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Kermis in Uitgeest
uitgeest - De kermis strijkt weer 
neer in Uitgeest. Van zaterdag 30 
juni tot en met woensdag 4 juli is 
het feest op de hoek van de Prin-
ses Irenelaan en de Castricum-
merweg. Zaterdag 30 juni om 
14.00 worden alle attracties in be-
weging gezet.
Rond de klok 18.30 zal de clown 
Desalles de kinderen en ou-
ders vermaken. Er is ook weer 
een verloting en de loten kun-
nen op dinsdag 3 juli van 17.00 tot 
19.30 in de bus worden gedaan 
bij de kassa van de draaimolen. 
De trekking is om 19.30 uur. De 
winnaar moet tijdens de trekking 
aanwezig zijn. Woensdag 4 juli 

om 23.00 uur wordt de kermis af-
gesloten met een groot vuurwerk.

Schepijs voor verkeersdiploma!
uitgeest - De zomer is goed begonnen. De leerlingen van de groepen 7 van De Wissel kregen donder-
dag 21 juni uit handen van tweede locoburgemeester de heer E. Sely hun verkeersdiploma. Iedereen was 
geslaagd en daarom kregen alle kinderen een overheerlijk schepijsje bij ‘ijs en koffiehuis de Florijn’ aan 
het Gladiolenpad. Eigenaar Dolf  schepte in zeer korte tijd meer dan 50 hoorntjes vol. De kinderen lieten 
het zich goed smaken, het zonnetje deed de rest!

uitgeest - Maandag 25 juni was 
alweer de vierde en laatste vis-
wedstrijd van de jeugdcompe-
titie 2012. Na een aantal avon-
den met slechte vangsten, werd 
in de laatste wedstrijd juist erg 
goed gevangen. Onder een lek-
ker zonnetje wist bijna iedereen 
wel een leuk visje te vangen. Hier 
en daar leverde dat verassende 
standen op.
De wedstrijduitslag was als volgt: 
op de eerste plek Cor Zeeuw met 
349 cm, tweede was Sten Hout-
huyzen met een totaal van 193 

cm en derde was Remco Schram 
met 152 cm. 
De laatste wedstrijd bracht flin-
ke wijzigingen in het eindklas-
sement. Cor Zeeuw wist dank-
zij zijn spectaculaire vangst in 
de laatste wedstrijd, dit jaar de 
eerste plaats te bemachtigen 
met een totaal van 423 cm. De 
tweede plaats was voor Remco 
Schram met 351 cm. Tot slot was 
de derde plek voor Sten Hout-
huyzen met 318 cm. 
Volgend jaar zal er opnieuw een 
viscompetitie voor de jeugd wor-

den georganiseerd, nadere in-
formatie zal te vinden zijn in de 
Uitgeester, bij supermarkten, ba-
sisscholen, bibliotheek en Ren-
tenaar. 

Tot slot wil de organisatie van 
de jeugdcompetitie, de AHB Uit-
geest en de Rentenaar bedan-
ken voor hun sponsoring. Ver-
der danken zij alle vrijwilligers 
en ouders voor hun inzet en niet 
op de laatste plaats de jeugd van 
Uitgeest voor de enthousiaste 
deelname. 

Laatste jeugdviswedstrijd

uitgeest - Op woensdagmid-
dag 11 juli wordt er feest gevierd 
in Bibliotheek IJmond Noord. 
In de vestigingen in Beverwijk, 
Heemskerk en Uitgeest zijn kin-
deren van 7 tot 12 jaar van harte 
welkom van 14.30 tot 15.30 uur. 

Nieuwe jeugdwebsite
Er wordt een ballonnenfeest ge-
houden omdat de nieuwe jeugd-
website van de bibliotheek de 
lucht in gaat! 

Meer informatie op www.biblio-
theekijmondnoord.nl.

Castricum
Heerhugowaard

Met passie-banketbakkersroom,
slagroom, frambozen en afgewerkt

met een hazelnoot-broyage
van 11,95 nu

breugelvlaai

9.95
Groepsfoto Jeugdviscompetitie 2012, van links naar rechts met  
bekers, Sten, Cor en Remco
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Het mooiste plekje van Uitgeest 
volgens Gertruud Groen
Uitgeest - Geboren en getogen 
aan de Langebuurt is Gertruud 
Groen, in de boerderij waar haar 
ouders nog steeds wonen. Nu 
woont ze met man Rob Groen-
land en kinderen Alex en Marit 
aan de Wethouder Kromstraat 
maar weet nog precies hoe het 
vroeger was op de boerderij van 
haar ouders. Haar vader had 
melkvee dat ’s winters in de stal 
stond maar ’s zomers naar het 
land aan de Lagedijk ging. Dat 
was een hele toer om de kud-
de over de weg daar naartoe te 
krijgen. Gertruud: “Wij kinde-
ren stonden dan voor alle tuin-
tjes zodat de koeien niet over-
al doorheen gingen.” Ze was de 
oudste van zes kinderen en voor 
haar ouders was het hard wer-
ken. Zo was er geen gelegen-
heid om met vakantie te gaan en 
moest Gertruud aanhoren hoe 
vriendinnetjes het hadden ge-
had in Spanje of Italië. Gertruud 
lachend: ”Er werd dan gevraagd 
waar wij geweest waren….. nou 
nergens dus, gewoon thuis.” 
Toch heeft zij alleen maar leu-
ke herinneringen aan het Uit-
geest van toen. De Langebuurt 
was een enorm levendige straat 
want de middenstand tierde we-
lig. “Als ik moest uitleggen waar 
ik woonde, zei ik naast de bak-
ker, tegenover de slager en de 
manufacturenwinkel vlakbij de 
kerk.” 
Er waren in die tijd nog veel boe-
ren in het dorp zoals haar va-
der, waardoor er altijd druk ver-
keer van trekkers en hooiwagens 
was en iedereen boodschappen 
met de fiets deed. Er werd door 
de vele kinderen altijd buiten ge-
speeld en omdat de boerderij 
aan het Binnenmeer ligt, pikte 
ze daar ook de leuke dingen van 
mee. Er lag een roeibootje waar-
mee ze konden varen en als er ’s 

winters ijs lag dan werd er flink 
geschaatst. Want alle zes de kin-
deren kregen schaatsen.
Gertruud: ”Dan zat ik op een 
strobaaltje in de stal waar mijn 
vader de schaatsen ombond 
want buiten vroren je vingers 
eraf. Hij nam ons een voor een 
op zijn rug en droeg ons zo naar 
het ijs en zei dat ie ons niet voor 
vier uur terug wilde zien.” Ze was 
een vaderskindje vindt ze zelf en 
weet nog hoe ze bij verdriet op 
zo’n zelfde strobaaltje zat, haar 
vader alleen maar haar handje 
vasthield, praten was soms niet 
eens nodig.
Zoals dat vroeger wel vaker ging, 
woonde haar oma achter in de 
boerderij zodat het vanzelfspre-
kend was dat de kinderen daar 
veel over de vloer kwamen. Oma 
maakte iedere dag soep of vla-
flip en gaf lekker veel aandacht. 
Maar oma was zich ook goed 
bewust van het gevaar van het 
Binnenmeer (of ‘de’ Binnenmeer 
zoals de meeste Uitgeesters 
het noemen) en waarschuwde 
de kinderen met de dreigende 
woorden: “Kom niet bij het water 
want daar zitten de Tientoners.”
Wat dat dan precies was, wisten 

de kinderen niet maar het klonk 
griezelig genoeg om er uit de 
buurt te blijven. Als oudste heeft 
Gertruud zo’n beetje alle broers 
en zusjes naar het zwembad ge-
bracht om daar te leren zwem-
men waardoor de gevreesde 
Tientoners in ene een stuk min-
der eng werden.

Voor de foto fietsen we naar de 
boerderij waar Gertruud’s va-
der, Bart Groen met ons mee-
loopt over het weiland naar het 
meer. Hij vertelt over de kalfjes 
die daar vroeger rond renden 
en links zien we half verscholen 
achter struiken het kerkhof lig-
gen. Gertruud: “Als er een be-
grafenis was dan mochten wij 
hier niet blijven van mijn ou-
ders en werden weggestuurd, 
uit respect.” Bart Groen gaat nog 
steeds weg of hij neemt plaats 
bij de oude knotwilg aan het wa-
ter waar hij niet in het zicht zit. 
Bij die oude knotwilg is het 
mooiste plekje van Uitgeest vol-
gens Gertruud. “De rust hier aan 
het water, het uitzicht….ik geloof 
niet dat mensen van verderop in 
het dorp weten hoe prachtig het 
hier is.” (Monique Teeling)

MKB tegen supermarkt-
ontwikkeling bedrijventerrein
Uitgeest - MKB-IJmond heeft in 
een zienswijze haar ongenoegen 
geuit over een eventuele voorge-
nomen bestemmingsplanwijzi-
ging op bedrijventerrein Noord 
in Uitgeest waarbinnen een ont-
wikkeling van een supermarkt 
ter grootte van 1.500 vierkante 
meter mogelijk zou zijn.
Regiodirecteur Fabian Nagt-
zaam: “In zowel de Structuur-
visie 2020 als de Toekomstvisie 
Detailhandel Uitgeest is opge-
nomen dat het consolideren van 
het huidige aanbod buiten het 
centrum in eerste instantie de 
voorkeur geniet en dat gewens-
te synergie-effecten ontstaan als 
investeringen zich zoveel moge-
lijk op het centrum richten. Dit 
geldt met name voor structuur-
bepalende publiekstrekkers zo-
als supermarkten, uitbreiding 
van het supermarkt aanbod zou 
eventueel alleen gewenst zijn in 
het centrum. Ook dit laatste wa-
gen wij met het huidig inwoners-
aantal en het huidige aantal su-
permarkten zeker niet wenselijk”.
Uit verschillende onderzoeken 
blijkt dat uitbreiding van het hui-
dige winkelaanbod zonder drin-
gende behoefte en redenen niet 
verstandig zou zijn. Mocht een 
gemeente wel overgaan tot uit-
breiding dan is de kans groot dat 
de huidige winkelstructuur ont-
wricht zal worden en tot verdere 

leegstand zal leiden. Het Markt-
ruimte onderzoek detailhandel in 
de metropoolregio Amsterdam 
uitgevoerd door Bureau Stede-
lijke Planning (BSP) en het zeer 
recente Koopstromenonder-
zoek onderschrijven voornoem-
de conclusie nogmaals.
Naast alle huidige ontwikkelin-
gen in retailland en de winkel-
structuur in Uitgeest wijst de be-
langenvereniging voor het Mid-
den- en Kleinbedrijf ook op 
eventuele mobiliteits- en bereik-
baarheidsproblemen. Uitgeest 
en haar centrum moeten name-
lijk hun inziens goed bereikbaar 
blijven vanaf de A9 en via de lo-
kale wegen. 

MKB-IJmond adviseert de ge-
meente inzake de eventuele be-
stemmingsplanwijziging op be-
drijventerrein Noord om een ad-
viesaanvraag in te dienen bij 
de Regionale Adviescommissie 
Winkelplanning Noord-Holland 
Zuid (RAC NHZ) en aldaar ook 
een breed en onafhankelijk on-
derzoek naar de gevolgen van 
een eventuele bestemmingswij-
ziging voor de huidige en regio-
nale winkelstructuur bij in te die-
nen. Mocht de gemeente hier 
niet toe over (willen) gaan dan 
zal MKB-IJmond aandringen op 
een ongevraagd advies vanuit 
het RAC NHZ. 

