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Wijziging wegindeling 
A9 Alkmaar-Uitgeest
Uitgeest - Vanaf vrijdag 1 ju-
li heeft Rijkswaterstaat de weg-
indeling op de A9 vanwege de 
werkzaamheden tussen Alkmaar 
en Uitgeest gewijzigd. Al het ver-
keer rijdt over de weghelft in de 
richting Alkmaar en heeft in bei-
de richtingen twee versmalde rij-
stroken tot de beschikking, met 
een snelheidsbeperking van 70 
kilometer per uur. Daarmee is 
de weghelft richting Haarlem/
Amstelveen vrij om de aanleg 
van de spitsstroken in combina-
tie met onderhoudswerkzaam-
heden te voltooien. Het nieuwe 
wegbeeld kan extra hinder tot 
gevolg hebben, omdat de weg-
gebruiker hieraan moet wen-
nen. Weggebruikers worden via 

tekstkarren geattendeerd op de 
nieuwe wegsituatie.
Op maandag 15 augustus wijzigt 
de situatie opnieuw. Vanaf die 
datum rijdt al het verkeer over 
de weghelft in de richting Haar-
lem/Amstelveen. Ook dan zijn 
er voor beide rijrichtingen twee 
versmalde rijstroken beschik-
baar en geldt een snelheidsbe-
perking van 70 km/u. Er kan dan 
opnieuw extra hinder ontstaan.
Met ingang van maandag 29 au-
gustus is de verkeershinder van-
wege de werkzaamheden voor 
het verkeer in de richting Haar-
lem/Amstelveen voorbij. Van-
af maandag 5 september geldt 
dit ook voor het verkeer richting 
Alkmaar.

Drank- en hardrijders
Uitgeest - De verkeerspolitie 
heeft in de nacht van zaterdag 
op zondag drie drankrijders aan-
gehouden in Uitgeest. Eerder die 
avond werden al vijf drankrijders 
aangehouden. In de late avond 
en de zondagnacht werden nog 
eens drie drankrijders uit het 
verkeer gehaald. Deze drie aan-
gehouden bestuurders bleken 
zo ernstig onder invloed, dat de 
politie direct hun rijbewijs invor-
derde.  
Anderhalf uur controleren door 
de politie leverde zaterdag vijf 
drankrijders op. De verkeerspoli-
tie controleerde bestuurders tus-
sen 18.15 en 19.45 uur op de Ja-
coba van Beierenlaan. Twee van 
hen waren beginnend bestuur-

der. Een 32-jarige motorrijder uit 
Uitgeest bleek zeer ernstig on-
der invloed van alcohol te verke-
ren: hij bleek bijna vier keer de 
maximaal toegestane limiet te 
blazen. Zijn rijbewijs werd direct 
ingenomen. Een dag eerder, tus-
sen 14.00 en 22.00 uur, werden  
weggebruikers gecontroleerd op 
hun rijgedrag en hierbij meerde-
re overtreders aan de kant ge-
zet. Een 44-jarige automobilist 
uit Heerhugowaard werd aan de 
kant gezet, nadat hij  onder an-
dere op de A9 veel te hard had 
gereden. De man trok in Alk-
maar al de aandacht. Zijn rijbe-
wijs werd ingenomen. De man is 
zijn rijbewijs al eerder kwijtge-
raakt vanwege te hard rijden. 

Kermis voor groot en klein
Uitgeest - Terwijl de samenle-
ving razendsnel verandert, zijn er 
eeuwenoude tradities waar nog 
steeds volop van genoten wordt 
door groot en klein. 

De kermis is daar een van. Voor 
sommige inwoners van Uitgeest 
is dit traditionele feest het hoog-
tepunt van het jaar. Zij vieren het 
vooral met veel drank, muziek en 
gezelligheid, waarbij het eerste 
deuntje op maandagmorgen het 
hoogtepunt vormt. 
Kinderen worden nog steeds blij 
van een ritje in de draaimolen, al 
zwaaiend ronddraaien vanaf een 
paard, scooter of brandweerau-
to. 
De wat oudere kinderen houden 
zich op bij de botsautootjes en 
gokautomaten en flirten met el-
kaar. Dat zijn van die dingen, die 
veranderen niet. 
Foto: Mgkmedia.nl/Lucas Hazes.
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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 17.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

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
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
16.975
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.650

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Vermist:
Poelenburgplantsoen Heems-
kerk: lichtbruine kleine hond , 
reu, witte kraag en borst, wit aan 
de pootjes, hangoren, krulhaar, 
gechipt, circa 8 jaar, Hannes. Het 
is een angstig hondje, gauw in 
paniek. Nu weer gesignaleerd 
in Heemskerk en omgeving AZ-
stadion. Hinkt met achterpoot. 
Van Renesselaan Bakkum: on-

gecastreerde cyperse kater, 
hoog op de poten, mist stukje uit 
oor, gechipt, 1 jaar, Max.
Gevonden:
Wiekenlaan Uitgeest: hangoor-
konijn, grijs / wit, middelgroot 
(m).
Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.
Inlichtingen: Ria Dol, tel. 0251- 
658504.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
23-06-2011: Mireille Lise van der 
Meer, dochter van B.R. van der 
Meer en J.J. Hurkmans, geboren 
te Castricum. 25-06-2011: Jen-
te Christine Sint, dochter van R. 
Sint en N.E.M. van Brederode.
 
Wonende te Limmen:
19-06-2011: Sven Hoornsman, 
zoon van A. Hoornsman en J.G. 
de Haan, geboren te Limmen. 
23-06-2011: Emma Cornelia Ca-
tharina Lemmink, dochter van 
A.C.G. Lemmink en L. Bloedjes, 
geboren te Limmen.                   
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschappen:
28-06-2011: Castricum, Erik en 
Frens, Rieke J. beiden wonende 
te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
18-06-2011: Plink, Frederik A. en 
Kool, Adriana S., beiden wonen-
de te Amsterdam. 24-06-2011: 
Groenendaal, Erik en Castricum, 
Chantal V.M. beiden wonende te 
Beverwijk. 24-06-2011: Trigo Gó-
mez, J. Kloes, Maria M.J., bei-

den wonende te Wormer. 24-06-
2011: van der Eng, Frido en Ver-
duin, Anna M.M., beiden wonen-
de te Uitgeest. 24-06-2011: de 
Beer, Dennis J. en van Rookhui-
zen, Sieta, beiden wonende te 
Heemskerk. 
25-06-2011: Luijendijk, Pie-
ter A. en van Diepen, Cathari-
na E.M.A.M., beiden wonende 
te Limmen. 28-06-2011: Druij-
ven, Edwin Th.P.E. en Lowijs, 
Liza, beiden wonende te Cas-
tricum. 29-06-2011: Swart, Ro-
bert W.M.G. en Dijk, Suzette, bei-
den wonende te Limmen. 29-06-
2011: Schelvis, Maarten en Huij-
boom, Sonja, beiden wonende 
te Langedijk. 30-06-2011: Huis-
man, Maarten en van Straaten, 
Kelly, beiden wonende te Heiloo.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
26-06-2011: Lute, Theodorus, 
oud 85 jaar, overleden te Bever-
wijk. 27-06-2011: Texier, Pau-
la, oud 67 jaar, gehuwd met W.F. 
ter Beek overleden te Castricum. 
29-06-2011: Schreuder, Bernar-
dus T. oud 83 jaar, gehuwd met 
M.C. de Koning, overleden te 
Castricum.

‘Beestenbende in het bos van Jos’
Castricum - Na het succes van 
de voorstelling Lang en Gelukkig 
speelt Forento op zondag 17 juli 
nu een kindervoorstelling. ‘Bees-
tenbende..’ is bedoeld voor kin-
deren van vier tot tien jaar. Het 
stuk speelt zich af in het bos en 
wordt daarom als buitenvoor-
stelling gespeeld achter bezoe-
kerscentrum ‘de Hoep’.
Het beestenboelenbos van Jos 
Bos de boswachter is in rep en 
roer. De panter dreigt te wor-
den opgesloten in de dierentuin. 
Maar de dieren zijn slim en ko-
men in actie. Kom kijken en help 
de beesten.
Het humoristische stuk wordt 
opgevoerd door vrolijk uitgedos-
te beesten. Muziek is op maat 
voor deze voorstelling gecom-
poneerd door Rens van der Lin-
den. De kleding komt van Greet 
Verkleedt. Het stuk is geschre-
ven en geregisseerd door Marie-

Louise Middelhoff en wordt ge-
speeld door: Sandra Noordover, 
Eline Euverman, Sandro Swen, 
Anneloes de Beer, Josta Zijlstra, 
Naomi Verdonk, Hiddo Prevo, 
Anne Oudhuis en Wendela Weel.
De voorstellingen zijn om 11.00 
en 15.00 uur en duren ongeveer 
60 minuten. Kaarten à 3,50 euro 
zijn te koop bij boekhandel Laan 
of vanaf een half uur voor aan-
vang bij de deur van bezoekers-
centrum ‘de Hoep’. Ook is het 
mogelijk om kaarten te reserve-
ren via www.forento.nl.

Omdat de voorstelling in de open 
lucht is, zorgt Forento ervoor dat 
bezoekers een uur van tevoren 
kunnen zien op de website of er 
wordt afgelast. Er is altijd plek 
voor iedereen maar de zitplaat-
sen zijn beperkt, men kan ook 
een kleedje of stoel meenemen 
van thuis.

Pierie de rare vogel.

Castricum - Een 56-jarige 
bromfietser uit Krommenie raak-
te vrijdagmiddag rond 16.50 uur 
gewond bij een een aanrijding 
op de Zeeweg. De man reed over 
het fietspad toen er een 82-jari-
ge automobilist uit Castricum uit 

Aanrijding de Duinenboschweg kwam rij-
den. De automobilist reed tegen 
de zijkant van de brommer. De 
bromfietser kwam ten val en liep 
vermoedelijk een beenbreuk op. 
Zijn passagier had schaafwon-
den en een gat in zijn broek. De 
bromfietser werd overgebracht 
naar het ziekenhuis.

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. 
Degenen die tijdelijk in Castri-

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

cum verblijven worden verzocht zich voor medische hulp te wenden tot de 
huisartsenpraktijk Leemhuis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In 
het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings. 
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Zomerconcert van Emergo
Castricum - Zaterdag 9 juli sluit 
Emergo een succesvol seizoen af 
met een concert op het Bakker-
spleintje. Het concert begint om 
19.00 uur en zal ongeveer 21.30 
uur afgelopen zijn. De toegang is 
gratis. Bij slecht weer wordt het 
concert verplaatst naar het Jac. 
P. Thijsse college. 
De leden van Emergo kunnen te-
rug kijken op een zeer geslaagd 
seizoen. Onder leiding van de 
nieuwe dirigent Erik van de Kolk 
is stevig gewerkt aan verde-
re verbetering van de muzikale 
prestaties. En dat was niet zon-
der succes. Met als hoogtepunt 
het Nederlands Fanfare Kampi-
oenschap, waarbij Emergo lan-
delijk een tweede plaats wist te 
bereiken in de hoogste afdeling. 
En dat resultaat werkt ook door 
in de andere formaties van 
Emergo, zoals de brassband en 
ensembles. Tijdens dit zomer-
concert zullen alle groepen van 
Emergo van zich laten horen. Het 

concert begint met de brassband 
onder leiding van Pieter Koster. 
Dan volgt het jeugdorkest on-
der leiding van Paul Bijman. En 
tot slot neemt het fanfare-or-
kest onder leiding van Erik van 
de Kolk het stokje over.

Rode draad in de te spelen wer-
ken is Zomer, zoals Malaquena, 
Mambo no 5, Simply Rock, The 
Heat’s On, en The best of Earth 
Wind and Fire. 

Tentoonstelling en lezing 
Castricum - In de bibliotheek 
van Castricum is tot 26 augus-
tus een tentoonstelling over Na-
tura 2000 te zien. De presenta-
tie van de Provincie Noord-Hol-
land staat nu in Castricum om-
dat ook gebieden rond Castri-
cum zijn aangewezen als Na-
tura 2000-gebied. Natura 2000 
is het plan van Europa om die-

ren, planten en hun leefgebieden 
goed te beschermen. In het ka-
der van de tentoonstelling wordt 
op 18 augustus, van 20.00 tot 
21.45 uur een lezing gehouden 
over Europese topnatuur door-
Johan Stuart, voorlichter van 
Landschap Noord-Holland. De-
ze lezing vindt eveneens plaats 
in de bibliotheek. Entree 3 euro.

