinic bedragen 2,50 eu-
ro per deelnemer.

Aanmelden voor de activitei-
ten kan bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, Geesterduinweg 
5 in Castricum, telefoon 0251-
656562 van maandag tot en met 
donderdag van 13.30 tot 15.00 
uur. Aan de balie kan op werk-
dagen ingeschreven worden van 
9.00 tot 10.00 uur. Voor meer in-
formatie wordt verwezen naar de 
site www.welzijncastricum.nl.
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    Schiet
de leukste, mooiste, 

ontroerendste of 

spectaculairste W.K. Foto 

en SCOOR!

Schiet
de leukste, mooiste, 

ontroerendste of 

spectaculairste WK Foto

en SCOOR!
Uit alle inzendingen worden drie winnende foto’s gekozen. 
Aan deze foto’s wordt uitgebreid aandacht besteed in 
onze weekbladen. Daarnaast maakt elke ingezonden foto 
wekelijks kans op een ereplaats in onze weekbladen!

Stuur tijdens de WK 2010 je WK foto met een korte 
toelichting en naam, adres en telefoonnummer naar: 
De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191, 
1971 HB IJmuiden of mail naar info@castricummer.nl 
of info@uitgeestercourant/nl t.a.v. WK fotowedstrijd 
en maak kans op mooie prijzen!

PRIJzENPAKKET:PRIJzENPAKKET:
WK Rondvaart in Amsterdam
Voor 15 personen, inclusief 2 drankjes
Beschikbaar
gesteld door

Luxe BBQ Pakket
Voor 6 personen
Beschikbaar gesteld door 

WK Taart met winnende foto erop
Beschikbaar gesteld door

T 0251 65 23 31

Voetbalvrouwen vieren feest
Deze voetbalfans gaan helemaal 
uit hun dak als ‘onze jongens’ 
weer een goal maken. 

Therese, Kim, Marja en Ger-
da volgen het WK voetbal op de 
voet. 

Castricum - Tennisvereniging 
Castricum organiseert van 21 tot 
en met 27 juni weer het gezellige 
WEA Open 30+ toernooi.

Door het succes van vorig jaar is 
het toernooi gegroeid, wat zich 
heeft vertaald in 30 procent meer 
inschrijvingen. Dit jaar staat alles 

in het toepasselijke thema ‘Zuid-
Afrika’ en op basis daarvan is de 
kantine sfeervol ingericht. Zowel 
voor spelers als toeschouwers 
vinden er elke dag leuke activi-
teiten plaats. Zo is er woensdag-
avond 23 juni een wijnproeve-
rij en wordt de volgende avond 
de wedstrijd Kameroen-Neder-
land op groot scherm vertoond. 
Ondertussen voorziet exploitant 
Blovo iedereen van smakelijke 
hapjes. Op vrijdag 25 juni is er 
een feestavond met disco-mu-
ziek, die voor ieder gratis toe-
gankelijk is. Op zaterdagmiddag 
26 juni wordt er om 16.00 uur 
op hoog niveau een demonstra-
tiepartij gespeeld. Daarna laten 
echte djembé-muzikanten ritmi-
sche trommelgeluiden klinken. 
De week wordt op zondag 27 ju-
ni afgesloten met finalewedstrij-
den, gevolgd door de prijsuit-
reiking. Alle reden dus om de-
ze week eens een kijkje te ne-
men op multisportcomplex ‘Berg 
en Bal’.

Samenwerkingsovereenkomst ondertekend 
Zwaartepunt van regie veiligheid op 
school van politie naar schoolbestuur
Beverwijk - De partners van 
het samenwerkingsverband ‘Vei-
lig in en om school’ hebben hun 
afspraken in een overeenkomst 
vastgelegd. Ondertekenaars zijn 
de gemeenten Beverwijk, Cas-
tricum, Heemskerk en Uitgeest, 
de schoolbesturen van het Ken-
nemer College, NOVA College, 
Bonhoeffer College, Jac. P. Thijs-
se College en het Clusius Colle-
ge, de politie Kennemerland en 

de Politie Noord-Holland-Noord, 
en bureau HALT. 
In 2009 constateerden de poli-
tie en schoolleiders in de IJmond 
dat de scholen een actiever vei-
ligheidsbeleid zouden moeten 
voeren. Dit leidde tot de oprich-
ting van de stuurgroep Veilig in 
en om school (VIOS), waarin 
schoolleiders en professionals 
op veiligheidsgebied (gemeen-
ten, Halt, politie) zitting namen. 

De stuurgroep heeft een plan 
van aanpak gemaakt, waarin het 
zwaartepunt van de regie is ver-
schoven van de politie naar de 
scholen. De nu geformuleerde 
samenwerkingsafspraken ge-
ven daar vorm en inhoud aan. 
De scholen verplichten zich on-
der andere tot het opzetten van 
een Incidentenregistratie en een 
op maat gemaakt Schoolveilig-
heidsplan. 

Uiteraard vieren ze na elke over-
winning voor Nederland uitge-
breid feest. 
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Off The Hook bij Club Zand
Castricum –  Na twee zeer suc-
cesvolle eerste edities zet Off 
The Hook haar veelbelovende 
tech-house en technoconcept 
voort op vrijdag 9 juli van 18.00 
tot 1.30 uur aan het strand van 
Castricum aan Zee in Club Zand. 
Off The Hook is een initiatief van 
drie opkomende dj’s die vonden 
dat het uitgaansleven in Castri-
cum toe was aan een upgrade. 
Zij laten Castricum en omstreken 
de kwaliteit en sfeer proeven die 
tech-house en techno met zich 
meebrengen in Amsterdam.

The Spaniard (Daniël Spanjaard), 
Ecstatic (Daan Dijkstra) en Cap-
tain Fucking Obvious (Bart de 
Winter) geven met Off The Hook 
lokale talenten een kans zich te 
laten horen op een relaxte ma-
nier. 
Off The Hook staat nu al be-
kend om haar open sfeer, waar-
bij geen sprake is van presta-
tiedruk of haantjesgedrag. Vrij-
dag 9 juli zullen onder anderen 
Locomotiv en Alex Delarge van 
het Amsterdamse TWSTd dj-ca-
fé en het beruchte technocollec-

tief Hooft, The Spaniard, Ecstatic, 
Captain Fucking Obvious, Victor 
Valucci, Mitch ft. Vee Rooster en 
Org zorgen voor het exclusieve 
Off The Hook gevoel. Niet soci-
alizen, maar zagen.
Kaarten kosten in de voorver-
koop 5,00 euro en aan de deur 
7,50 euro. Voorverkoop bij Club 
Zand, www.clubzand.com en 
Blue World, http://castricum.
blueworld.nl. 

Wie niet in de buurt woont van 
een van de verkooppunten kan 
een mail sturen naar offthehook-
info@gmail.com, dan reserveren 
zij een kaartje voor bij de deur.

Castricum - De politie gaat de 
komende tijd gerichte controles 
houden in Castricum. Aanleiding 
voor de controles zijn een aantal 
klachten van omwonenden dat 
automobilisten onverantwoord 
hard rijden op de Kleibroek, de 
Soomerwegh en de Geesterduin-
weg waardoor gevaarlijke situa-

Politie kondigt controles aan

Aangevallen in de duinen 
door een buizerd
Ik ben donderdagmiddag 17 juni om 17:00 uur gaan wandelen in de 
duinen in Castricum, op de gele route bij restaurant Johanna’s Hof. Hal-
verwege kreeg ik een klap op mijn hoofd, althans, zo voelde het. Het 
leek wel alsof iemand een steen op mijn kruin gooide. Ik schrok en zag 
een grote buizerd voor mij wegvliegen. Waarschijnlijk kwam de vogel 
van bovenaf in een duikvlucht en heeft hij mij van achteren aangevallen. 
Mijn hoofd deed pijn en het bloedde. Ik schrok en ben direct naar huis 
gegaan en heb de huisarts gebeld. Ik heb de wonden van zijn klauwen 
in mijn hoofd (kruin) staan.
De buizerd wilde waarschijnlijk zijn nest beschermen. PWN heeft borden 
geplaatst waarin zij waarschuwen voor de buizerd. Ik weet nu uit eigen 
ervaring dat deze borden zeker niet overdreven zijn. De buizerd neemt 
het beschermen van zijn nest wel erg serieus!
Robert Mantel, Uitgeest

ties ontstaan bij zebrapaden. In 
het contact met een van de kla-
gers bleek recent een tweejarig 
kind bijna overreden te zijn.

Bestuurders worden gewaar-
schuwd voor deze controles. 
Boetes kunnen oplopen tot 160 
euro.

Boete voor loslopende 
hond niet betalen
Wie denkt dat Ed Kaandorp een boete voor zijn loslopende hond in de 
duinen gaat betalen heeft het mis. En het hoeft ook helemaal niet, zegt 
hij. Want er komt vanzelf een brief van justitie waarin staat: laat maar 
zitten. Justitie bestrijdt dit.

Het is wel de ervaring van Limmenaar Kaandorp. Hij grossiert in boetes 
voor steeds hetzelfde strafbare feit. Zijn hond Sheila loopt los in het duin 
en blijft er loslopen. Hij heeft een tiental boetes liggen. Laat de bos-
wachter maar schrijven. Betalen doet hij niet. Kaandorp adviseert andere 
hondenbezitters zijn voorbeeld te volgen. Justitie seponeert toch wel.
Los daarvan is hij het volledig oneens met duinbeheerder PWN. Zijn hond 
bezorgt niemand overlast. “Weet je wie overlast geven: mountainbikers, 
Hooglanders en vossen. Mijn hond doet niets. Een konijn interesseert 
haar niet. Vogels verstoren? De meeste vogels broeden in de boom en 
mijn hond klimt niet in bomen. Het is anders als zij zou poepen op het 
pad en ik laat de poep liggen. Zo’n bekeuring betaal ik wel.”
Zijn eerste bekeuring is van 29 januari 2009. Al snel komt er een accept-
giro van 60 euro van Justitieel Incassobureau. Hij betaalt niet. De aan-
maning, waarin de boete is verhoogd tot 75 euro, laat hij rustig liggen. 
Een jaar later krijgt hij een derde brief: het openbaar ministerie ziet af 
van vervolging. “U kunt de zaak als afgedaan beschouwen.” Inmiddels 
heeft hij bericht van zijn tweede zaak: ook geseponeerd.
Kaandorp heeft wel een vermoeden wat er aan de hand is. “Dat een 
hond niet mag loslopen is helemaal niet bij de wet vastgelegd. Dat is 
gewoon een regel die PWN heeft verzonnen, zonder goede reden. De 
meeste mensen zijn gehoorzaam en betalen. Maar als je dwars gaat 
liggen, is het anders. Het OM snapt ook wel dat het geen steek houdt 
en laat het zitten.”
PWN houdt het op toeval. Volgens de woordvoerder blijkt in de prak-
tijk dat slechts twee procent de boete op een dergelijke manier weet 
te ontlopen. Ofwel, de hondenbezitters kunnen er beter niet te veel op 
rekenen.
Volgens het OM in Alkmaar is het niet waar dat justitie bekeuringen 
van boswachters niet serieus neemt. De woordvoerster spreekt van een 
technisch sepot. “De identiteit van de overtreder is in het proces verbaal 
niet goed beschreven en dan moeten wij seponeren. Want stel dat mijn-
heer tijdens de zitting zegt dat hij het niet was. Toevallig is dat twee keer 
bij hem gebeurd, maar het is zeker niet de bedoeling.”

Korenfestival Akersloot 
in 2011 zeker herhaald
Akersloot - Muziekliefhebbers 
uit Akersloot en wijde omtrek 
werden vorige week zondag ge-
trakteerd op een korenfestvial 
met tien ensembles op het Wil-
helminaplein. Groepen die be-
halve aan de zang ook aan be-
weging dachten, kregen niet al-
leen het publiek maar ook het 
podium gezellig aan het mee-
deinen. Het spits werd zondag-
middag afgebeten door Popcorn 
uit Heerhugowaard. Een van de 
nummers die Popcorn zong, was 
het swingende I’ve got the mu-
sic in me. Dat gold niet alleen 
voor de leden van dit koor. Er 
kwamen de rest van de middag 
nog negen koren het podium 
op vol jonge en iets minder jon-
ge mensen die de muziek in ie-
dere cel van hun lijf hebben. Zo-
als het eveneens uit Heerhugo-
waard afkomstige MiXXt, dat be-
staat uit negen zangeressen die 
met Go like Elijah van Chi Col-
trane en Never gonna get it van 
En Vogue bewezen dat ze kun-
nen swingen. Maar liefst drie ko-
ren uit Alkmaar gaven acte de 
presence: De Stemband, Koor en 
Co en Cheezzz!. Mezzosopraan 
Margreet Klepper, die net als 
haar man in De Stemband zingt, 
vond het leuk om de andere ko-
ren uit haar stad nu ook eens te 

zien optreden. Het organiseren-
de Aquariuskoor trad zelf ook op. 
Onder leiding van René Swart en 
begeleiding van Ester Krom en 
Wido Roorda, bracht de “thuis-
ploeg” onder meer het vrolijke 
It’s raining man van The Weather 
Girls en het romantische The Ro-
se van Bette Midler. 
Het was een gezellig evenement. 
Oude buren kwamen elkaar weer 
eens tegen en wisselden de laat-
ste nieuwtjes uit. ,,Het is een so-
ciaal gebeuren’’, stelde een be-
zoekster lachend vast. 
Organisator Rob Dekker schat 
dat er op het hoogtepunt van 

de dag zeker vierhonderd toe-
schouwers waren. “Het is ge-
woon onwijs leuk om te zien 
hoeveel mensen uit de regio be-
zig zijn met muziek en er hun ei-
gen ding van maken. Ik heb heel 
veel leuke reacties gekregen, 
van bezoekers en artiesten. Veel 
koren meldden zich vanmiddag 
al spontaan aan voor editie 2011. 
Of die er komt besluiten we of-
ficieel pas na de evaluatie maar 
het lijkt de diverse betrokken 
partijen nu al goed om door te 
gaan. Het is dus eigenlijk niet de 
vraag of we doorgaan, maar op 
welke manier.”

Jaarmarkt Limmen
Limmen - Woensdag 30 juni is 
als vanouds weer de traditione-
le jaarmarkt in Limmen. Vanaf 
15.00 uur kan eenieder weer ge-
nieten van de diverse kraampjes, 
die staan uitgestald op de Dus-
seldorperweg, Kerkweg en Vuur-
baak. De markt heeft kramen 
met onder andere kleding, leder-
waren, diverse zelfgemaakte sie-
raden en kunstobjecten en ook 

voor een hapje en een drankje 
kan men terecht. Voor de jeugd 
is er weer het klassieke stang-
hangen, georganiseerd door de 
ijsvereniging. Daarnaast zijn er 
diverse kinderattracties om even 
flink wat energie kwijt te raken 
en voor de racemonsters onder 
de kleine jeugd staan de autos-
cooters er weer. Voor de gezel-
lige zitters heeft De Vredeburg 

haar terras geopend. Ook zal 
Muziekvereniging Harmonie Ex-
celsior weer een concert ten ge-
hore brengen. Zij zullen na het 
starten van de markt op het plein 
van Drogisterij Aker vele luiste-
raars verblijden met hun muziek. 

