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

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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Mailboxen gebombardeerd 
met oproep dierenactivisten
Uitgeest -  Het mailverkeer van 
de gemeente Uitgeest en van ver-
schillende kranten wordt sinds 
vorige week ernstig verstoord 
door vele honderden binnenko-
mende mailtjes. Die bevatten het 
verzoek aandacht te schenken 
aan een volgens de verzenders in 
de gemeente Uitgeest voortdu-
rende situatie van slechte behan-
deling van schapen en lamme-
ren. De mailtjes zijn voorzien van 
verontrustende foto’s. Het minis-
terie van LNV heeft iedereen die 
ook het ministerie heeft gemaild 
intussen een antwoord gestuurd. 
Daarin wordt gemeld dat vrijdag 
25 juni nog een inspectie op het 
terrein van de Uitgeester veehou-
der is uitgevoerd. Daarbij is niets 
onregelmatigs aan het licht ge-
komen. “De boer in kwestie is bij 
ons bekend. Op 16 april dit jaar 
vond voor het eerst een melding 

Incidenten op kermisterrein
Hoger dan de kerktorens
Uitgeest - “De zweefmolen is 
nog hoger dan de twee kerk-
torens van Uitgeest”, weet een 
voorbijganger te melden die nog 
even met de kinderen een rond-
je kermis doet. En dat zou ook 
best eens kunnen kloppen. Sen-
sationeel is de beste omschrij-
ving voor de attractie Around 
the World die door kenners ATW 
wordt genoemd. 
Zondagavond werd bij de poli-
tie gemeld  dat er werd gevoch-
ten op het kermisterrein. Bij aan-
komst van de politie rende een 
groep jongelui weg, onder aan-
voering van een 23-jarige man 
uit Uitgeest. Deze jongeman 

werd door de politie aangehou-
den. Er werd een diensthond ge-
bruikt om zijn overige vrienden 
op afstand te houden. De aange-
houden man werd overgebracht 
naar het politiebureau in Bever-
wijk. Na verhoor werd hij heen-
gezonden.   
Tijdens een surveillance zondag 
op de kermis zag de politie een 
snorscooter hard het kermister-
rein op rijden. Omdat hier meer-
dere kinderen en volwassenen 
liepen, ging de politie op de be-
stuurder af en hield hem staan-
de. Bij deze controle bleek dat de 
bestuurder, een 22-jarige man uit 
Uitgeest, vorige week zijn rijbe-
wijs al had moeten inleveren bij 
de politie. Hierop werd de snor-
scooter door de politie in beslag 
genomen. Ook kreeg de man een 
bekeuring voor het rijden zonder 
geldig rijbewijs. 

Notariaat IJmond Noord.nl
(of www.NIJN.net)

Goed, Goedkoop en Snel
(zie de website)

Uw adres voor zaken die als standaard zijn aan te merken

Het alternatief in uw regio

plaats bij de Algemene Inspec-
tiedienst (AID) van een mogelijk 
geval van dierverwaarlozing. Op 
dezelfde dag heeft een AID-con-
troleur ter plekke een inspectie 
uitgevoerd: van de 153 aanwe-
zige dieren bleken er tien kreu-
pel te lopen. Omdat een aan-
tal dieren ook wat schraal was, 
heeft de AID-controleur aange-
geven dat het voer aangevuld 
moest worden met mineralen. 
Bij de hercontrole na zes dagen 
was de situatie beduidend verbe-
terd. Er bleken nog vier schapen 
enigszins kreupel te lopen, maar 
verder was alles in orde. Naar 
aanleiding van de videobeelden 
heeft op 17 mei een tweede her-
controle plaatsgevonden. In aan-
wezigheid van de politie is door 
de AID samen met de lokale die-
renarts een controle uitgevoerd 
waarbij de schapen op twee wei-

landen zijn geïnspecteerd. Ook 
de opstallen op deze weilanden 
zijn geïnspecteerd. De algemene 
indruk was redelijk tot goed. De 
schapen hadden de beschikking 
over voldoende voer en water en 
er waren geen aanwijzingen voor 
dierenmishandeling of verwaar-
lozing. Er is hierover door de die-
renarts een schriftelijke verkla-
ring opgesteld. Het meest recen-
te bezoek dat een controleur van 
de AID en een dierenarts van 
de Voedsel en Waren Autoriteit 
brachten was op 25 juni. Daarbij 
zijn geen onregelmatigheden ge-
constateerd.” 
Wethouder Dierenwelzijn Klaas 
Boer staat in contact met de ac-
tiegroep. De wethouder beant-
woordde ook vragen van de Par-
tij voor de Dieren naar aanleiding 
van de kwestie. 

Flinke vleeswond
Uitgeest - Op 1 juli rond 8.00 
uur vond op het fietspad van De 
Baandert in Heemskerk een aan-
rijding plaats tussen een 24-ja-
rige bromfietsster afkomstig uit 
Polen en een 54-jarige fietser uit 
Uitgeest. De fietser bleef met zijn 
been hangen aan de standaard 
van de bromfiets, waardoor de 
man een flinke vleeswond op-
liep. Hij is overgebracht naar het 
ziekenhuis. De politie stelt een 
onderzoek in naar de toedracht 
van de aanrijding. 

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

tot ziens bij
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Nederland kampioen!?
Zondag open!!

van 10.00 tot 13.00 uur
alleen Burgemeester Mooijstraat!

oranje tompoucen
Met al oNZe voetBalheldeN!!

5 halen
4 betalen

IJsverkoop geopeNd tot 20.00 uur
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

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

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
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info@uitgeestercourant.nl
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verkoop@uitgeestercourant.nl
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Uitgave van:
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Tel. 0251-656750
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
24-06-2010: Sjors Lyd, zoon van 
A.A. Voebel en M. de Jong, ge-
boren te Alkmaar. 27-06-2010: 
Niels Roland, zoon van S.P. Bij-
man en M.R. Neervoort, geboren 
te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
21-06-2010: Benjamin Floris, 
zoon van D.M. Boesten en S. 
Singh, geboren te Amsterdam. 
24-06-2010: Lana Linda, dochter 
van M. Krom en C.T. de Leon, ge-
boren te Alkmaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
28-06-2010: Kamhoot, Bartho-
lomeus W.M. en Dijkstra, Mine-
ke S., beiden wonende te Castri-
cum. 28-06-2010: Karabiçek, Er-
dem en van Mechelen, Dorien, 
beiden wonende te Limmen. 30-
06-2010: Zentveld, Marcellus 
J.J.G. en Jansen, Jantine L., bei-
den wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
24-06-2010: van Vught, Francis-
cus en van der Waal, Dionne, 
beiden wonende te Castricum. 
25-06-2010: Banning, Martijn 
L.H. en van Wijk, Sacha D., bei-
den wonende te Castricum. 25-
06-2010: Ouwehand, Jaap-Jan 
en Duijn, Maaike, beiden wo-

nende te Zaanstad. 25-06-2010: 
van der Steen, Nicolaas A.W. en 
Veldt, Sandra T.M., beiden wo-
nende te Limmen. 25-06-2010: 
Twaalfhoven, Anthonius J.M. en 
Veen, Esther J.A., beiden wonen-
de te Akersloot. 26-06-2010: de 
Schepper, J.P. en van Baarlem, 
K., beiden wonende te Akersloot. 
30-06-2010: Hoving, Jan M. en 
Hollenberg, Samantha A.M., bei-
den wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
25-06-2010: Blankendaal, Jo-
hanna B., oud 85 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd ge-
weest met J. Stuifbergen. 25-06-
2010: Oudhoff, Cornelia P., oud 
90 jaar, overleden te Heems-
kerk, gehuwd geweest met C.W. 
Meijne. 28-06-2010: Kroone, An-
na C., oud 91 jaar, overleden te 
Heemskerk, gehuwd geweest 
met W. Schermer. 29-6-2010: 
Bosch, Helena, oud 93 jaar, ge-
huwd geweest met B.H. Zijlstra, 
overleden te Castricum.
Wonende te Bakkum:
26-06-2010: Goethals, Anna M., 
oud 67 jaar, overleden te Bak-
kum.

Wonende te Beverwijk:
29-06-2010: Kemkes, Bonna, 
oud 89 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd met J. Jagt.

Schaapskudde weer in duinen
Regio - Op zondag 18 juli keert 
de schaapskudde terug in het 
Noord-Hollands Duinreservaat. 
Zij gaan weer grazen in het zee-
duin van Heemskerk aan de 
van Oldenborghweg. De kud-
de wordt om 10.30 uur losge-
laten met hulp van de kinderen 
van zorgcentrum Harteheem uit 
Heemskerk.
De kudde is dit voorjaar uitge-
breid met honderden lammeren 
en zal dus op volle sterkte als 
een witte wolk over de duinrug-
gen trekken.
PWN zet sinds een paar jaar de 
schapen van het ras Scottish 
Blackface in bij het begrazen van 
de Noord Hollandse duinen.
De duinen behoren wereldwijd 
tot een van de zeldzaamste na-
tuurgebieden. Door allerlei oor-
zaken dreigen ze dicht te groei-

en met grassen, struiken en bo-
men die niet in de open duinen 
thuis horen. De zeldzame duin-
flora heeft juist stuivend zand 
nodig om te floreren.
Jaarlijks verlaat de schaapskud-
de rond maart het open duin om 
op de graslanden bij gasterij De 
Kruisberg te lammeren. Daar-
na gaan ze nog een poosje naar, 
bijvoorbeeld de weilanden van 
kasteel Marquette. Op deze ma-
nier krijgen de duinplanten de 
gelegenheid volop te groeien, te 
bloeien en zaad te vormen. Half 
juli keert de kudde terug in het 
zeeduin om grassen en struiken 
af te knabbelen.
De schaapskudde is eigendom 
van Cross Hill natuurbeheer, en 
heeft als opdracht om op de-
ze bijzondere wijze de duinen te 
beheren. 

Kampioen palingroken
Limmen - Bertus Kers is afgelopen zaterdag de nieuwe kampioen pa-
lingroken geworden tijdens de wedstrijd, die gehouden werd in café-
bar de Lantaarn. De tweede prijs ging naar Gerritje Tuin en de derde 
prijs was voor Dries Papjes. Juryleden Marcel Nieuwland en Cees Zon-
derhuis hadden de smakelijke taak op zich genomen. De organisatie 
was in handen van Willem Rijnders. 
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Programma 8 juli t/m 14 juli 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.00 & 16.00 uur 

maandag, dinsdag & 
woensdag 15.00 uur 

“Shrek 4 (NL) – 3D ”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 
maandag, dinsdag 

& woensdag 20.00 uur 
“Twilight Saga: Eclipse”

zaterdag 16.00 uur 
zondag 13.00 & 16.00 uur 

maandag, dinsdag 
& woensdag 15.00 uur   

“Toy Story 3 (NL) – 3D”
vrijdag & zaterdag 19.00 uur 

maandag & woensdag 20.00 uur 
“Toy Story 3 (OV) – 3D”
donderdag & dinsdag 20.00 uur 

“Soul Kitchen”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
“Sex and the City 2”

Vanaf 22 juli voor 1 week:
The Doors: 

When you're strange

De wonderlijke wereld 
van Toy Story 3 in 3D 
De makers van de bekende Toy 
Story-films brengen het publiek 
terug naar de wonderlijke we-
reld van het favoriete speel-
goed in Disney/Pixar Toy Story 
3. Woody, Buzz en Co. komen te-
rug in een gloed nieuw verhaal, 
want er is veel gebeurd sinds we 
Andy’s speelgoed hebben verla-
ten in Toy Story 2. Andy is ouder 
geworden en staat op het punt 
om te gaan studeren. Het speel-
goed is gespannen en zenuw-

achtig, want wat gaat er met hen 
gebeuren nu Andy weggaat? 
Het speelgoed belandt uitein-
delijk in een dagverblijf vol los-
gelagen kinderen die niet kun-
nen wachten om met ze te spe-
len. De helden besluiten snel het 
dagverblijf te verlaten, maar al-
leen wegkomen is nog niet zo 
gemakkelijk. Ze belanden in een 
grappige ‘prison break’, met alle 
hilarische gevolgen van dien. 

