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Prijs voor inleveren batterijen 

Corina Welboren 
scoort voor milieu
Uitgeest – Corina Welboren uit 
Uitgeest is de winnares van een 
VVV irischeque. Zij viel in de 
prijzen door mee te doen aan de 
landelijke campagne ‘Lege bat-
terijen? Lever ze in en win!’ van 
Stichting Batterijen (Stibat). Met 
haar deelname bewijst de Uit-
geestse zichzelf en het milieu 
een uitstekende dienst. 

“Helemaal leuk! Van de cheques 
ga ik schoolspullen kopen voor 
de kinderen”, aldus de enthousi-
aste winnares die op de actie at-
tent was gemaakt door de Deka-
markt waar ze zelf werkt en waar 
ze de lege batterijen had ingele-
verd. “Sinds enkele jaren ben ik 
bezig met het verzamelen van 

lege batterijen. Eens keer per 
kwartaal lever ik ze in. Per jaar 
zijn dat zo’n 50-100 stuks. Ik doe 
aan deze actie mee, omdat ik zo 
mijn steentje kan bijdragen aan 
het milieu.”
Door lege batterijen in te leve-
ren, maakt iedereen het gehe-
le jaar door kans op het winnen 
van een van de honderden prij-
zen. Hoe? Door naam, adres en 
telefoonnummer op een brief-
je te schrijven en dat samen met 
tien lege batterijen in een zakje 
te stoppen. Dit zakje kan in de 
inzamelton of -box bij één van de 
deelnemende supermarkten en 
andere winkels worden gedepo-
neerd. Inleveren kan ook bij het 
gemeentedepot of de chemokar.  

Het spoor geheel bijster...
Uitgeest - De politie kreeg vrij-
dagmorgen omstreeks 7.15 uur 
een melding dat een automobi-
list met zijn voertuig, een BMW, 
het spoor opgereden was bij 
Heemskerk en richting Uitgeest 
reed. De man wilde via het spoor 
richting Alkmaar rijden. Toen de 
bestuurder een trein aan zag ko-
men rijden, kon hij zichzelf ter-
nauwernood in veiligheid bren-
gen. De auto werd meegesleurd 
tot ongeveer ter hoogte van de 
Communicatieweg. 
De bestuurder, een 28-jarige 
Pool, bleef ongedeerd. Ook in de 
trein raakte niemand gewond, 
meldt de spoorwegpolitie. Wat 
hij op het spoor deed is ondui-
delijk. De man werd door politie-
mensen aangehouden voor het 
in gevaar brengen van treinver-
keer. Hij is nog steeds ingeslo-
ten en de agenten onderzoeken 
de zaak. De exacte reden is nog 
niet bekend. Wel is ondertussen 
bekend dat de man in verwar-
de toestand is. Hij is in verzeke-
ring gesteld en maandag voor-
geleid voor de rechter-commis-
saris. Het spoor moest hersteld 
worden. Tussen Haarlem en Uit-
geest reden de rest van de och-
tend geen treinen.  
Terwijl het totaal aantal ongeluk-
ken in Nederland vorig jaar daal-
de, steeg het aantal ongelukken 
waar een Pool bij betrokken is. 
Dat schreef het AD maandag. De 
krant vroeg cijfers op bij de poli-
tie naar aanleiding van het onge-
val. Foto: Michel van Bergen. 
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Bezoekers geven de 
bibliotheek een 7,8!
Uitgeest - De bezoekers waar-
deren de bibliotheek met een 
rapportcijfer van 7,8. Men is te-
vreden over de collectie en er 
is veel waardering voor de inzet 
en deskundigheid van de mede-
werkers. Men vindt dat de web-
site goed toegankelijk is en men 
is positief over de openingstij-
den van de verschillende vesti-
gingen. 
Bibliotheek IJmond Noord wilde 
weten hoe klanten de dienstver-
lening beoordelen en met de ver-
kregen gegevens de dienstverle-
ning verbeteren. Daarom vond 
onder bezoekers  in Uitgeest en 
Heemskerk in april een klantte-
vredenheidsonderzoek plaats. 
Ruim 1.100 bezoekers van veer-
tien jaar en ouder hebben de 
vragenlijst ingevuld.
In Uitgeest is gevraagd hoe tevre-
den men is over de nieuwe op-
stelling van de romans en of men 
binnen de informatieve boeken 
kan vinden wat men zoekt. Want 
de informatieve boeken staan nu 
op thema en de romans op gen-
re. Ongeveer 80% van de deel-
nemers is tevreden over de vind-
baarheid van de materialen. Een 
vijfde is er niet tevreden over en 
vindt het echt een problematisch 

punt. Dezelfde percentages spe-
len een rol bij het kunnen vinden 
wat men zoekt binnen de infor-
matieve boeken. 
Naast alle lof is er ook kritiek op 
een aantal punten. Men is bij-
voorbeeld minder positief over 
de lezingen en tentoonstellin-
gen en over de vindbaarheid van 
boeken en andere media. De ko-
mende tijd gaat de bibliotheek er 
hard aan werken om deze pun-
ten te verbeteren.
Onder de deelnemers aan het 
klantenonderzoek is een aantal 
prijzen verloot. Op vrijdag 30 juli 
worden om 19.30 uur in de Cen-
trale Bibliotheek in Beverwijk de 
prijzen uitgereikt. 

Kermis
Akersloot

31 juli
t/m

3 augustus

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

tot ziens bij

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683

Happy hour
18.00-19.00 uur

2 bollen e 1,-
alleen Burgemeester Mooijstraat!

de Hele Maand juli

Vakantie-idee
3 pakken koek +
1 pak koek naar
keuze gratis
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618.

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

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
14-07-2010: Nino Andreas Bos, 
zoon van B.A.C. Zonjee en M.S. 
Leidelmeijer, geboren te Alk-
maar. 14-07-2010: Roxy Pop, 
dochter van J. Uhl en D.P. Hak-
se, geboren te Beverwijk. 16-07-
2010: Lotje, dochter van W.P.H. 
Brandjes en L.G.A. Grandiek, ge-
boren te Beverwijk. 16-07-2010: 
Lynn, dochter van S.S. Vermeu-
len en J.A. Tissingh, geboren te 
Beverwijk.
 
Wonende te Akersloot:
06-07-2010: Joep Gerardus, zoon 
van E.A. Vosse en C.A. Kaptein, 
geboren te Beverwijk. 14-07-
2010: Rosalie Anastasia, doch-
ter van G.H. van Reeuwijk en N. 
Brugman, geboren te Alkmaar. 
18-07-2010: Jakob Jan Kaap, 
zoon van J.J.E. Blaak en A.M. 
Berger, geboren te Akersloot.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
16-07-2010: Smit, Dyonizius P. 
en Krimp, Ferdinanda C.E., bei-
den wonende te Heiloo. 16-07-
2010: Jonker, Theodorus J. en 

Lute, Suzanne C., beiden wonen-
de te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
17-07-2010: Stewart, John, oud 
78 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met M. Downham. 19-
07-2010: Vink, Baukje, oud 76 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd met J.C. Datthijn.
 
Wonende te Akersloot:
18-07-2010: Bakker, Anna, oud 
88 jaar, overleden te Akersloot, 
gehuwd met R. de Haas. 16-07-
2010: Schinkel, Anna, oud 95 
jaar, overleden te Akersloot, ge-
huwd geweest met H. Beste-
man.
 
Wonende te Bakkum:
15-07-2010: van Toledo, Hendri-
ka, oud 80 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met G. 
Ras.
 
Wonende te Limmen:
15-07-2010: Louman, Johannes 
L.W.M., oud 85 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
M.J.A. Strik.

Zonnedag in de Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum - De afdeling Cas-
tricum-Bakkum van de Zonne-
bloem had zaterdag 24 juli wel 
een zeer bijzondere zonnedag 
voor de gasten in de Tuin van 
Kapitein Rommel.
Werkelijk alles werkte mee: het 
weer, de sfeer en alles wat zo 
mooi groeit en bloeit in de tuin. 
De gasten genoten van een hap-
je, drankje, wandeling door de 
tuin en van de gezellige gesprek-

ken met elkaar en met de vrijwil-
ligers. Kortom, een dag met een 
gouden randje. 
In september is er in De Bloemen 
een feestelijke middag.

Vrijdag 30 juli staan de mede-
werkers op de markt en kan men 
loten kopen, waarmee mooie 
geldprijzen te winnen zijn en de 
activiteiten van de Zonnebloem 
gesteund worden.  