Goede reddingsactie 
door getuigen
Uitgeest - Zaterdagmiddag 
rond 17.15 uur werd bij 1-1-2 
gemeld dat er mensen te wa-
ter waren geraakt in het water 
van het Uitgeestermeer. Politie, 
brandweer en ambulance zijn ter 
plaatse gegaan en na een zoek-
slag bleek dat een echtpaar uit 
Stompetoren even daarvoor sa-
men met een groep jongeren 
een goede reddingsactie had 
gepleegd voor vier personen en 
twee honden: zij waren te water 
waren geraakt, nadat hun boot 
was gezonken. 
Het echtpaar, een 63-jarige man 
en zijn 62-jarige vrouw uit Stom-
petoren, hoorde hulpgeroep en 
zijn direct naar de drenkelin-
gen toe gevaren om ze de eer-
ste hulp te verlenen. Tijdens de-
ze reddingsactie kregen zij hulp 
van een groep jongeren van een 
waterpolovereniging. Door hun 

goede optreden konden alle 
drenkelingen uit het water wor-
den gehaald. 
Een van de drenkelingen, een 
36-jarige vrouw uit Zuid-Schar-
woude werd gereanimeerd door 
het echtpaar en is met spoed 
door een ambulance overge-
bracht naar het ziekenhuis. De 
overige drie drenkelingen, twee 
mannen en een vrouw, afkom-
stig uit Zuid-Scharwoude, Ede 
en Ulft werden eveneens over-
gebracht naar het ziekenhuis 
met onderkoelingsverschijnse-
len. De twee te water geraakte 
honden werden door de dieren-
ambulance opgehaald en ver-
zorgd.
De vrouw uit Stompetoren raakte 
helaas zelf door de reddingsac-
tie lichtgewond en liep een ge-
kneusde rib op. (foto: mgkmedia.
nl / Lucas Hazes)

D66 IJmond op tour
Uitgeest - Geprikkeld door het 
positieve resultaat van het ‘Len-
teakkoord’, start D66 IJmond met 
een ledenwerfcampagne en dit  
is tevens een opstap voor de ko-
mende Tweede Kamerverkiezin-
gen. Op zaterdag 30 juni trekt 
de campagnebus door de gehe-
le IJmond. 

Gestart wordt met een ontbijt 
in Uitgeest om 09.00 uur op het 
Raadshuisplein aan de Middel-
weg no. 28. Landelijke, lokale 

en provinciale vertegenwoordi-
gers van D66 zullen hierbij aan-
wezig zijn. Ook de raadsleden uit 
uw gemeente willen met u van 
gedachten wisselen. Zij kunnen 
u vertellen welke plannen D66 
voor u in de toekomst heeft over 
onder andere de hervormingen 
op economisch terrein, de wo-
ningmarkt en dergelijke. Hoe  
denkt D66 over de hypotheek-
rente-aftrek, de overdrachtsbe-
lasting of scheefhuren en even-
tuele andere vragen.
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COLOFON

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

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

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

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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. 

Medische hulp voor toeristen
Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden tot 
praktijk Leemhuis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)
seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, 
Torenstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, 
tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regi-
onale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van 
Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uit-
geest, 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)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
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 uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@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 donder-
dagochtend 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.

Veiligheid en vakantie 
thema op de camping 

Castricum - Moeite met ach-
teruit rijden met de caravan? Tij-
dens de ‘Veilig op vakantie’ dag 
op 30 juni op camping Bakkum 
leert men dit en nog veel meer 
over veiligheid op vakantie.
Gedurende de hele dag zijn er 
verschillende bedrijven die tips 
en trucs geven over de veilig-

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
04-06-2012: Riley Aalijah, doch-
ter van C. Dröge en L.Stins, ge-
boren te Alkmaar. 06-06-2012:  
Nicolette Caroline Guusje, doch-
ter van R.M. Emanuels en S.C.J. 
de Vries, geboren te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
06-06-2012: Artor, zoon van Z. 
Ablimit en A. Abdurahm, gebo-
ren te Alkmaar. 11-06-2012: Ca-
talina, dochter van J.M. Perez 
Olarte en K.J.M. Fergusson Ku-
sanovic, geboren te Alkmaar. 16-
06-2012: Jens Pieter, zoon van 
D.J. Geijsen en M. Heijnis. 19-
06-2012: Mik, zoon van J. Jong-
bloed en S. Schreuder.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:

11-06-2012: van der Heide, Wil-
lem en Pool Cornelia J., beiden 
wonende te Castricum. 12-06-
2012: Winder, Alexander Cor-
nelis en Heidergott, Heske, bei-
den wonende te Limmen. 14-06-
2012: Lute, Joost en van Esveld, 
Angelique Natasja, beiden wo-
nende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
06-06-2012: Haas, Jeffrey en 
Braker, Ine A., beiden wonende 
te Heerhugowaard. 08-06-2012:  
Meijdam, John C. en Groot, An-
na A.C., beiden wonende te Sint 
Pancras. 09-06-2012: Veene-
kamp, Jan en Bieger, Jacqueline 
J., beiden wonende te Amster-
dam. 09-06-2012: Cordes, Jan 
J. en Mol, Geert, beiden wonen-

de te Uitgeest. 09-06-2012: Tol, 
Adrianus C.M. en Honing, Geer-
tje, beiden wonende te Castri-
cum. 14-06-2012: Brandjes, Wil-
liam en Braas, Christiaan J.M., 
beiden wonende te Wester-Kog-
genland. 15-06-2012: Twisk, Je-
roen J.F.J. en Hollenberg, Sabi-
ne E.M. beiden wonende te Cas-
tricum. 15-06-2012: Bulthuis, Si-
mon en Kalb, Carolina Henderi-
ka, beiden wonende te Purme-
rend. 16-06-2012: Osborne, Da-
vid J. wonende te ’s Gravenhage 
en Baklan, Olga S. 21-06-2012:  
de Waard, Paulus L.J. wonende 
te Castricum en de Goede, Ca-
tharina M. wonende te Bakkum. 
21-06-2012: de Langen, Etienne 
J.F. en Cornelissen Carolien C.M., 
beiden wonende te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
06-06-2012: Kerkhoven, Duifje, 
oud 86 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met E.G. 
Bettink. 06-06-2012: Zeestraten, 
Adolf, oud 84 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd geweest met 
H. de Roos. 07-06-2012: Braken-

hoff, Anna. A., oud 88 jaar, over-
leden te Castricum, gehuwd ge-
weest met Johannes H. Baltus. 
11-06-2012: de Wal, Sipke, oud 
52 jaar, overleden te Castricum.
Wonende te Akersloot:
06-06-2012: Kreuzen, Wille-
mien, oud 80 jaar, overleden te 
Akersloot. 10-06-2012: Zonne-
veld, Catharina C., oud 78 jaar, 
overleden te Akersloot, ge-
huwd geweest met J. Zweeris. 
11-06-2012: van der Eng, Ro-
bertus N., oud 52 jaar, overle-
den te Akersloot, gehuwd met                     
Bolten, Catharina C.A.M.  
Wonende te Limmen:
20-06-2012: Boon, Jacoba P., 
oud 86 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met C. 
Molenaar.
Wonende te Uitgeest:
15-06-2012: Brandjes, Anna, 
oud 91 jaar, overleden te Bak-
kum, gehuwd geweest met Ro-
denburg, Adrianus.
Wonende te Waterland:
19-06-2012: Breekveldt, Han-
na G., oud 94 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd geweest met 
Schul, Wouter. 

Regio - Verleden week woens-
dag is tussen 20.00 en 20.15 uur  
op de Rijksweg in Limmen een 
tas met inhoud weggenomen 
vanuit een bedrijfsauto. Don-
derdag was er een inbraak in 
een bedrijfspand op de Schip-
perslaan. Er werden drie fiet-
sen ontvreemd. Vrijdag is op de 
Rijksweg tussen 13.00 en 15.00 
uur verkeerscontrole gehouden. 
Er zijn zeventien bekeuringen 
uitgedeeld. In Castricum werd 
maandag een snelheidscontrole 
gehouden tussen 9.15-12.15 uur. 
Er waren twintig overtredingen.
Op de Stationsweg zijn twee per-
sonen bekeurd omdat zij onder 
de spoorbomen door liepen ter-

heid in en rond de caravan. Van 
de elektrische bedrading tot het 
veilig manoeuvreren met een 
mover. Deelnemers krijgen infor-
matie over EHBO, over schoon-
maak van de caravan, over het 
op de juiste manier inpakken 
van de caravan zodat het ge-
wicht goed verdeeld is. 
De workshop ‘Belading, balans 
en snelheid’, waar het achter-
uit rijden onderdeel van is, is om 
9.30, 12.30 en om 15.00 uur, en 
duurt twee uur. Deelname is gra-
tis. Ook is er die dag de mogelijk-
heid om met verschillende elek-
trische voertuigen te testen zoals 
een scooter en een skateboard. 
Wie zijn caravan wil laten keuren 
op veiligheid, kan ook deze dag 
terecht van 9.30 tot 17.00 uur.

wijl deze naar beneden gingen. 
Donderdag vond een inbraak 
plaats in een woning op de Eer-
ste Groenelaan. Men is binnen-
gekomen via de raam aan de 
achterzijde. De hele woning is 
doorzocht en er zijn in ieder ge-
val sieraden weggenomen. Op 
de Tolweid zijn er twee voertui-
gen opengebroken. Nog onbe-
kend wat er is weggenomen. 
Vrijdag was er een inbraak in 
een woning op de Cieweg. De 
woning is doorzocht. Er werd 
een raam opengebroken en er 
zijn sieraden weggenomen. Zon-
dag rond 3.00 uur is een zestien-
jarige jongen uit Limmen aange-
houden vanwege belediging van 
een politieagent. De jongen was 
boos omdat hij even daarvoor 
ruzie zou hebben gehad met ie-
mand en de politie op dat mo-
ment niet ingegrepen had. Hij 
beledigde daarop de politie.   
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Concert van Les Doits Parlans 
met bijzondere instrumenten
Castricum - Op maandag 2 juli 
wordt een orgelconcert gegeven 
in de Dorpskerk op het Kerkpad 
1 in het centrum van Castricum.
Het concert wordt verzorgd door 
het Ensemble voor oude mu-
ziek Les Doits Parlans. Les Doits 
Parlans bestaat uit Josée Zui-
ver, blokfluit en cornetto, Hans 
Mons, dulciaan en blokfluit, 
Arno Rog, orgel en Henk Waar-
denburg viola da gamba. Het en-
semble legt zich toe op muziek 
uit de renaissance en de vroege 
barok, de periode van circa 1500 
tot 1650. 
De cornetto (of zink) die Josée 
bespeelt is een houten blaas-

Open repetitieavonden 
theatergroep C-Squad
Castricum - Theatergroep C-
Squad houdt op 2 en 9 juli open 
repetitieavonden. Belangstellen-
den worden uitgenodigd om te 
komen kijken, luisteren en mee 
te doen. 
C-Squad is momenteel druk be-
zig met de voorbereiding van 
‘Het zilveren uitje, een zoetzure 
musical’ die in april 2013 op de 

planken wordt gebracht. Script 
en teksten zijn door de regisseur 
en een lid van de groep geschre-
ven. De muziekkeuze is heel di-
vers, iedereen kan nummers in-
brengen. 
De open repetitieavonden be-
ginnen om 20.00 uur. Er wordt 
gerepeteerd in de theaterzaal 
van Geesterhage. 

instrument met vingergaten als 
een blokfluit. De cornetto wordt 
aangeblazen door middel van 
een klein trompetmondstuk. In 
Italië was de cornetto destijds 
razend populair, de bespelers 
waren toen de bestbetaalde mu-
sici. In Spanje was in de zestien-
de eeuw een ander blaasinstru-
ment heel belangrijk: de dulci-
aan. Dit instrument is de voor-
loper van de fagot en wordt via 
een dubbelriet aangeblazen. Er 
zijn ‘families’ gebouwd van so-
praan tot contrabas. Aanvangs-
tijd van het concert is 20.00 uur. 
Kaartverkoop voorafgaande aan 
het concert, toegang zes euro. 