Soul Kitchen swingende komedie
Soul Kitchen is een swingende 
komedie over een Griekse Duit-
ser die zijn eetcafé Soul Kitchen 
alleen kan redden als hij weet 
samen te werken met zijn luie 
broer.
Zinos is een Griekse Duitser en 
runt een eetcafé in Hamburg. 
Met boycottende klanten, een 

aartsluie broer en zijn vriendin 
die hem verlaten heeft, loopt zijn 
leven nu niet bepaald op rolle-
tjes. 
Om orde op zaken te stellen en 
hun restaurant Soul Kitchen te 
behouden, zullen de broers moe-
ten gaan samenwerken in plaats 
van ruzie maken. 

Een bijzondere dag...
Limmen - De Sint Maarten-
school haalt al vele jaren onge-
veer elke zes weken het oud pa-
pier huis-aan-huis op. Dit wordt 
gedaan door vaders van de leer-
lingen. Het geld wat hiermee op-
gehaald wordt komt geheel ten 
goede aan school. Zo zijn er met 
de opbrengsten onder ande-
re twee digiborden aangeschaft. 
Voor de groepen 4 en 5 is er een 
geheel nieuwe leesmethode be-
kostigd. En de groepen 3, 5 en 7 
gaan jaarlijks van de opbrengs-
ten op excursie naar het Muider-

slot, Schoolmuseum en het Ver-
zetsmuseum. “Wij van de Sint 
Maartenschool zijn ontzettend 
blij met de hulp van alle vaders, 
want zonder hun hulp kan dit al-
lemaal niet gerealiseerd wor-
den”, zegt Annemieke Swart van 
de Ouderraad. “Afgelopen zater-
dag was een bijzondere dag. Er 
liep voor het eerst een moeder 
mee. En voor juf Truus, die meer 
dan tien jaar voor koffie en koek 
heeft gezorgd na het ophalen, 
was het zaterdag de allerlaats-
te keer.” 

Zomerdijken-expositie in 
Bakkumse bollenschuur
Bakkum - Dit jaar is het hon-
derd jaar geleden dat Piet en 
Marie Zomerdijk van de Heere-
weg in Bakkum-Noord werden 
geboren. Hun kinderen organi-
seren daarom op zaterdag 31 juli 
en zondag 1 augustus een expo-
sitie van kunstwerken in de bol-
lenschuur van oudste zoon Piet 
Zomerdijk aan de Heereweg 91 
in Bakkum-Noord. Met name de 
dochters van Piet en Marie blij-
ken namelijk over sterke crea-
tieve gaven te beschikken. Zij 
beeldhouwen en/of schilderen al 
vele jaren. Dochter Pim maakt al 
zo’n vijftien jaar beelden in brons 
en aluminiumcement, waarmee 
zij regelmatig naar buiten treedt 
in beeldentuinen en bijvoorbeeld 
ook op de Kunsttiendaagse van 
Bergen. Nelly beeldhouwt ook, 
maar schildert daarnaast vooral. 
Evenals Gerda en oudste dochter 
Ali. Zoon Herman hakt in steen 
en boetseert in klei. Kleindochter 

Marit (van Ali) heeft de creativi-
teit geërfd en maakt beelden.
Broer Piet, die het bollenbedrijf 
van zijn vader overnam, stelde 
spontaan zijn bollenschuur aan 
de Heereweg beschikbaar.
Omdat er ook creatieve aange-
trouwden in de familie zijn, die 
hun werk tentoonstellen, zullen 
er eind juli in totaal wel zo’n vijf-
tig beelden en dertig schilderijen 
te zien zijn.

Op de expositie is ook een stam-
boom van de familie Zomerdijk 
te zien, zijn er oude familiefoto’s 
te bezichtigen en showt  Piet zijn 
(oude) trekkers en het een en an-
der, dat met zijn grote hobbyui-
len te maken heeft. Parkeren kan 
op het eigen erf (inrijden tegen-
over de jeugdherberg Stayokay). 
De openingstijd van deze bijzon-
dere Zomerdijken expositie is op 
beide dagen in het weekend van 
11.00 uur tot 17.00 uur.

Afscheid van de juffen
Limmen - Woensdag hebben juf 
Wil van der Schaaf en juf Caroli-
ne Apeldoorn afscheid genomen 
van de Pax Christischool. Beiden 
hebben heel veel betekend voor 
de school. Nu breekt een nieu-
we tijd aan. Veel vrije tijd voor 
Wil die zij samen met man Ge-
rard, kinderen en kleinkinderen 
gaat vullen. Veel wandelen, bil-
jarten, bridgen en oppassen op 
de kleinkinderen: tijd tekort dus.
Caroline start als leerkracht op 
de Benedictusschool in Heiloo. 

In groep 3 en nu vier dagen in de 
week. De juffen zullen de kinde-
ren en de kinderen zullen de juf-
fen heel erg missen.

“Oh, ik moet niet naar school”

Castricum - Na bijna twintig 
jaar heeft de Augustinusschool 
afscheid genomen van juf Anne-
ke Huiberts. 
Haar oud-leerlingen Denise Bra-
kenhoff, Idse Kaandorp en Teun 
Koopmeiners vertellen: “Wij  vin-
den dat erg jammer, want ze is 
een leuke en gezellige juf. Les-
geven vindt ze erg leuk. De vak-
ken die ze het liefst geeft zijn taal 
en muziek. Als er een feestje was 
op school, schreef zij daar altijd 

een liedje voor. Haar hobby’s zijn 
lezen, woordpuzzels en sudoku’s 
maken. Bovendien fietst en vaart 
ze graag met haar man Jos. Ook 
kent u haar misschien van de op-
tredens met Cascanta. Ze vindt 
het heel raar om afscheid te ne-
men, want dan wordt ze bijvoor-
beeld wakker en dan denkt ze: 
“Oh, ik moet niet naar school”. Ze 
wordt oma, dat vindt ze heel leuk 
want ze is gek op kinderen. Wij 
gaan er echt heel erg missen!” 

Castricum - Zondag 18 juli is 
er van 11.00 tot 17.00 uur in het 
centrum van Castricum een gro-
te toeristenmarkt. In de Dorps-
straat en Burgemeester Mooys-
traat presenteren veel standhou-
ders een breed assortiment en 
een grote variëteit aan produc-
ten van kleding, sieraden, tassen 
en cd’s tot ambachtelijke versna-
peringen en betere voedingsar-
tikelen. 
Naast veel nieuwe spullen zijn 
er ook artikelen uit moeders en 
grootmoeders tijd te vinden en 
te koop tegen betaalbare prijzen, 
zoals leuke hebbedingentjes, 
schoolplaten, zeldzame boeken 
en verzamelobjecten. 

Nabij het NS-station is een spe-
ciale stand, waar allerlei oude 
plaatjesalbums, waaronder de 
bekende nostalgische Verkade-
albums van Jac. P. Thijsse kun-
nen worden ingekeken, geruild, 
gekocht, verkocht en ook ge-
taxeerd. Iedereen wordt aange-
raden verzamelwaar als oude 
plakplaatjesalbums en/of voet-
balplaatjes mee naar deze stand 
te nemen om de waarde te ver-
nemen. 

Verkadealbums 
op toeristenmarkt 



pagina 6 7 juli 2010

Feestvreugde op Bonhoeffer
Castricum - Veel blijde gezich-
ten op het Bonhoeffercollege nu 
ook de examenuitslagen van het 
tweede tijdvak binnen zijn. Het 
Bonhoeffercollege is trots op 
zijn leerlingen die een prachtige 
prestatie hebben neergezet. Ge-
slaagd zijn

Mavo
Jeroen Albers, Yorin van Baar-
le, Anne Baars, Elaine Beentjes, 
Martijn Beerse, Julie van Beu-
ningen, Peer Biesterveld, Tom 
Boergonje, Menno Boersen, He-
lena Blom, Sander Bolhuis, Deni-
se Buys, Syl Castricum, Marissa 
Cornelisse, Patrick van Dessel, 
Michiel Dijkstra,, Demi Erkelens, 
Annebel Frederiks, An-
gelo Geels Mick Groen, 
Zoë Groenewegen, 
Thyra de Groot Maria 
de Haas, Jimmy Hen-
driks, Tom Hiddleston 
Werner Hiemstra, John 
Hoff, Britt Juffermans, 
Stefanie Knijn, Kristy 
Koper, Levi Kotten, Si-
mon Krom, Rianne 
 Kuijkens Naomi van 
Leuven, Tom Leve-
ring, Sophie de Ligt Li-
sa Limmen, Bart Lute, 
Tim Meertens, Maxime 
Meijne Jort Min, Mar-
lies Mulder,, Bas de 
Muijnck Remco Noom, 
Nina Noort, Maarten Ottens, 
Nienke Ottens, Kevin Plantinga, 
Lisanne Poen Ray Post, Berend 
Pronk, Silvia van de Reep, Tim 
Rooyers Wout Singerling, Sam 
Spaan Tom Specht Mike Laura 
Sprengers, Sprokholt Don Valke-
ring Erwin Vosse Daphne van der 
Veer, Max van der Veer, Paul Ver-
haar Demi Versluis Leonie Viel, 
Elise Vrugt, Maarten Westerdijk, 
Ward van Wijk Roos Witkamp 
John de Winter Janet Wong Tom 
Zandbergen, Daniëlle van Zijl, 
Naomi van Zijl Rutger Zijlstra.

Havo
Tom van Amstel, Sanne van Ba-
len, Romy Beemsterboer, Wou-
ter Buursma, Tessa van Brug-
gen, Aimée Créton, Paul Cud-
jo, Soraya Cudjo, Daan Dekker, 
Marit Droog, Sven van Dijk, Co-
lin Dijs, Silvie Eussen, Mara Fluit-

Geslaagden 2e tijdvak 
Jac. P. Thijsse College
Havo 
Akersloot: Tom Beentjes.
Castricum: Steven de Boer, Sam 
Castricum, Robert Hoebe, Robin 
Kuijper, Debbie Tervoort, Stepha-
nie Zonderman. 
Heiloo: Marleen Kostense, Cin-
dy van Leeuwen, Marco Palfe-
nier.  
Limmen: Mitch Brakenhoff, 
Yaelle Vleugel.

Mavo
Heiloo: Nandy Kerkhoven. 
Limmen: Lars Freriks, Suzan 
Limmen, Alex Terluin. 
 
Vwo
Castricum: Cor Bollemeijer, Da-
vid Dwek. 

Heiloo: Iris Kloots, Sander Toe-
ring.

