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Kringloopwinkel Uitgeest steunt De Soos

Uitgeest - Algemeen directeur 
van de Meergroep Mark Bouma 
heeft namens de Kringloopwinkel 
Uitgeest een cheque ter waarde 
van 1.000 euro uitgereikt aan De 
Soos van Stichting Welzijn Cas-
tricum. De Soos biedt sinds vijf 
jaar eens in de maand een geva-
rieerd programma voor mensen 

Bestuurslid Marianne Zoet ontvangt van Mark Bouma de cheque en  
bloemen. Irene Zijlstra van Stichting Welzijn Castricum kijkt toe. 

Luchten in Galerie Lem
Uitgeest - De zomerexpositie 
Luchten is te zien in Galerie Lem 
op de  Hogeweg 92a. Vier kun-
stenaars hebben zich laten in-
spireren door de Nederlandse 
kust en de typische Hollandse 
luchten. Anneke Bouma presen-

teert  olieverf op doek, Titia van 
Dijk    glas in lood, Annemarie 
Kuster strandvondsten en Marij-
ke van Dijk bewerkte foto’s. De 
tentoonstelling is tot eind augus-
tus iedere zaterdag en zondag te 
zien van 12.00 tot 17.00 uur. 

met een beperking in jongeren-
centrum Discovery. “Voor men-
sen met een beperking is het 
eng om een regulier café in te lo-
pen. Omdat we het nu gezamen-
lijk organiseren is de drempel la-
ger”, aldus Marianne Zoet van de 
Soos. Omdat De Soos in novem-
ber haar vijfjarig jubileum viert is 

de Stichting op zoek naar extra 
financiële middelen om een uitje 
te organiseren. 
De kringloopwinkels van de 
Meergroep reiken ieder kwar-
taal een cheque uit aan een goed 
doel in de omgeving. 
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Op ’t Kopje van Bloemendaal
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Zeevismarathon op de pier
Regio - Alle liefhebbers van zee-
vissen opgelet. Zeehengelsport 
vereniging ZHSV organiseert 
een zeevismarathon op 5 en 6 
september op de Noordpier in 
Velsen. Wat ooit is begonnen als 
privé-initiatief van Gijs Schelvis is 
inmiddels uitgegroeid tot een bij-
zonder evenement. De wedstrijd 
begint op zaterdag om 8.00 uur 
en duurt tot zondagmiddag 14.00 
uur. Op www.zeevissen.com kan 
men zich opgeven. 

Uitgeest - In de nacht van 22 op 
23 augustus wordt in het open-
luchtzwembad De Zien een 
zwemmarathon gehouden. De 
hele avond en nacht, vanaf 20.30 
uur, wordt achter elkaar ge-
zwommen; als team en er wordt 
voortdurend gewisseld. 

Een team kan minimaal uit zes 
en maximaal uit acht personen 
bestaan. Het initiatief komt van 
het hardloopteam 213 van Ropa-
run uit Heemskerk, dat de vol-
le medewerking krijgt van onder 
meer de locatiemanager Gitta de 
Groot van De Zien. 
Lees alles over deze actie die ten 
goede komt aan mensen met 
kanker in deze editie van De Uit-
geester Courant. 

Nachtmarathon
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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

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
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:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

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.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
07-07-2009: Sem, zoon van 
R.J.B.H. Nooij en M.H. Tiecke, 
geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
02-07-2009: Katie, dochter van 
J.A. Kuijper en A. Koolbergen, 
geboren te Alkmaar.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
03-07-2009: van Rijen, Martijn 
L.K. en Dijkman, Jolanda, beiden 
wonende te Bakkum. 
03-07-2009: Kemper, Ronald en 
Sikkema, Jeannet I., beiden wo-
nende te Akersloot. 
03-07-2009: de Ruijter, Maarten 
C.T. en Rietveld, Marrigje A., bei-
den wonende te Castricum. 
07-07-2009: Grandiek, Cornelis 
M. en Metzelaar, Elisabeth G.M., 
beiden wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
01-07-2009: Simons, Elizabeth 

N., oud 85 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met H. Nieboer. 
06-07-2009: ter Horst, Agatha C., 
oud 91 jaar, overleden te Castri-
cum.
 
Wonende te Beverwijk:
02-07-2009: Los, Jacob M., oud 
90 jaar, overleden te Bakkum, 
gehuwd met N. Hop.
 
Wonende te Limmen:
03-07-2009: Koot, Theodoor, oud 
76 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met W.C.M. Mulder.
 
Wonende te Amsterdam:
06-07-2009: Min, Bartholome-
us P.R., oud 32 jaar, overleden te 
Limmen.
 
Wonende te Akersloot:
06-07-2009: Allebes, Kietje, oud 
45 jaar, overleden te Amsterdam, 
gehuwd met A.W.L.J. Guichelaar. 
06-07-2009: van der Eem, Johan-
na, oud 75 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met C.M. de Wit.

Vertel- en doetheater voor 
kleuters in De Springplank
Castricum - Kinderen in de leef-
tijd van vier tot en met zes jaar 
kunnen het Vertel- en doethea-
ter van Hermien de Waard van 
de Boekenwerkplaats bezoe-
ken in speelzaal De Springplank 
op dinsdag 21 juli en op vrijdag 
31 juli. In een levensecht decor 
kan op 21 juli geluisterd én mee-
gedaan worden met het verhaal 
‘Hokus pocus’ gebaseerd op het 
prentenboek van het jaar 2009: 
‘Anton kan toveren’. Onder meer 
gaan de kinderen op zoek naar 
een toverhoed. 

Op 31 juli draait het om het boek 
‘Kleine muis zoekt een huis’, het 
prentenboek van het jaar 2008. 
Kleine muis komt heel veel span-
nende dieren tegen  in het bos… 
Na afloop van de vertelling kan 
geknutseld en gespeeld worden. 
Beide activiteiten vinden plaats 
van 10.30 tot 12.00 uur. De kos-
ten bedragen 2,50 euro per ac-
tiviteit. 
Aanmelden voor het Vertelthe-
ater kan middels de site van 
de Stichting Welzijn Castricum: 
www.welzijncastricum.nl.

Akersloot/Limmen - Kinde-
ren die zin hebben om mee te 
doen aan een fleurige workshop 
groendecoraties maken kun-
nen op woensdag 29 juli terecht 
in Strammerzoom in Akersloot 
en op dinsdag 4 augustus in De 
Cameren in Limmen. Van echte 
bloemisterijmaterialen wordt een 
kleurrijke bloementaart gemaakt 
die niet om op te eten, maar héél 
mooi om naar te kijken is! De 

Kinderworkshop groendecoraties
opa’s en oma’s die in de verzor-
gingshuizen wonen kijken mee 
en een paar ouders wordt ge-
vraagd te helpen. Beide activitei-
ten zijn van 15.00 tot 16.30 uur. 
De activiteit is bestemd voor kin-
deren van vier tot en met zeven 
jaar. De kosten bedragen 2,50 
euro.
Aanmelden kan middels de site 
van de Stichting Welzijn Castri-
cum: 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-

Gevonden en
vermiste dieren

ge sokjes, roze bandje met ko-
kertje, 8 maanden, Deux. Pagen-
laan/Visweg Limmen: grijscyper-
se kater, witte bef, 4 witte sokjes, 
ongecastreerd, 1 jaar, Sip. Page-
veld Limmen: Zwart/wit poesje 
wit om neus, witte keel en borst, 
3 witte poten, linksvoor wit voet-
je, klein, 3 jaar, Moppie.
Gevonden:
Poelven Bakkum: zwart/wit 
hangoorkonijntje. Van Olden-
barneveldtweg Bakkum: roodcy-
perse kat, schuw, slechte vacht, 
gehavende snoet. Molenweide 
Castricum: Maltezer leeuwtje.

Limmen - In de bibliotheek in 
Limmen kunnen kinderen deel-
nemen aan een echte safari-
reis door het oerwoud. Kinderen 
kunnen genieten van een beren-
jacht, beestachtige tekeningen 

Op safari… maken, een safaricocktail drin-
ken en nog veel meer. De ac-
tiviteit wordt op 23 juli georga-
niseerd van 10.00 tot 11.30 uur 
voor kinderen in de leeftijd van 
vier tot en met zes jaar. De kos-
ten bedragen 2,50 euro. Opge-
ven: www.welzijncastricum.nl.
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Hinderlijke lucht in toilet 
Castricum - Woensdagavond 8 
juli werd de dienstdoende piket-
groep van de brandweer opge-
piept voor een melding van hin-
derlijke lucht op camping Gever-
duin. 
In een van de douchegebou-
wen hing een benzinelucht en 
de brandweer werd gevraagd 

hier onderzoek naar  te doen. Er 
zijn metingen gedaan en hieruit 
bleek dat het niet om gevaarlijke 
concentraties ging. 
Vermoedelijk heeft iemand iets in 
het toilet gegooid wat daar niet 
thuis hoort. De brandweer heeft 
het advies achtergelaten de toi-
letten extra door te spoelen.  

Aanhouding na vernieling
Bakkum - Vier verdachten zijn 
zondagavond rond middernacht 
aangehouden op de Poelven. Een 
ooggetuige meldde bij de politie 
dat drie mensen een daar gepar-
keerde auto vernield hadden en 
dat deze verdachten een woning 
binnen waren gegaan. 