De Skulpers is het ‘goeiste’ koor!

Castricum - Voor de tweede 
keert dit jaar zong het ‘Kastri-
kum’s shanty- en folksongkoor 
de Skulpers’ zich in de prijzen. 
Was dat in februari al het geval 

bij het songfestival, voorafgaand 
aan het Sociale Carnaval in Cas-
tricum, afgelopen zaterdag on-
derscheidden de Skulpers zich 
van twaalf andere koren tijdens 

het ‘Meezingfestival Waterland’ 
in Monnickendam, zodat na af-
loop de wisselbeker  ‘voor het 
goeiste koor’ mee naar huis kon 
worden genomen. 
De jury prees de uitstraling van 
het koor, de afwisseling in het 
repertoire en het aanstekelijke 
enthousiasme waarmee koor en 
dirigent het publiek wisten mee 
te krijgen, en bekende op ande-
re momenten met kippenvel te 
hebben staan luisteren. 
Na de massale samenzang aan 
een met publiek afgeladen ha-
venkant waren het tenslotte  de 
Skulpers,  die met het nummer 
‘John Brown’s daughter – Glo-
ry halleluja’ onder een hoog ge-
heven bokaal het Meezingfesti-
val mochten besluiten. 

Programma 7 juli t/m 13 juli 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

dinsdag 21.00 uur 
“Harry Potter 7 - Part 1&2 

woensdag 16.00, 18.30 & 21.30 uur 
“Harry Potter 7 - Part 2 - 3 D”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur

zondag 20.00 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 18.30 uur 

“Bridesmaids”
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 21.00 uur 
“Transformers 3 - 3D”

dinsdag 14.00 uur 
“Black Butterflies”

vrijdag & zaterdag 18.30 uur 
dinsdag 18.30 uur 

“Pirates Of The Caribbean 4 - 3D 
maandag 21.00 uur dinsdag 14.00 uur 

“127 Hours (CF)”
zaterdag & zondag 13.30 & 16.00 uur

woensdag 13.30 uur
“Cars 2 (NL) 3D”

zaterdag & zondag 13.30 uur 
woensdag 16.00 uur 

“Kung Fu Panda 2 (NL) 3D”
zaterdag & zondag 16.00 uur 

woensdag 13.30 uur 
“Penny’s Shadow”

Harry Potter marathon! 
Dinsdagavond 12 juli is het al-
lereerste begin van het einde. 
De start is om 21.00 uur met het 
eerste deel, Harry Potter and the 
Deadly Hallows part I, en om 
00.01 uur het allerlaatste deel 
van de Harry Potter reeks: Har-
ry Potter and the Deadly Hal-
lows part II in 3D. Kaarten voor 
de marathon zijn alleen via Ide-
al of aan de kassa te verkrijgen 
(dus niet voor een losse film) 
en kosten 16 euro. Kortingen 
niet mogelijk. Harry Potter And 

The Deathly Hallows - Part II is 
dit jaar dé film waar iedereen 
naar uitkijkt. In dit allerlaatste 
deel van de Harry Potter-cyclus 
barst de strijd pas echt los tus-
sen de goede en kwade krach-
ten binnen de tovenaarswereld. 
Niemand is nog veilig en niets is 
meer wat het ooit was. Het ein-
de nadert. Dit is het slot. Met na-
tuurlijk Daniel Radcliffe als Harry 
Potter, Rupert Grint als Ron We-
mel en Emma Watson als Her-
melien Griffel.

127 Hours is het waargebeur-
de verhaal van bergbeklimmer 
Aron Ralston die 127 uur vastzat 
in een smal ravijn en tot een af-
schuwelijke oplossing moest ko-
men. Vijf dagen vecht Ralston 

127 Hours met de elementen en zijn eigen 
demonen. Ralston denkt terug 
aan vrienden, minnaressen, fa-
milie en de twee bergbeklim-
mers die hij pas heeft ontmoet. 
Om zichzelf te kunnen bevrijden 
zal hij alle moed bij elkaar moe-
ten schrapen.

LiLa, Hurrymania en Little Birdie
Tea Jam met afwisselend 
muzikaal programma 
Bakkum - Zaterdag 9 juli wor-
den de gasten van het Oude 
Theehuys getrakteerd op een 
bijzonder afwisselend muzikaal 
programma. Vanaf 15.00 uur is 
het tijd voor een nieuwe editie 
van Tea Jam die, als het weer dat 
toelaat, plaatsvindt op het door 
groen omringde terras. LiLa bijt 
het spits af. LiLa staat voor Liset-
te Huijgen en Laura Wolf, piano 
en zang, hebben een kort pro-
gramma met mooie popliedjes 
samengesteld. Een uurtje later 
Hurrymania met donkere pop-
songs over verlangen en verlies, 
verpakt in een verraderlijk vrolijk 
en aanstekelijk jasje. Hurryma-
nia bestaat uit Rob van der Plas, 

zang en gitaar, Sooi, zang, viool, 
omnichord en klokkenspel, Kim 
Rademakers, bas en zang.
De grootste verrassing van de 
middag is een optreden van Lit-
tle Birdie uit Canada rond de 
klok van vijf. Little Birdie, ofwel 
Orit Shimoniis, is veelzijdig en 
productief. Haar schrijfstijl wordt 
vergeleken met die van Leonard 
Cohen, haar zangstijl met die van 
Loretta Lynn en Emmylou Harris, 
maar ook die van Chrissie Hynde 
en Patti Smith. Ze begeleidt zich-
zelf op gitaar en accordeon. De 
entree is gratis. Het Oude Thee-
huys is te vinden op het terrein 
van Dijk en Duin, ingang Zee-
weg in Bakkum. 
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Geslaagden Jac. P. Thijsse 
tweede tijdvak

Geslaagden tweede tijdvak 
Clusius College Castricum

Feestvreugde op Bonhoeffer

Mavo
Castricum: Patrick Hoebe, 
Patrick Poel, Dorrith Water.
Egmond Binnen: 
Kevin Klijbroek, Kim Nap.
Limmen: Robinn Kraakman.
 
Havo 
Akersloot: Nienke Stokman.
Castricum: Eline de Boer, Jesse 
van Diepen, Ayleen Glorie, Wietse
Keuning, Timon Tlomaczewski, 

Sanne Verlaat, Ilse Zonneveld.
Heiloo: Ebrahim Habibi, Sophie  
Koijmans, Julia Slotemaker.

Limmen: Sanne Groot, Thirza  
Pronk, Michèle de Ruijter.
Uitgeest: Tanya Zindel.
 
Vwo
Castricum: Laura Bosman, Yi 
Ming Hu, Nadia Visser.

Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum is trots te kunnen 
vermelden dat de onderstaande 
leerlingen met goed succes hun 
herexamen hebben afgelegd en 
alsnog geslaagd zijn.
 
Basisberoepsgerichte 
leerweg
Limmen: Farah Rijs.
 
Kaderberoepsgerichte 
leerweg
Akersloot: Patrick Stylianou.
Beverwijk: Eloy de Ruiter.
Heiloo: Wouter Pieters.
Uitgeest: Sem Beentjes.
Zaandam: Priscilla Koger.
 

Gemengde Leerweg
Castricum: Karim Admiraal, 
Yara Lejeune Röder, Jan Sinne-
ger.
Heemskerk: Iris de Jong.

Het Clusius College Castricum 
heeft daarmee de volgende 
examenresultaten behaald:
 
LWT 100% geslaagden, BL 
100% geslaagden, GL 100% 
geslaagden. KL drie gezak-
te kandidaten van de 102, 
49 leerlingen geslaagd voor 
TL, die hiervoor een extra vak 
hebben gevolgd.

Castricum - Veel blijde gezich-
ten op het Bonhoeffercollege 
nu 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
Sophie Agailey, Cas Beentjes, 
Stef Castricum, Jillian Fiseler, 
Nina de Haas, Sanne Tabak, Nikki 
van Velzen, Rogier van der Vlies.

Havo
Eva Cohen, Pyne van Eijken, 
Femke Flietstra, Valerie Fung, 
Maaike Geelen, Jessica Jansen, 
Fenna Min, Sanne Schelvis, 
Kimberley Wijker.

Atheneum
Luuk ten Broek, Bas Cammeraat, 
Belina Do, Gerben van der 
Huizen, Inge van der Velden, 
Yoeri Walstra.

Gymnasium
Thomas Groen, Merei Ligteringen.

Culinaire ochtend bij Conquista
Limmen - Zaterdagochtend 9 
juli  gaat men er bij de Kids van 
Conquista (4 t/m 9 jaar) een cu-
linaire ochtend van maken. De 
populaire Conquista culinair-
ochtenden staan elke keer weer 

in het teken van een ander land. 
Nu is Mexico aan de beurt. Zet 
je beste Sombrero op en swing 
mee met de la cucaracha. Deze 
ochtend staat geheel in het te-
ken van de zomerse Mexicaanse 

Juf Ingrid Lozer neemt af-
scheid van de Paulusschool
Castricum - Na 42 jaar fulltime 
werken in het onderwijs, zal In-
grid gebruik maken van de FPU 
regeling. De afscheidsreceptie 
vindt plaats op donderdag 14 ju-
li van 15.00–17.00 uur op de Pau-
lusschool.  In 1969 haalde ze 
haar onderwijsbevoegdheid op 
kweekschool ‘De Voorzienig-
heid’ te Amsterdam. Ze kreeg 
haar eerste baan in Monnicken-
dam, waar ze vanaf augustus 
1969 als groepsleerkracht aan 

de slag ging. Omdat er trouw-
plannen waren, keken zij en haar 
toekomstige echtgenoot uit naar 
geschikte woonruimte. In Am-
sterdam was het in 1970 vrijwel 
onmogelijk om als starters iets 
geschikts te vinden. Daarom be-
sloten ze, inmiddels in mei 1970 
getrouwd, samen te solliciteren 
op banen langs de kust.
Al heel snel nam meester Bo-
dewes van de Cuneraschool 
uit Bakkum contact op. Hij had 

met ingang van augustus 1970 
twee leerkrachten nodig en zou 
bemiddelen bij het vinden van 
woonruimte. Aldus geschied-
de. En zo begonnen twee ras 
Amsterdammers op een dorps-
school in Bakkum. n 1977 maak-
te Ingrid de overstap naar de 
Gerardusschool van meneer 
Wegdam. In 1981 fuseerde de-
ze school met de Paulusschool 
van de heer Bruggeman. Sinds-
dien heeft ze daar met veel ple-
zier en inzet gewerkt. Ze wist wat 
kinderen van haar nodig hadden. 
Oprechte betrokkenheid, ‘ho-
ge’ verwachtingen, geduld, vol-
doende tijd om dingen te leren 
en vertrouwen dat het zou luk-
ken. Ze zorgde voor een goede 
sfeer in de groep en zag erop toe 
dat iedereen zich op zijn gemak 
kon voelen. Alle kinderen hoor-
den erbij en wilden meedoen. 
Ingrid genoot van ‘haar’ kinde-
ren. Het lesgeven, het vertellen 
van verhalen over vroeger en het 
kattenkwaad dat haar zoon uit-
haalde. 
Ze weet niet wat ze het meest zal 
missen. De kinderen, de contac-
ten met de ouders of haar col-
lega’s. Gelukkig hoeft ze niet te 
kiezen en is er tijd genoeg om 
alle drie te missen.Na 42 mooie 
jaren neemt ze afscheid van het 
onderwijs. In verband met de 
verwachte drukte verzoekt men 
jonge kinderen thuis laten.

Telefooninzamelactie 
voor het goede doel
Akersloot - Sam’s Kledingac-
tie voor Mensen in Nood intro-
duceert Sam’s Telefoonactie. 
Sam’s Kledingactie zamelt bijna 
45 jaar kleding in voor het goe-
de doel en vanaf 4 juli wordt er 
een landelijke telefooninzamel-

actie gehouden. Voor deze te-
lefooninzameling verandert de 
naam van Sam’s Kledingactie in 
Sam’s Telefoonactie. Sam’s Tele-
foonactie wil via deze weg ex-
tra geld verwerven om de pro-
jecten van Cordaid Mensen in 

Nood te steunen. Jaarlijks levert 
Sam’s Kledingactie een donatie 
van 400.000 euro Cordaid Men-
sen in Nood door het inzamelen 
van kleding. 

