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26 juni Open Tuinendag
Uitgeest - Zondag 26 juni  stel-
len Margret de Reus en Ine-

ke Rumphorst hun tuinen weer 
open aan de Hogeweg 66 en 70 

te Uitgeest. De tuinen zijn opge-
nomen in de route van Groei en 
Bloei. 
Margret en Ineke hebben op de-
ze dag als vanouds diverse acti-
viteiten op de tuinen. Er zijn di-
verse hobbyisten die exposeren 
en er zijn vergezichten van Uit-
geest. Bloemsierkunst is te be-
wonderen en zaden en jonge 
planten worden verkocht. 
‘De Milieuvriendelijke Tuin’ staat 
er met onder andere groente en 
boeketjes. De jams en chutneys 
zullen ook niet ontbreken. 
De Sig zorgtuin verzorgt een po-
werpointpresentatie en Crea-Sig 
heeft diverse cadeauartikelen.
De Pomologische Vereniging 
Noord-Holland is aanwezig met 
een pr-kraam. De bezoekers 
kunnen tevens naar de theetuin, 
moestuin en bloementuin. 
De tuinen zijn open van 11.00 
uur tot 17.00 uur. Meer informatie 
tel: 0251-315033 of Ineke.rump-
horst@ziggo.nl.

Kuilart-tentoonstelling
in het Culturele Centrum
Uitgeest - Stichting ‘de Nieu-
we Kuil’ organiseert tijdens het 
weekend van vrijdag 24 juni tot 
en met zondag 26 juni de Kuilart-
tentoonstelling van werkstukken 
die door de deelnemers aan de 
verschillende creatieve cursus-
sen zijn vervaardigd. De tentoon-
stelling vindt plaats in het Cultu-
rele Centrum aan de Hogeweg 
8 (naast de bibliotheek) in Uit-
geest. De openingstijden zijn op 
vrijdag van 19.00 tot 22.00 uur en 
op zaterdag en zondag van 11.00 
tot 17.00 uur.   
Tijdens de tentoonstelling kun-
nen bezoekers zich laten infor-
meren over de nieuwe cursus-
sen in het seizoen 2011– 2012 
en zich hiervoor in schrijven.  Het 
gratis cursusprogrammaboek-
je is hier, maar ook vooraf in de 
bibliotheek en in het gemeente-
huis, verkrijgbaar. De tentoon-
stelling wordt met sfeervolle mu-

ziek opgeluisterd, op zaterdag 24 
juni door duo The O’Marrich en 
op zondag door Bodhi Babyn.
Tijdens het bezoek, wordt het 
publiek in de gelegenheid ge-
steld om hun waardering over de 
tentoon gestelde 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.
Voor meer informatie over de 
cursussen en overige activitei-
ten zie www.denieuwekuil.nl of 
kan men telefonisch contact op-
nemen met het secretariaat van 
Stichting de Nieuwe Kuil: Anne-
ke Heijne,   Meerpad 2, tel. 0251-
311776, e-mail: anhvrijn@case-
ma.nl.

Rob de Reus maakt portret 
voor ‘sterren op het doek’

Uitgeest - Voor het televisiepro-
gramma ‘sterren op het doek’ 
heeft Rob de Reus een prachtig 
portret gemaakt van de televisie 
presentatrice Yvon Jaspers. 

Ook Yvon Jaspers heeft dit werk 
uiteindelijk gekozen en mee naar 
huis genomen. 

Een herhaling van deze uitzen-
ding is te zien op zondag 26 ju-
ni om 22.35 uur op Nederland 1. 

Een reproductie van dit schil-
derij is ook dit weekend te be-
wonderen tijdens de Kunstrou-
te Uitgeest in het atelier van Rob 
de Reus, dat zich bevindt op de 
Meldijk 54 in Uitgeest.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227.
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.
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Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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

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

Inlichtingen:
Ria Dol, tel. 0251-658504.

Lustrumcongres jonge-
ren ontmoeten ouderen
Castricum - Zonder veel tam-
tam te maken heeft het Jac. P. 
Thijsse College een record-aan-
tal inschrijvingen binnengekre-
gen voor de dag ‘Jongeren ont-
moeten Ouderen 2011’. De aan-
melding is dan ook gesloten. 
Binnen een paar weken was de 
stand tot 139 gestegen. Allemaal 
mensen van 65 jaar of ouder die 
zich hebben ingeschreven om op 
11 juli ontvangen te worden in 
het schoolgebouw aan De Bloe-
men.
De bezoekers worden door een 
persoonlijk gastheer/gastvrouw 
van 14 à 16 jaar oud begeleid 
door een dag met activiteiten, 
workshops, koffie-, lunch- en 
theepauzes. De leerlingen van 
3 mavo zijn er al op gespitst om 
in elk geval op die dag naar vo-
ren te komen als ‘het ideale 
kleinkind’. Ze zijn actief in veer-
tien activiteiten oftewel work-
shops.
Op het programma staan on-
derdelen als ict-groep (gebruik 
van computer en andere mo-
derne levensgereedschappen), 
de nieuwste mogelijkheden met 
make-up, gps-routes (de weg 
vinden via satellietinformatie), 
een rondleiding door de school 
met uitleg over wat er zich per 
dag afspeelt. Leerlingen zijn hier 
de deskundigen die uitleg geven 
en vragen beantwoorden.
Maar ook de bezoekers kunnen 
zich laten gelden. Samenwerking 
met hun gastheer kan tot verras-
sende resultaten leiden in work-

shops als scrapbookpagina (het 
combineren van een levensver-
haal  met beeldend werk), Engel-
se conversatie, koken (recepten 
uitproberen uit grootmoeders 
tijd), de geschiedkundigengroep 
(wat is er in de Tweede Wereld-
oorlog in Castricum gebeurd) en 
spelletjes (schaken, sjoelen, dar-
ten, scrabbelen, klaverjassen).
Centraal staat deze dag (van 
9.30 -15.30 uur) de ontmoeting 
tussen jong en oud in de da-
gelijkse omgeving van de leer-
lingen. De dag past in het on-
derwijsprogramma als invulling 
van de maatschappelijke sta-
ge die leerlingen geacht worden 
te doen tijdens hun middelbare-
schoolopleiding.

Ook de volgende dag wordt in 
dat kader gebruikt. Op dinsdag 
12 juli brengen de leerlingen een 
bezoek aan de dagelijkse omge-
ving van ouderen: ze bezoeken 
zes verzorgingshuizen. Het gaat 
om De Boogaert (Castricum), 
De Cameren (Limmen), Gees-
terheem (Uitgeest), Strammer-
zoom  (Akersloot), De Santmark 
(Castricum) en Overkerck (Hei-
loo). Leerlingen verzorgen een 
ochtendprogramma en maken 
daar mee hoe de dag van de be-
woners is ingevuld. Voor oude-
ren die zeer slecht ter been zijn, 
hebben de leerlingen een bus-
reis door de omgeving van Cas-
tricum georganiseerd. Dit uit-
stapje wordt afgesloten met een 
lunch bij Johanna’s Hof.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum: 
14-06-2011: Linn, dochter van 
Bekker, Sebastiaan en van der 
Rol, Meike, geboren te Castri-
cum.

Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
10-06-2011: P.A. Luijendijk en 
C.E.M.A.M. van Diepen, beiden 
wonende te Limmen. 14-06-
2011: Knuijsting, Ronald, wonen-
de te Amsterdam en Kaandorp, 
Martina A.E.M., wonende te Lim-
men. 

Huwelijken en partnerschap-
pen:
10-06-2011: Manten, Lars en 
Verbeek, Albertine Maria, bei-
den wonende te Alkmaar. 10-
06-2011: Sander, Johannes F. en 
Zentveld, Catharina J., beiden 

wonende te Akersloot. 11-06-
2011: de Groot, Jan D. en de Ke-
ijzer Nicla J. beiden wonende te 
Westzaan.

Overleden:
Wonende te Castricum:
10-06-2011: Metzelaar, Johan-
nes oud 81 jaar overleden te 
Castricum, gehuwd met C.M. 
Sinnige. 11-06-2011: Klaasse, 
Petronella Anna Josephina Ma-
ria, oud 76 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met J.C.C 
Maasdijk. 12-06-2011: Broek-
huijsen, Lucia, oud 58 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd met 
A.C. Perk. 

Wonende te Akersloot:
12-06-2011: Eijsacker, Wilhel-
mina, oud 90 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
A.P. Verduin.

Castricum - Op zondagmor-
gen omstreeks 1.30 uur werd 
een 19-jarige jongen uit Alkmaar 
door horecapersoneel overge-
dragen aan de politie. Het perso-
neel van een café aan de Dorps-
straat in Castricum had gezien 

Boksbeugel dat de jongen een wapen bij zich 
had. Het bleek te gaan om een 
boksbeugel.

De verdachte werd door de po-
litie overgebracht naar het poli-
tiebureau voor verhoor. De boks-
beugel werd in beslag genomen. 
De verdachte verklaarde het wa-
pen altijd bij zich te dragen.
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Programma 23 juni t/m 29 juni 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur 
“Transformers 3 - 3D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag 18.30 uur dinsdag 20.00 uur

“Hangover 2”
vrijdag 18.30 uur woensdag 20.00 uur 

“Gooische vrouwen”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

dinsdag 14.00 uur 
“Black Butterflies”

zaterdag 18.30 uur
“The Source Code”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur
“Pirates Of The Caribbean: 

On Stranger Tides 3D”
maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 

“Somewhere (CF)”
zaterdag & zondag 13.30 & 16.00 uur

woensdag 15.00 uur 
“Kung Fu Panda 2 (NL) 3D”

zaterdag & zondag 16.00 uur 
woensdag 15.00 uur 

“Penny’s Shadow”
zaterdag & zondag 13.30 uur

“Rio (NL) 3D”

Black Butterflies
Black Butterflies gaat over het 
leven van de jonge Zuid-Afri-
kaanse kunstenares Ingrid Jon-
ker, een gevoelige en rebel-
se geest die haar vrije ideeën 
over kunst, liefde en politiek met 
een kleine groep gelijkgestem-
de schrijvers en kunstenaars in 
Zuid-Afrika deelde, de Sestigers. 

De grote liefde in haar leven, de 
schrijver Het belang van haar 
werk voor de Zuid-Afrikaanse 
cultuur wordt pas erkend nadat 
Nelson Mandela haar gedicht 
Die Kind voordraagt bij zijn eer-
ste rede voor het Zuid-Afrikaan-
se Parlement in 1994. Dat is 29 
jaar na haar zelfgekozen dood.

In The Hangover Part II reizen 
Phil (Bradley Cooper), Stu (Ed 
Helms), Alan (Zach Galifiana-
kis) en Doug (Justin Bartha) af 
naar het exotische Thailand voor 
de bruiloft van Stu. Na het on-
vergetelijke vrijgezellenfeest in 
Las Vegas kiest Stu nu voor een 
veilige, ingetogen ‘pre-bruiloft’ 
brunch. Echter, dingen gaan niet 

Hangover 2 altijd zoals gepland. What hap-
pens in Vegas, may stay in Ve-
gas, maar wat het gezelschap in 
Bangkok staat te wachten over-
treft al hun verwachtingen... 

The Hangover Part II is het ver-
volg op de hit The Hangover uit 
2009 en is wederom onder re-
gie van Todd Phillips. Ook maken 
Ken Jeong, Jeffrey Tambor en 
Mike Tyson weer hun opwach-
ting in The Hangover Part II.

Move! Akersloot viert 
het vijfjarig jubileum
Akersloot - Op 23 juni is het zo-
ver, dan bestaat Move! Akersloot 
vijf jaar! Het bedrijf is gegroeid 
van een tweemansbedrijf naar 
een bloeiende onderneming 
voor zorg, gezondheid en sport.  
In de week van 27 juni tot 1 ju-
li viert Move! haar jubileum met 
een feestweek voor jong en oud. 
Iedere dag vindt er een andere 
activiteit plaats; van yoga-zum-
ba-pilatesworkshop tot oncolo-
giepresentatie en als uitsmijter 
een Move! spinning marathon 
op vrijdag 1 juli. 
Sinds april is Move! gestart met 
het aanbieden van oncologie fy-
siotherapie; daarvoor is Loes Le-
lieveld aangetrokken. Loes is on-
cologie fysiotherapeut i.o. en be-
stuurslid van de werkgroep fy-
siotherapie van het Integraal 
Kankercentrum Amsterdam. Zij 
heeft veel ervaring met het be-
geleiden en revalideren van kan-
kerpatiënten. 
In de feestweek van 27 juni tot 
en met 1 juli is er op iedere dag 

een andere activiteit tussen 9.00-
11.00 uur, 13.30-14.30 uur (uit-
gezonderd woensdag) en van 
19.00-21.00 uur. Maandag spin-
ning, dinsdag yoga, woensdag 
pilates, donderdag diverse pre-
sentaties, vrijdag zumba en tus-
sen 16.00 en 22.00 uur een spet-
terende afsluiting met de Move! 
spinning marathon. Deze spin-
ning marathon wordt gespon-
sord door: ’t Hoorntje, Bakke-
rij van Baar, Slagerij Hoogland, 
Akerbouw, De Hooge Waer-
der, Dijkhuizen & Wiendels, Het 
Ergocentrum, Vaccinatiepunt, 
SALT, Rutgers Hoortechniek en 
Viva Zorggroep.
De bijdrage aan een activiteit is 
5 euro, uitgezonderd de presen-
taties (die zijn gratis), en alle ac-
tiviteiten zijn zonder inschrijving 
te bezoeken. De opbrengst van 
de feestweek is bestemd voor 
KWF Kankerbestrijding. Meer in-
formatie: Move!, Churchillplein 
1, Akersloot, tel. 0251 314447, 
www.move-akersloot.nl.