Castricum - Zondag 25 rond 
1.00 uur hield de politie op de 
Dorpsstraat twee jongemannen 
van 17 en 19 jaar aan uit res-
pectievelijk Heemskerk en As-
sendelft. Ze liepen te schreeu-
wen en te duwen. De grootste 

Lastige klanten amokmaker, de 17-jarige jongen, 
werd samen met een horecapor-
tier aangehouden. Zijn maat be-
moeide zich hiermee en werd 
vervolgens eveneens gearres-
teerd. Tegen het tweetal is een 
proces-verbaal opgemaakt. Ze 
bleken ook een horecaverbod te 
hebben wat nu zal worden ver-
lengd.

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: 
Torenstraat Castricum: zwart/
witte ongecastreerde kater, witte 
snoet, zwart petje, onderkant wit, 
zwarte vlek op flank, zwart vlek-
je op 1 achterpoot, 2 jaar, Ernie. 
Molenbuurt Akersloot: rode ge-
castreerde kater met witte teen-
tjes, gechipt, 8 jaar, Tommy. Ka-

rel Doormanstraat Castricum: 
lichtgrijscyperse kater wit op kin 
en borst en witte voetjes, 1 jaar, 
Sparki. Limmerweg Castricum: 
lapjespoes, witte voorkant, zwart 
vlekje om rechteroog, Donder. 
Laan van Albertshoeve Castri-
cum: zwart poesje, witte bef en 4 
witte voetjes, 9 maanden.

Gevonden:
Prins Hendrikstraat Castricum: 
lichtrode ongecastreerde kater, 
donkerrode streep over de rug, 
wat wit bij de snoet, voor witte 
teentjes, gele ogen. Prins Hen-
drikstraat Castricum: grote witte 
kat met rode vlekken op de rug, 
heel mager, zakt door de achter-
poten.
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Programma 29 juli t/m 4 aug 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag 

& woensdag 21.00 uur 
“Inception”

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag 

& woensdag 18.30 & 21.30 uur 
“The Sorcerer’s Apprentice”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag

maandag & dinsdag 15.30 & 18.30 uur 
woensdag 18.30 uur

“The Karate Kid”
woensdag 12.30 uur 

“Sammy’s Avonturen (NL) - 3D”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 

maandag & dinsdag 12.30 uur
woensdag 16.00 uur 

“Cats & Dogs: De wraak 
van Kitty Galore (NL) - 3D”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,

maandag, dinsdag 
& woensdag 16.00 uur 

“Shrek 4 (NL) - 3D”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,

maandag, dinsdag 
& woensdag 12.30 uur 

“Toy Story 3 (NL) - 3D”

The Sorcerer’s Apprentice
Walt Disney Studios, produ-
cent Jerry Bruckheimer en re-
gisseur Jon Turteltaub presen-
teren The Sorcerer’s Apprentice. 
Een avontuur over een tovenaar 
en zijn leerling die meegesleept 
worden in een eeuwenoud con-
flict tussen goed en kwaad mid-
den in Manhattan. Balthazar Bla-
ke (Nicholas Cage) is een tove-
naarsmeester in het hedendaag-
se Manhattan die probeert zijn 
stad te beschermen tegen zijn 
aartsvijand, Maxim Horvath (Al-
fred Molina). Balthazar kan dit 
echter niet alleen, daarom be-
nadert hij de jonge Dave Stutler 

(Jay Baruchel). Dave is een door-
snee jongen maar heeft een ver-
borgen potentieel om een tove-
naar te kunnen worden. Baltha-
zar neemt de jongen onder zijn 
hoede en geeft zijn opstandige 
leerling een stoomcursus magie. 
De twee onwaarschijnlijke part-
ners zullen moeten samenwer-
ken om de duistere krachten te 
kunnen verslaan. Het vergt het 
uiterste van Dave zijn moed om 
Balthazar’s training te overleven, 
de stad te redden en het meis-
je van zijn dromen voor zich te 
winnen nu hij is betiteld tot tove-
naarsleerling. 

Cats & Dogs:
Wraak Van Kitty Galore
In de eeuwenoude strijd tussen 
katten en honden is er nu een 
kattige kat die het flink uit de 
klauwen laat lopen. Kitty Galore, 
voorheen een agent voor de kat-
tenspionageorganisatie Meows, 
is voor zichzelf begonnen en 
heeft een duivels plan bedacht. 
Ze wil niet alleen alle honden 
voor haar in het stof laten bijten, 
maar ook haar voormalige poe-
zenkameraden ten gronde rich-
ten en één grote krabpaal van de 
wereld maken. Katten en hon-

den worden gedwongen de po-
ten ineen te slaan om deze be-
dreiging af te wenden. Voor het 
eerst in de geschiedenis beslui-
ten ze elkaars bondgenoten te 
zijn om henzelf, en hun mensen, 
te redden in Cats & Dogs: De 
wraak van Kitty Galore, de actie- 
en avonturenfilm in 3D waar-
in live-actie met geavanceer-
de poppenspel en computerani-
maties zijn gecombineerd. Het is 
hoog tijd voor wat rondvliegen-
de vacht!

Twice The Same wint 
Discpop The Bandbattle 
Castricum - In totaal stonden er 
bij ‘The Bandbattle’ in Discovery 
zeven lokale bands op het podi-
um, die bijna honderd bezoekers 
naar het jongerencentrum trok-
ken. De opening was om 18.30 
uur door coverband The Gar-
licks, waarna de formaties Ju-
de, The Lost Noise, Twice The 
Same, Mentally Retarded Friend 
en Translated de strijd met el-
kaar aangingen. De deelnemen-
de bands bestonden allemaal uit 
jonge muzikanten met iets meer 
en wat minder ervaring. Voor The 
Lost Noise bijvoorbeeld was dit 
pas hun tweede optreden. Twi-
ce The Same kreeg de meeste 
van de zeventig uitgebrachte pu-
blieksstemmen en kreeg ook de 
voorkeursstem van de Discovery 
jury. De jury was vooral te spre-
ken over de presentatie van de 
driemansformatie, waar de ener-
gie van af spatte. Twice The Sa-
me won de wedstrijd overigens 
maar nipt, ze werden nauw ge-
volgd door Jude, die ook een pri-
ma optreden neerzette. De win-
naar kreeg een cadeaubon te 

De winnaar van Discovery’s 
bandbattle, Twice The Same op 
Discpop.

Bijzondere kunst in 
Gemaal Akersloot 
Akersloot - Ria de Ruiter uit 
Heiloo exposeert haar draad-
kunst in het Gemaal 1879. Ria 
heeft zich na het werken met 
kant gespecialiseerd in het ma-
ken van transparante, driedi-
mensionale objecten, daarbij ge-
bruik makend van wat afwijken-
de materialen als dikke en dun-
ne draden, paardenhaar, folie, 
metaal, gaas en kunststoffen. Zij 
ontwerpt de objecten op de te-
kentafel maar bij de verdere uit-
werking zijn het juist de materi-
alen die voor het eindresultaat 
bepalend zijn. Zij verduidelijkt:  
“Dat zorgt voor veel variatie: gro-
te en kleine, hangende en staan-
de objecten. Door de materialen 
er op ingenieuze wijze in te ver-
werken, zorgen kleurgebruik van 
de materialen zelf en schaduw-
werking mede voor het ruimtelij-
ke effect.” Ook het ontwerpen en 
vervaardigen van sieraden beoe-
fent ze. De expositie bij het Ge-
maal 1879 start zondagmiddag 1 
augustus en loopt door tot eind 
september. Het Gemaal, gele-
gen aan de Fielkerweg nummer 
4 in Akersloot, is altijd zondag-

middag geopend van 13.30 tot 
16.30 uur. Aan bezoekers bo-
ven de twaalf jaar wordt 1 euro 
als toegangsprijs gevraagd. Van 
dit geld wordt het Gemaal - een 
historisch monument - mede on-
derhouden. Is men jonger dan 
twaalf jaar dan kan men gratis 
naar binnen. Bezoekers die met 
de auto komen wordt aangera-
den de auto te parkeren op het 
terrein van  het Van der Valk Ho-
tel Akersloot.

besteden bij een muziekspeci-
aalzaak en een plaats op het Dis-
coverypodium tijdens het aanko-
mende Discpop ‘The Festival’ dat 
eind augustus, begin septem-
ber, georganiseerd wordt door 
het jongerencentrum. De avond 
werd afgesloten door skaforma-
tie Jablecna-stava. 

Een Amsterdamse 
avond bij Deining
Bakkum - Dat het gezellig 
wordt donderdag 5 augustus bij 
strandpaviljoen Deining op het 
strand staat als een paal boven 
water. Zanger Dario komt en ook 
Dries Roelvink, Alberto, Renee 
de Haan, Ans Tuin en Hans Kap. 
Meezingen mag en en er is ge-
noeg ruimte om op de muziek te 
dansen. Het muzikale feest be-
gint om 19.00 uur. Entree in de 
voorverkoop 15,00 euro en 17,50 
aan de deur.