Sam’s Telefoonactie zamelt ou-
de mobiele telefoons, draadloze 
huistelefoons (DECT), opladers 
van mobiele telefoons, kabels en 
snoeren (bijvoorbeeld van elek-
trische apparatuur) in. Deze zijn 
in te inleveren bij de heer Kap-
tein, Sluisweg 11 in Akersloot.

Expositie in parochie-
huis Pancratiuskerk
Castricum - Ter gelegenheid 
van het 100-jarig bestaan van de 
Pancratiuskerk worden er al het 
hele jaar diverse exposities ge-
houden van kunst van parochi-
anen. Op zondag 10 juli start de 
derde expositie in het parochie-
huis aan de Dorpsstraat .

Er komt kunst te hangen van 
Gerard Fleur, Frans Zaal, Dick 
Heijne en Mineke de Geest-Kok.  
De expositie duurt tot eind sep-
tember en is te bezichtigen na de  

zondagsvieringen van 10.00 uur 
en tijdens andere openbare ac-
tiviteiten, zoals bijvoorbeeld de 
monumentendag.

Na september is het de bedoe-
ling dat er een soort slotexpo-
sitie wordt ingericht van wer-
ken van de mensen die het af-
gelopen jaar in verband met het 
100-jarig jubileumfeest van de 
Pancratiuskerk hebben geëxpo-
seerd. Zij worden in de gelegen-
heid gesteld hun beste werk op 

te hangen. Voor meer informatie: 
minekedegeest@hccnet.nl.

keuken. Leer hoe je als voorge-
recht nachochips met gesmolten 
kaas en zelfgemaakte guacamo-
le maakt en smul van je smaak-
volle gezonde gehaktburritos. 

Entree voor deze activiteit is 1 
euro, inclusief limonade en wat 
lekkers!

10 juli ‘Creations’ bij 
strandpaviljoen Deining
Castricum - Strandpaviljoen 
Deining is op 10 juli het nieu-
we decor van een nieuwe knal-
lende editie van Creations. Met 
de zon hoog aan de hemel wordt 
op zondag 10 juli hier het ultieme 
zomergevoel uitgedragen! Een 
warm welkom, de danseressen 
en de line-up, met onder ande-
re Miss Melody en Asino Di Me-
dico die zorgen voor de lekkerste 

zomerse beats, passen geheel in 
de stijl van de dag.
Kaarten à 20 euro zijn te koop via 
www.creationsevents.nl en Free 
recordshop. Aan de deur kosten 
de kaarten 30 euro. 
Strandpaviljoen Deining, Zee-
weg 71, Castricum aan Zee, tel. 
0251-674101. 
De toegangsleeftijd is achttien 
jaar.
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Afscheid van Gerdi 
Castricum - Na 22 jaar werk-
zaam te zijn geweest voor de 
bibliotheek in Castricum heeft 
Gerdi Timmermans besloten ge-
bruik te maken van de prepensi-
oenregeling. Donderdag 30 juni 
was haar laatste werkdag. Gerdi 
is haar werkzaamheden voor de 
bibliotheek begonnen op 19 ju-
ni 1989. Eén van haar grote pas-
sies is muziek. Zij was in de bi-
bliotheek dan ook verantwoor-
delijk voor het beheer van de fo-
notheek en de aanschaf van mu-
ziek. Een andere taak van Ger-
di was het voorraadbeheer Zij 
zorgde ervoor dat de collega’s 
nooit misgrepen. Bovendien was 

zij coördinator van de leeskrin-
gen. Nog een hele klus, want in 
Castricum alleen al zijn 22 lees-
kringen actief. Natuurlijk was 
Gerdi ook achter de informatie-
balie te vinden. Zij deed dit al-
tijd op een opgewekte en be-
hulpzame manier met oog voor 
de klant. 
De collega’s zullen Gerdi missen. 
Zij was altijd collegiaal, leefde 
met iedereen mee als er iets bij-
zonders was  en droeg de bibli-
otheek een zeer warm hart toe. 
Op dinsdag 5 juli heeft zij tijdens 
een receptie officieel afscheid 
genomen van haar collega’s van 
Bibliotheek Kennemerwaard.

Limmen - Verleden week 
woensdag omstreeks 18.00 uur 
vond er op de Westerweg in een 
eenzijdig verkeersongeval plaats 
waarbij een 40-jarige vrouw 
uit Limmen gewond raakte. De 
vrouw reed op een snorfiets en 
naast haar reed haar zoon op 
een fiets. 
Plotseling raakte het hengsel 
van een tas, die de zoon bij zich, 
had verstrikt om het stuur van de 
snorfiets. Hierdoor kwamen bei-
den ten val. De vrouw liep daar-
bij letsel op. Zij werd per ambu-
lance voor behandeling overge-
bracht naar het RKZ in Bever-
wijk.

Aanrijding met 
letsel in Limmen

Vrouwen Goed Contact op 
bezoek in Het Ruiterhuys

Bakkum - Een welkomstvuur, 
hooibalen in plaats van stoelen,  
zelfgebakken koekjes en paar-
den die meekeken; de ontvangst 
van vrouwennetwerk Goed Con-
tact in Het Ruiterhuys afgelopen 
woensdag was hartverwarmend 
gastvrij. Frank en Nikki la Croix 
hadden keihard gewerkt om bij-
na tachtig vrouwen te ontvangen 
voor de workshop en zomerbor-
rel van Goed Contact. Hoewel 
Het Ruiterhuys op dit moment 
nog slechts ‘een gat in de grond 
is’, zoals Frank la Croix het for-
muleerde, is het ondernemen-
de echtpaar er uitstekend in ge-

slaagd de bezoeksters te laten 
ervaren hoe Het Ruiterhuys er 
straks uit komt te zien: gastvrij, 
landelijk, puur en eenvoudig. 
Workshopleidster Carin Biegno-
lé van Villa Sophia ging in op het 
thema: vrouwen brengen veran-
dering. 
Biegnolé stelde dat de maat-
schappij vandaag de dag be-
hoefte heeft aan vrouwen die 
hun positie innemen en die hun 
vrouwelijkheid gebruiken. Op 12 
september gaan de leden van de 
netwerkgroep voor vrouwen uit 
eten. Meer informatie is te vin-
den op www.goed-contact.. 

HKZ-certificaat voor 
Donker & Hilbers

Castricum - Na een intensief 
traject van ruim twee jaar heb-
ben Donker & Hilbers fysiothe-
rapie in Castricum en Limmen 
afgelopen mei het HKZ-keur-
merk behaald. HKZ (Harmoni-

satie Kwaliteitsbeoordeling in de 
Zorgsector) staat voor duurzame 
kwaliteitsverbetering in de zorg. 
Om het HKZ-keurmerk te beha-
len moet aan kwaliteits- en vei-
ligheidsnormen van de branche 

Proef met kroonringen 
plastic afval is succes 
Castricum - De proef met de 
kroonringen voor het inzame-
len van plastic afval is een suc-
ces. Daarom wil het college de 
kroonring in de hele gemeen-
te gaan gebruiken. Het initia-
tief is genomen door Petra Nord-
holt van de PvdA. Een kroonring 
is een ring gemaakt van gerecy-
cled plastic die aan een paal be-
vestigd wordt en een soort kap-
stokje vormt waaraan de plastic 
afvalzakken bevestigd kunnen 
worden. Dit moet wegwaaien en 

aanvreten door dieren beperken 
waardoor zwerfvuil wordt voor-
komen. De proef is in november 
2010 gestart en uitgevoerd op 
een aantal locaties in Limmen. 
Om al het plastic afval in de ge-
meente Castricum door middel 
van kroonringen te kunnen inza-
melen, zijn ongeveer 800 kroon-
ringen nodig. De kosten van het 
aanschaffen en monteren van 
een kroonring bedragen circa 56 
euro per stuk. De totale kosten 
bedragen circa 44.800 euro. 

worden voldaan. Een organisa-
tie met dit keurmerk heeft in-
tern de zaken goed op orde, stelt 
de klant principieel centraal en 
werkt voortdurend aan verbete-
ring van de zorg- en dienstverle-
ning. Veel zaken had de praktijk 
al op orde, doch alle aspecten 
van de organisatie moeten wor-
den doorlopen en worden vast-
gelegd in een handboek. “Dat 
gaf weleens wat stress over ‘de 
enorme papieren rompslomp”, 
aldus Ruud Donker. “Door het 
certificeringstraject is het nood-
zakelijk intern de zaken goed 
af te spreken en te controle-
ren. Hierbij kwamen er toch za-
ken naar boven die beter kon-
den. Het uiteindelijke resultaat is 
dat er veel meer zicht is op alle 
aspecten van de organisatie. Of 
het nu gaat om de dienstverle-
ning aan de patiënt, de schoon-
maak, personeelszaken of de 
brandvoorzieningen en nood-
verlichting, alles is in kaart ge-
bracht, kritisch bekeken en waar 
nodig aangepast. 
Met inmiddels veertien mede-
werkers is dat een belangrijk as-
pect. Het uiteindelijke doel was 
onze fysiotherapeutische zorg 
aan al onze patiënten te opti-
maliseren en dat is gelukt. Daar-
naast kunnen we door zaken 
goed op orde te hebben beter 
in spelen op ontwikkelingen en 
veranderingen in de zorg. Gezien 
de perfecte score die behaald is, 
een groot compliment aan alle 
medewerkers. We gaan de toe-
komst, met de zoveelste veran-
deringen in het verschiet, met 
vertrouwen tegemoet.” 

Biesterbos gast in de 100 
van Castricum op radio
Castricum - In de volgende uit-
zending van de 100 van Cas-
tricum is Ted Biesterbos gast.  
Biesterbos is directeur van Bies-
terbos planontwikkeling en heeft 
als projectontwikkelaar grote in-
vloed gehad op het aangezicht 
van Castricum, onder meer door 
de verbouwing van het Bakkers-
pleintje. In Amsterdam-Noord is 
Biesterbos zeer actief bij de ont-
wikkeling van het NDSM ter-
rein en in Zaandam is hij be-

trokken bij de ontwikkeling van 
het Hembrugterrein. Presentator 
Peter van Raalte heeft het met 
Biesterbos ook over het afbla-
zen van de bouw van cultuurhuis 
Nieuw Geesterhage en over het 
vermaarde jeugdtennistoernooi 
Biesterbos Open. De uitzending 
is op donderdag 7 juli van 21.00 
tot 22.00 uur op Radio Castricum 
105. De herhaling is op zondag 
10 juli van 12.00 tot 13.00 uur. 
Foto: Combi Loek Anderson.
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Herkko Pollanen (Fin, links) en Favrot.

Ilka Csoragi en Alexandre Favrot 
winnaars Biesterbos Open 2011

Ilka Csoregi (links) wist in een spannende finale Jade Suvrijn te ver-
slaan. Fotograaf Wim Peperkamp. 

Bakkum - De pas 16-jarige 
Roemeense Ilka Csoregi heeft 
afgelopen weekend op het Bies-
terbos Open zowel de singel- als 
de dubbeltitel op haar naam ge-
schreven. In een zeer aantrekke-
lijke finalewedstrijd wist Csore-
gi de Franse Jade Suvrijn te ver-
slaan. Suvrijn bood zeer goed te-
genstand maar zag ook in dat 
Csoregi deze week een maatje te 
groot was.
Csoregi was als enige van de 
top-seed speelsters overgeble-
ven in het hoofdtoernooi. Zij wist 
de finale gemakkelijk te berei-
ken zonder enige setverlies. Eer-
der in de week zette het Britse 
talent Eleanor Dean gemakke-

lijk de als eerste geplaatste Rus-
sische Victoria Kan opzij. Dean 
wist haar goede spel echter geen 
vervolg te geven in de halve fi-
nale tegen de Franse Jade Su-
vrijn, die als 7e geplaatst was in 
Bakkum. Suvrijn wist optimaal te 
profiteren van de offday van De-
an en kon zich hierdoor opma-
ken voor een finale tegen Csore-
gi. De finale beloofde een waar 
spektakel stuk te worden. De 
wedstrijd werd gekenmerkt door 
zeer lange rally’s, Suvrijn moest 
hard werken om de punten te 
maken. Enkele momenten dacht 
ze de punten al binnen te heb-
ben maar toch wist Csoregi weer 
alles terug te brengen. De eer-

ste set ging met een geflatteer-
de stand van 6-2 naar de Roe-
meense. In de tweede set ging 
de wedstrijd zeer lang gelijk op. 
Bij een 4-4 stand wist Csoregi op 
een belangrijk moment door de 
service van Suvrijn heen te bre-
ken, Suvrijn kwam deze klap niet 
meer te boven en Csoregi pakte 
hiermee de titel van het Biester-
bos Open 2011. 