Clusius leerlingen doen 
maatschappelijke stage
Castricum - Op 30 juni hebben 
de leerlingen van klas 3G1 van 
het Clusius College een maat-
schappelijke stage gelopen bij 
de gemeente Castricum. Ze 
moesten vroeg hun bed uit voor 
deze actie; op de werkplekken 
werden zo al tussen 7.00 en 7.15 
uur verwacht.
De leerlingen hebben gewerkt 
bij de afdeling Groen van de ge-
meente, het afvaldepot of ze zijn 
meegegaan met de veegwagen. 
De leerlingen wisten niet dat er 
zoveel vuil en onkruid langs de 
wegen lag en dat er zoveel werk 
door de medewerkers werd ver-
richt. Ook heeft een groep geas-

sisteerd bij het afvaldepot waar 
van karton tot ijzer tot oude kle-
ren wordt heengebracht door de 
inwoners. 
Een andere groep ging naar Dijk 
en Duin en heeft daar geholpen 
in de winkel, in de kas of gehol-
pen met opruimen. Ook hebben 
twee leerlingen de bodendienst 
van de gemeente versterkt. De 
leerlingen hebben meestal geen 
idee wat voor en hoeveel werk er 
verricht wordt in bedrijven en in-
stellingen. Deze maatschappelij-
ke stage heeft hen de ogen ge-
opend voor het vele werk dat 
door medewerkers van de ge-
meente wordt gedaan.

Twee leerlingen van het Clusius aan de slag bij de gemeente, afde-
ling Groen.

Herexamenkandidaten geslaagd!

Fantastische resultaten bij het 
Clusius College Castricum
Castricum - Woensdag 30 juni 
kregen vier herexamenkandida-
ten van het Clusius College Cas-
tricum de uitslag van hun her-
examen. En dolblij waren zij, en 
de leerkrachten ook, met de uit-
slag, geslaagd! 
Het slagingspercentage van het 
Clusius College Castricum komt 

hiermee uiteindelijk op 98,3%. 
Een resultaat waar alle leerlin-
gen en docenten bijzonder trots 
op zijn.

Kaderberoepsgerichte leer-
weg
Beverwijk: Manon van Balen.
Heemskerk: Brijan Beij.

Limmen: Cheryl Zomerdijk.
Uitgeest: Rona Vrooland.

Tevens hebben twee leerlingen 
alsnog hun Mavo (Theoretische 
leerweg) diploma behaald.
Beverwijk: Sabine Kunnen.
Heemskerk: Mariska van Deur-
sen.

man, Julia Gerritsen, Lars Gerrit-
sen, Dylan Gieling, Nino Groen, 
Kris de Groot, Lotte Hageman, 
Elles Herber, Hugo Hoedema-
ker, Janneke Hommes, Daan Jal-
vingh, Daniël Jansen, Joost de 
Jong, Nina de Jong, Chris Knaap, 
Wendy Koning, Gijs Kok, Natha-
lie Koper, Chiron Kriek, Isa-Beau 
Krijger, Jules Kruijver, Charlotte 
Laarhoven, Daan Liefting, Wen-
dy Liefting, Eva Lodewijks, Daan 
Lute, Ilse Metselaar, Joost van 
der Meulen, Marnix Michiel-
sen, Ante Min, Erik Moorman, 
Robert Noorman, Kevin Noort, 
Robbert Mosk, Bob Out, Linsey 
Pouw, Timna Rijvordt, Irene de 
Ruijter, Natasja Sap, Linda Scha-

ger, Marthe Scheffer, Tom Schip-
per, Danny van Schooten, Joey 
Schoorl, Lisa Sentveld, Michael 
Sieval, Jackie Snijder, Leanne 
Steenkamp, Dieuwertje Stoc-
king Korzen, Ruud van Tiel, Sam 
Timmermans, Lisa Tzaraf, Simo-
ne Vader, Onno Valkering, Eva 
Veerman, Peter van Velzen, Ru-
ben Verduin, Buddy Verstrepen, 
Mandy Verstrepen, Thom Ves-
sies, Dylan Webbe, Britte van 
Weert, Lisa Westerman, Bart 
Winter, Heidi de Wit, Ting-Chi 
Wong, Leonie Zandbergen, Edith 
Zomerdijk, Leonie Zonneveld.

Gymnasium
Els Altena, Jesminne Castricum, 
Femke Dam, Sanjin Delic,Thom 
Fleur, Marije Franken,    Alys-
sa de  Graaf, Niels Groot, Fay-
ette Klaassen, Marco Meijer, 
Mostafa Mohseni, Erik Parigger, 

Wilma Ploegaert, Elzemiek Ren-
sen, Glenn Taylor, Rosanne Tur-
ner, Fabian van de   Ven, Am-
ber Vergnes, Jorrit Welling, Jes-
per Westra.   

Atheneum
Maya Abdelrazek, Don Adri-
chem, Janne Bakker, Tanne-
ke Baltus, Tiede Bart, Jan Jetze 
Beitler, Florian Blom, Kevin Blom, 
Viola de Boer, Chantal Boots, 
Jeroen Bosch, Roy Bosch, Tes-
sa Burghardt, Anouk van Dam, 
Nathalie Doesburg, Doris Drie-
sen, Nina Enthoven, Christia-
ne Georgiades, Lisanne Gersjes, 
Thom van der Gragt, Karel Hof, 
Bert Hollander, Tom Hopman, 

Willemijn Hueting, Mink 
van IJzendoorn, Doris de 
Kleuver, Mark Koedijk, 
Axel Koopman, Malou 
La Brijn, Jessica van der 
Laan, Alexander Lancée, 
Laura Langendijk, Mat-
thijs van der Linden, Eli-
ne Lubbes, Guus van der 
Maas, Elianne Meester, 
Vera Meijer, Hidde Menc-
ke, Emiel Mijnen, Lot-
je Mosterd, Vincent Mul-
der, Edgar Nollet, Marieke 
Pelt, Lucien van Pomeren, 
Madelon Rietveld, Wen-
dy Schmitz, Jeroen Schui-
tenmaker, Mark Smit, Jo-
rien Spruit, Rick Staa, Ju-

lian Steen, Rex Valkering, Fleur 
Veen, Rieneke Velstra, Cees Ver-
dier, Claudia Visser, Patrick Vis-
ser, Thijs Vlaar, Leonie Wouters, 
Mariëlle Zonneveld.
Ook feliciteert men de oud-leer-
lingen die geslaagd zijn op het 
Vavo voor

Mavo
Nena Desserjer, Nicky Klok, Li-
selotte de Soet.

Havo
Max Aardenburg, Keith Dick, 
Tom Hafkamp, Denise Hollan-
ders, Anne Oldenhof, Tristan 
Oort, Annick Seignette.

Atheneum
Gabriëlle Altena, Sanjin Delic, 
Shirley Gravemaker, Thijs Wit-
kamp, Michel Wolken, Caman 
Wong, Hossein Sadeghi.

Gevaarlijk scheepswrak 

Tot mijn verbazing las ik het stukje op de voorpagina van vorige week 
in deze krant. Raadslid Linda Hes van CKenG vindt het hoog tijd dat de 
gemeente er wat aan doet. 
Ik doe al 20 jaar EHBO dienst in de zomermaanden op de strandpost 
en heb nog nooit meegemaakt dat iemand zich heeft verwond aan het 
scheepswrak de Salamander.
De plankiers vormen volgens CKenG een gevaar voor strandbezoekers. 
Gevaar, nog meer waarschuwingsborden.
Het kan ook anders, ik pleit al jaren voor het vervangen van deze houten 
plankiers d.m.v. gerecyceld plastic, minder onderhoud en minder zwaar. 
Deze oplossing is vriendelijker vrolijker en doeltreffender. 
Ellen Meij.
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    Schiet
de leukste, mooiste, 

ontroerendste of 

spectaculairste W.K. Foto 

en SCOOR!

Schiet
de leukste, mooiste, 

ontroerendste of 

spectaculairste WK Foto

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

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

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

Luxe BBQ Pakket
Voor 6 personen
Beschikbaar gesteld door 

WK Taart met winnende foto erop
Beschikbaar gesteld door

T 0251 65 23 31

Wesley klaar voor de WK
Castricum - Hallo, ik ben Wesley Sprenkeling van negen maanden. 
Ik ben helemaal klaar voor de WK. Mijn grote zus Melany op de ach-
tergrond ook.

Castricum - Dit weekend 
scheen de zon weer uitbundig en 
de wind waaide uit het zuiden en 
bracht een warme luchtstroom 
naar Nederland zodat er zware 
vluchten in het vooruitzicht wa-
ren met temperaturen van boven 
de 30 graden. Gelukkig greep de 
overkoepelende organisatie in 
en schrapte de eerste jonge dui-
venvlucht van dit jaar.

Hierdoor konden de oude duiven 
ingekorfd worden voor een kor-
te vlucht vanuit Noord Frankrijk 
en wel uit Peronne, hemelsbreed 
316 kilometer naar Castricum.
Gelost om 7.00 uur vlogen de 
duiven toch nog met een gemid-
delde snelheid van 72 kilometer 
per uur huiswaarts. 

Het was wederom Sander de 
Graaf die de overwinning voor 
zich opeiste met zijn driejarige 
doffer, die zich om 11.25.06 uur 
op de klep van het hok meldde. 
Deze doffer was dit jaar al drie 
keer eerder de snelste van de 
vereniging.
Een prima prestatie leverde ook 
Gerhard Tromp die de tweede en 
derde duif klokte.
Ook Anton Tromp pakte de dui-
ven aan een touwtje, drie stuks 
bij de eerste zes.
Vierde liefhebber werd Arie Ha-
geman die Nico de Graaf voor-
bleef. Nico had wel de bovenste 
van de lijst gepakt dus verdiende 
daarmee de knakenpot.
Verder waren er nog prijsduiven 
voor Jaap Kaandorp en Cees de 
Wildt.

Zwaar vliegweer 
voor de duiven

Stefan de Goede wordt de 
nieuwe tennistrainer bij TVC
Castricum - Tennisvereniging 
Castricum heeft met ingang van 
1 oktober een nieuwe trainer 
aangetrokken als opvolger van 
Ruud Trip, die 25 jaar aan de ver-
eniging verbonden is geweest. 
De nieuwe tennisleraar heet Ste-
fan de Goede. Hij woont in Be-
verwijk en is 35 jaar.
De Goede volgde de A-cursus 
van de KNLTB en begon in april 

2002 met lesgeven bij TC Bak-
kum, waar hij acht jaar heeft ge-
werkt. 
De nieuwe trainer zal het ta-
kenpakket van de vertrekken-
de Trip overnemen en daarnaast 
verzorgt hij samen met trainer 
Roy Boontje selectietrainingen 
voor jeugd- en seniorenselec-
tieteams, te beginnen in het ko-
mende winterseizoen. 

Witviscompetitie
Limmen - Zaterdag 3 juli visten 
15 kinderen aan het Stet de vier-
de jeugdwedstrijd. De vangs-
ten waren over het algemeen 
niet best. De uitzondering hier-
op was de winnaar, Rob van der 
Heijdt. Hij ving er 24, van de to-
taal 60 stuks die er werden ge-
vangen. Gijs Koot wist een bra-
sem van 28 cm te landen een 
gaat nu aan kop in de competi-
tie om de grootste vis.
A-groep: 1. Rob van der Heijdt, 
2. Gijs Koot, 3. Luke Levering.
B-groep: 1. Jelle Koot, 2. Quinten 
Oudendijk en Joyce Levering, 3.  
Danielle Schermer.
Rob van der Heijdt heeft de lei-
ding genomen in de A-groep, 
Jelle Koot en Joyce Levering 

Vijftien judoka’s van judoclub 
Groefsema halen de gele band
Limmen - Zondag 4 juli waren 
er bandexamens bij judoclub 
Groefsema in Limmen. 
Voor de judoka’s van judoclub 
Groefsema was dit het eerste 
examen voor een hogere band. 
Voor het examen waren specia-
le examentrainingen georgani-
seerd. Op deze examentrainin-
gen kregen de judoka’s de gele-

genheid om te oefenen voor het 
bandexamen. 