Agenten troffen de aan de ach-
terkant zwaar beschadigde auto 
in de straat aan. In een voortuin 
van een woning werden spullen 

aangetroffen uit de vernielde au-
to. Dit was de voortuin van de-
zelfde woning als waar de getui-
ge de drie verdachten naar bin-
nen had zien gaan. 
Een 18-jarige en een 49-jarige 
vrouw en 54-jarige man uit Cas-
tricum en nog een 20-jarige man 
uit Den Bosch werden in de wo-
ning aangetroffen. Alle  vier wer-
den aangehouden en overge-
bracht naar het bureau in Alk-
maar. 

Beestenboel bij 
Kindervreugd
Castricum - Op donderdag 16 
juli biedt Vakantie Kindervreugd 
een gevarieerd programma met 
als thema dieren. Er worden 
stokpaarden gemaakt die later 
gebruikt worden in een paar-
denrace. Een vertegenwoor-
digster van de vereniging Sop-
hia komt jureren en zij brengt 
haar lievelingshond mee. Kinde-
ren kunnen als dier geschminkt 
worden, en aan de knutselta-

Amsterdamse avond 
met buffet in ‘t Mirakel 
Bakkum - Op zaterdag 18 ju-
li begint om 17.30 uur een ge-
zellige Amsterdamse avond bij 
Renato en Tiny van restaurant ‘t 
Mirakel van Bakkum. Zanger en 
entertainer Jos Zwart is van de 
partij. Hij zingt met hart en ziel 
en daarmee brengt hij iedereen 
in een vrolijke feeststemming.
Jos zingt al vijftien jaar. Zijn re-
pertoire bestaat voor het groot-
ste deel uit Nederlandstalige 
nummers. Hij zingt zowel zelf-
geschreven nummers als covers. 
Al eerder trad Jos op met arties-
ten als Marjanne Weber, Han-
ny, Wolter Kroes, Dario, Ronald, 
Dries Roelvink, Arie Passchier 
en Willeke Alberti. En nu is hij te 
zien en te horen in Bakkum. 
De gasten kunnen ondertus-
sen genieten van een warm 
én koud buffet. Het restaurant 
is gespecialiseerd in een Hol-
landse kaart met ‘net een beet-
je meer’ en voor ‘behoorlijk veel 
minder’. Het meeste vlees wordt 
hier bereid op de houtskoolgrill 
waardoor het een extra lekke-

re smaak krijgt. Naast diverse 
vleesgerechten omvat het buffet 
soep, stokbrood, verschillende 
belegde broodjes en dagverse 
salades. Reserveren kan op tel.: 
0215-671353 of 06-51144262. 
Het adres is Heereweg 36 in 
Bakkum-Noord. Gratis parker-
ken kan naast het restaurant. 
Kijk voor meer informatie op 
www.mirakelvanbakkum.nl. 
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Geen CastriCummer
ontvanGen?

Deze krant kan afgehaald worden op 
onderstaande adressen:

  Castricum
De Roset, Burg. Mooijstraat 17

Shell, Soomerwegh 1
Boekhandel Laan, Burg. Mooijstr. 19

Natuurwinkel, Torenstraat 34
Mezza Luna, Mient 1

Limmen:
Gemeentehuis, Zonnedauw 4

Albert Heijn, Vuurbaak 1
akersloot:

Deen, Raadhuisweg 3
Toko Veld, Akerhof 4

Bakkum:
Bakkums Breekgoed, Van Oldenbarneveldweg 22

Hotel Borst, Van Oldenbarneveldweg 25
Bakkerij Beerse, Van Oldenbarneveldweg 31

Programma 16 juli t/m 22 juli 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 14.00 uur 
vrijdag 14.00 uur

zaterdag 14.00 uur
zondag 14.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 14.00 uur 
“Ice Age 3D” (NL)

vrijdag 17.00 uur
zaterdag 17.00 uur
zondag 16.30 uur 

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

vrijdag 16.30 & 20.30 uur
zaterdag 16.30 & 20.30 uur
zondag 16.00 & 20.00 uur 

maandag 20.00 uur
dinsdag 20.00 uur

woensdag 20.00 uur
“Harry Potter 6” 
donderdag 14.00 uur 

vrijdag 14.00 uur 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Het geheim van Mega Mindy”

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..

Ice Age 3
Ice Age 3 is de derde anima-
tiefilm over de avonturen van 
Sid, Diego, Manny en natuurlijk 
Scrat, die dit keer dino’s achter 
zich aan krijgen. Eekhoorn Scrat 
gaat in Ice Age 3 weer op zoek 
naar eikeltjes en de ware liefde, 
Manny en Ellie zijn in verwach-
ting van een kleine mammoet, 
sabeltandtijger Diego vraagt zich 
af of hij door zijn vrienden niet te 

‘soft’ is geworden en Sid de lui-
aard komt in problemen wan-
neer hij een gezin wil stichten 
door een paar dinosauruseieren 
te stelen. Het team gaat op pad 
om Sid te redden en komt in een 
mysterieuze wereld terecht. Ze 
komen oog in oog te staan met 
dinosaurussen... en een op di-
no’s jagende eenogige wezel. 

Te zien in Corso Bioscoop op de 
Dorpsstraat 70 in Castricum, zo-
wel de Nederlandse als de En-
gelse versie. 

Bakkum -  Bewoners van de 
Poelven, die vorige week een 
buurtfeest hadden georgani-
seerd, zijn niet blij met het po-
litienieuws dat daarop volgde. 
Daarin werd vermeld dat het 
barbecuefeest eindigde in een 
vechtpartij. “En dat is niet zo”, 
vertelt bewoner Jan Plugboer. 
“De mensen die bij die vechtpar-
tij betrokken waren, hadden een 
eigen feest aan het einde van de 
straat. Ons feest is juist heel ge-
zellig verlopen. Over onze straat 
wordt al zo vaak negatief ge-
dacht. Nu gebeurt er iets posi-
tiefs en dan wordt er weer zo’n 
draai aan gegeven. Het feest 
duurde van 12.00 uur tot mid-
dernacht. Iedereen nam wat eten 
en drinken mee, er stonden ver-
schillende barbecues opgesteld 
en er waren hier en daar terras-
jes gecreëerd. De kinderen kon-
den lekker op straat spelen, want 
de weg was afgesloten voor ver-
keer.” Jan Castricum van Radio 
Castricum 105 was op uitnodi-
ging aanwezig. “Als niet-bewo-
ner van de Poelven werd ik door 
iedereen heel lief benaderd en ik 
voelde mij heel welkom. De sfeer 
was heel hartelijk, helemaal niet 
agressief.”

Poelven niet 
blij met nieuws

fel kunnen jonge kunstenaar-
tjes dieren uitbeelden met divers 
materiaal. Ook bij het figuurza-
gen staan dieren centraal. Kin-
deren kunnen tafeltennissen en 
tafelvoetbal spelen en Jan van 
Riel van de Castricumse schaak-
vereniging leert iedereen die dat 
wil dammen en schaken. Jonge-
ren en ouders, die het leuk vin-
den mee te helpen in de begelei-
ding zijn welkom. 
Vakantie Kindervreugd is van 
10.00 tot 12.00 uur in De Kern, 
Overtoom 15 in Castricum. De 
entree is 1,00 euro en aanmel-
den vooraf is niet nodig.
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Rookverbod ook buiten school
Castricum - Het Clusius Colle-
ge Castricum voert een nieuwe 
regel in die geldt  vanaf het be-
gin van het komende schooljaar:  
een rookverbod voor leerlingen 
onder schooltijd,  zowel binnen 
als buiten de school. 

Het parkje tegenover de school 
vervalt als verblijfsgebied voor 
de leerlingen van het Clusius. Er 
mogen geen leerlingen meer ko-
men vanwege het steeds druk-
ker wordende verkeer op de 
Oranjelaan.

Minister Hirsch Ballin opent 
forensische kliniek in Heiloo
Heiloo - Verleden week woens-
dag opende minister van justi-
tie Hirsch Ballin de nieuwe kli-
niek forensische psychiatrie van 
GGZ Noord-Holland-Noord. De 
kliniek is gebouwd op het terrein 
van GGZ NHN in Heiloo. 
De kliniek forensische psychi-
atrie heeft 36 plaatsen, voldoet 

aan alle veiligheidseisen en is 
gebouwd volgens de laatste in-
zichten voor behandeling van fo-
rensisch psychiatrische patiën-
ten. In het gebouw zijn verschil-
lende multifunctionele therapie-
ruimtes en op het binnenterrein 
is een sportveld aangelegd.
Onder forensische psychiatrie 

valt de behandeling van mensen 
met een psychiatrische stoornis 
die met justitie in aanraking zijn 
gekomen of dreigen te komen. In 
de forensische psychiatrie gaan 
zorg en beveiligen samen. Dat 
betekent dat het behandelen van 
de psychiatrische stoornis én be-
veiliging leidend zijn. 