Jongensenkel
In het jongensenkelspel ging de 
titel naar de Fransman Alexandre 
Favrot. De Fransman nam het in 
de finale op tegen de Fin Herk-
ko Pollanen. Favrot wist op een 
zeer gemakkelijke wijze de fina-
le te halen, tot aan de finale had 
de Fransman geen enkele set 
verloren. Zijn sterke spel zette 
Favrot ook door in de finale, hij 
wist een spectaculaire eerste set 
met prachtig tennis met 6-3 naar 
zich toe te trekken. In set twee 
kwam Pollanen langzaam op zijn 
niveau terecht wat men de he-
le week van hem gezien had, 
hij liep met zeer goed tennis uit 
naar een 5-2 voorsprong in de 
tweede set. Favrot wist zich ech-
ter te herpakken nadat een be-
slissing van de umpire in zijn na-
deel had uitgepakt, op dat mo-
ment ging er bij de Fransman 
een knop om waardoor hij voor 
elke punt wilde vechten. Dit had 
resultaat want hij wist terug te 
komen tot 5-5. 
Favrot wist daarna de Fin te 

breaken en kon zo op een 6-5 
stand gaan serveren voor de ti-
tel. In de slotgame kwam Polla-
nen nog dichtbij een re-break 
maar daar wou Favrot  niet aan 
mee werken, hij won de wed-
strijd met 6-3 7-5.

Dubbelspel
Na zijn verloren enkelspelfinale 
kreeg Pollanen nog de kans om 
een titel te pakken, namelijk die 
van de jongensdubbel. Samen 
met de Italiaan Gianluigi Quinzi 
nam hij het op tegen Lukas Mu-
gevicius (LTU) en Pietro Licciardi 
(ITA). In een zeer aantrekkelijke 
wedstrijd wist Pollanen dit keer 
wel de titel naar zich toe te trek-
ken. Bij het meidendubbelspel 

ging de titel naar de Victoria Kan 
(Rus) en Ilka Csoregi. Zij wonnen 
in de finale van Eleonar Dean en 
haar Tsjechische partner Sini-
akova Na een spannende wed-
strijd die beslist moest worden in 
een supertiebreak wist Csoregi 
haar tweede titel van de dag te 
pakken, 6-7, 6-2, 10-8.

Het Biesterbos Open wil graag 
iedereen bedanken die afgelo-
pen week een bezoek heeft ge-
bracht aan het toernooi. Ook 
worden de sponsoren bedankt 
want zonder hen had dit interna-
tionale toptoernooi niet bestaan. 
De commissie kijkt er nu al naar 
uit om het toernooi in 2012 we-
derom te organiseren.

Strijd der giganten bij Wik
Castricum - Cees Burgme-
ijer en Kees Baars zweepten el-
kaar op om een meer dan uit-
stekende partij op de biljart-
tafel te leggen. Deze strijd ein-
digde in praktisch alle opzich-
ten gelijk, Kees scoorde 31 en 
Cees met een C, 30 carambo-
les. Deze score kwam tot stand 
in een gelijk opgaande partij, 
met voor beiden een hoogste 
serie van vijf caramboles. Bei-
de spelers verdienden hierme-
de vijftien punten, met een iets 
betere stijgingspercentage voor 
Cees, 161% terwijl Kees het met 
iets minder genoegen moest ne-
men, 156%. Ook Peter Groenen-
dal was weer goed op dreef. Zijn 

partij tegen Peter Ent eindigde 
hij met een score van 27 caram-
boles, met ook een hoogste se-
rie van vijf, wat hem vijftien pun-
ten opleverde. Peter Vos voel-
de zich herrezen, zijn partij te-
gen Hans Kooiman zette hij ook 
om in winst. Nu mocht hij der-
tien punten toevoegen aan zijn 
totaal, met een stijgingspercen-
tage van 142%. Gerard de Zeeuw 
komt  steeds beter in vorm, zijn 
partij tegen Cor Stroet ging vlot-
jes en met een score van twaalf 
caramboles waren er voor hem 
twaalf punten toegevoegd aan 
zijn totaal. Jaap Frans en Cynthia 
Slinger hielden beiden elf pun-
ten over aan hun gespeelde par-

tij. Jaap speelde tegen Ferry van 
Gennip een gedegen partij en 
eindigde op 21 caramboles, wat 
goed was voor elf punten, terwijl 
er voor Ferry maar zeven punten 
gehaald werden. 
Cynthia mocht in de laatste par-
tij van de avond weer de show 
stelen. Haar tegenstander Peter 
Ent stond erbij en keek ernaar, 
terwijl Cynthia haar partij afsloot 
met elf punten. Voor Peter was 
dit toch al geen goede avond, 
zijn beide partijen leverden hem 
maar twaalf punten op, maar hij 
is revanche belust voor de vol-
gende week. In de strijd voor de 
titel heeft nu ook Kees Baars zich 
gemeld, zodat de grootste kans-
hebbers zijn: Cees Burgmeijer, 
Kees Baars, Jörgen Bolten en 
Cynthia Slinger.  

Derde plaats voor Esmee
bij trampolinespringen
Castricum - Zaterdag 2 ju-
li werden in Amsterdam de dis-
trict mid-west kampioenschap-
pen trampolinespringen gehou-
den. Door de late organisatie van 
dit toernooi, waren er voor Dos 
maar weinig deelnemers. Voor 
Dos namen deel Tess de Vries en 
Anouk Veldmans (beiden in de 
klasse E-instappers gemengd), 
Esmee van der Horst (E-pupil-
len gemengd) en Lian Maalman 
(C-Junior Meisjes). Voor Tess en 
Anouk was het de eerste ech-
te wedstrijd tegen springers van 
andere verenigingen, dus heel 
spannend. Ze hebben het goed 
gedaan en behaalden een 10e 
respectievelijk 13e plaats. Li-
an wist helaas niet de finale te 
behalen en eindigde op een 4e 
plaats.
Esmee sprong een hele goede 
voorronde, waardoor ze als 5e de 
finale in ging. In de finale sprong 
ze een prachtige oefening. En 
deze oefening werd beloond met 
een prachtige 3e plaats.

DOS turnt tijdens districtkampioenschappen
Castricum – Zaterdag 18 ju-
ni werden de districtturnwed-
strijden voor de vijfde divisie ge-
houden bij GYM XL te Hooglan-
derveen. Rilana Baltus en Jessie 
Broers deden mee in de catego-
rie Pupil I Niveau 10. 

De wedstrijd begon op brug. Bei-
den draaiden een stabiele oefe-
ning. Jessie kreeg daar een 12.95 
en Rilana een 13.15. Jessie be-
haalde op de balk een 12.70 en 
Rilana een 10.35. Beiden turnden 
een heel goede vloeroefening en 

Rilana en Jessie kregen respec-
tievelijk een 13.40 en een 12.15. 
Jessie kreeg met sprong een 
12.40 en Rilana een 12.35. 

Rilana behaalde in totaal 49.25 
(22e) en Jessie 50.20 (17e). 
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Jumbo opent winkel op 6 juli

Uitgeest - De inwoners in Uit-
geest kunnen vanaf woensdag 6 
juli profiteren van de succesvolle 
Jumboformule. Op die dag opent 
Jumbo de voormalige Super de 
Boer aan de Melis Stokelaan 1-3. 
Speciaal ter gelegenheid van dit 
feestelijke moment, komt formu-
ledirecteur Colette Cloosterman-
van Eerd naar Uitgeest om sa-

Arnold Sely:”Situatie is te overzien”

Rijksuitkering niet zo ongunstig  
Uitgeest - De gemeente heeft 
lang moeten wachten voor-
dat bekend werd hoeveel geld 
het Rijk aan de gemeente Uit-
geest zou afdragen. Uit de mei-
circulaire blijkt dat Uitgeest ruim 
acht miljoen voor het jaar 2011 
zal ontvangen, om precies te 
zijn 8.132.216 euro. Bij de eerste 
kwartaalrapportage 2011 van de 
gemeente was men uitgegaan 
van een toename van de alge-
mene uitkering van het rijk van 
circa 100.000 euro. Dit is 30.000 
euro geworden, een tegenvaller 
dus van 70.000 euro. Maar het 
gemeentefonds kan er in sep-
tember wel weer anders uitzien. 
Nu er bezuinigd moet worden 
door het Rijk zijn ook de ge-
meenten medeverantwoordelijk 
om de overheidsfinanciën weer 
gezond te maken. Per 1 januari 
2012 zal Centrum Jeugd en Ge-

zin worden toegevoegd aan het 
gemeentefonds. De hoogte van 
het bedrag zal bekendgemaakt 
worden in de septembercirculai-
re van het Rijk. Uitgeest ontving 
in 2011 een bedrag van 123.526 
euro. Dit was om het Centrum 
voor Jeugd en Gezin op te zetten 
én om er invulling aan te geven. 
Voor 2012 wordt het een bedrag 
van 58.890 euro. Dit bedrag zal 
waarschijnlijk nog verder zak-
ken. Er is veel verzet van de ge-
meenten voor wat betreft zoals 
men dat noemt ‘de sociale pa-
ragraaf’. Een nieuwe wet, die er 
nog moet komen : ‘Werken naar 
Vermogen’ kan grote gevolgen 
hebben. Volgens de kabinets-
plannen moeten arbeidsgehan-
dicapten (mensen met een ver-
standelijke-  of lichamelijke han-
dicap)  volgens het normale ar-
beidsproces gaan werken. Hier-

bij zou het kunnen zijn, dat de 
gemeenten financieel verant-
woordelijk worden. 

Belangrijk was het om te weten 
welk bedrag het Rijk zou afdra-
gen voor de WMO (Wet Maat-
schappelijke Ondersteuning), 
waar de komende tijd een stij-
gend beroep op zal worden ge-
daan. Volgens de mei-circulaire 
wordt dat in 2011: 672.798 euro 
(3.3% minder dan in 2010). Voor 
2012 is de WMO met 2.38% ge-
indexeerd vanwege de groei van 
het aantal 75-plussers in Uit-
geest. Voor de jaren 2013, 2014 
en 2015 zijn de bedragen nog 
niet bekend. Sely en de zijnen 
hebben hier een bedrag van 
650.000 voor ingevuld. Wethou-
der Sely is van nature een man, 
die van bezuinigen houdt. Hij 
maakt zich er hard voor Uitgeest 

financieel gezond te houden met 
behoud van voorzieningen. “We 
hebben bezuinigd op abonne-
menten”, zegt hij. “Er is minder 
personeel en wat dacht je van 
de drie oude wethouders met 
een AOW-leeftijd?  Daarvoor be-
hoef je niet zo heel veel wacht-
geld te reserveren. We heb-
ben extra bouwleges ontvan-
gen van 300.000 euro en gron-
den verkocht voor 160.000 euro 
in de Sternstraat.” Veel hangt ui-
teraard ook af van de huizenver-
koop in Uitgeest.  “Ook samen-

werken ,wat steeds meer zal ge-
beuren,  helpt mee om te bezui-
nigen. Zo innen wij de OZB via 
een bepaald systeem samen met 
de gemeente Velsen, hebben we 
met elf gemeenten een geza-
menlijk inkoopbureau voor aan-
bestedingen en gaan we nog sa-
menwerken op het gebied van 
de ict.”

