
Zeeweg 189-191      1971 HB IJmuiden      Tel. 0255-520456      Fax 0255-518875 8 juli 2009 13

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

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
®

Uitgeest - Op 2 juli hield de po-
litie tussen 8.30 en 11.30 uur een 
snelheidscontrole op de Provin-
cialeweg. Van de 2.875 passan-
ten reden 56 bestuurders sneller 
dan de toegestane 80 km/u. 

De hoogst gemeten snelheid 
was 164 km/u. De bekeuringen 
liggen binnenkort op de deur-
mat.

Met 164 km/u over 
de Provincialeweg 

Veertigste Langemeertoernooi 
met recordaantal inschrijvingen 

Uitgeest - Het veertigste Lange-
meer Dubbeltoernooi kende dit 
jaar een recordaantal inschrijvin-
gen. Bovendien zat het weer mee 
en kwam er veel publiek af op 
het sportieve evenement. Het ju-
bileum is gevierd met een gezel-
lig feest en een loterij. 
Enige minpuntje was dat de or-
ganisatie genoodzaakt was een 
aantal wedstrijden in Sporthal 
De Zien te laten spelen, vanwe-
ge de vele deelnemers. 
“Hier waren we als organisa-
tie niet blij mee, maar de ma-
nier waarop dit werd opgeno-
men door de spelers die binnen 
hebben gespeeld was van grote 
klasse! Mede dankzij de bijdra-
gen van onze sponsors kunnen 
we terugkijken op een zeer suc-
cesvol toernooi.” 

Smet op kermispret

Getuigen van steek-
partij kermis gezocht 
Uitgeest - In de nacht van za-
terdag op zondag kreeg de poli-
tie omstreeks 4.20 uur een mel-
ding dat er een vechtpartij was 
op het kermisterrein aan de Dok-
ter Brugmanstraat. 

Op het terrein troffen zij twee 
mannen, waarvan er een diver-
se steekwonden had. Het slacht-
offer, een 26-jarige inwoner van 
Heemskerk, liep samen met 

De commissie van het Langemeertoernooi is heel tevreden over het verloop van de veertigste editie. 
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Een zware operatie. 
En hoe dan verder?

Door de samenwerking tussen ViVa! Zorggroep en het 
Rode Kruis Ziekenhuis is dat goed geregeld. Lees het artikel 

en de informatie verderop in deze krant.

ViVa! Zorggroep

Z o r g g r o e p  I J m o n d

ZGIJ

Uitgeest - De politie hield op 
zaterdag 4 juli omstreeks 23.30 
uur op de Westerwerf twee graf-
fitispuiters aan. 

Het tweetal, 19 en 17 jaar oud 
en afkomstig uit Purmerend, was 
door beveiligers van een hore-
cagelegenheid betrapt en vast-
gehouden in afwachting van de 
politie. 
Agenten hielden het tweetal aan 
voor vernieling. Zij zijn overge-
bracht naar een politiebureau en 
ingesloten voor verhoor.

Graffitispuiters
aangehouden

vrienden toen zij werden uitge-
scholden door een groepje. Toen 
de Heemskerker vroeg of dit nou 
nodig was, kwam de groep in ac-
tie en omsingelde hem. Hij kreeg 
diverse klappen en trappen. 
Daarnaast werd een stekende 
beweging naar hem gemaakt, 
waarna de man wist te vluchten. 
Het slachtoffer bleek enkele ke-
ren gestoken te zijn en was ge-
wond geraakt aan zijn schouder. 
Hij is door ambulancepersoneel 
overgebracht naar een zieken-
huis. Twee van de verdachten, 
blanke jongemannen van onge-
veer 20 jaar oud, droegen een 
pet, een van hen had een stevig 
postuur. 
Getuigen worden verzocht zich 
te melden bij de politie via 0900-
8844.
De kermis is verder zonder noe-
menswaardige incidenten verlo-
pen en was ouderwets gezellig.

ELKE WEEK

HUIS-AAN-HUIS

IN UItgEESt
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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
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl
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Dinsdag voor 12.00 uur:
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06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
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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 Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.Vakantiegasten Castricum

Degenen die tijdelijk in Castricum verblijven worden verzocht zich voor 
medische hulp te wenden tot de praktijk van huisarts A. Leemhuis, Dor-
camp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote 
campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
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.
Dierenkliniek Geesterduin, 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, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
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.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Boekvertelling bij de 
Zondagmiddagsociëteit
Castricum - Zondagmiddag 12 
juli is er in de foyer van Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage een 
boekvertelling door Etty Steen-
stra over ‘Mevrouw mijn moe-
der’ van Yvonne Keuls. Met het 
verhaal over deze laatste Indi-
sche oma heeft Yvonne Keuls 
een monument opgericht, niet 
alleen voor haar eigen  moeder, 
maar ook voor een hele genera-
tie oersterke Indische vrouwen 
die hun mannen tientallen ja-
ren overleefden. Een generatie 
die hiermee voorgoed verloren 
is gegaan. Tien jaar na de dood 
van haar moeder publiceer-
de Yvonne Keuls het boek ‘Me-
vrouw mijn moeder’. Alles in het 
leven van haar moeder was half: 

ze was half Indisch, half Neder-
lands. Ze werd 96 jaar. De eer-
ste helft van haar leven (48 jaar) 
bracht zij door in Nederlands In-
dië, de andere helft in Neder-
land. Haar geboorteland heeft 
ze nooit teruggezien. Ze kreeg 
vier kinderen, twee jongens en 
twee meisjes. De muzikale om-
lijsting is in handen van Jan van 
der Schaaf. Zondagmiddagsoci-
eteit wordt gehouden van 14.00 
tot 16.00 uur in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 5 in Castricum. De toegang 
is 3,00 euro.Voor meer informa-
tie of het regelen van vervoer 
kan men bellen (tot en met 9 juli) 
naar Stichting Welzijn, telefoon-
nummer: 0251- 65 65 62.

Safarireis door het oerwoud
Castricum - In de bibliothe-
ken in Castricum, Akersloot en 
Limmen kunnen kinderen deel-
nemen aan een echte safari-
reis door het oerwoud. Kinderen 
kunnen genieten van een beren-
jacht, beestachtige tekeningen 
maken, een safaricocktail drin-
ken en nog veel meer. Wie gaat 
mee met de safaribus? 
De activiteit ‘Op safari’ wordt op 

dinsdag 14 juli in Castricum, op 
donderdag 16 juli in Akersloot 
en op donderdag 23 juli in Lim-
men georganiseerd van 14.00 tot 
15.30 uur voor kinderen in de 
leeftijd van vier tot en met zes 
jaar. De kosten bedragen 2,50 
euro.
Opgeven kan digitaal bij de 
Stichting Welzijn Castricum: 
www.welzijncastricum.nl.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Hogeweg Limmen: bruinbeige 
poes, witte buik, voor lichtbei-
ge sokjes, roze bandje met ko-

Gevonden en
vermiste dieren

kertje, 8 maanden, Deux. Pagen-
laan/Visweg Limmen: grijscyper-
se kater, witte bef, 4 witte sokjes, 
ongecastreerd, 1 jr, Sip. Pageveld 
Limmen: zwart/wit poesje wit om 
neus, witte keel en borst, 3 witte 
poten, linksvoor wit voetje, klein, 
3 jr, Moppie.

Gevonden:
Schoutenbosch Castricum: rode 
kater. Poelven Bakkum: zwart/
wit hangoorkonijntje. Midden-
weg Limmen: roodwangschiild-
pad, ca. 20 cm. Van Oldenbarne-
veldtweg Bakkum: roodcyperse 
kat, schuw, slechte vacht, geha-
vende snoet. 

Afscheid van juf Joke
Akersloot - Op 2 juli heeft juf Joke afscheid genomen van peuter-
speelzaal de Peuterbeuk, nadat zij zelf heeft besloten om na bijna 38 
jaar te stoppen met haar ‘werk’. Werken was het niet voor Joke, het 
was meer een hobby. Enthousiast en vol energie heeft Joke zich van 
het begin af aan ingezet voor de Peuterbeuk. Haar laatste ochtend als 
juf wilde zij op eigen wijze afscheid nemen van haar groep peuters. 
Peuters, collega’s, ouders, bekenden en het bestuur hadden meerdere 
verrassingen voor haar. Ook burgemeester Emmens-Knol en wethou-
der Hes zijn nog langs geweest om haar te bedanken. 
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Programma 9 juli t/m 15 juli 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur 
“Harry Potter 6”
donderdag 14.00 uur 

vrijdag 13.00 uur 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 13.00 uur 
“Ice Age 3D” (NL)
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 
zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur

“Ice Age 3D” (OV)
donderdag 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“The Young Victoria”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
“Angels & Demons” 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag 20.00 uur 

“Coco avant Chanel” 
donderdag 14.00 uur 

vrijdag 13.00 uur 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 13.00 uur 
“Het geheim van Mega Mindy”

Drama The Young Victoria
Drama over de jonge Queen Vic-
toria die moeite heeft om zich 
aan te passen aan het Britse 
hof totdat ze Prins Albert ont-
moet. De jonge koningin Victo-
ria (Emily Blunt) heeft moeite om 
zich aan te passen aan de stren-
ge etiquette van het Britse hof 
en haar overbezorgde moeder. 
Daarnaast zijn er zoveel andere 
taken die haar aandacht vragen 
dat haar vrijheid ernstig te lijden 
heeft. Met de komst van de Duit-
se prins Albert (Rupert Friend) 
lijkt dat echter allemaal anders te 
worden. Onverwacht ontstaat er 
een hechte vriendschap tussen 
hen, die uitbloeit tot een intense 
en evenwichtige liefde voor el-
kaar en het koninkrijk. 

