
Zeeweg 189-191      1971 HB IJmuiden      Tel. 0255-533900      Fax 0255-518875 2 juli 2008

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

IN

Uitgeest

13

Zie
pagina 12

ovErdEKT WINKELHArT cASTrIcUm

Gemaal Meldijk is de mooiste
Uitgeest - Gemaal Meldijk is 
de  allermooiste. Dat besloten de 
bezoekers van de nieuwjaarsre-
ceptie van de Commissaris van 
de Koningin Harry Borghouts. Zij 
konden kiezen uit zeven gema-
len in Noord-Holland.  De prijs, 

een schilderij van het gemaal is 
inmiddels gemaakt door Christi-
an Laret. De overhandiging vond 
plaats door de Commissaris aan 
Hoogheemraad Jan Wentink van 
Hoogheemraadschap Hollands 
Noorderkwartier. 

Vertrouwensbreuk
Uitgeest – CDA en PvdA heb-
ben hun vertrouwen opgezegd in 
coalitiepartij Progressief Uitgeest 
en hun wethouder A. Sely. Hier-
mee is een einde gekomen aan 
de coalitie van PU, CDA en PvdA. 
Een motie van wantrouwen deed 
wethouder Sely de das om. De 
motie kreeg donderdag 26 ju-
ni tijdens de raadsvergadering 
de steun van de indienende par-
tijen. UVP, D66 en VVD onthiel-
den zich van stemming en alleen 
de fractieleden van de PU stem-
den tegen. CDA en PvdA kunnen 
het niet verkroppen dat PU don-
derdag met succes een motie in-
diende om het voorkeursrecht 

van de gemeente op de Castri-
cummerpolder voor het groot-
ste deel te laten vervallen. In de 
raadsvergadering van februa-
ri werd overeengekomen om het 
gemeentelijke voorkeursrecht op 
de Castricummerpolder te hand-
haven tot er meer helderheid zou 
komen over de kaders van het 
Dorpsplan. 
CDA en PvdA menen dat daar-
mee het Dorpsplan in gevaar 
komt, omdat nieuwbouw in de 
Castricummerpolder de financi-
ele motor van het plan was. Het 
is nog niet duidelijk met wie PU, 
als grootste partij, verder in zee 
wil gaan.

Lawaaidemonstratie overbodig; 
nieuwe peuterspeelzaal komt

Uitgeest – “Onbegrijpelijk dat 
ons dat niet eerder is verteld”, 
meent A. Dokter die samen met 
andere moeders, kleuters en 
leidsters verleden week demon-
streerden op het gemeentehuis 
van Uitgeest tegen het verdwij-
nen van de peuterspeelzaal. 
Er werd een petitie overhandigd 
aan de wethouders Eilert en Sely 
met 150 handtekeningen, waar-
in werd aangedrongen op voort-
zetting van het peuterspeelzaal-
werk. 
Een overbodige actie, zo bleek, 
want de oplossing is nabij. Van-
af januari heeft de gemeente ge-
werkt aan een doorstart van het 
peuterspeelzaalwerk, nadat de 
Stichting Welschap besloot daar-
mee per 1 juli te stoppen. 

Het peuterspeelzaalwerk in Uit-
geest wordt in augustus voort-
gezet door Kidsbest Kinderop-
vang. De locatie is nog niet be-
kend, maar er zijn geruchten dat 
de nieuwe peuterspeelzaal in het 
oude dorp gevestigd wordt. 
(Foto: Leo Tillmans).   
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Vakantie idee
3 pakken
koek halen
4e naar
keuze 
gratis

Winnaar fotowedstrijd 
Uitgeest - De fotowedstrijd, die werd georganiseerd op boerderij 
Zorgvrij in Spaarnwoude, is gewonnen door de heer Beijerbacht. Hij 
fotografeerde boerderij Busch en Dam met zeer dreigende wolken als 
achtergrond. De foto maakt onderdeel uit van een tentoonstelling over 
het weer. In de zomervakantie is de boerderij elke dag geopend.  

Het is kermis!
Uitgeest - Zaterdag barst de 
kermis los in het dorp en het 
feest zal tot en met woensdag 
duren. Naast alle attracties, wor-
den in en buiten de cafés ver-
schillende optredens verzorgd 
door kermisbandjes. Maan-
dagmorgen begint het eerste 
deuntje om 8.00 uur met aller-
lei grappige kermisactiviteiten.  
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Pancratiuskerk Castricum
Za. 5 juli 18.30 uur: Geen viering.
Zo. 6 juli 10.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Door de week is de viering op 
dinsdagmorgen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk Maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Za. 5 juli 19.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 6 juli Dorpskerk 10.00 uur:  
Gesloten.
Maranathakerk 9.00 uur: Ds. M. 
Beitler. Tijdens dienst kinderne-
vendienst en crèche. Uitgezon-
den door radio Castricum (ka-
bel 104,5 m/ether 105m). Litur-
gie beschikbaar via www.pgcas-
tricum.nl.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 6 juli 10.00 uur: Heilig Avond-
maal en start Sonrise-week. 
Voorganger Wim Nieuwenhuis.
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. Tijdens de dienst is er kin-
deropvang: crèche voor babies 
en peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 

de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 6 juli 10.00 uur: Ds. Ange-
lique Rijlaarsdam.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 5 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering met spontaan koor. Voor-
ganger pastor N. Knol.
Zo. 6 juli 9.15 uur: Eucharistie-
viering met gemengd koor. Voor-
ganger pastor H. Helsloot. 