Rekening houdend met een kor-
ting op het gemeentefonds had 
Sely 260.000 euro gereserveerd. 
De korting van 70.000 euro valt 
dus mee. “Maar”, zegt hij “zo’n 
reservering is weer goed te ge-
bruiken voor het jaar 2012. Ver-
volgens  hebben we twee mil-
joen zitten in een potje ‘af-
val en riool’, maar dat hebben 
we de komende jaren weer no-
dig voor het te scheiden hemel- 
en rioolwater. Er komen natuur-
lijk kosten aan voor onder meer 
het Centrum Jeugd en Gezin en 
wat de WMO betreft zal wethou-
der Klaas Boer nog met een be-
langrijke nota komen.” (Marga 
Wiersma).  

Colette Cloosterman-van Eerd.

men met ondernemersduo Ri-
chard Visser en Perry Wijker en 
het team de officiële openings-
handeling te verrichten.
“De winkel in Uitgeest is de 
222e Jumbo. Zo kleurt Neder-
land steeds geler. We zijn blij dat 
steeds meer mensen de voorde-
len van de Jumboformule kun-
nen ontdekken waarbij de laag-
ste prijs, het grootste assorti-
ment en de beste service cen-
traal staan. Onze medewerkers 
doen hun uiterste best om te 
zorgen voor honderd procent te-
vreden klanten. Want daar draait
het om bij Jumbo”, aldus Colette 
Cloosterman-van Eerd.
Ook ondernemer Richard Visser 
kijkt uit naar de opening van zijn 
nieuwe winkel: “Ik ben erg blij 
met de overstap naar de Jum-
bo. Met deze formule gaan we 
het maken in de markt. Van veel 
klanten hebben we de afgelopen 
weken al positieve reacties ge-
had. Ze lieten merken dat ze het 
erg fijn vinden dat ze in de nieu-

we winkel veel vertrouwde ge-
zichten terug zullen zien. Het ge-
hele team gaat mee over en ie-
dereen heeft er echt zin in.” 
Alle medewerkers van Jumbo 
Uitgeest hebben een ‘7 Dage-
lijkse Zekerhedentraining’ ge-
volgd.  Perry Wijker licht toe: 
“Zo beloven wij bijvoorbeeld een 
snelle doorstroming bij de kas-
sa. Als we dat niet waarmaken, 
krijgt de vierde wachtende in de 
rij de boodschappen gratis mee 
naar huis. Bovendien garandeert 
Jumbo op al haar producten de 
laagste prijs. Vindt de klant bij 
een andere supermarkt in Uit-
geest hetzelfde product voor een 
lagere prijs, dan krijgt hij of zij 
het artikel gratis. En natuurlijk 
passen we daarna de prijs aan, 
want Jumbo wil de allergoed-
koopste in het eigen marktge-
bied zijn.” De nieuwe Jumbo aan 
de Melis Stokelaan heeft een 
vloeroppervlakte van circa 1000 
m2. Paradepaardje van de win-
kel is het versplein waar klanten

terecht kunnen voor dagverse 
producten als vlees, kaas, brood, 
vleeswaren, groente en fruit.

Ter gelegenheid van de opening 
krijgen de eerste driehonderd 

klanten een gratis bos bloemen. 
Klanten die voor meer dan 25 
euro aan boodschappen doen, 
krijgen een vers appeltaartje ca-
deau. Deze openingsactie duurt 
tot en met zaterdag 9 juli.

Beste vissers
Uitgeest - Maandag 4 juli vond 
de vierde en laatste viswedstrijd 
van de jeugdcompetitie plaats. 
De uitslag was als volgt: Rem-
co Schram werd eerste met 148 
cm., tweede  was Cor Zeeuw met 
126 cm en derde Ties Berghuis 
met 119 cm. 

De laatste wedstrijd bracht toch 
nog een kleine verandering in 
het eindklassement. Met rui-
me voorsprong is Sten Houthuy-
zen de eerste plek bemachtigd 
met een totaal van 657 cm. De 
tweede plaats was voor Remco 
Schram met 498 cm. Tot slot was 
de derde plek voor Mac Hout-
huyzen met 321 cm. 

De winnaars v.l.n.r.: Mac, Sten en Remco met hun welverdiende be-
kers.

Geslaagde Kunstroute 
en Kuilarttentoonstelling
Uitgeest - Zondag 26 juni is in 
Uitgeest de derde Uitgeester 
Kunst Route gehouden. Schitte-
rende wandel- en fietsomstan-
digheden zorgden voor een ge-
zellige drukte in het dorp. De re-
acties van het publiek geven het 
organisatiecomité alle reden om 
in 2012, mits voldoende financië-
le middelen beschikbaar komen, 
de vierde kunstroute te organi-
seren. Vrijdag is bij stichting de 
Nieuwe Kuil de Kuilart-tentoon-
stelling met werkstukken van 
cursisten gehouden.  Met een 
invulstrookje kon het publiek de 

drie meest aansprekende werk-
stukken in twee categorieën 
aangeven. De winnares van de 
publieksprijstrofee voor de ca-
tegorie schilderijen is Irma van 
Tol met twee acrylschilderij van 
dansende vrouwen in orange/
rood. Tweede werd Nel Riezen-
kamp en derde Tessa Mooij. Voor 
de categorie overige kunstzinni-
ge uitingen  werd Sonja Barhorst 
eerste en tweede met een por-
selein beschilderde vazen. De 
tweede plaats werd gedeeld met 
Anke Brugman die ook een der-
de plaats in de wacht sleepte . 
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Intentieverklaring getekend
Castricum - Op 23 juni was het 
dan zover. Vertegenwoordigers 
van forte Kinderopvang, Stich-
ting Welzijn Castricum, Vites-
se’22, Full of Life Wellness Cen-
ter,  MEE Noordwest-Holland en 
Initiatief Dienstverlening Vita-
le 55 plussers hebben hun sa-
menwerking bekrachtigd met 
het tekenen van een intentiever-
klaring. Een handeling waar al-
le partijen naar uitzagen. De fa-
se van voorbereiding is achter de 
rug en nu kan gewerkt worden 
aan de realisatie van Multifunc-
tionele Accommodatie/Activitei-
ten op het gebied Zanderij Zuid.
Een kopie van de intentieverkla-
ring is overhandigd aan de wet-
houders Portegies en Meijer, in 
de pauze van de raadsvergade-
ring waar de voorjaarsnota cen-

traal op de agenda stond. Wet-
houder Meijer sprak  namens de 
beide wethouders zijn waarde-
ring uit voor een dergelijk initi-
atief. ‘Geweldig dat verschillende 
partijen hun handen ineen slaan 
en op zoek gaan naar synergie 
en samenwerking. Het initiatief 
heeft de volledige steun van het 
college. Een prachtig voorbeeld 
van burgerparticipatie en inno-
vatief denken’.
Niet alleen de wethouders wa-
ren positief over het initiatief. Tij-
dens de schorsingen en pau-
ze van de raadsvergaderingen is 
gesproken met een aantal ver-
tegenwoordigers van verschil-
lende politieke partijen. Ook zij 
spraken vol lof over de plannen 
en wilden graag geïnformeerd 
blijven.

Groep 3 De Klimop krijgt 
voetballes van E-tjes FCC
Castricum - De Klimopleerlin-
gen Mark Spil, Nesta Midavai-
ne, Bram Vijzelaar en Sem Oost-
hoek zijn het kloppend voetbal-
hart van groep 5. Toen de school 
een veiling organiseerde om 
geld in te zamelen voor een op-
knapbeurt van het schoolplein, 
was een idee voor een kavel 
gauw bedacht: een voetbalclinic 
voor de leerlingen van groep 3. 
Mark, Nesta, Bram en Sem spe-
len komend seizoen in de E van 
FC Castricum. Als ervaren voet-
ballers weten zij welke oefenin-
gen er nodig zijn om de voetbal-
top te bereiken. Mark en Bram 
hadden een aantal oefeningen 
bedacht, waarbij het afronden op 

doel centraal stond. Sem leerde 
op het veld van FC Castricum de 
kinderen de fijne kneepjes van 
onder andere de schaar en de 
overstap. Tijdens het door Nesta 
begeleide partijspel konden de 
leerlingen het geleerde in prak-
tijk brengen. Voor de leerlingen 
van groep 3 was de drie kwar-
tier die de clinic duurde natuur-
lijk veel te kort en ook de trai-
ners Mark, Nesta, Bram en Sem 
hadden genoten tijdens de cli-
nic. “Met deze jongens in huis 
kan het hoofd opleidingen, me-
neer Kramer, met een gerust hart 
met pensioen”, luidde de conclu-
sie van een trouwe volger van FC 
Castricum. (Foto: Han de Swart)     

Akersloot - Dinsdag 12 juli is er 
weer een doordeweekse wande-
ling bij de Akersloter Marathon 
Klub.
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg in Akersloot. Be-
langstellenden zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen 
0251-315137 of Tini Krom 0251-
312815.

Amak wandelt

Limmen - Zaterdag 9 juli wordt 
de derde wedstrijd van de com-
petitie van jeugdvisclub Sa-
men Beet gevist. Verzamelen om 
18.30 uur op het haventje.  
Een dag later is het de beurt aan 
de witvissers. Op 10 juli wordt 
er namelijk gevist in het Noord-
Hollands kanaal te Akersloot. 
Opgeven tot vrijdagavond 20.00 
uur bij Peter van der Heijdt, tel. 
072-5051056 of René Levering, 
tel. 072-5054175. Deelname kost 
3,00 euro per wedstrijd. Vertrek 
om 7.00 uur bij Albert Heijn Lim-
men.
Een week later, op zondag 17 ju-
li, wordt de tweede bootjeswed-
strijd gevist op het Overdie. Op-
geven bij Ron Droog, tel. 072-
5054009. Bij voorkeur op tijd, zo-
dat er extra boten kunnen wor-
den geregeld voor vissers zonder 
boot. Ook hier kost de deelna-
me 3,00 euro. Na afloop wordt er 
een barbecue gehouden waarbij 
de deelnemers zelf hun etens-
waar dienen mee te nemen. De 
organisatie zorgt voor een oven.
Ook de 55+-vissers vissen met 
grote regelmaat op woensdag 
hun wedstrijden. Kijk voor een 
volledig overzicht van het pro-
gramma op www.hsvlimmen.
nl of www.samenbeet.nl als het 
om jeugdvissen gaat. Verde-
re info: Peter van der Heijdt, tel. 
072-5051056 of Rob Jak, 072-
5053858 of info@hsvlimmen.nl.

Viswedstrijd 
Samen Beet

Castricum- Tijdens wedstrij-
den in Leiden op vrijdag 1 juli 
heeft AV Castricum-atleet Marc 
van Vliet het Nederlands record 
polsstokhoogspringen Masters 
55-59 jaar gebracht op 3.51 me-
ter. Het oude record dateerde uit 
2007 en was ook reeds in zijn be-
zit. 
Uitgerekend op de baan waar 
hij 45 jaar geleden met dit atle-
tiekonderdeel is begonnen over-
brugde hij deze hoogte in zijn 
tweede poging. Dat Van Vliet in 
vorm was bleek al twee weken 
geleden toen hij op dit moeilij-
ke nummer wederom Neder-
lands kampioen is geworden in 
zijn leeftijdscategorie.

Nederlands 
record voor 
Marc van Vliet

Fietstocht naar 
de transitietuin
Castricum - Op zaterdag 16 ju-
li bezoekt Transition Town Castri-
cum de transitietuin in de Boe-
kelermeer in Alkmaar. De tran-
sitietuin is ontworpen op basis 

van Permacultuur principes. Ver-
zamelen om 11.00 uur bij de bi-
bliotheek van Castricum, waarna 
men gezamenlijk naar Alkmaar 
fietst. Men dient zelf een broodje 
en drinken mee te nemen. Er zijn 
geen kosten aan de tocht ver-
bonden. Vooraf aanmelden via 
castricum.transitiontowns.nl.