Tijdens de bandexamens lieten 
de judoka’s verschillende tech-
nieken zien die je moet kun-
nen voor de gele band. Uiteinde-
lijk lieten alle judoka’s keurig al-
le technieken zien en was ieder-
een ruim geslaagd voor de ge-

le band. Geslaagd voor de gele 
band zijn: Aaron Wesselius, Cas-
per Tolsma, Margot van der Bent, 
Jetske Dunnewind, Lex Veste-
ring, Kane van Raalte, Bart Op-
dam, Tim Opdam, Dion de Visser, 
Suus Stuifbergen, Morris Piet, 
Raul Tophoff, Martijn van Brui-
nessen, Hidde Heckers en You-
ri van Dijk.

Akersloot - Zondag 11 juli is 
er weer een wandeling van de 
Akersloter Marathon Klub.
De wandeling is de Haarlem 
wandelmarathon die 21 km lang 
is.
Vertrek om 8.00 uur vanaf Het 
Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg.
Belangstellenden zijn welkom.

Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251-315137 of Kees Deijlen 
0251-310715.

Haarlem wan-
delmarathon

gaan samen aan kop bij de B-
vissers.
Op 21 augustus wordt de laatste 
competitiewedstrijd gevist, zon-
dag 22 augustus gaat men met 
de kinderen waterdiertjes zoe-
ken.
Zondag 11 juli wordt de zevende 
wedstrijd van de witviscompetitie 
gevist voor leden van HSV Lim-
men, DVW, HVCastricum en De 
Sander uit Akersloot. Er wordt 
gevist in de Ursemmervaart. De 
telling is volgens het combiklas-
sement, 25 gram per vis en het 
totale gewicht hierbij geteld. Ver-
zamelen bij Albert Heijn te Lim-
men om 7.00 uur. 
Opgeven tot vrijdagavond 21.00 
uur bij Peter van der Heijdt, 072-
5051056 of 06-27872854. Deel-
name kost 3 euro.



pagina 10 7 juli 2010

Een maaltijd, film 
en een goed gesprek
Castricum - Een maaltijd, een 
film en daarna een gesprek. De 
kerken in Castricum bieden zo-
meravondfilms in een ‘driegan-
genmenu’. 
In de zomermaanden liggen veel 
activiteiten stil. Mensen die el-
kaar het hele jaar door regelma-
tig ontmoeten, gaan in deze tijd 
op non-actief. Door thuisblijvers 
wordt het ontbreken van de con-
tacten als een gemis ervaren.
De Raad van Kerken wil hen een 
gelegenheid bieden om elkaar 
te ontmoeten, samen te eten 
en te praten. De Raad van Ker-
ken denkt ook aan de zomergas-
ten die op zoek zijn naar nieu-
we ervaringen. Ook zij zijn wel-
kom om anderen te ontmoeten 
in een nieuwe omgeving. Kerk 
zijn: mensen ontmoeten en soms 
even God. Vanuit die gedach-
te wordt een serie avonden ge-
organiseerd om daaraan invul-
ling te geven. Een experimenteel 
menu in drie gangen. Eerst een 

maaltijd met soep en brood. Als 
tweede gang een film die aan-
spreekt, ertoe doet. De derde 
gang – een moment van bezin-
ning en gesprek met elkaar.
Het begint elke avond om 18.00 
uur en is rond 21.00 uur afgelo-
pen.
De bijeenkomsten zijn in ju-
li op dinsdag in de Maranatha-
kerk, hoek Kleibroek/Pr. Beatrix-
straat 13, 20 en 27 juli. In augus-
tus is men op donderdagavond 
welkom in het Parochiecentrum, 
Dorpsstraat 113 op 5, 12, 19 en 
26 augustus. De bijeenkomsten 
worden bij toerbeurt begeleid 
door de pastores in Castricum. 
De kosten zijn 3,50 per avond, 
inclusief maaltijd. 
Iedereen is welkom, lid van een 
kerk of niet. Om te zorgen dat er 
voldoende eten en drinken is, is 
het belangrijk dat men zich uiter-
lijk één dag tevoren opgeeft. Dat 
kan via tel 654428 en 657848.
Zie ook www.pgcastricum.nl.

Microkredieten leveren 
geld op voor Burkina Faso

Limmen - De afgelopen maan-
den hebben drie groepen 8 van 
de Sint Maartenschool uit Lim-
men met ziel en zaligheid ge-
werkt aan het project ‘Leren 
budgetteren’ van de gemeen-
te Castricum. Met microkredie-
ten van de Rabobank verdien-
den deze jonge ondernemers 
een mooi bedrag voor het goe-
de doel: Burkina Faso. 
Op 29 juni kwamen leerlingen, 
leraren, leraressen en vertegen-
woordigers van Stichting WOL 
en de bank bijeen in de au-
la van de school om het project 
af te ronden. Een project waar-
bij de kinderen in korte tijd veel 
geleerd hebben door zelfstandig 
te werken.
Elke groep vertelde over het 
door hen opgezette bedrijfje. Eén 
groep had zelfgemaakte kaarsen 
verkocht en ouders hierin ook 
workshops gegeven. Een ande-
re groep had een heus restau-
rant opgezet en een avond lang 
volledige menu’s geserveerd. 

De derde groep had borden be-
schilderd, kaarten gemaakt, en-
zovoort, en zo een flink bedrag 
bij elkaar verdiend. Alle groe-
pen waren vooraf met hun plan 
naar de bank gegaan om micro-
krediet te vragen voor hun on-
dernemingsplan. Dat de bedrij-
ven een succes waren bleek wel 
uit de uiteindelijke opbrengst 
voor Burkina Faso. Deze be-
draagt maar liefst 700 euro! De 
kinderen overhandigden dit be-
drag cash aan Trudi Meijer van 
de stichting. Daarnaast bood de 
Rabobank de Stichting WOL nog 
een cheque aan ter waarde van 
500 euro.

Het geld zal gebruikt worden 
voor onderwijsprojecten in Bur-
kina Faso. Door een kenniscen-
trum te bouwen, zorgt Stichting 
WOL er voor dat kansarme jon-
geren in dit ontwikkelingsland 
betere kansen krijgen door bete-
re educatie. Kijk voor meer infor-
matie op www.stichtingwol.com.

De Kanoroute Limmer 
Die: kilometers variatie
Limmen - Weilanden, meren, 
vele vogelsoorten, oude strand-
wallen en oude dorpskernen, 
zie daar de ingrediënten van de 
kanoroute Limmer Die. Woens-
dagmiddag 7 juli vond langs de 
Schulpvaart de officiële ope-
ningstelling van de route plaats. 
Een routefolder wijst kanoërs de 
weg. 
Kanoën kon men al in de ge-
meente. Nieuw is dat nu een 
aantrekkelijke route is uitgestip-
peld, waarlangs aanlegsteigers 
en opstapplaatsen zijn aange-
legd. De kosten voor de ontwik-
keling van de nieuwe kanorou-
te zijn voor rekening van de ge-
meente en de provincie. De Ka-
noroute Limmer Die is een van 
de projecten uit het program-
ma ‘Samenwerken in het Groen’ 
(SWIG).  
De route loopt vanaf de Schulp-
vaart in Castricum tot aan de 

A9, volgt deze dan een stukje en 
gaat dan naar de Dusseldorper-
vaart en rechtsaf onder de A9 
door naar het Limmer Die. Van-
daar kan de kanovaarder een 
rondje varen langs de Noorder-
molen en via het Kerkmeer weer 
terug. 
Bij de Noordermolen is het mo-
gelijk over te stappen en verder 
naar het noorden te varen, tot 
aan kanoverhuurder Swart. Van-
af het Kerkmeer kan men varen 
tot aan Hotel Van der Valk. 
De totale route is 10 kilometer 
lang. Men kan ook kiezen voor 
een kortere variant van 5 kilo-
meter: een rondje over het Lim-
mer Die langs de Noordermolen 
en via het Kerkmeer weer terug. 
Een langere tocht is ook moge-
lijk: de route is verbonden met 
de bestaande kanoroutes in het 
zuiden (Uitgeest) en het noor-
den (richting Heiloo, Alkmaar). 

Op twee plekken langs de rou-
te zijn kano’s te huur: langs Het 
Stet/Dusseldorpervaart te Lim-
men (kanoverhuurder Hoogen-
boom) en in het uiterste noord-
oosten nabij De Boekel (ka-
noverhuurder Swart). 

De gemeente vierde woensdag 
de ingebruikname van de rou-
te samen met de kanobond, de 
VVV, plaatselijke ondernemers 
en andere betrokkenen. De ope-
ning vond plaats aan de Schulp-
vaart (bij de kruising met de Uit-
geesterweg).

Folders over de route zijn ver-
krijgbaar bij onder meer het ge-
meentehuis van Castricum, de 
bibliotheken, het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
en bij genoemde kanoverhuur-
ders. Ook is de folder te down-
loaden via www.castricum.nl. 

Bestuursovereenkomst getekend 
voor nieuwbouw Paulusschool
Castricum - Stichting Tabijn en 
de gemeente Castricum hebben 
op 5 juli een bestuursovereen-
komst getekend omtrent nieuw-
bouw van de Paulusschool met - 
daarboven - woningen. De heer 
Gaemers van Stichting Tabijn en 
de wethouders Portegies en Me-
ijer van de gemeente Castricum 
tekenden de bestuursovereen-
komst waarmee een belangrij-
ke stap in de richting van nieuw-
bouw is gezet. De partijen zijn 
overeengekomen dat zij met el-
kaar de plannen verder uitwer-
ken. 

Stichting Tabijn neemt het bouw-
heerschap op zich. Dit houdt in 
dat Tabijn de verdere voorberei-
ding van de bouw op zich neemt 
en als opdrachtgever fungeert. 
Stichting Tabijn is ook degene 
die de aanbestedingsprocedure 
gaat begeleiden. 

De rol van gemeente Castricum 
is vooral faciliterend, het gaat 
met name om de procedurele 
begeleiding van het project in-
clusief datgene wat voortkomt 
uit wettelijke verplichtingen. 
In de overeenkomst zijn ook af-

spraken gemaakt over financi-
ele, ruimtelijke en stedenbouw-
kundige aspecten
Volgens de huidige planning kan 
de school met bovenwoningen 
in het derde kwartaal van 2012 
worden opgeleverd. Diverse fac-
toren kunnen echter van invloed 
zijn op de uiteindelijke datum 
van oplevering.
De eerstvolgende stap is het 
starten van een aanbestedings-
procedure. Het gaat om een Eu-
ropese aanbesteding; de bedoe-
ling is deze procedure nog deze 
maand in gang te zetten.

Castricum - De bibliotheken 
van Akersloot en Limmen zijn 
niet gesloten tijdens de zomer-
vakantie. De locatie Castricum is 

Gewijzigde openingstijden bibliotheek
op zaterdag 24 en 31 juli en za-
terdag 7 en 14 juli gesloten.
Alle materialen worden stan-
daard zes weken uitgeleend. Een 

uitzondering op deze regel zijn 
Sprinters die ook tijdens de va-
kantie voor een week worden 
uitgeleend. 
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Toekomst voor M’Po 
dankzij Muttathara
Castricum - M’Po is ontslagen 
uit het ziekenhuis. Dankzij de fi-
nanciële hulp van Muttathara 
was het mogelijk een langdurige 
hospitalisatie en twee operaties 
te betalen; een bedrag van 350 
euro. M’Po had meerdere verkle-
vingen in zijn darmen waardoor 
zijn buik enorm opzwol, maar hij 
loopt nu weer vrolijk rond. Mut-
tathara steunt Stichting Aktie 

Benin die is opgericht door de 
Castricumse Marjan Kroone. 