Prot. gemeente Limmen
Zo. 6 juli  10.00 uur: Geen dien-
sten ontvangen.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 5 juli 19.00 uur: Geen viering.
Zo. 6 juli 10.00 uur: Communie-
viering. Voorganger mw. Y. van 
Stiphout.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Do. 3 juli 19.00 uur: Sacra-
mentslof.
Vrij. 4 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering in Geesterheem.
Za. 5 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering met samenzang.
Zo. 6 juli 9.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. Laus Deo, kinder-
kerk en jongerengroep met kof-
fiedrinken in de Klop.

Pinkstergemeente Uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Doktersdiensten

Kerkdiensten

Huisartsen Castricum, 
Akersloot en Uitgeest
Avond/nacht/weekenddienst:
Werkdagen van 17.00 tot 8.00 
uur en weekend zaterdag 8.00 
tot maandag 8.00 uur en feest-
dagen: Huisartsenpost Beverwijk 
(Rode Kruis Ziekenhuis) alleen 
volgens telefonische afspraak: 
0251-265265. 
Bij contact met de post wordt 
gevraagd om verzekeringsgege-
vens, zorg dat deze paraat zijn.
Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-
neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.
Afwezige huisartsen:
A. Leemhuis: 16 juni t/m 4 juli, 

Dorcamp 1, 654540 (spoednum-
mer 657657); herhaalreceptenlijn 
654874 blijft open! 
M. Doeksen en J. Tromp: 30 ju-
ni t/m 18 juli, Henri Schuytstraat 
7, 653847 (receptenlijn 674715, 
spoednummer 06-22911203). 
D. Coppoolse: 30 juni t/m 18 juli, 
Kortenaerplantsoen 46, 652354 
(spoednummer 673449). 
N. Remmelswaal: 30 juni t/m 18 
juli, de Loet 15, 653050 (spoed-
nummer 671111). 
P. Buitenhuis: 7 juli t/m 25 juli 
Kortenaerplantsoen 46, 652289 
(spoednummer 671794). 
M. Bakker: 21 juli t/m 8 augustus, 
Kortenaerplantsoen 46, 654246 
(spoednummer 06-22565848). 
J. Mohammadnia: 21 juli t/m 8 
augustus, Fien de la Marstraat 9, 

676542 (spoednummer 676043). 
W. de Groot en J. den Herder: 21 
juli t/m 8 augustus, 1e Groenel-
aan 12a, 652428 (spoednummer 
670402, receptenlijn 674319).
Vakantiegasten Castricum
Degenen die tijdelijk in Castri-
cum verblijven, zoals op de kam-
peerterreinen Bakkum en Ge-
versduin, worden verzocht zich 
voor medische hulp te wen-
den tot de praktijk van huisarts 
A. Leemhuis, Dorcamp 1, tel. 
654540. In het (hoog)seizoen is 
dagelijks spreekuur op de grote 
campings. 

Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618. 

Algemene Informatiei
Medische en hulpdiensten
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844

Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest, Benes-
serlaan 266. Behandeling alleen 
volgens telefonische afspraak, 
tel. 0251-313879 tussen 8.30-
12.00 uur en 13.00-16.00 uur. 
In het weekend tel. 06-53937620. 
Waarneming voor de tandartsen 
in Castricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest. Alleen voor spoed-
gevallen.

Apotheek Castricum 
Apotheek Geesterduin, Geester-
duinweg 42, tel. 655066. Apo-
theek van Ouwerkerk, Burg. 
Lommenstraat 6, tel. 652500. De 
apotheken in Castricum zijn door 
de week geopend tussen 8.30 en 
17.30 uur. 

Apotheek Akersloot, Chur-
chillplein, Akersloot, tel. 0251-
312122. Openingstijden van 
8.30-12.30 uur en van 13.30-
17.30 uur. 
Voor spoedeisende medicatie 
buiten deze openingstijden kan 
men van 18.00 tot 8.00 uur en in 
het weekend terecht bij Diensta-
potheek Midden Kennemerland, 
gevestigd in het Rode Kruis Zie-
kenhuis, Vondellaan 13 in Bever-
wijk, tel. 0251-783840

Apotheek Limmen/Heiloo
Apotheek Limmen, Vuurbaak 7a, 
Limmen, tel. 072-5052620. Ope-
ningstijden: maandag t/m vrij-
dag 8.00-18.00 uur. Buiten de-
ze openingstijden: Regionale 
Spoedapotheek, Winkelcentrum 
De Hoef, Van Ostadelaan 248, 
Alkmaar, tel. 072-5143060.