Verrassing tijdens open 
dag bij Oud-Castricum
Castricum - Voor het eerst is 
er tijdens de open dagen in ju-
li en augustus van de Werkgroep 
Oud-Castricum geen foto-expo-
sitie te bezichtigen. Op de eerste 
zondag van juli kunnen de be-

zoekers van het Historisch Infor-
matiecentrum De Duynkant aan 
de Geversweg 1b op een ver-
rassing rekenen die betrekking 
heeft op de historie van het dorp. 
Geopend van 12.00 tot 17.00 uur. 

Bakkum - Door het enthousias-
me van bewoners van Castricum 
is de voorinschrijving voor de 
Zonnepanelen voor het gemeen-
tedak op de Schulpstet ruim vol-
doende om 120 panelen te plaat-
sen. Met ingang van heden is de 
voorinschrijving voor de Schulp-

Genoeg zonnepanelen Schulpstet
stet niet meer mogelijk. Bewo-
ners van Castricum  kunnen wel 
inschrijven voor het volgend ge-
meentelijk dak dat vrij  komt voor 
het plaatsen van Zonnepanelen. 
Voor meer informatie: www.calo-
rieenergie.nl en www.zonopne-
derland.nl/zon-op-castricum. 

Castricum - Op 29 juni vindt 
voor de vijfde keer de lokale Ve-

Veteranendag teranendag plaats. Het lustrum 
wordt opgeluisterd met een ten-
toonstelling van oude legervoer-
tuigen. Burgemeester Mans ont-

vangt de genodigden in de raad-
zaal voor een lezing en de tradi-
tionele ‘blauwe hap’; een uitge-
breide rijsttafel.

Programma 28 juni t/m 4 juli 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.15 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

The Amazing Spider-Man - 3D
zaterdag & zondag 15.45 uur 
Men in Black 3 - 3D

vrijdag 18.30 uur 
zaterdag 21.00 uur 

Snow White and the Huntsman
vrijdag 21.00 uur 

zaterdag 18.30 uur 
maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 20.00 uur 
Jackie

donderdag 20.00 uur 
zondag 20.00 uur 

dinsdag 14.00 & 20.00 uur
Intouchables

zaterdag & zondag 13.00 & 15.45 uur 
woensdag 13.30 & 16.00 uur 

Ice Age 4 (NL) 3D
zondag 13.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
Wickie en de schat 

van de goden (NL) 3D
zaterdag 13.00 uur 
woensdag 16.00 uur 

The Lorax (NL) 3D

korte nachten: slaapgebrek
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Ice Age 4: Continental Drift
Manny, Diego en Sid beginnen 
aan een groots avontuur nadat 
een volledig continent op drift is 
geraakt. Gescheiden van de rest 
van de groep, gebruiken ze een 
ijsberg als geïmproviseerd schip 
dat hen op een epische zeereis 
voert. Manny en zijn vrienden 

worden uitgedaagd als nooit te-
voren om een held te worden en 
het onmogelijke te volbrengen 
wanneer ze exotische zeewezens 
tegenkomen, een nieuwe wereld 
ontdekken en de strijd aangaan 
met medogenloze piraten. In 3D 
en Nederlands gesproken.

Eén van ’s werelds populairste 
superhelden is terug op het witte 
doek; met The Amazing Spider-
Man wordt een nieuw hoofdstuk 
aan de Spider-Man-cyclus toe-
gevoegd. 
In de film ziet het publiek een 
nieuwe, onbekende kant van 
Peter Parker. The Amazing Spi-

Amazing Spider-Man in 3D
der-Man gaat over Peter Parker 
(Garfield), een teruggetrokken 
schooljongen die als kind door 
zijn ouders is verlaten en door 
zijn oom Ben en tante May is op-
gevoed. Zoals de meeste tieners 
probeert Peter uit te zoeken wie 
hij is en hoe hij is geworden wie 
hij nu is. 
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Esmee helpt jonge Afrikanen 
met opstarten van bedrijfje
Akersloot - Esmee Kooijman 
(20) is tweedejaars student Fu-
ture Planet Studies aan de Uni-
versiteit van Amsterdam. Zij is 
ook werkgroeplid bij Jong & 
Duurzaam van de Nationale 
Jeugdraad en zij houdt zich be-
zig met duurzaamheid en ont-
wikkelingssamenwerking. Op 
28 juni vertrekt Esmee voor 2,5 
week naar Durban in Zuid-Afri-
ka. “Dit ga ik doen met de or-
ganisatie Millennium Travels die 
gelooft dat armoede in dit ge-
bied bestreden kan worden door 
jongeren te helpen met het op-
zetten van bedrijfjes”, vertelt zij. 
Esmee verheugt zich er op om te 
werken met jongeren in de slop-
penwijken van Durban. “Vorig 

jaar heb ik vrijwilligerswerk ge-
daan in Oeganda en daar ging ik 
in mijn eentje naar toe. Ik werd 
daar aan mijn lot overgelaten, 
maar ik heb het toch voor elkaar 
gekregen er een speeltuin te re-
aliseren en ik heb geholpen in de 
gezondheidszorg. Dit keer reis ik 
samen met acht andere jonge-
ren die ik ondertussen heb leren 
kennen.” 
De meeste jongeren in Dur-
ban zijn straatarm en velen heb-
ben hun ouders verloren aan 
HIV/AIDS. Esmee: “Zij hebben  
vaak niet meer dan basisonder-
wijs gehad, omdat er geen geld 
was en zij voor broertjes en zus-
jes moesten zorgen. Tegelijk ont-
vangen de jongeren wel mate-

riele hulp, zoals computers, maar 
niemand vertelt hen hoe ze wer-
ken. Door het geven van work-
shops aan ongeveer 25 van de-
ze jongeren in de leeftijd 20-25 
jaar, voornamelijk gericht op on-
dernemen, algemene kennis en 
ethiek, hopen wij hen te kun-
nen helpen in het opstarten van 
een bedrijfje. Waarschijnlijk ver-
zorg ik ook een workshop team-
building met sportieve activitei-
ten. De Zuid-Afrikaanse jonge-
ren, die op motivatie mee mogen 
doen aan deze academie, geven 
workshops aan ons, voorname-
lijk over hun cultuur.”
Esmee heeft er alle vertrouwen 
dat zij de jongeren een stuk op 
weg kan helpen naar een betere 

toekomst. “Het is een goed ini-
tiatief waarbij de jongeren echt 
kunnen groeien. Door onze in-
breng kunnen zij zich persoonlijk 
en als ondernemer ontwikkelen 
en zo op een goede manier geld 
gaan verdienen.” Het project is 

mede mogelijk gemaakt door 
het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken. “En ik kan op reis gaan 
om jongeren te helpen dank-
zij de steun van Nico, Jan en De 
Tweede Ronde”, besluit de jonge 
Akerslootse lachend. 

Negen moties VrijeLijst bij 
behandeling Voorjaarsnota
Castricum - De VrijeLijst wil dat 
het college het dossier spoor-
weggebied met zware infrastruc-
turele maatregelen sluit en de 
ambtelijke uren en inspanningen 
op andere zaken richt. De loka-
le partij van Ron de Haan heeft 
maar liefst negen moties inge-
diend bij de behandeling van 
de Voorjaarsnota 2012. De Vrije-
Lijst wil ook de effecten en uit-
komsten van de fusiegemeen-
te Castricum weten, een struc-
turele financiële bijdrage voor 
herstel en behoud monumen-
ten, duidelijkheid rond de toe-
komst van zwembad De Wit-

te Brug, een sociaal economi-
sche waardenkaart met een ar-
beidsplaatsenbeleid voor men-
sen die buiten het arbeidspro-
ces staan, dynamisering van de 
woningmarkt door het plaatsen 
van woonunits en burgers be-
trekken bij het groenbeheer en 
daarvoor een fonds stichten. De 
VVD, CKenG, CDA en D66 die-
nen gezamenlijk een aantal mo-
ties is. Deze partijen willen dat 
de geplande afbouw van de klei-
ne structurele subsidies in 2013 
niet wordt doorgevoerd, elk half 
jaar informatie over de uitvoering 
en de afhandeling van bezwaar- 

en beroepschriften schuldhulp-
verlening, vasthouden aan de 
taakstelling om te bezuinigen 
op de gemeentelijke organisatie 
en mensen in de bijstand jaar-
lijks een trede te laten doorstro-
men op de participatieladder en 
nieuwkomers in de bijstand zo 
mogelijk op een zo hoog moge-
lijke trede te laten plaatsen. Het 
CDA gaat niet mee met de geza-
menlijke motie om de raad een 
voorstel te doen om het welzijns-
werk, dat de Stichting Welzijn 
Castricum aanbiedt, openbaar 
aan te besteden. Gemeente- en 
DorpsBelang en het CDA maken 
zich samen sterk voor een een-
malige extra bijdrage van 15.000 
euro voor de Stichting behoud 
zwembad Dampegheest in Lim-
men. GroenLinks en de PvdA 
willen dat de functie toezicht-

Hitmen speelt
Bakkum - Vrijdag 29 juni staat` 
bij strandpaviljoen Bad Noord. 
vanaf 21.00 uur de band ‘The Hit-
men’ op het podium met een re-
pertoire van blues en, rock & 
roll. André Kwant speelt gitaar 
en zingt, Henk Schippers speelt 
gitaar, Hans Schoone bas, Bert 
Baars tenorsax en Jan Stobbe                      
drumt. 

Bewoners Santmark én 
gasten in Spaanse sfeer
Castricum - In de eerste week 
van juli is het in zorgcentrum De 
Santmark vakantie. Van maan-
dag- tot en met vrijdag zijn er al-
lerlei activiteiten met als thema 
het vakantieland Spanje. De va-
kantieweek begint met een di-
ashow over een reis van Sevil-
la naar Santiago de Compostel-
la door Tieleke Huijbers, dins-
dag is er een Spaanse maaltijd, 
woensdag een quiz over Span-
je en hoogtepunt is de flamen-

co-dansgroep La Niña op don-
derdag. Vrijdag kan men wijn 
proeven en tapas eten. Een vino-
loog vertelt en leerlingen van het 
Jac. P. Thijsse College maken de 
tapas. Wie niet in De Santmark 
woont kan toch meegenieten. 
Elke middag begint de activiteit 
om 14.30 uur. Gasten betalen 
3,50 euro per activiteit. Meeeten 
kost 8,75 euro. Vooraf opgeven 
en consumptiekaarten te koop 
bij de receptie. 

Expositie Art of Joyce
Castricum - Tot 1 augustus ex-
poseert Joyce van Bruggen Den 
Boer handgemaakte sieraden 
in de etalages van Kunstgale-
rie Streetscape, Burgemeester 
Mooijstraat 13. Daarnaast zijn 
schilderijen te zien van Beatrix 
Boogaard. De kunstenaars zijn 
op de zaterdagen van 10.00 tot 
13.00 uur aanwezig. 