Wie geïnteresseerd is in een 
marktkraam kan kijken op www.
lov-limmen.nl of kan terecht bij 
Drogisterij Aker, tel: 072-5053138 
of kapsalon Stuifbergen, tel 072-
5051242. 

Castricum - Zondag rond 3.15 
uur is een 41-jarige vrouw uit 
Castricum gewond geraakt aan 
haar hoofd bij een aanrijding op 

Gewond na val van brommer
de Tromplaan. Zij reed op haar 
brommer op de rotonde, daar 
raakte zij de stoeprand en ging 
onderuit. 

Een passagier, een 29-jarige 
vrouw uit Castricum, kwam met 
de schrik vrij. 
Het slachtoffer is met de ambu-
lance naar het ziekenhuis ver-
voerd.



pagina 12 23 juni 2010

Permanente bewoners van park 
Zomerweelde binnenkort dakloos
Limmen - De permanente be-
woners van de recreatiewonin-
gen van park Zomerweelde moe-
ten een ander onderkomen zien 
te vinden. Want permanent wo-
nen mag niet meer van de rijks-
overheid. “Dit wil zeggen dat wij 
elders het hele jaar door een on-
derkomen oftewel een hoofd-
verblijf moeten huren, terwijl wij 
meestal hier, in ons particulie-
re eigendom, zullen verblijven. 
En dat wij de woningen in moe-
ten nemen van andere woning-
zoekenden die niet in het bezit 
zijn van een eigen huis.” Aan het 
woord is Henriëtte, secretaris van 
Stichting Park Zomerweelde. 
In 2005 kocht Henriëtte de recre-
atiewoning om dichtbij haar drie 
kinderen en vier kleinkinderen in 
Castricum te kunnen zijn. “Zelf 
heb ik zestien jaar lang, tot aan 
mijn scheiding in 1992, in Cas-
tricum gewoond. Ik wilde graag 
terugkomen, maar ik had geen 
recht op een huurwoning in deze 
gemeente. Mijn sociale en maat-
schappelijke leven speelt zich 
af in Castricum. Ik pas enke-
le dagen per week op de klein-
kinderen, zodat de ouders kun-
nen werken. En in tijden dat ik 
ziek ben, kan ik rekenen op hun 
mantelzorg. Wij steunen elkaar, 
zoals het hoort.”
Meer dan de helft van de 22 
huisjes van het park wordt 

noodgedwongen permanent be-
woond door het steeds nijpender 
wordende woningtekort in de re-
gio. “Het gros wegens echtschei-
ding en anderen, veelal gepensi-
oneerden, die jaarlijks in het bui-
tenland overwinteren zonder dat 
zij dat onderkomen als hoofdver-
blijf zien. Twee eigenaren hebben 
een hypotheek gekregen bij aan-
koop van hun huisje, want voor 
de belasting is het hun hoofdver-
blijf. Wij staan allen ingeschreven 
in de Gemeentelijke Basis Admi-
nistratie van Castricum. De huis-
jes worden door een of twee per-
sonen bewoond, vele door de ei-
genaren zelf en vier huisjes zijn 
langdurig verhuurd aan mensen 
in echtscheiding die een huis 
nodig hebben om hun zaken 
te regelen. Want echtscheiding 
noch dakloos zijn is een reden 
voor een huururgentieverklaring. 
Ons park heeft dus een belang-
rijke sociale functie, die nu op-
eens teniet wordt gedaan door 
bureaucratie. Een bureaucratie 
die volkomen voorbijgaat aan de 
menselijke factoren en het huur-
woningentekort.”
Peter Verduin heeft namens de 
fractie PvdA vragen gesteld aan 
het college over de beëindiging 
van permanente bewoning van 
de recreatiewoningen in de kern 
Limmen. “Castricum heeft zo’n 
150 recreatiewoningen. Er is lan-

delijk berekend dat voor de te 
voeren juridische procedure veel 
uren, gemiddeld 281 uur, nodig 
zijn per geval. Dit gaat dus veel 
geld kosten en dat heeft de ge-
meente niet. De gemeente heeft 
de mogelijkheid het bestem-
mingsplan aan te passen, zodat 
in bepaalde gevallen permanent 
wonen in recreatiewoningen wel  
is toegestaan. Daar zijn wij voor-
stander van.” Pogingen van Hen-
riëtte en het parkbestuur om het 
bestemmingsplan aan te laten 
passen bij de gemeente, liepen 
tot nu toe op niets uit. “Telefo-
nisch kreeg ik te horen dat het 
antwoord nee was. Het schrij-
nende is dat geen wethouder of 
juridisch medewerker het park 
heeft bezocht om zich op de 
hoogte te stellen van de situatie. 
Waar kunnen wij heen met 115 
reacties op een geadverteerde 
woning en zeven jaar wachttijd? 
Onze recreatiewoning verkopen 
is een wrede en bovendien on-
haalbare optie. Een huisje op ons 
park staat al ruim een jaar tever-
geefs te koop. De verantwoorde-
lijkheid voor de gevolgen van het 
tot nu toe gevoerde gedoogbe-
leid ligt bij de gemeente. Wij ver-
zoeken om een wijziging van het 
bestemmingsplan in recreatief 
wonen/permanent wonen toe-
gestaan, want deze situatie ont-
wricht ons leven.”

Groot assortiment potten van kiezel en leisteen

Wondermooie Sis Sit stoelen nu 
te koop bij De Steigerzolder

Akersloot - Hans en Marian van 
der Eng hebben het assortiment 
van De Steigerzolder flink uitge-
breid en dat is een hele aanwinst 
in de regio. De prachtige Sis Sit 
stoelen zijn nu gewoon te koop 
in Akersloot! Daarnaast is er nu 
een grote sortering terraspotten 
ingekocht, in verschillende afme-
tingen, die gemaakt zijn van kie-
zels of van leisteen. Ook nieuw 
is dat de webwinkel is geopend, 
waardoor men niet eens de deur 
uithoeft om deze prachtige arti-
kelen in huis te halen. 
Sis Sit eetkamerstoelen worden 
gemaakt in een bedrijf in Tuit-
jenhorn en kregen al volop aan-
dacht in de woonmagazines en 
tijdschriften. Want de ontwer-
pen zijn opvallend mooi. De eet-
kamerstoelen zijn onbehandeld 

verkrijgbaar, in antiek-wit, -zwart, 
-grijs en -taupe. Er zijn modellen 
met armleuningen en zonder en 
de stoelen met een stoffen zit-
ting worden standaard geleverd 
met crèmekleurig katoen. “Maar 
een andere stof is ook mogelijk 
hoor”, zegt Marian.
En dan de sortering terraspot-
ten die is uitgebreid. Gemaakt 

van natuurlijke kiezels of lei-
steen hebben zij een stoer uiter-
lijk. Door het natuurlijke karakter 
passen deze potten heel mooi in 
een landelijke groene tuin, maar 
ook op een strak vormgegeven 
terras. Ze zijn er van klein tot 
groot en in verschillende vormen, 
zoals rond of cilindervormig. Ook 
is er een fontein van het na-
tuursteen gemaakt en houders 
voor waxinelichtjes. Populair zijn 

ook de waskommen van Chi-
nees hardsteen die in verschil-
lende maten worden verkocht. 
Hans: “De hardstenen waskom-
men zijn zeer fraai in combinatie 
met hout. Men kan zelf een was-
tafel ontwerpen, of dit door ons 
laten doen.”
Waar De Steigerzolder zich in het 
bijzonder heeft gespecialiseerd 
is het ontwerpen en maken van 
meubels van steigerhout. Er is 
een groot assortiment te zien in 
de showroom en op de website, 
men kan een ontwerp laten ma-
ken of met eigen ideeën naar de-
ze vakman gaan. “Ook voor spie-
gels kan men bij ons terecht. We 
kunnen de spiegels in heel veel 
vormen en maten maken.”
Op de website van De Steiger-
zolder kan men kiezen voor de 
link webwinkel en dan rechts 
een groep selecteren. De Stei-
gerzolder is te vinden op de 
Molenlei 18b in Akersloot, tel.: 
0251-310143 of 06-53229143. 
Openingstijden showroom: vrij-
dag en zaterdag van 10.00 uur 
tot 17.00 uur. Bellen voor een af-
spraak kan ook. De webwinkel is 
natuurlijk altijd open. Kijk hier-
voor op www.desteigerzolder.nl.

De VrijeLijst bepleit losloopzone 
voor honden over de Zanderij
Castricum - De VrijeLijst wil be-
werkstelligen dat de twee wan-
delpaden ten noorden en zui-
den van de Zanderij, waar geen 
aanlijngebod geldt voor honden, 
met elkaar verbonden worden. 
Zo ontstaat er een wandelpad 
van ruim twee kilometer waar 
hondenbezitters hun huisdieren 
vrij kunnen laten bewegen. Te-
vens zou in het noordelijk deel 
van de Zanderij, direct grenzend 
aan Bakkum, in een stukje bos-
gebied een losloopzone van on-
geveer 10 hectare kunnen wor-
den aangewezen. 

De VrijeLijst brengt deze ge-
dachte donderdag in bij de ver-
volgdiscussie met de gemeen-
teraad over de toekomst van de 
Zanderij.
Vorige week is een door 1000 

Castricummers getekende pe-
titie voor een vrij losloopgebied 
voor honden aangeboden aan 
PWN. Hierop verwees PWN ma-
nager J. van Mourik naar de mo-
gelijkheid om een zone te vin-
den in een gebied dat niet valt 
onder de strenge flora- en fau-
na wetgeving van Natura 2000. 
Voor zover Van Mourik kan na-
gaan geldt voor het noordelijk 
deel grenzend aan de Zanderij 
geen Natura 2000 en is interes-
sant om te bezien of de grond-
eigenaren in deze strook mede-
werking aan de losloopzone wil-
len geven.
De VrijeLijst wil voor de aanwij-
zing van een losloopzone don-
derdag de reacties peilen bij de 
andere fracties in de gemeente-
raad en vraagt een reactie aan 
het college van B en W. 

Het wandelpad en de beoogde losloopzone in het bosgedeelte tussen 
Bakkum en de Zanderij.

Sportief netwerkevene-
ment ‘Goed Contact’
Heemskerk - Dinsdag 29 juni 
van 17.00 uur tot circa 20.30 uur 
is er een unieke kans om een 
kijkje achter de schermen te ne-
men in de waterfabriek van PWN 
te Heemskerk. 
Dit is een plaats waar gewoon-
lijk geen bezoekers worden toe-
gelaten, maar voor Goed Contact 
gaan de deuren open. Onder lei-
ding van een deskundige fietst 
men vanaf de Hoep langs de wa-

terwingebieden naar de water-
fabriek in Heemskerk. Na ont-
vangst is er een korte film te zien 
over de waterwinning en een 
toelichting. 
Hierna volgt een rondleiding 
achter de schermen en is er nog 
tijd voor te netwerken. Voor meer 
informatie of aanmelding (leden-
prijs is gratis, niet-ledenprijs is 
10 euro) kijk op www.goed-con-
tact.nl.
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Toonbeeld presenteert aantrekke- 
lijke serie ‘Concerten op Zondag’
Castricum - Al jaren wordt, in 
een zeer gevarieerd programma,  
zes maal een ‘Concert op Zon-
dag’ georganiseerd door Toon-
beeld, de stichting voor kunst-
zinnige vorming in Castricum. 
Deze concerten, met wereldmu-
ziek en klassieke muziek, wor-
den uitgevoerd door gerenom-
meerde ensembles die regel-
matig op de grote podia zijn te 
beluisteren. Met Ierse, Turkse, 
Zuid-Amerikaanse en Klezmer-
muziek belooft het ook komend 
seizoen een aantrekkelijke se-
rie te worden. Een grote varia-
tie aan instrumenten en stijlen. 
En op veler verzoek nogmaals in 
Castricum Maria de Fatima met 
de Fado.
Komend seizoen start de serie 
op zondag 19 september met de 
groep Fling die Ierse muziek ten 
gehore zal brengen. Op 17 okto-
ber staat de Turkse tango cen-
traal met de groep Tombaz.

Op 14 november zal Peter van 
Trigt een muzikale lezing houden 
over de Sint en zijn helpers.
Op 21 november kan men genie-
ten van het pianospel van Maria 
van Pommeren.
Op 23 januari wordt de serie her-
vat met Zuid-Amerikaanse mu-
ziek op gitaar door Izhar Elias & 
Michiel Hollander. Omdat het vo-
rig optreden van Maria de Fati-
ma een groot succes was, zal zij 
op 20 februari haar rentree ma-
ken in Castricum.
De serie wordt op 20 maart afge-
sloten met Klezmermuziek door 
Vilde Katshke.
De concerten beginnen steeds 
om 11.30 uur en eindigen rond 
13.30 uur . Alleen de lezing be-
gint om 15.00 uur. Zie ookwww.
toonbeeld.tv. 
Voor inlichtingen en/of abonne-
menten/toegangskaarten: toon-
beeld.concertopzondag@gmail.
com.

Viering zilveren jubileum met reünie en concert

Connection heeft na 25 jaar nog 
niet ingeboet aan enthousiasme
Castricum – Het Castricum-
se koor Connection bestaat 25 
jaar. Connection startte in 1985 
als jongerenkoor, maar ‘jonge-
ren’ moest een aantal jaar gele-
den toch echt geschrapt worden 
uit de naam. Nu is het gewoon 
Connection, hét koor. Eén ding is 
echter in al die jaren niet veran-
derd; het enorme enthousiasme 
van de koorleden.
Connection heeft in 25 jaar flink 
naam gemaakt in Castricum en 
omstreken, want de jongeren 
van La Libra, de jongerensoos 
waar het koor was opgericht, 
waren ambitieus. Al in de eerste 
jaren van het bestaan werd Je-
sus Christ Superstar op de plan-
ken gebracht en daarmee werd 
meteen de toon gezet. Regelma-
tig waren er grote producties, 
zoals Godspell, opnieuw Jes-
us Christ Superstar, From a Dis-
tance en natuurlijk verschillende 
kerstconcerten.