WOL genomineerd 
voor MDG-Award
Limmen - De Stichting Werk-
groep Ontwikkelingssamenwer-
king (WOL) is een van de vijf ge-
nomineerden voor de Millenni-
umdoelen Award 2009. WOL on-
dersteunt vanaf 1988 ontwikke-
lingsprojecten in Burkina Faso, 
West-Afrika en werkt samen met 
de organisatie Association Déve-
loppement Sans Frontière (DSF). 
WOL en DSF werken gezamen-
lijk aan de bestrijding van de ar-
moede onder de plattelandsbe-
volking in het noorden van Bur-
kina Faso, met het accent op on-
derwijs. 
WOL gaat nu aan de slag om 
promotiefilms op te nemen die 
via Regio 22 en de website van 
het Noordhollands Dagblad wor-
den getoond. Vanaf eind septem-
ber is het mogelijk om via deze 

website een stem uit te brengen 
op één van de genomineerden. 
Op 15 oktober vindt in het Pro-
vinciehuis in Haarlem de ontkno-
ping plaats en wordt de winnaar 
bekendgemaakt. De prijswinnaar 
gaat naar huis met 2.000 euro, 
beschikbaar gesteld door de Na-
tionale Commissie voor Interna-
tionale Samenwerking en Duur-
zame Ontwikkeling (NCDO), een 
bedrijfsmatig adviesgesprek met 
de Rabobank en uitgebreide 
aandacht in de media. 
De Millenniumdoelen Award 
2009 wordt georganiseerd door 
COS Noord-Holland in samen-
werking met de provincie. De 
Award is een prijs voor het beste 
Noord-Hollandse project dat bij-
draagt aan het behalen van een 
van de Millenniumdoelen. 

Boek Duinen en Mensen met korting te koop

Boommarter in de duinen
Castricum - Henk Levering uit 
Castricum wist met behulp van 
een telescoop en een digitale ca-
mera de eerste beelden te schie-
ten van een boommarter bij Cas-
tricum. Dit uit de kluiten gewas-
sen roofdier is gapend en wel te 
zien op www.duinenenmensen.
nl op de pagina ‘clips’. Het gaat 
om de eerste beelden sinds dit 
schuwe dier in Noord-Kenne-
merland is gearriveerd rond het 
jaar 2000.
Hermelijn, wezel, bunzing en 
boommarter zijn marterachti-
gen van deze streek. De das ont-
breekt in de duinen. Pas in het 
Gooi is deze present en het is 
niet waarschijnlijk dat de das 
de drukke randstad zeewaarts 
door kan komen. Hoewel, het is 
de boommarter wel gelukt. De 

Simpele oplossing busvervoer
Het is wrang te moeten vaststellen dat de dienstregeling buslijn 163, 
met name de verbinding Akersloot – Alkmaar v.v., niet per 5 juli 2009 is 
aangepast. Wel werden wijzigingen doorgevoerd bij de lijnen 3 en 4, 6, 7, 
8, 10, 126, 128, 130 en 135. Bekend is dat betrokken gemeenten hierbij 
een rol hebben gespeeld en kennelijk met succes. Buslijn 163  met een 
geringe wijziging had ook in deze rij moeten voorkomen! Het college 
ontving een afschrift van de CKenG-brief van 25-11-2008 aan GS en PS 
van de provincie Noord-Holland waarin CKenG de problematiek bij de 
verbinding Akersloot – Alkmaar v.v. aan de orde stelde naast de consta-
tering dat de nieuwe dienstregeling voor Akersloot ook positieve kanten 
heeft. Op 7 april 2009 zond het college een brief aan de provincie met 
kanttekeningen over de nieuwe dienstregeling, wel wat laat overigens. 
Ontving het college een antwoord op dit schrijven? 
CKenG ontving van de provinciale PvdA-fractie (Liesje Klomp) een e-
mail met de mededeling In de eerstvolgende commissievergadering 
staat de nieuwe dienstregeling op de agenda. Ik zal er dan zeker op 
terugkomen en met voorstellen aan de Gedeputeerden komen.” CKenG 
verzoekt het college nogmaals de problematiek, het gemis van een di-
recte busverbinding Akersloot – Alkmaar v.v., bij de provincie aan de 
orde te stellen, mogelijk in samenspraak met de PvdA-fractie uit PS. Een 
simpele oplossing moet mogelijk zijn.
Namens de fractie van CKenG, W.G.M. Veldt.

boommarter doet zich te goed 
aan eieren, vogels en weet ook 
eekhoorns te pakken, wat de 
stand aan pluimstaarten moge-
lijk geen goed doet. 
Meer en ouder bos geeft de 
boommarter de wind in de rug. 
Zie www.duinenenmensen.nl 

voor eerste filmopnames van een 
boommarter bij Castricum in een 
leeg buizerdnest. De tekst van 
dit bericht is ontleend aan het 
gelijknamige boek dat tot 1 ok-
tober voor 22,50 euro te bestel-
len is via de website. Daarna is 
de prijs 29,50 euro. 

Op zoek naar voorouders?
Castricum - De Volksuniversi-
teit biedt gelegenheid om een 
speurtocht te maken naar het fa-
milieverleden. In de cursus ge-
nealogie leert men hoe de voor-
ouders teruggevonden kun-
nen worden en krijgt men hulp 
bij het opzetten van een familie-

stamboom. Korting bij gelijktij-
dige inschrijving van een twee-
de persoon. Meer informatie en 
opgave bij de Volksuniversiteit, 
Kooiplein 24a (670048), www.vu-
cas.nl. Programmaboekjes zijn-
verkrijgbaar bij de Bibliotheek en 
bij de boekhandel. 

Muttathara-brug geopend in Benin
Castricum - Op zaterdag 11 juli 
is in Koudahongou in Benin een 
brug in gebruik genomen die de 
naam Muttathara meekreeg. De 
van oorsprong uit Castricum af-
komstige Marjan Kroone zet zich 
met haar stichting Aktie Benin 
al geruime tijd in voor de be-
volking van dit West-Afrikaan-

se land, met name op het gebied 
van gezondheidzorg en educa-
tie aan vrouwen en kinderen. De 
Castricumse stichting Muttatha-
ra steunt haar financieel in dit 
werk. 
De vrijwilligers van ‘Castricum 
helpt Muttathara’ zetten zich be-
langeloos in voor de allerarm-

sten in ontwikkelingslanden. Dit 
doen zij vooral door de verkoop 
van tweedehands goederen in 
de kringloopwinkel op de Castri-
cummerwerf. Deze worden gra-
tis ter beschikking gesteld. Kijk 
voor meer informatie op www.
aktiebenin.nl of www.muttatha-
ra.nl.
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Teun wint dvd-speler
Limmen - Teun Vink uit Lim-
men is de trotse winnaar van 
de Rietveld-prijsvraag van de 
Limmense Jaarmarkt. Kandida-
ten konden de waarde taxeren 
van het pand van Rietveld Ma-
kelaars aan de Kerkweg in Lim-
men. Teun Vink zat het dichtst bij 

de getaxeerde waarde en won 
daarmee een dvd-speler. Afge-
lopen vrijdag werd Teun met ge-
bak en limonade ontvangen bij 
Rietveld en hij ging met z’n va-
der Frank, zus Loekie, makelaar 
Hilde Westera én z’n gewonnen 
prijs op de foto. 

Zomerkamp sportief succes

Regio - Kinderen van de BSO 
vestigingen van Forte Kinderop-
vang uit Bergen, Schoorl, Heiloo, 
Limmen en Castricum zijn de 
eerste week van de zomervakan-
tie sportief gestart. Zij namen 
deel aan de activiteiten van het 
Sport Zomerkamp 2009, die ge-
organiseerd werden door Forte 
Kinderopvang in samenwerking 
met Ambition Sports en Vites-
se ’22. De sportieve week ging 
van start met verschillende uit-
dagende activiteiten in zwembad 
De Witte Brug, waar onder ande-
re estafettes werden gezwom-
men. De volgende dag werd in 

de duinen een heuse survivalrun 
gehouden waarbij de kinderen 
konden rennen en springen. Op 
woensdag dreigde het buiten-
programma door het herfstach-
tige weer in het water te vallen, 
maar gelukkig kon de geplande 
zeskamp toch doorgang vinden 
in sporthal De Bloemen. Hoogte-
punt hierbij was de enorme op-
blaasstormbaan. De volgende 
dag werd een bezoek gebracht 
aan het Science Center Nemo in 
Amsterdam, hetgeen een groot 
succes was: de kinderen had-
den zoveel te zien en te beleven 
dat het uitje zelfs langer duur-

de dan gepland. Vrijdag werk-
ten de weergoden helaas weer 
niet mee, waardoor de geplande 
stranddag geen doorgang kon 
vinden. Attractiepark De Goudvis 
bleek echter een waardig alter-
natief bij slecht weer en de kin-
deren hebben zich dan ook goed 
kunnen uitleven in het speelpa-
radijs. De catering werd de hele 
week verzorgd door Kookkunst 
van De Wissel in Castricum, een 
werkervaringsproject voor men-
sen met een psychiatrische ach-
tergrond. De originele culinaire 
hoogstandjes vielen bij alle kin-
deren letterlijk zeer in de smaak. 