Goed gesprek?
Regio - Het RDC IJmond-Noord 
heeft afgelopen maanden elf vrij-
willigers getraind om gespreks-
partner te kunnen zijn bij levens-
vragen voor mensen die in een 
sociaal isolement zijn beland. 
Twee van hen komen uit Castri-
cum. Door een combinatie van 
theorie en praktijk, afgewisseld 
met rollenspelen en huiswerkop-
drachten kunnen deze mensen 
gesprekken voeren die een aan-
vulling zijn waar professionals in 
de hulpverlening geen tijd heb-

ben. In nauw overleg met de ker-
ken en professionele instellingen 
kunnen de getrainde vrijwilligers 
worden ingezet. 
Deze training op maat wordt in 
het najaar weer opengesteld 
voor vrijwilligers die gespreks-
partner willen zijn voor mensen 
die behoefte hebben aan een 
goed gesprek. Op woensdag-
middag 15 september, 29 sep-
tember, 13 oktober en 3 novem-
ber wordt de training tegen een 
kleine vergoeding weer gegeven 
in het RDC. Aanmelden bij het 
RDC per e-mail rdcijn@hetnet.nl 
of tel.: 0251-206738. 
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Veel plezier met speeltoe-
stellen aan de Pr. Irenelaan
Castricum - Enige tijd geleden schreef Sadie van Breemen (bijna 9 
jaar) een brief aan de burgemeester met het verzoek om speeltoestel-
len te plaatsen in het plantsoen aan de Pr. Irenelaan. Na een gesprek 
op het gemeentehuis, een handtekeningenactie én een pleidooi in de 
vergadering van het Wijkbeheer is het haar gelukt! Inmiddels hebben 
al veel (buurt)kinderen met veel plezier de schommels en wip uitge-
probeerd! Foto: Liesbeth van Breemen

Goochelaar op bezoek bij 
Vakantie Kindervreugd
Castricum - Maandag 2 augus-
tus is er een hele speciale och-
tend bij Vakantie Kindervreugd. 
Van 10.00 tot 11.00 uur komt Be-
naaa de goochelaar op bezoek. 
Er kan die ochtend van 10.00 tot 
12.00 uur natuurlijk ook weer 
geknutseld worden en dat alles 

voor een entreeprijs van 1 euro. 
De locatie is : Dorpshuis de Kern, 
Overtoom 15. De kinderen hoe-
ven niet aangemeld te worden 
en alle hulp is welkom.
Inlichtingen: Mevr. J. de Groot, 
tel. 0251-655637 en Mevr. T. 
Knebel, tel. 650198.

Expositie ‘Castricum en 
Bakkum ten voeten uit’
Castricum - Tijdens de eerstvol-
gende open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum op zondag 
1 augustus is opnieuw de expo-
sitie ‘Castricum en Bakkum ten 
voeten uit’ te bezichtigen. Met 
deze expositie wordt de aan-
dacht gevestigd op de onlangs 
gerestaureerde Maer- en Ko-
rendijk en op twee cultuurhisto-
rische wandelroutes: de Maer- 
en Korendijkroute en de Bac-
cummer Banroute. Deze routes 
zijn door de gemeente met me-

dewerking van Oud-Castricum 
uitgegeven. Aan de hand van fo-
to’s wordt de bezoeker meege-
nomen door het gevarieerde lan-
delijke gebied van Castricum en 
Bakkum. Ook is er doorlopend 
een powerpointpresentatie te 
zien met als titel ‘Duingeheimen’. 
Hiermee wordt een beeld gege-
ven van de menselijke invloeden 
die in het duinlandschap hebben 
plaatsgevonden. 
De Duynkant aan de Geversweg 
1b is op 1 augustus weer open-

Het ‘Meertje van Vogelenzang’ in de duinen bij Bakkum. 

gesteld van 12.00 tot 17.00 uur 
en door de week op maandag- 
en woensdagavond van 19.30 tot 
21.30 uur. Ook zijn daar boekjes 
verkrijgbaar van genoemde wan-
delroutes en andere interessan-
te wandel- en fietsroutes in de-
ze omgeving.
De expositie is ook nog te be-
zichtigen op de open dag op 
zondag 5 september. 
Meer informatie over de werk-
groep is te vinden op www.oud-
castricum.com.

Zaterdag en zondag open 
tuindagen fuchsiavereniging 
Castricum/Uitgeest - De fuch-
siavereniging is een landelij-
ke vereniging en bestaat uit 29 
regio’s. Regio Noord-Holland 
Noord heeft op zaterdag en zon-
dag 31 juli en 1 augustus open 
tuindagen.
Tijdens de open tuindagen kun-
nen bezoekers kennismaken met 
de vele soorten en kleurenpracht 
van de fuchsia. Men kan ook vra-
gen stellen betreffende overwin-

teren, snoeien, stekken, toppen 
en verzorgen van deze plant.

Wie de tuinen wil bezoeken kan 
op de volgende adressen terecht: 
op zaterdag in de Kastanjestraat 
21 en Brugstraat 14 in Uitgeest 
en op zaterdag en zondag op de 
Hogeweg 150 in Limmen en de 
Drevelstraat 30 in Alkmaar. 
Voor meer informatie zie www.
fuchsiaregio9.nl.

Ambulances en meldkamer 
zeer snel in Kennemerland
Haarlem – Ambulancezorg Ne-
derland heeft deze week voor 
de vierde keer op rij de resulta-
ten gepresenteerd van de ambu-
lancezorg. De bevindingen over 
2009 pakken ook dit keer goed 
uit voor de Regionale Ambulan-
ce Voorziening Kennemerland 
i.o. (RAV). 
Uit het rapport ‘Ambulances in-
zicht 2009’ blijkt dat de RAV 
Kennemerland het beste van het 
land scoort op de responstijd. 
Dit is de tijd vanaf het moment 
dat de centralist bij de meldka-
mer de telefoon opneemt en ein-

digt als de ambulance bij de pa-
tiënt arriveert. In spoedgevallen 
zijn de ambulances in gemiddeld 
8,38 minuten bij de patiënt. Lan-
delijk ligt dit gemiddelde op 9,44 
minuten. De meldkamer Ambu-
lancezorg speelt hierbij een cru-
ciale rol. De meldkamer van Ken-
nemerland is de op één na snel-
ste in Nederland. Binnen gemid-
deld 1,26 minuten heeft de cen-
tralist een spoedaanvraag ver-
werkt tegenover het landelijk ge-
middelde van 1,52 minuten.
De norm is dat gemiddeld 95 
procent van de Nederlandse be-

volking binnen 15 minuten moet 
worden bereikt. Binnen de re-
gio Kennemerland wordt ruim-
schoots aan die norm voldaan 
en is 85 procent van de inzetten 
zelfs binnen 12 minuten bij de 
patiënt. In 2009 is de ambulan-
ce 38.094 keer ingezet (lande-
lijk: 1.041.966 keer) in onze re-
gio. Hiervan ging het 20.742 keer 
om spoedgevallen. In de regio 
Kennemerland reden in 2009 24 
ambulances en er zijn vier vaste 
standplaatsen voor ambulances: 
Heemskerk, Velsen-Zuid, Haar-
lem en Hoofddorp. 

Tips voor de Castricummer kunt u mailen naar 
 info@castricummer.nl
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Laatste kans om mee te doen 
aan spannende Rangercursus
Castricum - Leer hoe men veilig 
een kampvuur moet maken, een 
hut kan bouwen, knopen legt 
en een speurtocht met kompas 
loopt. Steeds speelt het (leren) 
ontdekken van de natuur een 
belangrijke rol. In de week van 
16 augustus wordt er weer een 
spannende rangercursus voor de 
kinderen georganiseerd.  
De activiteit bevat tal van leer-
zame activiteiten en spelletjes 
waarin de kinderen op een leu-
ke manier leren over de natuur 
en hoe daar op een verantwoor-
de manier mee op te gaan.
“De deelnemertjes - kinderen 
die op de camping kamperen 

met hun ouders of grootouders - 
wordt een dagvullend program-
ma geboden met activiteiten die 
op een of andere manier met de 
natuur te maken hebben”, ver-
telt Nardus Acquoij, die de cur-
sus begeleidt. 
De rangercursus is voor kinde-
ren van 6 tot 12 jaar en wordt ge-
houden van maandag 16 tot en 
met vrijdag 20 augustus. 

Om mee te doen aan de cursus 
dient men contact op te nemen 
met Kennemer Duincamping 
Geversduin via tel. 0251-661095. 
Voor meer informatie kijk op 
duinkamperen.nl.

Onderzoeken tijdens de Rangercursus.