Nieuwste Harry Potter 
vanaf 16 juli in Corso
Zesde avontuur van Harry, Her-
mione en Ron waarin Harry een 
mysterieus boek vindt met de 
tekst ‘Dit boek is het eigendom 
van de Halfbloed Prins’. Harry 
vermoedt dat er gevaar schuilt 
binnen de muren van Hogwarts, 
maar Dumbledore is meer be-
zig met Harry voor te bereiden 
op de laatste strijd die snel na-
dert. Samen proberen ze een 
manier te vinden om de verdedi-

ging van Voldemort te doorbre-
ken. Dumbledore schakelt hier-
voor zijn oude vriend en collega 
in; de argeloze Professor Horace 
Slughorn. 
Intussen krijgen de studenten 
met een tegenstander van een 
heel andere orde te maken. Hun 
hormonen spelen hun namelijk 
parten. Vanaf donderdag 16 ju-
li in Corso Bioscoop, Dorpsstraat 
70 in Castricum..

Akersloot - Op dinsdag 30 juni 
raakte om 20.20 uur een 21-jari-
ge man uit Akersloot gewond bij 
een eenzijdig verkeersongeval op 
de Witteweg in Bergen aan Zee. 
De man reed op een racefiets en 
zag vermoedelijk door de laag-
staande zon een verkeersheuvel 
te laat. Hij reed hier tegenaan en 
kwam ten val. De man werd voor 
onderzoek en behandeling over-
gebracht naar het MCA. 

Fietser gewond

Straatfeest op Poelven 
eindigt in vechtpartij
Bakkum - Een straatfeest op de 
Poelven eindigde zaterdagmor-
gen omstreeks 00.00 uur in een 
incident waarbij twee personen 
gewond raakten en een 46-jari-
ge man werd aangehouden. 

De man was op het feest met een 
50-jarige vrouw. Toen zij woor-
den kregen, gaf de man haar 
een duw. De vrouw viel achter-
over en kwam met haar hoofd 
op een betonnen paal. De vrouw 
raakte even buiten bewustzijn 
en liep een verwonding op haar 
achterhoofd op. Nadat de vrouw 

met de man naar zijn woning 
was gegaan, kwam een 51-jari-
ge man uit Castricum even kij-
ken. Hij ontfermde zich over het 
slachtoffer. Hierop werd hij aan-
gevallen door de bewoner, die 
een mes bij zich had. In een po-
ging het mes te ontwijken, liep 
de man letsel aan een hand op. 

De gewaarschuwde politie kon 
ter plaatse de bewoner aanhou-
den. Het mes werd in beslag ge-
nomen. Beide slachtoffers wer-
den voor behandeling overge-
bracht naar het ziekenhuis.

Castricum - Op zaterdagmor-
gen rond 2.35 uur werd een 
24-jarige Castricummer op de 
Dorpsstraat mishandeld. Het 
slachtoffer zat met een kennis 
op een bankje toen er een groep 
jongens langskwam. 

De jongens maakten opmerkin-
gen over de ‘belachelijke’ jas 
die het slachtoffer aan had. De-
ze werd kwaad en er ontstond 
een woordenwisseling waarbij 
het slachtoffer door het groep-
je werd geslagen en geschopt. 
Ook toen hij op de grond te-

Mishandeld door groep 
vanwege ‘belachelijke’ jas

Castricum - De Volksuniversi-
teit (VUcas) start in oktober met 
een filosofiekring en met de cur-
sus Evolutie versus Intelligent 
Design. In de cursus over evolu-
tie gaat het om de evolutiethe-
orie van Darwin. In de filosofie-
kring bestuderen en bediscus-
siëren deelnemers verschillende 
onderwerpen uit de filosofie. Het 
programma is te vinden op www.
vucas.nl en in het programma-
boekje, onder andere te vinden 
in de bibliotheek en boekhan-
del. Informatie en opgave bij de 
Volksuniversiteit, Kooiplein 24a, 
tel.: 670048,

Evolutie en filosofie bij VUcas

Een portret van Darwin.

Castricum - In Heemskerk kwa-
men op 1 juli omstreeks 16.30 
uur twee scooters met elkaar in 
botsing. Een 16-jarige jongen 
uit Castricum brak beide polsen. 

Scooters botsen

recht kwam, werd hij nog tegen 
zijn hoofd geschopt. Het slacht-
offer liep verwondingen aan zijn 
gezicht op. Ook mistte hij enke-
le tanden. 
Het slachtoffer moest voor be-
handeling worden overgebracht 
naar het ziekenhuis. De gewaar-
schuwde politie kon ter plaatse 
een 17-jarige jongen uit Castri-
cum aanhouden. Hij werd voor 
verhoor overgebracht naar het 
politiebureau. 
Een onderzoek wordt ingesteld 
naar de identiteit van de overige 
verdachten.

Ook de andere bestuurder, een 
39-jarige Heemskerker, moest 
naar het ziekenhuis. 
Beide brommers raakten zwaar 
beschadigd. De politie onder-
zoekt de precieze toedracht van 
de botsing.

Tijdelijke expositieruimte
Castricum - De Castricumse 
kunstenares Teska Seligmann 
exposeert de komende tijd haar 
olieverfschilderijen in het te huur 
staande pand aan het Raadhuis-
plein 3. Deze voormalige fietsen-

winkel biedt nu plaats aan ruim 
zestig schilderijen en atelier-
ruimte. 
De expositie is iedere donderdag 
en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
geopend. 

Hennepkwekerij opgerold
Castricum - Op de Castricum-
merwerf werd maandagmiddag 
in een loods achter een woning 
een hennepkwekerij aangetrof-
fen. Op een extra verdieping die 
in de loods werd gemaakt, wer-
den in twee ruimtes 1500 stek-
ken aangetroffen die klaar waren 
om geplant te worden. 
In de woning werd nog een 
droogruimte ontdekt waar hen-

neptoppen lagen van een eerde-
re oogst. Ook werd er een flink 
geldbedrag in het pand aange-
troffen. 
Er was sprake van diefstal van 
stroom. De meter werd door 
energiebedrijf Nuon in beslag 
genomen. De 40-jarige bewo-
ner van het pand werd aange-
houden. Hij is in verzekering ge-
steld.

Limmen - Een 82-jarige fietser 
uit Limmen raakte maandagmid-
dag gewond bij een aanrijding 
op de Kennemerstraatweg. Een 
15-jarige bromfietser uit Alkmaar 
haalde de fietser in die bezig was 
naar rechts te gaan. Omdat deze 
minder naar rechts ging dan de 
bromfietser inschatte, ontstond 
er een aanrijding waarbij de fiet-
ser ten val kwam. De man liep 
een hoofdwond op en een zwa-
re hersenschudding. Hij moest 
worden opgenomen in het MCA 
in Alkmaar. De bromfietser werd 
aangehouden voor rijden zonder 
rijbewijs en het voertuig waarop 
hij reed wordt uit het verkeer ge-
nomen vanwege overschrijding 
van de constructiesnelheid.

Aanrijding

Akersloot - Een 62-jarige au-
tomobilist uit Akersloot werd 
maandagavond rond 20.30 uur 
aangehouden op de Heilooerdijk 

Drankrijder in Alkmaar. De bestuurder bleek 
teveel gedronken te hebben. Hij 
blies 900 ug/l. Dit is ruim vier-
maal de toegestane hoeveelheid 
van 220 ug/l. Zijn rijbewijs werd 
ingevorderd.
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Regio - De politie heeft, in sa-
menwerking met diverse part-
ners, zaterdag een uitgebrei-
de caravancontrole gehouden 
op parkeerplaats de Akermaat 
langs de A9. Tussen 9.00 en 
16.00 uur werden 65 auto’s met 
caravan of aanhanger gecontro-
leerd. Er werd onder meer gelet 
op de technische staat van de 
caravans, de vereiste papieren 
en overbelading. Sommige klei-
ne gebreken kon een medewer-
ker van de Wegenwacht van de 

Grote caravancontrole

Uitgeest  - Drie bedrijvenverenigingen in de noordelijke IJmond zijn gefuseerd. Industriegroep IJmond-
Noord, Bedrijven Gemeenschap Heemskerk en Bedrijven Groep Uitgeest heten nu OHBU: Ondernemers-
vereniging Heemskerk, Beverwijk, Uitgeest. Met deze krachtenbundeling willen de ondernemers betere on-
derlinge contacten tussen de 350 aangesloten bedrijven en méér gewicht in de schaal leggen bij overleg 
met de overheden in de IJmond. 