Open dag bij Yoga- 
en Danscentrum Yama
Castricum - Zaterdag 25 ju-
ni houdt Yoga- en Danscentrum 
Yama een open dag waarbij de 
gehele dag gratis workshops en 
stoelmassages worden gegeven. 
Tijdens deze dag kan men ken-
nismaken met de diverse activi-
teiten.
Yoga Castricum, Instituut Yama, 
bestaat sinds 1972 en is uitge-
groeid tot het yogacentrum van 
Castricum waar diverse lessen te 
volgen zijn. Van Hatha Yoga tot 
zwangerschapsyoga, van Medi-
tatie tot Zumba. Tegenwoordig 
zijn in de yogastudio ook dans-
lessen voor jong en oud, maar 
ook Zwangerschapsmassage  of 
een lesje BodyBalance zijn mo-
gelijkheden. De Massagebrigade 
is sinds 2008 gevestigd in Castri-

cum. Naast de diverse ontspan-
ningsmassages kunnen aan-
staande moeders nu ook een 
zwangerschapsmassage boe-
ken. Een fantastische aanvulling 
op de zwangerschapsyoga maar 
ook gewoon heerlijk als ont-
spanning voor moeder en kind. 
Ready2Dance Studio geeft sinds 
2000 danslessen in Castricum. In 
2006 zijn de lessen verhuisd naar 
Amsterdam maar door de nieu-
we samenwerking met het Yoga-
centrum brengt Ready2Dan-
ce een aantal danslessen terug 
naar Castricum. DanceMix is een 
combinatie van toffe danspasjes 
waarbij verschillende dansstij-
len zoals streetdance, jazz, MTV 
videoclips, Broadwayshows en 
freestyle clubdance worden ge-

Koorensemble Elegia 
in de Sint Jacobuskerk
Akersloot - Het koorensem-
ble Elegia uit de Oekraïne treedt 
op zaterdag 25 juni om 20.00 
uur op in de Sint Jacobuskerk 
in Akersloot. Het koor bestaat 
uit vier zangeressen, twee violis-
ten, een bassist en een accorde-
onist. Elegia is puur en heeft een 

unieke, eigen stijl. Het ensem-
ble brengt met passie traditione-
le, Oekraïnse, folkloristische mu-
ziek uit hun eigen streek ten ge-
hore. De entree is gratis, na af-
loop is er een deurcollecte. Di-
rigent: Nikola Romanchuk. Mez-
zo-sopraan: Zoya Kurovska. 

combineerd. De lessen en mu-
ziekkeuze worden aangepast 
aan niveau en leeftijd. Of je nu 
een beginner bent, lekker wilt 
swingen, ambities hebt om ver-
der in de danswereld te gaan, er 
is voor elk wat wils. Zelfs selec-
tie, optredens en veel meer. Er 
zijn vier verschillende groepen 
in de leeftijdscategorie: 12 tot 15, 
16 tot 18, 19 tot 25 en 25+ .
BodyBalance is een combina-
tie van tai-chi, Pilates en yoga 
en wordt op muziek uitgevoerd. 
Deze les wordt gegeven op dins-
dagavond van 21.00 tot 22.00 
uur.
Voor meer informatie over al-
le activiteiten en aanmelden kan 
men kijken op www.yogacastri-
cum.nl

Eerste Friday Night Live-avond
Castricum - Vrijdag 27 mei  
vindt op Strandpaviljoen Bad 
Noord/Castricum aan Zee de 
eerste van de vier ‘Friday Night 
Live’-avonden van dit seizoen 
plaats. Elke laatste vrijdag van 
de maand is het swingen gebla-
zen op het strand. Het repertoi-
re van deze avond bestaat uit 
een swingende mix van diver-
se bluesstijlen  en  stevige rock 
& rol. Iedereen die Peter Lavell 
heeft meegemaakt op de eerste 
twee bluesmiddagen in het ‘Mi-

rakel van Bakkum’  weet dat dit 
een bijzondere avond gaat wor-
den. Peter Lavell zang en gitaar, 
wordt deze avond bijgestaan 
door Robert Schulte Noordholt 
gitaar, Bert Baars, tenor sax, Da-
niâl van Amersfoort bas en Jan 
Stobbe op de drums.      
De muziek begint om 21.00 uur, 
de toegang is gratis en er rijdt 
een vervoersdienst over het 
strand tussen 20.00 uur tot 21.00 
uur en terug tussen 00.30 uur en 
1.30 uur.   

Mezza Luna unplugged
Castricum - Regionale helden 
ontmoeten elkaar op vrijdag 24 
juni op het podium van Grand-
café Mezza Luna, Mient 1. Ni-
ce, tight, akoestisch en dus niet 

te hard. Een vaste huisband on-
der leiding van André Voebel va-
rieert in repertoire en brengt op 
eigenzinnige wijze de allerbe-
kendste songs met een intiem 

klein karakter. Deze vrijdag zal 
Melissa Roos haar stem ten ge-
hore brengen.

Unplugged friday is gratis en 
toegankelijk voor iedereen, men 
hoeft dus niet uitsluitend te eten.
Muziek vanaf 20.00 uur.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN

VERGADERING GEMEENtERAAD
De gemeenteraad houdt een openbare vergadering 
op donderdag 23 juni in de raadzaal van het ge-
meentehuis, Middelweg 28. De vergadering begint 
om 20.00 uur en op de agenda staan onder meer de 
volgende onderwerpen:

- Afgifte ‘Verklaring van geen bedenkingen’ voor
 nieuwbouw Mill House.
- Voorstel beschikbaar stellen krediet voor
 nieuwbouw Mill House.
- Voorstel tot vaststelling eerste kwartaal-
 rapportage 2011.
- Voorstel inzake de gewijzigde begroting 2011, de
 primaire begroting 2012 en de Meerjaren-
 begroting 2013 tot 2016 van De Meergroep.
- Voorstel inzake Jaarverslag 2010 Recreatieschap 
 Alkmaarder- en Uitgeestermeer.
- Voornemen afgifte ‘Verklaring van geen
 bedenkingen’ voor woningbouw aan de Weeg 6a.
- Voornemen afgifte ‘Verklaring van geen bedenkingen’
 voor woningbouw aan de Kruiskamplaan.

ONtVANGEN AANVRAGEN
OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum
16-06-2011
 OV 2011-075 Middelweg 33
  Plaatsen container
15-06-2011
 OV 2011-077 Middelweg 74
  Plaatsen dakkapel
17-06-2011
 OV 2011-078 Nabij Middelweg 28
  Plaatsen bouwkeet
14-06-2011
 OV 2011-079 Haverkamplaan 50
  Vergroten kelder
31-05-2011
 OV 2011-080 Benningskamplaan 47  
  Plaatsen dakkapel
16-06-2011 OV 2011-081 Nabij Koppesvenstraat 7
  Plaatsen container

Deze kennisgeving houdt niet in dat de
vergunningen ook worden verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN 

Verzenddatum
17-06-2011
 OV 2011-075 Middelweg 33
  Plaatsen container
22-06-2011
 OV 2011-057 Kruiskamplaan 91
  Plaatsen vlonder
  en damwand 
22-06-2011
 OV 2011-071 Benningskamplaan 49
  Plaatsen dakkapel
22-06-2011
 OV 2011-073 Hooykamplaan 27
  Plaatsen dakkapel
22-06-2011
  OV 2011-072 Kemphaanstraat 19
  Plaatsen vijf pallets
22-06-2011
 OV 2011-063 Provincialeweg/
  Geesterweg
  Plaatsen reclameborden
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen afgegeven of gewei-
gerde 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. 

REctIfIcAtIE VERlEENDE
OMGEVINGsVERGuNNING 
In de Openbare bekendmakingen van 15 juni 2011 
staat onder ‘Afgegeven omgevingsvergunningen’ de 
volgende verleende vergunning vermeld:
Verzenddatum
09-06-2011
 OV 2010-041 Provincialeweg 4-6
  Oprichten 27 woningen

Hierbij had als vergunningnummer OV 2010-042 in 
plaats van OV 2010-041 moeten worden vermeld.

AfGEGEVEN BOuwVERGuNNING MEt 
ONthEffING VAN hEt BEstEMMINGsPlAN
Verzenddatum 22-06-2011
  Prinses Irenelaan 37
  Uitbreiden woning 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een beroepschrift tegen dit besluit zijn verkrijg-
baar bij de afdeling Publiekszaken. Een beroepschrift 
dient binnen zes weken na verzenddatum van het 
besluit te worden ingediend en gericht te worden 
aan de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuurs-
recht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem.

Burgerlijke stand
GeBOOrte
Tijs van Iperen, zoon van W. van 
Iperen en M. Enthoven
Dani Deijle, dochter van P.A. Deijle 
en M.J. Veldt

HuwelIjk
A.W. Hoogeland en R. Siemonsma
P. J. Timmer en W.L. Pals

Einduitvoering Muziekschool 
Uitgeest 2011
Vrijdag 24 juni om 19.00 uur vindt de jaarlijkse einduitvoering plaats van de 
Muziekschool Uitgeest in Dorpshuis de Zwaan aan de Middelweg nr. 5. Op het 
programma staan een optreden van de groep Algemene Muzikale Vorming en 
van de leerlingen die instrumentaal onderwijs genieten.

Aangezien de koren eigen optredens heb-
ben gehad, wordt het eindconcert ook dit 
jaar slechts één keer uitgevoerd. Het is niet 
nodig vooraf kaarten te bestellen.
De leerlingen spelen solo en in diverse com-
binaties op instrumenten zoals dwarsfluit, 
gitaar, piano, keyboard, viool, harp en accor-
deon. De kinderen die de lessen Algemeen 

Muzikale Vorming volgen, zullen afwisse-
lend zingen en spelen op hun blokfluiten. 
Voor allen is het een goede ervaring om voor 
publiek op te treden.  Het belooft weer een 
mooie afsluiting van het seizoen te worden. 
Eventuele inlichtingen: secretariaat Muziek-
school, mevr. J. Rademaker, tel. 0251 – 36 
11 52.

Het gezegde: Voorkomen 
is beter… is ook van

toepassing op zwerfafval.
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Max Vrouwe wint viswedstrijd
Uitgeest - Maandag 20 juni was 
de tweede viswedstrijd van de 
jeugdcompetitie. De opkomst 
was een flink stuk hoger dan vo-
rige week, met in totaal 29 en-
thousiaste vissers kon de wed-
strijd om 19.00 uur beginnen. Er 
werd iets meer vis gevangen dan 
de vorige wedstrijd. De eind-
stand was als volgt: 1. Max Vrou-
we met 144 cm, 2. Sten Houthuy-
zen met 134 cm en op een mooie 
derde plek Remco Schram met 
100 cm. Ook lekker vissen en 

niet ouder dan zestien jaar? Kom 
dan op maandagavond met een 
hengel om 18.45 uur naar de 
Ziendervaart. (vlakbij de molens 
en tegenover het huttenweek-
terrein.) De volgende wedstrij-
den zijn op 27 juni en 4 juli. De 
eigen bijdrage voor de resteren-
de twee wedstrijden is 1,00 eu-
ro. Na afloop is voor iedere hen-
gelaar een leuk prijsje uit te zoe-
ken bij de prijsuitreiking. Voor 
verdere informatie: P. Pilkers 06-
12180223. 

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL
   

MORGEN SAMEN PICKNICKEN ??
Wij hebben de bolletjes en broodjes, dus.....
Van woensdag t/m woensdag:

CHOCOLADE BRIOCHE BROODJES
verrassend.... PER ZAK € 2,50 !!
Dit weekend:

GEVULD BOTERKOEKTAARTJE
smullen maar..... van €6,95 nu € 5,95 !!

Uw bon al ingeleverd voor de feesttas mét inhoud ? Kan t/m eind juni !
www.bakkerijputter.nl

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

Toch zorg bij zorgmoeders op 
zorgeloze ‘Moederverwendag’
Uitgeest - Zaterdag 18 juni or-
ganiseerde Rotaryclub Heems-
kerk-Uitgeest een ‘Moederver-
wendag’ voor moeders van kin-
deren met een handicap of chro-
nische ziekte. Het evenement is 
mogelijk gemaakt door de ge-
slaagde fundraising-actie ‘Moe-

der, Meesterwerk’ van afgelopen 
voorjaar, met als hoofdprijs een 
schilderij van kunstenaar Rob de 
Reus. Doel: een gezellige onbe-
zorgde dag voor 36 vrouwen uit 
Heemskerk, Uitgeest en omge-
ving die veelal dag in, dag uit in 
touw zijn voor een kind dat ex-

tra zorg nodig heeft. Het werd 
een onbezorgde dag, maar toch 
niet helemáál zorgeloos. Irene 
Koning: “De bezuinigingen op 
de Persoonsgebonden Budget-
ten (PGB), passend onderwijs en 
rugzakken en nieuwe strenge in-
dicering, brengen bij veel van de 
vrouwen grote onzekerheid.” 
Reden voor de Rotaryclub om, 
net als vorig jaar, het voortouw 
te nemen en deze Moederver-
wendag mogelijk te maken. 