Deze stichting stelt zich ten doel  
om de volksgezondheid in Benin 
te bevorderen met name de ge-
zondheid van moeder en kind. 
Het tweede aandachtsgebied is 
bevordering van het onderwijs. 
Kijk voor meer informatie op 
www.aktiebenin.nl.

Jazz en mas-
sage op strand
Castricum - Op zaterdagmid-
dag 10 juli organiseert strand-
paviljoen Bad Noord in samen-
werking met dansstudio Fruns 
een jazzmiddag op het strand. 
Dit evenement wordt gedurende 
de zomerperiode iedere tweede 
zaterdag van de maand georga-
niseerd. Fruns verzorgt de jazz-
muziek en zal een gratis kor-
te kennismakingsworkshop lin-
dyhop, de authentieke jazzdans 

De VrijeLijst, Van Gogh en 
de toekomst van Castricum
Castricum - “De VrijeLijst moet 
nog een beetje wennen aan het 
Bestuurlijke Huis dat we sinds 
de verkiezingen betreden. Het is 
er onaangenaam, kaal, er hangt 
een ongeïnspireerde sfeer, de fa-
milie zit zwijgend aan een vier-
kante houten tafel, er is geen 
muziek, er komt nooit iemand 
langs. Het moet anders, maar 
anders is er niet. Er wordt met 
een vork in slechts één schaal 
geprikt; een oude lamp brandt 
in de spaarstand. Hebt u ‘m, het 
schilderij van Van Gogh?” 
Deze tekst werd uitgesproken 
door VrijeLijst-raadslid Ron de 
Haan, voordat de gemeenteraad 

op 1 juli de Voorjaarsnota 2010 
vaststelde met hierin een pakket 
van bezuinigingen van 1,5 mil-
joen euro op instellingen, zorg, 
onderwijs, sport en cultuur, op-
lopend naar drie miljoen in 2013. 
Ex-bankier Hilbrand Klijnstra, nu 
wethouder Financiën voor D66, 
kreeg van De VrijeLijst een col-
lectebus uitgereikt. 
Een computeranimatie in Goog-
leMaps over de toekomst van 
Castricum naar het beeld van De 
VrijeLijst wordt donderdag 8 ju-
li getoond in het Clusius Colle-
ge, voorafgaand aan de laatste 
raadsvergadering voor de zo-
mervakantie. 

Denk mee over toekomst kustplaatsen
Regio - “Niet eenmaal stuitte 
ik op een fietsende Marokkaan, 
barbecueënde Turk, chillende 
Surinamer, of anderszins recre-
erende mediterrane exoot, niet 
eenmaal – het weer was sub-
tropisch, dus daar lag het alvast 
niet aan.” Dit citaat is van Mo-
hammed Benzakour, afkomstig 
uit de publicatie Verlangen naar 
zee. Op 6 juli vond de presen-
tatie van deze publicatie plaats, 
in het kader van de Noord-Hol-
land Biënnale (NHBNL.10). Ben-
zakour gaf een voordracht waar-
in hij zijn visie op de Noord-Hol-
landse kust nader toelichtte. Ook 
de aftrap van de ontwerpateliers, 
waarin kunstenaars de identiteit 

van diverse kustplaatsen onder-
zoeken, werd geopend. Vanaf 6 
juli wonen en werken deze kun-
stenaars aan de kust. Op deze 
manier onderzoeken ze op kri-
tische wijze de identiteit van de 
kustplaatsen Den Helder, Castri-
cum, Zandvoort en IJmuiden. 
De gemeenten nodigen bewo-
ners, ondernemers, bezoekers 
en andere belanghebbenden 
daarom uit om daarover tijdens 
deze Biënnale met de kunste-
naars in gesprek te gaan. 
Verlangen naar zee bevat es-
says en gedichten van Moham-
med Benzakour, Bas Heijne, Dirk 
van Weelden en Menno Wigman, 
waarin zij hun associaties en vi-

sie op de zee en duinen weerge-
ven. Daarnaast bevat de publica-
tie een fotoreportage van Albert 
van Westing van de binnenduin-
rand. De beeldende kunstmani-
festatie NHBNL.10 heeft dit jaar 
als thema ‘de ontmoeting tussen 
land en water’, waarbij de kust-
streek van de Noordzee en het 
IJsselmeer centraal staan. Ge-
bruik, betekenis, geschiedenis 
en verwachtingen worden vanuit 
het perspectief van de beelden-
de kunst kritisch tegen het licht 
gehouden. Van 12 september t/
m 11 oktober vinden tentoon-
stellingen, ontwerpateliers en 
debatten plaats in heel Noord-
Holland. 

Motie om losloopmogelijkheden 
voor de honden te verruimen

Castricum - Ron de Haan van 
De VrijeLijst heeft een motie in-
gediend om de losloopmogelijk-

heden voor honden in Castricum 
te verruimen. Hij wil dat er twee 
routes worden verbonden op de 

uit de jaren 30, geven. Ook zul-
len er enkele dansdemonstra-
ties zijn. Er zijn bovendien enkele 
voetmasseurs aanwezig. Natuur-
lijk ka er door iedereen gedanst 
worden. Aanvang is 16.00 uur, de 
entree is gratis.

Zanderij en de realisatie van een 
losloopgebied aan het begin van 
het bosgebied bij Bakkum. 
Op donderdag 8 juli om 19.30 uur  
wordt de motie behandeld in het 
Clusius College. De gemeente-
raad neemt nog dezelfde avond 
een besluit over de motie. 

Ron de Haan roept medestan-
ders op om aanwezig te zijn. Op 
zondag 13 juni hebben voorstan-
ders van een losloopgebied in de 
duinen in Stayokay een petitie en 
meer dan 1000 handtekeningen 
aangeboden aan PWN. Daarbij 
waren ruim 100 mensen en 60 
honden aanwezig. Maar PWN 
wilde niet meewerken aan het 
verzoek een losloopgebied aan 
te wijzen. Dat is nog eens be-
vestigd in een brief die initiatief-
nemer Ariane van Marwijk van 
PWN ontving. 

Voor het overhandigen van een petitie en de handtekeningen werd 
eerst een boswandeling gemaakt door de actievoerders. 

  

3 voor  2,50 !!

DIT IS ÉCHT SCOREN !
Juichend bij de tv, is dit extra lekker…..

Van woensdag tot woensdag:

KOFFIE GLACEES
(oranje) 

Dit weekend:
FINALE SLOF
héél verrassend... nu  7,95 !!

Kijk in de winkel voor nog meer  Oranje aanbiedingen !! 

© Borst Sales Promotion
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Boeken- en snuisterijen- 
markt bij De Clinghe
Castricum - Reakt Noord-Hol-
land organiseert op donderdag 
15 juli op locatie De Clinghe op 
het terrein van Dijk en Duin, een 
boeken- en snuisterijenmarkt 
met een Rad van Fortuin. Van de 
opbrengsten wordt voor cliën-
ten een leuke activiteit georga-
niseerd.
Reakt dagbesteding en arbeids-
rehabilitatie biedt mensen met 
psychiatrische en/of psychosoci-
ale problemen steun in hun func-
tioneren zodat ze met succes en 

naar tevredenheid kunnen wer-
ken, leren en sociale contac-
ten kunnen onderhouden. Bij 
het ontwikkelen en ondernemen 
van activiteiten op het gebied 
van vrijetijdsbesteding, educa-
tie en arbeid worden de deelne-
mers ondersteund door professi-
onele begeleiders die de indivi-
duele wensen en mogelijkheden 
van de deelnemers centraal stel-
len en maatschappelijke integra-
tie aanmoedigen. Voor meer in-
formatie: www.reakt.nl.

Rondkijken over de dui- 
nen van Kennemerland
Castricum- Op de site www.
duinenenmensen.nl zijn prachti-
ge panoramafoto’s te vinden van 
vele duintoppen tussen Zand-
voort en Schoorl. Nieuw is het 
zomerbeeld met 360 graden uit-
zicht vanaf ‘de mooiste berg van 
Nederland’, de Papenberg in 
Castricum. De top ligt net boven 
het klimduin waar vroeger zand 
werd weggegraven. Op de Pa-
penberg staan bijzondere bloe-
men zoals de zeer zeldzame oor-
silene en de bitterkruid-brem-
raap. Deze bloemen houden 

van een korte begroeiing. Wat 
ziet men als men bovenop zo’n 
duintop staat? Zie voor alle de-
tails: www.natuurmedia.nl/dui-
nenenmensen/panorama/pa-
penberglente2010.html.
Quiz: 1. Waarom is de voor-
grond schaars begroeid? 2. Wel-
ke boomsoort  staat er hier voor-
al in het open duinlandschap? 
Mail antwoorden naar: info@
duinenenmensen.nl. Onder de 
eerste 50 goede inzendingen 
wordt het boek ‘Duinen en men-
sen Kennemerland’ verloot.

Tweede thriller van Kortsmit 
en Lotz in juli in de winkel
Limmen - In juli verschijnt de 
thriller ‘Ik vind jou’ van Korts-
mit & Lotz. Een jaar na het suc-
cesvolle ‘Zusters in het kwaad’ 
verrast het schrijverduo het le-
zerspubliek met een pageturner 
waarin gevoelens en emoties in 
balans zijn met actie en cliffhan-
gers.

Emile Lotz, de mannelijke helft 
van dit schrijversduo dat ver-
der bestaat uit Simone Kortsmit, 
groeide op in Limmen. Hij ver-
wacht dat ‘Ik vind jou’ wederom 
weer erg in de smaak zal vallen 
bij de vrouwelijke fans van Sas-
kia Noort, Simone van der Vlugt 
en Nicci French. “Maar door de 
dosis actie is het boek ook ze-
ker geschikt voor de mannelij-
ke lezers”, zegt hij. “Zelf ben ik 
dol op Stieg Larsson en  …vul 
maar in!!…. En dat zie je terug 
in ‘Ik vind jou.’’’ ‘Ik vind jou’ gaat 
over Valerie. Na het verlies van 
haar man logeren Valerie en de 
vierjarige Nicole in het huis van 
een vriendin. Als ze in de tuin zit 
te zonnen wordt Valerie opge-
schrikt door geschreeuw bij de 
buren. Ze wil poolshoogte ne-
men, maar merkt dan dat haar 
dochter is verdwenen. Het meis-
je is door een gat in de heg ge-

kropen en Valerie ziet nog net 
hoe haar zwaargewonde buur-
vrouw, vlak voor ze sterft, iets in 
het oor van Nicole fluistert. Van-
af dat moment neemt hun leven 
een dramatische keer. 