Krachtenbundeling drie 
bedrijvenverenigingen

Omgelagen caravan op A9
Regio - Een caravan is zondag-
middag door nog onbekende 
oorzaak op zijn kant geraakt. 

De bestuurder van de auto was 
net bij Uitgeest de A9 rich-
ting Beverwijk opgereden, toen 

de caravan begon te slingeren. 
Ondanks de geringe snelheid 
kreeg de man zijn voertuig niet 
meer onder controle. De cara-
van sloeg om en daardoor werd 
de  achterkant van de auto on-
geveer een meter opgetild. Een 

ANWB direct verhelpen. Er zijn 
19 waarschuwingen uitgedeeld, 
onder meer voor het niet kun-
nen tonen van het juiste kente-
kenbewijs, verkeerde bevesti-
ging van de losbreekreminrich-
ting, het profiel van een band, 
verkeerd bevestigde hulpkoppe-
ling en overbelading. Er zijn vijf 
bekeuringen geschreven, voor 
losse lading, losbreekreminrich-
ting, overbelading, verlopen apk 
en een gladde band. (Foto: Leo 
Tillmans).

bergingsbedrijf zette de caravan 
weer overeind waarna de auto 
ook weer met vier wielen op de 
grond stond. 
De combinatie kon niet meer 
verder rijden en werd afgevoerd. 
(Foto: Leo Tillmans)

Vijftigste uitruk van het jaar 
met nieuwe brandweerauto 

Uitgeest - Het was de vijftigste uitruk van het jaar en de eerste keer dat de nieuwe brandweerauto, de 
634, werd ingezet. Op 29 juni vatte een auto vlam op de Provincialeweg en de brandweer Uitgeest kwam 
in actie. (Foto: Leo Tillmans). 

Uitgeest - Zaterdag 11 juli staat 
Fashion Pirates of the Caribbean 
op het programma van Bobs. De 
‘Treasure Chest’ is gevuld met 
prijzen die iedereen gewoon kan 

Zomerfeest Bobs winnen door er te zijn en mee te 
doen.  Tijdens de maanden juli 
en augustus is het zomer in dis-
cotheek Bobs; een zomertem-
pel compleet met jacuzzi, dou-
che, palmbomen, cocktailbar et 
cetera. 

Frisse
Zomerschelpen

1,60

4 voor 5,=

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253

Zingen met zand tussen de tenen 
Heemskerk - Wie de hele dag 
naar het strand is geweest en 
nog even lekker wil zingen, kan 
naar de Dorpskerk op het Kerk-
plein in Heemskerk. 
Op zondag 19 juli, 26 juli en 2 au-

gustus om 19.30 uur worden be-
kende liederen gezongen door 
jong en oud. Na afloop is er kof-
fie of thee. Verschillende orga-
nisten werken mee en de voor-
ganger is dominee Agnes Hana. 
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Eigentijds en kunstzinnig

Zijlstra Collection Interior 
Design verandert van koers
Limmen - Het nieuwe concept 
van Zijlstra Collection Interior 
Design in Limmen laat zich het 
beste omschrijven als eigentijds 
en kunstzinnig. 
Klassiek wordt hier op speel-
se wijze gepresenteerd in com-
binatie met modern in een nieu-
we showroom die eigenlijk meer 
weg heeft van een hedendaag-
se galerie gevuld met toegepas-
te kunst. 
Dankzij de vele tv-programma’s 
waarin de interieurs van wonin-
gen centraal staan verandert de 
smaak van de Nederlander. Vol-
gens Jeroen Zijlstra worden zij 
steeds moderner in hun interi-
eursmaak. 

“De echte klassieke klant is er 
bijna niet meer. En wij passen 
ons aan door een eigentijdse 
stroming in onze collectie door 
te voeren. Daarnaast hebben wij 
de wijze van presenteren aange-
past. De meubels worden meer 
als kunstobject getoond. En door 
een regelmatige wisseling van 
collectie en opstelling blijft het 
verrassend om even binnen te 
komen kijken.” 

Sinds 2002 heeft Jeroen Zijlstra 
de leiding in het familiebedrijf. 
“Zijlstra Collection heeft van oor-
sprong een ambachtelijke basis. 
Mijn opa begon met meubelstof-
fering in 1941 en in 1975 nam 

mijn vader het bedrijf over. Hij 
breidde de meubelstoffeerderdij 
uit met woninginrichting.” 

Zijlstra heeft naam gemaakt in 
binnen- en buitenland met de 
inrichting van luxe jachten. “Dat 
is nog steeds een van  onze be-
langrijkste activiteiten. Wij le-
veren topkwaliteit, maar dat wil 
niet zeggen dat we heel exclusief 
of duur zijn. Elk budget kan hier 
terecht en ook voor het herstof-
feren van een gewone stoel is ie-
dereen welkom.” Kijk voor meer 
informatie op www.zijlstracol-
lection.nl. Het adres is Uitgees-
terweg 15, Limmen, tel.: 072- 
5052852. 

Ruiterweg weer open voor alle verkeer
Castricum - Afgelopen vrijdag 
is de Ruiterweg weer opgesteld 
voor verkeer. 
Deze belangrijke doorgangsweg 
is enkele maandan afgesloten 

Restaurant Le Baron 
steunt jong schaatstalent

Castricum - Nova Scheelings 
uit Castricum heeft haar KNSB 
Testen voor het kunstrijden be-
haald en is nu op zoek naar een 
hoofdsponsor. Patrick de Glas 
van Le Baron las dit nieuws en 
hij meldde zich spontaan als lid  
van de Nova’s Club van 50. 

Snelle start Nieuw Geesterhage door gefaseerde ontwikkeling
Castricum - Ingegeven door de 
marktomstandigheden heeft De 
Combinatie, initiatiefnemer van 
project Nieuw Geesterhage, in 
overleg met de gemeente Cas-
tricum besloten om de commer-
ciële woningen in twee fasen tot 
ontwikkeling te brengen en hier-
mee de start van de bouw te ver-
zekeren. De Combinatie speelt 
hiermee in op de behoefte om zo 
snel mogelijk de maatschappelij-
ke voorzieningen te realiseren. 
Kennemer Wonen, voorheen De 
Wonerij, heeft overeenstemming 
bereikt met Biesterbos Planont-
wikkeling (BPO) over de aan-
koop van 31 extra appartemen-
ten door Kennemer Wonen, bo-
venop de al door Kennemer Wo-
nen af te nemen 51 appartemen-
ten in de eerste fase van het pro-

ject. Hierdoor kan met de bouw 
worden gestart zodra de bouw-
vergunning is verleend.
Het college is verheugd dat de 
bouw van Nieuw Geesterhage 
en 89 woningen in de eerste fa-
se is veiliggesteld. Ook directeur 
Dick Tromp van Kennemer Wo-
nen en directeur Ted Biesterbos 
van BPO zijn blij met de overeen-
stemming. Tromp: “Dit is een be-
langrijke stap om de gebruikers 
van Nieuw Geesterhage binnen 
afzienbare tijd hun nieuwe huis-
vesting te geven. Met de aan-
koop van de extra appartemen-
ten kunnen wij voor onze doel-
groepen binnen meerdere seg-
menten aantrekkelijke huisves-
ting bieden”. Biesterbos vervolgt: 
“Ik ben blij dat we samen deze 
stap hebben gezet en vind het 

“Nova’s club van 50 is een club 
van mensen die mij dit seizoen 
financieel willen steunen met 
een bedrag van 50,0 euro, zodat 
ik gebruik kan maken van extra 
trainingsuren in Nederland of in 
het buitenland”, vertelt Nova. 

Patrick de Glasj feliciteerde No-
va afgelopen donderdag met 
een bos bloemen voor het beha-
len van haar KNSB testen en als 
hoogtepunt van de avond werd 
zij getrakteerd op een etentje in 
haar favoriete restaurant. “Jong 
talent moet je stimuleren” vinden 
Patrick en Corinne de Glas. 