Topeditie Dance Valley
Regio - Het waren niet de min-
sten die de vijftiende editie van 
Dance Valley zaterdag betitel-
den als de beste editie ooit. Ar-
min van Buuren, al twee jaar ’s 
werelds beste dj, was er een van. 
Maar ook mc Marxman, al jaren 
de stem van het hoofdpodium, 
was lyrisch over de jubileumedi-
tie. Dat gold ook voor de bezoe-
kers. ,,Zo waanzinnig goed heb 
ik het nog niet meegemaakt.’’

Eerlijk is eerlijk, de organisa-
tie had veel geluk met het weer. 
Het was de hele week slecht ge-
weest, maar uitgerekend op za-
terdag won de zon het regelma-
tig van de bewolking. De tem-
peratuur liep op tot een aan-
gename 22 graden. Ideaal fes-
tivalweer dus. Bovendien was 
het terrein perfect. In tegenstel-
ling tot vorig jaar was het ner-
gens drassig of nat. De voorspel-
de regenbui barstte pas los toen 
de laatste bezoekers het terrein 
allang hadden velaten. Daarmee 
bleef de organisatie veel ellende 
bespaard.

Het fantastische weer droeg in 
belangrijke mate bij aan het pre-
dikaat ‘beste Dance Valley ooit’, 
maar ook de organisatie had al-
les op alles gezet om de vijftien-
de editie tot een succes te ma-
ken. Het prikkelen van de zintui-
gen - in de breedste zin van het 
woord - was door UDC tot hoog-
ste goed verheven. Nog nooit 
was er zoveel aandacht besteed 
aan de  uitstraling van het fes-
tivalterrein. Er was meer straat-
theater en de openluchtpodia - 
mainstage en A State of Trance - 
waren nóg mooier dan vorig jaar. 
Bovendien was het geluid over-
al fenomenaal. De naar schat-
ting 55.000 danceliefhebbers 
kregen bovendien een program-
mering voorgeschoteld met veel 
wereldtoppers. Armin van Buu-
ren draaide een vier uur duren-

de set, Ferry Corsten sloot af op 
het hoofdpodium en de Brit Sa-
sha, ook een dj uit de mondia-
le top-10, zette de Renaissance-
tent in vuur en vlam. Opvallend 
was het grote aantal Nederland-
se dj/producers s op het hoofd-
podium. Kraak & Smaak, Hard-
well, Erick E, Sidney Samson en 
Marco V stonden net als Ferry 
Corsten oog in oog met het pu-
bliek in de vallei. 

Elf mensen werden aangehou-
den omdat zij in het bezit wa-
ren van een te grote hoeveel-
heid drugs. Van 350 feestgan-
gers heeft de politie verdoven-
de middelen in beslag genomen 
zonder dat zij een bekeuring kre-
gen. Twee personen zijn aange-
houden in verband met diefstal. 
Eén man werd opgepakt om-
dat hij een verkeersregelaar had 
aangereden. De verdachte is in-
middels weer op vrije voeten. De 
verkeersregelaar raakte licht ge-
wond.
De meeste problemen werden 
veroorzaakt door drugs- of alco-
holgebruik, al dan niet in combi-
natie met uitdrogingsverschijn-
selen. 
Aan het begin van de middag 
werd een man afgevoerd die een 
grote hoeveelheid GHB had ge-
bruikt en daardoor buiten be-
wustzijn was geraakt. In het laat-
ste uur van Dance Valley kwam 
een bezoeker uit Groot-Britta-
nië ongelukkig ten val tijdens het 
dansen. Hij brak zijn been op drie 
plaatsen en moest overgebracht 
worden naar het ziekenhuis. 

Tussen 17.30 en 20.00 uur wer-
den diverse vechtersbazen op-
gepakt. Mogelijk houden deze 
aanhoudingen verband met de 
mishandeling van een man die 
bij het hoofdpodium in het water 
terecht kwam en gereanimeerd 
moest worden. Hiervoor werd de 
A9 enige tijd afgesloten, omdat 

de traumahelikopter op het Rot-
tepolderplein moest landen voor 
een rendez vous met een ambu-
lance waarin het slachtoffer lag.
(Friso Huizinga. Foto: Michel van 
Bergen)

Sloppy Joe speelt country, 
blues en rockabilly in Scala
Castricum - Op zaterdagmid-
dag 18 juli opent Café Scala de 
deur voor een middag onver-
valste blues, rockabilly en coun-
try van de band Sloppy Joe. De 
band bestaat uit Frans Rikkers 

op bas, Willem van Lingen, gi-
taar en plaatsgenoten J. P. Bor-
gerding op drums en Toon Hol-
landers, zang en gitaar. Aanvang 
16.00 uur op de Dorpsstraat 18 in 
Castricum.
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Zomerkampioen Red 
Stars schudt Bears af
Castricum – In het weekend 
dat speler Maarten de Ruijter 
op vrijdag trouwde, vergroot-
te Red Stars Vitesse de feest-
vreugde met twee zwaarbevoch-
ten overwinningen en een voor-
lopige eerste plaats. Vorige week 
zaterdag moest Bears er met 13-
12 aan geloven na een zinderen-
de marathonpartij, een dag la-
ter was de Castricumse honk-
balploeg met 3-7 te sterk voor 
Sparks.

Met name in de zenuwslopende 
wedstrijd tegen Bears, met een 
bizar scoreverloop, slaagde Red 
Stars erin het zelfvertrouwen op 
te krikken. Daar zag het aan-
vankelijk niet naar uit. Een reeks 
honkslagen en veldfouten leidde 
ertoe dat de gasten uit Bergen in 
de zevende inning van 10-4 te-
rugkwamen tot 10-10. Een in-
ning later kwam Red Stars zelfs 
op een 10-11 achterstand. Maar 
tweehonkslagen van Jasper van 
Schoor, Jeroen Groenendal en 
Rick Zonneveld bogen in de ge-

lijkmakende achtste slagbeurt 
de stand om. Laatstgenoemde 
sloeg de 12-11 en 13-11 binnen 
en mag zich matchwinner noe-
men, want in de laatste inning 
kwam Bears ondanks verwoede 
pogingen niet meer langszij. 

Hoofdrollen
Eerder in de wedstrijd vertolk-
ten Van Schoor en Daan Kuijs al 
hoofdrollen door ieder drie pun-
ten binnen te slaan. Coach Daan 
Kuijper beschouwt de zege in de 
even spannende als onvriendelij-
ke partij als een welkome opste-
ker. “Bears heeft een solide ver-
dediging en wij maakten toch wat 
schoonheidsfoutjes. Het dubbel-
tje had net zo goed de ande-
re kant op kunnen vallen, maar 
doordat we goed sloegen waren 
wij na afloop de gelukkigste par-
tij.” Kuijper gebruikte in de ruim 
3,5 uur durende wedstrijd drie 
pitchers, waardoor het hem extra 
goed uitkwam dat Bart Oorthui-
zen een dag later tegen Sparks 
acht innings lang heer en mees-

Niek Kuijs is met een sliding op tijd terug op het eerste honk bij een pick-off, in de wedstrijd van zaterdag 
tegen Bears. (Foto: Jan Kruijdenberg)

ter was op de werpheuvel. Zijn 
ploeg speelde, ondanks de zwa-
re pot van een dag eerder in de 
benen, compleet foutloos. Dank-
zij deze knappe verdedigende 
cijfers waren de vijf punten in 
de eerste twee innings, die tot 
stand kwamen door driehonk-
slagen van Van Schoor en Oor-
thuizen, voldoende voor de zege. 
Die kwam uiteindelijk op 3-7 uit.

Trots
“Ik ben enorm trots op wat dit 
team in de eerste seizoens-
helft heeft laten zien in een ho-
gere klasse”, benadrukte Kuij-
per na het hectische, maar ook 
zeer warme weekend. “We heb-
ben ons fantastisch hersteld van 
de klap van vorige week tegen 
Flying Petrels.” Dat team staat 
nu een punt achter koploper Red 
Stars, maar heeft wel een wed-
strijd minder gespeeld.
Red Stars hervat de competitie 
op zondag 9 augustus tegen Alc-
maria Victrix. De wedstrijd start 
om 14.00 uur op De Puikman.

Serena Stel tweede op 
NK minioren geworden
Castricum - Zondag 5 juli wa-
ren de beste minioren van Ne-
derland bij elkaar in zwembad 
Aquapulcabad te Dordrecht om 
te strijden om de Nederland-
se titel in een 50 meterbad. Se-
rena Stel uitkomend voor OEZA 
Heemskerk begon de dag met 
de 400 vrij. Haar tijd van 5.19.98 
was goed voor een 4e plek. Wel 
was deze tijd goed voor een ver-

betering van het clubrecord 50 
meter bad met maar liefst een 
minuut en 20 seconden. 