Tentoonstelling 
Castricum - Tot en met eind ju-
li laten Siny Miedema en Tiny de 
Vries hun schilder- en pastelkrijt 
werk zien in de Tuin van kapi-
tein Rommel die geopend is van 
maandag tot en met vrijdag van 
9.30 tot 16.30 uur. 

Castricum - Op zondag 8 ju-
li organiseert de IVN en cam-
ping Geversduin een belevings-
excursie voor kinderen en vol-
wassen. Gids Edwin Kapitein laat 
de deelnemers de schoenen en 
sokken uittrekken om de natuur 
op intense wijze waar te nemen. 
Na afloop is er een voetenbad. 
Aanmelden bij de receptie Ge-
versduin, vertrek is om 13.00 uur 
vanaf de receptie.  

Blote voeten
oplossing

Zoek de 10 verschillen

houder of stadswacht een par-
ticipatiebaan wordt. GroenLinks 
en de PvdA zouden ook graag 
zien dat het voorstel van de VVV 
Castricum om de bezuiniging in 
2013 te beperken, wordt ingewil-
ligd en ook de VrijeLijst is daar 
voorstander van. PvdA en GL 
stellen voor om bij vrijkomen-
de accommodaties in gemeen-
telijk bezit eerst de mogelijkheid 
wordt onderzocht of het realise-
ren van sociale huurwoningen 
haalbaar is. GL dient bovendien 
een motie in om in de hal van 
het gemeentehuis een schuld-
barometer te realiseren waar-
op ieder kwartaal de hoogte en 
het verloop van de schuldsitua-
tie van de gemeente wordt zicht-
baar gemaakt. Voor het ontwerp 
van deze schuldbarometer zou 
een prijsvraag voor Castricumse 

kunstenaars kunnen worden uit-
geschreven. Alle fracties zijn tot 
slot van mening dat in het nieuw 
op te stellen gemeentelijk riole-
ringsplan uit moet worden ge-
gaan van een reële schatting van 
de omvang van de reserve en de 
tariefstelling niet moet worden 
gefixeerd op vaste percentages.
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Clubkampioenschappen 
bij TV De Dog
Uitgeest - Regen leek afgelo-
pen zondag even spelbreker te 
worden tijdens de finales van 
de clubkampioenschappen voor 
de jeugd en senioren enkels bij 
tennisvereniging De Dog. Geluk-
kig werd het in het begin van de 
middag dan toch droog en kon-
den de finalisten aan hun wed-
strijd beginnen. 
In diverse categorieën werd er 
weer hard gestreden voor een 
jaartje ‘eeuwige roem’. Dit re-
sulteerde in een aantal span-
nende drie-setters, waarin de 
spe(e)l(st)ers elkaar niets ca-
deau wensten te doen. Vooral de 
jeugd werd daarbij flink aange-
moedigd door hun supporters. 
Uiteindelijk zijn Ronald Vlieland 
en Tessa Klaver clubkampioen 
geworden bij de senioren. Char-
lotte Ursem en Rik Prins werden 
de jeugdclubkampioenen. 

De uitslagen van de finales: JE 
Mini 1 Julian de Wolff, 2 Bryan 
Vermaas; ME Mini 1 Femke Lief-
ting, 2 Sanne Leijsen; JE ¾ 1 Il-
ja Sanders, 2 Emiel Huijbens; ME 

¾ 1 Sam Buis, 2 Marinthe Mul-
der; JE 10 1 Alex van der Pol, 2 
Bas Groen; ME 10 1 Eva Sminia, 
2 Gaby Duinmaijer; JD 10 1 Bas 
Groen/Glenn Sanders, 2 Sam 
Heijne/Dirck Mulder; MD 10 1 
Eva Sminia/Elise de Wolff, 2 Isa 
Eyck/Annique Welp; JE 12 1 Jelle 
de Haan, 2 Jochem van Eerden; 
ME 12 1 Amber Loots, 2 Iris Adri-
chem; MD 12 1 Gaby Duinmaij-
er/Sacha Steur, 2 Amber Loots/
Fabiënne Groen; JE 14 1 Jur 
Hoogeboom, 2 Clim Oostra; ME 
14 1 Floor Hoogeboom, 2 Ivana 
Zeeuw; JE 17 1 Rik Prins, 2 Lars 
Pruim; ME 17 1 Charlotte Ursem, 
2 Bianca Sleurink; JD 17 1 Cas 
Deken/Rik Prins, 2 Bram Klinge-
ler/Stijn Oostra. HE 8 1 Martin de 
Loor, 2 Jacob Groen; DE 8 1 Ger-
da Huijbens-Groen, 2 Charlotte 
de Koning; HE 7 1 Gerard Ursem, 
2 Tom Veen; DE 7 1 Caja Wem-
mers, 2 Marije Rijpkema; HE 6 1 
Niels Winter, 2 Wessel Schilp; DE 
6 1 Marloes Jongejans, 2 Remi 
Kloos; HE 4 1 Ronald Vlieland, 2 
Don Brandjes; DE 4 1 Tessa Kla-
ver, 2 Anouk van Duin.

De clubkampioenen van TV De Dog, van links naar rechts Ronald  
Vlieland, Rik Prins, Charlotte Ursem en Tessa Klaver

Mini-expositie aquarellen in bibliotheek
Uitgeest - Gedurende de maan-
den juli en augustus exposeren 
cursisten van de teken- en aqua-
relcursus stichting de Nieuwe 
Kuil hun aquarellen in de biblio-
theekvestiging Uitgeest.
Zowel beginnende als gevorder-
de cursisten vullen op een pret-
tige wijze een deel van hun vrije 
tijd in door deel te nemen aan 
deze schildercursus. Tijdens de 
bijeenkomsten worden de cur-
sisten geïnformeerd over de toe 
te passen basisprincipes zo-
als materiaalgebruik, composi-
tie, verhoudingen, perspectief, 
kleurstelling en kleurmenging.
Ieder heeft zo z’n eigen voorkeur 
voor het te schilderen onder-
werp, wat kan bestaan uit een 
stilleven of afbeeldingen/foto’s 
van een interessant onderwerp. 
Buiten het exposeren van hun 
werkstukken tijdens de jaarlijk-
se Kuilart-tentoonstelling is dit 
voor de deelnemers de eerste 
keer dat de schilderresultaten 
tentoon worden gesteld, voor ie-
dereen een spannende aangele-
genheid.    
Mocht u, na het bekijken van de 
tentoongestelde aquarellen, en-
thousiast geworden zijn en ge-
interesseerd om ook deel te ne-
men aan een van de cursus-
sen bij stichting de Nieuwe Kuil, 
dan ligt er een cursusprogram-
maboekje voor het komend sei-
zoen voor u in de bibliotheek. De 
aquarellen zijn te bekijken tij-
dens de openingstijden van de 
vestiging Uitgeest.

Kerkdiensten
Uitgeest - Vrijdag 29 juni om 
19.00 uur wordt een Eucharistie-
viering in Geesterheem gehou-
den met koffiedrinken.
In de O.L. Vrouwen Geboor-
te Uitgeest ziet de viering er dit 
weekeinde alsvolgt uit: Zater-
dag: 19.00 uur H. Eucharistie-
viering met samenzang. Zondag: 
09.30 uur H. Eucharistieviering 
met medewerking van Laus Deo.

MS-vereniging zoekt 
collectanten in Uitgeest
Uitgeest - De inwoners van Uit-
geest zijn gul en geven graag tij-
dens de MS Collecteweek. Maar 
wie wil dit geld ophalen? Met het 
huidige aantal collectanten kan 
er niet bij alle voordeuren aan-
gebeld worden.
Het Nationaal MS Fonds zoekt 
daarom meer collectanten voor 
de MS Collecte.
“Vorig jaar zijn er 9 collectanten 
langs de deuren gegaan, maar 
dat is echt te weinig”, zegt Pa-
mela Zaat van het Nationaal MS 
Fonds. “Om bij alle inwoners aan 
te bellen moeten er meer collec-
tanten zijn”, vervolgt zij. 
Over MS wordt vaak gedacht 
dat het een spierziekte is. Maar 
niets is minder waar: MS is een 

zenuwziekte, waarbij de be-
schermlaag rondom de zenu-
wen, het zogeheten myeline, 
wordt aangetast. Hierdoor kun-
nen de signalen vanuit de herse-
nen de spieren moeilijker berei-
ken of zelfs helemaal niet. Bewe-
gen kan daardoor steeds moei-
lijk worden.
Het Nationaal MS Fonds is ac-
tief op de gebieden voorlichting, 
coaching én onderzoek.
De MS collecteweek is van 19 tot 
en met 24 november. Wilt u meer 
informatie? Neem contact op 
met Pamela Zaat, pamela@nati-
onaalmsfonds.nl of bel met 010-
5919839 of ga naar www.natio-
naalmsfonds.nl. Een donatie op 
giro 5057 is ook altijd welkom.

VOORDEEL

   

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

PRET EN PLEZIER BEGINT HIER !!
Uitgeest viert kermis, en al onze zaken doen vrolijk mee….

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL

www.bakkerijputter.nl

Weekaanbieding (do. t/m wo):

OLIEBOLLEN   *assorti*
lekker tussendoortje…. 
 10 stuks van € 6,75 voor € 5,-- !!
(gratis bij 2 volle spaarkaarten)

MOSCOVISCHE TULBAND
ambachtelijke kwaliteit ! van € 9,95 nu € 8,95 !!
(of 3 volle spaarkaarten)

Middelweg 89 • Uitgeest
Tel. 0251 - 312 261 • www.dickkok.nl

NIEUW  NIEUW  NIEUW  NIEUW  NIEUW

Paardenworst/Metworst
NIEUW RECEPT
Zonder toevoeging van 
allergenen en gluten.

Tevens hebben we de E-nummers 
geminimaliseerd om een puur 
natuurlijk product te krijgen.

Hele metworst of 
hele paardenworst
Deze week  5,00
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Inloopbijeenkomst maandag 2 juli

Water en natuur in De 
Koog in Uitgeest
Uitgeest - Uw kelder onder wa-
ter, een overgelopen toilet, lek-
kage in de keuken. Als het heel 
hard regent, kunnen deze verve-
lende situaties optreden. Om dit 
te voorkomen gaat Hoogheem-
raadschap Hollands Noorder-
kwartier het gebied ten noorden 
van de wijk De Koog, gelegen 
langs de Uitgeesterweg, inrich-
ten als waterberging. Langs het 
water worden natuurvriendelijke 
oevers aangelegd. Deze oevers 
stimuleren de groei en diversiteit 
van planten en dieren in het wa-
ter en langs de oever. Hierdoor 
wordt het water schoner. Bij de 
inrichting wordt rekening ge-
houden met landschap, natuur, 
cultuurhistorie en archeologie.

Wilt u het concept-inrichtings-
plan bekijken, vragen stellen aan 
het hoogheemraadschap of sug-
gesties meegeven, dan bent u 
van harte uitgenodigd voor de 
inloopbijeenkomst op: maandag 
2 juli van 19.30 uur tot 21.30 uur 
in Bob’s Party Palace, Wester-
werf 1, Uitgeest (La Grande Sal-

le). De zaal is vanaf 19.15 uur ge-
opend. Om 19.30 uur geeft pro-
jectleider N. Annink een kor-
te presentatie. Als u hier niet bij 
aanwezig kunt zijn, kunt u tus-
sen 20.00 uur tot 21.30 uur vrij 
in- en uitlopen.