Apotheek Uitgeest/Akersloot
Apotheek Scharlei, Pr. Ire-
nestraat 2, Uitgeest. Openings-
tijden maandag t/m vrijdag 8.00-
18.00 uur, zaterdag van 11.00-
13.00 uur. Apotheek, Graskam-
plaan 13, Uitgeest, tel. 0251-
208881. Geopend: maandag t/m 
vrijdag 8.00-17.30 uur.

Telefonische Hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot 
mens 24 uur bereikbaar: tel. 
0900-0767.

Dierenambulance
Alarmnummer, tel. 0251-215454.

Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum van de 
dierenartsen H.B.M.M. Wolters, 
mw. M.M.C. Peeters, Laan van 
Albertshoeve 140, tel. 654345. 
Uitsluitend kleine huisdieren. 
Dierenkliniek Geesterduin, 
van dierenarts R. van Coesant, 
Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 

655910. 
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 
0251-312227. Spreekuur maan-
dag t/m vrijdag 16.00-17.00 uur. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 
1, tel. 0251-3155519.  Spreek-
uur maandag, dinsdag en vrij-
dag 18.30-19.30 uur, woensdag 
en donderdag 8.45-9.30 uur.

Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en 
gehandicapten. Voor vragen tel. 
0251-653841 of 072-5051210.

Spreekuur Algemeen Maat-
schappelijk Werk
Castricum: Er kunnen alleen af-
spraken gemaakt worden na te-
lefonische aanmelding op num-
mer 0251-658787.

Akersloot: Voor een afspraak 
bellen naar  0251-312557. 

Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, 
Hogeweg 9, tel. 0251-310406, 
b.g.g. 0251-251500.

Sociaal Raadslieden Castri-
cum voor advies en hulp bij in-
vullen van formulieren van be-
lastingen, kwijtscheldingen, ar-
beidskwesties en huursubsidie. 
Voor een afspraak bellen naar 
0251-257157.

Dierenbescherming
Inlichtingen:
Vermiste en gevonden dieren: 
0251-658504. Kantoor: 072-
5150071. 
Knaagdierencentrum: 072-
5090234. Inspectie: 0900-
2021210. Vogelasiel: 075-
6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Brakersweg Bakkum: zwart/wit 
poesje, wit rond de neus met 
zwart vlekje op bovenlip, wit-
te borst en 4 witte kniekousen, 
gechipt, 4 jr, Bibi. M.L.Kinglaan 
Castricum: zwarte ongecastreer-
de kater, wit vlekje op de keel, 
rechteroor beschadigd, 8 jaar, 
Johnny. Pimpernel Castricum: ro-
de gecastreerde kater, wit om de 

neus, witte kin en borst, rechts-
voor wit sokje, linkervoorpoot 
witte voorkant en rode achter-
kant, achter kniekousen, zwart 
bandje met magneet, siamees 
bloed, gechipt, 3 jr, Tijger. 

Gevonden:
Burg. Mooijstraat: cyperse ge-
castreerde kater, 6+. Van Nes-
straat Castricum: cyperse kat, 
wit vlekje onder neus, voor witte 
voetjes, lichtgekleurd bandje.

De vijf band- en organisatieleden 
konden geluidoverlast helaas niet 
voorkomen.

Coverband Royal Flush 
veroorzaakt geluidsoverlast
Castricum - Voor het derde jaar 
op rij werd afgelopen zaterdag 
een achtertuin omgetoverd tot 
een waar poppodium. De Cas-
tricumse coverband Royal Flush 
bood op deze manier voor 250 
vrienden, kennissen en andere 
geïnteresseerden de mogelijk-
heid op een eigen feest te genie-
ten van zoveel mogelijk live mu-
ziek, hapjes en drankjes. 

Na twee succesvolle jaren met 
respectievelijk 150 en 170 man 
publiek werd dit jaar de mees-
te animo verwacht. Mede door 
het feest te plannen in het eer-
ste weekend van de schoolva-
kantie was de opkomst onge-
kend hoog. 
In de achtertuin van de Familie 
Kuijs op de Oosterbuurt 5 was 
het vanaf 21.00 uur al een feest 
van herkenning onder het pu-
bliek. 
Wanneer een half uur later de 
band aftikte en bekende en on-
bekende covers ten gehore 
bracht was er bijna niets meer 
wat hen tegen hield om tot de af-
gesproken 1.00 uur het spreek-
woordelijke dak eraf te spelen.

Echter, wanneer alle feestgan-
gers zich naar huis hadden be-
geven kwam de politie een be-
zoekje brengen waaruit al snel 

bleek dat ook zij een drukke 
avond hadden gehad. Het had 
dan ook niet veel gescheeld of 
de politie was al eerder versche-
nen. Bij navraag bleek al snel 
dat het optreden een flink aan-
tal meldingen voor geluidsover-
last heeft veroorzaakt. 