Rolien
Niet alleen Connection viert een 
jubileum, dirigente Rolien Ei-
kelenboom staat ook al 25 jaar 
voor het koor. Ze was net vers 
van het conservatorium toen lid 
van het eerste uur Jan Graaf-
land haar belde met de vraag of 
ze een koor wilde dirigeren. Dat 
werd een ‘ja’, niet wetende dat 
ze een kwart eeuw later en een 
paar rimpeltjes rijker nog steeds 
om de week zou repeteren met 
deze groep inmiddels zeer oude 
jongeren.
Eén van de handelskenmerken 
van Connection is het enorme 

enthousiasme dat de koorleden 
uitstralen tijdens een optreden. 
En dat is ook één van de verdien-
sten van Rolien, die haar enthou-
siasme overbrengt op het koor

Feest
Een jubileum kan natuurlijk ook 
niet voorbij gaan zonder feest en 
omdat het een bijzonder jubile-
um is, viert Connection het drie 
keer! Op 26 juni is er een feest 
waar ook de oud-leden voor uit-
genodigd worden, een soort re-
unie dus. Begin september gaat 
het hele koor een weekeindje 
naar Groningen, waar wordt op-
getreden voor het goede doel en 
18 en 19 december zijn er twee 
jubileumconcerten die geheel in 
het teken staan van kerst. Kerst-
mis is bewust gekozen, omdat 
Connection in de loop der jaren 
een enorm kerstrepertoire heeft 

opgebouwd. Voor deze speciale 
gelegenheid treedt het koor op 
met Mariëlle Koeman en het Jos 
van Beest Trio. Late night jazz 
van topniveau en dat weten niet 
alleen de vaste bezoekers van 
Jazz in Bakkum, maar ook de 
grote schare fans in Japan. De 
titel van het concert is dan ook 
All That Christmas Jazz.

Reünie
Er zijn door Connection al veel 
oud-leden uitgenodigd voor de 
reünie op 26 juni, maar de feest-
commissie heeft niet alle adres-
sen kunnen achterhalen. Wie 
ook lid is geweest van Connec-
tion of wie iemand kent die lid 
is geweest, maar geen uitnodi-
ging heeft ontvangen, kan op de 
website van het koor kijken voor 
meer informatie: www.connec-
tion-hetkoor.nl.

Een repetitie van Connection in de jaren ’80; grote brillen waren toen 
nog in de mode.’

Positief rekeningresultaat 
2009 gemeente Castricum
Castricum - De gemeente Cas-
tricum heeft het boekjaar 2009 
met een positief rekeningresul-
taat afgesloten.

Het college stelt de raad voor om 
in te stemmen met een resultaat-
verdeling waardoor bedragen 
gereserveerd zullen worden voor 
aanwending van budgetten voor 
riolering, voor onderwijshuisves-
ting en de WMO in 2010.

Het totaal van deze resultaatver-
deling beloopt een bedrag van 
7.115.583 euro zodat er na toe-
passing van regelgeving en in-
stemming met het voorstel re-
sultaatverdeling een positief be-
drag van 79.410 euro kan wor-
den toegevoegd aan de Algeme-
ne Reserve.
De jaarrekening wordt donder-
dag 1 juli ter besluitvorming aan 
de raad voorgelegd.

Inschrijving Timmerdorp 
Limmen bij Conquista
Limmen - Op zaterdag 26 juni 
kan er worden ingeschreven voor 
het Timmerdorp Limmen. Van 
10.00 tot 12.00 uur kunnen de 
inschrijfformulieren worden in-

geleverd bij Conquista, dan dient 
ook het inschrijfgeld (20 euro) te 
worden betaald. Het timmerdorp 
is er voor alle kinderen uit Lim-
men die afgelopen schooljaar in 

groep 5 ,6, 7 of 8 zaten, het vindt 
dit jaar plaats van 16 tot en met 
20 augustus. 

Voor alle informatie omtrent het 
timmerdorp en het inschrijven 
zie www.conquista.nl. Daar kan 
men ook het inschrijfformulier 
downloaden. Ook hulp is nog 
welkom. Wie bereid is om tij-
dens de timmerweek een hand-
je te helpen kan zich aanmel-
den via een apart formulier dat 
op school aan de kinderen uitge-
deeld is. Het formulier is ook te 
downloaden van de website. 

Castricum - In de nacht van 
dinsdag op woensdag 16 juni 
werd de brandweer gealarmeerd 
voor een binnenbrand aan de 
Korte Cieweg. Buurtbewoners 
hadden vlammen gezien bij een 
appartement gelegen op de der-
de bouwlaag van een kleine flat. 
Bij aankomst bleek het te gaan 
om een brand die woedde op 
het balkon van het appartement. 

Brand op balkon De brandweer kon het vuur dat 
woedde in een paar zakken af-
val snel blussen. De schade was 
echter aanzienlijk, de ramen 
van het appartement waren ge-
sprongen en het kozijn was in-
gebrand. De rook was de wo-
ning binnen getrokken en hier 
was sprake van flinke aanslag. 
Over de oorzaak van de brand 
tast de brandweer in het duister. 
De schade was dusdanig dat de 
bewoner de nacht elders heeft 
doorgebracht, de volgende dag 

is een schoonmaakbedrijf bezig 
geweest om de roetaanslag in de 
woning te verwijderen.

Donderdagmorgen heeft de 
brandweer een jonge kat van 
de nok van een woning aan de 
Boogaert bevrijd.
Het jonge katje was tot eenzame 
hoogte geklommen en jammer-
de al geruime tijd vanaf zijn een-
zame positie, hetgeen een van 
de bewoners deed besluiten de 
brandweer te waarschuwen.
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Finkers St. Jorismis in 
rk kerk van Uitgeest
Uitgeest - De werkgroep Kerk 
in Beweging is er in geslaagd 
om de St Jorismis, gecompo-
neerd door Herman Finkers naar 
Uitgeest te halen. De mis wordt 
op een schitterende, professio-
nele wijze uitgevoerd door een 
Projectkoor van 75 mensen. Het 
belooft een zeer bijzondere vie-
ring te worden met een inter-
nationaal karakter. Herman Fin-

kers is een bekende cabaretier. 
Minder bekend is het feit dat hij 
componeert. Zijn passie voor het 
gregoriaans maakt dat hij voor 
zijn eigen bruiloft in 1990 de la-
tijnse gezangen van nieuwe mu-
ziek voorzag. Het is de St. Joris-
mis gaan heten. Het was de be-
doeling dat het uitvoeren van de 
mis beperkt zou blijven tot zijn 
trouwen, maar daar is het niet bij 

gebleven. In de loop van de ja-
ren erna wordt de mis door di-
verse koren in het land ingestu-
deerd en uitgevoerd. Dit tot blij-
de verrassing van Herman zelf. 
In de regio Waterland heeft het 
Projectkoor St. Jorismis de hand-
schoen opgepakt.
Het koor werd speciaal opgericht 
om een bijdrage te leveren aan 
de viering van Purmerend 600 
jaar stad in 2010. Gekozen werd 
voor die mis van Herman Finkers. 
Na een oproep in verschillende 
bladen najaar 2008 zijn er nu on-
geveer 85 leden. Waarvan een 
groot aantal van buiten Purme-
rend. Onder leiding van de en-
thousiaste dirigent Joep van der 
Oord werd begonnen met de re-
petities. Met veel enthousiasme 
is er gewerkt aan de St. Jorismis. 
Ook het Panis Angelicus en Ave 
Maria van de hand van Herman 
Finkers zijn ingestudeerd.
Voorgangers zijn: Deken A.M. 
Cassee met zijn Vietnamese 
vrienden Deken Vien en Pastoor 
Vuong. De St. Jorismis is op za-
terdag 26 juni in de rk kerk aan 
de Langebuurt. Aanvang 19.00 
uur. Entree vrij.

Bewogen jaar voor SurpriSing
Uitgeest - Popkoor SurpriSing 
sluit binnen enkele weken het 
seizoen af. Het is een bewogen 
jaar geweest. In september is de 
hele groep naar Hongarije ge-
weest, waarbij het optreden op 
het wijnfestival in Budapest een 
hoogtepunt was. In 2010 heeft 
het koor elke maand opgetreden 
en zijn ze voor de eerste keer be-
oordeeld door een jury tijdens 
het Nederlands Koor Festival in 
Amsterdam. Het seizoen wordt 
afgesloten met twee optredens 
in de regio. Op 26 juni is het koor 
te horen op het Midzomerfes-
tival in Uitgeest. Popkoor Sur-

priSing zingt om 19.30 en 20.30 
uur zomerse hits van toen en nu. 
Het festival is vrij te bezoeken in 
de nieuwbouwwijk aan de Dar-
se. Michael van Breemen zal di-
rigeren. Op 3 juli doen ze mee in 
een vrolijke stoet schepen over 
de Zaan bij Zingen op de Zaan. 
Hier staan ze samen met een an-
der koor op een schip en varen al 
zingend de Zaan af. Brenda Stolk 
coacht ze daar. Lukt het niet om 
op een van deze dagen naar het 
koor te komen luisteren, dan kan 
men ze na de zomervakantie ho-
ren op de korendag in Zandvoort 
op 18 september. 

‘Zorg en Tuin’ is thema 
van de Open Tuinendag
Uitgeest - Zondag 27 juni is er 
een Open Tuinen dag aan de Ho-
geweg 66, 70 en in de ‘Barg’. De-
ze zijn opgenomen in de route 
van Groei en Bloei.

Het thema van de Open Tuinen 
dag is dit jaar: ‘Zorg en Tuin’. 
Daarbij kunnen mensen kennis 
maken en informatie verkrijgen 
over de zorgtuin. 

Dit najaar wordt er op deze lo-
catie een zorgtuin gestart. Er is 
een PowerPoint-presentatie van 
‘Het landje van Tingeling’ in Bak-
kum en er is divers foldermateri-
aal verkrijgbaar van andere zor-
ginstellingen.
Op deze dag zijn er als vanouds 
diverse activiteiten op de tuinen. 
Zo is er bloemsierkunst, zijn er 
zaden en jonge planten, siera-
den, tassen en cadeaus. ‘De Mi-
lieuvriendelijke Tuin’ is aanwe-
zig met onder andere groente en 
boeketjes, zijn er jams en chut-
neys. 
CREA-SIG exposeert met schil-
derijen en er zijn een aantal fo-
to’s van de tuin. Er is een pr. 
kraam van de POMologische 
Vereniging N-H. De Bijenvereni-
ging Uitgeest is vertegenwoor-
digd, de Theetuin is open en de 
moestuin en bloementuin zijn te 
bezichtigen. De tuinen zijn open 
van 11.00 uur tot 17.00 uur. Meer 
informatie tel: 0251-315033. Paper Plane in de Balken 

tijdens kermis Uitgeest
Uitgeest - Paper Plane treedt op 
tijdens de kermis Uitgeest bij ca-
fé De Balken. Aanvang 21.00 uur, 
toegang gratis. Paper Plane, met 
de in het oog springende zanger 
Arne Meintjens, zet sinds jaar 
en dag elk podium in Nederland 
op z’n kop met dampende lied-
jes. Een toegankelijk repertoire 
en een flinke dosis humor voe-
ren hierbij de boventoon. Ieder 
optreden is een feest der her-
kenning waarbij het publiek ac-
tief wordt betrokken. Zingend, 
stampend en hossend wordt de 
band begeleidt, het zogenaam-
de ‘hompen’. Het mag duide-
lijk zijn, een optreden van Paper 
Plane is een belevenis, een tour-
tocht langs hits van de afgelopen 
40 jaar.
De vorig jaar uitgebrachte cd 

‘Picture this’ heeft de band geen 
windeieren gelegd.

De opvolger van de (uitverkoch-
te) ‘go for it’ cd werd zeer goed 
ontvangen en vond tot ver buiten 
de landsgrenzen aftrek. Op zo-
wel regionale als nationale zen-
ders kregen de heren air play.
De band behaalde dit jaar de co-
verband finale van Radio 538 en 
scoorde een notering in de Ra-
dio 2 cover Top2000.
Volgens critici is er met de ‘pic-
ture this’ CD een enorme stap 
naar volwassenheid gezet en 
kijkt men reikhalzend uit naar de 
volgende schijf. Van de ‘picture 
this’ cd zijn inmiddels de laatste 
exemplaren in omloop.
Voor meer informatie over de 
band zie www.paperplane.

Laatste jeugdviswedstrijd
Uitgeest - Maandag 21 juni was 
alweer de vierde en laatste vis-
wedstrijd van de jeugdcompeti-
tie 2010. Deze laatste avond was 

wederom druk bezocht met 27 
enthousiaste hengelaars. Onder 
een heerlijk zonnetje wist bij-
na iedereen wel een leuk visje te 

vangen. Hier en daar leverde dat 
verrassende standen op.
De wedstrijduitslag was als volgt: 
op de eerste plek Stefan Schram 
met 187 cm, tweede was Sten 
Houthuyzen met een totaal van 
118 cm en derde was Thomas 
Heesbeen met 111 cm. 
De laatste wedstrijd bracht nog 
enkele wijzigingen in het eind-
klassement. Remco Schram wist 
dit jaar de eerste plaats te be-
machtigen met een totaal van 
390 cm. De tweede plaats was 
voor Thomas Heesbeen met 328 
cm. 
Tot slot was de derde plek voor 
Sten Houthuyzen met 314 cm. 
Volgend jaar zal er opnieuw een 
viscompetitie voor de jeugd wor-
den georganiseerd, nadere infor-
matie zal te vinden zijn in de Uit-
geester Courant, bij supermark-
ten, basisscholen, bibliotheek en 
Rentenaar. 
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Castricum - Gijs en Karlijn Vermeulen van het Jac. P. Thijsse College en op de foto links vooraan te zien, 
zijn allebei geslaagd voor respectievelijk havo en mavo. De vlag met twee schooltassen ging natuurlijk uit, 
maar ook de berg fietsen voor het huis verraadde dat het feest was. Het bleef donderdag dus nog lang on-
rustig op Plantenhove .

Geslaagden op het 
Jac. P. Thijsse College
Mavo
Akersloot: Roos van Baar, Joop 
Berkhout, Koen van der Eng, Li-
sanne Filbri, Kjeld Hekelaar, Joost 
Pepping, Loïs Stam, Jory Swart. 
Castricum: Bastiaan van den 
Akker, Sylvani Ammeraal, Jona-
than Baars, Thomas van Bakel, 
Jeroen Baltus, Kayleigh Beste-
man, Kim Bosman, Rachel Brand, 
Job Bruijnen, Liselore Bus, Bas 
Castricum, Maya Dekkers, Kris-
ta Delvoije, Joris Dijkstra, Priscil-
la Drost, Anne Duijn, Mick van 
Duist, Britt van den Eeckhout, 
Oscar Esser, Charlotte Fens, 
Sammy Gons, Roan Graas, Alex 
Groentjes, Luuk Groot, Allan Hol-
lenberg, Dennis IJsendijk, Mon-
roe Jansen, Reinaud Kloprogge, 
Emma te Kolste, Martijn Koning, 
Jochem Kuijs, Anne Laan, Meg-
gie Limmen, Lex de Moel, Romy 
Reijnders, Silvia van Rijn, Bas de 
Ruijter, Terry Schram, Mark Ser-

lijn, Greg Silberstein, Marjolein 
Spil, Aldair Strijder, Frank Stu-
vel, Nick van de Ven, Stijn Ven-
del, Karlijn Vermeulen, Kyra Ver-
meulen, Dieuwertje Vermij, Bas 
de Waard, Barry Webster, Es-
mee van Weenen, Sabine Wendt, 
Jesse Wijgman, Maaike Willems, 
Inge Wölcken, Sarina van der 
Woude, Ayla van der Zaken, Pe-
tra Zonneveld, Merel Zoontjes. 
Egmond aan den Hoef: Jeany 
Dignum, Joey Richardson.
Egmond Binnen: Vincent Bra-
kenhoff, Anna de Groot, Iris Lut-
tik, Gijs Weijers, Teun Weijers.
Heemskerk: Lonneke Ensel. 
Heiloo: Lianne Barnhoorn, Ju-
liette Beentjes, Evi Boekel, Do-
minique van den Burg, Dionne 
Cats, Sem Groefsema, 
Daan Jansen, Lisa Jongerius, 
Merijn Kloosterman, Marleen 
Metzelaar, Ziènna Neles, Ian 
Nieuwland, Kelly Pieters, Iris Rijs, 

Moran Roelfs, Sam van Schilt, 
Vera Schotsman. 
Limmen: Niels Duin, Tessa 
Groot, Roxan Hendriks, Mats 
Kool, Jip de Kort, Joyce Mous, 
Ruben van Rij, Joey Schaaf, Els 
Veldman. 
Uitgeest: Sofie Thomasse, Roos 
van Yperen. 