Viering Jongeren in Beweging
Uitgeest - Zaterdag 25 juni van 
19.00 tot 20.00 uur organiseert 
Jongeren In Beweging een in-
spirerende viering over vakan-
tie en vrijheid in de rk kerk aan 
de Langebuurt in Uitgeest. Dit 
in samenwerking met het koor 
Sound of Life.
Het thema, vakantie en vrijheid, 
past geheel bij de tijd van het 
jaar. Pastor Veldt is bereid ge-
vonden om voor te gaan tijdens 
de viering. Deze pastor is een 
geboren Castricummer. Hij is in 
1960 tot priester gewijd en kape-
laan geweest. Vanaf 1971 heeft 
hij als ziekenhuispastor/geeste-
lijk verzorger gewerkt in zieken- 

en verpleeghuizen in Hoorn, Nij-
megen en Groesbeek. In 2008 is 
hij in Limmen komen wonen en 
als priester nog af en toe actief. 
Het motto van de priester luidt: 
“Wij houden in onze streken van 
korte missen en korte preken.”
De liederen die Sound of Life 
gaat zingen zullen geheel aan-
sluiten bij het thema. Na afloop 
wordt er koffie en thee geschon-
ken.
Jongeren in Beweging gaat het 
volgend seizoen door met de ei-
gentijdse vieringen op de vierde 
zaterdag van de maand. De eer-
ste viering in september zal Fons 
Captijn voorgaan. 

Vrouw gewond bij aan-
varing met politieboot
Uitgeest - Dinsdagavond 14 ju-
ni is een vrouw gewond geraakt 
toen de rubberen speedboot 
waarop zij als passagier mee-
voer, tegen een politieboot bots-
te. Het ongeval gebeurde om-
streeks 20.00 uur op het Alk-
maardermeer bij Uitgeest. De 
vrouw is met rugletsel naar het 
ziekenhuis gebracht.

De met hoge snelheid varende 
bestuurder van de boot negeer-
de een stopteken van de drie-
koppige bemanning van de on-
opvallende politieboot van het 
Korps Landelijke Politiedien-
sten. Vanwege de onafhankelijk-
heid onderzoekt de Rotterdamse 
Zeehavenpolitie de precieze toe-
dracht van het ongeval.

Waar prijzenweekend voor 
Combinatie Kerssens-Krom
Uitgeest - Met slechts 103 dui-
ven in cours van 10 deelne-
mers werd er al vroeg in de mor-
gen gelost in het Franse Morlin-
court  met een afstand van 350 
km. Na de lossing om 6.45 uur 
vanuit Morlincourt meldde de 
snelste duif zich in Akersloot al 
om 9.48.34 uur, bij de Combi-
natie Kerssens-Krom. Door de 

harde wind behaalde die eer-
ste duif een gemiddelde snel-
heid van 1930.875 m/pm. (ruim 
115 km p/u). Wat vooraf gezien 
werd als een zware en moeilij-
ke vlucht voor de duiven, bleek 
achteraf door de vroege lossing 
totaal geen problemen te geven. 
Sommige duiven kwamen wel 
met een nat pak thuis, maar al-

len waren nog in een goede con-
ditie. Het was een waar prijzen-
weekend voor de Combinatie 
Kerssens-Krom want, zowel de 
overwinningsprijs, de wekelijks 
terugkerende attractieprijs en 
de taartprijs gingen allen naar 
de Combinatie Kerssens-Krom 
in Akersloot. Slechts één wist 
de uitslag niet te halen en kon 
hierdoor geen punten toevoe-
gen aan zijn conto. Komende za-
terdag de vierde Dagfond vlucht 
vanuit Chateauroux met een af-
stand van 680 km. 

Collecte Terre des Hommes
Uitgeest - De Vrijwilligersgroep 
Heemskerk van Terre des Hom-
mes organiseert in de week van 
27 juni tot en met 2 juli weer haar 
jaarlijkse huis-aan-huis-collec-
te in Uitgeest. Maar liefst 64 col-
lectanten hebben hun medewer-
king toegezegd.

De opbrengst van de collecte zal 
volledig ten goede komen aan 
het Mathagondapalli Education 
Centre (MEC), een onderwijs- 
en sportinstituut in de buurt van 
Bangalore (India). 
Voor meer informatie: mw. Pop-
ma, tel. 0251-235571. 

Derde Uitgeester Kunstroute
Uitgeest - Op zondag 26 juni 
maakt de Kuilart-tentoonstelling 
deel uit van de derde Uitgees-
ter Kunstroute welke voert langs 
een veertiental ateliers en ten-
toonstellingsruimten in Uitgeest.
Een informatiefolder over de-
ze Kunstroute is gratis verkrijg-
baar aan onder andere de balie 
van de bibliotheek en in het ge-
meentehuis van Uitgeest.
Tevens zal de folder op zondag 
26 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. Voor meer in-
formatie: www.kunstrouteuit-
geest.nl. De kunstroute is te be-
zoeken van 11.00 tot 17.00 uur.
Op de foto een stilleven dat te 
bewonderen is in de basisschool 
‘de Binnenmeer’, waar Adriana 
Nootenboom, Martin Leek, Peter 
Meijering en Hans Goedhart op 
25 en 26 juni exposeren.

Uitgeest - Woensdagavond 
werden de bewoners van de 
Wethouder C. Kromstraat en om-
geving verrast met een serena-
de door The Upmates, een dixie-
landband, gevormd door leden 
van de Uitgeester Harmonie. Een 

optreden dat zeer gewaardeerd 
werd door de bewoners die zich 
dan ook spontaan aanmeld-
den als donateur bij de leden 
van de Harmonie en slagwerk-
groep Blast en op die manier 
de 125-jarige muziekvereniging 

steunen en belonen voor de vele 
optredens in Uitgeest. Velen ga-
ven ook een éénmalige bijdrage. 
Wie de muziekvereniging alsnog 
wil steunen, kan geld storten op, 
nummer 363404694. Aanmelden 
als donateur kan via e-mail se-
cretaris@uitgeesterharmonie.tk 
of tel. 0251310729.      

Donateursaktie Uitgeester Harmonie
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Feestvreugde op het 
Bonhoeffercollege
Castricum - Veel blijde gezichten op het Bonhoeffercollege nu de examenuitslagen van het eerste 
tijdvak binnen zijn. Het Bonhoeffercollege is trots op zijn leerlingen die een prachtige prestatie hebben 
neergezet. Men duimt nog even voor enkele herkansers, die nog een keer de examenzaal in moeten. 
Men gaat ervan uit dat binnenkort ook voor hen de vlag uit kan! 
Nu al geslaagd zijn

Mavo
Iris Bakkum, Jasmijn Beekers, Remko van den Berg, Mandy van den Bergh, Léon Berkhout, Steven 
Blom, Robin Bron, Amy Bruin, Maick van Bugnum, Steef van Diepen, Vionne Dirksen, Franck van Dom-
burg, Niels van Domselaar, Jesper Duin, Nick Duinmaijer, Eva Endema, Sean Evenwel, Koen Flietstra, 
Melvin de Graaff, Joris Groen, Manon Haakman, Danny Haije, Femke Haije, Jannes van der Ham, Jef-
frey Harmunanto, Robyn Heere, Zoë Heijne, Kai Hilarius, Bo Hofsté, Nena Hondema, Wouter Jansen, 
Jesper de Jong, Rosanne de Jong, Nadine Jonker, Carolien van Kampen, Chiem Kerssens, Maikel Ko-
per, Tim Koper, Barry Koppes, Martijn Kraan, Ivanka Kramer, Mukesh Kumar, Kautar Leijen, Rens Lief-
ting, Daphne Loots, Jordy Martens, Claudia Meuleman, Kristian Montijn, Anne Sophie Mosterd, Breg-
je Mul, Jari Ott, Tanja Pool, Amir Rasouli, Job Res, Youri Roelofs, Stan Rombach, Jim Sentveld, Mandy 
Sentveld, Tom Sikkema, Reinout Slinger, Nicole Schoorl, Claudia Stanco, Jordi Tesselaar, Rianne van der 
Veldt, Susanne Verduin, Twan Verduin, Bodhi Verhoogt, Paul Visser, Nicole van Vliet, Lindsey de Vries, 
Pepijn Walstra, Richard Wijker, Casper Witting, Matthew Wulp, Dorien Zonneveld, Malou Zoontjes.

Blije gezichten op het Bonhoeffercollege. (Foto: Sandra Mous).

Havo 
Daniël Andriessen, Laura de Backker, Remco Bakker, Charel-
le Baltes Harkema, Julia Bart, Liv van Berkum, Saskia van Beu-
gen, Stef Bouwer, Jorn Brouwer, Lisa Brouwer, Ramon van Bui-
tenen, Merel van Buuren, Maarten Coppens, Joost Couwen-
berg, Twan van Dam, Demi Dekker, Nicky Dekker, Falko Door-
nekamp, Jonas van Dormolen, Anne Geijsel, Liesbeth van Gel-
deren, Maartje Gilissen, Marike van Goethem, Anne-Michelle 
de Graaf, Falko de Graaf, Jelmer Groenland, Liz Groot, Riëlle de 
Groot, Laura de Haan, Anne Hoedeman, Tom Houtenbos, La-
ra Huijsmans, Deborah Huisman, Bodine van Ingen, Tom Jan-
sen, Rick Jonker, Raymond van der Kam, Niels Koerts, Esther 
Kolder, Robin van der Kolk, Romy Koning, Maaike Kool, Jere-
my Koper, Roxanne Kortekaas, Thijs Krol, Jeanine Kruijver, Iris de 
Leeuw, Anthea van Leeuwen, Roos Levering, Christian van Looij, 
Djoeke Louman, Michiel van Lunsen, Nicole Mijnen, Fabienne 
Mijnsbergen, Shannen Min, Daan Nieboer, Azize Oomen, Tom 
Orij, Stéphanie Palmboom, Sjoerd Peek, Janine Pirovano, Fabi-
enne Raap, Jill Rijkhoff, Shannon Roest, Björn Röseler, Milou de 
Ruig, Bianca van Saase, Lonneke Schellevis, Alisa Schurink, Lil-
lian Siemons, Wouter Smaardijk, Thomas Smith, Wim Sprengers, 
Kelly Staa, Ruben Stam, Koen Teeling, Kayleigh van Tellingen, 
Robine van Tussenbroek, Job Joris Verhofstad, Nienke de Vries, 
Fay Warmerdam, Steef de Winter, Jan van Zelst, Falko Zuurbier, 
Nick Zwaan, Jens Zwart

Atheneum
Reijer Blok, Dorinde den Boer, Laura den Boer, Rick Brugsma, 
Joost Burger, Iverna Créton, Lisa Deijlen, Rosalie Denneman, 
Stephanie Doesburg, Sebastiaan van Doornik, Remco Duinme-
ijer, Mariëlle Galiart, Sanne Gersonius, Lianne van Goethem, Da-
niëlle de Groot, Eva Hamann, Danny Hols, Marit Hooijschuur, 
Dennis Kaandorp, Mikael Kaandorp, Aernoud van Kerkhoven, 
Denice Kingma, Quinta Kok, Lydia Koning, Marcel Kranendonk, 
Martijn Legêne, Luc Leijtens, Parcival Maissan, Anna Mase-
reeuw, Justin van der Mee, Jorien Meijer, Sebastian Melzer, Wil-
liam Ng, Jurriën Plijter, Casper van Pomeren, Maarten van Pop-
pelen, Jasper Raasveld, Gijs Reichert, Tim Romijn, Cindy Rui-
ter, Jordy Siepel, Immanuel Slont, Willemien Slot, Eline van der 
Sluijs, Sjuul Swart, Milad Tannazi, Lisa Templon, Coen Unk, Si-
mon Veen, Bastiaan Vergouw, Maud Vreeburg, Pim Wassenaar

Gymnasium
Fanny Baars, Jennifer Blom, Jan-Willem Bos, Laura Bruins, 
Maaike van Buuren, Sal van Dijk, Tobias van den Enk, Loes van 
Esch, Lonneke Graas, Mats Idema, Iris de Jeu, Samuel Jong, Hil-
de Kuyper, Maarten Mantel, Rocco van der Mark, Egbert Mase-
reeuw, Lisa Nijhuis, Bart Numan, Kaira van der Pal, Dyantha van 
der Sluijs, Kiki Twisk, Joyce Veenstra, Sanne van Velzen, Kayleigh 
Vonk, Daphne de Vries, Jennifer Zonneveld.

Hoog slagingspercentage Clusius 
College Castricum
Castricum - In het schooljaar 2010 / 2011 hebben 262 leerlingen van het Clusius College  Cas-
tricum eindexamen gedaan. 
249 leerlingen zijn geslaagd. Een leerling is defi nitief gezakt, twaalf leerlingen doen eind juni  een 
herexamen. Volgens hun docenten hebben zij goede kansen om alsnog te slagen. 49 leerlingen 
van de Gemengde Leerweg  hebben aan hun vakkenpakket een vak toegevoegd waardoor zij het 
Mavo-groen diploma behaald hebben.

Basisberoepsgerichte leerweg:
Akersloot: Yalissa Leijen, Lisa Molenaar, Meghan Richardson, Assendelft: Robbin Brinkman, Mi-
das Schaaper,
Beverwijk: Dave Hofl and, Myrna Maussen, Willy Mulder, Priscilla van den Oever, Maurice Poes-
te, Thomas de Ruijter, Ron Stark.
Castricum: Frank Brandjes, Joël Broers, Francisca Fens, Jonna Geijsel, Koen Hageman, Sam de 
Kock, Mireille Leitner, Sandra Lute, Sjoerd Noorda, Michiel Plasse, Lisa Portegies, Sanne de Roos, 
Melanie Ruijssenaars, Mina Sadun, Ilse Scholten, Jesse Stolk, Amy Toepoel, Romy Veen, Jason 
Zeeman.
Egmond-Binnen: Michel Coenen, Remy Klinkhamer, Dirkjan Lute, Shannen van Zandbergen,
Haarlem: Dunja van Exter, Lisette Vriesekoop.
Heemskerk: Melanie Beentjes, Laura Büker, Whitney Ernestina, Naomi Ferraro, Fay Hofsté, Mi-

chael Kruidenberg, Joost van Lieshout, Stacey Lotterman, 
Cindy van der Lugt, Jaimy Rendering, Jennifer Schorel, Ja-
ny Struiksma, Esmee van de Velde, Nick Weel, Melanie Wel-
boren, Jessica van der Wijden, Sabrina van der Zwet Sloten-
maker.
Heiloo: Tristan Kuiper, Bart Molenaar, Dennis Ooms, Leon 
Verschure, Pascal van Wanrooij.
IJmuiden: Rosanne van der Schrier, Charissa Thijssen. 
Krommenie: Elly Degen.