Het is voor de band altijd weer 
spannend of de wind het geluid 
over de weilanden blaast of juist 
het dorp in. Dit jaar pakte het 
wat slechter uit. “Voor elke edi-
tie wordt er navraag gedaan bij 
gemeente en wordt het gemeld 
bij de politie maar overlast blijft 
moeilijk te bestrijden, ook al zit-
ten we aan de rand van Castri-
cum en richten we het podium 
naar Heemskerk”, aldus drum-
mer Daan Kuijs. Vooralsnog was 
het een geslaagd feest en de 
band gaat zijn best doen volgend 
jaar de overlast zoveel mogelijk 
te beperken.  
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Sporten met Sonrise
Castricum - Deze zomer zal 
van 6 juli tot en met 13 juli voor 
de zevende keer het sporteve-
nement Sonrise plaatsvinden. 
De sportclinics met onder meer 
voetbal, volleybal, basketbal en 
streetdance vinden plaats op het 
grasveld naast de basisschool 
Toermalijn.
De clinics zijn van maandag tot 
en met donderdag. Tijdens de-
ze dagen wordt elke middag 
en avond getraind en natuurlijk 
worden er veel wedstrijden ge-
speeld. Rondom de sport worden 
allerlei andere activiteiten geor-
ganiseerd. Op donderdagavond 
wordt voor alle bewoners een 

buurtbarbecue georganiseerd. 
De Sonrise actieweek wordt op 
vrijdagmiddag afgesloten met 
een City Championship, een 
toernooi waar twaalf wijken bij 
elkaar komen. Deze vindt plaats 
op het sportveld van de softbal-
club THB aan de Wagenweg in 
Haarlem.
Het evenement wordt georgani-
seerd door een flink aantal ker-
ken in de regio, in samenwer-
king met Athletes in Action Ne-
derland. Onder meer komt er 
groep sporters uit Oekraïne om 
aan deze week mee te doen. Zie 
voor meer informatie www.sonri-
sehaarlem.nl. 

De skeelers in actie tijdens de Ronde van 2007

Wielrennen en skeeleren 
tijdens Ronde van Limmen
Limmen - Zaterdag 9 en zon-
dag 10 augustus wordt de ze-
vende editie van de Ronde van 
Limmen gereden. Vorig jaar is 
het programma uitgebreid met 
skeeleren en dat bleek een schot 
in de roos. De leden van de Lim-
mer IJsclub en andere skeeler-
liefhebbers uit Limmen en om-
geving deden mee. Ook de skee-
lerprestatieronde voor de basis-
schooljeugd was vorig jaar een 
succes. De organisatie werd 
overvallen door de toestroom van 
deelnemertjes op het laatste mo-
ment. De ervaring met het skee-
leren heeft het stichtingsbestuur 
doen besluiten het programma 
voor de Ronde van Limmen 2008 
uit te breiden met een skeeler-
clinic op zaterdag 9 augustus. 
Met de skeelerclinic wordt be-
oogd om met name de jeugd te 
interesseren voor sportdeelna-
me maar ook ouderen kunnen er 
aan deelnemen. De skeelerclinic 
begint om 14.00 uur met een half 
uur skeelerinstructie in de Bur-
gerij. Van 14.30 tot 16.30 uur is 
er skeelerpraktijkles op het par-
cours. Van 16.30 tot 17.00 uur een 
nabespreking met opgenomen 
videobeelden. Op zondag 10 au-

gustus begint de Ronde van Lim-
men om 11.30 uur met een skee-
lerprestatieronde voor de basis-
schooljeugd. Om 12.00 uuur is 
de skeelerprestatie-wedstrijd-
ronde voor jongeren en volwas-
senen en om 13.00 uur zijn de B-
wielrenners over 50 km aan de 
beurt, gevolgd om 14.30 uur met 
de recreanten.
Om 16.00 uur starten de wielren-
ners elite en amateurs A over 85 
km. Het wieler-skeelerbal in de 
Burgerij begint om 18.00 uur. Om 
18.30 uur is de voorronde pres-
tatiemeeting voor LOV-ploegen 
en om 19.50 uur de finale pres-
tatiemeeting voor LOV-ploegen. 
Tot slot is er om 20.30 uur een 
loterij. 
Aanmelding voor de skeelerac-
tiviteiten en de recreantenwed-
strijd kan bij Elly Koot, tel. 072-
5052898, email qjm.koot@quick-
net.nl. Leden van de Limmer IJs-
club worden voor de skeelerac-
tiviteit collectief aangemeld en 
hoeven dus niet te reageren. 
Aanmelding voor de B-rijders 
en elite-amateurs A wedstrijden 
is voorbehouden voor KNWU-li-
centiehouders en geschied via 
de website van de KNWU. 