Nieuw overzicht van 
diensten aan ouderen
Castricum - Stichting Welzijn 
heeft een uitgebreid ondersteu-
ningsaanbod voor ouderen. Be-
kende diensten van de stich-
ting zijn bijvoorbeeld maaltijden-
verstrekking, alarmering, ver-
voer, boodschappendienst en de 
klussenbank. Minder bekend is 
dat ook hulp geboden wordt op 
computergebied, bij de admini-
stratie en het instellen en leren 
omgaan met apparaten. Daar-
naast biedt de pool zorg en wel-
zijn vrijwilligershulp en is het 
mogelijk via het cliënteninfor-
matiepunt (de Clip) informatie 
te krijgen over wat andere or-

ganisaties zoal kunnen bieden. 
Om iedereen goed te informe-
ren zijn alle diensten, om plezie-
rig en zelfstandig thuis te blijven 
wonen, opgenomen in de blau-
we dienstenfolder. Deze is af te 
halen bij Stichting Welzijn, Gees-
terduinweg 5 en bij de bibliothe-
ken in de gemeente Castricum. 

Het is ook mogelijk even langs 
te komen op werkdagen tus-
sen 9.00 en 12.30 uur voor een 
persoonlijk informatiegesprek 
met een van de medewerkers. 
Maak dan even een afspraak, tel. 
656562. 

Castricum - Een jonge man die 
een blikje eten probeerde op te 
warmen met een kampvuurtje in 
het duingebied had geen besef 
dat door de rookwolken direct 
de brandweer door voorbijgan-
gers werd gealarmeerd.
Het vuurtje was snel uit, de ver-
oorzaker werd getrakteerd op  
een procesverbaal door de po-
litie.

Rookwolken in 
het duingebied

Castricum - Vorige week is in 
de nacht van maandag op dins-
dag de brandweer uitgerukt 
voor een zogenaamd brandge-
rucht. In de omgeving van de 
Renesselaan en Van der Scheer-
laan werd een sterke brandlucht 
waargenomen. Na een kwartier-
tje zoeken was de oorzaak ge-
vonden. Twee  bewoners aan de 
Van der Scheerlaan zaten in de 
nachtelijke uren te genieten van 
het mooie weer, omdat het toch 
iets te koud was hadden zij een 
potkacheltje aangedaan. 

Brandgerucht

Hoogzomer in het duin
Regio - Lopen of fietsen door het duin in de zomer, een heerlijke be-
zigheid. De wind door je haar en de zon op je bol. Het is hoogzomer, 
het duin begint er dan anders uit te zien. Als het in deze periode lang-
durig warm is en er ook nog eens weinig regen valt verkleurt het duin-
landschap. Dit is vooral goed te zien in het open duinlandschap waar 
de zon vrij spel heeft. Veel planten, vooral grassen, krijgen dan een 
prachtige goudbruine gloed en je waant je op de Afrikaanse savanne, 
maar nee, je bent gewoon in ons eigen duingebied! 
In dat goudbruine palet bevinden zich ook andere, zonniger, kleuren. 
Dat zijn de overlevers, echte duinplanten die gewend zijn aan langduri-
ge zomerhitte en droogte. Zij hebben zich aangepast aan het extreme 
duinklimaat. In de maanden juli en augustus staan zij volop te bloeien 
in het verder dorre landschap. Het zijn meestal planten met een dikke 
penwortel waarin voldoende reservevocht en voedsel zit opgeslagen. 
Een goed voorbeeld hiervan zijn slangenkruid of wilde peen.
Andere soorten gaan heel diep met hun haarwortels en zitten zo ei-
genlijk altijd met hun teentjes in het koele en vochtige zand. Geel wal-
stro of kruipend stalkruid bijvoorbeeld. Een andere manier van overle-
ven is het vormen van een knol. De knolboterbloem is ook een typische 
duinbewoner, hij bloeit in de voorzomer met mooie gele bloemen.
Als de zomer komt is de plant klaar, hij heeft zaad geproduceerd en 
alle voedingsstoffen zitten in het knolletje. Het loof is afgestorven en 
het plantje loopt volgend jaar in april weer vrolijk uit. Wat is de natuur 
toch mooi!
Dirk Glorie, boswachter.

Akersloot - Dit jaar wordt de 
Amak-loop op zondag 26 sep-
tember gehouden en ook nu 
weer op een fraai en afwisselend 
parcours.
Voor de volwassenen gaat de 
loop over een ronde van 5 km en 
men kan kiezen tussen 5, 10 en 
15 km. De jeugd loopt 500 meter 

26e Amak-loop (4 t/m 6 jaar), 1 km (7 t/m 9 jaar) 
en 2 km (10 t/m 13 jaar).
Vanaf heden kunnen atleten zich 
via www.amak.nu inschrijven 
voor één van de afstanden van 
de 26e editie van de Amak-loop. 
Voorinschrijvers profiteren van 
een gereduceerd tarief. Voor de 
jeugd is de inschrijving gratis.
Voor info: Gerda Smit, tel. 0251-
313738.

Spelzwemmen in 
De Witte Brug
Castricum - Op maandag 9 au-
gustus kunnen kinderen in de 
leeftijd van 8 tot en met 12 jaar 
deelnemen aan het spannen-
de Spelzwemmen met prijzen in 
Zwembad De Witte Brug in Cas-
tricum. 
Het zwembad is dan speci-
aal voor de vakantiecocktail-
kids ingericht om een partijtje 
te  zwemmen, glijden en rennen 
(op de matten) tijdens het Spel-
zwemmen. Een zwemdiploma is 
verplicht voor deze activiteit die 
van 13.00 tot 15.00 uur gehou-
den wordt. De kosten bedragen 
2,50 euro.

Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 in Castricum van maan-
dag tot en met vrijdag aan de 
balie tussen 9.00 tot 10.00 uur 
en telefonisch van maandag tot 
en met donderdag tussen 13.30 
tot 15.00 uur: telefoon 0251- 
656562. 

Kinderen en vakantie
Castricum - De tweede week 
van de Vakantiecocktail zit er 
op. Met veel enthousiasme heeft 
een groot aantal kinderen deel-
genomen aan verschillende acti-
viteiten. Wie nog wil deelnemen 
aan een van de activiteiten die 
nog op het programma staan, 
kan op de website van  Stichting 
Welzijn Castricum zien wanneer 

er nog iets georganiseerd wordt  
en waar nog plaats is. Deelname 
is 2,50 euro. Aanmelden en be-
talen kan vanop maandag tot en 
met donderdag van 9.00 tot 10.00 
uur aan de balie van de Stich-
ting Welzijn Castricum,  Geester-
duinweg 5 of telefonisch tussen 
13.30 uur en 15.00 uur: tel.: 0251 
-656562. 

Stichting Welzijn Castricum, Steunpunt Vrijwilligerswerk,  is 
op zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:

Kinderhuis Antonius is op zoek naar een vrijwilliger assistent 
zwembadbeheer voor gemiddeld 5/7 uur per week in de zomer-
maanden. De vrijwilliger ondersteunt bij bemonsteringsactiviteiten, 
schoonhouden van zwembad, controleren op gebreken en zwem-
badgerelateerde zaken. Belangrijk is dat de vrijwilliger om kan gaan 
met de doelgroep kinderen met een psychio-sociale problematiek. 
Stichting Hart voor Borstkanker verkoopt sieraden en aanver-
wante zaken ten bate van het onderzoek naar betere opsporings-
methoden tegen borstkanker. Men is op zoek naar een algemeen 
bestuurslid die mee wil denken over organisatie van activiteiten. Er 
wordt twee keer per jaar vergaderd.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil 
doen, kan langsgaan of een afspraak maken bij de Vrijwilligers Vaca-
turebank, onderdeel van Stichting Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5 in Castricum. Het telefoonnummer is 0251-65 65 62. De vaca-
turebank is ook te vinden op www.welzijncastricum.nl.
Wie op de hoogte wil blijven van de nieuwste vacatures, kan zich 
abonneren op het ‘Vacaturebank Nieuws’, een mailtje naar vcc@wel-
zijncastricum.nl is voldoende.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Geen krant
ontvangen?
Bel
0251-674433
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Ingeschreven bij Landelijk 
Register Kinderopvang? 
Castricum - Sinds 1 juli 2010 
is het Landelijk Register Kinder-
opvang (LRK) voor iedereen in 
te zien. In het LRK worden alle 
kinderdagverblijven, organisa-
ties voor buitenschoolse opvang, 
gastouderbureaus en gastouders 
geregistreerd die voldoen aan de 
kwaliteitseisen van de Wet Kin-
deropvang. 
Ouders hebben alleen recht op 
kinderopvangtoeslag als ze ge-
bruikmaken van kinderopvang 
die in het LRK geregistreerd 
staat. Het LRK is te raadplegen 
op www.landelijkregisterkinder-
opvang.nl. Ook alle kinderdag-
verblijven, organisaties voor bui-
tenschoolse opvang, gastouder-
bureaus en gastouders in Cas-
tricum moeten worden geregi-
streerd in het LRK. De gemeen-
te is nu druk bezig om de gege-
vens die in het gemeentelijk re-
gister staan, om te zetten naar 
het LRK. Vanaf 1 oktober is het 

LRK volledig gevuld. Belang-
rijk voor gastouders, die het he-
le jaar al verbonden zijn aan een 
gastouderbureau, is dat zij vóór 
1 september 2010 door het gast-
ouderbureau worden aangemeld 
voor registratie bij de gemeente 
waar zij werken. Als die melding 
niet op tijd plaatsvindt, heeft dit 
gevolgen voor de aanspraken 
op de kinderopvangtoeslag voor 
de periode 1 januari 2010 tot het 
moment van registratie. 