Havo 
Akersloot: Jordi Bos, Ilona 
Broersen, Cliff Ellsworth, Diede 
van der Eng, Sjoerd van der Eng, 
Inge Hommes, Nick Hommes, 
Stan Kaandorp, Tess Kaandorp, 
Erwin Krom, Justine Olgers, Ben 
Richardson, Luuk Roorda, Siet-
se Sander Sven Soeterbroek, Ro-
win Wever. 
Castricum: Jeffrey Admiraal, 
Wendy Admiraal, Farah Al Shai-
bani, Jorne Antoni, Felix van 
Balgooi, Melissa Beems, Sop-
hie Beems, Merlijn Blekemo-
len, Charlotte Boekhoudt, Lisan-
ne Bouman, Charlotte Bouwer, 
Bente Breedveld, Lara Breet-
veld, Kelly de Bruijn, Frank van 
Delden, Nina Derriks, Mikki van 
Diepen, Jonna van Duuren, Su-
zanne Eelman, Emy Gaarthuis, 

Erica Gijzen, Janick de Graaf, 
Maya de Graaf, Maud Grefte, Lu-
cas de Groen, Hilde Gruis, Jamie 
Harmsen, Max Hasenaar, Jan-
neke Heijmans, Joyce Hemmer, 
Diederik Hillen, Bonnie van der 
Himst, Mandy van der Himst, Ri-
co Hoogenboom, Aram Hovane-
sjan, Jitse Huisinga, Isabelle Ja-
ger, Lieke Janszen, Max Jurgens, 
Jort Kaandorp, Ruben Kamst, 
Steef Kapr, Maarten Karsen, 
Chris Kiel-Clayton, Maarten Kok, 
Maura Krom, Rebecka Kuijs, 
Koen Lammertse, Charlot-
te Leitner, Stephanie Leve-
ring, Kris Liefting, Mascha Lief-
ting, Samara van der Park, Sa-
bine Maalman, Armin Men-
ting, Michael Ooms, Gijs Ooster-
veld, Tom Oreel, Liëla Papôt, Mit-
chell Quitz, Eva Reekers, Lisan-
ne Retèl, Susanne Roobeek, Jas-
per Rutgers, Jarno van der Saag, 
Sven van de Sanden, Mart Schijf, 
Milan Schneider, Folkert Schoorl, 
Casper Snijders, Sara Spil, Bart 
Steenman, Britt Stuifbergen, Ta-
ko Tabak, Rosa Tervoort, Anabel 
van Toledo, Sophie Touber, Laura 
Treffers, Robbert Tromp, Annabel 
Vaessen, Michelle Vasquez, Ro-
mée Veldhuis, Xanthe Veldhuis, 
Sjors Verhagen, Gijs Vermeu-
len, Iris Visser, Max Visser, Jon-
ny de Vries, Bjørn Water, Sebas-
tiaan Weber, Rienk de Weerd, Jo-
ris de Weers, Renée Witte, San-
der Zonjee. 
Egmond aan den Hoef: Jade 
van der Pol. 
Egmond Binnen: Denise van 
den Berg, Arend Swart, Michel-
le Zandbergen. 
Heemskerk: Nick Fatels, Denise 
Kortekaas, Tyas Paulissen. 
Heiloo: Charlotte Barnhoorn, 
Lars Beerepoot, Melissa Beers, 
Jerôme le Belle, Maarten Belle-
kom, Marije Brinkhorst, Sharissa 
Disseldorp, Ivan Eugster, Wes-
sel Gras, Jean-Paul Helderman, 
Max Hoetjes, Anouk Karels, Sa-
fiera Kho, Mylon Korteweg, Kim 
Kraakman, Paulo Kuyper, Jeroen 
Leeuwendal, Marloes van Leijen, 
Daan Maart, Laura Manshande, 
Nienke Melgers, Lisa Morandi, 
Wouter Nanne, Hans van Noor-
loos, Danny Panis, Daan Pee-
ters, Kevin van Schenk Brill, Jo-
lien Scholtz, Juliette Smit, Kevin 
van Velzen, Lisa Vreeburg, Frits 
de Vries, Alex op de Weegh, Cas-
per Wesselingh, Jolijn Zwart. 

Limmen: Kevin Bakker, Me-
rije Baltus, Bart Beentjes, Tho-
mas van den Berg, Thomas Dek-
ker, Menno Frerks, Anouk Geut-

jes, Joris Hendriks, Sean Kaan-
dorp, Annemiek Kabel, Tessa 
Koot, Amber Kraakman, Melisa 
Kumas, Niels Mous, Ciska Pep-
ping, Lars Pouw, Francis Valke-
ring, Joris Veldt, Joris Vink, An-
gela van der Voort, Mark Wokke, 
Olga Zomerdijk. 
Uitgeest: Femke Beeksma, Deb-
bie Buur, Marit Thomasse, Jelle 
de Wolf. 

Vwo 
Akersloot: Sara Brandjes, Breg-
je Hekelaar, Hardy Hekelaar, Es-
mee Kooijman, Simone Oud, Tai-
ana Sibilo, Lily Sombroek. 
Alkmaar: Eline Deen. 
Castricum: Rutger Balm, Hidde 
Bleijendaal, Max Boersma, Fleur 
Bouman, Heleen van Dongen, In-
ca van der Eng, Claire Filbri, Joe-
ri de Graaf, Jon de Graaf, Hes-
ter Groen, Maarten Groen, Petra 
van Hees, Lieke Hendrikse, An-
na Kaal, Tessa Kooiman, Jeroen 
Masker, Jochem van der Meer, 
Maarten van Nijendaal, Melin-
da Nooij, Rosanne Opheikens, 
Menno Peters, Dionne Pierneef, 
Thijs Polak, Glenn Potvliet, Lisan-
ne Reijnders, Bart Schalkoort, 
Leon Schoonderwoerd, Thomas 
Spaargaren, Brigitta Struijken-
kamp, Luuk Vermeulen, Melissa 
Vink, Tamieck van Vuuren, Roos 
ten Zeldam, Shanna Zwart. 
Egmond aan den Hoef: Kelly 
de Groot, Roy Groot, Angèl van 
de Reep. 
Egmond Binnen: Jim Zentveld. 
Heemskerk: Claartje Leijten. 
Heiloo: Kaj Althuis, Alessio Bart, 
Eline Beentjes, Mats Boekel, Flo-
ris den Boer, Stèphanie de Boer, 
Jelte Bosgra, Milco Breed, Ar-
melle van den Burg, Emil Elfar, 
Nanda Flens, Michelle Geesken, 
Jan Erik Guit, Marloes Hoekstein, 
Doortje van Ingen, Milan Kolster, 
Merel Laagland, Rianne Laan, 
Timo Lesterhuis, Joost Ligthart, 
Anna Movsesjan, Annelot van 
Nass, Michelle Nederveen, Abel 
Neering, Michelle Nieuweboer, 
Flora Oudeboon, Linsey Perre, 
Roy Poelstra, Paul Ramler, Dani-
que Rietveld, Bo Schoonhoven, 
Mikki Sindhunata, Sabina Stam, 
Koen de Vries, Sierd de Vries, Si-
mon de Wildt, Lisanne Witlam, 
Lisanne de Witte, Martijn IJtsma. 
Limmen: Joep Appelman, Lisa 
Groot, Irene Klaver, Maikel Koot, 
Leonie Madder, Anne Metselaar, 
Kevin Min, Nienke Olling, Floris-
Jan van Zanten. 
Uitgeest: Maarten Admiraal, 
Marieke Boergonje, Jasper Wes-
selman. 

Feestvreugde op het 
Bonhoeffercollege
Castricum - Veel blijde ge-
zichten op het Bonhoeffercolle-
ge nu de examenuitslagen van 
het eerste tijdvak binnen zijn. 
Het Bonhoeffercollege is trots 
op zijn leerlingen die een prach-
tige prestatie hebben neerge-
zet. Er wordt nog even geduimd 
voor enkele herkansers, die nog 

een keer de examenzaal in moe-
ten. Men gaat ervan uit dat bin-
nenkort ook voor hen de vlag uit 
kan!  Nu al geslaagd zijn

Mavo
Akersloot: Sander Bolhuis, Sop-
hie de Ligt.
Assendelft: Thyra de Groot.

Castricum: Anne Baars, Martijn 
Beerse, Syl Castricum, Marissa 
Cornelisse, Tom Hiddleston, Le-
vi Kotten, Maxime Meijne, Nien-
ke Ottens, Wout Singerling, Sam 
Spaan, Erwin Vosse, John de 
Winter, Tom Zandbergen, Rutger 
Zijlstra.
Egmond Binnen: Michiel 
Dijkstra, Stefanie Knijn, Tom Le-
vering, Bart Lute, Silvia van de 
Reep, Don Valkering.
Heemskerk: Jeroen Albers, Ju-
lie van Beuningen, Maria de 
Haas, John Hoff, Kristy Koper, 
Naomi van Leuven, Tim Meer-

tens, Remco Noom, Kevin Plan-
tinga, Lisanne Poen, Tim Rooy-
ers, Mike Sprokholt, Demi Ver-
sluis, Janet Wong.
Heiloo: Peer Biesterveld, An-
gelo Geels, Bas de Muijnck, Ni-
na Noort, Daphne van der Veer, 
Max van der Veer, Paul Verhaar, 
Maarten Westerdijk, Naomi van 
Zijl.
Limmen: Denise Buys, Anne-
bel Frederiks, Jort Min, Berend 
Pronk, Roos Witkamp.
Uitgeest: Helena Blom, Tom 
Boergonje, Menno Boersen, Pa-
trick van Dessel, Demi Erkelens, 

Mick Groen, Zoë Groenewegen, 
Werner Hiemstra, Lisa Limmen, 
Marlies Mulder, Maarten Ot-
tens, Ray Post, Tom Specht, Lau-
ra Sprengers, Ward van Wijk.
Zaandam: Rianne Kuijkens.

Havo
Akersloot: Mara Fluitman, Irene 
de Ruijter, Peter van Velzen.
Alkmaar: Robbert Mosk.
Beverwijk: Buddy Verstrepen, 
Mandy Verstrepen.
Castricum: Aimée Créton, Daan 
Dekker, Dylan Gieling, Kris de 
Groot, Hugo Hoedemaker, Nina 
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de Jong, Gijs Kok, Nathalie Ko-
per, Chiron Kriek, Wendy Lief-
ting, Eva Lodewijks, Joost van 
der Meulen, Erik Moorman, Ke-
vin Noort, Natasja Sap, Leanne 
Steenkamp, Ruben Verduin, Lisa 
Westerman, Leonie Zandbergen.
Egmond aan den Hoef: Onno 
Valkering.
Egmond Binnen: Daan Lieft

ing, Daan Lute, Linsey Pouw, Li-
sa Sentveld, Eva Veerman.
Heemskerk: Tessa van Brug-
gen, Sven van Dijk, Colin Dijs, 
Lars Gerritsen, Wendy Koning, 
Isa-Beau Krijger, Marnix Michiel-
sen, Linda Schager, Tom Schip-
per, Joey Schoorl, Ruud van Tiel, 
Thom Vessies, Britte van Weert, 
Heidi de Wit, Ting-Chi Wong.
Heiloo: Julia Gerritsen, Daniël 
Jansen, Robert Noorman, Danny 
van Schooten, Dieuwertje Stoc-
king Korzen, Lisa Tzaraf.
Limmen: Sanne van Balen, Ma-
rit Droog, Ilse Metselaar, An-
te Min, Edith Zomerdijk, Leonie 
Zonneveld.

Uitgeest: Romy Beemsterboer, 

Ven, Jesper Westra.
Heemskerk: Els Altena, Elze-
miek Rensen.
Heiloo: Thom Fleur, Mostafa 
Mohseni, Amber Vergnes, Jorrit 
Welling.
Limmen: Marco Meijer, Wilma 
Ploegaert.
Uitgeest: Femke  Dam.

Atheneum
Akersloot: Jorien Spruit.
Amsterdam: Doris Driesen.

Castricum: Jan Jetze Beitler, 
Thom van der Gragt, Tom Hop-
man, Willemijn Hueting, Mink 
van IJzendoorn, Matthijs van der 
Linden, Guus van der Maas, Lot-
je Mosterd, Marieke Pelt, Ma-
delon Rietveld, Wendy Schmitz, 
Mark Smit, Julian Steen, Mariël-
le Zonneveld.
Egmond Binnen: Florian Blom, 
Rick Staa, Rex Valkering.
Heemskerk: Don Adrichem, 
Janne Bakker, Kevin Blom, Chan-
tal Boots, Nina Enthoven, Axel 
Koopman, Vincent Mulder, Lu-
cien van Pomeren, Cees Verdier.
Heiloo: Tiede Bart, Jeroen 

Bosch, Roy Bosch, Tessa Burg-
hardt, Anouk van Dam, Christi-
ane Georgiades, Doris de Kleu-
ver, Malou La Brijn, Alexander 
Lancée, Hidde Mencke, Jeroen 
Schuitenmaker, Rieneke Velstra, 
Thijs Vlaar.
Limmen: Tanneke Baltus, Bert 
Hollander, Elianne Meester.

Uitgeest: Nathalie Doesburg, 
Mark Koedijk, Jessica van der 
Laan, Laura Langendijk, Eline 
Lubbes, Vera Meijer, Emiel Mij-
nen, Edgar Nollet, Fleur Veen, 
Claudia Visser, Patrick Visser, Le-
onie Wouters.

Hoog slagingspercentage 
Clusius College Castricum
Castricum - Ook dit jaar heeft 
het Clusius College Castricum 
weer een heel goed examenre-
sultaat behaald. Van de 289 leer-
lingen die examen hebben ge-
daan, is tot nu toe 96,89% ge-
slaagd. Een resultaat waar zo-
wel de leerlingen als de docen-
ten trots op kunnen zijn!
Acht leerlingen doen nog een 
herexamen en het ligt in de ver-
wachting dat de meeste van hen 
ook zullen slagen.

Van de 73 leerlingen die de Ge-
mengde leerweg (GL) hebben 
gevolgd aan het Clusius Colle-
ge Castricum hebben  35 leerlin-
gen in een extra vak examen ge-
daan. Hierdoor zijn zij geslaagd  
voor een diploma op het niveau 
‘Theoretische Leerweg’ (TL), dat 
is vergelijkbaar met het MAVO-
diploma. 