De tweede afstand deze mor-
gen was de 200 vrij. Ze vocht 
zich naar een zilveren medaille 
in een tijd van 2.32.68 en ook de-
ze tijd was goed voor een nieuw 
clubrecord 50 meterbad. Beide 
tijden zijn ook goed voor deelna-

Afzwemmers scholen
Castricum - Alle leerlingen van 
de basisscholen uit Castricum 
en Akersloot krijgen gedurende 
twee leerjaren onder schooltijd 
schoolzwemmen in zwembad De 
Witte Brug te Castricum met de 
mogelijkheid om aan het einde 
van het schooljaar, vlak voor de 
zomervakantie, af te zwemmen 
voor het A- of B-diploma.
Voor het A-diploma hebben: Da-
ve Beekelaar, Sjimmy Heilig en 
Sydney van der Veen van de An-
tonius op maandag 22 juni tij-
dens het schoolzwemmen van 
hun school afgezwommen.
Voor 49 leerlingen van de ande-
re basisscholen uit Castricum en 
Akersloot vond het afzwemmen 
voor het A- en B-diploma plaats 
op vrijdagmiddag 26 juni onder 
schooltijd. Het was een feest met 
zoveel afzwemmers en belang-
stellende ouders en grootou-
ders en jongere broertjes en zus-
jes. Het zwemprogramma voor A 
en B werd steeds per onderdeel 
achterelkaar gedaan, waardoor 
het verschil in eisen voor de bei-
de diploma’s te zien was en het 
gaf de leerlingen voldoende rust 
tussendoor.

Voor het A-diploma hebben 
Floortje Pietersma van de Cune-

ra, Nikita Bijhouwer, Montry Punt 
en Sascha Verduin van de Rem-
brandt en Paula Stuvel van de 
Toermalijn afgezwommen.

En voor het B-diploma: Puk 
Baars, Nikki de Graaf, Dima Gor-
bunov, Xu Shan Jiang, Florian Lo-
deweegs, Bas Peters en Imaany 
Vledder van de Augustinus, Jos 
van Beest van de Cunera, Niek 
ten Broek, Volkert Dekkers, Ten-
dor Garpa, Maikel Houbaer, Jo-
ran Kooij en Caya van Vliet van 
de Juliana van Stolberg, Matindi 
Ngambi en Jesse Verbeek van de 
Klimop, Martijn Borst, Silke Kuijs, 
Lucas Min, Sanne Oud, Lucas 
Vorstman van de Montessori, 
Jaap Hueting, Darren Huisman, 
Ilse van der Hout, Floor Liefting 
en Celine Toepoel van de Paulus, 
Kayne Arends en Owen Deylen 
van de Rembrandt, Jikke Liefting 
van de Sint Jacobus, Daan Putter 
en Romy Sander van de Sint Jo-
hannes, Maud Aries, Merel van 
der Berg, Paula de Graaf, Sue 
Hoekzema van de Sokkerwei, Jo-
ni Bianchi, Boyd Hendriks, Wille-
mijn de Kock, Nigel Laman en 
Christiaan Lips van de Toerma-
lijn en Thirza de Bruin, Dave Cre-
tier, Cas van Doet en Puck Dui-
kersloot van de Visser ’t Hooft.

FC Castricum met Dames 
1 terug in de competitie
Castricum - FC Castricum gaat 
komend seizoen weer de compe-
titie in met een ‘nieuw’ Dames 1 
team. Vorig jaar was er te weinig 
animo en werd het team in okto-
ber uit de competitie gehaald. 
FC Castricum Dames 1 zal on-
der leiding van Willem Roemer in 
de vijfde klasse op zondag gaan 
spelen. Judith van der Meer, Iris 
de Groot en Marga Admiraal (op 
de foto v.l.n.r.) zijn nu al in trai-
ning om in de competitie zo hoog 
mogelijk mee te draaien.   
De samenstelling van dit team 

is anders dan vorig seizoen. De 
groep is een mix: Jonge talenten 
die doorstromen vanuit de Mei-
den B-junioren, meiden die vo-
rig seizoen in Dames 2 speelden 
en speelsters die vorig jaar ook 
al in Dames 1 speelden, hun heil 
elders waren gaan zoeken toen 
het team uit elkaar viel, en terug-
komen. 
Judith van der Meer: “Vol goede 
moed en nieuwe energie gaan 
we er weer tegenaan. We gaan 
weer lekker voetballen en heb-
ben we weer heel veel zin in.”

me aan de Nederlandse kampi-
oenschappen voor junioren vol-
gend seizoen in het 50 meter-
bad. ’s Middags zwom Serena 
nog de 100 rug waarop ze 16e 
werd en de 100 vrij wat een 13e 
plek opleverde. Haar tijd van 
1.11.91 was goed voor een nieuw 
clubrecord.  

Tips voor de redactie kunt u mailen 

naar info@castricummer.nl
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Van der Kolk kiest voor FCC
Castricum - Jeugdtalent Pim 
van der Kolk verhuist niet naar 
zaterdag eersteklasser Young 
Boys. De Haarlemse club was 
zeer geïnteresseerd in de doel-
man (15) van de B1 van FC Cas-
tricum, die aan het einde van het 
seizoen intensief werd gevolgd. 

Pim van der Kolk: “Wij speel-
den een bekerwedstrijd in Am-
sterdam tegen AFC waarbij een 
scout van Young Boys langs de 
kant stond. Diezelfde man was 
ook bij de competitiewedstrijd 
tegen Olympia Haarlem aanwe-
zig. Ik keepte beide wedstrijden 

goed en ben toen met mijn trai-
ner Etienne Slagman met de af-
deling jeugdopleiding van Young 
Boys om de tafel gaan zitten. Bij 
deze club zou ik meer en vaker 
specifiek als keeper getraind 
worden. Daarnaast zou ik op een 
hoger niveau gaan keepen. Nu 
speel ik hoofdklasse en dan zou 
ik derde divisie gaan spelen.’’ 
De afgelopen weken zat het 
jeugdtalent ook met de techni-
sche staf van FC Castricum om 
de tafel. Vlak voor de zomerva-
kantie hakte hij de knoop door. 
“Ik blijf bij FC Castricum. De club 
heeft mij aangeboden om met 
de keepertrainers Arjan Oedzes 
en Ton Snip nog meer gericht te 
gaan trainen. Maar ik heb vooral 
voor FC Castricum gekozen om-
dat ik trainer ben van de E-tjes 
en komend seizoen misschien 
ook de D ga trainen. Daarnaast 
fluit ik wedstrijden en dat vind ik 
ook heel erg leuk.” (Foto: Han de 
Swart).

Van Riet gevangen tussen 
uitersten op TT-circuit
Castricum - Met een lach en 
een traan blikte Pim van Riet te-
rug op de nationale autoraces op 
het TT-circuit van Assen. Waar 
hij in de ‘Koningsklasse’, het 
Dutch GT4 Championship er fei-
telijk niet aan te pas kwam, reed 
hij samen met zijn teamgenoot 
Marcel Nooren in de Toerwagen 
Diesel Cup naar een overwin-
ning en een derde plaats.
Alle begin is moeilijk maar in het 
kersverse Dutch GT4 Champi-
onship lijken de verhoudingen 
op dit moment enigszins zoek te 
zijn. Het multimerk kampioen-
schap heeft de toeschouwers tot 
nu toe prachtige races opgele-
verd dus daar is niets mis mee. 
Maar de acteurs willen ook sco-
ren, zoals het goede sportmen-
sen betaamt. Dan moet je dat 
wel kunnen en daar hapert het. 
Om de diverse automodellen ge-
lijkwaardig te krijgen gebruikt 
men variabele zaken als mini-

mum wagengewicht en –hoog-
te en maximaal motorvermogen. 
Helaas is men er nog niet hele-
maal uit hoe de verhoudingen 
werkelijk liggen en met name de 
Aston Martin GT4 waarmee Pim 
van Riet rijdt lijkt het kind van de, 
niet goed ingeschatte, rekening. 
Althans, dat is de mening van de 
beide coureurs van het Rhesus 
Team, dat de auto’s inzet. 
“Het is echt frustrerend als je je 
met zo’n prachtige, indrukwek-
kende bolide wezenloos trapt en 
je blij moet zijn als je net tien-
de wordt. Daarvoor zijn de in-
spanningen, ook de financiële, 
veel te groot. Als je een paar rij-
ders even buiten beschouwing 
laat dan bestaat het veld uit gro-
tendeels hele ervaren toerwa-
gencoureurs, die echt wel weten 
hoe je een auto snel kunt rijden. 
Zet ze allemaal in dezelfde au-
to en de onderlinge verschillen 
zullen twee-, zeg drietiende se-

conde per ronde zijn. Nu missen 
we twee volle seconden. Ik ben 
er een beetje klaar mee”, mop-
perde Van Riet, die vanaf afgelo-
pen weekend zijn Aston Martin 
GT4 deelt met Robert den Otter. 
Van Riet scoorde in de sprintrace 
met hangen en wurgen een 10e 
plaats. In de 50 minuten hoofd-
race kreeg hij al met de start een 
tik op zijn achterkant. In de vijf-
de ronde reed merkgenoot Juni-
or Strous tegen een collega aan 
waarbij zijn motorkap de lucht in 
vloog. Die boorde zich precies 
door de radiator van de Aston 
Martin van Van Riet.
Heel wat succesvoller was de 
Castricummer in de Toerwagen 
Diesel Cup, waarin hij een BMW 
120d deelt met Marcel Nooren, 
met het doel de Groninger aan 
het kampioenschap te helpen. In 
Assen deelde de equipe een ge-
voelige tik uit aan de concurren-
tie, door eenmaal te winnen en 
eenmaal als derde te finishen. 
“We hebben wel steeds de toon 
aangegeven”, oordeelt Van Riet. 
“In deze klasse hebben ze een 
andere manier van gelijkschake-
len: Hoe hoger je in het klasse-
ment staat, des te langer moet je 
stoppen bij de verplichte pitstop. 
In de 100 minuten race kan dat 
oplopen tot 25 seconden extra, 
in die over 50 minuten tot 15 se-
conden. Dan moet je op de baan 
tot wel 0,7 seconde per ronde 
sneller zijn om dat te compen-
seren en dat valt niet mee. Jam-
mer dat Marcel 8 seconden tijd-
straf kreeg omdat hij 0,8 secon-
de te kort in de pits stond. Maar 
verder hebben we het heel goed 
gedaan. En Marcel staat nu ge-
heel volgens plan bovenaan in 
de tussenstand”, besloot Van 
Riet tevreden.