Wie zich als hoofdsponsor aan-
meldt kan rekenen een waarde-
bon van Restaurant Le Baron. 
Kijk voor meer informatie op ht-
tp://nova.webklik.nl/page/home.

bijzonder dat we samen als lo-
kale partijen in de huidige eco-
nomisch lastige tijd onze verant-
woordelijkheid nemen in het be-
lang van de sociaal/maatschap-
pelijke voorzieningen in ons 
dorp”. In de eerste fase worden 
het Kultuurhuis, 53 koopgarant-
woningen, 29 sociale huurwo-
ningen en 7 vrije sector apparte-
menten gerealiseerd. Na de op-
levering van de eerste fase ko-
men de overige 38 commercië-
le appartementen in de verkoop. 
Naar verwachting start eind dit 
jaar de verkoop door BPO van 
de 7 vrije-sector-appartementen 
in de eerste fase. Het plan zelf 
wijzigt op onderdelen. Het aan-
tal woningen verandert niet, wel 
vindt er een ver-schuiving plaats. 
Bij de bebouwing aan de Molen-

weide vervalt de vierde bouw-
laag van het blok aan de binnen-
zijde (pleinkant). Bij de bebou-
wing aan de D. Hammerskjold-
laan/A. Schweitzerlaan krijgt het 
appartementencomplex aan het 
plein zes woningen meer. Het 
bouwvolume van deze bebou-
wing blijft gelijk doordat de ap-
partementen iets kleiner worden. 
Van de twee penthouses op de 
bovenste verdieping van het ba-
ken wordt er één gemaakt. Ook 
de vorm van de parkeergarage 
verandert. Door de wijzigingen is 
er een andere vergunningspro-
cedure nodig. Er wordt een be-
stem-mingsplanprocedure voor-
bereid. Alle ontwerpbesluiten die 
nodig zijn worden in één keer 
ter inzage gelegd. Op deze wij-
ze kunnen de procedures wor-

den samengevat. Een eventueel 
beroep tegen deze besluiten kan 
dan in één keer en rechtstreeks 
bij de Raad van State. De fase-
ring in bouw en verkoop bete-
kent ook dat de sloopwerkzaam-
heden van de Molenweideschool 
kunnen worden uitgesteld. De 
school blijft beschikbaar voor de 
tijdelijke huisvesting van gebrui-
kers van het zalencentrum Gees-
terhage. De andere huurders van 
Geesterhage vinden tijdelijk on-
derdak aan de Stetweg en het 
Kooiplein. De gemeente draagt 
de school binnenkort over aan 
De Combinatie, en zal eerst de 
schade herstellen die door van-
dalisme is ontstaan. De Stich-
ting Jeugd en Techniek Castri-
cum kan dan weer over adequa-
te huisvesting beschikken. 

geweest vanwege het aanbren-
gen vaan nieuw  wegdek. 
Het afgelopen weekend was er 
nog weinig verkeer. De borden 
die aangeven dat de weg tot in 

augustus is gesloten, want zo 
lang zou het duren, waren nog 
niet verwijderd. De klus is eerder 
geklaard dan verwacht.
(Foto: Giel de Reus). 
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Feestvreugde op Bonhoeffer
Castricum - Op het Bonhoef-
fercollege in Castricum ziet men 
deze dagen heel veel blije ge-
zichten. Heel veel blije gezich-
ten, want al na het eerste tijdvak 
van het eindexamen kon de gro-
te meerderheid van de leerlingen 
de schooltas aan de vlaggenstok 
hangen. Ook voor enkele exa-
menkandidaten, die nog een 
keer de examenzaal in moesten, 
kan het schooljaar succesvol af-
gesloten worden met een diplo-
ma. Alsnog geslaagd zijn:
Vmbo-tl
Uitgeest: Racha Leijen.
Heemskerk: Linda van Aanholt, 
Anouk Kok, Saskia Veldhuis.

Havo
Akersloot: Jantien Delbrugge, 
Jamie-Lee Overtoom.
Castricum: Jacco Beitler, Mar-
tijn Kool, Klaas Jan van der Lem.
Heemskerk: Ferdy Boon, Dani-
ne Buitenhuis, Laura Dijs, Frank 
Hamers, Meng Meng Lin, Paul 

Geslaagden 2e tijdvak 
Jac. P. Thijsse College
Castricum - Op het Jac. P. Thijs-
se College zijn de volgende leer-
lingen alsnog geslaagd voor hun 
examen.

Havo
Castricum: Fleur Bruijnjé, Flo-
rian Bakker, Daan Dijkstra, Nick  
Duin, Matthew Groen, Joran  
Holtes, Sulema Schouws.
Heiloo: Barry Smit.

Limmen: Bianca Timmerman.
Uitgeest: Lissan Nielen, Eline  
Spoelstra.
Mavo
Egmond Binnen: Stef Paap.
Heiloo: Maylu Kuyper.
Limmen: Tom van Leen.

Vwo
Akersloot: Peter Kaptein.
Castricum: Thom Langereis, 

Fantastische resultaten 
bij het Clusius College
Castricum - Woensdag 1 juli 
kregen zes herexamenkandida-
ten van het Clusius College Cas-
tricum de uitslag van hun her-
examen. En dolblij waren zij, en 

de school ook, met de uitslag, 
geslaagd! 
Het slagingspercentage van het 
Clusius College Castricum komt 
hiermee uiteindelijk op 98,2%. 

Een resultaat waar alle leerlin-
gen en docenten bijzonder trots 
op zijn!

Beverwijk: Whitney Schneider.
Castricum: Femke Glorie, Ste-
ven Kuijper.
Heemskerk: Peggy Steekelen-
burg.
Uitgeest: Melissa Joop, Danny 
Schilperoord.

Maarten Kos, Wouter Hoberg, 
Laura Brouwer, Aranka Span-
jaard, Christiaan Karsen.
Heemskerk: Nick Wijker.
Heiloo: Ellen de Waard, Bas  
Langkemper.

Wezepoel.
Heiloo: Linda Onderwater, An-
na Rootjes, Denise Twisk, Remi 
Walsarie.
Uitgeest: Jonna Blom, Sandra 
Groot, Lejon Blankenagel.

Atheneum
Castricum: Evelien Fischer, Sa-
rina Molenkamp, Roy van Scha-
gen.
Egmond-Binnen: Merrith Ho-
genes.
Heemskerk: Luc Palsrok.
Heiloo: Lennard Schaap.

Gymnasium
Heemskerk: Mark Schager.

Jeu de boules voor kinderen
Castricum - Op donderdag 16 
juli wordt van 14.00 tot 16.00 uur 
op de echte wedstrijdbanen van 
de Stetters op Sportpark Wou-
terland een spannende wed-
strijd Jeu de boules met prijzen 
gehouden. Op de 13 meter lan-
ge banen wordt het butje (kleine 
balletje) uitgegooid en dan is het 
zaak zo goed mogelijk te mik-
ken met de boules (grote bal-

len) om zo dicht mogelijk in de 
buurt van het butje te komen. De 
spelregels van het Jeu de boules 
zijn niet moeilijk, ervaren bege-
leiders helpen ieder om tot top-
prestaties te komen. Deelname-
kosten bedragen 2,50 euro. 

Kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar kunnen zich opgeven 
via www.welzijncastricum.nl.

Amechtige dieren in de wei
Heerlijk dit zomerse tropische weer. Genieten van de warmte en de 
hoge temperatuur. Al zal niet iedereen daar zo blij mee zijn.
Zeker niet de dieren, in de wei. Als ik vanuit de trein naar de weilanden 
kijk waar de dieren geroosterd worden door de zon en geen enkele 
schaduw hebben dan vind ik dit een vorm van dierenmishandeling. Ze 
staan daar versuft en half ziek nog een beetje te grazen of ze gaan 
beurtelings in groepjes om elkaar heen staan om elkaar om beurten wat 
schaduw te geven.
Er is een werkgroep geweest: ‘bomen voor koeien’ (een betere titel zou 
zijn: ’bomen voor dieren’) waar je een boom kon kopen, die dan langs 
een weiland geplant werd. Ik heb vele bomen gekocht maar steeds denk 
ik: ‘waar staan ze, want alle weilanden zijn kaal’.
Ik doe hierbij een oproep aan iedereen, die dieren in de wei heeft staan. 
‘Zorg voor schaduw voor de dieren!!’ Ze kunnen er, is gebleken, zelfs 
hersenvliesontsteking door oplopen en dat is geen wonder. Je zou zelf 
ook ziek worden doordat je de hele dag in de brandende zon staat. Dat 
een boom of een soort schaduwplek van hout of desnoods van parasols 
lastig is, voor het maaien, is een dooddoener. Op dat stukje dan maar 
niet maaien. Het welzijn van dieren gaat voor!!
Els Behage, Castricum