Basisberoepsgerichte leer-
weg:
Akersloot: Lot van der Eng, Tho-
mas Feller, Bram Guichelaar, Rik 
Hoogenboom, Ploy Punt, Rens-
ke van Sikkelerus, Brenda Swart.
Beverwijk: Manon Bakkenho-
ven, Jeffrey Brands, Robin Falen-
tijn, Bart de Graaff, Brittget Ko-
nijn, Niels Kuyl, Rachel Schelvis, 
Mariska Slager, Anouk Slotema-
ker, Serina Tromp, Jeroen Vooijs, 
Maxime de Weers.
Castricum: Jerry Berkhout, Sam 
Breetveld, Bente Gelauff, Dan 
de Graaf, Milou Groenland, Vito 
Haijtema, Kelly Hemmer, Da-
niëlle de Jong, Rosa Kooi, Tho-
mas Kuijper, Roos Le Belle, Guy 
Mell, Moniek Oostenbrink, Luigi 
Pressani, Stijn Rutte, Angelique 
Scheerman, Kevin Straver, Rian-
ne Struijlaart, Niels Surendonk, 
Julia Tardy.
Egmond-Binnen: Jaap Hop-

man, Pascal Kockx, Roy Schoen-
maker.
Haarlem: Naomi Rozenhart.
Heemskerk: Nady Aardenburg, 
Lucie Baltus, Samantha Bos-
man, Chanelva Bronne, Joyce 
van Bugnum, Britt van der Burgt, 
Joyce de Caluwé, Rachel Duin, 
Jacqueline Fatels, Jordy Gou-
weleeuw, Chantal de Jong, Alis-
sa Klok, Naomi van Kuyk, Jos 
Martijn, Naomi de Prijcker, Desi-
rée Rijke, Eva Schutter, Dex van 
Steekelenburg, Doris Trentacos-
te, Nimbly Tromp, Jill van Tunen, 
Eline Wietsma.
Heiloo: Nicky Geesken, Savan-
nah Huisman.
Koog aan de Zaan: Desi Buur. 
Krommenie: Massimo Zagari.
Limmen: Axel Cohen, Jill Groot, 
Randy Scheerman.
Oudkarspel: Shauny Jonker.
Santpoort-Noord: Stacey Dal-
linga, Bas Zandbergen.
Uitgeest: Bente Cupido, Mela-
nie de Groot, Gaby Jansen, Pris-
cilla Kleijne, Melissa Platteel, 
Manou Pruim, Bas Schröder, 
Sonya Shahir, Fabiënne Tajes, Il-
se Welboren.
Velsen-Noord: Surya van Balen, 
Joyce Lauwers.
Velsen-Zuid: Sophie Ouden-
dijk.
Wormerveer: Pascal Baltjes, 
Stephanie Berghuis.
Zaandam: Wietse Kerkhof, Mark 
Liefting, Steven Mol.

Kaderberoepsgerichte leer-
weg:
Akersloot: Dennis Arends, 
Wietske Beentjes, Jess Buur, Ja-
mie Hofsté, Mandy Olgers, Nikky 
Olgers, Sylvana Schellevis, Kim 
Steenbakker, Maarten Vrolijk.
Assendelft: Lianne Hendriks, 
Joyce Rooze, Stefan Volger, Jordi 
van Woensel.

Beverwijk: Shanna Bakkum, 
Jasmijn Beentjes, Simone Did-
den, Kimberley Driesten, Kelly 
Duijkersloot, Floor Giebels, Ya-
na Halinskaya, Wendy Hofland, 
Maxime Kalk, Jelle Kingma, Ro-
wan Lammers, Donna van Lan-
gen, Iris Nijman, Annika van der 
Pal, Debbie Poelenjee, Elisa Rab-
bers, Beaudine Schellevis, Kim 
Smit, Samantha Sturkenboom, 
Tim Tesselaar, Naomi Zinhagel.
Castricum: Laurens Amen-
de, Rowie Broersen, Lisan Dek-
ker, Nienke Flietstra, Sandy Hen-
driks, Nick van der Himst, Jordy 
Kessen, Ronny Klijnsoon, Am-
ber van der Moolen, Kees Mors,  
Nick Noorda, Melina van Putten, 
Mike Raven, Jeanine Sap, Paolo 

Nijssen, Valerie Nijssen, Sjoerd 
Raspoort, Demi Scheerman, Joey 
Severijnse, Liza Sikkema, Cynthia 
Visser, Lobke Westerborg.
Heiloo: Dennis Bruin, Paula 
Hoebe, Lisa Olgers, Roos Vendel
IJmuiden: Tessa van Huisstede, 
Maaike de Leest, Tessa de Leest
Krommenie: Kimberley Breeu-
wer.
Limmen: Jan Castricum, Yvanka 
Droog, Sanne Gans, Lois Mar-
tens, Kay Scheerman.
Uitgeest: Nancy Boon, Debbie 
Coombes, Donna van Delden, 
Roy Droog, Jitse Kools, Nick Kor-
tekaas, Josey Ramakers, Kristy 
Scheerman, Jolanda Selie.
Velsen-Noord: Marcella van 
den Eshof.
Westzaan: Stephanie Gerssen, 
Chanine Weijgertze.
Wijk aan Zee: Romée Velthuijs, 
Sander van Waardenburg.
Zaandam: Kayley IJpeij, Sharo-
na Jonker.

Gemengde Leerweg:
Akersloot: Roxy van de Vliet.
Assendelft: Laura van den Berg, 
Stefan Scheeve.
Beverwijk: Melissa Bakker, Liz 
Gozeling, Thirsa Groen, Jessi-
ca kraaij, Sabine Kunnen, Da-
niëlle van Leeuwen, Nikki Mat-
teu, Melissa Minneboo, Christel 
Oerlemans, Anita Poelenjee, Sel-
le Sellink.

Castricum: Dominic Borst, Jens 
Diepenhorst, Bart Groentjes, 
Pascal Hooft, Iris Nanne, Fer-
ry van der Oordt, Eline van Riet, 
Martijn Rook, Chris de Ruiter, 
Neal Schoenmaker, Maurice Tol, 
Nick Zwolsman.
Egmond-Binnen: Shanne Kok-
ke.
Heemskerk: Paul Beentjes, Kim 
Castricum, Mariska van Deursen, 
Eva Everts, Jeffrey Fullop, Yvonne 
Gorter, Eva van Hoolwerff, Deb-
bie Inpijn, Rosa de Jong, Linda 
Jonker, Rebecca de Kler, Corne-
lis Kooij, Kevin de Kroon, Aaron 

Lute, Bianca van Meurs, Samira 
Rietdijk, Daniëlle van Roon, Ma-
lou Smit, Fenna Vennema, Erik 
Verschoor, Serena Willems, Ro-
my Zevenhoven.
Heiloo: Esmee Hageman, Ferdi-
nand de Wildt.
Koog aan de Zaan: Nikita 
Wijnand.
Krommenie: Lizelotte Aukes, 
Djura Ineke, Kris Waij.
Limmen: Tamara Donker, Lisa 
de Jong, Stacey Schermer, So-
raya Tabois.
Uitgeest: Josien de Boer, Melis-
sa Jansen, Kim Mostert, Annebel 
Ursem, Dominique Visser.
Velsen-Noord: Jessie de Graaff
Wijk aan Zee: Anouk Admiraal, 
Bo van Ombergen.
Wormerveer: Dani Dekker, Jes-
se Roosendaal, Maxim Verheij, 
Simone Zwart.
Zaandam: Jessie Leijnse, Am-
ber Macnack.

Onderstaande leerlingen beha-
len tevens het diploma MAVO-
groen: 
(Gemengde Leerweg met 7e 
vak)
Akersloot: Roxy van de Vliet.
Assendelft: Stefan Scheeve.
Beverwijk: Melissa Bakker, Liz 
Gozeling, Jessica Kraaij.
Castricum: Dominic Borst, Pas-
cal Hooft, Eline van Riet, Martijn 
Rook, Neal Schoenmaker, Mau-
rice Tol, Nick Zwolsman.
Heemskerk: Paul Beentjes, Kim 
Castricum, Eva Everts, Jeffrey 
Fulop, Eva van Hoolwerff, Deb-
bie Inpijn, Linda Jonker, Rebecca 
de Kler, Bianca van Meurs, Sami-
ra Rietdijk, Malou Smit, Erik Ver-
schoor, Serena Willems.
Krommenie: Lizelotte Aukes, 
Kris Waij.
Limmen: Lisa de Jong, Stacey 
Schermer.
Uitgeest: Josien de Boer, Melis-
sa Jansen, Kim Mostert, Anne-
bel Ursem.
Wijk aan Zee: Anouk Admiraal.
Zaandam: Jessie Leijnse.

Wouter Buursma, Paul Cudjo, 
Soraya Cudjo, Silvie Eussen, Ni-
no Groen, Elles Herber, Daan Jal-
vingh, Chris Knaap, Jules Kruij-
ver, Charlotte Laarhoven, Bob 
Out, Marthe Scheffer, Michael 
Sieval, Jackie Snijder, Sam Tim-
mermans, Dylan Webbe.

Westzaan: Timna Rijvordt.

Gymnasium
Castricum: Jesminne Castri-
cum, Marije Franken, Alyssa de 
Graaf, Niels Groot, Fayette Klaas-
sen, Erik Parigger, Glenn Taylor, 
Rosanne Turner, Fabian van de 

Smit, Bruce Sprenkeling, Jorien 
Stet, Bram Verver, Wessel Wee-
da, Marlotte Wester, Bart de Wit, 
Mitchell Zentveld.
Egmond aan den Hoef: Iris 
Bakker.
Egmond-Binnen: Kim Vaandra-
ger, William Wijker.
Haarlem: Charelle Javaux, Ste-
fan Mooij.
Heemskerk: Valesca Alkemade, 
Ornella Alonso Delgado, Jamie 
Bakkum, Desi Beentjes, Daan 
Bleumink, Ashley van Deursen, 
Steffie Heesterbeek, Kelly Hoek-
sema, Dylan Hogervorst, Esme-
ralda Hoogendijk, Rianne Kok, 
Lindsay van der Kolk, Renée 
Koper, Lindsay Leussink, Yvon-
ne Lucchi, Jodie Meiland, Sean 
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Geselecteerd voor Noord-
Hollands voetbalelftal
Castricum - De 11-jarige Am-
ber Wuring is geselecteerd voor 
het Noord-Hollands elftal onder 
twaalf jaar. Na meerdere uitge-
breide selectierondes in Heerhu-
gowaard op de sportcomplexen 
van SVW en Reiger Boys werd 
zij geselecteerd. Vanaf oktober 
is zij al bezig om zich in de kij-
ker te spelen bij de scouts van 
de KNVB en uiteindelijk met 
succes. 
Amber: “Ik ben met twee vrien-
dinnetjes naar de selectieda-
gen geweest en uiteindelijk ben 
ik geselecteerd bij het Noord-
Hollands elftal. Echt supertof. Ik 
ben als enige in de regio gese-
lecteerd, dat is natuurlijk heel 
erg leuk. Ik deed ook wel erg 
m’n best en speelde ook goed.” 
Amber speelt in D2 van Vitesse 
met jongens. ,,Ik ben op Vites-
se gegaan, omdat een paar jon-
gens uit mijn klas er ook voet-
ballen. Ik vind het een leuke club 
en heb ook een goede trainer, 
Jacob Stuifbergen. Hij is soms 
best wel streng, maar heeft goe-
de trainingsvormen, waardoor ik 
beter word. Ook vind ik het leu-
ker om bij de jongens te spelen, 
omdat ze iets beter zijn. Ik heb 
ook wel gevoetbald met de mei-
den, dan is het wel heel gezel-
lig, maar ik ben toch iets verder. 
Misschien dat ik over een paar 
jaar wel weer bij de meidenaf-

Biesterbos Open op TC Bakkum

Bakkum - Van zondag tot en 
met zondag 4 juli zal Bakkum 
op zijn kop worden gezet tijdens 
het Biesterbos Open op TC Bak-
kum. Een invasie aan nationali-
teiten voor tennis van internati-
onaal niveau: de beste ingredi-

enten om de 54ste editie van het 
Biesterbos Open tot een succes 
te maken.
Bij de Jongensenkel spelen 23 
top 200-spelers. De hoogst ge-
noteerde is de Zweed Kalle 
Averfalk, die op plaats 114 staat 

van de ITF-ranking. De concur-
rentie bestaat onder andere uit 
de Zwitser Dimitri Bretting (ITF 
117) en de Australiërs Luke Sa-
ville (ITF 124) en Joey Swaysland 
(ITF 125). De enige Nederlander 
die direct is toegelaten tot het 

Brons voor Serena op NJK

Castricum - Vrijdag 18 juni be-
gon voor de junioren van Neder-
land (met limiet) het drie dagen 
durende Nederlands Junioren 
Kampioenschap in Amsterdam.
De Castricumse Serena Stel die 
sinds 1 mei uitkomt voor de Dol-
fijn in Amsterdam heeft drie da-
gen gestreden om de medailles 
en de persoonlijke records. Se-
rena had zich voor zes van de 