Teun Rommel knikkerkampioen
Limmen/Akersloot – Vorige 
week woensdag organiseerde 
Sportservice Kennemerland een 
knikkerkampioenschap voor de 
basisschoolkinderen uit Limmen 
en Akersloot. Teun Rommel werd 
de winnaar van dit kampioen-
schap en zij mag zich een jaar 
lang knikkerkampioen van Lim-
men/Akersloot noemen.
Het knikkerkampioenschap 
werd gehouden op het school-
plein van basisschool de Pax 
Christi in Limmen. In meerdere 
poules gingen de kinderen met 
elkaar de strijd aan om een fel-
begeerde plek in de finalepoule 

te bemachtigen om zo weer een 
stapje dichter bij het winnen van 
de kampioensbeker te komen. 
In de zeer spannende finale-
wedstrijden was het uiteindelijk 
Teun Rommel die er met de eer-
ste prijs vandoor ging. De finale 
werd nipt verloren door Thomas 
Aardenburg, hij eindigde op de 
tweede plaats. De wedstrijd om 
de derde plaats werd gewonnen 
door Davey Piepers.

Foto’s van het knikkerkampi-
oenschap staan op www.sport-
servicekennemerland.nl, locatie 
Castricum.

Eerste prijs voor Anton Tromp

Castricum - De omstandig-
heden waarmee de duiven op 
de vlucht van Soissons te ma-
ken kregen waren niet gemak-
kelijk. Met een temperatuur tus-
sen de 20 tot 25 graden Celsius, 
en met een pittige wind van uit 
het noordwesten in een mooie 
blauwe bewolkte hemel kon-
den de duiven hun hokken op-
zoeken. Het was al vroeg in de 
morgen, namelijk 7.00 uur, toen 
de 100 duiven van de liefhebbers 
van de Gouden Wieken werden 
weggeschoten. En iedereen was 
van mening dat de duiven op 
hun vlucht het niet gemakkelijk 
zouden hebben. Maar toch viel 

het best wel mee. De snelheden 
van de eerst aankomende duiven 
reikten ruim de 1200 meter per 
minuut. Met gemiddeld zo’n 370 
kilometer voor de boeg, werden 
de prijzen binnen ’n goed kwar-
tiertje verdeeld. En ook de win-
naar is geen eendagsvlieg, de 2 
jarige doffer NL 09-1058931 van 
Anton Tromp was drie weken ge-
leden nog de snelste van de Pa-
rijsvlucht en nu wederom eerste 
van het concours. Nico de Graaf 
klokte de tweede duif en op de 
derde plek ziet men Sander de 
Graaf staan. De vierde liefhebber 
werd Arie Hageman die zijn col-
lega melker Cees de Wildt voor-
bleef.
Gerhard Tromp pakte de twaalf-
de duif in het klassement en 
bleef Jaap Kaandorp voor.
Laatste prijsduif werd geklokt 
door John Kool.
Aankomend weekend beginnen 
de jonge duiven vluchten.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

GAstOuDEROPvANG
Op grond van art. 10 Besluit registratie kinderopvang  maken 
Burgemeester en wethouders van Uit-geest bekend dat per 1 
september 2011 de gastouderopvang van de heer D. Schuite-
maker, Geesterweg 57, 1911 HL, Uitgeest met het registratie-
nummer 158005909 op eigen verzoek uit het Landelijk Regis-
ter Kinderopvang is verwijderd.

ORGANIsAtIEvERORDENING 2011
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest ma-
ken openbaar bekend, dat in een openbaar register is opgeno-
men, en met ingang van vandaag bij de publieksbalie in het 
gemeentehuis, Middelweg 28, Uitgeest, voor een ieder ter le-
zing is neergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten 
voor een ieder verkrijgbaar is het besluit van Burgemeester 
en Wethouders d.d. 28 juni 2011, nummer B2011.0397,  met 
betrekking tot de vaststelling van de Organisatieverordening 
2011 gemeente Uitgeest. Deze verordening is vastgesteld in 
verband met de wijziging van de organisatiestructuur van de 
gemeente Uitgeest. 
De Organisatieverordening 2011 gemeente Uitgeest treedt in 
werking met ingang van 7 juli 2011.
De organisatieverordening gemeente Uitgeest, vastgesteld bij 
besluit van 15 mei 2007 is met ingang van de datum van in-
werkingtreding van de nieuwe verordening vervallen. 
Uitgeest, 6 juli 2011. 

ONtvANGEN AANvRAAG OMGEvINGsvERGuNNING
Ontvangstdatum
04-07-2011
 OV 2011-093 De Hoop 28
  Plaatsen dakkapel
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt 
verleend.

AfGEGEvEN OMGEvINGsvERGuNNINGEN
Verzenddatum
30-06-2011
 OV 2011-081 Nabij Koppesvenstraat 7
  Plaatsen container
05-07-2011 OV 2011-065 Kruiskamplaan 89
  Aanleggen vlonder

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een 
bezwaarschrift tegen afgegeven vergunningen zijn verkrijg-
baar 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. 

vAststEllING BEstEMMINGsPlAN MEERPAD, 
uItGEEst
Burgemeester en wethouders maken ingevolge artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat het bestemmingsplan 
Meerpad op 23 juni 2011 door de gemeenteraad van Uitgeest 
is vastgesteld. 
Het plangebied ligt ter hoogte van het Meerpad en de Lange-
buurt 9–17 tot aan het water aan de achterzijde. In het be-
stemmingsplan wordt de bouw van 38 woningen met bijbeho-
rende voorzieningen planologisch mogelijk gemaakt. De wo-
ningen vervangen de huidige bedrijvigheid en het open terrein 
van de huidige locatie. 
Terinzagelegging
Het bestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende 
stukken liggen met ingang van 8 juli 2011 gedurende zes we-
ken voor een ieder ter inzage en kunnen worden ingezien bij:
• de publieksbalie van het gemeentehuis aan de
 Middelweg 28 te Uitgeest;
• de website www.ruimtelijkeplannen.nl;
• de gemeentelijke website www.uitgeest.nl. 
Tegelijkertijd met het bestemmingsplan Meerpad ligt het be-
sluit hogere waarden Wet geluidhinder Meerpad ter inzage bij 

de gemeente Uitgeest en de Milieudienst IJmond. Dit vanwege 
het wegverkeerlawaai van de rijksweg A9.

Beroep
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belang-
hebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Geen beroep kan worden inge-
steld door belanghebbenden die redelijkerwijs kunnen worden 
verweten dat zij geen zienswijze naar voren hebben gebracht 
tegen het ontwerpbestemmingsplan. Tevens kan beroep wor-
den ingesteld door belanghebbenden tegen de vastgestelde 
wijzigingen. Het instellen van beroep schorst de werking van 
het vastgestelde bestemmingsplan niet. Om de werking van 
het vastgestelde bestemmingsplan te schorsen kan tijdens de 
beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak. De werking van het bestemmingsplan wordt dan 
opgeschort totdat er een beslissing is genomen over het ver-
zoek om de voorlopige voorziening. Een voorlopige voorzie-
ning kan alleen worden getroffen indien onverwijlde spoed 
dat vereist. 

Het beroepschrift respectievelijk verzoek om voorlopige voor-
ziening dient te worden gericht aan de Afdeling respectieve-
lijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Meer in-
formatie staat op de website van de Raad van State, www.
raadvanstate.nl. Het is niet mogelijk digitaal beroep in te stel-
len. 

BEsluIt hOGERE wAARDEN wEt GEluIDhINDER 
MEERPAD

De directeur van Milieudienst IJmond maakt namens het da-
gelijkse bestuur van de Milieudienst IJmond het volgende be-
kend.

Het besluit hogere waarden Wet geluidhinder bestemmings-
plan Meerpad te Uitgeest is genomen.

Burgemeester en Wethouders van Uitgeest hebben ten behoe-
ve van het bestemmingsplan Meerpad een verzoek om vast-
stelling van hogere waar den in het kader van de Wet geluid-
hinder ingediend bij de Milieudienst IJmond. Het hogerewaar-
denbesluit heeft betrekking op wegverkeerslawaai vanwege 
de snelweg A9.
 
De bevoegdheid tot vaststelling van hogere waarden Wet ge-
luidhinder is gedelegeerd aan de Milieudienst IJmond. De di-
recteur van de Milieudienst IJmond heeft het Besluit hogere 
waarden Wet geluidhinder ten behoeve van bestemmingsplan 
Meerpad genomen. 

terinzagelegging
Het ontwerpbesluit met betrekking tot de hogere waarden 
heeft vanaf 24 december 2010 gedurende zes weken ter visie 
gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend bij 
de Milieudienst IJmond.

Beroep
Het besluit met de daarop betrekking hebbende stukken ligt 
vanaf 8 juli 2011 gedurende zes weken op werkdagen van 
9.00 tot 17.00 ter inzage bij de Milieudienst IJmond, Wijcker-
molen 2 te Beverwijk en van maandag t/m donderdag van 
9.00 uur tot 17.00 uur en vrijdag van 09.00 t/m 12.00 uur 
bij de receptie van het gemeentehuis van Uitgeest aan de Mid-
delweg 28 te Uitgeest. Tegelijkertijd met het besluit hogere 
waarden Wet geluidhinder Meerpad ligt het bestemmingsplan 
Meerpad ter inzage.

Binnen de bovenstaande termijn kunnen belanghebbenden 
beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag, onder 
vermelding van “Besluit hogere waarden Wet geluidhinder be-
stemmingsplan Meerpad Uitgeest”.
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Planning bouw woningen dit najaar

Nieuwe wijk HMS sluit 
mooi aan op oude dorp 
Uitgeest - Wie op de Provinci-
aleweg rijdt ziet hopen zand en 
een kale vlakte op de plek waar 
eens De Hollandse Melksui-
kerfabriek (HMS) stond. Die is 
het afgelopen najaar gesloopt. 
Er voor in de plaats komen 141 
woningen. De projectontwikke-
laar en aannemer Thunnissen 
uit Heemstede gaat er 51 ruime 
eensgezinswoningen bouwen  
en twintig luxe appartemen-
ten. Kennemer Wonen is een sa-
menwerkingsverband aange-
gaan met Thunnissen en bouwt  
29 driekamerappartementen in 
de sociale verhuur en veertien 
koopgarantwoningen. De ver-
wachting is dat dit najaar met de 
bouw wordt gestart. Wethouder 

Piet Linnartz van Uitgeest: “Je 
hebt geen idee wat er zich alle-
maal onder de grond afspeelt. Je 
ziet een veelvoud aan leidingen 
en dan de riolering. Bodemsane-
ring heeft reeds plaats gevonden 
en er is niets afwijkends gevon-
den.” Momenteel is men bezig 
met het omleggen van de Pro-
vincialeweg tegen de spoorlijn 
aan. Linnartz: “We hebben een-
voudigweg een grondruil toege-
past. Wat van de provincie was 
werd grond van de gemeente en 
grond die van de gemeente was, 
wordt nu eigendom van de pro-
vincie. Er ontstaat op die manier 
een gebied dat prachtig aansluit 
bij het woongebied van De Terp. 
De voorbereidingen voor de om-

legging zijn in volle gang.” De 
nieuwe wijk sluit aan op het ou-
de dorp. 

Speels karakter
Linnartz: “Als eerste hebben wij 
veel gepraat met de bewoners 
van De Roosmalenstraat. Ten-
slotte zijn zij de eerstbelangheb-
benden. Zij zijn nu tevreden met 
de huidige situatie. Wij hebben 
veel overgelaten aan Thunnis-
sen, maar hebben wat de uitvoe-
ring betreft toch wel degelijk in-
vloed gehad. Zo hebben wij bij-
voorbeeld bij de eensgezinswo-
ningen gezorgd dat het geheel 
een speels karakter krijgt. Bij de-
ze eensgezinswoningen zie je 
veel variatie, variërend in woon-

Een totaaloverzicht van het gehele complex van 141 woningen in de 
nieuwe HMS wijk.

Met Savannah naar de sauna...
Uitgeest - Savannah uit groep 
8c van basisschool de Wissel 
vindt het jammer dat er zo weinig 
kinderen naar de sauna gaan. 
“Want het zo lekker en heel goed 

voor je!” Daarom besloot ze er  
een presentatie over te maken. 