Voordelige zomeractie brengt jeugd in beweging 
Jongeren kunnen in vakantie massaal 
fitnessen bij SportPlan Uitgeest
Uitgeest – Alle jongeren van 12 
tot en met 18 jaar kunnen tijdens 
de zomervakantie fitnessen bij 
SportPlan Uitgeest voor slechts 
18,50 euro! Voor dat bedrag kun-
nen zij zeven weken lang onder 
deskundige begeleiding op een 
verantwoorde wijze werken aan 
hun conditie. De sportinstruc-
teurs staan klaar om de jonge-
ren op juiste wijze met de ver-
schillende toestellen om te le-
ren gaan. 
De jongeren kunnen zowel over-
dag als ’s avonds terecht bij 
SportPlan Uitgeest, de sport-
school die bekend staat om zijn 
ongedwongen sfeer. De fitness-
zaal is compleet uitgerust. Er kan 
worden geroeid, gefietst, er zijn 
loopbanden, stepapparaten en 
de verschillende fitnessappara-
ten die specifieke onderdelen 
van het lichaam activeren. “Met 
deze actie hopen we meer jon-

geren in beweging te krijgen”, 
vertelt sportinstructeur Ray Er-
kelens. “We zijn al eerder ge-
start met het aanbieden van fit-
ness speciaal voor de jeugd en 
dat slaat goed aan. Met deze zo-
meractie willen we nog meer tie-
ners bereiken zodat zij kunnen 
ontdekken hoe leuk fitness is.”
Opvallend veel jongeren heb-
ben tegenwoordig te maken 
met overgewicht. “Het gaat echt 
de verkeerde kant op met de 
jeugd”, vervolgt Ray. “Natuurlijk 
zijn er tieners die voldoende be-
wegen en gezond eten, maar er 
is een groeiend aantal dat niet 
beweegt, met uitzondering van 
dat ene uurtje gym op school. 
Zij brengen de meeste tijd door 
achter de computer of voor de 
tv. Deze lichamelijke passiviteit 
kan uiteindelijk ernstige gevol-
gen hebben voor het gehele li-
chaam.”

Tieners vanaf 12 jaar kunnen on-
der begeleiding verantwoord fit-
nessen, zo heeft onderzoek aan-
getoond. Ray: “Wij waken er voor 
dat ze in hun enthousiasme niet 
meteen teveel willen. Het is ook 
niet nodig om tot het uiterste te 
gaan. Met een normale inzet kun 
je al heel veel bereiken. Tieners 
tussen de 16 en 18 jaar kunnen 
al wat zwaarder trainen. Het al-
lerbelangrijkste is dat de tech-
niek op een goede wijze wordt 
aangeleerd en daar zijn we bij 
SportPlan Uitgeest in gespecia-
liseerd!” Tieners die na een zo-
mer lang fitnessen door willen 
gaan, kunnen uiteraard lid wor-
den. SportPlan Uitgeest biedt 
een uitgebreid pakket aan spor-
tieve mogelijkheden voor jong én 
oud. “Plezier in bewegen op een 
verantwoorde manier, dat staat 
bij ons altijd voorop”, besluit Ray. 
SportPlan Uitgeest is gevestigd 

Links Ray Erkelens en daarnaast Sebastiaan Bosch. 

Egmondstage AVC 
nu maand eerder 
Castricum - Op woensdag 20 
augustus start bij AV Castricum 
de geheel vernieuwde Egmond-
stage. Dit is een serie trainingen 
voor lopers die geen lid van de 
vereniging zijn en die toch goed 
voorbereid aan de start van de 
Halve of Kwart Marathon van 
Egmond willen staan. Kijk voor 
meer informatie op www.avcas-
tricum.nl of neem contact op met 
trainer Ari Smit tel.: 0251-657684. 

Avondfiets-
vierdaagse  

Castricum - Van woensdag 9 
tot en met zaterdag 12 juli wordt 
de jaarlijkse fietsvierdaagse ge-
houden in Castricum en omge-
ving. De tochten zijn gemaakt 
door de fietsclub Castricum in 
samenwerking met Fietsspecia-
list Ton Kooy. Elke avond fietsen 
de deelnemers gemiddeld 30 
km. De start is om 18.00 uur.  Za-
terdag is de start om 12.00 uur. 
Start en finish op het Raadhuis-
plein. Inschrijven kan vanaf he-
den bij Ton Kooy Raadhuisplein 
3 te Castricum of aan de start op 
woensdag vanaf 17.00 uur.
Kosten 5,00 euro of 1,50 per 
avond. Dit jaar is er ook een ge-
zinsdag op zaterdag 12 juli. Ou-
ders kunnen met kinderen een 
tocht fietsen van ongeveer 15 
km. Start is zaterdag om 11.00 
uur. Onderweg krijgen de deel-
nemers een picknickpakket uit-
gereikt. Inschrijven  voor woens-
dag 9 juli bij Ton Kooy of tele-
fonisch 0251-650673 of 0251-
670775. Kosten 2,50 euro per 
persoon. 