De direct omwonenden en di-
verse belangenorganisaties, on-
der andere Stichting De Hoo-
ge Weide, Historische Vereni-
ging Oud Uitgeest en Sportvis-
serij MidWest Nederland, zijn 
betrokken bij het opstellen van 
het plan. Begin juni hebben zij 
in een werkatelier gediscussi-
eerd over de waarden van het 
gebied en de verschillende wen-
sen en ideeën. Met behulp van 
deze informatie is er een con-
cept inrichtingsplan gemaakt dat 
maandag 2 juli wordt gepresen-
teerd.

Meer informatie kunt u vinden 
op de gebiedspagina van Uit-
geest op de website van het 
hoogheemraadschap: www.hh-
nk.nl/werk_in_de_buurt.

Kunst leeft in Uitgeest!
Uitgeest - Bij de entree van ver-
schillende ateliers van de Kuns-
troute Uitgeest waren de para-
plubakken zondag goed gevuld. 
Het was jammer maar niet meer 
dan dat, want de route werd on-
danks de regen goed bezocht.
De organisatie Stichting de Nieu-
we Kuil begon november 2011 
met het uitnodigen van kunste-
naars. Wie zegt dat Uitgeest een 
‘durp’ is, moet toch volgend jaar 
eens een kijkje nemen om te er-
varen dat er genoeg draagvlak is 
voor een evenement als dit. Be-
halve de vele Uitgeester kunste-
naars, waren er ook werken te 
bewonderen van kunstenaars el-
ders in het land.
Hier en daar werd het opgeluis-
terd met live muziek wat het ge-
heel een bijzonder cachet gaf.
Zo was de gymzaal van de Bin-
nenmeerschool mooi ingericht 
met vele schilderijen en waren 
de makers hiervan graag bereid 
een toelichting te geven. Inge-
borg van der Heydt vertelde hoe 
zij gegrepen werd door de revo-
lutie op het Tahirplein en hoe zij 
met een paletmes, waar zij nor-
maal niet mee werkt, in grote 
streken het doek schilderde. De 
woede en onmacht die zij voelde 
deden haar besluiten het op de-
ze manier te maken. Tijdens de-
ze expositie had zij dit schilde-
rij twee keer kunnen verkopen 
maar ze kon het niet afstaan.
In Galerie de Verfschuur vertelde 
schilderes Yolanda Meijland over 
het portret van een rockzangeres 
en hoe zij zichzelf het schilderen 
had aangeleerd door vooral veel 
te observeren in musea. Zo be-
leefde men niet alleen het bekij-
ken van een schilderij of beeld-
houwwerk maar kreeg men een 
kijkje in het proces van het cre-
atieve.
In de Kuil kregen bezoekers een 
formulier waarop ze hun voor-
keursstemmen konden uitbren-
gen op de werken van cursisten.
In de categorie Schilderijen ein-
digde op de eerste plaats Irma 
van Tol met ‘Afrikaanse vrou-
wen’ met 187 voorkeursstem-
men en bij overige werken Sonja 
Barhorst met ‘urn voor hond’ met 
228 voorkeursstemmen.
Volgens Joop de Beer hebben 
zo’n 700 mensen de regen aan 
hun laars gelapt om de Kuil te 
bezoeken en kan men terug-
kijken op een zeer geslaagde 
kunstroute. (Monique Teeling)

Gevonden voorwerpen: 
naar het gemeentehuis
Uitgeest - Vanaf 1 juli kun-
nen gevonden voorwerpen niet 
meer op het politiebureau wor-
den aangemeld, maar uitslui-
tend bij de gemeente. Wie een 
voorwerp vindt, is wettelijk ver-
plicht daarvan aangifte te doen. 
In Uitgeest kan dat aan de pu-
blieksbalie in het gemeenthuis 
of op de gemeentelijke website 
www.uitgeest.nl. Aan de balie of 
op de website kan men ook te-
recht voor melden van het ver-
lies van voorwerpen (met uitzon-
dering van reisdocumenten en 
rijbewijzen).
De gemeente neemt gevon-

den voorwerpen na registratie 
in bewaring, tenzij met de vin-
der wordt overeengekomen dat 
deze het thuis bewaart. Op de 
website van de gemeente wordt 
voortaan maandelijks een over-
zicht van de gevonden voorwer-
pen gepubliceerd.
De politie in heel Nederland ont-
vangt en registreert per 1 ju-
li geen gevonden voorwerpen 
meer. Het politiebureau blijft wel 
de plaats om aangifte te doen 
van verlies of diefstal van reis-
documenten en rijbewijzen. En 
natuurlijk van diefstal (dus geen 
verlies) van overige goederen.   
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Chiara Prijs wint brons 
op de NK Dressuur  
Castricum - Chiara Prijs is met 
haar paard Hot Chocolate der-
de geworden op het NK Dres-
suur te Hoofddorp. Met een sco-
re van bijna 75% was dit goed 
voor de bronzen plak. De nieuwe 
kür van Chiara sloeg goed aan 
en had een zeer hoge moeilijk-
heidsgraad. Helaas maakte Chi-
ara een paar foutjes. De jury was 
lyrisch over Hot Chocolate haar 
draf. Deze is fenomenaal en is 
zeer elegant. Chiara mocht met 

haar paard ook starten op het 
Chio te Rotterdam. Daar werd de 
finale gereden van de Chio juni-
oren cup 2012. Dit is de Neder-
landse competitie. Voor de finale 
aanving stond Chiara op een ste-
vige tweede plaats met 74 pun-
ten. Helaas werden de punten 
niet meegenomen naar de fina-
le en begonnen de beste twaalf 
van Nederland allemaal op nul. 
Na de eerste proef stond Chaira 
tweede met een percentage van 

70.5%. De kür op muziek die 
door de beste zes in de hoofd-
ring werd gereden was pas ‘s 
avonds laat. In de kür had Chiara 
een paar fouten, wat resulteerde 
in een derde plaats. De voorzitter 
van de jury, internationaal vier-
sterren jurylid Marriette Sanders, 
was over de draf van Hot Choco-
late idolaat. “Wat een beweging, 
jammer dat ze die paar foutjes 
had, anders was de score zeker 
een stuk hoger geweest.” Chiara 
mag tevreden zijn over dit resul-
taat. Tenslotte zit ze toch bij de 
beste drie van Nederland. 

Nu heeft het paard even vakan-
tie en dan beginnen de voor-
bereidingen voor het EK, die 
in augustus gehouden worden 
in Bern in Zwitserland. Chiara 
neemt hier voor Italië deel met 
Hot Chocolate. Leuk detail is 
dat Chiara door de Nederlandse 
bondscoach Tineke Bartels ge-
peild is voor een overstap naar 
het Nederlandse team. Na goed 
overleg is hier van afgezien. De 
sportieve mogelijkheden in Italië 
zijn voor Chiara vele malen gro-
ter dan voor Nederland. Vandaar 
dat definitief is gekozen voor 
Italië om haar sportieve en be-
roepsmatige toekomst veilig te 
stellen. De bondscoach had alle 
begrip voor deze  argumenten en 
deze  keuze.
De kür van Chiara is te zien op 
You Tube.

Classic toertocht Tourclub 
Limmen op zondag 1 juli
Limmen - Op zondag 1 juli or-
ganiseert Tourclub Limmen weer 
haar traditionele classic tocht. 
Het principe van een classic 
tocht was om op een oude race-
fiets en met overjarige fietskle-
ding een leuke en gezellige toer-
tocht te fietsen, waarbij oude 
herinneringen uit vroegere tij-
den kunnen worden opgehaald. 
Omdat bijna iedereen deze oude 
spullen heeft opgeruimd, lukt dit 
meestal niet meer. Het wordt al-
tijd op prijs gesteld als men nog 
wel in originele classic outfit aan 
de start verschijnt maar het is 
niet verplicht. Het wordt dan wel 
op prijs gesteld als men in de 
nieuwe clubkleding verschijnt.
Het principe van een classic 
tocht is nu om de wat minder 
getrainde fietsers de gelegen-

heid te bieden gezamenlijk een 
toertocht te fietsen met Tourclub 
Limmen. De afstand bedraagt 
ongeveer 85 km met een gemid-
delde snelheid van 25 à 30 km/
uur. Het vertrek is om 8.00 uur bij 
café De Lantaarn in Limmen. De 
fietstocht gaat door de Scher-
mer en de Beemster richting het 
IJsselmeer waar men bij bezoe-
kerscentrum De Breek in Etters-
heim opsteekt voor de koffie. De 
deelname is gratis voor leden en 
aankomende leden van Tourclub 
Limmen en het dragen van een 
helm is verplicht. Ook de wat be-
ter getrainde fietsers zijn wel-
kom, maar dienen zich wel te 
houden aan de gemaakte af-
spraken. Voor meer informatie: 
Gerard Kuijs, tel. 0251-656779, 
e-mail: gerard@casema.nl.

Fietsen en skeeleren op 30 juni en 1 juli

Univé Ronde van Limmen

Limmen – Op zaterdag 30 ju-
ni gaan de lokale fietshelden 
van start bij de Ronde van Lim-
men.  Het programma bestaat uit 
drie verschillende koersen. Om 
17.00 uur schiet rondemiss Ma-
rieke Kaandorp de sportklas-
se/masters weg. Daarna lost om 
18.30 uur burgemeester Mans 
het startschot voor de plaatse-
lijke favorieten in de recreanten-
koers, waarna om 19.30 uur de 
beste amateurs van Noord-Hol-
land van start gaan.

Om de recreantenkoers extra 
aantrekkelijk te maken, wordt dit 
jaar niet alleen de winnaar ge-

huldigd, maar ook de beste Lim-
mer. Daarnaast kan ook de jeugd 
van 14 tot en met 16 jaar starten 
in deze koers en ook zij strijden 
voor ‘eigen’ prijzen.  Daarnaast is 
het voor iedere deelnemer mo-
gelijk om te sprinten voor leuke 
premies. Inschrijven is nog mo-
gelijk via  www.rondevanlimmen.
nl. Inschrijven op de dag zelf is 
ook mogelijk tot 18.20 uur, maar 
kost dan wel 5 euro.

Om 19.30 uur starten de aller-
beste amateurs van Noord-Hol-
land.  Met Jeroen Lute, Thijs Al 
en Sander Lormans zijn de win-
naars van de laatste drie edities 

aan de start. Maar ook  plaat-
selijke favoriet Bram Bruschke 
is gespind op een goede eind-
klassering na zijn slippertje vo-
rig jaar. 
Alle ingrediënten  voor een 
spannende koers zijn aanwezig  
waarbij het publiek in ieder ge-
val als winnaar uit de bus zal ko-
men. Na de koers is er livemu-
ziek in de Burgerij.

De start- en finishlijn is dit jaar 
gepositioneerd op de Dussel-
dorperweg . Door deze nieu-
we plek verwacht de organisatie 
nog meer publiek en een gezel-
lige ambiance om de eindsprint 
van de wedstrijden te kunnen 
aanschouwen. Door het korte 
parcours van exact een kilome-
ter (Dusseldorperweg, Kerkweg, 
Vuurbaak, Jan Valkeringlaan), 
hoeft men weinig van de koer-
sen te missen.  Let op: het par-
cours wordt om 16.30 uur volle-
dig afgesloten.

Op zondag 1 juli kan er tussen 
9.15 en 10.15 uur gestart worden 
aan een skeelertoertocht over 35 
of 20 km.  Onderweg is er ‘koek 
en zoopie’.   Start en finish van 
deze tochten is ‘De Burgerij’ op 
de Dusseldorperweg.  Een helm 
is verplicht en eventueel bij in-
schrijving te verkrijgen en be-
scherming wordt geadviseerd. 
Inschrijfkosten bedragen 5 euro.