Zowel het gastouderbureau als 
de gastouder worden alleen in 
het register opgenomen als zij 
voldoen aan de kwaliteitseisen 
van de Wet Kinderopvang.  De 
gemeenten hebben geen inzicht 
in de gastouders die in de ei-
gen gemeente wonen, omdat tot 
nu toe alleen gastouderbureaus 
werden geregistreerd in de ge-
meente waar zij gehuisvest wa-
ren.

Hortus Bulborum zoekt oude bolgewassen

Limmen - Het is inmiddels al 
weer een traditie dat de Hortus 
Bulborum in Limmen jaarlijks 
een oproep doet om haar collec-
tie oude voorjaarsbolgewassen 
verder uit te breiden. En die tra-
ditie heeft de stichting bepaald 
geen windeieren gelegd. 

Alleen de collectie tulpen groei-

de van 1760 in 2005 naar meer 
dan 2600 verschillende culti-
vars en species in 2010. De bol-
lenschatkamer blijft echter con-
stant op zoek naar nieuwe his-
torische aanwinsten. De verza-
meling van de museale bollen-
tuin omvat momenteel ruim 4200 
verschillende cultivars en spe-
cies van de groepen Tulipa, Nar-

cissus, Hyacinthus orientalis, Fri-
tillaria en Crocus vernus en C. 
chrysanthus alsmede nog wat 
ander bijgoed. De Tulipa- en de 
Crocus vernus collectie behoren 
voor wat de soort betreft tot de 
Nationale Plantencollectie. 
De gehele collectie van de Hor-
tus is als zodanig ook opgeno-
men in dezelfde nationale col-
lectie als de meest unieke en ge-
documenteerde verzameling van 
voorjaarsbolgewassen in ons 
land. 

Mede dankzij het initiatief van 
Pieter Boschman in de jaren 
twintig van de vorige eeuw wer-
den tal van deze soorten voor 
het nageslacht bewaard. Het 
zou eeuwig zonde zijn vele fraaie 
cultivars te laten uitsterven. Juist 
nu er steeds meer belangstel-
ling komt voor historisch plant-
goed van landgoedeigenaren en 
tuinbazen van buitenplaatsen en 
conservatoren van kasteel- en 
paleistuinen; in binnen- en bui-
tenland. Paleis Het Loo in Apel-
doorn vervult in dit kader sinds 
de restauratie begin jaren tach-
tig van de vorige eeuw de rol van 
een ware voortrekker. Want de 
Hortus is niet alleen verzamel-
plek van cultivars en species en 
(hof-)leverancier van historische 
tulpensoorten op bescheiden 
schaal, doch bovenal ook een 
genenbank voor veredelaars.
Toch gebeurt het nog met een 
zekere regelmaat dat bestuurs-
leden of rondleiders een colle-
ga- of oud-collega of gewoon ie-
mand anders spreken en te ho-
ren krijgen: ”Ach, zocht je die? 
Die heb ik tot voor een jaar of 

wat nog geteeld, maar niemand 
had er interesse in. Had dat 
maar gezegd.” Of er blijft achte-
loos een kratje of twee, drie in de 
hoek van een schuur staan, en 
wordt vergeten opnieuw te plan-
ten.” ‘t Was toch ouwe troep.” On-
danks het bestaan van de Hortus 
Bulborum verdwijnen bijna jaar-
lijks bijzondere en legendarische 
cultivars. De Hortus wil graag in 
contact komen met onder meer 
kwekers van de navolgende tul-
pensoorten: enkele late ‘Bata-
via’, parkiet ‘Bird of Paradise’, en-
kele late ‘Grand Cru Vacquey-
ras’, dubbele late ‘Holland Prin-
cess’. Viridiflora ‘Humming Bird’, 
Darwin hybride ‘Rubato’, parkiet 
‘Onedin’ en dubbele late ‘Shan-
non’. Daarnaast is er belangstel-
ling voor Triumf ‘Silhouette Bou-
quet’, Triumf ‘Stargazer’ en Triumf 
‘Superstar’. Doch de stichting 
houdt zich ook aanbevolen voor 
andere interessante cultivars en 
species uit de verschillende bo-
vengenoemde groepen.
De stichting zoekt in het bijzon-
der naar cultivars en species uit 
de vier belangrijkste hoofdgroe-
pen van haar collectie: tulpen, 
narcissen, hyacinten en Fritilla-
ria (zoals keizerskronen en aan-
verwanten). 

Uitgangspunten zijn dat het bij 
voorkeur gaat om zo oud moge-
lijke soorten, het moet een soort, 
zijn waarvan de kweker meent 
dat hij nog de enige is die deze 
soort commercieel kweekt, het 
hoeft niet per se een soort te zijn 
waarvan grote oppervlaktes zijn 
gekweekt. Het kan ook een culti-
var zijn die belangrijk is geweest 

voor zowel de handel als de ex-
port. En het gaat evenmin lou-
ter om stokoude soorten, maar 
evenzeer om cultivars die bij-
voorbeeld lang populair zijn ge-
weest, ineens uit de gratie raak-
ten en beslist niet in de collec-
tie van de Hortus gemist mogen 
worden; Tot slot bepaalt het be-
stuur de cultuurhistorische waar-
de en/of het soort in de collectie 
wordt opgenomen.
Doel van de stichting is overi-
gens niet alleen hele oudjes voor 
het nageslacht te ‘redden’ maar 
evenzeer een compleet beeld te 
geven van de ontwikkeling van 
de tulp en de andere voorjaars-
bolgewassen vanaf het moment 
dat ze in onze contreien werden 
geïntroduceerd. Van de laat zes-
tiende eeuwse Tulipa ‘Duc van 
Tol Red and Yellow’, Narcissus 
‘Roman Double’ en Fritillaria per-
sica (de laatste twee zijn op zijn 
vroegst gedateerd tot 1576) tot 
heden. Voor de ene is opa’s tulp 
een oudje, voor de ander pas 
als het soort de eerbiedwaardi-
ge leeftijd van meer dan honderd 
jaar heeft bereikt. 

Wie een of meerdere soorten 
heeft die voor de Hortus Bul-
borum interessant kunnen zijn, 
neem dan contact op met het be-
stuur. Een van de leden van het 
bestuur of een vrijwilliger komt 
als de soort past in het collectie-
beleid een representatief partij-
tje ophalen. Voor meer informa-
tie kan men een e-mail sturen 
naar info@hortus-bulborum.nl 
of bellen met secretaris-conser-
vator Joop Zonneveld, 0251-231 
286 of 06-53831715. 