‘Ik vind jou’ wordt wederom uit-
gegeven door de Dutch Media 
Uitgevers uit Amsterdam. De uit-
gever van bestsellerauteurs zo-
als Niccoló Ammaniti, Baantjer 
en De Waal, Arnon Grunberg en 
Susan Smit. “Ons debuut ‘Zus-
ters in het kwaad’ werd destijds 
door deze uitgeverij uit een hoge 
stapel manuscripten gehaald”, 
vertelt Emile Lotz. “En ze hadden 
waarschijnlijk zoveel vertrou-
wen in ons als schrijver dat we 
ook meteen te horen kregen dat 
we mee mochten doen aan Sum-
mercrime. Een geweldige kans, 
omdat we daardoor met een 
kort verhaal in een boek kwa-
men te staan samen met geves-
tigde thrillerschrijvers als Esther 
Verhoef, Tomas Ross en Charles 
den Tex.”
Kortsmit & Lotz hebben hun ei-
gen manier van werken. Eerst 
praten de twee uitvoerig over 
het idee van het boek, over de 
structuur, de toon, de plot. Daar-
na maken ze een uitgebrei-

de samenvatting van het ver-
haal. Vervolgens bespreken ze 
per hoofdstuk wat erin komt. 
Pas als dat vaststaat, beginnen 
ze met schrijven. Simone Korts-
mit: “We schrijven om de beurt 
een hoofdstuk en vervolgens re-
digeren we elkaars tekst.” Grote 
onenigheid tijdens het schrijven 
zeggen ze nauwelijks of nooit te 
hebben. “Natuurlijk denk je wel 
eens: dat zou ik anders zeggen. 
Dat geldt voor ons allebei. Maar 
dan gaat het vooral om kleine 
dingen, details.”
Hun debuut ‘Zusters in het 
kwaad’ kreeg lovende kritieken. 
Zo schreef onder andere het Al-
gemeen Dagblad: ‘Mooi ge-
schreven (…) Een mooie start 
in de wereld van de spannen-
de boeken’. Nouveau bericht-
te: ‘Vlot geschreven, herkenba-
re personages en superspan-
nend’. En Marie Claire noemde 
‘Zusters in het kwaad’ ‘dé thril-
ler van de Maand van het Span-
nende Boek’. 

‘Ik vind jou’ is vanaf begin juli te 
koop in de boekhandel. Op de 
nieuwe website van het schrij-
versduo www.kortsmitenlotz.nl 
kunnen lezers de ontwikkelingen 
volgen van het schrijversduo. 

Tentoonstelling: Het Toverbos
Castricum - Het Toverbos is een 
tentoonstelling voor kinderen 
van twee tot zeven jaar. Kleu-
ters en peuters krijgen tover-
kracht en in een bos met ech-
te bomen gaan ze op avontuur. 
De tentoonstelling is te zien van 
t/m eind augustus in bezoekers-
centrum De Hoep in Castricum. 
De Hoep is geopend van dins-
dag t/m zondag van 10:00 tot 
17:00 uur. In de zomervakantie is 
De Hoep ook op maandag open. 
Toegang is gratis.

Dieren in het bos willen pra-
ten, net als kinderen. Ze vragen 
de fee om hulp. Fee Hupsakee 
kan de dieren betoveren zodat 
ze gaan spreken. Ze heeft hier-
bij wel de hulp van kinderen no-
dig. De kinderen krijgen een to-
vermutsje op en een toverstaf-
je mee. Door aanraking met het 
magische stokje gaan allerlei 
dieren in het bos ineens praten: 
het roodborstje vertelt waarom 
hij zo mooi fluit en de vos ver-
klapt zijn slimme trucs.

Zomerprogramma van 
Vakantie Kindervreugd
Castricum - Nu de scholen hun 
deuren gaan sluiten, gaan de 
deuren van Dorpshuis de Kern 
aan de Overtoom 15 open. Elke 
maandagmorgen in de schoolva-
kantie van 10 .00 tot 12.00 uur. 
Vakantie Kindervreugd heeft dan 
een gevarieerd programma vast-
gesteld.
Maandag 12 juli wordt begonnen 
met poppenkast voor de klein-

tjes, waarna een aangepast pro-
gramma voor deze groep. Voor 
de oudere kinderen onder ande-
re figuurzagen, schaken, sjoelen, 
schmincken en kijkdozen ma-
ken. Deelname bedraagt 1 euro. 
De kinderen hoeven niet van te 
voren aangemeld te worden.
Voor inlichtingen: Jeannette de 
Groot, tel. 655637 en Trees Kne-
bel, tel. 650198.

Buiten gebaande paden
Castricum - Zondag 11 juli staat 
de boswachter van PWN met zijn 
fiets klaar om belangstellenden 
een kijkje te geven in de wereld 
van het drinkwater. 
De fietsexcursie start om 11.00 
uur en duurt ongeveer 1,5 à 2 

uur. Om direct het waterwinge-
bied in te kunnen, is de start-
plaats bij Bezoekerscentrum De 
Hoep aan de Zeeweg in Bak-
kum. 

Deze excursie is geschikt voor 

volwassenen en kinderen die 
van fietsen houden. Maximaal 20 
personen kunnen mee. Deelne-
men kost 3,50 euro, tot 12 jaar 
1,50 euro. Aanmelden via www.
pwn.nl/activiteiten of 0900-
7966288.
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Mate Delic winnaar jongensenkelspel.

Anna Karolina Schmiedlova winnares meisjesenkel.

Mate Delic verslaat Lukas Vrnak met hogeschool tennis
Anna Karolina Schmiedlova verpulvert de 
Duitse opponente in finale Biesterbos Open

Bakkum - Afgelopen zondag 
werd het Biesterbos Open 2010 
afgesloten met de finales. In 
de eerste partij van de dag liet 
de Slowaakse Anna Karolina 
Schmiedlova geen spaan heel 
van de Duitse Stephanie Wag-
ner, die eerder in het toernooi 
nog imponeerde, en ging daar-
door met de titel aan de haal. 
Bij de jongens was de titel een 
prooi voor Mate Delic uit Kro-
atië. In een wedstrijd van zeer 
hoog niveau kwam hij nimmer in 
de problemen. In de dubbel had 
Stephanie Wagner wel succes 
met haar Tsjechische partner 
Zavodska. De Spanjaarden Ro-
berto Carballes Baena en Axel 
Alvares Llamas grepen vervol-
gens de titel in het jongensdub-
belspel.

Eerder in de week hadden enke-
le plaatselijke tennistalenten een 
poging gedaan om het hoofd-
toernooi te bereiken. Opvallend 
was daarin het sterke optreden 
van Chris Nooij, die een uiterst 
goede wedstrijd speelde in de 
kwalificaties, maar helaas niet 
beloond werd met een overwin-
ning. Daarnaast deden ook Niels 
Uiterwijk Winkel, Lisa Nijhuis en 
Nikky Olgers een poging om het 
hoofdtoernooi te bereiken, maar 
zij slaagden niet in hun opzet.

Nederlandse inbreng
Diverse Nederlandse talen-
ten waren afgelopen week met 
een wildcard tot het hoofdtoer-
nooi toegelaten. Geen van hen 

wist echter de volgende ronde 
te bereiken in het enkelspel. An-
na Katalina Alzate Esmurzaeva 
kwam in het meisjes enkelspel 
wel dichtbij, maar verloor toch 
met 7-6 4-6 6-4 van de Zwitser-
se Bainco. Bij de jongens was de 
enige Nederlander die enigszins 
in de buurt kwam, degene die 
rechtstreeks tot het hoofdtoer-
nooi was toegelaten. Moos Spor-
ken verloor echter met 6-3 3-6 6-
2 van de Australische qualifier 
Alex Bolt. Ook in de dubbels wis-
ten de Nederlanders geen ho-
ge ogen te gooien, waardoor het 
toernooi in een vroeg stadium al-
le Nederlanders al kwijt was.
Gelukkig beleef er wel tot de hal-
ve finales een Nederlands tintje 
aanwezig. De Française Jade Su-
vrijn, dochter van Nederlander 
Wilbert Suvrijn, begon sterk aan 
het toernooi en moest zich zelfs 
via de kwalificaties het toernooi 
in knokken. In de tweede ron-
de wankelde ze even, kreeg zelfs 
matchpoints tegen, maar wist de 
wedstrijd toch in de derde set 
met een tiebreak in haar voor-
deel te beslechten. In de halve 
finale bleek de Duitse Stephanie 
Wagner echter net een maatje te 
groot met 7-6 7-5, waardoor een 
Nederlands vleugje ontbrak op 
de finaledag.

Anna Karolina Schmiedlova 
oppermachtig
De meisjesenkelspelfinale ging 
uiteindelijk tussen de Duitse 
Stephanie Wagner, die de he-
le week geïmponeerd had met 

ijzersterk spel en harde ground-
strokes, en de Slowaakse Anna 
Karolina Schmiedlova, die het 
hele toernooi niet meer dan zes 
games tegen kreeg per wed-
strijd. Beide finalisten kwamen 
overtuigend de baan op lopen 
voor de finale. Bij de Duitse ver-
dween die overtuiging echter 
als sneeuw voor de zon, toen 
de wedstrijd eenmaal begon en 
bleek duidelijk erg zenuwach-
tig. Weinig ballen leken dan ook 
goed van haar racket af te ko-
men. De Slowaakse trok ech-
ter haar goede lijn van het toer-
nooi door en pakte in een razend 
tempo de eerste set met 6-1.
Na deze desastreuze eerste 
set van Wagner kwam er toch 
een opleving en ze pakte bru-
taal een 2-0 voorsprong. De op-
leving bleek echter van korte 
duur, waarna Schmiedlova met 
6-2 orde op zaken stelde. Daar-
mee was de Slowaakse de meer 
dan de terechte winnaar van het 
meisjesenkelspel.

Titelprooi voor Mate Delic
Bij de jongens ging de strijd tus-
sen Lukas Vrnak uit Tsjechië en 
de Kroaat Mate Delic. Op voor-
hand een finale om veel van te 
verwachten en waarin Vrnak 
lichtelijk de favoriet was. Vrnak 
was als tweede geplaatst, won 
al zijn wedstrijden in twee sets 
en had drie weken eerder ook al 
van Delic gewonnen. In het be-
gin van de wedstrijd was daar 
echter niks van te merken, Delic 
overpowerde de Tsjech, die bin-
nen een paar minuten op een 3-
0 achterstand kwam. Ondanks 

dat Vrnak vervolgens goed weer-
stand bood en er tennis van zeer 
hoog niveau werd gespeeld, kon 
Vrnak niet terugkomen mede 
dankzij de ijzersterke service van 
de Kroaat, 6-3.
De tweede set leek gelijk op te 
gaan. Een vroeg verlies van de 
servicegame van Vrnak werd al-
weer snel te niet gedaan. Tegen 
het eind van de set wist Delic 
toch weer een keer de service-
game van de Tsjech te winnen, 
waarna Delic de wedstrijd koel-
bloedig uitserveerde. Daarmee 
werd de mogelijke opvolger van 
Goran Ivanisevic de winnaar in 
het jongsenkelspel van het Bies-
terbos Open 2010.

Dubbels
Stephanie Wagner mocht in de 
meisjesdubbelspelfinale op her-
kansing samen met haar Tsjechi-
sche partner Veronika Zavods-
ka. In tegenstelling in de enkel-
spelfinale ging zij voortvarend 
van start. De tegenstanders Vic-
toria Kan en Ekaterina Seme-
nova, beiden afkomstig uit Rus-
land, konden geen vuist maken 
en verloren de eerste set met 6-
1. De tweede set was een even-
beeld van de eerste en eindigde 

in 6-2. Waarna Stephanie Wag-
ner samen met Veronika Zavods-
ka toch nog een titel in de wacht 
sleepte en de felicitaties in ont-
vangst mocht nemen.
Voor de jongensdubbelfinale 
waren de verwachtingen net als 
voor de enkelspelfinale hoog-
gespannen. Hierin mocht Lukas 
Vrnak voor de herkansing gaan 
na zijn verlies eerder op de dag. 
Samen met zijn Zwitserse part-
ner Dimitri Bretting moest hij het  
Spaanse duo Roberto Carballes 
Baena en Axel Alvares Llamas 
het moeilijk gaan maken. De ver-
wachtingen werden ingelost en 
het bleek een wedstrijd te wor-
den van hoog niveau. Het ver-
schil zat hem uiteindelijk in het 
feit dat de Spanjaarden doortas-
tender waren op de belangrijke 
punten, waardoor zij uiteindelijk 
geflatteerd maar wel verdiend 
met 6-1 6-4 de titel naar zich toe 
trokken.
Hiermee was een einde geko-
men aan weer een fantastische 
week vol zon en vooral heel veel 
tennis. Volgend jaar zal er weer 
alles aan gedaan worden om er 
weer een prachtig toernooi van 
te maken. Dan wordt het de 55e 
editie van het Biesterbos Open. 
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Kofferbakmarkt
Uitgeest - Op zondag 11 juli 
wordt weer een kofferbakmarkt 
gehouden tussen 9.00 uur en 
15.30 uur. Deze vindt plaats op 
de parkeerplaats bij Bob’s Par-
ty Palace.  Meer informatie is te 
vinden op www.kofferbakmarkt.
com.  