Sauna de Waterakkers vond dit 
een leuk initiatief en gaf een 

Bobs wordt Club Bobby’s
Uitgeest - De directie van Bob’s 
Party Palace wil de horeca in het 
Uitgeester partycentrum verder 
aanpassen aan de nieuwe wen-
sen van uitgaand Nederland. Al-
lereerst werd café de Ouwe Neel 
gerealiseerd. Vervolgens werd 
het à la carte restaurant on-
der handen genomen en voor-
zien van een glazen uitbouw en 
een nieuwe inrichting. Bob’s Par-
ty Palace gaat zich na de zomer 
meer richten op grotere evene-
menten en bedrijfsfeesten. Om 

dat ook op de zaterdagavond 
mogelijk te maken, verdwijnt de 
reguliere zaterdagavonddisco uit 
de grote zaal. De zaterdagavond-
stappers kunnen dan voortaan 
terecht in Club Bobby’s. 
Discotheek Bobs blijft geopend 
voor de traditionele feesten. Ook 
wil de directie het ongebruikte 
deel van het grote parkeerterrein 
rondom het pand langs de A9 
ontwikkelen. Zij is met diverse 
partijen in onderhandeling be-
treffende de exploitatie hiervan. 

Uitgeest - Op zondag 10 juli is 
er tussen 9.00 uur en 15.30 uur 
weer een Uitgeester Kofferbak-

Kofferbakmarkt

Frank Rodenburg pakt 
zijn zesde overwinning
Uitgeest - Met afgelopen week-
end eens prachtig duivenweer 
werd zaterdag de vijfde mid-
fondvlucht vervlogen vanuit 
Soissons met een afstand van 
369 km. Aantal deelnemers was 
dertien en het aantal ingekorfde 
duiven was 145. 

Met een zwakke westnoordwes-

tenwind maakte de eerste duif 
een snelheid van 1211.559 mtr 
per minuut (ruim 72 km per uur). 
Winnaar in de vereniging werd 
Frank Rodenburg die hiermee 
zijn zesde overwinning van dit 
seizoen pakte. 

Uitslag wedvlucht oude duiven 
Midfond luidt:  1-4-8-24-25e 

Frank Rodenburg,  2-3-11-12-
17-21-27-29-30-35e, combinatie 
Kerssens-Krom en 5-9-28e Dut-
ch Day Racers. De taart ging dit 
keer naar Gerard Twaalfhoven. 
Met een achtste plaats tegen 
1186 duiven was Frank Roden-
burg ook goed vertegenwoor-
digd in het Rayon B. 

Komende zaterdag is de start 
van de eerste jonge duivenvlucht 
vanuit St. Job in ’t Goor (134 km) 
en de vijfde dagfondvlucht van-
uit Tours (620 km). 

Uitgeest - Afgelopen woensdag 
werd door volleybalvereniging 
Voluit het jaarlijkse Adrie de Nijs 
scholenvolleybaltoernooi geor-
ganiseerd. Maar liefst 49 teams 
uit de groepen 4 tot en met 8 van 
de basisscholen uit Uitgeest de-

den aan dit toernooi mee. Het 
toernooi is gewonnen door De 
Smashers die in een spannende 
finale nipt wonnen van Kornak 1. 
Het scholenbord gaat voor het 
tweede opeenvolgende jaar naar 
De Wissel. 

oppervlakte van 110 tot 150 m2. 
Al deze woningen hebben een 
voor- en een achtertuin op het 
zuiden, sommige zijn zelfs der-
tien meter diep. De mensen kun-
nen ook zelf diverse veranderin-
gen aanbrengen zoals dubbele 
openslaande deuren of twee ex-
tra dakkapellen. Dit soort wonin-
gen heeft een ruime woonkamer 
met open keuken, drie slaapka-
mers en een badkamer.”

De appartementen worden ‘De 
Korenmolen’ genoemd. Het ap-
partementencomplex is klein-

schalig van opzet. Onder het ge-
bouw komt voor de meeste be-
woners parkeergelegenheid. De-
ze vaste parkeerplaats behoeft 
niet nog eens extra gekocht te 
worden. De appartementen heb-
ben diverse indelingen en afme-
tingen van circa 90 m2 tot 130 
m2 woonoppervlakte. Elk appar-
tement heeft een goed gesitu-
eerd balkon met veel privacy. Op 
de informatieavond die werd ge-
houden was de belangstelling 
groot. Er is die avond voor het 
totale plan voor 75% aan opties 
genoteerd. 

Smashers zijn kampioen

markt op de parkeerplaats bij 
Bob’s Party Palace. Meer infor-
matie voor deelnemers is te vin-
den op www. kofferbakmarkt.
com.

rondleiding aan de toekomsti-
ge klanten. Want Savannah is in 
haar opzet geslaagd; haar klas-
genootjes vonden de sauna leuk, 
erg leuk.

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL   

DRIE WEKEN OP DE FRANSE TOER !!
Sportief genieten van de renners, en onze speciale touraanbieding....

T/m 23 juli dagelijks:

TOUR DE FRANCE CROISSANTS
verrukkelijk.... 3 + 1 GRATIS VOOR € 2,50 !!
Dit weekend:

BAVAROIS TOUR-DE-FRANCE TAARTJE
zo lekker..... van €5,95 nu € 5,25 !!

www.bakkerijputter.nl

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426
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Veel sociale activiteiten door 
leerlingen Clusius College
Castricum - In de week van 4 
juli gaan de leerlingen van klas-
sen 3 Gemengde Leerweg van 
het Clusius College Castricum 
een heleboel sociale activiteit 
verrichten in de gemeenten Cas-
tricum en Uitgeest.
Bij de gemeente Castricum gaan 
diverse groepen bij de groen-
voorziening Castricum, Limmen 
en Akersloot aan de slag. Zij mo-
gen met de groenploeg mee om 
werkzaamheden te doen in de 
plantsoenen en onderhoud ple-

gen aan de sportvelden. Er gaat 
ook een ploeg naar de Schulp-
stet om te assisteren bij het af-
valdepot. Vier leerlingen gaan 
werken bij de bodedienst op het 
gemeentehuis. Bij Dijk en Duin 
gaat een groep leerlingen de tui-
nen verzorgen en een wandel-
route uittesten in het bos; daar-
na wordt er een verslag van ge-
maakt. Als onderdeel van de 
Franse week die wordt georgani-
seerd bij de Viva-zorggroep gaan 
een aantal leerlingen bij de Sant-

mark ouderen begeleiden bij jeu 
de boules en midgetgolven.
In Akersloot bij Strammerzoom 
zullen een aantal leerlingen de 
tuin onderhouden en de meu-
bels schoonmaken en klaarzet-
ten. Na afloop gaan ze dineren 
met de bewoners.
In Uitgeest gaat een groep leer-
lingen met de ouderen naar de 
kermis waar ze oliebollen en ijs 
gaan eten. Voordat ze op pad 
gaan krijgen ze een rolstoelin-
structie van de verzorging.
Het is elk jaar een hele organisa-
tie om alle leerlingen een plaats 
te geven maar deze activiteiten 
zijn wel erg leerzaam en zinvol 
voor de leerlingen.

Leerlingen Clusius College 
doen ervaring op in Brighton
Castricum - Zondag 19 juni 
vertrok een groep leerlingen van 
het Clusius College Castricum 
naar Brighton in Zuid-Engeland 
om daar een week mee te draai-
en met een Groenschool. De-
ze school, het bekende Plump-
ton College, was gastheer en liet 
de kinderen  kennismaken met 
het onderwijs daar. Op deze wij-
ze kunnen de leerlingen de ver-

schillen op onderwijsgebied zelf 
ervaren. Het is ook is het een ge-
weldige kans hun Engels op te 
vijzelen.
De reis is betaald met geld dat 
beschikbaar is om aan interna-
tionalisering deel te nemen. Dat 
staat hoog in het vaandel van het 
Clusius College Castricum. Ook  
KPMG staat achter het doel van 
deze reis en steunt deze even-

Castricum - Op donderdagmid-
dag controleerde de politie tus-
sen 15.00 en 17.30 uur bromfiet-
sen op de Puikman in Castri-
cum. In totaal moesten 36 brom- 
en snorfietsen op de rollentest-
bank. Dertien bleken er te zijn 

Bromfietscontrole

Facelift tribune FC Castricum
Castricum - Een nieuwe mijlpaal voor FC Castricum. Annemiek en 
Jan de Nijs poseren op de tribune met het eerste stoeltje. De afgelo-
pen weken heeft de tribune van FC Castricum een verfrissende face-
lift ondergaan. De oude banken werden verwijderd en vervangen door 
200 luxe kuipstoeltjes in het blauw en het wit. Natuurlijk waren de 
‘Medewerkers van het Jaar’ gekozen om de eerste stoel te bevesti-
gen. ”Het ziet er geweldig uit en het zit nog lekkerder”, spraken An-
nemiek en Jan in koor. “De vele supporters van FC Castricum zitten 
de komende jaren prinsheerlijk.” Waarna diverse medewerkers in re-
cordtijd de 200 kuipstoeltjes op de tribune bevestigden en er weer 
een nieuw hoofdstuk in de prille clubhistorie werd bijgeschreven. (Fo-
to: Han de Swart) 

Spetterende show Dos jazzdance
Castricum - Afgelopen zon-
dag trad de afdeling jazzdan-
ce van Dos op in het Kennemer-
theater te Beverwijk met ‘de Ma-
gische Wereld van Harry Potter’.  
Circa 150 kinderen in de leef-
tijd van 4-18+, bijgestaan door 
zes hoofdrolspelers dansten en 
speelden het verhaal van Harry 
en zijn vrienden Ron en Herme-
lien en de strijd tegen het kwaad. 
In deze twee uur durende show 
stond elk kind minimaal twee 
keer op het podium met kleurige 
schmink en kleding die speciaal 
voor deze show werd gemaakt.  
Ingenieuze decors zorgden voor 
een mooi plaatje en de professi-
onele belichting maakte het ge-
heel af. De show was het bekij-
ken waard deels door de spec-
taculaire dansen van de oudere 
meiden maar de jongste leden 
dansend als uiltjes, slangen of 
kleine Harry Pottertjes maakten 
vertedering los.
Een show in een echt theater is 
voor een amateurvereniging een 
kostbare aangelegenheid en zou 
niet hebben kunnen plaatsvin-
den zonder sponsoring en hulp. 

opgevoerd, waarbij in drie geval-
len het kentekenbewijs werd in-
gevorderd. Hoogste snelheid bij 
de bromfietsen was op de rol-
lentestbank 75 km/u, bij de snor-
fietsen 58 km/u. Ook werden er 
bekeuringen uitgeschreven voor 
het rijden zonder rijbewijs en rij-
den zonder helm. 

Volle maan klankmeditatie 
Castricum - Op 15 juli is er een 
klankmeditatie in het Witte Kerk-
je op het terrein van Dijk en Duin. 
De klankmeditatie wordt samen 
afgesloten met een klankcirkel. 
Aanvang 20.00 uur. 

Lamoraal van Egmont ‘in concert’ 
Egmond - Woensdagavond 13 
juli geeft fanfareorkest ‘ Lamo-
raal van Egmont’ een  concert 
tijdens de avondbraderie in de 
oud-katholieke Ste. Agneskerk 
aan de Voorstraat.
Het orkest staat onder leiding 
van haar dirigent Michael de 
Graaf en biedt een programma 
waar ‘elck wat wils’ aan z’n  trek-

ken komt. Ze spelen werken van 
Broadbent, een March, bekend 
geworden door zijn Brigthious 
and Rastrid Band. 
Philip Sparke, Hym of the high-
lands; Benjamin Yeo, een Singa-
porees As the moon whispers; 
het Utopia van Jacob de Haan. 
(die ook werkt onder de naam 
Dizzy Stratford en Tony Jabovs-

ky). Verder hoort men werk van 
Lovatt Cooper, When eagles sing 
en van de beroemdheid Andrew 
Lloyd Wbber, Amigos para siem-
pre.
Het concert begint om 20.00 uur. 
De toegang is gratis, na afloop 
is er een openschaalcollecte ter 
ondersteunig van het orkest en 
de bestrijding van de onkosten.

Deelnemers dienen zelf een mat-
je, iets om toe te dekken en even-
tueel een kussentje mee te ne-
men. Voor informatie en opgave: 
Joke Welboren, tel. 06-36155637 
of www.sakagaweea.nl. 

eens met een financiële bijdra-
ge. Daardoor betalen de leerlin-
gen maar een kleine bijdrage.