Lekker grazen in de duinen
Castricum - Vorige week zon-
dag is een kudde schapen van 
het ras Scottish Blackface losge-
laten in de zeeduinen.  De kud-
de is dit voorjaar uitgebreid met 
honderden lammeren. Jaarlijks 
verlaat de schaapskudde rond 
maart het open duin om op de 

graslanden bij gasterij De Kruis-
berg te lammeren. Daarna gaan 
ze nog een poosje naar, bijvoor-
beeld de weilanden van kasteel 
Marquette. 
Op deze manier krijgen de duin-
planten de gelegenheid volop te 
groeien, te bloeien en zaad te 

vormen. Half juli keert de kudde 
terug in het zeeduin om grassen 
en struiken af te knabbelen.
De schaapskudde is eigendom 
van Cross Hill natuurbeheer, en 
heeft als opdracht om op de-
ze bijzondere wijze de duinen te 
beheren. Foto: Peter van Renen.
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Cultuurhistorie tussen Zaanstad en Noordzeekust op de kaart

Gratis fiets- en wandelkaart van 
twee nieuwe recreatiegebieden

Regio - Twee nieuwe brochures 
en een fiets-wandelkaart over 
het met cultuurhistorie door-
spekte gebied tussen Zaanstad 
en de kust bij Wijk aan Zee zijn 
onlangs verschenen. Het gebied 

is gevormd door duizenden jaren 
activiteit van mens en natuur. 
De brochures en de fietswan-
delkaart zijn gratis af te halen 
op het stadhuis van de gemeen-
te Velsen, Beverwijk, Heemskerk, 

Assendelft en Zaanstad, het pro-
vinciehuis in Haarlem, of bij de 
VVV van Alkmaar, Castricum, De 
Rijp en IJmond-Noord. Noord-
Holland zit vol verborgen parel-
tjes, die pas gaan leven door het 
verhaal daarachter. Zo slingert er 
tussen Assendelft en Beverwijk 
midden over het land van Assen-
delverzeedijk. Deze is aangelegd 
rondom 1220 - en is een van de 
oudste dijken in Noord-Holland. 
Maar waarom ligt deze dijk zo 
ver van de zee? Een ander parel-
tje is ‘de lunetten’. Deze vestig-
werken ten westen van Heems-
kerk, zijn gemaakt na de slag bij 
Castricum in 1799. Waarom op 
deze plek? Het antwoord op de-
ze en andere vragen is te vinden 
in de brochures. De lunetten zijn 
in oude staat teruggebracht. In-
clusief het al generaties verdwe-
nen beekje dat nu weer langs de 
linie kabbelt. De restauratie van 
de lunetten is onderdeel van de 
aanleg van het recreatiegebied 
‘Groene IJmond’ bij de gemeen-
ten Heemskerk en Beverwijk. 
Het zal in 2011 gereed zijn. Tus-
sen IJmond en Zaandam komt 
het recreatiegebied ‘Tussen IJ en 
Z’ te liggen, dat in 2014 gereed 
is. De provincie legt deze recre-
atiegebieden aan, samen met de 
omringende gemeenten. De ge-
bieden lenen zich voor buiten-
activiteiten zoals fietsen, wan-
delen, sporten en picknicken. 
Oude elementen worden weer 
zichtbaar gemaakt of herstelt: 
de oevers van de Rijn, verdwe-
nen Westfriese dorpjes, de wie-
len van dijkdoorbraken en oude 
duinriviertjes. Vanuit de omlig-
gende plaatsen kan men binnen 
tien minuten in een van de recre-
atiegebieden zijn. Meer informa-
tie: www.tussenIJenZ.nl.

Muzikale reis door Europa
Egmond - De serie concerten 
op het kerkorgel in de oud-ka-
tholieke kerk in Egmond aan Zee 
is weer van start gegaan. Op al-
le zomerse maandagavonden in 
juli en augustus begint om 20.30 

uur een concert en de toegang 
is gratis. Op maandag 2 augus-
tus kan men luisteren naar Den-
nis van der Wijk op het orgel met 
medewerking van Henske van 
der Weerd, panfluit.

Cardiologen fietsen geld bij elkaar voor 
onderzoek hart- en vaatziekten vrouwen
Regio - RKZ-cardioloog Maar-
ten Koole en bijna dertig colle-
ga-cardiologen fietsen op 21 
augustus van Amsterdam naar 
Stockholm. Zij doen mee aan 
een sponsoractie, waarvan het 
ingezamelde geld bestemd is 
voor het programma ‘Hart voor 
vrouwen’ van de Hartstichting. 

De tocht vanaf het VU Medisch 
Centrum in Amsterdam telt in to-
taal 1.700 km. Op 28 augustus 
bereiken de cardiologen Stock-
holm. Geen toevallige eindbe-
stemming: in die plaats vindt op 
dat moment het Europese Car-
diologie Congres plaats. Met de 
tocht hopen de specialisten zo-
veel mogelijk geld in te zamelen 
voor het programma ‘Hart voor 
vrouwen’ van de Hartstichting: 

een project waarmee de stich-
ting aandacht vraagt voor hart- 
en vaatziekten bij vrouwen. 

Dat is dringend nodig, omdat 
veelal gedacht wordt dat meer 
mannen dan vrouwen aan hart- 
en vaatziekten lijden, terwijl de 
kwaal doodsoorzaak nr. 1 is on-
der de vrouwelijke helft van de 
bevolking. Er moet onder ander 
veel meer onderzoek plaatsvin-
den naar hart- en vaatziekten 
bij vrouwen.  Het geld moet bin-
nenkomen via sponsoring: ieder-
een kan een (of meer) fietsende 
cardiologen sponsoren voor een 
zelfgekozen bedrag. Op de web-
site van de Hartstichting zijn de 
namen te vinden van de deelne-
mende cardiologen, onder wie 
Maarten Koole, cardioloog in het 

RKZ. Eerder fietste hij al naar 
Barcelona voor de Hartstichting. 
Toen voor onderzoek naar plotse 
dood bij sporters. 

Op zijn eigen sponsorpagina 
motiveert hij waarom hij nu weer 
meedoet:  http://mijnactie.hart-
stichting.nl/acties/maartenkoo-
le/weer-op-de-fiets-voor-het-
goede-doel/. 

Het fietsproject is een samen-
werking tussen de Nederland-
se Vereniging van Cardiologen 
en de Nederlandse Hartstich-
ting. Het Nederlands Instituut 
voor Sport en Bewegen (NISB) 
en de Vereniging voor Sport en 
Gemeenten (VSG) zijn betrokken 
vanuit de campagne ‘Heel Ne-
derland fietst’

Schaaksimultaan en wonder-
kind Anish Giri in Heemskerk
Heemskerk - Het belooft een 
mooie traditie te worden in 
Heemskerk: de Nederlandse 
schaakkampioen als simultaan-
gever in een van de gemeente-
lijke zomeractiviteiten. Trad vo-
rig jaar Jan Smeets aan op het 
Nielenplein, dit jaar heeft Joop 
Zonneveld namens het organi-
serende Excelsior Anish Giri ge-
contracteerd. Met zijn FIDEra-
ting van 2672 (juli 2010) staat 
het wonderkind in de mondia-
le top-100 en achtste op de we-
reldranglijst van junioren. 
Zijn eerste grootmeesternorm 
behaalde Anish Giri in 2008, als 
winnaar van het Hilversum Open. 
In het zelfde jaar herhaalde hij 
deze prestatie in het schaak-
toernooi in Groningen, in febru-
ari 2009 gevolgd door zijn derde 
norm in de Cgroep van het Co-
rus schaaktoernooi. Op dat mo-
ment was hij met zijn 14 jaar, 7 

maanden en 2 dagen de jong-
ste grootmeester ter wereld. In 
september 2009 werd hij ver-
rassend Nederlands kampioen - 
de jongste ooit. En na zijn over-
winning in de Cgroep won hij dit 
jaar in één vloeiende beweging 
ook meteen maar de Bgroep van 
het Corus schaaktoernooi. In het 
onlangs gespeelde Nederlandse 
kampioenschap werd hij tweede 
achter Jan Smeets.
De simultaan vindt plaats zater-
dagmiddag 31 juli op het Nielen-
plein. Vanaf 13.00 uur kunnen 
schaakliefhebbers hun krachten 
met Anish Giri meten. Bij slecht 
weer wijken de spelers uit naar 
de Dorpskerk. Wie wil meedoen 
kan een plek reserveren via Joop 
Zonneveld. Telefonisch: 0251-
231286 of 06-538 31715, en an-
ders door te mailen naar joop.
zonneveld@planet.nl. Deelname 
is gratis. 

Fotografie met de eigen 
digitale camera voor 55+
Castricum - Wie  graag de mo-
gelijkheden van zijn eigen came-
ra beter wil leren kennen, kan  
deelnemen aan workshops foto-
grafie voor 55+ op 10 of 17 au-
gustus. In de duinen  van Cas-
tricum ligt de vogelobservatiehut 
het ‘Boetje van Kees’ aan een 
plas water waar verschillende 
vogels af- en aanvliegen, onge-
stoord leven en broeden. Samen 
met fotograaf Henk Hommes 

gaat men vanuit het Boetje de 
vogels fotograferen. Men dient 
zelf de camera (met gebruiks-
aanwijzing) mee te brengen, een 
geldige duinkaart en eventueel 
iets te drinken. 

Verzamelen met de fiets om 9.30 
uur bij NS-station  Castricum. 
Kosten 5 euro. Aanmelden bij de 
Stichting Welzijn Castricum, tel.: 
0251-656562.   