Serena Stel zwemt NK
Castricum - Afgelopen zondag 
heeft Serena Stel meegedaan 
aan de jaargangfinale 2008 of-
wel het NK voor minioren. Deze 
finale werd gezwommen in het 
50 meterbad van Dordrecht. Er 
waren 124 verenigingen aanwe-
zig. Ze had zich geplaatst voor 
drie afstanden. 
Als eerste zwom ze de 100 rug 
en werd in een goede tijd van 
1.29.60 twaalfde. Ze had zich 
voor deze afstand als negentien-
de geplaatst. Op de 200 wissel 
stond ze elfde en bleef dat ook. 

De laatste afstand was de 100 
vrij in een tijd van 1.14.85 werd 
ze net aan vijfde. Tussen de 
nummer drie en vijf zat slechts 
0.15. De finale werd afgesloten 
met een estafette van trainers en 
deelnemers. Deze werd gewon-
nen door PSV Eindhoven.  

op de Populierenlaan 45a in Uit-
geest, tel.: 0251-311231. 
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Nederlands endurancekampioen Jannet van Wijk met echtgenoot en 
groom gaven zondag een workshop op het terrein van Genghis Khan 
Horses te Heiloo. (Foto: Carla Nijhoff).

Willem Koet gaf workshops

De 22 endurancepaarden 
bij Genghis Khan Horses
Heiloo - Op van een project-
ontwikkelaar gehuurde land-
jes - bij elkaar zo’n drie hectare 
- kun je de 22 endurancepaar-
den van Willem Koet aantref-
fen. Je bent aangekomen bij de 
stoeterij ‘Genghis Khan Horses’. 
De paarden hebben een mooie 
glanzende vacht. ‘Vrij rondlopen 
en niet in een stal, de hengsten 
bij de hengsten en de merries bij 
de merries’ zijn zo een paar van 
die vastomlijnde principes van 
paardenliefhebber Willem. Zon-
dagmiddag gaf hij vier work-
shops met als doel de aandacht 
te vestigen op endurance.
Koet woonde tien jaar in Rus-
land en verzamelde daar door 
hem selectief uitgekozen Russi-
sche Arabieren. ‘Fokken, laat dat 
maar aan de Russen over”, zegt 
hij. “Door de devaluatie van de 
roebel eind jaren ’90 werd het 
voor mij en voor mijn personeel 
en ook voor de paarden te moei-

lijk. Met heel veel moeite heb ik  
toen de beslissing genomen te 
stoppen en terug te gaan naar 
Nederland. Na enige tijd in Ne-
derland ben ik de paarden gaan 
selecteren en heb ze opgehaald.” 
Al in Rusland organiseerde Wil-
lem zijn eigen endurancewed-
strijden. En nu in Nederland is 
het alles endurance waarom het 
draait bij hem. Zondagmiddag 
legde hij aan zo’n 100 belang-
stellenden uit wat de kenmer-
ken van endurancepaarden zijn. 
“Zij hebben een uitzonderlijk uit-
houdingsvermogen en kunnen 
in wedstrijden tot 160 kilome-
ter lopen”, zo zei hij. “Zij kenmer-
ken zich door soberheid. Het zijn 
woestijnpaarden, die toe kun-
nen met weinig water en weinig 
voedsel. Er zijn drie volbloedras-
sen op de wereld: 1e) de Arabi-
sche volbloeden; 2e) de Engel-
se volbloeden en 3e) de Akhal 
Teke.” Willems stoeterij bestaat 

uit: twee dekhengsten (volbloed 
Arabieren); twee wedstrijdruinen 
(gecastreerde paarden, waar hij 
een Akhal Teke merrie kruiste 
met een volbloed Arabier); drie 
jonge hengsten, zes oudere fok-
merries, drie jonge merries en 
zes veulens. Er wordt ook les ge-
geven op fokmerries, zodat die 
goed in beweging blijven en wel 
door Joëlle da Silva Rosa.
 
Willem fokt, traint en verkoopt 
endurancepaarden. Zelf is hij 
ook een endurancewedstrijdrij-
der. Zijn stoeterij kreeg de naam 
‘Genghis Khan Horses’, ge-
noemd naar het Mongoolse rijk 
van Genghis Khan. De paarden 
van Genghis Khan konden hon-
derden kilometers afleggen met 
op hun ruggen de boodschap-
pers, die boodschappen brach-
ten over het hele Europese en 
Aziatische continent. Zondag-
middag hield Willem een praat-
je en werden er eerst drie paar-
den uit Turkmenistan: de mer-
rie Gizlin, de ruin Abakan en een 
jonge merrie met de naam Vol-
nakhan in Turkmeense kleder-
dracht geshowd door Janet Lam, 
Zaza Koet en Veerle van de Ven 
(Nederlands kampioen 2006). 
Eén van de werkgroepen werd 
geleid door Jannet van Wijk, Ne-
derlands endurancekampioen. 
Zij vestigde vooral de aandacht 
op het feit, dat enduranceruiters 
niet te hard moeten rijden. Zij 
willen de finish bereiken, maar 
het gaat er niet om dat in een ra-
zend tempo te doen, maar op een 
manier, die past bij het paard. En 
daarvoor moet je je paard goed 
kennen en opbouwend trainen. 
Andere workshops waren: loco-
motie, waarbij de bewegingspa-
tronen werden beoordeeld on-
der leiding van een dierenarts en 
verder: groomen (verzorgen) en 
vetgate. Er waren zondagmiddag 
en-duranceruiters uit heel Ne-
derland aanwezig. Maar het doel 
van Willem Koet was vele men-
sen nu eens te laten zien wat 
endurance, de snelst groeiende 
tak van de paardensport nu pre-
cies betekent. (Marga Wiersma)