Frontale aanrij-
ding met letsel 
Castricum - Op 3 juli ontstond 
op de Kanaaldijk in IJmuiden 
omstreeks 13.40 uur een fron-
tale aanrijding. Een 41-jarige 
Amsterdamse bestuurder wilde 
linksaf richting het strand rijden 
en vergiste zich op de splitsing, 
waardoor hij spook reed op de 
andere weghelft. Een vuilniswa-
gen bestuurd door een 49-jari-
ge man uit Castricum kon de au-
to niet meer ontwijken, waardoor 
de frontale aanrijding ontstond. 
In de auto zaten naast de Am-
sterdammer, zijn vrouw en twee 
kleine kinderen (2 en o jaar oud). 
Alle vier zijn zij ter controle naar 
een ziekenhuis vervoerd. De man 
en zijn vrouw zijn ter observatie 
opgenomen.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren: 
Wonende te Castricum:
23-06-2009: Tim, zoon van M. 
Vermorken en I. Lute, geboren 
te Beverwijk. 24-06-2009: Marie-
ke Saule Leonie Bethlem, doch-
ter van H.L. Bethlem en N.M.A. 
Laan, geboren te Castricum. 24-
06-2009: Guus, zoon van F.C. Ol-
gers en B.L. van der Wielen, ge-
boren te Alkmaar. 
25-06-2009: Vyan Daniël, zoon 
van H.G. Bakker en G.M. Da-
nenberg, geboren te Alkmaar. 
26-06-2009: Tess Sophia, doch-
ter van L.F.V. Mulders en D. Nee-
len, geboren te Beverwijk. 27-06-
2009: Minne, dochter van C.P. 
van Straalen en D. Stoeten, ge-
boren te Beverwijk. 27-06-2009: 

Dilano Roberto Johannes, zoon 
van R.S.N. Sprenkeling en M.M. 
Veldt, geboren te Beverwijk. 29-
06-2009: Isa, dochter van M. 
Verzijde en M. de Visser, gebo-
ren te Amsterdam. 29-06-2009: 
Sofie Susan Petra, dochter van 
W.S.C.M. Weel, geboren te Be-
verwijk.

Wonende te Akersloot:
28-06-2009: Sanne Maria An-
na, dochter van V.L.W. Tiebie en 
M.A. Bleijendaal, geboren te Be-
verwijk.
Wonende te Bakkum:
27-06-2009: Silvan Petrus Mi-
chaël, zoon van C.C. Tielemans 
en M.M.A. Zonneveld, geboren 
te Beverwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
26-06-2009: Johannes N. Olgers 
en Sandra van Zwol. 30-06-2009: 
Verlinden, Dennis P. en Rab, An-
nemieke, beiden wonende te 
Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
26-06-2009: Dik, Jasper en Hei-
ne, Jitka M., beiden wonende te 
Castricum. 26-06-2009: Visser, 
Peter H.C. en Haak, Marjolein C., 
beiden wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
26-06-2009: Harmsen, Peter, oud 
68 jaar, gehuwd met M. Kleijn, 

Schilderen met 
de kleinkinderen
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum organiseert in sa-
menwerking met de natuurlijke 
coach, Judith Bosman, een crea-
tieve workshop ‘schilderen’ voor 
grootouders met hun kleinkinde-
ren. Ervaring met schilderen of 
kennis van technieken is niet be-
langrijk het idee achter deze ac-
tiviteit is om samen op een onge-
dwongen manier een leuk werk-
stuk te maken.
De data zijn dinsdag 14 juli in de 
Hoep, dinsdag 28 juli in Vrede-
burg in Limmen, donderdag 13 
augustus in de Hoep, van 10.00 
uur tot 12.00 uur.
Voor deelname opgeven bij de 
Stichting Welzijn Castricum tel. 
0251-656562. De kosten zijn 
15,00 euro per duo.

overleden te Castricum. 22-06-
2009: Ostheimer, Hendrika G. 
oud 64 jaar, overleden te Duits-
land. 27-06-2009: de Roode, 
Franciscus J., oud 80 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
D. Dito. 30-06-2009: Hofdijk, An-
na, oud 92 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met W. 
Lubsen.

Wonende te Heemstede:
27-06-2009: van Velzen, Johan-
nes J., oud 59 jaar, overleden te 
Bakkum.

Wonende te Limmen:
26-06-2009: Dekker, Johanna E., 
oud 58 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met J.C. Hout.
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Brandje en gevallen paard 
Castricum - Woensdagmiddag 
1 juli ging het mis bij het vervan-
gen van de dakbedekking aan 
de Jan van Brakenlaan. De lood-
gieter had zijn klus verlaten en 
onvoldoende gecontroleerd of 
er geen brandende resten ach-
ter waren gebleven. 
Voorbijgangers zagen rook ach-
ter de daklijsten vandaan komen 

en belden 112. De brandweer 
was zeer snel ter plaatse en had 
het nog smeulende vuurtje snel 
onder controle. De schade bleef 
beperkt. 

Maandagmiddag heeft de brand-
weer geassisteerd bij het bevrij-
den van een paard die op zijn 
rug in een greppel terecht was 

gekomen en niet meer zelfstan-
dig in de benen kon komen. Het 
paard lag in een weiland aan de 
Provincialeweg. De uitgerukte 
ploeg hoefde niets te doen om-
dat brandweercollega’s Adri-
chem en Res, beiden wonend 
aan de Provicialeweg, het klus-
je al hadden geklaard. (Foto: Giel 
de Reus). 

Steun gemeente én nieuwe 
sponsors voor Limmen Ludiek
Limmen - Donderdag 2 juli is 
een datum die Limmen Ludiek 
niet snel zal vergeten. De stich-
ting die eerder met een piramide 
van bierkratten in het Guinness 
Book of Records terecht kwam, 
wil in 2010 met een ruimdertig 
meter hoog bouwwerk gemaakt 
van Lego bouwsteentjes, een 
wereldrecord neerzetten. 
Donderdag werd bekend ge-
maakt dat LImmen Ludiek twee 
nieuwe sponsors heeft gevon-
den. VisitDenmark en NVD Be-
veiligingen/Valkering Beveili-
ging zijn samen goed voor ruim 
21.000 euro. 

En ‘s avonds tijdens de raadsver-
gadering kwam de tweede ver-
rassing. Tegen alle verwachtin-
gen in kreeg de ingediende mo-
tie van CKenG steun van een 
meerderheid van de raad. 

Ondanks dat een aanvraag om 
subsidie door het college was 
afgewezen en het college het 

preadvies aan de raadsleden gaf 
om tegen de motie van CKenG te 
stemmen waarin een garantstel-

ling gevraagd werd voor Limmen 
Ludiek. De organisatie ontvangt 
3.000 euro subsidie. 

Het bestuur van Limmen Ludiek: Inge Bakker, Rob Otte, Wilmer Kaan-
dorp, Andre Koopman, Jack Burgering, Willemieke de Waal en Kees de 
Jong. (Foto: Ricardo Marcker). 

Expositie van Sonja en 
Anneke in De Clinghe
Bakkum - Tot en met 30 sep-
tember wordt in de De Clinghe 
op het terrein van Dijk en Duin 
een expositie gehouden door 

twee heel verschillende Bever-
wijkse exposanten. Anneke Kieft 
heeft in 2007 haar baan opge-
zegd om zich als professioneel 

beeldend kunstenaar  aan het 
schilderen te kunnen wijden. Zij 
omschrijft haar werk als spiri-
tueel realisme. Serieuze onder-
werpen worden af en toe met 
een knipoog behandeld. Anne-
ke werkt uitsluitend met olieverf. 
Sonja Smit brengt veel vrije tijd 
achter de schildersezel door. Zij 
gebruikt alleen acryl.

Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:
Mensen hebben zorgen, verdriet of voelen zich alleen. Erover pra-
ten lucht vaak enorm op, maar niet iedereen kan (of wil) terecht in 
zijn of haar eigen omgeving. Dan kunnen mensen bellen, mailen of 
chatten naar Sensoor (voorheen de SOS-Telefonische Hulpdienst) 
Noordwest. Sensoor is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem 
en vertrouwelijk gesprek. Vrijwilligers hebben voor dit werk geen be-
paalde vooropleiding nodig, wél een bereidheid om met inzet en be-
trokkenheid een gesprek van mens tot mens te voeren. Gesprekken 
gaan vooral over eenzaamheid, relaties en psychosociale problemen. 
Maar ook materiële problemen, verslaving en (seksueel) geweld ko-
men regelmatig aan de orde. Sensoor noemt dit soort gesprekken de 
‘verborgen’ verhalen. Het zijn vaak onderwerpen die een beller/chat-
ter niet in de eigen omgeving kan of wil bespreken. Het is belang-
rijk dat de vrijwilliger goed kan luisteren, gedachten onder woorden 
kan brengen, openstaat voor anderen, inlevingsvermogen heeft, re-
delijk evenwichtig is, kritisch durft te zijn naar zichzelf en naar ande-
ren, kan samenwerken met andere vrijwilligers en voldoende levens-
ervaring heeft (een minimum leeftijd van 23 jaar). Er wordt op gere-
kend, dat men in staat is minimaal vier diensten per maand aan de 
telefoon of computer te zitten. De diensten duren vier uur. Op het in-
tekenrooster kan men zijn diensten van tevoren invullen. 
Men verwacht dat de vrijwilliger na de inwerkperiode minimaal twee 
jaar aan de dienst verbonden blijft. Bij het telefoonwerk hoort ook 
de deelname aan vier tot zes wekelijkse bijeenkomsten van onge-
veer tien vrijwilligers, de zogenaamde basisgroepen. Hierin worden 
ervaringen uitgewisseld, achtergronden van het telefoon/chatwerk 
en bepaalde thema’s besproken. Tevens vinden er regelmatig the-
ma-avonden en na-trainingen plaats. Op 23 augustus is er een infor-
matieavond over het werk van Sensoor en in september start er een 
nieuwe basistraining, dus wie snel reageert, kan nog meedoen.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil 
doen kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 
in Castricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Het telefoon-
nummer is 0251-656562. De centrale is ook te vinden op www.wel-
zijncastricum.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Jazz op Castricum 105  
Castricum - Op donderdag 9 juli 
van 19.00 tot 20.00 uur kan men 
weer luisteren naar het jazzpro-
gramma ‘Just Jazz’ op radio Cas-
tricum 105.  Jan van Weelden 
en Fred Timmer hebben hun ar-
chieven weer nageplozen. Ze 
ontdekten, dat een aantal num-
mers, die ze in het verleden had-
den willen draaien, nog steeds 
niet gedraaid zijn. 
Het programma wordt heel di-
vers, met verschillende jazzstij-
len en Nederlandse en Ameri-
kaanse sterren, zoals Pim Ja-
cobs met Louis van Dijk en die 
vreemde entertainer Cab Cal-
loway.  Maar ook de actualiteit 

wordt niet vergeten, want twee 
orkesten, die 6 en 7 juni tijdens 
de Jazzwalk in Heiloo optraden, 
zijn ook van de partij.  Maar de 
grote verrassing is toch wel Rod 
Stewart, door Jan opgeduikeld, 
die echt jazz kan zingen. Kortom, 
een zeer afwisselend program-
ma met vele verrassingen.
Het programma op Castricum 
105 is te beluisteren via FM 105.0 
tot ver in de regio, FM 104.5 op 
de kabel in Bakkum en Cas-
tricum en FM 98.0 op de kabel 
in Akersloot, Limmen en op De 
Woude. Ook via de computer: 
www.castricum105.nl via livera-
dio over de hele wereld.
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Bij hoogtijdagen 1100 bezoekers per dag

Genieten in zwembad De Zien
Uitgeest - Het openluchtzwem-
bad De Zien is groots opgezet 
met een twee meter diep zwem-
bad van 25 x 30 meter en een 
groot speelbad van 40 x 15 me-
ter (40 cm. tot 1.50 meter diep). 
In de laatste bevindt zich een 
door de kinderen enthousiast 
gebruikte superglijbaan van 62 
meter. De Zien is eigendom van 
de gemeente en wordt geëxploi-
teerd door Optisport. En dat be-
tekent professionaliteit wat de 
gehele organisatie betreft. Het is 
al meteen te zien aan de mooie 
functionele bedrijfskleding  van 
de locatiemanager Gitta de 
Groot en de diverse medewer-
kers van Optisport. Het buiten-
bad wordt druk bezocht. Bij war-
me dagen passeren 800 tot 1100 
bezoekers de kassa.
Spelen in het zwembad, dat is 
wat kinderen graag doen. Wat 
dat betreft komen zij in De Zien 
volop aan hun trekken. Naast 
de superglijbaan is er een lan-
ge buis, waar zij over heen kun-
nen klauteren in het speelbad 
en naast wat kleiner spelmateri-
aal is er een soort rolmat over de 
volle breedte van het diepe bad, 
die gaat bewegen zodra je er-
over heen loopt. Een ijsje of wat 
frites in de snackbar, lekker even 
zitten of liggen in één van de uit-
gestrekte ligweiden: in De Zien 
kunnen kinderen zich ten volle 
uitleven. 
Maar ook voor volwassenen is 
er gelegenheid tot het trekken 
van banen of kunnen zij een-
voudigweg net zo lang ontspan-
nen zwemmen als zij willen. Het 
buitenzwembad werkt met twee 
seizoenen en verschillende ope-
ningstijden. Het laagseizoen van 
30 april t/m 19 juni is reeds voor-
bij, maar het hoogseizoen van 20 
juni tot en met zes september is 
nu in volle gang. Het mooie er-
van is, dat het bad dan ook ’s 
avonds open is van 19.15 tot 
20.30 uur en zaterdags en zon-
dags niet, zoals in het laagsei-
zoen om 14.00 uur al dicht is, 
maar open blijft tot 17.00 uur. Er 
zijn abonnementen en twaalfba-
denkaarten. Voor  één keer be-
talen kinderen van drie tot en 
met vijftien jaar 2.30 euro, een 
volwassene 3.20 euro. Kinderen 
onder de drie jaar kunnen gratis 
naar binnen. Voor de peuters is 
er een mooi peuterbad met een 
klein laagje water met daarom-
heen allerlei spelmateriaal. Vleu-
geltjes zijn voor kinderen, die 
nog niet kunnen zwemmen ver-

plicht en te koop bij De Zien. Bo-
vendien moeten deze kinderen 
worden begeleid door een vol-
wassene met een zwemdiploma. 
Oudere kinderen kunnen in de 
speelweides volop spelen en on-
der meer basketballen.
 
Zwemles
In De Zien spelen de zwemles-
sen een belangrijke rol. Die wor-
den van maandags tot en met 
vrijdags gegeven van 17.00 tot 
19.00 uur. Er wordt opgeleid voor 
het A-, B- of C-diploma. Les-
sen voor het A-diploma zijn drie 
per week twintig munten per les. 
Lessen voor het B- en C-diploma 
zijn twee keer in de week dertig 
minuten. 
De lessen zijn in de tweede week 
van mei gestart. Kinderen kun-
nen zich vanaf vijf jaar opgeven 
als zij in het seizoen maar zes 
worden. De zwemlessen kosten 
96.20 euro en hebben als voor-
deel, dat de kinderen dan met-
een een abonnement hebben 
en onbeperkt kunnen zwem-
men. Locatiemanager Gitta de 
Groot: “Wij hebben hier ook kin-
derfeestjes. Hebben kinderen 

een abonnement, dan kunnen 
wij voor vijf euro per kind een 
leuk en origineel feest organi-
seren met zwemmen, frietjes, li-
monade, chips en een ijsje. Wij 
zijn in dienst van Optisport. Hier 
werken inclusief mijzelf twee full 
time medewerkers en voorts 23 
oproepkrachten.” Er is intensieve 
controle. Bij hoogtijdagen wordt 
alles ook vanuit de hoge toren 
goed in de gaten gehouden.  
 
Activiteiten
Ieder seizoen zijn er weer diver-
se activiteiten. Voor informatie 
kan men op de website kijken: 
www.optisport.nl/zien. Maar er 
zijn ook traditionele succesvol-
le activiteiten, zoals de Nationale 
Zwemvierdaagse, die dit jaar van 
25 tot en met 28 augustus wordt 
gehouden. Vier weken van tevo-
ren kan men formulieren bij de 
kassa halen. Ook reeds traditie 
is het honden zwemmen op zes 
september. Op deze laatste dag 
van het seizoen mag men zijn 
hond mee in het bad nemen: tot 
nog toe - nu reeds het tiende jaar 
- altijd een groot succes.  (Marga 
Wiersma)   

Proef de zomerzon in Putters spijsbrood
Uitgeest - Bakkerij Putter, met 
zaken in Uitgeest, Limmen en 
Krommenie, bakt dagelijks spijs-
brood waarop octrooi is verleend. 
Dit wereldberoemde brood is be-
kroond dankzij het spijs. Me-
de door de lange houdbaarheid 
is het spijsbrood een heerlijke 

traktatie in de zomermaanden. 
Vacuum verpakt, dus gemakke-
lijk mee te nemen in uw vakantie. 
De fraaie geschenkdoos maakt 
het brood geschikt als bijzon-
der souvenier. Verkrijgbaar in de 
smaken amandel, kaneel en le-
mon. En juist nu is het brood ver-

krijgbaar tegen een speciale zo-
merprijs. Bakkerij Putter bestaat 
al ruim 150 jaar, en in 2008 heeft 
het Hare Majesteit de Koningin 
behaagd, deze actieve bakke-
rij te benoemen tot Hofleveran-
cier. En dat is niet voor niets; dat 
proef je!  