Castricum - Het bestuur van 
het Rode Kruis in Castricum wil 
iedereen bedanken die heeft bij-
gedragen aan de huis-aan-huis-

Opbrengst collecte collecte. De opbrengst was het 
mooie bedrag van ruim 4.200eu-
ro. Hiermee kan het belangrijke 
werk van het Rode Kruis in de 
eigen gemeente voortgang vin-
den.
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Castricum - De wielrenners zijn 
nog niet eens op de Champs-
Elysées gearriveerd of FC Castri-
cum is al weer in training. Zater-
dagochtend 24 juli om 10.00 uur 
werden onder leiding van hoofd-
trainer Mark Kranendonk de eer-
ste voorbereidingen op het nieu-
we voetbalseizoen afgewerkt. 

Dat de selectie er zin in heeft 
mag duidelijk zijn. Maar liefst 
vijfentwintig spelers waren pre-
sent op de eerste training op 
sportpark Noordend. Onder een 
prikkelend zonnetje ondergin-

gen de gebruinde lichamen van 
de spelers een eerste proeve van 
bekwaamheid. Eric Reitmaier 
nam de keepers onder handen 
en Jos Mouwes en Mark Kra-
nendonk, bijgestaan door Pieter 
de Wit, de veldspelers. De laatste 
hand wordt nog gelegd aan een 
nieuw onderkomen voor de ver-
zorgers Clement Uittenboogaard 
en Danielle van Kol. Zij staan 
driemaal per week klaar voor 
blessures of ander ongemak. Ex-
tra aandacht zal er komen voor 
blessurepreventie, waar Clement 
Uitenboogaard al over sprak tij-

FC Castricum selectie 
heeft training hervat

Akersloot - Woensdag 4 augus-
tus is er weer een  wandeling. De 
wandeling is een zomeravond-
wandeltocht in IJmuiden en is 10 
km lang.

Amak wandelt

De Maer- of Korendijkroute

Met KBO wandelen door 
de Heerlijkheid Castricum
Castricum - De KBO-activitei-
tencommissie Limmen organi-
seert een wandeling op woens-
dag 4 augustus. Wandelen door 
de Heerlijkheid Castricum is het 
motto van deze wandelroute. De 
nadruk ligt op het land achter de 
duinen: op de binnenduinrand 
en de polders. Die polders zijn 
als wandelgebied nauwelijks be-
kend.
In de slingerende sloten en de 
subtiele hoogteverschillen zijn 
de fascinerende lijnen en patro-
nen van het legendarische Oer-
IJ te herkennen.

Zowel natuurlijke als menselijke 
krachten hebben dit landschap 
vormgegeven. Het gaat dus niet 
alleen om ‘natuur’ of alleen om 
‘cultuur’. Juist het leren ontdek-
ken van de wisselwerking tussen 
beide maakt een wandeling als 
deze zo fascinerend.
De wandeling gaat deels over 
onverharde paden dus goede 
schoenen is noodzaak. De wan-
deling is niet geschikt voor rol-
lators.
Het verzamelpunt is station Cas-
tricum, waar om 12.30 uur ver-
trokken wordt. De lengte van de 

Kroone Liefting tocht 
‘Tourclub Limmen’ 
Limmen - Zondag 1 augustus 
wordt alweer voor de vijfde keer 
de Kroone Liefting tocht georga-
niseerd door Tourclub Limmen. 
Het vertrek is om 8.00 uur vanuit 
Limmen bij café ‘De Lantaarn’.
De afstand is ongeveer 125 km, 
waarbij een snelheid van onge-
veer 30 km/uur wordt aange-
houden.
De tocht gaat door de kop van 
Noord-Holland richting Medem-
blik en in Kolhorn wordt er een 
koffiepauze gehouden. De kof-
fie wordt aangeboden door de 
sponsor van deze tocht.

John Vader zal de wegkapitein 
zijn en heeft weer een mooie 
route uitgestippeld.
De deelname is gratis voor leden 
en aankomende leden van Tour-
club Limmen.
Tevens is dit een goede voorbe-
reiding voor de Triangeltocht van 
160 km, welke wordt gehouden 
op zondag 19 september, waar-
bij het eiland Texel wordt rond-
gereden.
Voor meer informatie kan men 
terecht bij Gerard Kuijs, tel. 
0251-656779, e-mail: gerard.
kuijs@casema.nl.

Overwinning voor 
Arie en Rie Hageman
Castricum - Op 24 juli stond de 
tweede jongeduivenvlucht op 
het programma vanuit het Belgi-
sche Strombeek afstand 185 ki-
lometer
De weersvoorspellingen wa-
ren voor dit weekend ideaal, het 
zou echt duivenweer worden. De 
duiven werden gelost met om 
7.30 uur met een zwakke noord-
westenwind. Het waren de Ha-
gemannen die op deze vlucht 
triomfeerden. Arie en Rie pak-
ten de eerste twee duiven van 
de vereniging. Met hun NL2010-
1557075 pakten zij de overwin-
ning en vervolgens klokten zij er 
13 stuks bij de eerste 50.
Tweede liefhebber werd Anton 
Tromp en op de derde plaats ein-
digde heel verrassend Bert Bark 
met zijn eerste getekende.
Ook Gerhard Tromp pakte een 
serie vroege duiven.
De oude duiven stonden voor 

dens de kennismakingsbijeen-
komst. FC Castricum gaat nieu-
we stappen zetten in het komen-
de seizoen, zoveel is zeker. 

De eerste oefenwedstrijd staat 
zaterdag 31 juli op het program-
ma, aanvang 15.00 uur op sport-
park De Krom in Katwijk. FC Cas-
tricum neemt het dan op tegen 
topklasser Katwijk, de club van 
trainer Cees Bruinink en oude 
bekende van Mark Kranendonk. 
Een eerste kans voor de sup-
porters om FC Castricum aan te 
moedigen. Foto: Han de Swart.

wandeling is ongeveer acht ki-
lometer, eventueel is het in te 
korten. Het eindpunt is de Tuin 
van Kapitein Rommel. Er kunnen 
maximaal vijftien deelnemers 
meewandelen. 

Aanmelden kan per e-mail: jo-
hanwerring@planet.nl of te-
lefonisch bij Ben Piepers 072-
5052321 of Johan Werring 072-
5053702.
De wandeling wordt gezamenlijk 
afgesloten met een consumptie, 
op eigen kosten, in de Tuin van 
Kapitein Rommel.

Vertrek om 18.00 uur vanaf Het 
Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Belangstellenden 
zijn welkom.

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

hun laatste klusje, zij werden 
om 7.00 uur gelost in het Fran-
se Blois.
Zij kregen het zwaar door de 
warme noordwesten wind en de 
afstand van ruim 600 kilometer.
De eerste duif die zijn hok be-
reikte was van Cees de Wildt.
Het was 15.27.46 uur toen het 
tweejarige doffertje de NL08-
1405692 op de klep viel.
Direct naar binnen gelopen waar 
de broedschaal met twee jonkies 
stond te wachten. Tweede duif 
was van Anton Tromp en derde 
werd Wim Glas.
De vierde plek was voor Sander 
de Graaf voor Piet Verduin.
De lijst met prijsvliegende dui-
ven werd gesloten door Gerhard 
Tromp en Nico de Graaf.
Met deze vlucht werd het oude 
duivenseizoen afgesloten. Het 
was voor de duiven niet makke-
lijk geweest.
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Kofferbakmarkt bij Bobs 
Uitgeest - Op zondag 1 augus-
tus is het weer mogelijk om op 
koopjes te jagen als de koffer-
bakmarkt weer gehouden wordt. 
Tussen 9.00 en 15.30 uur is ie-
dereen welkom gratis rond te 

komen snuffelen op de parkeer-
plaats bij Bob’s Party Palace in 
Uitgeest. Wie zelf spullen wil ver-
kopen kan voor meer informatie 
kijken op  www.kofferbakmarkt.
com.  

IJsjes spelen hoofdrol bij Bobs
Uitgeest - Zaterdag 31 juli 
staan waterijsjes in de spotlight 
bij Bobs. Daarnaast staan meis-
jes klaar om mee te doen aan 
de Miss Wet & Wild-verkiezing. 

Bobs is nog op zoek naar nieu-
we deelneemsters. 

Er zijn verschillende prijzen te 
winnen. De winnaressen van de 

voorrondes gaan door naar de fi-
nale op 28 augustus. Stuur een 
mail met foto en gegevens naar 
wetandwild@bobs.nl. Zaterdag 
aanmelden bij Bobs kan ook. 

Rode Kruis blij met 
opbrengst collecte
Uitgeest - In de week van 20 
juni tot en met 26 juni is in Uit-
geest gecollecteerd voor het Ro-
de Kruis. Een aantal collectanten 
ging gewapend met hun collec-
tebus op pad. Het was stralend 
weer, met gevolg dat veel inwo-
ners van Uitgeest niet thuis wa-
ren of in hun achtertuin vertoef-

den. De collectanten kwamen 
dan jammer genoeg aan een ge-
sloten deur. Maar wie wel thuis 
was, gaf royaal: er werd 4.680 
euro opgehaald.
De afdeling van het Rode Kruis is 
heel blij met deze opbrengst. Zij 
kan zo al haar activiteiten in Uit-
geest blijven doen.  