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
17-06-2008: Melissa Emerentia 
Petronella, dochter van J.J. As-
jes en F.C.E. van Bavel, geboren 
te Beverwijk. 20-06-2008: Ma-
nou, dochter van M. Siebeling 
en E.A.G. Brinkkemper, geboren 
te Beverwijk. 26-06-2008: Max, 
zoon van L. Kaaijk en P. Briefjes, 
geboren te Castricum.

Wonende te Akersloot:
22-06-2008: Thomas, zoon van 
A.A. Hees en J.T.M. Willemse, ge-
boren te Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
19-06-2008: Wieten, Joan-
nes R. en Rönnau, Ursula, bei-
den wonende te Castricum. 19-
06-2008: Sprenkeling, Pascal 
P.J. en Kaandorp, Daphne, bei-
den wonende te Castricum. 20-
06-2008: Schoen, Johannes G. 
en Boot, Lobke, beiden wonen-
de te Castricum. 20-06-2008: de 
Vries, Willem-Henk L. en Bos, In-
ge E., beiden wonende te Castri-
cum. 26-06-2008: Birringer, Ge-
orge O.J. en Dekker, Carla, bei-
den wonende te Akersloot.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
19-06-2008: Stet, Johannes F. 
en de Vries, Wendy, beiden wo-
nende te Uitgeest. 20-06-2008: 
Hunnekink, Antonie J. en Hes, 
Johanna M.C., beiden wonen-
de te Limmen. 20-06-2008: Tij-
burg, Cornelis H.F.M. , wonende 
te Purmerend en C.P. Rotmans, 
wonende te Amsterdam. 20-06-
2008: Kleijn, Lodewijk en van 
Vuuren, Elisabeth S., beiden wo-
nende te Beverwijk. 
20-06-2008: de Pree, Pieter L. en 
van de Giesen, Saskia P.M., bei-
den wonende te Castricum. 24-
06-2008: van der Eng, Marti-
nus C., wonende te Akersloot en 
Smit, Merel, wonende te Heems-

kerk. 24-06-2008: van ’t Hoen-
derdaal, Jotam en Meeuwsen, 
Ester J., beiden wonende te Cas-
tricum. 25-06-2008: van der Loo, 
Alex en Bongers, Anna J., bei-
den wonende te Bakkum. 25-06-
2008: Huizenga, Johannes M.D. 
en Boshuizen, Sandra B., bei-
den wonende te Bakkum. 25-
06-2008: Hoffman, Erik C. en de 
Bruijn, Ellen, beiden wonende te 
Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
20-06-2008: Grin, Wilhelmina, 
oud 96 jaar, gehuwd geweest 
met J.P. Brandenburg, overleden 
te Castricum. 21-06-2008: Kwan-
ten, Aloysius M., oud 76 jaar, ge-
huwd geweest met C.M. Tjipjes, 
overleden te Beverwijk. 21-06-
2008: Ulder, Klaas, oud 73 jaar, 
gehuwd met W.E. Valk, overleden 
te Alkmaar. 30-06-2008: Bekke-
ring, Jacob A., oud 81 jaar, ge-
huwd met J. Roos, overleden te 
Castricum.

Wonende te Bakkum:
16-06-2008: van Beek, Jacoba 
M., oud 82 jaar, overleden te Be-
verwijk.

Wonende te Limmen:
18-06-2008: Mors, Petrus J., oud 
77 jaar, gehuwd met J.M. Mole-
naar, overleden te Alkmaar.

Wonende te Akersloot:
21-06-2008: Besteman, Hen-
drik, oud 94 jaar, gehuwd met 
A. Schinkel, overleden te Bever-
wijk.

Tijdelijke huisvesting per 1 
september
Publieksbalies: Zonnedauw 4, 
1906 HA Limmen, Kantoor en 
bestuur: De Loet: Duinenbosch 
3,  1901 NT Castricum.
Contact: postbus 1301, 1900 BH 
Castricum, tel. 0251 661122, fax 
0251 661234, www.castricum.nl.

Nieuwe rotonde veiliger
Castricum - De Provincie Noord-Holland is de afgelopen maan-
den druk bezig geweest met de reconstructie van de N513 Zee-
weg en Soomerwegh. De bestaande T-splitsing was onoverzichte-
lijk en behoorde tot de top 10 van onveilige kruispunten. Onder een 
zwaar wolkendek en in de stromende regen hebben gedeputeer-
de C. Mooij en wethouder J.G. Hommes officieel de nieuwe “tur-
borotonde” geopend. Confetti en vuurwerk zorgen voor een fees-
telijk tintje.