Andrey Kuznetsov (RUS) was twee jaar geleden winnaar van het Biesterbos Open. Hij doet dit jaar mee met 
de senioren op Wimbledon

hoofdtoernooi is Moos Sporken. 
Overige landgenoten zullen zich 
door middel van de kwalificatie 
moeten plaatsen. Hier zal ook 
‘local hero’ Niels Uiterwijk Win-
kel tussen zitten, die de eer van 
TC Bakkum zal verdedigen. Niels 
mag het misschien wel opnemen 
tegen de winnaar van vorig jaar, 
Cedric Commin. De Fransman zal 
zich echter eerst door de kwalifi-
catie moeten slaan vanwege het 
te laat inschrijven. 
Bij de Meisjesenkel zijn zelfs top 
100-spelers aanwezig. De pas 
15-jarige Miho Kowase mag zich 
met haar 52ste notering op de 
wereldranglijst tot titelkandidaat 
rekenen. Samen met de Slo-
waakse Anna Karolina Schmied-
lova (ITF 94) en de Oekraïen-
se Olga Ianchuk (ITF 97), die al-
lebei eveneens 15 jaar jong zijn, 
behoren zij tot de grote favorie-
ten voor de eindzege. Geen en-
kele Nederlands meisje is direct 
toegelaten tot het hoofdtoernooi, 
maar zal dit weg via het kwali-
ficatietoernooi moeten bewan-
delen.
Maar liefst 40 nationaliteiten zul-
len meedoen aan het Biesterbos 
Open. Bijvoorbeeld Min Liu uit 
China, Jaden Grinter uit Nieuw-
Zeeland, Rakshay Thakkar uit In-
dia en Franz Sydow uit Aruba.  
Dit jaar geen Sjeng Schalken of 
een demonstratie van John van 
Lottum/Raemon Sluiter, maar 
een ouderwetse gezellige Hol-
landse maandagavond voor jong 
en oud. Spelletjes, een Holland-

se nieuwe, een loterij en een glas 
champagne. Toegang is gra-
tis (net als de toegang voor alle 
wedstrijden). Loten kosten 1,50 
euro, waarvan de volledige op-
brengst naar stichting Ninos de 
Guatemela zal gaan. Deze avond 
zal de ambassadeur van dit goe-
de doel een korte presentatie 
houden. Gekochte loten geven 
de kans op mooie te prijzen, zo-
als een Wii of een overnachting 
in een luxueus hotel.
Ook dit jaar zullen er avondwed-
strijden. De wedstrijdleiding zal 
er voor zorgen de leuke wed-
strijden in de avond te plannen, 
zodat ook de werkende mensen 
hiervan kunnen genieten.  De 
avondwedstrijden zullen dit jaar 
beginnen rond 18.45 uur. Agen-
da: Zondag 27 juni: Kwalifica-
tie 1e ronde. Maandag 28 juni: 
Kwalificatie finales. Maandag-
avond 28 juni: Hollandse Avond, 
start 19.00. Dinsdag 29 juni: Start 
hoofdtoernooi enkelspel, van-
af 18.45 uur. Woensdag 30 ju-
ni: Hoofdtoernooi 2de ronde en 
start dubbelspel vanaf 18.45 uur.   
Woensdagmiddag 3 juni: Kids-
Day. Donderdag 1 juli: Achtste fi-
nales enkel- en dubbelspel vanaf 
18.45 uur. Vrijdag 2 juli: Kwartfi-
nales enkel- en dubbelspel van-
af 18.45 uur. Vrijdagavond 2 ju-
li: Uitslag loterij. Zaterdag 3 juli: 
Halve finales enkel- en dubbel-
spel. Zondag 4 juli: Finales en-
kel- en dubbelspel
Voor meer informatie www.bies-
terbosopen.nl.

na had de 8e inschrijftijd. In een 
mooi opgebouwde race werd ze 
7de in 2.43.26, een pr van 2 sec. 
Zaterdagochtend kwam Sere-
na uit op de 100 m. rug. Hier de-
den 28 zwemsters mee. Ze werd 
14de met een pr van 1.18.33. Za-
terdagmiddag begon de 200 m. 
vrije slag. Helaas kwam Serena 
13 honderdste te kort voor brons, 
maar behaalde ze een goede 
4de plek en een persoonlijk re-
cord met een tijd van 2.22.12. La-
ter die middag zwom Serena de 
200 wissel. Het begin van de wis-
sel is de 50 m. vlinder waarop ze 
meteen een pr zwom, 36.27. Haar 
eindtijd was goed voor de 5de 
plek. Ze had 2.43.65 nodig om na 
de vlinder de 50 rug, 50 school 
en 50 vrij af te leggen, weer een 
persoonlijk record, van 4 sec. 
Zondagmiddag was er nog de 
100 vrij. Een nette race met een 
verbetering van haar beste 50 
meterbad tijd met 1,5 sec lever-
de haar een 9de plek op. 
De doelstelling van zes persoon-
lijke records werd daarmee door 
Serena gehaald, met een bekro-
ning van de bronzen medaille op 
de 400 m. vrij. 

deling ga spelen. Meidenvoetbal 
hoort bij een voetbalclub. Het is 
ook altijd heel gezellig.”
”Ik ben een groot fan van AZ 
en wil daar uiteindelijk ook spe-
len. Soms mag ik naar AZ kij-
ken, als mijn oom niet gaat, want 
die heeft een seizoenskaart. Dan 
misschien naar het Nederlandse 
elftal en daarna proberen prof-
voetbalster te worden in het bui-
tenland, dat is mijn droom.”
”Ik ga best vaak kijken naar het 
eerste elftal van Vitesse. Laat-
ste keer was tegen Hoofddorp 
in de nacompetitie. Toen wonnen 
ze uiteindelijk en dacht ik dat 
ze wel gingen promoveren. Van 
dat team ken ik Lennert Been-
tjes. Die kwam ik een keer tegen 
toen ik aan het voetballen was 
en toen ging hij meevoetballen. 
Hij is best wel goed.”

negen afstanden geplaatst. Als 
eerste stond de 400 vrij voor de 
junioren 1 (98) op het program-
ma. Van de 23 deelneemsters 
was Serena als derde geplaatst. 
In een spannende race kon ze 
die plek vasthouden. Ze finishte 
in 5.01.15, een pr van 3 sec. In de 
middagsessie zwom Serena de 
200 m. rug. Hiervoor hadden 35 
meisjes de limiet behaald. Sere-

Limmen - Zondag 27 juni wordt 
er weer gevist in de witviscom-
petitie van HSV Limmen. Deze 
keer een stukswedstrijd in Hei-
loo Oost. Vertrek om 7.00 uur bij 

Witviscompetitie 
HSV Limmen

Albert Heijn Limmen. Er wordt 
2,5 uur gevist.
Opgeven bij Peter van der He-
ijdt, 072-5051056 of bij René Le-
vering, 072-5054175 tot vrijdag-
avond 21.00 uur. Inleg is 3 euro 
en de wedstrijd is toegankelijk 
voor leden van Limmen, DVW, 
HVCastricum en De Sander.

Adverteren?  
Bel 0255-520456
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Afzwemmers in mei
Castricum - Elke woensdagmid-
dag – buiten de schoolvakanties 
om – wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad ‘De Witte 
Brug’ te Castricum. Deze maand 
kan men 37 kandidaten felicite-
ren met hun behaalde zwemdi-
ploma.

Op 12 mei was er afzwemmen 
voor het C-diploma en hadden 
Gina Hoogeboom en Max Mein-
tjes een heel zwembad voor zich-
zelf en kregen alle aandacht voor 
hun goede zwemvaardigheid.
Op 26 mei bestond de groep 
voor het A-diploma uit 35 jon-
ge kandidaten. Voor dit eer-
ste zwemdiploma hebben: Beau 

Amor, Bo Baars, Sverre Baas, 
Mees de Boer, Rose Borst, Fen-
na Brakenhoff, Mike Buurmeijer, 
Lasse van Druenen, Nicky Duin-
meijer, Teun van den Elzen, Lob-
ke Glorie, Teuntje Gobel, Jeroen 
de Groot, Sam Groot, Zoë Hille-
brand, Merel Hollants, Bryan Ko-
nijn, Jill Leijen, Stijn van der Lin-
den, Lente Nijmeijer, Maaike Pet, 
Esmee Pieters, Marit Raayma-
kers, Emma Roeleveld, Jari van 
de Sande, Sanne Santen, Didier 
Spangenberg, Laura Steeman, 
Bram Stroet, Sam Toepoel, Le-
vi Verheyen, Teun de Vries, Roos 
van Weers, Melvin van Westerop 
en Pepijn de Wit onder veel be-
langstelling hun prestaties in het 
water laten zien.

Akerslootse IJsclub zit in zomer niet stil

Akersloot - Afgelopen donder-
dag was er op het parkeerterrein 
van voetbalvereniging Meervo-

gels een skateclinic. De IJsclub 
van Akersloot had deze skatecli-
nic georganiseerd in samenwer-

Kleurrijke viswedstrijd
Limmen - Zaterdag 19 juni 
kleurden de oevers van het Stet 
oranje, toen de jeugdvisclub Sa-
men Beet kort na de interland 
Japan-Nederland een wedstrijd 
viste met als thema oranje. Er 
waren 18 deelnemers, die met 
veel moeite 62 vissen wisten te 
vangen. Winnaar werd in de A-
groep Rob van der Heijdt met 
10 vissen, voor Iris Droog met 8 

en Luke Levering met 6 stuks. In 
de B-groep was Gijs Pepping de 
beste met 7 stuks. Hier werd Ro-
din Oudendijk tweede met 6 vis-
sen en derde was Rick Hageman 
met 5 stuks.
De volgende wedstrijd is op 3 ju-
li, viswater is afhankelijk van de 
voortgang van de werkzaamhe-
den. Verzamelen aan het Stet om 
18.30 uur.

WSV Limmen houdt 
jaarlijks hoogtepunt
Limmen - Op zondag 27 juni houdt watersportvereniging Limmen 
weer zijn jaarlijks terugkerend hoogtepunt: er op uit door de mooie 
polders van Limmen, op naar het pannenkoekenlandje aan het ‘Lim-
mer Die’. Vertrek om 13.00 uur vanaf ‘t Stet. Speciaal voor de kinderen 
worden ook dit jaar weer activiteiten georganiseerd. Voor meer infor-
matie wsvlimmen.hyves.nl.

Castricum - Zaterdag 19 ju-
ni werd een lastige dag voor de 
duivenbegeleiders. Het weer in 
Noord Frankrijk was het weer 
wat de duiven niet nodig hebben. 
Een sterke noordenwind en veel 
regen die maar langzaam weg-
trok. Gelukkig namen de bege-
leiders een goede beslissing om 
de lossing een dag uit te stellen.
Echter het weer in Frankrijk werd 
er niet beter op en de wagens 
met duiven gingen terug naar 
België waar ze om 12.40 uur het 
vertreksein kregen vanuit Nijvel.
Het werd een prachtige vlucht 
voor degene die ze goed had-
den.
De noordenwind bezorgde een 
aantal duiven die iets minder in 
conditie waren hoofdbrekens. 
De vroegste duif viel bij Gerhard 
Tromp om 16.03.56 op de klep. 
De duivin met ringnummer 09-
5902676 vloog toch nog met een 
gemiddelde snelheid van bijna 
70 kilometer huiswaarts.
Tweede werd een weduwnaar 
doffer van Sander de Graaf.
De derde plek was voor An-
ton Tromp. Ook Nico de Graaf 
en Cees de Wildt kregen vroege 
duiven thuis.
De laatste prijzen werden ver-
diend door Bert Bark en Jaap 
Kaandorp.

Postduiven een
dag later gelost

Nog meer digitaliseren 
volgens Vitessenaren
Castricum - SMS-alerts, e-mail-
nieuwsberichten, en het aanspo-
ren van mensen voor het vullen 
van de website, dit zijn de tips 
die respondenten van de media-
enquête aan de PR-commissie 
van Vitesse gaven. 
Van februari tot en met maart 
konden de Vitessenaren hun me-
ning geven over de huidige com-
municatiemiddelen. Uiteindelijk 
waren er 41 reacties, waarvan 32 
deelnemers actief zijn in het ver-
enigingsleven. Helaas heeft nie-
mand van de Red Stars gerea-
geerd. Over het algemeen viel de 
respons tegen. Toch kwamen er 
wel eenzijdige antwoorden uit. 
Men was doorgaans tevreden 
met de nieuwe ‘look’ en ‘feel’ van 
de website, maar vond met name 

de teampagina’s leeg en romme-
lig. Daarnaast miste men de tus-
senstanden en foto’s en afbeel-
dingen. Van de 41 respondenten, 
kijken er 33 meer naar de web-
site dan voorheen. Zestien per-
sonen gaven aan het clubblad 
(een beetje) te missen, maar er 
waren er slechts drie die graag 
het clubblad terug willen. Opval-
lend was dat een ieder die de di-
gitale nieuwsbrief kende, de-
ze ook lazen en van mening wa-
ren dat deze nieuwsbrief breder 
en vaker verspreid moet wor-
den. Daarnaast zouden een aan-
tal geprint nieuwsbrieven in de 
kantine kunnen liggen. 
Volgend jaar zal de enquête her-
haald worden en hoopt de PR-
commissie op meer respons.

IJmond - De Westelijke Rand-
weg N197 is bijna klaar. 
Het asfalt is gelegd en de belij-
ning is inmiddels aangebracht 
vanaf de Rijk de Waalweg tot aan 
de rotonde aan de Plesmanweg. 

Binnen afzienbare tijd volgt de 
officiële opening en kan vriend 
en vijand van de weg er gebruik 
van maken. (Foto: H. Blomvliet)

Westelijke 
Randweg bijna 
opengesteld

king met de KNSB. De IJsclub 
had daarvoor de groepen 5 en 6 
van de drie basisscholen uitge-
nodigd. In totaal 110 kinderen 
kregen zo op de donderdagoch-
tend en -middag in groepen les. 
De basisbeginselen van het ska-
ten werden bijgebracht. 
Veiligheid stond boven alles en 
de kinderen hebben dan ook ge-
leerd nooit zonder bescherming, 
als helm, knie-, enkel- en pols-
beschermers, te gaan skaten. Er 
is geleerd hoe te vallen, te stop-
pen, maar ook behendigheid is 
getraind.
’s Avonds durfden 21 ouders het 
aan: getrainde skaters en begin-
ners stonden aan de start en aan 
het eind van de avond had een 
ieder weer wat geleerd.
Lid worden of meer informatie: 

Adverteren? 
bel: 0255-520456
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Nederlandse kampioen- 
schappen Little League
Regio - Het honkbalteam Ken-
nemerland Rabbits is zaterdag in 
Huizen Nederlands Little League 
kampioen geworden. De Rabbits 
gaan Nederland eind juli verte-
genwoordigen op het Europees 
Kampioenschap in het Poolse 
Kutno. Castricummer Tommy van 
de Sanden van het Rabbitsteam 
gaat daar zijn eerste buitenland-
se toernooi spelen. De elfjarige 
Tommy is ooit begonnen bij Red 
Stars Vitesse in Castricum maar 
ging drie jaar geleden zijn grote 
broer, Sven van de Sanden, ach-
terna omdat hij was gevraagd 
om op het hoogste niveau com-
petitie te spelen bij DSS in Haar-
lem. Het Rabbits team bestaat 
uit spelers van verschillende 
clubs in Kennemerland. 

In Huizen legde de jeugdige 
honkbalploeg beslag op de titel 
na een spannende finale die met 
7-6 in winst werd omgezet. 
Met het winnen van de kampi-
oenstitel kwalificeerde de ploeg 
zich voor deelname aan het Eu-
ropees Little League-kampi-
oenschap, dat van 27 juli tot en 
met 4 augustus zal plaatsvin-
den in Kutno.In die Poolse plaats 
worden al 15 jaar lang de Little 
League-kampioenschappen ge-
houden. 
De winnaar in Polen wordt de 
Europese vertegenwoordiger in 
de Little League World Series, 
die van 20 tot en met 27 augus-
tus worden gehouden in Willi-
amsport (USA), de bakermat van 
de Little League-organisatie. 