GESLAAGD!
VERVOLG CLUSIUS COLLEGE 
Limmen: Jennifer Bakker, Charlotte Droog, Joyce van Duivenvoorde, Lynn Kaandorp, Brian 
Scheerman, Shannen van Wezel, Macy Zoontjes, Stefan Zwart.
Spaarndam: Michelle Wempe.
Uitgeest: Melissa Alles, Eileen Muijs, Bryan Sol, Suzanne Vergouw, Nico Wester.
Velsen–Noord: Wendy van Gammeren.
Velserbroek: Aaron Bakker.
Zaandam: Dana-Lee Kraakman, Caroline van Poorten, Jorijn Spelde.
Zaandijk: Richella Wijnands.

Kaderberoepsgerichte leerweg:
Akersloot: Joska Dekker, Jiska Jonker, Bram Kaandorp, Dylan Klaver, Cas Obdam, Leonie Oud, 
Ingrid Verduin.
Assendelft: Savannah Kat.
Beverwijk: Denise Handgraaf, Cécilla Peters, Demi Timmermans.
Castricum: Niek Admiraal, Mick Arends, Priscilla Borg, Josiene Derksen, Nadieh Derksen, Jill 
Fleminks, Marc Klaver, Rocher Mogge, Nicky Nooij, Cheryl Pekel, Kirsten van Putten, Dirk Ras, 
Christian Velzeboer, Fransje de Vlugt, Lucas van Westerop, Kelly de Winter, Twan Zentveld.
Egmond-Binnen: Yosha Baltus, Joey Becker, Carolien Imming, Els Vermeulen.
Heemskerk: Carley Ammeraal, Lesley van den Berg, Laura Bijlsma, Lotte Dam, Bas Disseldorp, 
Marc Duin, Roy van Eyk, Lisette de Groot, Diede van Haastrecht, Zoë van Hoeckel, Kelly Huis-
man, Cindy Koek, Iris Lund, Max Nijman, Dinescha Ooms, Gaia Pekel, Ruud Pletting, Kevin Pronk, 
Glenn Ramakers, Calista Rietdijk, Marene Schram, Sepha Sikking, Yvet Stammes, Wouter Stoker, 
Brandon Struik, Michelle de Ruijter, Sharon Tesselaar, Laura van Vuuren, Ton Wildschut, Kees de 
Wildt, Liza Zegwaard.
Heiloo: Roxanne Bais, Lianne Bakker, Joran Nederveen, Emmely Schouten, Melissa Tellekamp 
Booland, Mariska Winterink.
IJmuiden: Joey Lubbers.
Koog aan de Zaan: Anton Esteje.
Krommenie: Jasper Jak, Miranda Kok.
Limmen: Laura den Broeder, Max van Ginkel, Ben Lieferink, Roy Nuijens, Tim Wokke.
Uitgeest: Yannick Griekspoor, Sabina Kemper, Kimberly Kortekaas, Nikki Krikke, Léon Kruiden-
berg, Tim Schelvis.
Velserbroek: Alana Los.
Westzaan: Martijn Thoolen.
Wijk aan Zee: Juliette Verhagen.
Wormerveer: Aäron Busnac, Michelle Kramer.
Zaandam: Thirza van Achthoven, Michelle van den Berg, Tessa Brans, Sharynn Daemen, Jeroen 
Gigengack.

Gemengde Leerweg:
Akersloot: Suze Melker, Bonna van Ooijen, Dimitri Overtoom, Tim Schrier, Joris Verduin.
Assendelft: Jesse van Elburg, Amy de Jong, Barry Stuut.
Beverwijk: Maureen Boone, Tzefan Chen, Nina van Gellekom, Josephine Kelder, Berend Otten, 
Thor Seekles, Patricia Stam.
Castricum: Anne Andela, Niels Beentjes, Martijn Cabri, Britt Diepenhorst, Eline Hoedeman, Kel-
ly Liefting, Lois Mooij, Nikki Ploeg, Danique Scheerman, Nino Slijkerman, Michael Tobi, Lucien de 
Vries, Isabella Zwiers.

Geslaagden op het 
Jac. P. Thijsse College

Mavo
Akersloot: Tom Adrichem , Rosa Beentjes, Martijn Huis-
man, Michiel Klaver, Jelle Konijn, Jasper Koomen, Cecilia 
Nolden, Mats Pepping, Jurre Schoolderman, Lieke Sintem-
aartensdijk, Martijn Tiebie, Maerysha Tinga, Linde van der 
Velden.
Castricum: Mark Been, Joost Berkemeier, Marijke Bijman, 
Woody Bos, Wouter Bos, Mark Breetveld, Kristy Butter, Ar-
sèn Cobelens, Kimberly Dekens, Felicia Denneman, Perry 
Ducro, Mats Duijn, Paul Ebben, Job Fruitema, Franka Glo-
rie, Ilse Glorie, Martijn Glorie, Myron de Graaf, Anne Groot, 
Alexander Kerkhof, Ritchie Lee Kiel-Clayton, Ilse Kloppen-
burg, Bas Kooi, Matthijs Langeveld, Maryse Langeveld, 
Saskia Liefting, Ciska List, Lisa Nanne, Martijn van Olst, 
Jelle Oosterbaan, Daan Oosterveld, Rosalie Poel, Eva Por-
tegies, Lizzy Put, Miguel Smit, Mickey Tax, Arnoud Tromp, 
Femke van der Zande.
De Rijp: Kiki de Lange.
Egmond aan den Hoef: Zeppe Breuer, Coen Filipsen.
Egmond Binnen: Sabine Admiraal, Perry Boersen, Tessa 
Pit.
Heemskerk: Yassin Saifi .
Heiloo: Claire Amson, Martijn Apeldoorn, Laura Beers, Job 
te Buck, Yoeri Buis, John Burger, Tos van Diepen, Sanne 
Duin, Olaf Eldermans, Janine de Groot, Kevin Jadoul, San-
der Keeman, Rianne Modder ,Mohammed Muheddin, Ni-

Heemskerk: Jorinde Baks, Linda Beentjes, Thed Been-
tjes, Niels de Bie, Kelsey Bijlsma, Lisanne Duivenvoorde, 
Richard Jongejans, Rick Jongejans, Michiel Kok, Mariëtte 
van Kooten, Céline Kretschmer, Narel Kruidenberg, Sanne 
Langedijk, Tanja Lute, Claudia van der Meij, Susanne van 
Meurs, Francien Monden, Claudia Prummel, Bart Veldhuis, 
Mandy de Wildt, Esther de Wit.
Heerhugowaard: Wesley Boer.
Heiloo: Mariska Wesselingh.
IJmuiden: Daniëlle van den Bos.
Krommenie: Bente Waijper.
Limmen: Kelly Castricum, Rosa Scheper.
Uitgeest: Roaa Alhaj Saleh, Roos Dirks, Melanie Draaij-
er, Tessa de Goede, Maikel Groot, Macy Grootjen, Max 
Jonker, Romy van Leeuwen, Lieke Mulder, Nick Sondorp, 
Debbie Spaan, Daan Zuijdendorp.
Westzaan: Selena Doorn, Cynthia Steen.
Zaandam: Jacob Blank, Daphne van der Bruggen, Na-
tascha Reijers.
Zaandijk: Laurence Bos.

Onderstaande leerlingen behalen tevens het diploma 
Mavo-groen: 
(Gemengde Leerweg met 7e vak)
Akersloot: Suze Melker, Bonna van Ooijen, Dimitri Over-
toom, Tim Schrier, Joris Verduin.
Assendelft: Barry Stuut.
Beverwijk: Maureen Boone, Tzefan Chen, Josephine Kel-
der, Berend Otten, Patricia Stam.
Castricum: Anne Andela, Martijn Cabri, Britt Diepen-
horst, Eline Hoedeman, Kelly Liefting, Lois Mooij, Nikki 
Ploeg, Isabella Zwiers.
Heemskerk: Jorinde Baks, Linda Beentjes, Kelsey Bijls-
ma, Lisanne Duivenvoorde, Richard Jongejans, Rick Jon-
gejans, Mariëtte van Kooten, Céline Kretschmer, Narel 
Kruidenberg, Claudia van der Meij, Susanne van Meurs, 
Claudia Prummel, Bart Veldhuis, Mandy de Wildt, Esther 
de Wit.
Heerhugowaard: Wesley Boer.
IJmuiden: Daniëlle van den Bos.
Krommenie: Bente Waijper.
Uitgeest: Roaa Alhaj Saleh, Melanie Draaijer, Tessa de 
Goede, Macy Grootjen, Max Jonker, Romy van Leeuwen, 
Nick Sondorp, Debbie Spaan.
Westzaan: Selena Doorn.
Zaandam: Daphne van der Bruggen, Natascha Reijers.
Zaandijk: Laurence Bos.



GESLAAGD!
cole Nap, Sylvana de Nijs, Rodin Tzaraf, Stefan Vogel, Wendy Vreeburg, Laura de Witte.
Limmen: Kirsten Bos, Arthur Dekker, Rutger Dirkson , Manon Duin, Sascha van het Hof, Ralf 
Kerssens, Lars Kooijman, Rens Koopmans, Vera Kramer, Lieke Kuijs, Luke Pouw, Kay Pronk, 
Koen van Vulpen.
Uitgeest: Lars van der Graft,  Manon Lensen, Tinus Putter, Quincy Zijlstra. 

Havo
Akersloot: Sander van Woesik, Berdien van Woensel, Sanne Wichers, Britt Verduin, Anne Ver-
duin, Mathijs Uilenburg, Tessa Schoemaker, Marjolein Ruhl, Daan Rienstra, Rosa Nolden, Rens-
ke Kramer, Jossy Koster, Jordy Kooijman, Annemarieke Kloosterhof, Jenny Klinkhamer, Linda de 
Jong, Michelle Hollenberg, Lisa den Hartog, Jelle van der Eng, Danique Dekker.
Castricum: Gino Zoontjes, Joris van ’t Wout, Anouk Wittendorp, Mike Wiendels, Nicky van Wan-
rooij, Gijs de Vries, Tristan Vos, Eefje Vonk, Isabel Vonk, Robin van Vliet, Ben Visser, Lonneke 
Versteeg, Matthijs Verkuijlen, Caya Veraart, Martijn Veen, Jacinta Stuifbergen, Gail Spanjaard, 
Tim Sinnige, Senne Schouws, Suzanne Salari, Mathilde Rozing, David Rietbroek, Frank Ribbens, 
Mark Poel, Maaike Peeters, Wouter van Nijendaal, Benk Niesten, Sam van Meel, Yaik Langereis, 
Tom Laan, Jip Laan, Myrthe van Kuilenburg, Eline Kuijs, Kees Kuijs, Naomi van Kuijk, Lynn Kre-
mers, Lisa Kraakman, Anne-Claire Koopmans, Pim van der Kolk, Nicky Kloosterman, Aäron Kin-
ket, Joeri Kerssens, Merel Kaal, Kay Hup, Matthijs Heling, Zoë Heijke, Iris Groot, Stella Groen, 
Tom Goudsblom, Sander Goos, Guido Gijzen, Cynthia Elmiger, Fleur van Duuren, Kayleigh van 
Doorn, Loris Delogu, Iris Dekker, Martijn Costerman Boodt, Steven Buteneers, Iris Bruijnje, Mau-
dy Brakenhoff, Rachel van den Booren, Jasper Biesterbos, Lisanne Biere, Jessemijne Berg, Jorn 
van den Berg, Erik Beentjes, Rik Beentjes, Romany Beentjes, Daan Beentjes, Marnix van Balgooi, 
Valentijn Bakker, Kevin Baars, Milan Antoni, Jordan van Andel, Abdalla Al-Moussawi, Mendel 
Aldershof.
Egmond Binnen: Naik de Waard, Kim Schonenberg, Danique Levering, Daphne Dekker.
Heemskerk: Gerben Piet, Amy Meijne
Heiloo: Roby Wijdenes, Tim Wesselink, Wietske de Waard, Jessica Terol, Alexander Smit,
Robin Smit, Edvin Sišanovic, Laurens Singeling, Viktor Rotteveel, Daniëlle Roet, Daphne Pieters, 
Roelien Noordman, Naomi Mostaard, Floor Molenaar, Jetske Littooij, Thijs Lesterhuis, Simon 
Leerink, Matthijs Kok, Bram Karels, Frank van Ingen, Stephan Hoogland, Pauline Hekker, Derek 
Groot, Laurens van Gijtenbeek, Noah Eelman, Steijn van Buuren, Lianne Bruin, Elmer Boulonois, 
Manouke Bosgra, Tobias Blaauw, Cas Berkman, Daan Bakker, Fleur Bakker.
Limmen: Thomas Voorwalt, Boyd Vleugel, Alex Termes, Michel Seignette, Nikki Schonk, Rick 
Nuijens, Vivianne van der Linden, Frank Kleef, Sascha van Kessel, Melanie van Diepen, Twan De-
fesche, Willeke Burgmeijer, Daan Bruijns, Merel van den Brink, Marit Bakker.
Uitgeest: Chrissie de Vries, Karlijn Nielen, Rowan Beentjes, Sjoerd Beeksma.
Volendam: Maureen Greuter.