De finish van de elite in 2011.

Feestdag AVC op 1 juli

Castricum - Het Oranjegevoel 
is intussen qua voetbal helemaal 
verdwenen. Toch kan dit weer 
positief herleven bij Atletiekver-
eniging Castricum. Deze vereni-
ging draagt trots oranje als club-
kleur en viert op de finaledag van 
het EK haar gouden jubileum. De 
echte voetballiefhebbers hoeven 
niet bang te zijn dat ze op deze 
zondag dan de allerlaatste EK-
wedstrijd missen, want het feest 
op het atletiekveld is rond 17.00 
uur afgelopen.
Iedereen die met AV Castri-

cum het jubileum mee wil vie-
ren is welkom op sportpark De 
Duinloper aan de Zeeweg. Er is 
een programma met diverse de-
monstraties en andere activitei-
ten. Aan het onderdeel ploegen-
achtervolging mogen ook niet-
AVC’ers deelnemen, al is er wel 
een limiet. De kinderen kunnen 
lekker losgaan op een spring-
kussen, of zich storten op een 17 
meter lange stormbaan.
Het programma ziet er als volgt 
uit: 11.00–11.30 uur: Opening. 
12.00–14.00 uur: Ouder-kind-
toernooi. Ouders en kinderen 
doen samen mee aan drie wed-
strijden: Verspringen, 60 meter 
en 600 meter. 12.00–12.30 uur: 
Aerobic fit dans. 12.30–13.00 
uur: Demonstratie polsstok-
hoogspringen. 14.30–15.30 uur: 
Demonstratie canicross. Ploe-
genachtervolging. 14.00–17.00 
uur: Stormbaan en luchtkussen 
voor de jeugd. 15.30–17.00 uur: 
Drankje en hapje.

Start jonge duivenseizoen
Castricum - Voor het eerst dit 
vliegseizoen stond er een jonge 
duivenvlucht op het programma 
van P.V. ‘Gouden Wieken’. Jonge 
duiven geboren in 2012 werden 
naar Bergen Op Zoom (122 km) 
gebracht en daar om 8.00 uur in 
vrijheid gesteld. De eerste duif 
met ringnummer NL12-1496812 
werd om 09.15.57 geklokt door 
Gerhard Tromp en vloog met een 
snelheid van bijna 100 kilometer 
huiswaarts.
Cees de Wildt was de tweede 
melker en Arie Hageman klok-
te als derde liefhebber een duif. 
Ook in de top tien zijn duiven te-
rug te vinden van Jaap Kaan-
dorp, Anton Tromp en Jan Mo-
lenaar. Het peloton werd aange-
voerd door Sander de Graaf met 
Cor Sprenkeling en John Kool 
Sander de Graaf die Arie Hage-
man voor bleef. De laatste prijs-

vliegende liefhebber was Nico 
de Graaf.
De leden van de postduivenver-
eniging de Gouden Wieken had-
den samen 139 stuks postdui-
ven ingezet voor de vierde fond-
vlucht vanuit Tours. Gelost om 
7.30 uur arriveerde de eerste 
duif om 14.48.36 op de landings-
klep bij Cees de Wildt. De eerste 
duif overbrugde de 642 kilome-
ter met een gemiddelde snelheid 
van bijna 88 kilometer per uur. 
De tweede liefhebber was Anton 
Tromp die net enkele seconden 
te kort kwam voor de eerste plek 
en de duif van Gerhard Tromp 
pakte de derde plaats. Ook Ni-
co de Graaf en Piet Verduin vindt 
men terug in de top tien. Verder 
vielen er vroege duiven bij Frans 
Glas en Wim Glas. De rij met 
prijsduiven werd afgesloten door 
Cor Schermer en Arie Hageman.
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Feestprogramma in Buona Sera 
De Balken én ‘t Portiertje 

Uitgeest - Zaterdag 30 juni begint de kermis dan echt. Als eerste komen de kleintjes 
aan de beurt met de jaarlijks terugkerende kinderdisco in Buona Sera vanaf 15.30 uur 
met limonade en wat lekkers voor de kleintjes, terwijl papa en mama voorzichtig hun 
eerste biertje nemen. En dan barst het feest ‘s avonds los in het dorp met op het bui-
tenpodium de kermisband De Very 80’s. Deze band staat garant voor een groot feest 
tot de tappen buiten om 2.00 uur sluiten. Het feest is dan nog niet afgelopen, want bin-
nen bij De Balken speelt al de hele avond Alle Tijd en daar gaat het feest nog door tot 
4.00 uur. Voor de jeugd draait dj Wouzer in De Buona ook tot 4.00 uur. ‘t Portiertje heeft 
dj Dolphin weer voor de hele kermis kunnen boeken en deze dj hoeft verder geen uit-
leg; gegarandeerd een feest! 
Zondag om 13.00 uur is er weer het traditionele hooivorkdarten. Inschrijven kan bij 
Dennis aan de bar of via info@nhhb.nl. ’s Avonds op het buitenpodium Synergy. Het is 
Buona Sera ook dit jaar weer gelukt dj Marijn te boeken. Café De Balken is open van 
14.00 tot 2.00 uur en heeft zoals al jaren een optreden gepland van Tjoe en Jeroen. De-
ze kermisband begint om 16.30 uur te spelen. 
En dan natuurlijk het eerste deuntje, dat maandag om 8.00 uur begint. Ook deze oer-
gezellige ochtend zijn ze er weer bij, Tjoe en Jeroen. Met hun zotte liedjes en zelfver-
zonnen teksten zorgen ze voor een ochtend waar alle feestvierders gewoon bij moeten 
zijn. Thema is ‘Wat ik vroeger zou willen worden’. Om 12.00 uur is de buikglijwedstrijd 
en de hele ochtend staat de Fireman brandweerauto voor De Balken. Krijgt de winnaar 
een blad Firemanshotjes? s’ Avonds speelt in De Balken Royal Flush. De muzikanten 
komen uit Castricum, Heemskerk en Uitgeest en brengen natuurlijk alle fans mee die 
zin hebben in een groot feest. In De Buona draait huis-dj Romano met als onderbre-
king, een traditie op maandagavond, de uit Limmen afkomstige volkszanger Danny Ni-
colay. Deze zanger die iedereen kent van zijn hit ‘De geur van je huid‘ en zijn nieuwste 

hit ‘Nee’ zorgt voor een lekker half uurtje meebrullen met Hollandse hits. Wie de nieuw-
ste hits wil horen kan naar dj Dolphin die te horen is in ‘t Portiertje. 
Op dinsdag draait dj Romano de Buona weer vol en in De Balken speelt de band A’s 
Choise. Deze zeskoppige band is een echte feestband. 
Woensdag staat op het buitenpodium Bob en de Blue Band. Deze muzikanten zijn van 
plan er een onvergetelijke avond van te maken voor jong en oud. Binnen in De Balken 
staat de topformatie Shoreline. Deze ‘ouwe rotten’  in het vak horen gewoon bij de ker-
mis Uitgeest. De kermisband zet al jaren de tent op z’n kop en is dus niet voor niets de 
uitsmijter van de kermis. ‘t Portiertje sluit af met dj Dolphins. Om 2.00 uur is het feest 
en de kermis dan echt afgelopen. De entree van de optredens is de hele kermis gratis. 

Het is begonnen als een uit de hand gelopen weddenschap in de kroeg vanwege 
een snor. Ondertussen zit er al weer zeven maanden baard aan Herm Ranzijn en is 
de weddenschap uitgelopen tot een sponsoring voor een goed doel. Thema is ‘Geef 
de AAP zijn vrijheid terug!’ Het opgehaalde geld wordt niet alleen gedoneerd aan het 
Monkey Rehabilitation Center South Africa, maar Herm gaat ook twee weken vrijwil-

De baard, de aap en het 
eerste deuntje...

ligerswerk op locatie doen samen met zijn vrien-
din. Al ruim zestien jaar zorgt dit opvangcentrum 
voor verweesde en/of gewonde apen en laat ze 
daarna terug in hun natuurlijke omgeving. Meer 
informatie hierover is terug te vinden op www.
primate-sa.org. Marjon Brugman van De Kap-
sters scheert maandag om 11.00 uur, tijdens het 
eerste deuntje, symbolisch de baard van Herm 
af en iedereen kan zich, tegen een sponsorbe-
drag, laten scheren. Doneren kan in Live Café 
de Balken vanaf 8.00 uur op de Middelweg 13 
of bij Café ’t Portiertje op de Langebuurt 16, bij 
De Kapsters op de Middelweg 95 of bij Cafeta-
ria Family op de Middelweg 50 in Uitgeest. Herm 
en de apen rekenen op de steun van alle kermis-
bezoekers!

Kermis Uitgeest
30 jUni t/m 4 jUli



Tel. 0255-533900   Fax 0255-518875                    Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden juni 2012

Akersloot
Bennebroek
Beverwijk
Castricum
Driehuis
Heemskerk

Heemstede
Limmen
Santpoort-N.
Santpoort-Z.
Uitgeest

Velsen-N.
Velsen-Z.
Velserbroek
Wijk aan Zee
IJmuiden

OPLAAG 117.000

20

Weinig mensen weten dat de 
Zaanstreek het oudste industrie-
gebied van Europa is. Op het 
hoogtepunt, halverwege de 17e 
eeuw, werden er circa 1000 mo-
lens geteld.
Molen de Kat (in 1567 een Wip-
molen) in Uitgeest heeft een ge-
schiedenis die de meeste Uitgees-
ters wel kennen. Wie heeft er niet 
getreurd toen deze poldermolen 
in 1971 in vlammen opging en 
wie kent niet de tragikomische 
beelden van de brandweerwa-
gen in de sloot? Met de kraan 
waarmee men de brandweerau-

to uit de sloot moest halen, heeft 
men ook meteen maar de molen 
omgetrokken. Hierdoor werd alle 
subsidie misgelopen want er viel 
niets meer te restaureren.