Donkere wolken deren jeugd club-
kampioenschappen TV Akersloot niet

Akersloot - De jeugdleden van 
TV Akersloot hebben zich in de 
week van 6 tot en met 13 ju-
ni van hun beste kant laten zien 
door zich met groten getale aan 
te melden voor de jeugd club-
kampioenschappen. 52 kinderen  
varierend van 7 tot 17 jaar lie-
ten middels 92 wedstrijden zien 
dat er zeer veel talent rond loopt 
in Akersloot. Elke middag rond 
16.00 uur werden de eerste par-
tijen gespeeld en hoewel buien-
radar elke dag angstvallig door 
de jeugdcommissie in de gaten 
werd gehouden bleef het bijna 
elke dag wonder boven wonder 

droog of droog genoeg om de 
wedstrijden door te laten gaan. 
Dit tot groot genoegen van de 
spelers en de fans want die ston-
den te trappelen van ongeduld. 
Met hulp van echte tellers bij de 
allerkleinste (dank aan de ‘oude-
re’ jeugd) en met elke dag een 
fruitspies in de hand was het ge-
nieten op de baan. Er werden zo-
wel in de enkels (9 categorieën),  
dubbels (6 categorieën) en 1 mix 
dubbel de nodige slagen, servi-
ces en volleys in, maar helaas 
soms ook uit geslagen. Hoewel 
dat ‘uit slaan’ nog wel eens tot 
de nodige frustratie leidde bij de 

spelers waren daar gelukkig de 
ouders, coaches en trainers om 
ze daar weer bovenop te helpen. 
Tegen het einde van de week be-
gon het meer en meer duide-
lijk te worden welke spelers zich 
richting de finales gingen bege-
ven en om er voor te zorgen dat 
de spanning niet te groot zou 
worden werd er zaterdag 12 juni 
’s avonds een gezellige barbecue 
en een loterij georganiseerd om 
alles even te vergeten. Zondag 
13 juni, grote finaledag, 16 fina-
les te spelen, 46 bekers uit te de-
len. Rond 17.00 uur was het dan 
toch echt afgelopen en werden 
de langverwachte bekers uitge-
deeld aan de uiteindelijke win-
naars en bijna winnaars en wer-
den uiteraard de nodige danken 
uitgedeeld aan alle hulpen van 
die week. Tot slot werd ook nog 
de ‘wisselbeker’ uitgedeeld. De-
ze wordt elk jaar weer uitgereikt 
aan een of meerdere personen 
om allerlei verschillende rede-
nen. Dit jaar viel de eer te beurt 
aan Laura Schoon. Zij had de 
pech om vlak voor de kampioen-
schappen haar arm te blesseren 
waardoor ze helaas niet mee kon 
doen. Tot slot werden de laatste 
vaantjes nog uitgedeeld en was 
het toernooi weer ten einde. 

FC Castricum versterkt zich 
met een nieuw spitsenduo

Castricum - De kruitdampen 
van de overschrijvingsperiode 
zijn opgetrokken en FC Castri-
cum heeft een aantal opvallen-
de wijzigingen ondergaan. Daan 
Hamaker en Niels Popping zijn 
helaas vertrokken naar de nieu-
we hoofdklasser AFC 34 uit Alk-
maar. In Raoul van der Wel en 
Patrick van der Linde heeft de 
ploeg van trainer Mark Kranen-
donk echter twee uitstekende 
vervangers. Beiden kwamen af-
gelopen seizoen nog tegen el-
kaar uit in de 3e Klasse. Van der 
Wel als spits bij Jong Holland en 
Van der Linde als spits bij Jong 
Hercules. Gezamenlijk waren ze 
goed voor maar liefst 27 goals. 

Mark Kranendonk prijst zich dan 
ook gelukkig met de komst van 
beide aanvallers. 
Patrick van der Linde had vorig 
seizoen al bijna de overstap ge-
maakt naar FC Castricum. Op het 
laatste moment besloot de 23-ja-
rige aanvaller te blijven bij Jong 
Hercules, een hechte vrienden-
ploeg. Van der Linde leverde in 
zijn laatste seizoen bij Jong Her-
cules met vijftien goals een be-
langrijke bijdrage aan de pro-
motie van de Beverwijkse ploeg 
naar de 2e Klasse. Ondanks de 
promotie koos Van der Linde dit 
keer wel voor FC Castricum. Van 
der Linde legt uit: “Ik wil hoger-
op. Jong Hercules is een prima 

club, maar ik beschouw FC Cas-
tricum net een stapje hoger. Die 
uitdaging wil ik wel aan.” Patrick 
van der Linde kan behalve in de 
spitspositie ook uitstekend uit de 
voeten vanaf de zijkant.
De voetballoopbaan van Ra-
oul van der Wel kent een opval-
lende gelijkenis met die van Pa-
trick van der Linde. Waar Van 
der Linde na zijn jeugdopleiding 
bij DEM in Beverwijk, koos voor 
een stap terug naar stadgenoot 
Jong Hercules, deed Van der Wel 
iets vergelijkbaars. De 22-jarige 
Van der Wel voetbalde zijn he-
le jeugd bij AFC 34 in Alkmaar, 
maar stapte op 18-jarige leef-
tijd over naar stadgenoot Jong 
Holland. Zeventig(!) goals maar 
liefst scoorde de spits in drie 
seizoenen Jong Holland, waar-
van twaalf in het afgelopen sei-
zoen. Zowel Van der Linde als 
Van der Wel maakten bij hun vo-
rige club de promotie mee naar 
de 3e Klasse. Beide aanvallers 
zijn ook eensgezind over de ver-
wachtingen voor het nieuwe sei-
zoen. “Wij moeten met FC Cas-
tricum in de 2e Klasse meedoen 
om de bovenste plaatsen, maar 
eerst maar eens een basisplaats 
zien te veroveren.” Aan Raoul 
van der Wel en Patrick van der 
Linde zal het niet liggen!
Foto: Henk Hommes en Han de 
Swart.

Red Stars veert op 
tegen lantaarndrager
Castricum - De belabberde se-
rie van Red Stars Vitesse lijkt ten 
einde. Daarvoor had de honkbal-
ploeg wel een wedstrijd tegen 
de lantaarndrager van de com-
petitie, Alcmaria Victrix, nodig. 
De Alkmaarders werden in eigen 
huis op een degelijke 1-8 getrak-
teerd.
Geen moment kwam de zege 
van Red Stars, de vierde pas na 
acht wedstrijden, in gevaar. Toch 
deed de eerste inning even den-
ken aan het slordige spel van de 
laatste weken, toen de eerste 
slagman na een honkslag, twee 
veldfouten en een wilde worp 
een punt kon binnenlopen. De 
schade was echter gering, om-
dat de Castricummers vlak daar-
voor met honkslagen van Martijn 
Zondervan, Maarten de Ruijter, 
Jasper van Schoor en Koen Glo-
rie een bres van vier punten had-
den geslagen.

Na de 1-4 was het over met de 
scoringskansen van Alcmaria. 
Red Stars maakte amper fouten 
en de thuisploeg sloeg, op het 
werpen van Sander van Lubeck 
en Joost Kuijs, nog maar één hit. 
Bij Red Stars was het kruit ech-
ter ook grotendeels verscho-

ten. Alleen Zondervan toonde 
zich uitermate efficiënt, door na 
zijn openingspunt ook nog eens 
in de tweede, vierde en zes-
de inning te scoren. Jasper van 
Schoor maakte daar in de zeven-
de inning 1-8 van.

‘Het team dat altijd meedoet om 
het kampioenschap, zag ik weer 
komen bovendrijven’, oordeelt 
coach Daan Kuijper. ‘Er was rust 
en vertrouwen in het spel. De 
verdedigende acties waren over-
tuigend en aan slag behielden 
we het geduld. Toch vond ik on-
ze tien honkslagen wat aan de 
lage kant.’

Voor Red Stars resten nog twee 
wedstrijden tot de zomerstop, 
een uit- en een thuiswedstrijd 
tegen Sparks.  Kuijper: ‘Hopelijk 
kunnen we de lijn dan doortrek-
ken. Sparks is weer een niveau-
tje hoger dan deze tegenstander. 
Sowieso ben ik niet bang voor 
onderschatting, dat past ons niet 
want ze staan vlak onder ons.’

De uitwedstrijd is komende za-
terdag in Haarlem. Op zondag 4 
juli om 14.00 uur treedt Red Stars 
thuis aan tegen Sparks.
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Aanleg spitsstroken A9
Het ontwerpwegaanpassingsbesluit A9 Alkmaar –Uitgeest behelst de 
aanleg van spitsstroken op het wegvak Alkmaar – Uitgeest van de A9 
in het kader van de Spoedwet wegverbreding. Maar haastige spoed is 
zelden goed en de vraag is in hoeverre dat ook hier geldt.
In het OWAB voor de spitsstroken is in tegenstelling tot de oorspron-
kelijke Tracéwetprocedure geen aansluiting van Heiloo op de A9 meer 
opgenomen.Dit probleem is op het bordje van de provincie en de omlig-
gende gemeenten gelegd en het verleden heeft geleerd hoe verdeeld 
over dit probleem wordt gedacht. De financiering moet bovendien voor 
een belangrijk deel uit woningbouwprojecten geschieden en dat maakt 
het bij de huidige malaise op de woningmarkt en de te verwachten be-
zuinigingen wegens de economische crisis niet makkelijker.
Wat betekent dat voor Uitgeest? De stuwing van verkeer op de A9 in 
noordelijke richting verandert niet. Het effect is alleen dat de files voort-
aan over drie rijstroken worden verdeeld. Voor zover dat tot kortere files 
voor Alkmaar leidt blijft de afrit Akersloot langer beschikbaar voor af-
slaand (sluip)verkeer en wordt de verkeersbelasting op het onderlig-
gende wegennet van Akersloot en Uitgeest alleen maar groter. Ten zui-
den van Uitgeest verandert er in wezen ook niets, zodat ook daar een 
driebaansfile tussen Alkmaar en Uitgeest komt te staan.
De bruggen (viaducten) over de Molensloot/Sluisbuurt en het Uitgees-
termeer vormen een bottleneck waar geen ruimte is voor normale spits-
stroken. Rijkswaterstaat zoekt de oplossing in het binnenzijds verbreden 
van deze bruggen, maar dat lijkt een oplossing die niet bepaald bijdraagt 
aan de verkeersveiligheid omdat de beide weghelften dichter naar el-
kaar toe worden gebracht en bestuurders ter plekke een stuurcorrectie 
moeten uitvoeren. Daar kunnen camera’s, detectielussen, pechhavens 
en praatpalen niets aan veranderen, die zijn er alleen voor de gevolgen. 
Op deze bruggen te plaatsen geluidsschermen met een hoogte van 2 
meter en barriers van 90 cm (vangrails met een geluidsabsorberende 
en voertuigkerende functie) die afzwaaiende voertuigen lanceren naar 
de andere weghelft) dragen ook niet direct bij aan de veiligheid op de 
weg.  Ondanks hun geluidswerende functie moet vanwege de spitsstro-
ken toch ook voor een groot aantal woningen in Uitgeest een hogere 
waarde voor de toegestane geluidsbelasting worden vastgesteld. En nog 
steeds blijven er in Uitgeest 288 woningen en een school over in een 
aanpassingssituatie, als bedoeld in de wet geluidshinder, omdat sane-
ring financieel akoestisch niet doelmatig is en wettelijk nog niet valt af 
te dwingen. In het toekomstperspectief wordt verwezen naar de extra 
verkeersdruk door de aanleg van het industrieterrein Boekelermeer bij 
Alkmaar en de nieuwbouwlocatie “Wonen in het Groen” in Heiloo. In 
de berekeningen is nog niet meegenomen het effect van de aansluiting 
van de A8 op de A9, de vestiging van het RKZ bij Heemskerk en andere 
grootschalige ontwikkelingen nabij dit gebied.
Opvallend is het gemak waarmee RWS de Europese (veiligheids)normen 
voor rijstroken terzijde schuift, door te stellen dat voor het grootste deel 
aan de Europese bepalingen inzake hoofdverkeerswegen wordt voldaan. 
En daarmee wordt m.n. de oplossing bij de bottleneck van de bruggen 
goed gepraat, juist daar waar een tunnel de enige goede en juiste oplos-
sing zou bieden. Het is nog maar de vraag of de Raad van State deze 
bestuurlijke soeplesse in een beroepsprocedure zal billijken..
De vraag rijst wat Uitgeest bij de spitsstroken te winnen heeft. Voorals-
nog (nagenoeg) niets, de verkeersdruk op het interne wegennet wordt 
zeker niet minder, het woon- en leefmilieu wordt er zeker niet beter 
op.  En met een verwijzing naar de mogelijkheid van nadeelcompensatie 
worden geen problemen opgelost. Alleen een A9 in een tunnel zal Uit-
geest kunnen helpen. Het wordt tijd voor een tunnelvisie bij RWS. 
AVBU 

Heemskerk - Een klassiek ge-
mengd kamerkoor in oprich-
ting nodigt zangers uit dinsdag-
avond 29 juni om 20.00 uur naar 
woonzorgcentrum St. Agnes in 
Heemskerk te komen om kennis 
te nemen van de plannen. Ook 
zal dirigent Chris Jobse voorge-
steld worden. Hij zal zijn visie 
geven over het samenstellen van 
een koor en de opbouw van het 
repertoire. In september gaat het 
koor van start. repetitieavond is 
dinsdagavond. Het adres is Za-
menhof 65. Aanmelden kan via 
e-mail: endora@live.nl  of per te-
lefoon: Ria Braat 0251-239084.

Zangers gezocht

Collecte Terre des Hommes
Uitgeest - In de week van 28 
juni tot en met 3 juli heeft Terre 
des Hommes haar collecteweek 
in Uitgeest. 66 mensen zijn be-
reid gevonden een paar uurtjes 
vrij te maken om geld in te za-
melen voor een groep kinderen 
in Bangladesh.
In het Tangail district (in midden 
Bangladesh) wordt door een lo-
kale organisatie, Society for So-
cial Services, kleuteropvang en 
onderwijs verzorgd, voor kinde-
ren van vrouwen die geen ande-
re keus hebben, dan werkzaam 

te zijn in de prostitutie. Kleuter-
opvang, onderwijs en activiteiten 
zijn heel belangrijk om deze kin-
deren te onttrekken aan de ge-
vaarlijke en ongezonde leefom-
standigheden.
Werkgroep Heemskerk wil 30.000 
euro bijdragen aan dit nood-
zakelijke project en men hoopt 
met de collecte een belangrijke 
stap te maken. Voor meer infor-
matie: mw. Popma, Jan Ligthart-
straat 157, Heemskerk, tel. 0251-
235571; www.terredeshommes.
nl.

2e Uitgeester Kunstroute
Uitgeest - Op zondag 27 ju-
ni maakt de Kuilart-tentoonstel-
ling deel uit van de 2e Uitgeester 
Kunstroute die voert langs een 
vijftiental ateliers en tentoonstel-
lingsruimten in Uitgeest.
Een informatiefolder over deze 
Kunstroute is gratis verkrijgbaar 
onder andere aan de balie van 
de bibliotheek en het gemeente-
huis van Uitgeest en bij de bibli-
otheken van de omringende ge-
meenten.
Tevens zal de folder op zondag 
27 juni bij de deelnemende ex-
posanten, en dus óók bij stich-
ting ‘de Nieuwe Kuil’ in het Cul-
tureel Centrum aan de Hogeweg 
8 beschikbaar zijn.