Dance Valley; feest 
voor lichaam en geest
Regio - Zaterdag vindt de vijf-
tiende editie plaats van Dance 
Valley, één van de meest toon-
aangevende dancefestivals ter 
wereld. Al weken wordt keihard 
gewerkt om de naar schatting 
60.000 bezoekers een onverge-
telijke dag te bezorgen. Met de 
komst van vier wereldtoppers 
(Armin van Buuren, Ferry Cor-
sten, Sasha en Markus Schulz) 
lijkt de organisatie bij voorbaat 
in die opzet geslaagd te zijn.
Liefhebbers van lekker eten en 
drinken komen goed aan hun 
trekken tijdens Dance Valley, 
want de ‘foodcourts’ zijn volle-
dig op de schop gegaan. Op het 
hele terrein bevinden zich sma-
kelijke verrassingen zoals de es-
pressobrommer, de tosticaravan 
en de mini-tapasbar. De opval-
lendste eetgelegenheid is Kerk 
Katrina, waarin chef André Ama-
ro leiding geeft aan een groep 
creatieve koks. Zij bereiden on-
der andere burrito’s, Surinaam-
se broodjes, salades, pasta’s en 
smoothies.
Natuurlijk is de muziek nog 
steeds het belangrijkste ingredi-
ent van Dance Valley. Op zeven-
tien verschillende plaatsen zijn 
meer dan 150 dj’s en live-acts te 
bewonderen. Behalve de eerder 

genoemde wereldtoppers zijn de 
opvallendste namen Marco V, 
The Shapeshifters, Steve Lawy-
er, Mark Night en de Japanse 
hardhousesensatie Remo-Con. 
Het terrein is opgesplitst in vier 
delen: Solid Ground met Mad-
house en Toolroom Nights, Ho-
ly Ground met Mainstage, Hi-
gher Ground met HQ en Multi-
groove en Secret Ground met A 
State of Trance en Defected in 
the House. De complete platte-
grond is te downloaden via www.
dancevalley.nl.

Het festival, dat van 11.00 tot 
23.00 uur duurt, vindt plaats op 
het evenemententerrein rond-
om de Heuvelweg in Velsen-
Zuid. Dit terrein is onlangs door 
het Recreatieschap Spaarnwou-
de en de gemeente Velsen om-
gedoopt tot Velsen Valley.
Tickets voor Dance Valley kos-
ten 62,50 euro exclusief voorver-
koopkosten en zijn verkrijgbaar 
via www.dancevalley.com en bij 
Primera en Free Record Shops. 
Ook aan de deur zijn nog tickets 
verkrijgbaar. Bezoekers uit de 
regio Kennemerland kunnen het 
beste met de fiets komen. Bij de 
hoofdingang staat een grote fiet-
senstalling. (Friso Huizinga). 

Duivensport De Vliegende Vleugels

De gebroeders Baltus 
winnen de Palingvlucht
Uitgeest - De jonge duiven vlo-
gen  voor de tweede maal dit sei-
zoen, nu vanuit Duffel met een 
afstand van 160 km. De jaar-
lijks terugkerende Palingvlucht 
die tijdens de kermis gehouden 
wordt,  werd onder goede weers-
omstandigheden vervlogen. 
De eerste duif maakte een snel-
heid van 1389 meter per minuut 
(ruim 83 km per uur).  Winnaar in 
vereniging, werden de gebroe-
ders Baltus uit Uitgeest. Uitslag 
tweede wedvlucht jonge dui-
ven  van zaterdag 4 juli:  1e Gebr. 
Baltus, 2e  R. van Bohemen, 3e 

W. van Tunen. Ook op het pro-
gramma stond deze dag, de al-
tijd zware vlucht vanuit het Fran-
se Bourges. Met vrij hoge tem-
peraturen werden de duiven om 
7.00 uur gelost op een afstand 
van 630 km. 
Met goede weersomstandighe-
den onderweg, melde de eerste 
duif zich om 15.15.25 uur bij Hein 
Berkhout met een snelheid van 
1264 meter per minuut (ruim 75 
km per uur). 
Dit bleek goed te zijn voor een 
1e plaats in de vereniging en het 
Rayon B. 



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

I n f o b u l l e t i n
8 juli 2009

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.

Kijk op Uitgeest
Zomerperiode
De schoolvakanties zijn begon-
nen. Tenminste voor wat betreft 
de basisscholen en dus ook voor 
onze jongste zoon Perry. Corné, 
onze oudste zoon die de brugklas 
van het Bonhoeffercollege heeft 
gedaan, had al twee weken eerder 
vrij. Hij hoefde nauwelijks meer 
naar school. Alleen nog even boe-
ken inleveren en cijfers ophalen en 
dat was het. En natuurlijk niet te 
vergeten had hij ook nog zijn eer-
ste schoolfeest in Bob’s en een ge-
zellige barbecue met de hele klas. 
Tja, dan besef je pas dat je kinde-
ren echt groot worden. 
Maar even terugkomend op die va-

kantie. Ik weet niet hoe u erover 
denkt, maar ik was niet voorbereid 
op twee weken eerder ‘vrij’ op de 
middelbare school. Ik kan me dat 
zelf ook helemaal niet meer herin-
neren van vroeger. Volgens mij had-
den we toen niet zo’n lange vrije 
zomerperiode. En ik heb ten slotte 
zelf ook op het Bonhoeffercollege 
gezeten. Corné vindt het allemaal 
prima. We gaan met het hele ge-
zin nog een weekje naar Brabant 
en daarna gaat hij nog een week 
op kamp. En de afgelopen weken 
is hij met het mooie weer naar het 
strand geweest. Ach, hij moet er 
nog maar van genieten. Volgend 
schooljaar op de havo wordt het 
weer hard werken. En als hij over 
een paar jaar oud genoeg is, dan is 
het tijd voor een vakantiebaantje. 

Maar lang of kort, voor de meeste 

van ons staat de vakantie voor de 
deur. Ik wens u een gezellige va-
kantie met hopelijk goed weer. En 
als het weer wat minder is, dan 
duurt de zomer vast nog heel erg 
lang.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Lof van Discriminatiezaken
Mevrouw F. Janss van Bureau Discriminatiezaken Kennemerland 
heeft burgemeester Baltus vorige week een wandbord aangebo-
den met de tekst van artikel 1 van de grondwet. Met dat geschenk 
drukt het bureau de waardering uit voor de financiële ondersteu-
ning die het al jaren van de gemeente krijgt. Uitgeest is de eerste 
gemeente in de regio die het bord ontvangt. 

Bureau Discriminatiezaken Kenne-
merland bestrijdt en voorkomt dis-
criminatie en ongelijke behandeling. 
Daarbij baseert het bureau zich op 
artikel 1 van de Nederlandse Grond-
wet. De tekst daarvan luidt: Allen die 
zich in Nederland bevinden, worden 
in gelijke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens godsdienst, 
levensovertuiging, politieke gezind-
heid, ras, geslacht of op welke grond 
dan ook, is niet toegestaan.
De gemeenten in de regio subsidië-
ren het Bureau Discriminatiezaken. 
De gemeente Uitgeest doet dat al 
jarenlang. Dit jaar wordt wetgeving 
van kracht waarin staat dat gemeen-

ten verplicht zijn om hun burgers 
toegang te bieden tot een antidis-
criminatiebureau. De rijksoverheid 
stelt hiervoor ook geld beschikbaar. 
Uitgeest sluist ook die gelden door 
naar Bureau Discriminatiezaken 
Kennemerland.

Door het wandbord op te hangen 
laat de gemeente aan de inwoners 
zien dat zij gelijke behandeling en 
het voorkomen en bestrijden van 
discriminatie een belangrijk grond-
recht vindt. In overleg met de ge-
meenteraad zal de burgemeester 
een plaats voor het bord zoeken in 
de raadzaal.

Burgerlijke stand
AANGIFTE HUWELIJK
R.J. Putter en E.B. Sintenie
E. Draaisma en W. van Dijk

Enquête voor Uitgeest-Zuid
Tijdens de buurtbijeenkomsten die in de eerste maanden van dit 
jaar werden gehouden, is in de wijk Uitgeest-Zuid een aantal on-
derwerpen besproken waar de gemeente graag de mening van 
meer wijkbewoners over zou willen vernemen. Deze onderwerpen 
zijn in een mini-enquête verwerkt die u op de gemeentelijke web-
site (www.uitgeest.nl) kunt vinden onder de knop ‘Projecten’, sub-
knop ‘Buurtbijeenkomsten’.