Uitgeest - Op 3 juli tussen 18.30 
en 21.30 uur is bij een alcohol-
controle op de Geesterweg van 
177 bestuurders een blaastest 
afgenomen. Eén bestuurders 
bleken teveel te hebben gedron-
ken en had geen rijbewijs. Hij is 
bekeurd. 

Alcoholcontrole

Weelderig onkruid: één van de klachten

Klachten buurtbewoners 
Waldijk op locatie bekeken

Uitgeest - De belangstelling 
voor een wandeling door de ei-
gen buurt was woensdag 30 ju-
ni bijzonder groot. Buurtbewo-
ners van De Waldijk starten sa-
men met wethouder Klaas Boer, 
wijkbeheerder Piet Wester en de 
twee buurtcontactpersonen An-
ne Smaal en Sandra Roelofs van-
af de basisschool De Kornak een 
rondgang door De Waldijk. Men 

liep gezamenlijk naar díe plek-
ken, waar klachten over zijn. 
Het liefst wil iedereen in de nieu-
we wijk vóór de deur parkeren. 
Maar dat kan niet altijd. Zo kun 
je bijvoorbeeld in de Kruiskam-
plaan na 17.00 uur de auto niet 
meer kwijt. De politie bekeurt ’s 
nachts geregeld als mensen hun 
auto op het gras hebben neerge-
zet. Klachten en vragen waren er 

ook over De Kromme Sloot. Het 
riet belemmert de doorstroming 
van het water. Jan Ros: “Een deel 
van de Kromme Sloot slibt reeds 
dicht.” 
Vraag familie Palmboom: “Mogen 
er kleine bootjes in De Kromme 
Sloot worden aangemeerd en 
mag je er varen?” Andere vraag: 
“Kan men misschien een plekje 
huren?” Antwoorden kregen de 

Lekker op het gras geboeid luisteren naar muziek

Openluchtconcert Uitgeester Harmonie 
Uitgeest - Het kon niet mooi-
er. Donderdagavond 1 juli gaf de 
Uitgeester Harmonie, die dit jaar 
125 jaar bestaat bij stralend weer 
een boeiend concert. De mensen 
stonden aan sidetables of zaten 
op het gras geboeid te luisteren. 
Het opleidingsorkest en het har-
monieorkest alsmede de slag-
werkgroep Blast brachten ieder 
afzonderlijk en ook gezamenlijk 
diverse muziekstukken ten ge-
hore met als sluitstuk de African 
Symphony.
Het was Maurice Vastenouw, die 
in 2002 de slagwerkgroep Blast 
oprichtte en die als muzikaal lei-
der twaalf jongens en meisjes 
enthousiast heeft leren tromme-
len op authentieke Braziliaan-
se en Afrikaanse trommels. En 
dat kan met de handen of met 
twee stokjes. Maurice houdt er 
een speelse manier van spelen 
op na. “Het moet allemaal wel 
binnen de regels blijven”, zegt 
hij, “maar je hoeft niet strak al-
le noten te lezen. Vooral luiste-
ren naar elkaar vind ik belang-
rijk.” De muziek was verrassend 
met opzwepende Braziliaanse en 
Afrikaanse ritmes, zoals de sam-
ba reggae en timbalada. 
Bloemen waren er voor Lex Bak, 
die op 27 juni jongstleden in de 

buurtbewoners niet direct. 
Vele vragen waren er over het 
onderhoud van groen. Het on-
kruid groeit weelderig rond-
om het gezondheidscentrum en 
bij plekken, waar huizen wor-
den gebouwd. Als er gemaaid 
wordt, wordt dit niet met lief-
de en met weinig respect voor 
de natuur gedaan, zo vond men. 
Om de klacht van Jovka Pauwels 
met eigen ogen te kunnen aan-
schouwen, liepen alle buurtbe-
woners mee naar een plek ach-
ter de prullenbak bij de roton-
de in de Jacoba van Beieren-
laan. “Als er niets aan deze Ja-
panse Duizendknoop wordt ge-
daan”, zei zij “zie je deze straks 
overal. Die verspreidt zich in 
een razendsnel tempo.”  Zij ver-
zocht om maatregelen om ver-
spreiding te voorkomen. Jovka: 
“In de sloot achter het gezond-
heidscentrum bevindt zich veel 
zwerfvuil. Plastic afval in de plas-
tic zakken waait bij veel wind de 
sloot in. De buurtbewoners zou-
den graag containers zien om de 
zakken met plastic daar in te de-
poneren.

Voor de kinderen, die van het 
bruggetje afspringen om daarna 
te gaan zwemmen is het behoor-
lijk gevaarlijk. Motorboten, die 
zich lang niet altijd aan de juis-
te snelheid houden, varen er in 
snel tempo onderdoor. De buurt-
bewoners willen graag hand-
having van het vaarreglement 
en controle daarop. Honden-
poep op diverse plaatsen blijft 
een probleem, zoals op de gras-

strook naast De Kromme Sloot 
en op het pad langs de woning 
naar De Groene Driehoek. 80% 
ruimt de  hondenpoep op, de 
rest niet. Een boete zou moeten 
helpen volgens de buurtbewo-
ners. In de Langkamplaan is één 
drempel hoger dan de rest. In 
deze laan staan niet zoals overal 
elders aan één kant lantaarnpa-
len, maar aan twee kanten, wat 
overlast veroorzaakt door veel te 
veel licht. De steiger aan het ein-
de van het Waldijkje is oorspron-
kelijk aangelegd als vissteiger. 
“Maar ondanks de verbodsbord-
jes leggen diverse mensen er 
simpelweg hun bootje voor lange 
tijd aan, zodat vissen onmogelijk 
is.” Op het grasveld bij de Haver-
kamplaan bevinden zich tussen 
de bomen een soort doeltjes. 

Ivan Spiegeler zou graag willen, 
dat er echte voetbaldoeltjes wor-
den geplaatst. Een er vlakbij wo-
nende buurtbewoner voorziet 
dan meer overlast dan nu het 
geval is. Daarna was er in de ba-
sisschool De Kornak koffie en 
thee. Anne Smaal evalueerde al-
le klachten en zei onder meer: 
“Het is belangrijk, dat alle klach-
ten niet worden doorgeschoven 
naar een volgende buurtbijeen-
komst , maar dat er zo snel mo-
gelijk actie wordt ondernomen. 
Er is ook een potje voor cultu-
rele sociale dingen. Een werk-
groep kan in samenspraak met 
de gemeente met ideeën ko-
men.” Die werkgroep werd de-
zelfde avond nog samengesteld. 
(Marga Wiersma).

concertzaal De Philharmonie in 
Haarlem zijn master degree di-
rectie behaalde. Lex studeerde 
zes jaar aan het Koninklijk Con-
servatorium in Den Haag. “Ik heb 
nu drie conservatoriumopleidin-
gen achter de rug”, zegt hij trots. 
“Voor  slagwerk heb ik mijn ba-
chelor en voor de directie ba-
chelor en master. Lex is even-
eens dirigent van het Fanfareor-
kest in Zwaag en het Jeugdpro-
jectorkest Noord-Holland. Sinds 
vier jaar geeft hij als dirigent lei-
ding aan het opleidingsorkest en 
het harmonieorkest van de Uit-
geester Harmonie. De Uitgeester 
Harmonie is populair in Uitgeest 
en daarbuiten. Eén keer per jaar 
wordt er met Blast een groot 
concert gegeven in de sport-
hal in Uitgeest. Er worden twee 
openluchtconcerten gegeven: 
in Uitgeest, maar eind augustus 
ook in Akersloot tijdens de jaar-
markt. Verder geeft de Harmonie 
acte de presence bij de Sinter-
klaasintocht, geeft een kerstcon-
cert, is actief bij de intocht van 
de avondvierdaagse en speelt 
onder meer bij huwelijken. 

De Harmonie is ook buiten Uit-
geest bekend en zal 29 augus-
tus een openluchtconcert ge-

ven op De Brink in Bussum. Elke 
donderdagavond oefent het op-
leidingsorkest van de jeugd van 
19.00 tot 20.00 uur. Er zijn zo’n 
zeven à acht jeugdleden in op-
leiding. Zij mogen al heel snel 
meespelen met het grote or-
kest. Het Harmonieorkest met 

thans circa 30 leden in de leef-
tijd van acht tot en met 65 jaar 
oefent van 20.00 tot 21.30 uur. 
Lex: “Wij kunnen nog heel goed 
meer leden gebruiken, vooral 
jeugdleden. Want laten we eer-
lijk zijn, de jeugd heeft toch de 
toekomst.” (Marga Wiersma). 

Uitgeest - Een 61-jarige au-
tomobilist uit Egmond aan Zee 
werd donderdagavond rond 
19.30 uur aangehouden op de 
Provincialeweg tussen uitgeest 
en Castricum. 

De man bleek teveel gedronken 
te hebben en blies 700 ug/l. Dit 
is ruim viermaal de toegestane 
hoeveelheid van 220 ug/l. Zijn 
rijbewijs werd ingevorderd.

Drankrijder op 
Provincialeweg
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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.

Burgerlijke stand
GEHUWD

R.F. Post en Y. de Veij

OvErlEDEn

C. de Brak, w/v de Wekker,
94 jaar

M. Hulsebos, 80 jaar

Kijk op Uitgeest

Feesten 
Hoe kan het ook anders dan dat ik 
deze kop boven mijn column zet. 
Ik heb het natuurlijk over ons ei-
gen volksfeest: de Uitgeester ker-
mis. Vroeger zeker, maar ook nu 
nog wordt er een heel jaar voor 
gespaard. Elk jaar is het weer een 
feest, maar ook elk jaar weer af-
wachten wat voor een weer het 
wordt. Niet te heet en niet te koud. 
Maar vooral niet te veel regen. Twee 
jaar terug was het nog dramatisch 
met van die enorme plensbuien. 
Niet dat iemand zich in Uitgeest 
daardoor uit het veld laat slaan. 
Dan maar iets natter denken de 
meesten op zo’n moment. Maar er 
wordt gewoon doorgefeest, want 
het is tenslotte kermis.
Maar toch, een gezellig volksfeest 
met af en toe een lekkere tempe-
ratuur en een zonnetje maakt het 
feest wel compleet. En dit jaar is 
het feest helemaal compleet. Want 
doordat het Nederlands elftal tij-

dens het WK zo succesvol is, lijkt 
het in het hele land wel Uitgeester 
kermis. Gisteravond speelde Ne-
derland in de halve finale. Bij het 
ter perse gaan van ‘de Uitgeester’ 
wist ik de uitslag nog niet. Ik ben 
ervan overtuigd dat Nederland 
de finale a.s. zondag gaat halen. 
Maar als het niet zo is, ook dan 
laat de ware Uitgeester zich niet 
uit het veld slaan. Want met de 
kermis is en blijft het feest.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Mailverkeer gemeente verstoord 
door activisten
Het mailverkeer van de gemeente Uitgeest is sinds woensdagmor-
gen 30 juni verstoord geraakt door het binnenkomen van meer 
dan duizend e-mails. Daarin werd aandacht gevraagd voor een vol-
gens de verzenders in de gemeente Uitgeest voortdurende situ-
atie van slechte behandeling van schapen en lammeren.