De kunstroute is te bezoeken 
van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Bij boerderij ‘de Valbrug’ locatie-
nummer 11 kan men tevens de 
expositie ‘Uit de Kunst’ met be-
trekking tot ophaalbruggen (val-
bruggen) aanschouwen.
In verband met ziekte van do-
cente Josine van Os kan de in de 
folder vermelde workshop ‘Schil-
deren met acryl’ geen doorgang 
vinden.
Voor meer informatie over de 
cursussen en overige activitei-
ten kan men kijken op www.de-
nieuwekuil.nl of telefonisch con-
tact opnemen met het secretari-
aat van Stichting de Nieuwe Kuil 
Anneke Heijne, tel. 0251-311776.

Uitgeest - Door het slechte 
weer in midden- en zuid-Frank-
rijk werden de duiven van ‘de 
Vliegende Vleugels’ na een dag 
uitstel vanuit Molincourt, zondag 
20 juni toch nog teruggebracht 
naar een kortere losplaats. Dit 
werd het Belgische Nijvel met 
een afstand van 222 km. Een 
straffe noordwestenwind moes-
ten de duiven trotseren met on-
derweg nog een enkele forse re-
genbui. Er waren 13 deelnemers 
met 141 duiven aan de start ver-
schenen. Na de lossing om 12.40 
uur vanuit Nijvel meldde de snel-
ste duif zich in Akersloot bij de 
Combinatie Kerssens-Krom. On-
danks de harde wind behaalde 
de eerste duif toch nog een snel-
heid van 1073,301 m p/m. (ruim 
64 km p/u). Uitslagen:Combina-
tie Kerssens-Krom 1-15-16-19-
22-23-27, D. de Bruin 2-12-21-
33, Gebr. Beentjes 3-6-17-29-
32, R. van Bohemen 4-11-20-
25-28-34, H.M. Berkhout 5-8-9-
13-18-24-26-35, Gebr. Baltus 7, 
G. Twaalfhoven 10-31. Vijf van 
de dertien deelnemers vielen dit 
weekend buiten de punten. 

Duivensport ‘de 
Vliegende Vleugels’

Kuilart-tentoonstelling
Uitgeest - Stichting ‘de Nieu-
we Kuil’ organiseert tijdens het 
weekend van vrijdag 25 juni tot 
en met zondag 27 juni de Kuilart-
tentoonstelling van werkstukken 
die door de deelnemers aan de 
verschillende cursussen zijn ver-
vaardigd.
De tentoonstelling vindt plaats 
in het Culturele Centrum aan 
de Hogeweg 8 (naast de biblio-
theek) in Uitgeest. De openings-
tijden zijn op vrijdag tussen 19.00 
uur en 21.30 uur en op zaterdag 
en zondag van 11.00 uur tot 17.00 
uur.   
Tijdens de tentoonstelling kun-
nen bezoekers zich laten infor-
meren over de nieuwe cursus-
sen in het seizoen 2010– 2011 
en zich hiervoor inschrijven.  
Het cursusprogrammaboekje is 
hier, maar ook vooraf in de bibli-

otheek en in het gemeentehuis, 
verkrijgbaar.
In tegenstelling met de foutie-
ve datavermelding in de folder 
wordt de tentoonstelling met 
sfeervolle muziek opgeluisterd; 
op zaterdag 26 juni door Bodhi 
Babyn en op zondag 27 juni, tij-
dens de Kunstroute, door het 
duo ‘The O’Marrich’.
Gedurende het bezoek, worden 
bezoekers in de gelegenheid ge-
steld om hun waardering over 
de tentoongestelde werkstukken 
kenbaar te maken. De werkstuk-
ken zijn hiertoe in twee catego-
rieën ingedeeld te weten schil-
derijen en overige kunstzinnige 
creatieve uitingen. Na afloop van 
de tentoonstelling worden, met 
de toegekende waarderingspun-
ten, de publieksprijzen voor de 
exposerende cursisten bepaald.

Geen krant
ontvangen?
Bel 0251-674433
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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.

Opbrengst 
collectes
De collecte voor Jantje Beton in de 
periode 28 februari t/m 6 maart 
kende een opbrengst in Uitgeest 
van 3.151,80 euro. Voor Simavi 
werd in de gemeente tussen 14 
en 20 maart 2.755,94 euro opge-
haald.

Burgerlijke stand
GEHUWD
J.P. Mul en E.Y. Braun

Kijk op Uitgeest
Van alles te doen
Vorige week woensdag ben ik sa-
men met Perry bij de opening van 
het nieuwe pand van bakker Put-
ter geweest. Mooi en licht, nieuw 
maar toch oud, en je kunt er ook 
een kop koffie krijgen (en meer!). 
Kortom het is een aanwinst voor 
ons dorp. Uitgeest wordt steeds 
gezelliger en je hoeft op een lek-
kere zomerse dag helemaal het 
dorp niet meer uit. Zeker nadat we 
natuurlijk al een heuse ijssalon in 
Uitgeest hadden gekregen. En met 
de Hema erbij is het aanbod van 
winkels helemaal top.
Echt zomers was het dit afgelopen 
weekend helaas nog niet. Maar de 
komende dagen wordt het steeds 
warmer en zonniger. Laten we het 
hopen. Er zijn het komende week-
end weer enkele leuke Uitgeester 
evenementen te beleven. Zaterdag 

in mijn eigen wijk, Waldijk, het 
Midzomerfeest, waarbij de organi-
satie uitdrukkelijk alle Uitgeesters 
uitnodigt. Lekker picknicken en 
genieten van het zingen. En dan 
zondag kunt u op de fiets de Kuns-
troute van Uitgeest rijden. Vanaf 
de Hogeweg, waar stichting ‘De 
Nieuwe Kuil’ is gevestigd kan de 
route worden gereden.
En dan is het eind volgende week 
alweer tijd voor de kermis. Genoeg 
dus om naar uit te kijken.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Pas op voor bastaardsatijnrups
Op de stranden van Kennemerland is de bastaardsatijnrups aan-
getroffen. De brandharen van de rups kunnen leiden tot huidir-
ritaties. Het advies is om contact met rupsen, spinsels en nesten 
te vermijden.

De bastaardsatijnrups is te herken-
nen aan zijn donkere kleur met 
twee rode stippen op de rug. Hij is 
bedekt met bosjes lange geelbruine 
haren en korte zwarte, brandharen. 
Hij leeft vooral in duindoorns, maar 
kan ook voorkomen in meidoorns, 
sleedoorns, eiken en fruitbomen. De 
rups wordt uiteindelijk een nacht-
vlinder.
De rups heeft brandharen die bij 
contact gezondheidsklachten kun-
nen geven, zoals jeuk, huiduitslag, 
irritatie van de ogen en de luchtwe-
gen. Ook losse haren die worden 
meegevoerd door de wind, kunnen 
irritaties geven.
Geadviseerd wordt om contact te 
vermijden met rupsen, spinsels en 
nesten. Draag bedekkende kleding. 
Bij aanraking moeten huid en (zono-
dig) ogen goed met water gespoeld 

worden. Bij ernstige klachten kan 
het nodig zijn contact op te nemen 
met de huisarts.
De rups moet niet verward worden 
met de eikenprocessierups, die hier 
nog niet gesignaleerd is, of de spin-
selmot. De rups van de spinselmot 
kan hele bomen met spinsels bedek-
ken, maar geeft geen gezondheids-
klachten. In de flyer van GGD Ken-
nemerland kunt u het verschil zien 
tussen de bastaardsatijnrups en de 
rups van de spinselmot. 

Meer informatie is te vinden op de 
website van GGD Kennemerland, 
www.ggdkennemerland.nl.
Neem bij ernstige klachten contact 
op met uw huisarts en meld uw 
klachten ook bij GGD Kennemerland 
via het emailadres mmk@ggdkenne-
merland.nl.

Buurtbijeenkomst
op 30 juni
De buurtbijeenkomst voor Waldijk 
op 23 juni is verschoven naar woens-
dagavond 30 juni. Deze verplaatsing 
is noodzakelijk geworden omdat de 
gemeenteraadsvergadering vanwe-
ge een wedstrijd van het Nederlands 
elftal is verzet naar 23 juni. Het pro-
gramma blijft hetzelfde. Om 19.00 
uur wordt vanaf het schoolplein van 
de Kornak gestart met een rond-
wandeling door de buurt. Na afloop 
wordt nagepraat in de Kornak.

Harmonie in de open lucht
In het wijkpark van De Koog (bij de Koperwiekstraat) wordt op 
donderdagavond 1 juli een gratis toegankelijk openluchtconcert 
gegeven. Er wordt gemusiceerd door de drie onderdelen van de 
Uitgeester Harmonie: het opleidingsorkest, het harmonieorkest 
(beide onder leiding van Lex Bak) en slagwerkgroep Blast! (onder 
leiding van Maurice Vastenouw). 

De orkestdelen zullen zelfstandig 
maar ook gezamenlijk diverse mu-
ziekstukken laten horen. Het pro-
gramma bestaat uit populaire, goed 
in het gehoor liggende muziek zo-
als de concertmars ‘The Centurion’. 
Slagwerkgroep Blast! zal het pu-
bliek met opzwepende Braziliaanse 
en Afrikaanse ritmes verrassen in 
nummers zoals ‘Samba Reggae’ en 
‘Timbalada’. Het nummer ‘Latin Fa-
vourites’ wordt door het complete 
gezelschap uitgevoerd.
De projectgroep sociaal contact wijk 

De Koog zorgt voor een terrasje met 
koffie, thee en limonade.

Website enquête
Op de startpagina van de gemeen-
telijke website staat sinds vorige 
week een enquête over www.uit-
geest.nl. Bezoekers van de site wor-
den uitgenodigd om daar op een 
webformulier een negental vragen 
te beantwoorden.
Beantwoording van de vragen neemt 
niet meer dan drie minuten van uw 
tijd. De antwoorden worden gebruikt 
voor het verbeteren van de website. 
Het is de bedoeling om de site nog 
voor het einde van het jaar geheel te 
vernieuwen en de dienstverlening te 
verbeteren. Daarbij zijn de wensen 
van de gebruikers van groot belang. 
De enquête is te vinden helemaal 
onderaan de startpagina.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGuNNING stEIGERBOuw
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan de heer C.T.M. de Leeuw, voor het plaatsen 
van een steiger op de stoep voor Middelweg 166 en een steiger aan 
de zijkant van pand Middelweg 166 (op de Hogeweg) voor de periode 
van 15 juni 2010 tot en met 14 juli 2010. Aan deze toestemming zijn 
voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. 
Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indie-
nen binnen zes weken na de bekendmaking ervan.

wIjzIGING tEKst BEsluIt
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend dat de redactie van artikel 5 sub c van het Besluit maatschap-
pelijke ondersteuning 2010 is gewijzigd in:

“voor personen die na herberekening op basis van het uurtarief een 
lager bedrag zouden ontvangen geldt het oude bedrag uiterlijk tot 
einddatum indicatie”. 

De wijziging gaat in per 1 januari 2010.

Uitgeest, 23 juni 2010

ONtVANGEN BOuwAANVRAGEN
Bl 2010-047 zwarte Venstraat 15

Plaatsen erker 
Bl 2010-048 zwarte Venstraat 13

Plaatsen erker
BR 2010-009 westerwerf 1

Wijzigen toegang en garderoberuimte Bob’s Party 
Palace

BR 2010-042 Middelweg 110
Wijzigen luifel 

BR 2010-043 ter hoogte van de A9
Verbreden viaducten bij het Uitgeestermeer en de Mo-
lenstraat-Sluisbuurt

BR 2010-044 ter hoogte van de A9
Aanbrengen geluidsscherm aan oostzijde A9 

BR 2010-045 Middelweg 4-6
Plaatsen van gevelreclame

ONtVANGEN slOOPAANVRAAG
sA 2010-006 Rijksweg A9, deel van het viaduct Molenstraat-

sluisbuurt en deel van het viaduct uitgeester-
meer.
Gedeeltelijke sloop van de viaducten.

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

AfGEGEVEN BOuwVERGuNNINGEN
Verzenddatum
23-06-2010 Kemphaanstraat 2

Plaatsen dakkapel
23-06-2010 Kemphaanstraat 4

Plaatsen dakkapel
23-06-2010 De wilgen 2

Plaatsen raam in zijgevel
23-06-2010 Hogeweg 204a

Plaatsen deur in de garage
      
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een be-
zwaarschrift tegen afgegeven vergunningen zijn verkrijgbaar bij de 
afdeling Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken 
met ingang van de dag na bekendmaking van het besluit te worden 
ingediend en gericht te worden aan Burgemeester en Wethouders. 

tER INzAGE lEGGING, VERzOEKEN OM ONtHEffING
Met ingang van vrijdag 25 juni 2010 liggen in verband met voorge-
nomen ontheffingen van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvragen ter inzage:

Bl 2010-025 witte Venstraat 4
Uitbreiden woning

Bl 2010-018 Populierenlaan 55
Vergroten carport 

Bl 2010-039 j.E. de witstraat 44
Uitbreiden woning

BR 2010-027 De Pollen 75
Plaatsen dakopbouw

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 het Burgemeester en Wethouders.

Tweede nieuwsbrief Schiphol
Met de nieuwsbrief Cluster noord 
informeren de IJmond-gemeenten 
en de Milieudienst IJmond regel-
matig over regionale ontwikkelin-
gen rondom het dossier Schiphol. 
Onlangs is de tweede nieuwsbrief 
van dit jaar verstuurd, de vierde 
in totaal. Die is te vinden op de 
website www.uitgeest.nl onder 
het kopje Schiphol. De eerste drie 
nieuwsbrieven kunt u teruglezen 
op www.milieudienst-ijmond.nl/
vliegverkeer. 

De nieuwsbrief over Schiphol ver-

schijnt vier keer per jaar. In de 
nieuwe editie leest u over de vol-
gende onderwerpen:

• Nieuwe bestuurders voor Cluster 
noord

• Stand van zaken uitwerking Al-
dersadvies

• Factsheets hinderbeperkende 
maatregelen

• Website uitgelicht
• Zittingstermijn bewonersverte-

genwoordigers
• Meetresultaten van de NOMOS-

meetposten in Cluster noord

Belastingen: geen herinnering meer
Voor de betaling van de gemeentelijke belastingen is het dit jaar 
nieuw dat er geen herinneringen meer worden verstuurd. Belas-
tingplichtigen in uitgeest moeten zelf in de gaten houden dat ze 
betalen vóór de vervaltermijnen.

In vorige jaren was de gemeente 
Uitgeest in staat om belastingplich-
tigen die niet tijdig betaalden met 
een brief te herinneren aan hun be-
talingsachterstand. Nu de gemeente 
Uitgeest op het gebied van belas-
tinginning samenwerkt met Velsen 
is dat niet meer mogelijk. Uitgeester 
belastingbetalers dienen dus zelf 
in de gaten te houden voor welke 
datum de gemeentelijke belasting 
betaald moet worden. Wie vergeet 

om tijdig te betalen krijgt een offi-
ciële aanmaning. Het nadeel is dat 
daar aanmaningskosten aan zijn 
verbonden. Bij een herinnering in 
voorgaande jaren was dat niet het 
geval.

De gemakkelijkste wijze van be-
lastingbetaling is de gemeente te 
machtigen om het verschuldigde 
bedrag automatisch in termijnen af 
te schrijven.