De leerlingen logeerden in 
Brighton in een eenvoudig hos-
tel even buiten het centrum. In 
kleine groepjes zijn de leerlingen 
met Engelse kinderen met tuin-
onderhoud aan de gang gegaan, 
hebben ze agrarische produc-
ten verwerkt, dieren verzorgd en 
ook op sportief gebied hebben 
de nodige ‘interlands’ plaatsge-
vonden. Aan het culturele aspect 
werd veel aandacht besteed. 



Bezoeken en reageren

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

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

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

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

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

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

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

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

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

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

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

geluidshinder sChiPhol
BAS 
(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):
www.bezoekbas.nl
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agenda raadsPlein 30 juni 2011
Tijd Onderwerp
 Raadscarrousel	
19:30-20.00 Bestemmingsplan twee pannavelden Augustinusschool te Castricum
19:30-20:30 Bespreken fasedocument “ruimtelijk kader Heer Derckplantsoen Akersloot” 
 en voorstel tot instemmen met schetsontwerp.
20:00-20:30 Resultaten pilot digitalisering
20:30-21:15 Motie De VrijeLijst inzake op te stellen accommodatienota in relatie tot vastgestelde kaders Kultuurhuis
20:30-21:00 Wijziging Welstandsnota op het punt van sneltoetscriteria*

	 Raadsvergadering
v.a. 21:30 Besluitvorming over:
 - Motie GroenLinks, PvdA, GDB inzake Kadernota Strand
 - Nota Weerstandsvermogen
 - Nota Reserves en Voorzieningen
 - Wijziging Nota grondprijzen op het onderdeel snippergroen
 - Rapport rekenkamer inhuur externen
 - Bestemmingsplan twee pannavelden Augustinusschool (ovb uitkomsten carrousel)
 - Resultaten pilot digitalisering (ovb uitkomsten carrousel)
 - Wijziging Welstandsnota op punt van sneltoetscriteria (ovb uitkomsten carrousel)

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

agenda raadsaCtiviteiten 7 juli 2011
19:30-20:30 Presentatie over instellen Ondernemersfonds obv reclamebelasting
20:30-21:30 Slotbijeenkomst Pilot digitalisering
20:30-21:15 Presentatie m.b.t. project Schulpvaart
21:30-23:00 Presentaties diverse ruimtelijke projecten:
  - Heer Derckplantsoen te Akersloot (21:30-22:30)
  - Boogerdlaan te Limmen (22:30-23:00)

nieuwste gemeentegids in aantocht

Beloning voor tip brandstichting akersloot

De nieuwste officiële gemeentegids van 
Castricum (2011-2012) kunt u vanaf 
volgende week in uw brievenbus ver-
wachten. Net als vorig jaar bevat de gids 
ook het Burgerjaarverslag. Ditmaal sluit 
het fotografische werk aan bij de promo-
tiefilm ‘Heerlijkheid Castricum in beeld’. 

De vertrouwde schat aan praktische ge-
gevens over instellingen, organisaties 
en de gemeente zelf zijn weer geheel 
geactualiseerd. U treft er ook weer de 
extra katernen met sport-, cultuur- en 
sociale informatie aan, hoewel dit jaar in 
een iets minder ruime opzet. Wederom 
ontbreken ook het afvalophaaloverzicht 
– van belang voor elke burger – en de 
plattegronden van alle Castricumse ker-

nen niet. Ditmaal kunt u ook het Burger-
jaarverslag 2010 in de gids lezen. In dit 
verslag geeft voormalig burgemeester 
Emmens een beeld van hoe het de ge-
meente vorig jaar verging op het gebied 
van burgerparticipatie, dienstverlening, 
klachten, bezwaren en veiligheid. Alle 
informatie die in de gids is opgenomen 
wordt binnenkort bovendien digitaal 
beschikbaar gesteld via www.castricum.
nl (klik op de centrale foto), inclusief 
plattegrond-details van elke vermelde 
organisatie. Uitgever FMR-Producties 
staat garant voor de on-line actualisatie 
van deze digitale informatie gedurende 
het hele jaar. Dat gebeurt sinds kort op 
een nog gebruikersvriendelijker manier, 
ook voor mobiel gebruik. De gemeente 

Castricum verzorgde de inhoud van de 
gemeentepagina’s, het sportkatern, het 
cultuur- en sociale katern en het Burger-
jaarverslag; de uitgever zorgde voor de 
overige informatie. De A4-formaat gids 
wordt in de tweede helft van juli in de 
gehele gemeente huis-aan-huis bezorgd 
door een externe verspreiddienst.  Er 
wordt alleen niet bezorgd bij die adres-
sen, waar de bewoners via een sticker 
hebben aangegeven geen ongeadres-
seerd reclamedrukwerk te willen ontvan-
gen (ja/nee of nee/nee sticker). Bewo-
ners op deze adressen kunnen de gids 
afhalen bij de receptie van de gemeen-
telijke locatie in Limmen (Zonnedauw 
4) en bij de bibliotheken in Castricum,  
Limmen en Akersloot. 

De politie en gemeente Castricum zijn op 
zoek naar de daders van een brandstich-
ting van een speeltoestel in Akersloot. De 
gemeente looft een beloning uit aan de-
gene die met concrete informatie komt. 
In de nacht van 11 juni 2011 omstreeks 
1:30 uur is het speeltoestel op de hoek 
Dorpsstraat en Koningsweg in brand ge-

stoken. Op dezelfde plek is een gesmol-
ten fles waar wasbenzine in heeft geze-
ten, gevonden. De politie heeft sterke 
aanwijzingen dat de daders bekend zijn 
bij een grotere groep mensen. Daarom 
wordt iedereen die over concrete infor-
matie beschikt, verzocht om contact op 
te nemen met de politie (tel. 0900-8844) 

of de buurtregisseur van de gemeente 
René Munsterman (tel. 06-19429656). 
Ook kunt u anoniem informatie door-
geven via Meld Misdaad Anoniem (tel. 
0800-7000). De gemeente looft een  
beloning van 250 euro uit voor de tip of 
tips die leiden tot de oplossing van de 
zaak.
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AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot 
bouwzaken dient u vooraf een afspraak te maken via 
tel. (0251) 661 122.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-
dure van toepassing is, ontvangen. Deze kennisge-
ving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
280611 Visweg 87 in Limmen
 Het verwijderen van asbesthoudende 
 gevelplaten
 Uitgeesterweg 2b in Limmen
 Het realiseren van een in-/uitrit
 Burgemeester Mooijstraat 14 in Castricum
 Het vervangen van een gevelpui
010711 Oosterbuurt 2 in Castricum
 Het verbouwen van een boerderij
020711 Geversweg 9 in Castricum
 Het uitbreiden van het woonhuis en 
 bedrijfsgebouw
030711 Hyacintenveld 31 in Castricum
 Het vervangen en vergroten van de 
 dakkapel
040711 Jan Miessenlaan 1 in Castricum
 Het wijzigen van de kapberg/berging

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verlengingsbesluiten genomen waarbij de termijn van 
behandeling wordt verlengd met maximaal 6 weken. 
300611 Eerste Groenelaan 88 in Castricum
 Het bouwen van een basisschool met 
 15 appartementen

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
240611 Waterzijde 1 in Akersloot
 Het gedeeltelijk renoveren van het dak
290611 Prinses Marijkestraat 8 in Castricum
 Het plaatsen van dakkapellen
 Prinses Marijkestraat 6 in Castricum
 Het plaatsen van dakkapellen
 Henri Schuytstraat 15 in Castricum
 Het renoveren en uitbreiden van de woning
 Eerste Groenelaan 6 in Castricum
 Het uitbreiden van het bestaande zomerhuis
 Keizerskroon 5 in Limmen
 Het plaatsen van een dakopbouw op de 
 garage/berging
300611 Lindenlaan 67 in Castricum
 Het uitbreiden van de woning aan de 
 voorzijde

Ontheffingen artikel 3.23 Wet ruimtelijke ordening
010711 Schoollaan 17 in Limmen
 Het wijzigen van gebruik van de berging/
 hobbyruimte in Bed & Breakfast

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag 
van verzending schriftelijk en gemotiveerd in be-
roep gaan bij de Rechtbank in Alkmaar. Het adres 
is: Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 
251, 1800 BG Alkmaar. Voor het beroepschrift is grif-
fierecht verschuldigd. Na indiening van het beroep-
schrift ontvangt u een acceptgiro van de Griffie van 
de Rechtbank.

horecAvergunningen
090611 Restaurant Heeren van Backum
 Drank- en horeca vergunning en exploitatie/
 terras-vergunning voor het perceel aan de 
 Dorpsstraat  35c te Castricum
160611 Snackenzo
 Exploitatievergunning voor het uitoefenen 
 van een horecabedrijf Snackbar Snackenzo 
 aan de Dorpsstraat 39 te Castricum

APv-vergunningen
140611 C.C.F. Zijp-Bos
 Evenementen vergunning voor het houden 
 van een straatfeest op de Willem 
 Lodewijkstraat te Castricum op 16/07/2011
270611 KPN B.V.
 Tijdelijke kleine informatiebalie op verschil- 
 lende data en diverse lokaties in Castricum
300611 Strandpaviljoen de Deining
 Kennisgeving incidentele festiviteit 
 Zeeweg 70 op 10 juli 2011
 Manege Reuring op Stal
 Verlening evenementevergunning voor  
 open dag/braderie op het terrein van 
 manege Reuring op Stal, Polderdijk 2 op 
 zondag 3 juli 2011 van 12.00 uur tot 
 17.00 uur
 Winkeliersvereniging Bakkerspleintje
 Verlening evenementenvergunning voor 
 1-jarig bestaan Bakkerspleintje op 2 juli 
 2011 van 12.00 uur tot 17.30 uur
 Muziekvereniging Emergo
 Verlening evenementenvergunning voor 
 openlucht concert 9/7/2011 op de Brink 
 te Castricum van 19.00 tot 21.30 uur
 Stichting Sociaal Carnaval
 Verlening evenementenvergunning voor 
 Sociaal Carnaval 2012 op 9/2/2012 tot en 
 met 12/2/2012
 Café de Balustrade
 Verlening evenementenvergunning voor 
 muziekevenement 10/07/2011 
 van 17.00 uur tot en met 22.30 uur
 Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland
 Verlening evenementenvergunning voor 
 een straattheaterdag op 27/07/2011 
 van 14.00 tot 21.00 uur
 Bonhoeffercollege
 Verlening evenementenvergunning voor 
 vliegerproject H3 op 23/9/2011 
 van 10.00 uur tot 15.00 uur

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

Wijziging verordening oP de 
Auditcommissie
De gemeenteraad van Castricum maakt op grond  
van artikel 139 Gemeentewet bekend dat hij in zijn 
vergadering van 23 juni 2011 een wijziging heeft 
vastgesteld op de Verordening op de Auditcommis-
sie gemeente Castricum. In de verordening worden 
de taken, bevoegdheden, samenstelling en werk-
wijze van de Auditcommissie geregeld. De wijziging 
betreft de uitbreiding van de taken en van het aantal 
leden van de auditcommissie. De Verordening op de 
Auditcommissie ligt vanaf vandaag 12 weken voor 
een ieder ter inzage bij de informatiebalie van  locatie 
Limmen. Voor meer informatie mw. L. van Heezik tel. 
(0251) 661 370.

verordening leerlingenver-
voer 2011
Het college van de gemeente Castricum maakt op 
grond van artikel 139 Gemeentewet bekend dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 23 juni 2011 
de Verordening leerlingenvervoer heeft vastgesteld, 
onder gelijktijdige intrekking van de Verordening 
leerlingenvervoer zoals vastgesteld op 21 juni 2007. 
In de Verordening Leerlingenvervoer zijn de regels 
voor het aanvragen en toekennen van leerlingenver-
voer vastgelegd.
De Verordening Leerlingenvervoer treedt in werking 
op 7 juli 2011. De verordening ligt voor een ieder 
ter inzage bij de informatiebalie in de gemeentelijke 
locatie aan Zonnedauw 4, te Limmen. Voor meer in-
formatie mw. A. van Urk, tel. (0251) 661 313 (ma/
wo/vr). en mw. V. Massée, tel. (0251) 661 296 (di/
do en wo-ochtend).

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

Castricum, 6 juli 2011
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