Burgemeester Mieke Baltus heeft 
tijdens de raadsvergadering van 
woensdag 23 juni over dit onder-
werp een dossier in ontvangst geno-
men, samengesteld door een plaat-
selijke actiegroep.
Wethouder Dierenwelzijn Klaas Boer 
staat in contact met de actiegroep 
en is met de leden daarvan in ge-
sprek om mee te denken over het 
opstellen van de Dierenwelzijnsnota 
waar de gemeente momenteel aan 

werkt. Hij overhandigde een verte-
genwoordiger van de groep tijdens 
de raadsvergadering een hand-out 
van de eerste bijeenkomst over 
het opstellen van die nota, die de 
actiegroep niet had kunnen bijwo-
nen. Wethouder Boer beantwoordde 
eind vorige week ook vragen van 
de Partij voor de Dieren naar aan-
leiding van de kwestie en nodigde 
vertegenwoordigers van de partij 
uit voor een gesprek. 

Kleistunnel
één dag dicht
Op woensdag 14 juli wordt de 
Kleistunnel van 08.00 tot 17.00 
uur afgesloten voor alle verkeer, 
in verband met jaarlijkse onder-
houdswerkzaamheden. De af-
sluiting geldt ook voor fietsers 
en bromfietsers. De omleiding 
wordt met borden aangegeven. 

Controle op 25 juni: geen onregelmatigheden

Het ministerie van LNV heeft ieder-
een die ook het ministerie heeft 
gemaild intussen een antwoord ge-
stuurd. Daarin wordt gemeld dat 
afgelopen vrijdag 25 juni nog een 
inspectie op het terrein van de Uit-
geester veehouder is uitgevoerd. 
Daarbij is niets onregelmatigs aan 
het licht gekomen. Ook minister 
Verburg heeft de Tweede Kamer per 
brief op 24 juni ingelicht over het 

feit dat inspecties geen afwijkingen 
aan het licht hebben gebracht.
Wethouder Boer verzoekt daarom 
iedereen die het welzijn van dieren 
een warm hart toedraagt om te stop-
pen met het verzenden van e-mails 
aan de gemeente en de berichtge-
ving over dit onderwerp op de ge-
meentelijke website en in de lokale 
en regionale pers af te wachten.

Voor auto’s en ook voor de bussen 
van Connexxion gaat de omleiding 
via Tolweg, Communicatieweg, A9 
en provinciale weg N203. De hulp-
diensten houden rekening met de 
tijdelijke afsluiting.

Uitgeest
kan nog
schoner!

Objecten
openbare weg
Het is in de gemeente Uitgeest niet 
toegestaan om zomaar voorwerpen 
op de openbare weg te plaatsen. Ook
niet als dat slechts als tijdelijk be-
doeld is. Het is altijd noodzakelijk om
vooraf vergunning te vragen op het 
gemeentehuis. Of het nu gaat om 
een container, spullen ter verkoop, 
werktuigen, tuinafval of bouwmate-
rialen zoals zand, klinkers of stenen: 
eerst naar het gemeentehuis.

Ligplaatsen
gemeentehaven
De maximale verblijfsduur voor bo-
ten en scheepjes in de gemeenteha-
ven van Uitgeest is vijf aaneengeslo-
ten dagen. In geval dat vaartuigen 
langer dan de toegestane vijf dagen 
in de gemeentehaven liggen kan de 
gemeente handhavend optreden. De 
vijfdagenregel wordt op borden ter 
plaatse duidelijk kenbaar gemaakt.



Standplaats PWZ
Zorgverzekeraar PWZ Achmea heeft de standplaats voor het rijdende kan-
toor aan de Prinses Beatrixlaan sinds 1 juni beëindigd.

Lege batterijen lever ze in!
De organisatie die de inzamelactiviteiten voor 
lege batterijen in Nederland coördineert is de 
Stichting Batterijen (Stibat). Deze stichting heeft 
de hele weg, van inleveren tot recyclen, onder 
controle. Zo kan Stibat de garantie geven dat 
elke ingeleverde batterij op milieuvriendelijke 
wijze wordt gerecycled.

Hoeveel batterijen heeft u in huis?
Steeds meer apparaten werken op batterijen. Niet al-
leen een mp3-speler of zaklantaarn. Ook een elektro-
nische weegschaal, het mobieltje, een computer, een 
rekenmachine, de afstandsbediening, een fototoestel, 
allerlei apparaten met een ingebouwde klok, een he-
leboel speelgoed, snoerloos gereedschap, die oude 
radio op zolder.

We hebben vaak meer batterijen in huis dan we den-
ken. Iedere batterij is vroeg of laat leeg. Het gebruik 
van oplaadbare batterijen is veel beter voor het mi-
lieu, maar ook aan hun levensduur komt een einde.

Niet in de afvalbak
Per jaar leveren we in Nederland meer dan twee mil-
joen kilo lege batterijen apart in. Dat is een goede 
zaak. Want lege batterijen horen niet thuis in de vuil-
nisbak. Ze kunnen schadelijk zijn voor het milieu. En 
als we ze apart inleveren, kunnen de grondstoffen die 
erin zitten, nog eens worden gebruikt. Daarom is het 
goed dat steeds meer mensen lege batterijen apart 
inleveren. Gescheiden van het andere afval. 
Tip! Bewaar de lege batterijen op een centraal punt in 
huis: in een doosje, potje of iets dergelijks en lever ze 
regelmatig in.

Kringloop van lege batterijen
Als u batterijen inlevert, worden ze milieuvriendelijk 
verwerkt. Dat gebeurt in een aantal verwerkingsfa-
brieken in Nederland, België, Frankrijk en Zwitser-
land. Daar worden waardevolle metalen die zich in 
batterijen bevinden, o.a. nikkel, staal en zink, eruit 
gehaald. Daarvan worden weer nieuwe producten 
gemaakt zoals zinken dakgoten, vangrails, maar ook 
nieuwe batterijen. En zo is de kringloop rond.

Inleverpunten Uitgeest
U kunt uw lege batterijen bij de volgende winkeliers 
inleveren:
- De Koog: Super de Boer
- De Kleis: Deen supermarkten en de

Kringloopwinkel
- Het Oude Dorp: Deka Markt en Foto Boomgaard

Vergunning collecte
Het Diabetes Fonds is vergunning verleend om in de periode van 31 okto-
ber tot en met 6 november 2010 in Uitgeest een collecte te houden.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMISSIE BEZwAAR-
EN BEROEPSCHRIftEN
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt een openbare ver-
gadering op maandag 19 juli 2010 in de raadzaal van het Gemeente-
huis, Middelweg 28. De vergadering begint om 19.30 uur en op de 
agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:
- Bezwaarschrift tegen het besluit tot verlening van een bouw-

vergunning voor de uitbreiding van een bedrijfsgebouw aan de
Westerwerf 9A.

- Bezwaarschrift inzake het in rekening brengen van legeskosten
voor het intrekken van een bouwvergunning.

KENNISGEVING 1.3.1. BRO INZAKE HMS-tERREIN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken overeenkomstig ar-
tikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend, dat een 
bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie bekend staande 
als ‘HMS-terrein’, gelegen aan de Provincialeweg 4 in Uitgeest (onder 
andere perceel kadastraal bekend Uitgeest sectie B nr. 9065).
Het bestaande complex is reeds jaren niet meer in gebruik. Het ge-
bied zal worden ingericht voor ‘Wonen’. Er zullen circa 140 woningen 
op deze gronden worden opgericht. Tevens zal de provinciale weg 
(N203) worden omgelegd. 
Het geldende bestemmingsplan ‘Buitengebied Assum/Weeg’ voorziet 
niet in deze ontwikkelingen.
Het bestemmingsplan is in de fase van de vroege planvoorbereiding. 
In dit stadium worden nog geen stukken ter inzage gelegd. Daarom 
is er nog geen gelegenheid zienswijzen of adviezen naar voren te 
brengen.

VAStStEllING PROjECtBESlUIt NIESVENStRAAt 12
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend dat de gemeenteraad op 23 juni 2010 een projectbesluit heeft 
vastgesteld voor de uitbreiding van het uitvaartcentrum aan de Nies-
venstraat 12 te Uitgeest ten behoeve van het realiseren van een rouw-
kamer.
Het vastgestelde projectbesluit met de daarop betrekking hebbende 
stukken ligt met ingang van vrijdag 9 juli 2010 gedurende zes weken 
voor een ieder ter inzage. U kunt deze stukken inzien bij de recep-
tie van het gemeentehuis aan de Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest. 
Het projectbesluit met bijbehorende stukken is ook te raadplegen op 
www.uitgeest.nl/bekendmakingen.
Beroepsmogelijkheid
Tijdens de periode waarin het projectbesluit en de daarbij behorende 
stukken ter inzage liggen, hebben de volgende personen de mogelijk-
heid om beroep in te stellen: 
• iedereen die tijdig een zienswijze tegen het ontwerp-projectbesluit

kenbaar heeft gemaakt;
• belanghebbenden die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet

in staat zijn geweest, hun zienswijze over het ontwerp-project-
besluit tijdig kenbaar te maken.

Het beroepschrift moet binnen zes weken na de publicatiedatum van 
dit besluit zijn ingediend bij de Arrondissementsrechtbank te Haar-
lem, sector Bestuursrecht, Stationsplein 80, 2011 LM Haarlem.

Voorlopige voorziening

Het projectbesluit treedt in werking met ingang van de dag na af-
loop van de beroepstermijn. Bij de president van de Arrondissements-
rechtbank te Haarlem, sector Bestuursrecht, Stationsplein 80, 2011 
LM Haarlem kan een verzoek om een voorlopige voorziening worden 
gedaan. Wordt dat verzoek gedaan binnen de beroepstermijn dan 
treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

PlAAtSEN SCHAftKEEt
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat toe-
stemming is verleend aan Visser & Smit Hanab distributie BV voor het 
plaatsen van een schaftkeet, twee containers en een eco-toilet op vier 
haakse parkeerplaatsen tegenover het pand Molenwerf 57, voor de 
periode 30-6-2010 tot en met 5-12-2010, dit i.v.m. werkzaamheden 
t.b.v. het vervangen van 672 huisaansluitingen gas in opdracht van 
Eneco. Aan deze toestemming zijn voorwaarden verbonden.

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

ONtVANGEN BOUwAANVRAGEN
BR 2010-047 Hoorne 10a Vergroten bestaande garage 
BR 2010-033 Klein Dorregeest 13 Oprichten woning

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

AfGEGEVEN BOUwVERGUNNING
Verzenddatum
07-07-2010 Middelweg 110 Wijzigen luifel   

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

tERINZAGElEGGINGEN, VERZOEK OM ONtHEffING

Met ingang van vrijdag 09 juli 2010 liggen in verband met een voor-
genomen ontheffing van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvragen ter inzage: 
BR 2010-026 Oosterwerf 6 Wijzigen showroom,

kantoor en gevel
BR 2010-006 Anemonepad 2 Uitbreiden woning 

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