Gerbrand de Vries, vrijwillig mo-
lenaar van de Kat, vertelt er rustig 
over in De Hut naast de molen 
samen met zijn collega Rik van 
de Kemp.
Weinig mensen zullen weten 
dat Gerbrand samen met on-
der andere Joop van Eerden 
heeft bewerkstelligd dat er weer 
een nieuwe Kat kwam te staan 

die in december 1973 offi cieel 
werd heropend. “Joop heeft het 
kruirad nog zelf gemaakt in zijn 
tuin”, aldus Gerbrand.
Hoe en waarom wordt iemand 
molenaar, want is dit niet een uit-
stervend beroep? Voor Gerbrand 
begon de interesse in molens al 
als klein jongetje van zes. “Mijn 
opa had in 1911 een Mosterd 
molen gekocht aan het Blauwe 
Pad in Zaandam en ’s winters 
ging ik er over het ijs heen om 
te kijken hoe mijn opa maalde.” 
Voor Rik kwam die interesse op 
latere leeftijd. “Ik was loods, 

ging met 55 jaar met pensioen 
en zocht een leuke invulling van 
mijn vrije tijd. Grappig genoeg 
heeft het varen en het malen eni-
ge raakvlakken. Bij allebei heb 
je te maken met het weer en wat 
dat doet met je schip of molen.”
Maar molenaar ben je niet een 
twee drie, de opleiding duurt 
zo’n 2½ jaar waarbij verschil-
lende molens als stageplaats 
dienen. Per jaar volgen er in 
Noord-Holland zo’n 10 mannen 
en vrouwen de opleiding.
Beide mannen hebben bij exa-
mens heel wat aspirant-mole-
naars voorbij zien komen. Rik: 
”Er wordt eerst een proefexamen 
afgenomen dus dan weet men 
al aardig hoe zo’n examen eruit 
ziet. Buiten het feit dat je kennis 
van de techniek moet hebben, is 
het van belang dat de molenaar 
de weersomstandigheden goed 
in de gaten houdt. Hiervoor geef 
ik meteorologieles aan leerlin-
gen.”
Gerbrand: “En je moet natuurlijk 
geen hoogtevrees hebben want 
je zult toch af en toe die wieken 
in moeten vanwege het voorleg-
gen van de zeilen.”
Gerbrand zet zich ook in voor de 
molenbiotoop. De molens zelf 
lopen geen gevaar te verdwijnen, 
in dat opzicht is het pleit groten-
deels beslecht. Maar de strijd om 
de plek die molens in het land-
schap innemen is in volle gang. 
Steeds weer dreigen molens tus-
sen oprukkende bebouwing en 
begroeiing te verdwijnen en dat 

is een slechte zaak. Gerbrand: 
“Zo’n molen heeft wind nodig 
anders draait hij niet, dus moet 
je zorgen dat de wind erbij kan 
en dat lukt niet met hoge bebou-
wing vlakbij, dat heeft in Uitgeest 
destijds voor enige discussie ge-
zorgd.”
Gelukkig functioneert de Kat pri-
ma. Rik: “De molen is maalvaar-
dig en afhankelijk van de wind 
kan er met goede wind circa 
50 kuub per minuut uitgeslagen 
worden. Als hij eenmaal draait, 
hoef je behalve opletten niet veel 
meer te doen, daarom wordt de 
poldermolen ook wel een ‘luie 
kerels molen’ genoemd.
Gerbrand pakt een lijstje van de 
wand waar een akte uit 1793 in 
zit, gevonden tussen een kaft van 
een oud boek. Er staat dat Molen 
de Krijgsman die destijds aan de 
Meldijk stond, gratis zou malen 
voor de armen.

Op de vraag wat de ultieme 
molenbeleving is, antwoordt 
Gerbrand: “Met harde wind kun 
je er leuk tegen inlopen maar 
ik denk altijd meteen, ik moet 
draaien, stilstaan kán niet!” En 
Rik: “Als je de wind in de wieken 
hoort zoeven en lekker veel water 
weg maalt, dan bovenin de kap 
gaan zitten zodat je het voelt be-
wegen.”
Aldus twee van de vele geënga-
geerde en gediplomeerde mole-
naars in Nederland.

Monique Teeling

Twee ‘malende’ vijftigplussers

Ouder worden in de 21ste eeuw
Het maatschappelijk debat over 
ouder worden in onze samenle-
ving wordt te vaak gedomineerd 
door geld. Dan gaat het over het 
zeker stellen van de pensioenen 
of over de op den duur niet meer 
betaalbare gezondheidszorg. 
Maar achter het thema geld gaat 
het ook altijd om andere waar-
den en activiteiten van burgers, 
ook ouderen, die mede bepa-

lend zijn voor wat er nodig en 
mogelijk is aan pensioenen en 
gezondheidszorg. 
Het debat over die waarden en 
activiteiten, met de focus op ou-
der worden in de moderne sa-
menleving, wordt sinds eind 20e 
eeuw op het scherp van de snede 
gevoerd in Geron, tijdschrift over 
ouderen en samenleving. 
De redactie van Geron beoogt 

om het debat te verbreden en 
heeft de afgelopen jaren daar-
toe belangrijke binnen- en bui-
tenlandse auteurs gevraagd om 
hun licht te laten schijnen over de 
thematiek van het ouder worden. 
Ook zijn gezaghebbende Ne-
derlanders met zeer diverse 
achtergronden geïnterviewd en 
gevraagd om hun visie te geven 
op ouder worden, nu en in de 

toekomst, dit vanuit hun eigen 
levensgeschiedenis en hun rol in 
de samenleving. 
Dit boek biedt een keur uit de 
op deze manier ontstane artike-
len, interviews en columns van 
de afgelopen jaren. Alles bijeen 
verhelderen deze teksten het zicht 
op een zo omvattend thema als 
Ouder worden in de 21e eeuw.

ISBN: 9789088502842, 232 
pagina’s. Prijs: 21.50. Informa-
tie: www.tijdschriftgeron.nl.

Weinig mensen weten dat de 
Zaanstreek het oudste industrie-
gebied van Europa is. Op het 
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activiteiten, met de focus op ou-
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menleving, wordt sinds eind 20e 
eeuw op het scherp van de snede 
gevoerd in Geron, tijdschrift over 
ouderen en samenleving. 
De redactie van Geron beoogt 
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heeft de afgelopen jaren daar-
toe belangrijke binnen- en bui-
tenlandse auteurs gevraagd om 
hun licht te laten schijnen over de 
thematiek van het ouder worden. 
Ook zijn gezaghebbende Ne-
derlanders met zeer diverse 
achtergronden geïnterviewd en 
gevraagd om hun visie te geven 
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toekomst, dit vanuit hun eigen 
levensgeschiedenis en hun rol in 
de samenleving. 
Dit boek biedt een keur uit de 
op deze manier ontstane artike-
len, interviews en columns van 
de afgelopen jaren. Alles bijeen 
verhelderen deze teksten het zicht 
op een zo omvattend thema als 
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Dubbelslag voor 
Rinus van Bohemen
Uitgeest - Zaterdag 23 juni 
stond eerste jonge duivenvlucht 
van dit seizoen op het program-
ma bij vereniging ‘De Vliegen-
de Vleugels’. Door de verwach-
te harde zuidwestenwind op de 
vlieglijn zouden de duiven per 
Rayon worden gelost vanuit Ber-
gen op Zoom met een afstand 
van 121 kilometer. Met 342 dui-
ven van 13 deelnemers in con-
cours gingen de jonge duiven 
om 08.20 uur de strijd aan om 
de prijzen van deze eerste wed-
vlucht voor de junioren. Met de 
harde zuid-westenwind in de 
staart hebben vooral de jon-
ge duiven in het begin nogal 
wat problemen om het hok niet 
voorbij te vliegen. Maar gelukkig  
werd het toch een redelijk goed 
verlopen vlucht. Om 09.35.40 uur 
arriveerden vijf duiven op het 
hok van Rinus van Bohemen in 
Akersloot. Deze duiven werden 
binnen negen seconden gecon-
stateerd waarvan de eerste duif 
een snelheid had van 1595,407 
meter per minuut wat goed was 
voor ruim 95 kilometer per uur. 
Uitslag eerste vijf liefhebbers 
luidt als volgt; 1-2-3-4-5de Rinus 
van Bohemen, 6-42-54-55-56ste 
Peter Schellevis, 7-8-10-35-39de 
Jikke Liefting, 11-15-19-21-
33ste Tandem W. & F. Rodenburg 
en 12-47-48-49-53ste Combina-
tie Kerssens-Krom uit Akersloot. 
De taart op deze vlucht voor 
de 50ste duif in de uitslag ging 
naar Ron van Rijn in Uitgeest. De 
overwinning van Rinus van Bo-
hemen was tevens goed voor 
een 2-3-4-5-6de plaats in het 
Rayon B tegen 124 deelnemers 
met 3401 duiven. Vier van de 13 
deelnemers vielen buiten de uit-
slag en moest het zonder pun-
ten stellen. 

Dagfond Oude duiven
Na een tijdje afwezig te zijn ge-
weest in de top van de uitslagen, 
heeft Rinus van Bohemen de 
draad weer in z’n geheel opge-
pakt. Met de ‘dubbel’ in dit week-
end heeft hij zich weer uitste-
kend op de kaart gezet in de dui-
vensport. Met 220 duiven in con-
cours van 14 deelnemers wer-
den de duiven om 7.30 uur gelost 
met een zwakke tot matige zuid-

zuidwestenwind vanuit Tours op 
een afstand van 640 kilometer. 
Door een toenemende wind op 
de vlieglijn zouden de duiven wel 
eens een hoge snelheid kunnen 
halen. En met ruim de 7 uur vlie-
gen meldde de eerste duif zich 
dan ook om 14.39.20 uur bij Ri-
nus van Bohemen in Akersloot. 
De duif maakte een snelheid van 
1496,676 meter per minuut wat 
neerkomt op bijna 90 kilome-
ter per uur. Uitslag van de eer-
ste vijf liefhebbers luidt als volgt;  
1-2-14-33ste Rinus van Bohe-
men, Akersloot, 3-4-6-26-47ste 
Gebr. Beentjes, Akersloot, 5-10-
15-16-21ste Hein Berkhout, Uit-
geest, 7-24-27-31-35ste Ron 
van Rijn Uitgeest en 8-11-29-
38-42ste Combinatie Kerssens-
Krom, Akersloot. De Taart ging 
deze vlucht naar Henk Brondijk. 
De attractieprijs van deze week 
ging dubbel verdiend naar Rinus 
van Bohemen. Slechts één deel-
nemer viel op deze vlucht buiten 
de verenigingsprijzen. De duiven 
van Rinus van Bohemen waren 
tevens goed voor een 5de en 6de 
plaats in het Rayon B, tegen 113 
deelnemers met 1290 duiven. 
Volgend week de voorlaatste 
midfond  Soissons (366 kilome-
ter) en de 2e jonge duiven vlucht 
vanuit St. Job in ‘t Goor (134 ki-
lometer).

Ook waren er enkele leden van 
de vereniging dit weekend zeer 
goed vertegenwoordigd in de 
uitslagen op de overnachtvluch-
ten. Vanuit Pau met een afstand 
van 1094 kilometer pakte de 
Combinatie J. Hommes & Zonen 
een fraaie 15de plaats in Noord-
Holland tegen 44 deelnemers 
met 204 duiven. Ook clubgenoot 
Ysbr. Kaptein uit Akersloot liet 
zich gelden op een 26ste plaats.

Ook vanuit Cahors (960 kilome-
ter) werden er aansprekende 
uitslagen geboekt door enkel le-
den. Met 217 deelnemers tegen 
2205 duiven haalde Eric Keijsper 
een fraaie 13de, Comb. J. Hom-
mes & Zonen een prima 20ste, 
Ysbr. Kaptein een 26 st, Peter 
Hommes 28ste, en W. van Hool-
werff op een 52ste plaats van 
deze vlucht.

Winnaar Rinus van Bohemen

Bericht van de 
Vereniging Oud Uitgeest
Uitgeest - Zoals velen bekend 
zal zijn, huist de Vereniging Oud 
Uitgeest op de eerste verdieping 
van het Regthuys  (Kerkbuurt 3). 
Elke dinsdagavond  kunnen be-
langstellenden daar tussen half 
acht en negen uur terecht voor 
adviezen en raadpleging van het 
archief en de bibliotheek.

In de maanden juli en augustus 
is ’t Regthuys echter gesloten 
op dinsdagavond. Het gebouw 
is dan weliswaar niet toeganke-
lijk maar  het bestuur van de ver-
eniging blijft wel voor iedereen 
openstaan. Men blijft bereikbaar 
via het secretariaat (tel. 0251-
314290;  e-mail secretaris@oud-
uitgeest.nl).  U kunt  eventueel 
ook een briefje deponeren in de 
brievenbus van ’t Regthuys (bo-
venaan de trap!)  