Lezing over Dambusters
Regio - Wie heeft er niet gehoord 
van de beroemde aanval van de 
Royal Air Force op de Ruhrdam-
men in Duitsland? Deze poging 
om de Duitse industrie tot stil-
stand te brengen, werd uitge-
voerd door het 617 squadron van 
de RAF, dat nu erenaam ‘Dam-
busters’ heeft.
Op zondag 1 augustus is er in 
het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Genie-
weg 1, op de grens van Heems-
kerk en Zaanstad, een lezing 
over deze aanval, door Jan van 
Dalen, die een studie van deze 

hele missie heeft gemaakt.
De lezing begint om 14.00 uur 
in de presentatieruimte van het 
museum.
In dit museum zelf vindt men de 
geschiedenis en overblijfselen 
van Engelse, Duitse en Ameri-
kaanse vliegtuigen die in de ja-
ren 1940-1945 boven (veelal) 
Noord-Holland zijn neergescho-
ten. Het museum is open tussen 
10.00 uur en 17.00 uur. Toegang: 
Volwassenen 2,50 euro, kinderen 
van 8 tot 12 jaar 1,50 euro, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis, 
houders veteranenpas gratis.

© Borst Sales Promotion

VAN WOENSDAG TOT WOENSDAG:

Croissants 4 stuks voor  2, 50 !!
DIT WEEKEND:
Groot Spijsbrood  8, -- !!
Klein Spijsbrood  5, 50 !!
(amandel of kaneel)

Dutch Day Racers winnaars
Uitgeest - Zaterdag 24 juli werd 
de laatste vlucht van de dagfond 
vanuit Blois vervlogen. Op natio-
naal en provinciaal niveau is dit 
dé grote wedstrijd van de dui-
vensport. Uniek door zijn tota-
le lossing van alle duiven tege-
lijk, maar tevens door de lande-
lijke aandacht voor deze vlucht. 
Vanuit de postduivenvereniging 
De Vliegende Vleugels uit Uit-
geest werden door tien liefheb-
bers 156 duiven ingekorfd voor 
deze wedstrijd vanuit het Fran-

se Blois met een afstand van 600 
km. Om 7.00 uur vertrokken de 
duiven met goed weer vanuit uit 
Frankrijk. Na ruim acht uur vlie-
gen arriveerde de eerste duif bij 
de Ducht Day Racers, bestaan-
de uit Piet van Hoolwerff en Tim 
de Goede. Hun prima gecondi-
tioneerde duiven pakten zowel 
de eerste als tweede plaats in 
de vereniging. Tevens in regio-
naal verband Rayon B. bezetten 
zij de eerste plaats. In de afde-
ling Noord-Holland klasseerden 

zij zich met deze duif op een ze-
vende teletekstvermelding te-
gen 2980 duiven. Uitslag: Dutch 
Day Racers; 1-2-8-9-11-15-17-
18, Hein Berkhout; 3-5-7-10-12-
21, Wim Rodenburg; 4-39, Gebr. 
Beentjes, 6-23-24-31-35. Drie 
van de tien deelnemers vielen op 
deze vlucht buiten de prijzen.
Eindstand Dagfond Kampioen-
schap onaangewezen; 1e Hein 
Berkhout, 2e Dutch Day Racers, 
3e Comb. Kerssens-Krom. Kam-
pioenschap aangewezen; 1e Ri-

nus van Bohemen, 2e Comb. 
Kerssens-Krom, 3e Hein Berk-
hout. 
Ook was vond in de ochtend de 
tweede jonge duivenvlucht van-
uit Strombeek plaats met een af-
stand van 185 km. Aantal deel-
nemers was negentien met 464 
duiven. Met goede weersomstan-
digheden werden de duiven om 
7.30 uur gelost met een Noord-
westenwind. Om 10.00.58 uur 
melde de eerste duif zich bij Ri-
nus van Bohemen uit Akersloot, 
wat goed was voor een eerste 
plaats in de vereniging. De eer-

ste duif van hem maakte een 
snelheid van 1224,209 mtr p/
m. (ruim 73 km per uur). Uit-
slag;  Rinus van Bohemen; 1-6, 
Piet Groentjes; 2, Gebr. Baltus; 
3, Jaap Teeling; 4, Jikke Liefting; 
5, Frank Rodenburg; 7-8, Comb. 
Kerssens-Krom; 9, Gebr. Been-
tjes; 10. De taart van de vlucht 
ging naar Hein Berkhout. Mooi 
en verdiend was de 5e plaats 
voor ons enige jeugdlid Jikke 
Liefting uit Akersloot.
Van de negentien inkorvende 
liefhebbers wisten zich vijf niet 
in de prijzen te vliegen. 



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

Infobulletin
28 juli 2010

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.

Burgerlijke stand
OndertrOuw

F.F.P. Putter en M.L.M. Schuijt

huwelIjk

R. de Vries en K. Plönes
V.P. Schuurs en E.H.M. Rooswinkel
P.J. Goeman en E.A. van den Berg

Overleden

A. Groot w/v Heere, 102 jaar

Zwerfvuil aan banden
Afgelopen donderdag d.d. 22 juli heeft wethouder Linnartz de 
eerste van de drie geplaatste zwerfvuilkorven aan de Tolweg in 
gebruik genomen. 

Met uiterste precisie wierp de heer Linnartz het eerst blikje in de zwerf-
vuilkorf. Hiermee werd het startsein gegeven om het zwerfvuil langs het 
fietspad Tolweg en Geesterweg in te zamelen. In totaal zijn drie zwerfvuil-
korven geplaatst: één nabij de Zientunnel en één nog nabij de bushalte ter 
hoogte van de Castricummerweg.

Veilig Zwemmen 2010
De nieuwe folder ‘Veilig Zwemmen 2010’ is gratis af te halen in de 
hal van het gemeentehuis van Uitgeest. De folder geeft informatie 
over de zwemlocaties in de provincie waar van 1 mei tot 1 oktober 
gezwommen mag worden.

De folder is ook digitaal beschikbaar op de website van de provincie: 
www.noord-holland.nl. Daar is ook actuele informatie te vinden over de 
waterkwaliteit en andere bijzonderheden.

Aanvraag Koninklijke Onderscheiding
Een Koninklijke onderscheiding aanvragen is mogelijk bij de 
secretaresse van het College van burgemeester en wethou-
ders, mevrouw M.J. Heemskerk (tel. 0251 – 36 11 99), e-mail: 
m.heemskerk@uitgeest.nl.

Houdt u er rekening mee dat de voorgedragen persoon een inwoner van 
de gemeente Uitgeest dient te zijn. Daarnaast is het van belang dat voor 
de uitreiking van een onderscheiding op de dag voor Koninginnedag in 
een volgend jaar, de aanvraag vóór 1 oktober in het voorgaande jaar bij 
mevrouw Heemskerk binnen moet zijn.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
VERGUNNINGVERLENING

Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat vergunning is verleend aan Streetwise 
Direct Dialogue BV voor het promoten en mogelijk 
inschrijven van donateurs van “Fight cancer” (een 
label van KWF kankerbestrijding) op 4 september 
2010 van 12.00 – 18.00 uur met een team van 
maximaal zes wervers per shift op de parkeer-
plaats nabij de achteringang van de Dekamarkt 
aan de Middelweg.Aan deze vergunning zijn voor-
waarden verbonden.

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

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN

BL 2010-051Veenislaan 31Het uitbreiden 
van de woning

BR 2010-055Lagendijk 3Het plaatsen 
van een loggia 

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergun-
ning ook wordt verleend.

VERLEENDE  BOUWVERGUNNING VAN
RECHTSWEGE

BL 2010-032Busch en Dam 12Het legaliseren 
van een berging

Een bezwaarschrift dient zo spoedig als redelijker-
wijs mogelijk na bekendmaking van het besluit te 
worden ingediend en te worden gericht aan het 
College van burgemeester en wethouders. Inlich-
tingen over de mogelijkheden tot het indienen van 
een bezwaarschrift tegen afgegeven of geweiger-
de vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Publiekszaken.

Geen krant ontvangen?Bel:0251-674433

Rectificatie
Vorige week is per abuis het 
kopje ‘huwelijk’ vervangen door 
‘overleden’. Dit moest zijn:

huwelIjk

V.P. Schuurs en E.H.M. Rooswinkel
P.J. Goeman en E.A. van den Berg

Wij bieden hierbij de betrokken 
personen onze excuses aan.

WWW.UITGEEST.NL