De vragen van de enquête hebben 
o.a. betrekking op voorzieningen 
voor jong en oud, ideeën voor de 
besteding van een speciaal potje 
voor de Waldijk en een algemene 
vraag over leven en wonen in Uit-
geest-Zuid.
Omdat het niet mogelijk is de en-

quête online in te vullen en te re-
tourneren, worden belangstellen-
den verzocht deze uit te printen 
en (zonder postzegel!) te sturen 
naar: gemeente Uitgeest, Ant-
woordnummer 811, 1900 VE Uit-
geest, t.a.v. mevr. M. Kortekaas.

Sluitingsdagen
Centraal Loket
Het Centraal Loket aan de Hogeweg 
8 blijft in juli vanwege vakantie van 
medewerkers op een aantal dagen 
gesloten.
Die dagen zijn: donderdag 9 juli, 
dinsdag 14 juli, donderdag 16 juli, 
donderdag 23 juli en donderdag 30 
juli. Op de overige weekdagen is 
het Centraal Loket geopend en be-
reikbaar tussen 09.00 uur en 13.00 
uur. Op vrijdag is het Centraal Loket 
zoals gewoonlijk gesloten. 

Brievenbus Waldijk
In Waldijk is afgelopen week de 
brievenbus van TNT-Post ver-
plaatst. De brievenbus in de 
Breekamplaan bij de brug van 
De Darse heeft nu een nieuwe 
stek bij de entree van de wijk 
aan de Haverkamplaan. Hij staat 
daar in de groenstrook naast de 
parkeerplaatsen. Reden voor de 
verplaatsing is dat de vorige plek 
in verband met het stoppen en 
wegrijden door verkeer in de na-
bijheid van de druk bereden brug 
niet gunstig was qua veiligheid 
en bereikbaarheid.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken be-
kend, dat in een openbaar register is opgenomen, en met ingang van 
vandaag op de gemeentesecretarie, Middelweg 28, Uitgeest, voor een 
ieder ter lezing zijn neergelegd en in afschrift tegen betaling der kos-
ten voor een ieder verkrijgbaar is:

het besluit van de Gemeenteraad van 25 juni 2009, nummer 
R2009.0049, met betrekking tot de zevende wijziging van de Verorde-
ning behandeling bezwaar- en beroepschriften. Deze wijziging houdt 
in het toevoegen van Artikel 2B: “Een bestuursorgaan kan zienswijzen 
tegen een voorgenomen besluit om advies voorleggen aan de Com-
missie” en het laten vervallen van de zinsnede in artikel 5, lid 1 dat de 
leden slechts tweemaal herbenoembaar zijn.

Deze wijziging treedt in werking met ingang van 19 juli 2009.

Uitgeest, 9 juli 2009.

VERGADERING COMMIssIE BEzwAAR- EN
BEROEPsChRIftEN
De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt op maandag 20 
juli 2009 om 19.30 uur een openbare vergadering in de raadzaal van 
het gemeentehuis, Middelweg 28. Op deze bijeenkomst komt aan de 
orde:

- een bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethou-
  ders tot weigering van het plaatsen van een caravan in een voortuin.

Tot tien dagen voor de hoorzitting kunnen belanghebbenden nadere 
stukken indienen. Gedurende één week voor de hoorzitting liggen het 
bezwaarschrift en de verder op deze zaak betrekking hebbende stuk-
ken voor belanghebbenden ter inzage op de gemeentesecretarie, Mid-
delweg 28, Uitgeest, bij de secretaris van de Commissie. Openings-
tijden van het gemeentehuis: ma. - vr. van 08.30 tot 12.00 uur, of na 
afspraak.

VERGADERING wElstANDsCOMMIssIE
 De Welstandscommissie behandelt op maandag 13 juli een aantal 
bouwplannen voor de gemeenten Heemskerk, Bergen, Castricum en 
Uitgeest. De vergadering begint om 14.00 uur. Belangstellenden kun-
nen de vergadering bijwonen in het tijdelijke onderkomen van de ge-
meente Castricum aan de Duinenbosch 3, ingang Zeeweg, 1901 NT 
Castricum. De agenda van de bouwplannen van de gemeente Uitgeest 
kan vanaf donderdag 9 juli worden ingezien bij de balie van Publieks-
zaken in het gemeentehuis van Uitgeest. Telefonisch kan informatie 
worden ingewonnen bij mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

ONtVANGEN BOuwAANVRAGEN
Bl 2009-044  speelveld tussen Koperwiekstraat en 
  Paltrokstraat
  Plaatsen speeltoestel
    

ONtVANGEN slOOPAANVRAAG
sA 2009-007 Busch en Dam 8 
  Slopen boerderij

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt verleend.

AfGEGEVEN slOOPVERGuNNING
sA 2009-006  loet 1 
  Verwijderen asbesthoudende vloerbedekking

AfGEGEVEN BOuwVERGuNNING
Verzenddatum
08-07-2009
Bl 2009-035 Pinksterbloem 4 
  Uitbouwen voorgevel

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven of geweigerde vergunningen of voorgenomen 
vrijstellingen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een be-
zwaarschrift dient binnen zes weken met ingang van de dag na be-
kendmaking van het besluit te worden ingediend en gericht te worden 
aan het College van Burgemeester en Wethouders.

AfGEGEVEN BOuwVERGuNNING MEt ONthEffING
VAN hEt BEstEMMINGsPlAN
Verzenddatum
08-07-2009
Bl 2009-003 J.E. de witstraat 46 
  Bouwen veranda

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen dit besluit zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publieksza-
ken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzenddatum van 
het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan de Arrondis-
sementsrechtbank, sector
Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 
Indien onverwijlde spoed dat vereist, bestaat tevens de mogelijkheid 
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank.

tERINzAGElEGGING, VERzOEKEN OM VRIJstEllING
Met ingang van vrijdag 10 juli 2009 liggen in verband met een voor-
genomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.22 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvragen ter inzage:

Bl 2008-083  westergeest 61 
  Legaliseren bijgebouw
Bl 2009-019 Vrijburglaan 58 
  Aanbouwen veranda

Met ingang van vrijdag 10 juli 2009 ligt in verband met een voorge-
nomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 4 lid 2 
onder m van de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan) 
gedurende twee weken bij de afdeling Publiekszaken de volgende 
aanvraag ter inzage:

BR 2009-037 Molenstraat 28 
  Aanbouwen kantoorruimte

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswijzen dienen 
binnen de periode van de terinzagelegging vrijstelling te worden in-
gediend en gericht te worden aan Burgemeester en wethouders.

Iepziekte: zes 
bomen gerooid
Vorige week heeft de gemeentelijke 
buitendienst zes iepen in het open-
baar groen gerooid. De bomen ver-
toonden tekenen van de iepziekte. 
Door zieke exemplaren tijdig te 
rooien, af te voeren en te verwerken 
kan voorkomen worden dat de ziek-
te overslaat naar andere iepen. 

Kinderbijschrijving paspoort
staatssecretaris Bijleveld schaft met ingang van 1 januari 2010 
de gratis verstrekking van de identiteitskaart aan veertienjarigen 
af. Kinderen die uiterlijk 25 februari 2010 14 jaar worden, kun-
nen nog tot en met 31 december 2009 een gratis identiteitskaart 
aanvragen.
De afschaffing van de gratis verstrekking aan veertienjarigen levert de 
staatssecretaris een besparing op. Dat geld heeft zij nodig voor een vol-
gende operatie. Op 26 juni 2012 vervalt namelijk de geldigheid van bij-
schrijvingen van kinderen in het paspoort van een ouder. Na die datum 
moeten volgens een nieuwe Europese verordening alle kinderen die willen 
reizen een eigen reisdocument hebben. 
Om gezinnen financieel tegemoet te komen in de kosten voor een eigen 
reisdocument voor kinderen wil staatssecretaris Bijleveld vanaf 1 januari 
2010 de prijs van een Nederlandse Identiteitskaart voor kinderen tot en 
met dertien jaar verlagen tot een prijs die vergelijkbaar is met de huidige 
bijschrijving in het paspoort.  Met de Nederlandse identiteitskaart kan 
worden gereisd binnen de Europese Unie en naar Andorra, Liechtenstein, 
Monaco, Noorwegen, San Marino, Turkije, IJsland, en Zwitserland.

Stationsklokken
Het is even wachten geweest, 
maar de overkapping bij het NS-
station is sinds kort niet één, 
maar zelfs twee stationsklok-
ken rijker. Er hing al eerder een 
klok, maar die kon door ProRail 
niet worden aangesloten op het 
centrale systeem dat met behulp 
van een atoomklok de juiste tijd 
aangaf. De technische problemen 
zijn nu opgelost.

Reizigers die hun fiets parkeren, 
op de bus staan te wachten of 
oversteken naar perron 1a en 1b, 
zien nu weer van verre hoe laat 
ze precies leven.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433