VERVOLG JAC. P. THIJSSE COLLEGE
Vwo
Akersloot: Miranda Buur, Jos Nolden, Stefan Kooij, Joran 
Kaptein, Simone Hoogenbosch,
Nika Swinkels, Pauline Smit, Eva Schoon, Suzanne Lug-
thart, Anna van Baar, Renée Struijf, Roy Klemann.
Castricum: Nadine Schram, Jolenthe Egberts, Jeroen de 
Zeeuw, Niels Uiterwijk Winkel, Bas Moggré, Milo van Brug-
gen, Jan Timmerman, Dorine Leeuwerik, Laura Schermer, 
Pieter Stobbe, Claire Lune Oosterbaan, Madeleine Tromp, 
Danae Zweet, Matthijs in ‘t Veld, Stefan Bijman, Annick 
Breedt Bruijn, Aislinn Bakker, Mart Zonneveld, Carlijn Ro-
denburg, Lisanne de Boer, Ajey Raghosing, Emmy Scher-
mer, Joyce de Nijs, Anna Kos, Janne Nierop, Caroline Smit, 
Mandy Ruijssenaars, Niels Baltus, Chris Nooij, Laura Lu-
te, Arjen de Vos, Thomas Dolman, Jelte Grasmeijer, Bram 
Schoffelmeer, Robin Bense, Nadine Kokkelkoren, Daan 
Edens, Alison Brouwer, Rianne Brouwer, Katja van Don-
gen, Laura Meijer, Marleen Hoebe, Daniëlle Hemmer, Fa-
biën Hogema, Xander den Duijn, Joost Nussy, Lisa Nussy, 
Léon Storms, Monica van Santbrink, Lisa Hageman, Emma 
Schröder, Silvie Been, Chiara Kuijs, Michou van Beek, Luuk 
Lommerse, Sarah Wildeboer, Anna Wildeboer.
Egmond Binnen: Anouk Baltus, Jeanique Oud, Nienke Pot.
Heemskerk: Loes Hooijenga.Heiloo: Jeroen Bijvoet, Ros-
jgar Fatah, Stèphanie Opdam, Myrthe ten Bosch, Tim van 
Haastrecht, Sander van Hulst, Jolien Piekeboer, Nienke 
Smit, Ellen Schipper, Eline Zick, Tim Knegt, Krysa Robert-
son, Samara Mey, Gavin Gronert, Fabrice de Boer, Thom 
Schurer, Falco Lievaart, Folkert Kan, Karen Stevenson, No-
ah Pierau, Laura van Leijen, Monique Tegelaers, Joyce van 
Weering, Tim van Gelder, Vivian van Wijk, Fleur Rippen, Tim 
Blankert, Eveline Maan, Marlies Visser, Pieter Gimbel, Floor 
Welling, Luigi van Riel, Rong Zwemmer.
Limmen: Ilse de Groot, Rick Boersen, Femke Boon, San-
der van den Berg, Lisa Schonk, Kevin Knol, Jeroen Caste-
lein, Mado van der Sande, Laura Bijman, Claudia Tóth, An-
nemiek Welboren, Claudia van Galen, Luuk de Wildt, Li-
sanne Veter.
Uitgeest: Roel Horeman, Carola de Ruijter.

geslaagd
Michiel KlaverMichiel KlaverMichiel KlaverMichiel KlaverMichiel KlaverMichiel KlaverMichiel Klaver

Gefeliciteerd!

Hoera, hoera, hoera,

Lucas geslaagd!

Gefeliciteerd lucky, we zijn trots op je! 

Pap en mam, Christoph, René en Marion

� �
Sanne

geslaagd!
Gefeliciteerd!

✹

✹

✹

✹

✹

✹
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Fietsen en skeeleren op 25 en 26 juni

Univé Ronde van Limmen
Limmen - Wie van fietsen en 
spektakel houdt, moet zaterdag 
25 juni zeker in zijn of haar agen-
da zetten. Dan wordt immers 
weer het traditionele  ‘rondje om 
de kerk’ gereden. Het program-
ma start om 15.00 uur met wed-
strijden voor de jeugd. De finish 
van de laatste koers is gepland 
rond 21.45 uur.
Wie meer van skeeleren houdt, 
kan zondagochtend 26 juni aan 
de bak. Er zijn dan drie routes 
uitgezet voor jong en oud om te 
genieten van de mooiste plekjes 
van Limmen en omgeving.
Het voorprogramma van za-
terdag wordt verzorgd door de 
jeugd. Zij gaan namelijk strij-
den om het kortebaan kampi-
oenschap van Limmen. In een 
sprint a deux van 160 meter (op 
eigen fiets) zullen zij in de vorm 
van een afvalrace bepalen wie 
de snelste sprinter is. Er wordt 

gestreden in verschillende leef-
tijdscategorieën, en bovendien 
sprinten de jongens tegen de 
jongens en de meisjes tegen de 
meisjes. Deelnemen is gratis en 
aanmelden kan op de dag zelf 
vanaf 14.00 uur bij de jurywagen. 
Daarnaast zijn er nog tal van an-
dere activiteiten vanaf 15.00 uur 
in het park aan de Vuurbaak.
Daarna wordt het tijd voor de 
grote mannen en vrouwen. Om 
17.30 uur wordt gestart met de 
sportklasse/masters (de vroege-
re amateurs B). Hier kan het pu-
bliek de ex-Limmers René Groot 
en Jurriaan Punt aanmoedigen. 
Om 19.00 uur is het tijd voor de 
recreanten met daarin alle loka-
le favorieten. Zal de winnaar van 
vorig jaar, Jac Tijsen, zijn kunst-
stukje kunnen herhalen of we-
ten de runners-up Danny Rijk en 
Jeroen Buter hem dit jaar te be-
dwingen? Maar ook Jan Groot is 

volop in training. Aan zijn snel-
heid op het rechte eind zal het 
niet liggen. Dus als zijn bochten-
techniek van voldoende kwaliteit 
is kan hij ook meesprinten om de 
eindprijzen. In de wandelgangen 
wordt ook gefluisterd dan Frans 
Zomerdijk zijn rentree gaat ma-
ken op de fiets. Inschrijven via 
de website www.rondevanlim-
men.nl tot en met vrijdag 24 ju-
ni is gratis. Inschrijven op de dag 
zelf kost 5 euro. 

Om 20.00 uur starten de aller-
beste amateurs van Noord-Hol-
land.  De vorige editie werd ge-
wonnen door de nationale top-
per Thijs Al met een banddikte 
voor Jeroen Lute. De ronde van 
Limmen is de derde van vijf cri-
teriums van het Consolidated 
Klassement. De koplopers van 
dit klassement Rudy Vriend en 
Tino Haakman komen hun posi-
tie verdedigen. Maar er zijn ge-
noeg kapers op de kust. Ook 
Bram Bruschke kan steun goed 
gebruiken. De ‘poestige metse-
laar’, die zijn geboorteplaats in-
middels heeft verruild voor De 
Rijp, is er op gebrand dit jaar bij 
de eersten te eindigen. Door het 
korte parcours van exact 1 kilo-
meter (Dusseldorperweg, Kerk-
weg, Vuurbaak, Jan Valkering-
laan), hoeft men weinig van de 
koersen te missen. 
Op zondag 26 juni kan er tus-
sen 9.15 uur en 10.15 uur gestart 
worden aan een skeelertoer-
tocht (dus geen wedstrijd) over 
35 km, 20 km of een kleine ron-
de (2,5 km) voor de jeugd. Start 
en finish van deze tochten is ‘De 
Burgerij’. Meedoen aan de gro-
te ronden kost 5 euro. De kleine 
ronde is gratis.

Viswedstrijden bij Samen 
Beet en de HSV Limmen
Limmen - Zaterdag 25 ju-
ni wordt er weer gevist door de 
jeugdvisclub Samen Beet. Vis-
water is het Stet. Verzamelen om 
18.30 uur op het haventje. Daar 
is de plaatsloting. Er wordt onge-
veer een uur gevist. Daarna is er 
voor alle deelnemers een prijsje. 
Zondagochtend 26 juni is het 
dan de beurt aan de witvissers 
van HSV Limmen. Zij gaan op 
aantal vissen in de vaart bij de 
Heilooër golfbaan. Aanvang 8.00 
uur, einde om 10.30 uur. Verza-
melen om 7.00 uur bij het par-
keerterrein van Albert Heijn Lim-
men.
Opgeven tot vrijdagavond 20.00 
uur, uitsluitend bij René Leve-
ring, 072-5054175.
De 55+ competitie werd afgelo-

pen week op hetzelfde water ge-
vist en de winnaar ving ruim 100 
stuks in twee uur, dus er liggen 
kansen voor de torrenpikkers. 
Deelname kost 3,00 euro.

Vrijdag 17 juni werd de eerste 
van twee botenwedstrijden ge-
vist in het Overdie. Er waren 
vijf boten met elk twee vissers. 
De grote vissen lieten het nog-
al afweten, maar er konden gro-
te aantallen vis worden gevan-
gen. René en Luke Levering wis-
ten liefst 117 stuks in de boot te 
krijgen. Op zondag 17 juli zal de 
tweede wedstrijd worden ge-
houden, met na afloop een bar-
becue. Voor aanmelden en in-
formatie: Ron Droog, tel. 072-
5054009. (Foto: Peter van Renen)

Tios-turnsters in districtfinale
Limmen - Afgelopen zater-
dag turnden drie meisjes van Ti-
os mee met de districtfinale van 
divisie 5 die gehouden werd in 
Hooglanderveen.
Daniëlle Dam begon haar wed-
strijd op brug, waar zij werd be-
loond met een 11.33.  Op balk  
sloot Daniëlle af met een salto 
achterwaarts tot stand en kreeg 
van de jury 10.55. Met een val-
se start van de muziek, turnde 
Daniëlle haar vloeroefening met 
mooie acrobatische elementen. 
Haar laatste toestel was sprong 
waar ze een geweldige overslag 
over de pegasus deed. Met een 
totaalscore van 42.33 werd zij 
gedeeld elfde van de 34 meisjes 
in de categorie Junior.
Meike Groot kwam uit in de ca-
tegorie Instap. Ze begon op balk 
waar zij een mooie en rustige 

oefening uitvoerde, 12.75. Het 
tweede toestel voor Meike was 
vloer. De overslag over de kast 
was waard voor 12.35. Haar favo-
riete toestel brug kwam als laat-
ste. Met een puntentotaal van 
51.55 steeg ze uit eindelijk naar 
de twaalfde plek op de ranglijst 
van de 36 turnsters!
Nina Burgering begon haar fi-
nale op vloer, 11.30. Haar twee-
de toestel was sprong. Met een  
overslag over de pegasus kreeg 
Nina een 9.25 van de jury. Op 
brug turnde Nina net als Dani-
elle een mooie opzwaai en af-
sprong. Het laatste toestel voor 
Nina was balk. Met een mooie 
salto voorover tot stand werd 
zij beloond met een 10.70. Ni-
na werd zestiende in het klasse-
ment van de 34 meisjes in de ca-
tegorie jeugd.

Trampolinespringers DOS naar NK
Castricum - Zaterdag 25 juni 
komen drie springers voor DOS 
Castricum uit op het NK Trampo-
linespringen in Oss. 

Zij hebben zich geplaatst in de 
competitie West voor deze wed-
strijd.  
In de klasse C junior jongens 

zal Philip Elders uitkomen. Lian 
Maalman springt in de categorie 
junior meisjes C en Judith Welp 
springt bij de dames C. 

Supersnelle duivenvlucht
Castricum - Afgelopen zater-
dag stond de vierde vlucht tel-
lend voor het midfond kampi-
oenschap op het programma 
van P.V. de  ‘Gouden Wieken’. 
Waren de weersvoorspellingen 
verre van optimaal, de weergo-
den toonden deze dag toch enig 
mededogen met de 97 deelne-
mende postduiven en om kwart 

voor zeven in de morgen kon de 
start plaatsvinden. Als lossings-
plaats was deze keer gekozen 
voor Morlincourt , een plaats in 
Noord Frankrijk op 354 kilome-
ter afstand  gelegen van Castri-
cum. Sander de Graaf was de-
ze dag de grote man door de 
plaatsen één, drie, vier, zes en 
zeven voor zich op te eisen. Na 

Castricum - Fietsclub Castri-
cum organiseert in samenwer-
king met Zonneveld Autoscha-
de b.v. een fietstocht op zaterdag 

Spaarnwoudetocht

een sterke start van het seizoen 
kende Sander een lichte terug-
val maar in de duivensport laat  
hij zien dat hij het ‘melken’ vol-
ledig beheerst. Zijn winnende 
vierjarige doffer met ringnum-
mer NL07-1682932 overbrugde 
de afstand in iets meer dan  drie 
uur met een gemiddelde snel-
heid van 115 kilometer per uur. 

De tweede duif werd door Ger-
hard Tromp geklokt en derde 
werd Cees de Wildt. Verder wa-
ren er vroege duiven voor Anton 
Tromp en Arie Hageman. De lijst 
met prijsvliegende duiven werd 
afgesloten door Nico de Graaf 
en Jaap Kaandorp.