Chiara Prijs naar Europese 
kampioenschappen dressuur
Castricum - Chiara Prijs uit 
Castricum is met haar New For-
rest pony Mastwood Blackberry 
definitief geselecteerd voor het 
Europese kampioenschap dres-
suur dat van 29 juli tot en met 
3 augustus in Moorsele in Bel-
gië wordt verreden. Chiara, die 
met Black ook in het kader van 
Nederland zit, heeft lange tijd in 
onzekerheid gezeten. Niet of ze 
naar het EK ging, maar voor welk 
land. Chiara die in het kader van 
Italië en Nederland zit door haar 
dubbele nationaliteit, kreeg een 
aantal maanden terug te horen 
op een kadertraining van Ne-
derland dat bondscoach Cris-
ta Laarakkers wel eens een be-
roep op Chiara zou kunnen doen 
voor de reserveplek voor het EK 
team. Na goed overleg werd met 
de bondscoach afgesproken 
dat Chiara dit jaar voor de se-
lectie van Italië moet gaan, om-
dat ze daar al zo goed als zeker 
geplaatst was voor het Italiaan-
se team. 
De afgelopen maand is er hard 
getraind om de selectie com-
pleet te maken. Zo was de com-
binatie geplaatst voor de fina-
le van de Imperial Riding cup te 
Almelo. De combinatie werd hier 

uiteindelijk zesde en in de kring-
kampioenschappen vorige week 
kringkampioen met een score 
van 70%. Met haar pony Despe-
rado werd Chiara op deze kam-
pioenschappen tweede met een 
percentage van 69%. Afsluitend 
op de selectie is de combinatie 
zojuist terug uit het Franse Vier-
zon, waar een groot internati-
onaal concours werd verreden. 
De deelname was zeer groot en 
zeer sterk. Toch wist Chiara met 
Blackberry een zevende plaats te 
bemachtigen. Tevens werd Mast-
wood Blackberry door de Itali-
aanse veterinair gekeurd.
Vanaf nu is de combinatie ge-
focust op het EK over twee we-
ken. Daar zal Chiara voor Ita-
lië haar beste beentje voorzet-
ten om voor Italië de best mo-
gelijke resultaten neer te zetten. 
De komende week zullen Chiara 
en Blackberry door hoofdspon-
sor www.deoudewoonstal bei-
de compleet aangekleed worden 
om volgens de laatste mode op 
het EK te verschijnen. 
Komend jaar zal ook Nederland 
aan Chiara en Blackberry gaan 
trekken om het team te gaan 
versterken. Maar die keuze , dat 
zien ze dan wel. Eerst het EK. 

Gemotiveerde doffer vliegt 
snel naar zijn duivin terug
Castricum - Afgelopen week-
end stonden de jonge duiven 
van de Gouden Wieken in het 
Belgische Strombeek en de ou-
de duiven stonden vlakbij Parijs 
in het plaatsje Nanteuil. 
Om 10.30 uur werd het startschot 
gegeven voor de 300 duiven die 
de leden hadden ingezet voor de 
vlucht over 185 km voor de jon-
ge duiven. Met een gemiddel-
de snelheid van 80 kilometer per 
uur bereikte de eerste duif van de 
vereniging het hok van zijn baas 
Gerhard Tromp. De doffer ring-
nummer NL09-5902674 was su-
per gemotiveerd want hij storm-
de naar zijn hok waar zijn duivin 
lag te wachten in de broedscho-
tel. De tweede plaats werd ver-
rassend ingenomen door Nico 
de Graaf die zijn duiven einde-
lijk in de vliegconditie krijgt. De 
derde plaats was voor Jan Mole-

naar, en een keurige vierde plek 
was er voor Anton Tromp die een 
hele serie vroege duiven kreeg. 
Ook Arie Hageman, Cor Spren-
keling en Cees de Wildt pakten 
hun prijsduiven mee. De combi-
natie Rijkom/Sentveld en Jaap 
Kaandorp zijn terug te vinden in 
de top tien. De lijst werd afge-
sloten met duiven van de com-
binatie de Graaf, Piet Verduin 
en Bert Bark. De lange afstand-
vlucht over een afstand van 400 
km werd een prooi voor Cees de 
Wildt met als tweede Gerhard 
Tromp en derde de combinatie 
de Graaf. De vierde duif werd ge-
klokt door Jan Molenaar die An-
ton Tromp voor bleef. Verder nog 
vroege duiven bij John Kool en 
Nico de Graaf. De laatste prijs-
duiven waren voor Arie Hage-
man en Bert Bark. Hekkensluiter 
deze week Cor Sprenkeling.

VV Limmen start 
met uitwedstrijd
Limmen - De zondag 1 van VV 
Limmen start het seizoen met 
een uitwedstrijd tegen DSS 
(Haarlem). Een week later tij-

dens de befaamde Limmen ker-
mis wordt er thuis tegen de Fo-
resters gespeeld. . Voor de KNVB 
beker speelt VV Limmen voordat 
de competitie begint drie duels. 
De eerste tegenstander is Jong 
Hercules. De wedstrijd wordt op 
22 juli thuis gespeeld. Het zal een 

hele klus worden om deze zater-
dag-derdeklasser te verslaan. De 
Beverwijkers zijn op zes plaatsen 
versterkt en gaan dit jaar voor 
promotie. Op 27 augustus is de 
uitwedstrijd tegen FC Uitgeest. 
Vier dagen later is de thuiswed-
strijd tegen Vitesse ‘22.
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Het is zomer bij Mill House!
Uitgeest - Bij Mill House wor-
den deze zomer weer diverse ac-
tiviteiten georganiseerd. Het is 
mogelijk om zich op te geven tot 
drie dagen voor elke activiteit. 
Behalve het film kijken, dat kan 
ook op het laatste moment. De 
activiteiten zijn bedoeld voor kin-
deren van acht jaar en ouder. 
Dinsdag 21 juli, 13.30 uur: Gratis 
film kijken in Mill House en een 

Feestje voor 14+

Uitgeest - Voor alle jongeren 
vanaf 14  jaar is er vrijdag een 
feest in Bobs van BigDik. Us is 
van de partij en dj E1 zal worden 
bijgestaan door dj Nlz. De deu-
ren gaan open om 22.00 uur en 
een geldige ID is verplicht. 

Zambiaans voetbalteam in 
tenue dankzij Saskia en Lisa 
Heemskerk - Op 19 janua-
ri 2009 vertrokken twee meiden, 
Lisa uit Heemskerk en Saskia uit 
Uitgeest, (vierdejaars studenten 
aan de Academie voor Lichame-
lijke Opvoeding) naar Livings-
tone in Zambia om te beginnen 
aan een nieuw avontuur. In het 
kader van hun eindstage gingen 
zij vijf maanden aan de slag bij 
‘African Impact’. Dit is een vrij-
willigersorganisatie in Afrika die 
via projecten in zuidelijk Afri-

ka en Oost-Afrika haar steentje 
bijdraagt in de ontwikkeling van 
gemeenschappen en in behoud 
van wilde dieren.

Lisa, één van de dochters van 
Odin‘59 voorzitter Nico Gijzen, 
nam in haar bagage een com-
plete outfit van Odin’59 mee 
naar het Afrikaanse land. Lisa en 
Saskia hebben tijdens hun ver-
blijf in Livingstone onder ande-
re een sportproject opgezet op 

de Mwandi Community School. 
De meegebrachte geel/blauwe 
tenues van Odin’59 werden ge-
schonken aan het team dat de il-
lustere naam Ajax draagt. 
De talentvolle spelers van de 
Mwandi Community School wa-
ren erg blij met hun shirts. 

Wie meer wil lezen over het 
avontuur van de twee vriendin-
nen kan kijken op de website ht-
tp://lisaensaskia.waarbenjij.nu/. 