De website www.ouduitgeest.nl 
is gedurende het hele jaar toe-
gankelijk, dag en nacht. De site 
bevat het laatste nieuws van de 
vereniging, allerlei wetenswaar-
digheden, interessante histori-
sche bronnen, bidprentjes, een 
uitgebreide beeldbank en ....een 
speciale aanbieding betreffen-
de het boek  ‘In gesprek met....’ 
dat in november 2012 zal ver-
schijnen. In dit boek wordt door  
Bank Beentjes het levensver-
haal opgetekend van de volgen-

de dorpsgenoten: Trijntje Sluis-
Eckhart, Stien Adrichem-Duin-
maijer, Klaas Groen, Niek Tromp, 
Rie Albrink-Kok, Rie Duinmaijer, 
Piet van der Eng, Mevrouw Aar-
denburg-Vos, Luus van Egmond-
van der Eng, Klaas Rodenburg 
en Bep Groen-Heijne. 

De kosten bedragen slechts 5 
euro per exemplaar. Naast de 
website kunt u ook gebruik ma-
ken van de bestelformulieren in 
de bibliotheek en het dorpshuis 
de Zwaan. Er blijkt 
inmiddels veel belangstelling  te 
bestaan voor de  levensverhalen. 
Daarom is besloten de periode 
van voorintekenen te verlengen 
tot 1 oktober. Na verschijning is 
het boek voor 10 euro te verkrij-
gen in het Regthuys. Voor dezelf-
de prijs is het dan ook te koop bij 
boekhandel Schuyt. 

Via de website kunt u zich des-
gewenst aanmelden als lid. Ui-
teraard kan dat ook schriftelijk of 
via het secretariaat (zie boven). 
Indien u toestemming geeft tot 
automatische incasso, bedraagt 
de contributie  15 euro per jaar 
(anders 17,50). 
Wie de historie van het fraaie 
dorp  Uitgeest een warm hart 
toedraagt is van harte welkom, 
niet alleen als lid maar ook als 
actief meewerkende.                   

Toch promotie voor 
FC Uitgeest B1
Uitgeest - Na een matige start 
van het seizoen heeft de B1 zich 
vooral na de winterstop fantas-
tisch hersteld. In de competi-
tie werd na de winterstop geen 
wedstrijd meer verloren. Door 
de goede resultaten wist B1 de 
derde periode voor zich op te ei-
sen. Dit betekende een plaats in 
de nacompetitie. De eerst dub-
bele ontmoeting tegen Zouaven 
B1 (3e divisie) werd winnend af-
gesloten. De volgende dubbele 
ontmoeting, de finale voor een 

plek in de 4e divisie, werd ge-
speeld tegen Kampong B1 uit 
Utrecht. Hier verging het de B1 
minder. Kampong was duide-
lijk de betere ploeg, zij promo-
veerde dan ook terecht naar de 
4e divisie. Het sterke seizoen on-
der leiding trainer Rogier Stam 
en zijn assistent Johan Brand 
kreeg echter nog een verrassen-
de wending. Door het samen-
gaan van twee teams in de 4e di-
visie kwam er alsnog een extra 
plek vrij. De B1 kreeg dus 

Burgerlijke 
stand Uitgeest

Geboren
Koen Benjamin Crezee, zoon 
van B.L.H. Crezee en T. Offenga
Jakub Nowak, zoon van J.M. 
Nowak en W.P. Drózdz

Overleden
M.A. Meijer, 69 jaar
M.B.M. Schelvis, 52 jaar

Gehuwd
M.A.M. van Velzen en J. van 
Oostveen
J.J. Mandemaker en D. Onder-
delinden
D.T. Awad en M. Hoogwerf
A. van Grieken en J.N. Scheele

Ondertrouw
G.H. Satta en M.T.T. Rasch

Kano naar 
Castricum
Uitgeest - De prehistorische 
boomstamkano die negen jaar 
geleden werd gevonden bij het 
graven van de Kleistunnel, ver-
huist in 2014 van Lelystad naar 
het nieuwe Archeologisch Infor-
matie Centrum in Castricum.
De restauratie van het 2500 jaar 
oude vaartuig wordt in juli her-
vat, en naar verwachting dit jaar 
afgerond. De Uitgeester kano 
krijgt straks een prominente plek 
in het museum in Castricum. Dat 
zal verrijzen tussen het NS-stati-
on en de duinrand.     

Parkeren 
kermiswagens
Uitgeest - Tijdens de kermis (30 
juni t/m 4 juli) maken kermisex-
ploitanten gebruik van twee ter-
reinen voor het parkeren van 
voertuigen.
De caravans krijgen een stand-
plaats op een gedeelte van het 
parkeerterrein van FC Uitgeest.
Op het terrein van de hutten-
week aan de Binnenkruierstraat 
komen voorraadwagens.

Onderzoek 
asfaltwegen
Uitgeest - De gemeente start 
deze week een onderzoek naar 
de levensduur van het asfalt van 
een aantal wegen. Het onder-
zoek begint met een visuele in-
spectie en vanaf 2 juli wordt ook 
de constructie van het asfalt be-
keken. Enige hinder voor het ver-
keer is niet te vermijden, maar 
stremmingen worden niet ver-
wacht. 
De volgende wegen komen aan 
bod: Parallelweg (oostelijk van 
de A9), Lagendijk (tussen de 
jachthavens en Tweede Broe-
kermolen), Tolweg, Assum, De 
Weeg, Anna van Renesselaan.



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

I n f o b u l l e t i n
 27 juni 2012

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
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 WElstANDscOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 
02 juli 2012 de bouwplannen van de gemeente 
Uitgeest. De agenda van de te behandelen 
bouwplannen ligt vanaf 28 juni 2012 ter inzage bij 
de balie van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage 
in de te behandelen bouwplannen, het bijwonen 
van de vergadering en overige informatie over 
welstandszaken kunt u contact opnemen met de 
afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 
0251 - 36 11 69.

Ontvangen aanvraag omgevingsvergunning
Ontvangstdatum
21-06-2012 OV 2012-072 Populierenlaan 51 
Uitbreiden woning en wijzigen gevels
Deze kennisgeving houdt niet in dat de 
vergunningen ook worden verleend.

VERlEENDE OMGEVINGsVERGuNNING
Verzenddatum
27-06-2012 OV 2012-049 Hooykamplaan 17 
Plaatsen dakkapel 
Bezwaar maken: tegen dit besluit kunnen 
belanghebbenden binnen zes weken schriftelijk en 
gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester 
en wethouders van de gemeente Uitgeest, Postbus 
7, 1910 AA Uitgeest. Deze termijn van zes 
weken gaat in één dag na de verzending van het 
besluit aan de aanvragers. Het indienen van een 
bezwaarschrift schorst de inwerkingtreding van de 
vergunning echter niet. Als u niet kunt wachten op 
een uitspraak op uw bezwaarschrift omdat u van 
mening bent dat snel een voorlopige maatregel 
nodig is, dan kunt u de voorzieningenrechter 
verzoeken om een voorlopige voorziening. Het 
verzoek om voorlopige voorziening moet worden 
gericht aan de Voorzieningenrechter van de 
rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 
1621, 2003 BR Haarlem. 

tERINzAGElEGGING 
ONtWERPBEstEMMINGsPlAN ‘HAVEN- EN 
BEDRIjVENtERREIN 2011’
Burgemeester en wethouders maken bekend, 
dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Haven- en 
bedrijventerrein 2011’ vanaf 29 juni 2012 
gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt.
Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan 
wordt begrensd aan de oostkant door de A9, aan de 
zuidkant door de Meldijk en aan de westkant door 
de Geesterweg, Loet en de Bonkenburg en aan de 
noordkant door de afslag van de A9 naar Akersloot/
Uitgeest (afrit 11).  
In het plangebied liggen het bestaande 
bedrijventerrein, aangrenzende bebouwing 
die bestaat uit diverse bedrijvigheid en enkele 
woonbestemmingen.

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarop 
betrekking hebbende stukken kunnen van 
maandag t/m donderdag van 09.00 uur tot 
17.00 uur en vrijdag van 09.00 uur tot 12.00 
uur worden ingezien bij de servicebalie in het 
gemeentehuis aan de Middelweg 28 te Uitgeest. 
Tevens is het ontwerpbestemmingsplan in te zien 
op onze website www.uitgeest.nl onder de kopjes 
‘Gemeentehuis’ en ‘Terinzagelegging’. 

zienswijzen
Gedurende de termijn van terinzagelegging kan 
een ieder omtrent het ontwerpbestemmingsplan bij 
voorkeur schriftelijk een zienswijze kenbaar maken. 
U kunt uw schriftelijke zienswijze richten aan het 
college van B&W van de gemeente Uitgeest, Postbus 
7, 1910 AA Uitgeest. Mondelinge zienswijzen 
kunnen naar voren worden gebracht tijdens de 
openstelling van het gemeentehuis. U kunt hiervoor 
contact opnemen met de heer B. Visser voor een 
afspraak, tel. 0251-361170. 

VOORONtWERP BEstEMMINGsPlAN 
‘BuItENGEBIED uItGEEst’ tER INzAGE
Met ingang van 29 juni 2012 en voor een 
periode van zes weken ligt het voorontwerp 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Uitgeest’ ter inzage. 
Het voorontwerp kan tijdens kantooruren worden 
ingezien bij de receptie van het gemeentehuis. 
Binnen de genoemde termijn is het voorontwerp 
ook beschikbaar op de website van de gemeente: 
www.uitgeest.nl/gemeentehuis/terinzagelegging. 

Het plangebied betreft het buitengebied van 
Uitgeest. Het voorontwerp zal alle ter plaatse 
geldende bestemmingsplannen vervangen. Hierbij 
worden geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk 
gemaakt. Agrariërs worden gevraagd aan te geven 
op welke wijze zij hun bouwvlak zouden willen 
vergroten tot 1,5 ha conform het provinciale beleid 
zodat hiermee, indien mogelijk, rekening kan 
worden gehouden.

Inspraak 
Binnen de gestelde termijn van zes weken kan 
een ieder zijn of haar inspraakreactie omtrent 
het voorontwerp bestemmingsplan schriftelijk of 
mondeling naar voren brengen.

-Schriftelijke inspraak dient te worden gericht 
aan burgemeester en wethouders en kan worden 
ingezonden via Postbus 7, 1910 AA Uitgeest, 
onder vermelding van inspraak voorontwerp 
bestemmingsplan ‘Buitengebied Uitgeest’. Uw 
reactie dient van een handtekening te zijn voorzien.

-Mondelinge inspraak kan (op afspraak) naar voren 
worden gebracht in het gemeentehuis (Middelweg 
28). U kunt hiervoor contact opnemen met de heer 
R. Koelman, bereikbaar op het telefoonnummer 
(0251) – 361111.

Inloopavond
Op donderdag 19 juli 2012 wordt een inloopavond 
georganiseerd. U bent dan in de gelegenheid 
om op het gemeentehuis tussen 18.30 uur en 
20.00 uur vragen te stellen over het voorontwerp 
bestemmingsplan aan de dan aanwezige 
ambtenaren.

Verdere procedure 
Het voorontwerp bestemmingsplan wordt voor 
het wettelijke vooroverleg (artikel 3.1.1 Besluit 
ruimtelijke ordening) ook toegezonden aan diverse 
instanties. Na de termijn van terinzagelegging 
worden de inspraakreacties gebundeld en voorzien 
van een gemeentelijke reactie. Het voorontwerp 
bestemmingsplan zal dan omgezet worden naar een 
ontwerpbestemmingsplan en wederom ter inzage 
worden gelegd.

Nadere informatie 
Voor nadere informatie kunt u tijdens kantooruren 
contact opnemen met de heer R. Koelman, 
bereikbaar op het telefoonnummer 0251 - 36 11 11.