9 juli. Dit keer de Spaarnwoude-
tocht van 55 km lang. Inschrijven 
in sporthal De Bloemen van 9.00 
tot 9.30 uur. Men dient zelf een 

duinkaart mee te nemen. Deel-
nemers kunnen op eigen gele-
genheid fietsen of met de groep 
meefietsen die met ongeveer 18 
à 20 km per uur fietsen. 

Inlichtingen tel. 0251-213269/06-
22112135, 0251-670145.
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Open Tuinen Weekend bij 
Tuin van Kapitein Rommel
Castricum - Op zaterdag 25 
en zondag 26 juni organiseert 
Groei & Bloei haar jaarlijkse, lan-
delijke Groei & Bloei Open Tui-
nen Weekend. Meer dan 50 tui-
neigenaren in de omgeving stel-
len hun tuinen open voor het pu-
bliek. Ook de Tuin van Kapitein 
Rommel is dit weekend geopend 
van 11.00 – 16.00 uur.

Op zaterdag kan men niet alleen 
van de tuin genieten maar ook 
van muzikale optredens. Het kin-
derorkest Wereldwijs van Toon-
beeld treedt op en om onge-
veer half 3 speelt Marije Fran-
ken op de dwarsfluit, zij is leer-
linge op de klassieke afdeling 
van het conservatorium in Am-
sterdam. Daarnaast zit ze in het 

NoordHollands JeugdOrkest, 
het VU-orkest, een blaaskwintet 
van het conservatorium: Quintus 
Maximus en vormt ze een duo 
met Ger Oosterhaven, die gitaar 
speelt en ook het conservatori-
um doet.
Op zondag exposeert Joke Vink 
in de tuin. Zij maakt onder an-
dere tekeningen die met bomen 
te maken hebben. Vorm, textuur, 
afmeting en soms constructie-
vormen zijn de basis voor een 
beleving die verder gaat dan een 
boom.

Op beide dagen kan men genie-
ten van kunst van Hans Kaan-
dorp. Enkele houten beelden van 
hem hebben namelijk een per-
manente plek gevonden in de 
tuin. Het terras is het hele week-
end geopend voor een drank-
je met eigen gebakken cake 
door de vrijwilligers en deskun-
digen geven rondleidingen door 
de tuin. Ook is er een informa-
tiekraam van de Tuin van Kapi-
tein Rommel en verkoopt Groei& 
Bloei passe-partouts voor de 
Open Tuinen Dagen.

Partijen zetten in op de toekomst: 
Krachten bundelen en samen scoren
Castricum - Op 18 april heeft 
RKSV Vitesse’22 een bijeen-
komst georganiseerd waar  be-
trokken Castricummers, ver-
tegenwoordigers van politieke 
partijen, ambtenaren van de ge-
meente, maatschappelijke orga-
nisaties, ondernemers en Vites-
se’22 met elkaar hebben gedis-
cussieerd over de mogelijkheden 
van samenwerking op het ge-
bied van sport  en maatschappij. 
Duidelijk is dat Vitesse’22, als 
initiatiefnemer, stelling neemt als 
netwerkorganisatie van de toe-
komst, waarin het draait om sa-
menwerking en het doelmatig 
combineren van diverse maat-
schappelijke functies. Door re-
kening te houden met maat-
schappelijke ontwikkelingen, en 
functies en activiteiten die men-
sen aan elkaar verbindt, kun-
nen kansen worden gecreëerd 
en benut. 
Als vervolg op deze avond heb-
ben vertegenwoordigers van for-
te Kinderopvang, Stichting Wel-
zijn Castricum, Vitesse’22, Full 

of Life Wellness Center, MEE 
Noordwest-Holland en Initiatief 
Dienstverlening Vitale 55 plus-
sers de handen ineen geslagen 
en zijn een projectgroep Multi-
functionele Accommodatie/Acti-
viteiten (CMA) gestart.
De opdracht voor deze groep 
luidt: realisatie van een onder-
zoeksplan naar de vragen en 
behoeften van maatschappelij-
ke activiteiten op De Puikman 
en directe omgeving; uitvoeren 
van onderzoek naar de samen-
werkingsmogelijkheden en bij-
dragen van de CMA participan-
ten en andere personen en or-
ganisaties, die zich gedurende 
de looptijd van het traject aan-
dienen.
Het doel is om op en rondom De 
Puikman krachten te bundelen 
op het gebied van sport en re-
creatie, kinderopvang, zorg en 
leren en werken. Juist door het 
samenbrengen van diverse ac-
tiviteiten en verschillende men-
sen, ontstaat meerwaarde. Een 
intensieve samenwerking tussen 

de partijen zal, naar verwach-
ting, minimaal twee zaken ople-
veren. Enerzijds wordt de inhou-
delijke creativiteit gestimuleerd 
en wordt van elkaar geleerd. An-
derzijds zal een slimme aanpak 
en organisatie leiden tot efficien-
cy en kostenbesparingen op ter-
mijn. 
In de eerste twee bijeenkomsten 
zijn plannen en ideeën op elkaar 
afgestemd en heeft men de on-
derlinge samenwerking en sy-
nergie verkend. Alle partijen zijn 
alleen nog maar enthousiaster 
geworden en hebben besloten 
de samenwerking te bekrach-
tigen door het tekenen van een 
intentieverklaring.
Deze intentieverklaring wordt 
getekend op 23 juni om 18.30 
uur in het Clusius College. Er is 
gekozen voor deze locatie omdat 
op dat moment het College van 
B&W en de gemeenteraad bij-
een zijn voor de raadsvergade-
ring. Een kopie van de verklaring 
zal worden overhandigd aan de 
wethouders Portegies en Meijer.

Netwerkavond Goed Contact
Castricum - Woensdagavond 29 
juni organiseert vrouwennetwerk 
Goed Contact weer een netwer-
kavond voor haar leden, waar-
bij overigens ook ondernemen-
de vrouwen welkom zijn die wil-
len kennismaken met Goed Con-
tact. Op het programma staan 
een workshop over de kracht 
van vrouwen op de werkvloer en 
de zomerborrel. De avond vindt 
plaats bij Nikki en Frank la Croix 
van Het Ruiterhuys, voorheen de 
Surprise Stables in Bakkum. De 
bijzondere locatie zal zeker bij-
dragen aan de sfeer: hooibalen 
zijn stoelen en de paardenstal is 
workshopzaal.
Carin Biegnolé van Villa Sophia-
gaat tijdens de workshop ‘Vrou-
wen brengen verandering’ de 
aandacht richten op vrouw-zijn 
op de werkvloer. Mannen en 
vrouwen functioneren verschil-
lend. Ook de manier waarop en 
de richting waarin zij zich ont-
wikkelen, verschillen. Van dat 
natuurlijk gegeven gaat men ge-
bruik maken. 
Nikki en Frank la Croix van Het 

Ruiterhuys zijn gastheer en gast-
vrouw. Momenteel zijn ze druk 
bezig met het opzetten van een 
bed & breakfast in combinatie 
met een gasterij en kinderboer-
derij.De kamers worden hele-
maal in stijl gebracht, passend 
bij een boerderij. De gasterij 
richt zich met name op daghore-
ca, waarbij kinderen zich kunnen 
vermaken in de kinderboerderij, 
de speeltuin of de stallen, terwijl 
ouders op het grote terras ge-
nieten van een hapje/drankje of 
een maaltijd.Tijdens de netwerk-
avond op 29 juni is de bouw in 
volle gang. Natuurlijk zullen Nik-
ki en Frank uitgebreid vertellen 
hoe het allemaal zo is gekomen.

De netwerkavond is toeganke-
lijk voor leden van Goed Contact 
en voor belangstellende vrou-
wen. De toegang is voor leden 
van het netwerk gratis; niet-le-
den betalen 15,00 euro. Graag 
vooraf aanmelden via de website 
van Goed Contact: www.goed-
contact.nl. Daar is ook meer in-
formatie te vinden. 

Esther Zijl nieuwe direc- 
teur Forte Kinderopvang
Castricum - Met ingang van 1 
augustus aanstaande wordt Es-
ther Zijl de nieuwe directeur van 
Forte Kinderopvang. Zij volgt Es-
ther Hollenberg op, die in mei af-
scheid heeft genomen.

De 39-jarige Esther Zijl heeft 
een indrukwekkende staat van 
dienst in de kinderopvangbran-
che opgebouwd. Bovendien 
blijkt zij zich goed thuis te voelen 

bij de cultuur van Forte Kinder-
opvang, welke gericht is op een 
professionele bedrijfsvoering en 
het bieden van een hoge kwali-
teit van kinderopvang. 

De nieuwe directeur zal samen 
met alle Forte medewerkers er 
alles aan doen om aantrekkelij-
ke, kwalitatief verantwoorde en 
betaalbare opvang voor kinde-
ren te blijven bieden. Forte Kin-

deropvang heeft er vertrouwen 
in dat Esther Zijl daarvoor de 
juiste persoon is en ziet uit naar 
een goede samenwerking.

Wie heeft Perry gezien?
Castricum - Perry, de rode kater van de familie Wind- van der Vlugt, 
wordt sinds dinsdag 15 mei vermist. Wie hem gezien heeft kan bellen 
met de familie, tel. 06-22744878.

CALorie organiseert infor-
matieavond over isoleren
Castricum - Op donderdag-
avond 23 juni is er een informa-
tieavond aan het Kooiplein 24a 
(kantoor VUcas) over woningiso-
latie. De avond wordt georgani-
seerd door CALorie voor bewo-
ners in de componistenbuurt, nu 
de straten van Verdistraat tot en 
met de Oranjelaan. Andere geïn-
teresseerden zijn ook welkom. Er 
wordt om 20.00 uur gestart met 
een presentatie over allerhan-
de isolatievormen en een aantal 
kenmerken van woningen in de 
componistenbuurt. Deze wonin-
gen zijn gebouwd in een periode 
waarin er nog geen isolatie werd 
toegepast. CALorie wil zich niet 
beperken tot één buurt en ande-
re buurten zullen volgen. 
De aanpak van CALorie heeft 

als voordeel dat men gezamen-
lijk met aanzienlijke korting kan 
inkopen. Dat kan nu voor isole-
ren, maar ook voor zonnepane-
len en zonneboilers. Men is op 
zoek naar gemotiveerde buurt-
bewoners die hun steentje (nu: 
glaswol) willen bijdragen en be-
hulpzaam zijn bij de verdere uit-
werking en organisatie. Deze 
‘straatambassadeurs’ kunnen via 
CALorie een cursus volgen over 
duurzaamheid, isoleren en ge-
bruik van zonne-energie. Verder 
wordt de energiescan bespro-
ken, het energielabel voor wo-
ningen wordt later verplicht. 
Om een inschatting te maken 
van het aantal bezoekers wordt 
men verzocht zich aan te melden 
via calorie2010@gmail.com. 
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‘300 dagen knuZ, tijd 
voor een feestje duZ’

Castricum – Tamara van Teylin-
gen van knuZ heeft samen met 
anderen een zomers feestje ge-
organiseerd waarbij iedereen 
welkom is. Aanleiding is de ope-
ning van de winkel met de aller-
leukste accessoires zo’n drie-
honderd dagen geleden. “En we 
vieren het begin van de zomer”, 
roept Tamara enthousiast. “Het 
wordt een warme, zomerse fiës-
ta met van alles er op en er aan. 
Ik vier het samen met wijnhan-
del Nolet die er is met heerlij-
ke prosecco, de chef-kok van ’t 
Eethuysje maakt culinaire hap-
jes, Parfumerie Mooi lakt gra-
tis nagels, Club Zand is er met 
een cocktailbar en er is een dj 
die zonnige hits draait. De fiësta 
wordt gehouden op donderdag-
avond 23 juni van 18.00 tot 23.00 
uur. Voor de klanten is er deze 
avond een ‘goodiebag’ met gra-

tis cadeautjes, zolang de voor-
raad strekt.” 
knuZ heeft zich gespecialiseerd 
in allerlei bijzondere accessoi-
res, kleding en sieraden en is te 
vinden op de hoek van het Bak-
kerspleintje en de Dorpsstraat. 
“In het voorjaar van 2010 is het 
idee geboren om een eigen win-
kel te starten in mode- en woon-
accessoires”, vervolgt Tamara. 
“Ik wilde heel graag voor me-
zelf beginnen na jaren als be-
drijfsleidster voor diverse mer-
ken gewerkt te hebben, waar-
onder Oililly. Op zondag 22 au-
gustus kwam mijn droom uit 
en ging de winkel open dank-
zij de hulp van mijn man Dennis 
en mijn kinderen Julian en Ka-
tie en vele anderen. De kids heb-
ben geduldig geholpen met het 
uitzoeken van de verfkleuren 
en het schilderen van de stoel-

tjes en mijn lieve moeder verzon 
de naam knuZ. Door het combi-
neren van vele stijlen en bijzon-
dere merken ben ik tot mijn as-
sortiment bij knuZ gekomen. De 
collectie is met zorg en liefde sa-
mengesteld. Ik ben op zoek ge-
gaan naar de leukste tassen, sie-
raden, sjaals, zonnebrillen et ce-
tera. Ook voor mannen en kinde-
ren heb ik mooie dingen in huis.” 
knuZ voert merkten als Ietje 
Company, Ikki, Puck Unlimited, 
Global Affairs, Camps en Camps 
en Gooische frutsels. “Dat is een 
heel leuk merk voor handge-
maakte en exclusieve sieraden 
voor meiden en moeders. Van 
hele leuke zomerse wraparm-
bandjes tot vrolijke oorbellen en 
ringen. Er is daarnaast een gro-
te vraag naar kraamcadeautjes. 
We hebben bijvoorbeeld de ver-
zorgingsproducten van Lief! aan 
ons assortiment toegevoegd, de 
schoentjes van baby Dutch en 
de shirtjes van Ietje Company in 
de kleinste maatjes. Onze boe-
kencollectie is uitgebreid met 
de boeken van Pauline Oud zo-
als het kraambezoekboek en het 
kleinkindboek. Tijdens de zoek-
tocht naar hippe, exclusieve, 
gekke, en betaalbare gadgets 
vond ik de frappuccino van Star-
bucks in een superleuk flesje. 
Dus nu zijn wij de enige winkel 
in heel Nederland die Starbucks 
in een flesje verkoopt. Net zo-
als de Arizona in een prachtige 
fles, dat is pure, natuurlijke groe-
ne thee, is de Starbucks heerlijk 
met ijsbrokken in een groot glas, 
parapluutje er in, zonnetje erbij 
en laat de zomer maar komen!”