Opbrengst voor mensen met kanker

Nachtmarathon in 
zwembad De Zien
Uitgeest - In de nacht van 22 op 
23 augustus isl er in het open-
luchtzwembad De Zien een 
zwemmarathon. De hele avond 
en nacht, vanaf 20.30 uur, zal er 
achter elkaar gezwommen wor-
den. Men zwemt als team en 
wisselt net als bij een estafette 
elkaar voortdurend af. Een team 
kan minimaal uit zes en maxi-
maal uit acht personen bestaan. 
Het initiatief komt van het hard-
loopteam 213 van Roparun uit 
Heemskerk, dat de volle mede-
werking krijgt van onder meer de 
locatiemanager Gitta de Groot 
van De Zien.
Roparun is een gigantische or-
ganisatie met 275 teams, die lan-
delijk jaarlijks hardlopen van Pa-
rijs naar Rotterdam: in ’t totaal 
530 kilometer. Men heeft ten 
doel geld te doneren voor men-
sen met kanker en wil in de Da-
niël den Hoedkliniek te Rotter-
dam het leven van kankerpatiën-
ten zo aangenaam mogelijk ma-
ken. Er is voortdurend veel geld 
nodig voor onder meer een va-
kantiehuis, voor clowns, voor 
cursussen aan kinderen en voor 
apparatuur, zoals hoofdhuidkoe-
lers, zodat na een chemokuur zo 
veel mogelijk haar kan worden 
behouden. 
Al die 275 teams van Roparun le-
veren met elkaar in het hele land 
grootse prestaties. Zij zijn behal-
ve voor de jaarlijkse Roparun van 
Parijs naar Rotterdam ook daar-
naast erg actief. Men probeert 
door allerlei activiteiten steeds 
zo veel mogelijk geld op te ha-
len. 
Zo vergaarde men landelijk in 
2007: 3.7 miljoen euro bij elkaar 
en boven alle verwachtingen in 
2008 ruim 4.3 miljoen euro en in 
2009: 4.7 miljoen euro. Het geld 
gaat naar de Stichting Roparun 
Palliatieve Zorg.
Ook het hardloopteam 213 uit 
Heemskerk onderneemt van al-
les en nog wat om maar aan geld 

ijsje toe. Vrijdag 24 juli: Uur bow-
len en patat en ijs eten in Bob’s 
Party Palace Uitgeest van 16.45 
tot ongeveer 19.00 uur. Kosten: 
2,00 euro. Woensdag 29 juli: La-
sergamen met eten in Kartworld, 
Maatlat 2, Limmen. Om 16.15 uur 
aanwezig zijn. Om ongeveer om 
18.15 uur is deze activiteit afge-
lopen. Kosten: 2,00 uur.
Vrijdag 31 juli: Kettingen maken

in Mill House. van 11.00 tot 
12.30/13.00 uur. Kosten: 2,00 
uur. Woensdag 5 augustus: Zo-
mertaartje maken van 13.00 tot 
14.30/15.00 uur. Kosten: 2,00 eu-
ro. Om zich aan te melden bel-
len of mailen naar 06-13421719 
of jongerenwerk@jonguitgeest.
nl. Vermeld bij inschrijven naam, 
adres, leeftijd, telefoonnummer 
en e-mailadres. 

Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562
Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579

Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342
Putter’s Specialiteiten Bakkerij

Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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pRoef de zomeRzon in pUtteR’s spijsbRood !

SPIJSBROOD 
*groot* van  8,95 nu  8, - -  !!
SPIJSBROOD 
*klein* van  5,95 nu  5, 50 !!
**veRkRIJgBaaR In De Smaken: amanDel, kaneel en lemOn !!**

6 luxe BOllen
*2 bruin - 2 wit - 2 krenten*  2, 50 !!
BROODJe van De maanD:
ZOmeRSTOl yoghurtvulling  4, 95 !!

** internet: www.bakkerijputter.nl **

te komen. Vandaar het idee van 
de nachtmarathon in De Zien. 
Men zoekt nu teams uit de he-
le regio. Vrienden of kennis-
sen kunnen zelf een team van 
minimaal zes of acht personen 
gaan samenstellen, dat afwis-
selend zorgt voor een doorlo-
pende zwemnacht. Acht men-
sen zwemmen voor twee uur ie-
der een kwartier. Doordat men 
steeds afwisselt is het niet al te 
zwaar. Er zijn masseurs aanwe-
zig. Per team betaalt men 50 eu-
ro, welk bedrag bedoeld is voor 
kankerpatiënten, met name kin-
deren, voor wie men het leven 
zo draaglijk mogelijk wil maken. 
Palliatieve zorg noemt men dat. 
Er kunnen 22 teams meedoen en 
er zijn al diverse teams, die zich 
hebben opgegeven, zoals de 
Reddingsbrigade te Heemskerk 
en de Reddingsbrigade in Wijk 
aan Zee. En natuurlijk is er ook 
een team van Roparun Heems-
kerk. Men kan zich opgeven via 
de mail: jolandahuisman@ziggo.
nl. Yolanda is zelf een Roparun-
ner. “Wij houden ons voortdu-
rend bezig met activiteiten”, zegt 
zij. “Het bedrag per team is 50 
euro, maar meer is natuurlijk al-
tijd welkom. Iedereen kan komen 
kijken om de zwemmers aan te 
moedigen.” Locatiemanager Git-
ta de Groot van De Zien: “Er is 
ook muziek met een dj. Wie vijf 
euro per persoon extra betaalt, 
kan ook barbecuen. Het kan dus 
erg gezellig worden alles met el-
kaar.” (Marga Wiersma)  
Wie meer wil weten van Ropa-
run kan kijken op de uitgebreide 
website : www.roparun.nl. 
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Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

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

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

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

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

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

Expositie Anneke 
Baltus op komst
Woensdagavond 22 juli om 20 uur opent wethouder Arnold Sely 
een expositie van aquarellen en olieverfschilderijen van Anneke 
Baltus-Heijnis in het gemeentehuis van Uitgeest. De expositie is 
tot en met 30 oktober te bezichtigen tijdens openingsuren.

Anneke Baltus-Heijnis woont aan de 
Kooglaan en is geboren en getogen 
in Uitgeest. Haar ouders hadden een 
stoffen- en manufacturenwinkel op 
de hoek van de Hogeweg en de Tulp-
straat. Moeder stond in de winkel en 
vader op de markt. Op haar zeven-
tiende maakte Anneke haar eerste 
schilderij, dat een straatje in Parijs 
voorstelde.
Lange tijd lagen de schilderactivi-
teiten stil, maar stichting ‘De Kuil’ 
bracht daarin verandering. Anneke 
wijdde zich in het begin vooral aan 
aquarellen, maar de laatste jaren 
heeft zij zich meer en meer toege-
legd op het maken van olieverfschil-
derijen. Anneke Baltus: ‘Afwisseling 
van materiaal vind ik prettig en ook 
collages zijn aan mij wel besteed. Ik 
heb eigenlijk altijd iets onder han-

den. Ook moderne kunst spreekt mij 
wel aan, al lijkt dat makkelijker te 
maken dan het is.’
In voor- en najaar schaaft Anneke 
Baltus haar technieken bij in het 
Haarlemse atelier van Marjan van 
Berkel en Joop Rooijers, voor menig 
Uitgeester geen onbekenden.
Anneke Baltus had eerder exposities 
in Amsterdam en Alkmaar en natuur-
lijk ook in Uitgeest. De schilderes: 
‘Deze expositie laat van al mijn tech-
nieken iets zien, voor ieder wat wils 
dus. Want over smaak valt ten slotte 
niet te twisten.’ De openingsuren van 
het gemeentehuis zijn: van maandag 
tot en met donderdag van 09.00 tot 
12.30 en 13.30 tot 17.00 uur; don-
derdagavond van 18.30 tot 20.00 
uur en vrijdagmorgen van 09.00 tot 
12.30 uur.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Floor Hendriks, dochter van J. 
Hendriks en J.M. Huneker
Levi Jazz van Tol, zoon van A.J.P. 
van Tol en T. Ooms

PARTNERSCHAPSREGISTRATIE
M.G.J. Ernst en F.J.M. van Lith

Startersregeling verruimd
Starters op de woningmarkt in Uitgeest kunnen sinds 1 juli ge-
bruik maken van ruimere mogelijkheden. Een van de voorwaarden 
voor het verkrijgen van een starterslening bij de aankoop van 
een eigen woning is verruimd. De bovengrens voor de verwer-
vingskosten is namelijk verhoogd van 265.000 euro naar 350.000 
euro.

Uitgeesters die voor het eerst een 
eigen woning willen kopen, komen 
onder een aantal voorwaarden in 
aanmerking voor een starterslening. 
Basisvoorwaarde was tot voor kort 
dat de kosten van de te verwerven 
nieuwe woning niet meer mochten 
bedragen dan 265.000 euro. Dat be-
drag kwam overeen met de grens van 
de Nationale Hypotheekgarantie. Het 
kabinet heeft op 19 juni besloten om 
die grens op te trekken naar 350.000 
euro. Het staat gemeenten vrij om 
de grens voor de starterslening ook 
mee te laten stijgen tot maximaal 
350.000 euro. Dat is het geval in de 
gemeente Uitgeest, die eerder al bij 
verordening vastlegde dat de boven-
grens voor de Nationale Hypotheek-
garantie gekoppeld is aan die voor de 
Starterslening. De maximale hoogte 
van de starterslening blijft overigens 
hetzelfde: 36.000 euro. 
De maatregel van het kabinet is be-
doeld om de woningmarkt een extra 
impuls te geven en de effecten van 
de kredietcrisis tegen te gaan. De 

optrekking van de Nationale Hypo-
theekgarantie is tijdelijk en blijft van 
kracht tot 1 januari 2011. 