Expeditie Noordkaap
Haarlem - In juli gaan drie spor-
ters uit de omgeving van Haar-
lem naar de Noordkaap fietsen, 
het noordelijkste punt van Euro-
pa. Met als doel: geld inzamelen 
voor de Stichting Spieren voor 
Spieren. 
Gezonde spieren zetten zich in 
voor zieke spieren, dat is het 
motto van deze stichting. De ac-
tie van Tijmen Hupkens (19), Ty-
cho van der Meer (18) en Vik-
tor Molkenboer (18) past hier 
precies bij. Alle drie fanatie-
ke schaatsers, die zich inzetten 
om geld in te zamelen voor het 
goede doel. De drie trainen zelf 
hard, met plezier, om het beste 
uit zichzelf te halen. Niet ieder-
een kan dat: voor kinderen met 
een spierziekte is flink sporten 
vaak onmogelijk. Om dit te ver-
anderen is duur onderzoek no-
dig en de drie sporters willen 
daar met hun actie aan bijdra-
gen. Zij gaan in juli fietsen, om 
na een maand de Noordkaap in 
Noorwegen te bereiken. Dit punt 
wordt gezien als het noordelijk-
ste punt van Europa en ligt ruim 

500 kilometer binnen de poolcir-
kel. IJzige poolwinden en tem-
peraturen die tot het vriespunt 
kunnen zakken, dat zijn de hin-
dernissen die de mannen daar 
tegen zullen komen.
De start van de tocht zal in Haar-
lem zijn, dan via Groningen de 
grens over met Duitsland en De-
nemarken. Vanuit Denemarken 
nemen Tijmen, Tycho en Viktor 
de boot naar Noorwegen. Dwars 
door de bergen van het binnen-
land van Noorwegen bereiken de 
schaatsers de westkust, die ze 
noordwaarts zullen volgen totdat 
ze hun doel hebben bereikt: de 
Noordkaap. De voorbereidingen 
en vorderingen van zijn te volgen 
op www.expeditienoordkaap.nl 
Ook zijn er twee rekeningen ge-
opend. Donaties via 140260668, 
ten name van T. Hupkens, gaan 
rechtstreeks naar Spieren voor 
Spieren. Donaties via 34248186 
ten name van V. Molkenboer zijn 
bedoeld als bijdrage aan de ho-
ge kosten, die gemaakt moeten 
worden om de expeditie moge-
lijk te maken.

Comfort Wonen Castricum iso-
leert hoogste flat van Castricum
Castricum - Comfort Wonen 
Castricum heeft deze week de 
isolatiewerkzaamheden van het 
tien verdiepingen tellende ap-
partementencomplex ‘Zeezicht’ 
afgerond. De spouwmuren van 
de veertig appartementen zijn 
met wol gevuld zodat de stook-
kosten flink zullen dalen en de 
bewoners er comfortabel bij zit-
ten. Wim Behrends van WBBS 

is de bouwbegeleider van ‘Zee-
zicht’ en heeft de werkzaamhe-
den prima begeleid en gezorgd 
dat de werkzaamheden vlekke-
loos verliepen. Bij de Gemeen-
te Castricum is subsidie aange-
vraagd en ontvangen. 
Ook isoleren of meer info? Bel of 
mail Comfort Wonen Castricum, 
tel. 0251-653857, e-mail info@
comfortwonencastricum.nl.

Nikki Klaver wint Led 
tv bij XMS paasactie
Castricum - Woensdag 15 juni, 
heeft XMS een Samsung HD Led 
televisie overhandigd aan Nik-
ki Klaver, een nieuwe klant van 
XMS. Nikki Klaver was de ge-
lukkige winnares die tijdens de 
XMS paasactie in april het paas-
ei vond met daarin de voucher 
voor de Led televisie. 
Vrijdag 22 april verstopte glasve-
zelprovider XMS 50 speciale ei-
eren in het centrum van Castri-
cum. In elk ei zat een verrassing. 
En een ei was zelfs goed voor 
een prachtige Samsung HD Led 
televisie.  Met deze paasactie wil 
XMS graag dat de inwoners van 
Castricum op een ludieke ma-
nier bekend raken met XMS. 
Momenteel wordt er in Castri-
cum een vraagbundeling gehou-
den voor de aanleg van een glas-
vezelnetwerk. XMS is een van de 
providers die daaraan meedoet 

en is een glasvezelprovider nieu-
we stijl. XMS biedt internet, te-
lefoon, radio en televisie (Triple-
Play) aan via glasvezel en pakt 
de zaken anders aan dan ande-
re providers. 
XMS biedt tevens sinds enkele 
dagen in Castricum analoge en 
digitale televisie aan voor slechts 
16,50 euro per maand. Hiermee 
ontvangt de klant het analoge tv-
pakket met daarbij ook een digi-
taal signaal. Daardoor is het mo-
gelijk om de oude tv te blijven 
gebruiken zonder speciale voor-
zieningen. Bijvoorbeeld als extra 
tv op de slaapkamer. En wanneer 
de XMS klant reeds een digita-
le ontvanger van Ziggo in zijn 
bezit heeft  dan ontvangt hij de 
zenders ook in digitale kwaliteit. 
Benieuwd naar de pakketten en 
prijzen? Kijk voor meer informa-
tie op www.xmsnet.nl/castricum

Marktkraam Clusius voor 
het laatst op de markt
Castricum - Sinds januari van 
dit jaar staan er wekelijks leer-
lingen van het Clusius Colle-
ge Castricum op de weekmarkt 
met een ‘Echt Clusius’-kraam. 
Hier worden producten aan de 
man gebracht die gemaakt zijn 
op school, of die uit de school-

tuin en -kas komen. De Clusius-
producten verkopen goed!
Maar het einde van het school-
jaar is in zicht en dat betekent 
ook dat de leerlingen binnenkort 
hun laatste marktdag hebben.
Op vrijdag 24 juni vindt de offici-
ele afsluiting plaats van dit pro-

jectjaar. Een gedeelte van de ge-
maakte winst wordt gedoneerd 
aan de dierenambulance Ken-
nemerland. Medewerkers van de 
dierenambulancedienst krijgen 
omstreeks 10.00 uur een cheque 
uit handen van de leerlingen. 
Ook medewerkers van de Rabo-
bank Castricum zullen aanwezig 
zijn die ochtend. Want ook de le-
ning die de leerlingen afgesloten 
hebben bij deze bank wordt op 
die ochtend terugbetaald.
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Koninginnedag in het projec- 
tenfonds: een juiste keuze?
Op 23 maart 1998 is de stichting Oranje Comité Castricum (OCC) of-
ficieel opgericht. De stichting heeft als doel zoveel mogelijk kinderen 
kosteloos te laten deelnemen aan een gevarieerd activiteitenaanbod en 
ze een fijne Koninginnedag te bezorgen door ze samen te laten spelen 
en plezier te laten maken. Deze dag is ook voor ouders, grootouders, 
toeristen en overige inwoners heel waardevol en trekt jaarlijks duizenden 
bezoekers. Zonder de onmisbare hulp van vrijwilligers en sponsoren zou 
het organiseren van deze dag niet mogelijk zijn.
Om deze dag te organiseren verkreeg het OCC in het verleden altijd 
volledig subsidiering van de gemeente Castricum. In 2002 was dit nog 
een bedrag van 6274 gulden en in 2011 is dit gereduceerd naar 1450 
euro. Door de reductie van de subsidies hebben wij ingeteerd op ons 
eigen vermogen en zijn wij nu ook elk jaar erg druk om sponsorgelden 
te verkrijgen, zodat wij een sluitende begroting hebben.
Nu worden wij geconfronteerd met de mededeling dat wij mogelijk in 
aanmerking komen voor 2 x een subsidie van 450 euro per keer, die 
maximaal twee keer wordt uitgekeerd, omdat wij worden geschaard 
onder het projectenfonds. Echter is dit fonds bestemd voor éénmalige 
activiteiten, terwijl wij een jaarlijkse viering organiseren voor de gemeen-
schap.
Omdat deze dag al jarenlang een belangrijke bijdrage levert aan de iden-
titeit van de gemeente Castricum en een belangrijk sociaal en toeristisch 
evenement is, zijn wij van mening dat het niet terecht is dat wij onder het 
projectenfonds vallen.
Tegenwoordig voorzien wij in onze gelden door sponsorwerving, spon-
soring in nature en commerciële bijdragen en zoeken wij naar andere 
bronnen van inkomsten. Zo hebben wij een eenmalige bijdrage van het 
Coöperatiefonds gekregen en zijn wij een HarteVrienden actie gestart, 
waarbij we een beroep doen op mensen om een vrijwillige bijdrage te 
storten. Ook de ondernemers die op de dag zelf aanwezig zijn, betalen 
hiervoor een bijdrage (= commerciële bijdragen).
Wij zien het als een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons als stich-
ting en de gemeente om deze dag te organiseren en de middelen daar-
voor te verkrijgen. Dus ook de gemeente heeft hierin een bijdrage te 
leveren en het subsidiebedrag is essentieel om de begroting sluitend te 
krijgen. Een basissubsidie is nodig omdat wij financiële verplichtingen 
hebben die voorgefinancierd moeten worden, denk aan EHBO, verze-
keringen, Buma Stemra en Kamer van Koophandel, en wij niet over toe-
reikende eigen middelen bezitten. Ook de activiteiten moeten wij vooraf 
regelen en financieren. Een verzekerde basis hebben wij nodig om deze 
dag te kunnen organiseren. Sponsoring is vrijblijvend en geeft geen ver-
zekerde basis en daarbij mag het niet zo zijn dat wij als vrijwilligers dit 
zelf voor moeten schieten.
Indien subsidiëring uitblijft van de gemeente, zien wij geen andere mo-
gelijkheid om tot opheffing van onze stichting over te gaan, omdat wij 
dan niet in staat zijn om deze dag te organiseren. Wij stellen dat ons te 
kort gedaan wordt met de indeling in het projectenfonds.
Vanwege het hoge bezoekersaantal, het jarenlange succes, de natuur-
lijke integratie tussen leeftijden, nationaliteiten, inwoners en toeristen 
levert Koninginnedag een belangrijke bijdrage aan cultuur en recreatie 
in de Gemeente. 
Is het nu werkelijk de bedoeling om dit evenement te laten sneuvelen als 
gevolg van het gemeentelijk beleid?
Oranje Comité Castricum 

Strand en plateau: belangheb-
benden, genegeerden en politiek
Graag wil ik u bijpraten over de politieke ontwikkelingen ten aanzien van 
de plannen van het strand en het strandplateau zoals in de Carrouselver-
gadering van afgelopen donderdag 16 juni.
Van 21.30 tot 23.00 uur werd het onderwerp behandeld en enige za-
ken vielen mij en de ongeveer 35 (!) andere aanwezigen die speciaal 
voor deze gelegenheid plaats hadden genomen op de publieke tribune 
op. Zoals: bijna de helft (...) van de tijd werd gesproken over financi-
ele haalbaarheid van de bouwplannen terwijl in een verder stadium van 
de vergadering bleek dat de haalbaarheid voor het überhaupt mogen 
plaatsen nog in het geheel niet bekend is omdat de Provincie (voor wat 
betreft het duingedeelte) en het PWN (aangaande het strandplateau) 
vooreerst goedkeuring moet hebben gegeven aan bouwplannen. Tevens 
werd duidelijk dat Provincie en PWN in het geheel nog niet geconsul-
teerd zijn (...).
Een partij gebruikte op een gegeven ogenblik - om haar standpunt te 
rechtvaardigen - de populaire en populistische woorden: ‘we moeten 
ontwikkelen’ en ‘stilstand is achteruitgang’. Níét werd vermeld nu om 
wélke vooruitgang het zou gaan. (NB: maar dat het om economische 
ontwikkelingen gaat, met als doel financieel gewin voor exploitanten, 
ondernemers en Gemeente) behoeft natuurlijk ook geen vermelding (...)
Ging het dan enkel over geld? Neen, toch niet: wat verder in de tweede 
helft nam de PvdA het woord en vroeg zich - onverwacht en opmerkelijk 
- openlijk af in hoeverre men tijdens het opstellen van de plannen met de 
beleving van de inwoners rekening gehouden heeft (!). En dáár waren 
de bezoekers voor gekomen: een (eerste !) teken van gekenning in de 
plannen! De woordvoerder werd spontaan op een applausje getrakteerd.
Een andere opvallend moment was toen een andere partijvertegenwoor-
diger een eigen invulling begon te geven aan het begrip ‘familiestrand’: 
het kwam hem op aanhoudende hoon te staan vanuit de publieke tri-
bune. Voor een goed begrip: wil het strand als een ‘familiestrand’ te 
boek staan, dan heeft men vooral behoefte aan (speel)ruimte - en niet 
van nog eens uitbreiding van strandhuisjes, aan rust - en niet aan muziek 
(van horeca) om gedwongen aan te moeten horen en aan goede sociale 
omgang - en niet bijvoorbeeld aan jongeren die (door drank - wel of niet 
aangeboden door de aanwezige plaatselijke horeca) in daad en gebaar 

Winnaars van kleurwed-
strijd bij terStal mode
Castricum - Onlangs is de win-
kel Hans aan Geesterduin over-
genomen door de firma terStal. 
Deze winkelketen vindt zijn oor-
sprong in Almelo en speciali-
seert zich in mode voor de he-
le familie. Er is een uitgebreide 
collectie kinder-, dames- en he-
renkleding te vinden. Ook voor 
beenmode en ondergoed is het 
publiek op het goede adres. Ge-
durende 14 dagen na de ope-

ning hebben veel kinderen mee-
gedaan aan de kleurwedstrijd. 
Zij hebben erg hun best gedaan 
om deze kleurplaten feestelijk en 
mooi in te kleuren. 
Van de vele inzendingen zijn 
twee winnaars naar voren geko-
men: Feline en Boyd. Zij waren 
blij verrast om dit te horen. Za-
terdag 11 juni hebben Feline en 
Boyd hun prijs in ontvangst ge-
nomen. 

Excursie 
Castricum - Onder begeleiding 
van een IVN gids Midden Ken-
nemerland kan men kijken, rui-
ken, proeven en voelen aan de 
bloeiende planten in de duinen. 
De gidsen vertellen welke in-
secten er allemaal om en op de 
planten zitten.
Vertrek om 13.00 uur vanaf de 
receptie van Duincamping Ge-
versduin. Vooraf aanmelden via 
camping Geversduin, tel. 0251-
661095. (Foto Hermine Smit)

Akersloot - Het Nationaal MS 
Fonds zoekt in Akersloot een 
nieuwe coördinator voor de MS 
collecte van 21 tot en met 26 no-
vember. De huidige coördinator, 
Willy Vermeule, is ermee gestopt.
Aanmelden kan door contact 
op te nemen met Pamela Zaat, 
tel. (010) 591 98 39 of pamela@
nmsf.nl. Kijk op www.mscollecte.
nl voor meer informatie.
Nieuwe collectanten zijn ook 
meer dan welkom. Een donatie 
kan worden overgemaakt op gi-
ro 5057. 

Coördinator MS 
Fonds gezocht

Insecten proeven 
op Geversduin
Castricum - Op 26 juni van 
13.00 tot 16.00 uur is er op cam-
ping Geversduin een insecten-
proeverij. Veel Nederlanders 
eten kaas, vlees, vis, groente en 
melkproducten om aan de dage-
lijkse portie vitamine, eiwitten en 
andere voedingsstoffen te ko-
men. Insecten zitten bomvol van 
deze voedingsstoffen. 
Veel mensen vinden insecten 
een beetje eng. Bij de gedachte 
om ze op te moeten eten, voelt 
men het kriebelen. Maar ze zijn 
echt heel lekker en voedzaam. 
Kom het eens proeven bij cam-
ping Geversduin. Gefrituurde 
sprinkhaan of gebakken meel-
worm en nog meer bijzondere 
insecten. 

Castricum - Woensdagavond 
tussen 18.00 en 18.15 uur werd 
ingebroken in een woning aan 
de Tetburgstraat. De inbrekers 
kwamen binnen door op de er-
ker te klimmen en door het 
openstaande raam van de slaap-
kamer te gaan. Ze doorzoch-
ten het hele huis en namen een 
computer, identiteitspapieren en 
fotocamera mee. Ze verlieten de 
woning via de voordeur.

Woninginbraak

buiten zichzelf (dreigen) te geraken. De vergadering duurde ruim an-
derhalf uur en leidde tot slechts kleine vorderingen (tot enige zicht- en 
hoorbare frustratie van de voorzitter aan toe) o.a. door mindere eensge-
zindheid, bijzaken die soms behandeld werden als hoofdzaken, partijen 
die niet heel visievast bleken, het gebrek aan enige kennis bij sommigen 
en niet in de laatste plaats door de vele onzeker- en onduidelijkheden. 
Het lijkt erop (zo niet: het wíjst erop) dat de oorzaken van het moeizaam 
verlopen van de vergaderingen liggen onder de noemer van de eerder 
aangehaalde belanghebbenden, die de politiek vóóruit gesneld willen 
zijn om te bewerkstelligen hun plannen - onder druk - zo vlug mogelijk 
gestalte te doen laten krijgen. En dát staat nu eenmaal vruchtbaar ver-
gaderen in de weg.
De behandeling van het onderwerp heeft er met de vergadering van 
deze avond 3 sessies op zitten en het einde lijkt weliswaar nog niet in 
zicht maar ... het kan onverwachts toch de andere kant omslaan en dan 
tot (dubieuze) besluiten leiden(!). De oplossing in het eerste geval en 
het onderwerp ‘los’ te trekken van verzanding? Schort de zaak enkele 
maanden op om:  partijen tot rust te laten komen en ze afstand (tot de 
kwestie) kunnen nemen; om hierna met een in de tussentijd weloverwo-
gen gemaakte visie naar buiten te kunnen treden; de Provincie en PWN 
te kunnen laten consulteren over haalbaarheid van nieuw te bouwen 
of uit te breiden gebouwen; het zal meer duidelijkheid geven over de 
stand van zaken; alle partijen in de gelegenheid te stellen na te gaan hoe 
inwoners, strandgebruikers en -bezoekers over de plannen denken, om 
ze vervolgens serieus te nemen én ... de plannen erop aan te passen.
‘Komt tijd, komt Raad’ Dat kan toch geen verkeerde instelling zijn?
Paul Kuijper



Bezoeken en reageren

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

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

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

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

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

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

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

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

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

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

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

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

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

agenda raadsPlein 23 juni 2011
Tijd Onderwerp
 Raadsvergadering	
17:00 - 18.00 Voorjaarsnota 2011
 Algemene beschouwingen raad
18:45 - 23:00 - Debat: (korte) reactie van het college op algemene beschouwingen, en reactie van fracties op college  
 en elkaars algemene beschouwingen.
 - Bespreking moties
v.a. 23:00 Besluitvorming over:
 - Jaarrekening 2010
 - 1e bestuursrapportage 2011 
 - Voorjaarsnota 2011 
 - Verordening leerlingen vervoer
 - Motie van treurnis
 - Verordening starterslening
 - Zienswijzen t.a.v. begroting 2012 Veiligheidsregio Noord Holland Noord
 - Wijziging verordening op de auditcommissie en benoemen leden
 - Toekomst Oosterbuurt te Castricum

agenda raadsPlein 30 juni 2011
Tijd	 Onderwerp
	 Raadscarrousel 
19:30 - 21.00 - Nota Weerstandsvermogen
 - Nota reserves en voorzieningen
 - Bespreking moties en amendementen Kadernota Strand* 
21:15 - 21:45 Wijziging nota grondprijzen op het onderdeel snippergroen
21:15 - 22:15 Bespreken rapport rekenkamer inhuur externen

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

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

zonnig onthaal wandelaars
Afgelopen week maakten circa 3.500 wandelaars van de Plus Wandel4daagse kennis met de polders in de gemeente Castricum. 
Zij liepen de 25 km-route door de kernen Akersloot en Limmen en werden op de gemeentegrens welkom geheten door loco-
burgemeester Christel Portegies, wethouder Bert Meijer en wethouder Hilbrand Klijnstra (v.l.n.r.). Het college hoopt met deze 
‘ontvangst’ een trend in het leven te roepen die navolging krijgt in de andere twaalf Plus Wandelvierdaagse gemeenten. Het 
warme en zonnige onthaal werd door de wandelaars gewaardeerd.



AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen

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

Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-
dure van toepassing is, ontvangen. Deze kennisge-
ving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
130611 Zeeweg 200 in Castricum
 Het plaatsen van een strandhuisje.
140611 Eerste Groenelaan 6 in Castricum
 Het uitbreiden van een bestaand 
 zomerhuis.
160611 Prins Mauritsstraat 26 in Castricum
 Het plaatsen van dakkapellen.
 Kerklaan 44 in Akersloot
 Het plaatsen van een dakkapel.
170611 Wagnerlaan 6 in Akersloot
 Het uitbreiden van de woning en het 
 slopen van een bestaande garage.

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verlengingsbesluiten genomen waarbij de termijn van 
behandeling wordt verlengd met maximaal 6 weken. 
140611 Vierhuysen 15 in Akersloot
 Het bouwen van een woning.
 Bakkummerstraat 101 in Castricum
 Omzetting gebruik naar daghoreca.

Ontwerpbesluiten (uitgebreide voorbereidings- 
procedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat 
met ingang van 23 juni 2011 de volgende ontwerp-
besluiten gedurende 6 weken ter inzage liggen.
 De Boogaert 20 in Castricum
 Het wijzigen van het gebruik t.b.v. 
 een  tijdelijke recreatie zaal.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebben-
de mondeling of schriftelijk zijn zienswijze indienen 
bij de gemeente. Voor het indienen van een monde-
linge zienswijze kunt u een afspraak maken met team 
BWB, tel. (0251) 661 122. 

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
090611 Hyacinthenlaan 11 in Limmen
 Het aanpassen en uitbreiden van de woning
140611 Roelat 1-3 in Limmen
 Het bouwen van een dubbel woonhuis
 Burg.Nieuwenhuijsenstraat 31 in Limmen 
 Het realiseren van een in- / uitrit
 Burg. Mooijstraat 14a in Castricum
 Het uitbreiden van de woning op 
 de begane grond

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

BestemmingsplAn

Rectificatie inzien voorontwerpbestemmingsplan 
Limmen Zandzoom Topkavels

Op 15 juni 2011 is het voorontwerpbestemmingsplan 
bekendgemaakt en ter inzage gelegd. Ten onrechte is 
aangegeven dat het plan tevens is in te zien op www.
ruimtelijkeplannen.nl. Het nog volgende ontwerpbe-
stemmingsplan zal wel op deze website in te zien zijn. 
Het digitaal raadplegen van het voorontwerpbestem-
mingsplan is zoals aangegeven wel mogelijk op www.
castricum.nl.

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

Castricum, 22 juni 2011

lokale veteranendag is in aantocht
Voor de vierde keer in successie  
organiseert de gemeente Castricum  
de lokale Veteranendag. Dit jaar  
komen op vrijdag 24 juni, van 16.00 tot 
19.00 uur, veteranen uit de gemeente 
Castricum samen in cultureel centrum 
Vredebrug in Limmen om hun ervarin-
gen te delen en uit te wisselen. Ze wor-
den ontvangen door locoburgemeester 
mevrouw Portegies. 

Nederland heeft meer dan 150.000 
veteranen. Daarvan wonen er ruim 

200 in onze gemeente. Veteranen zijn 
staatsburgers die het Koninkrijk hebben 
gediend. Het betekent: in dienst van  
de Nederlandse staat en bevolking, lang-
durig gescheiden zijn van gezin, kinderen 
en vrienden. Vanwege de heftige beleve-
nissen, hebben veteranen uitzonderlijke 
ervaringen die moeizaam zijn te delen 
met niet-veteranen en vaak langdurig 
effect hebben op hun persoonlijkheid en 
omgeving. In het verleden is er wel eens 
een tekort geweest aan begrip, waar-
dering en erkenning vanuit de samen-

leving en van onze overheid. Daarom is 
de Nationale Veteranendag in het leven 
geroepen. Dit jaar vindt de nationale bij-
eenkomst plaats op zaterdag 25 juni. De 
organisatie van de lokale veteranendag 
is bedoeld om meer erkenning te geven 
aan de veteranen, specifiek die uit onze 
gemeente. Lokale Veteranendag moet 
een bijeenkomst worden waar respect 
voor de veteraan centraal staat. Wilt u 
ook uw waardering laten blijken voor de 
veteranen? Laat dan op vrijdag 24 juni 
de nationale driekleur wapperen.

WWW.CASTRICUM.NL

De gemeente Castricum is voor het team financiën op zoek naar een

senior medewerker financieel beheer 
tevens waarnemend teamleider m/v 

36 uur per week.

Het team financiën bestaat uit 12 formatieplaatsen en is één van de teams van de afdeling Bedrijfsondersteuning. 
Voor meer informatie zie www.werkeninnoordhollandnoord.nl 

vacature

onderhoud aan 
de asfaltwegen 
BAM Infra start op dinsdag 28 juni met 
reparatiewerkzaamheden aan een aantal 
asfaltwegen in de gemeente. 

Deze reparatiewerkzaamheden bestaan 
uit het weg frezen van kleine gaten en 
voorzien van nieuw asfalt en het repare-
ren van scheuren. Deze werkzaamheden 
hebben nauwelijks gevolgen voor het 
verkeer en duren tot en met woensdag 29 
juni. Daarna brengt de firma Rapid Asfalt 
de komende weken op de hieronder ge-
noemde wegen een nieuwe microdeklaag 
aan.
Akersloot: De Noord en de Molenbuurt
Limmen: Vredeburglaan
Castricum: Oranjelaan 
Bakkum:  Dr. Ramaerlaan, 
 Professor Winklerlaan

De werkzaamheden worden door mid-
del van tekstborden vooraf aangekon-
digd. Bij het asfalteren van de weg en het 
aanbrengen van de microdeklaag, kan 
het doorgaand verkeer voor een periode 
van enkele uren gestremd zijn. De direct 
aanwonenden worden vooraf schriftelijk 
geïnformeerd. Bij slecht weer kunnen de 
werkzaamheden uitlopen. 

Kijk voor een actuele planning de op 
website www.castricum.nl > werk in uit-
voering.