Ligplaatsen
gemeentehaven
De maximale verblijfsduur voor 
boten en scheepjes in de gemeen-
tehaven van Uitgeest is vijf aaneen-
gesloten dagen. In geval dat vaar-
tuigen langer dan de toegestane 
vijf dagen in de gemeentehaven 
liggen kan de gemeente handha-
vend optreden. De vijfdagenregel 
wordt op borden ter plaatse dui-
delijk kenbaar gemaakt. 

Landmeters actief
Landmeters van het bedrijf Holland 
Field Engineering (HFE) zijn sinds 
enige dagen bezig met het nameten 
en opmeten van de actuele situatie 
in de gemeente Uitgeest. De resul-
taten worden verwerkt in de Groot-
schalige Basiskaart van Nederland 
(GBKN). De landmeters zullen voor 
hun werkzaamheden aan inwoners 
van Uitgeest soms toegang moe-
ten vragen tot percelen. De mede-
werkers van HFE kunnen zich altijd 
identificeren met een legitimatiebe-
wijs en beschikken bovendien over 
een brief van de GBKN. Daarin wordt 
uitgelegd waar de metingen toe die-
nen.

‘Foute’ fietsen 
verwijderd
Fietsen en bromfietsen die onder 
meer rond het NS-station fout worden 
geparkeerd, bezorgen wandelaars en 
winkelend publiek veel overlast. Het 
komt geregeld voor dat eigenaars 
hun tweewielers zelfs achterlaten 
op de blindenstrook die blinden en 
slechtzienden veilig naar de perrons 
moet geleiden. Fout geparkeerde 
fietsen kunnen te allen tijde door de 
gemeente worden verwijderd.
Binnenkort staat weer een fietsverwij-
deractie gepland. De eigenaar draait 
op voor de kosten van het verwijde-
ren. Bij het station staat op borden 
duidelijk aangegeven waar fietsen 
niet mogen worden gestald en wat 
het risico is van fout parkeren. 

Reparaties 
fietstunnel De Zien
ProRail laat woensdag 15 juli tussen 
09.00 en 16.00 uur een aannemer 
reparaties uitvoeren aan roosters 
en tegels in fietstunnel De Zien. Het 
fietspad wordt hiervoor tijdens de 
werkzaamheden gedeeltelijk afge-
sloten. De tijdelijke reparatie is be-
doeld om de onveilige situatie voor 
fietsers op te heffen. De roosters 
van twee goten worden vernieuwd 
en ook in het voetpad wordt een 
rooster vervangen. Het wachten is 
daarna op het beschikbaar komen 
van definitieve roosters. Als die er 
zijn, wordt de reparatie opnieuw 
uitgevoerd.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERGADERING COMMIssIE BEzwAAR- EN BEROEPsChRIftEN
In tegenstelling tot een bericht van vorige week gaat de openbare ver-
gadering van de Commissie Bezwaar- en Beroepschriften op maandag 
20 juli in het gemeentehuis niet door.

BuItENsChOOlsE OPVANG
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken overeenkomstig het 
gestelde in artikel 46 van de Wet kinderopvang bekend dat in  het 
’Register van gemelde en geregistreerde kindercentra en gastouder-
bureaus te Uitgeest’ zijn opgenomen:

- het kindercentrum Sport Buiten Schoolse Opvang Kornak, gevestigd  
  aan de Zienlaan 2 te Uitgeest;
- de buitenschoolse opvang van het kinderdagverblijf De Regenboog 
  in de r.k. basisschool Binnenmeer, gevestigd aan de Langebuurt 31
  te Uitgeest;
- de buitenschoolse opvang De Wissel, gevestigd aan De Hoop 3 te
  Uitgeest.

Het register ligt bij de gemeentesecretarie kosteloos voor eenieder ter 
inzage.

wIjzIGING VERORDENING lEERlINGENVERVOER
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 is neergelegd en in afschrift tegen betaling der kosten 
voor eenieder verkrijgbaar is:

het besluit van de gemeenteraad van 23 april 2009, nummer 
R2009.0163, houdende de tweede wijziging van de Verordening 
Leerlingenvervoer Uitgeest 2002. De belangrijkste wijziging be-
staat uit het feit dat een leerling twee woningen kan hebben en 
hiermee dus twee verschillende ophaaladressen (i.v.m. co-ouder-
schap). Leerlingen die naar het praktijkonderwijs gaan komen niet 
meer in aanmerking voor vergoeding in het kader van het leerlin-
genvervoer.

Deze tweede wijziging van de Verordening Leerlingenvervoer Uitgeest 
2002 treedt in werking met ingang van 1 augustus 2009.

Uitgeest, 16 juli 2009.

VERGuNNING MONstER tRuCKs shOw
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergun-
ning is verleend aan Lemoine Entertainment voor het houden van een 
monster trucks stunt show op het parkeerterrein nabij F.C. Uitgeest, 
gelegen tussen de kantine van F.C. Uitgeest aan de Zienlaan en de 
woning De Kuil 24, op een nader te bepalen datum in de periode 1 
januari t/m 31 augustus 2010. Aan deze vergunning zijn voorwaarden 
verbonden.

Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het 
indienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. 
Een bezwaarschrift dient te worden ingediend binnen zes weken na 
bekendmaking van het besluit tot vergunningverlening.

ONtVANGEN BOuwAANVRAGEN
BR 2009-025 Molenwerf 5 
  Opbouwen kantoorruimte
BR 2009-042 De hoop 3 
  Uitbreiden basisschool 
Bl 2009-045 De Bakker 7 
  Bouwen dakkapel 

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

AfGEGEVEN BOuwVERGuNNINGEN
Verzenddatum
15-07-2009 Veenislaan 8 
  Verplaatsen garage met bergruimte   
15-07-2009  haverkamplaan 40 
  Bouwen woning
15-07-2009 De hoop 19 
  Bouwen tuinhuisje

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 Burgemeester en wethouders.

AfGEGEVEN BOuwVERGuNNINGEN MEt ONthEffING
VAN hEt BEstEMMINGsPlAN
Verzenddatum
13-07-2009 Gorskamplaan
  Plaatsen tijdelijk bouwbord 
15-07-2009  lagendijk 37 
  Oprichten berging

AfGEGEVEN PROjECtBEsluIt     
Verzenddatum 
15-07-2009  haverkamplaan 40 
  Bouwen woning

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen (een van) deze besluiten zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzend-
datum van het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan 
de Arrondissementsrechtbank, 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 17 juli 2009 liggen in verband met een voor-
genomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvragen ter inzage:

Bl 2009-044  tussen Paltrokstraat en Koperwiekstraat 
  Plaatsen speeltoestellen
Bl 2009-038 Kuipersvenstraat 6 
  Bouwen erker

Duurzaamheidsprijs
ook voor gemeenten 
Ook overheden met ideeën voor goede duurzame initiatieven kun-
nen die tot 3 augustus indienen op www.duurzamedinsdag.nl. De 
provincie Noord-holland stelt maar liefst 50.000 euro aan prij-
zengeld beschikbaar ter ondersteuning van de beste ideeën uit 
Noord-holland. Kent u een voorvechter van duurzaamheid? Nomi-
neer hem of haar dan nu voor een duurzaam lintje. 

Het idee voor een Haagse stadsbus die rijdt op biogas uit gft-afval was bij-
voorbeeld een van de kanshebbers voor de Duurzaamheidsprijs van 2008. 
Het idee kwam van het Hoogheemraadschap Delfland, de gemeente Den 
Haag en Delfluent en kreeg een eervolle vermelding. 

Het plan van Hoogheemraadschap Delfland was het biogas te winnen uit 
gft-afval in de afvalwaterzuiveringsinstallatie. 

Duurzame lintjes
In 2009 worden weer mensen onderscheiden met het Duurzame Lintje. Is 
er onze gemeente een voorvechter van duurzaamheid? Iemand die al jaren 
duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en heeft bijgedragen aan 
een duurzamere wereld? Iemand die het Duurzame Lintje verdient? Nomi-
neer hem of haar dan nu op: www.duurzamedinsdag.nl
Jaarlijks vindt twee weken voor Prinsjesdag, Duurzame Dinsdag plaats. 
Het koffertje met grote en kleine ideeën voor een duurzame samenleving, 
wordt op 1 september aangeboden aan het kabinet met als doel deze door 
de verschillende ministeries te laten ondersteunen. De beste initiatieven 
ontvangen prijzen ter ondersteuning van de realisatie. Ook ontvangen de 
personen die zich extra hebben ingezet voor een duurzame samenleving 
het Duurzame Lintje van minister Cramer.
Initiatiefnemers uit Noord-Holland krijgen speciale aandacht op de Noord-
Hollandse Duurzame Dinsdag die op 6 oktober zal plaatsvinden. Kansrijke 
ideeën worden gekoppeld aan partijen die kunnen helpen om deze ook 
daadwerkelijk te realiseren. 
Duurzame Dinsdag is een initiatief van het IVN en partnerorganisaties. 
In Noord-Holland is dit jaar de provincie Noord-Holland gastheer van dit 
evenement. Duurzame Dinsdag Noord-Holland wordt ondersteund door 
de Provincie Noord-Holland en het VSB Fonds.