Uitgeest - Surveillerende agen-
ten kregen vrijdag kort na mid-
dernacht de melding dat een 36-
jarige bromfietser uit Uitgeest 
met zijn voertuig zou rijden over 
de vluchtstrook van de A9. 

Ze troffen inderdaad een over 

de vluchtstrook rijdende brom-
fietser aan die in de richting van 
Uitgeest ging. 

Bij de Westerweg zagen zij kans 
om hem een stopteken te geven. 
De man bracht zijn brommer tot 
stilstand en deed zijn helm om-

Dronken bromfietser 
op vluchtstrook van A9

hoog maar ging er daarna met-
een vandoor. 
Op het industriegebied de Wes-
terwerf reed hij zichzelf klem bij 
een bedrijf en kon hij worden 
aangehouden. 
Hij wilde aan de politie ontko-
men omdat hij veel teveel had 
gedronken. Aan het bureau blies 
hij 695 ug/l (tot 220 toegestaan). 
De man kreeg een proces-ver-
baal wegens rijden onder invloed 
en wegens het onterecht gebruik 
maken van de snelweg.
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Verbindingsweg tussen 
A8 en A9 zeker nodig
Uitgeest - Een verbindingsweg 
tussen de A8 (Zaandam) en A9 
(Heemskerk) is absoluut nood-
zakelijk om de verkeersproble-
men op de N203 en N246 nu 
en in de toekomst op te lossen. 
Ook komt dit de leefbaarheid en 
de verkeersveiligheid in de om-
geving ten goede. Dit is de con-
clusie van een verkenning naar 
nut en noodzaak van een nieuwe 
weg tussen de A8 en A9. Gede-
puteerde Staten van de provin-
cie Noord-Holland hebben in-
gestemd met de resultaten van 
deze verkenning. Een autoweg 
(80 km/u) vanaf de A8 die aan-
sluit op de A9 bij de huidige af-
slag Heemskerk lijkt het meest 
kansrijk. 
Voor het verkeer vanaf de A9 in 
de richting van Zaanstad/Am-
sterdam en vice versa ontbreekt 
een stuk auto(snel)weg tussen 
de Nauernasche Vaart en de A9 
ter hoogte van Heemskerk/Uit-
geest. Hierdoor raken de provin-
ciale wegen N203 en N246 over-
belast. Bovendien heeft dit nade-
lige gevolgen voor de omgeving 
(geluid en stank) en de verkeers-
veiligheid. Daarom is de provin-
cie een verkenning gestart naar 
mogelijke oplossingen voor deze 
problemen. De provincie werkt 
hierbij samen met de gemeenten 
Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk 
en Uitgeest, de Stadsregio Am-
sterdam en Rijkswaterstaat. 
De verkenning bevestigt dat de 
problemen op de N246 en N203 
in de toekomst groter worden als 
er niets wordt gedaan. Het ver-
keer loopt dan nog meer ver-
traging op en dit komt de leef-
baarheid in de omgeving ook 
niet ten goede. Zo zal het ver-
keer tussen nu en het jaar 2020 
op de N203 toenemen met 50% 
en op de N246 met 100%. Hier-
door komt het verkeer in de spits 
vast te staan. 

In totaal zijn vier varianten on-
derzocht.
De Golfbaanvariant: een snel-
weg vanaf de A8 met 2x2 rijstro-
ken (120 km/u) richting de A9 
ten zuiden van de parkeerplaats 
langs de A9.
De Heemskerkvariant: een snel-
weg vanaf de A8 met 2x2 rijstro-
ken (120 km/u) die aansluit op 
de A9 bij de bestaande afslag 
Heemskerk.
De Uitgeestvariant: een snelweg 
met 2x2 rijstroken (120 km/u). 
Deze variant buigt naar het noor-
den toe, gaat onder het spoor en 
de N203 door en komt ten noor-
den van Uitgeest uit op de A9, 
halverwege de bestaande afsla-
gen Castricum en Akersloot. 
De N203-variant: de A8 wordt 
hier verlengd als N8 (provincia-
le weg) en is een autoweg met 
2x2 rijstroken (80 km/u). De weg 
loopt om de nieuwe wijk Saen-
delft heen, buigt naar het noor-
den, gaat onder het spoor en de 
bestaande N203 door en sluit 
aan op de N203 bij de westpunt 
van Krommenie. Vanaf dit punt 
tot aan de A9 blijft het een weg 
met 2x2 rijstroken. 
De regionale bestuurders van 
gemeenten en provincie heb-
ben in de stuurgroep geconclu-
deerd dat de Heemskerkvariant 
het beste uit de bus lijkt te ko-
men als 80 km-weg. 
Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Holland heb-
ben nu ingestemd met de uit-
komsten van de verkenning. De 
verschillende colleges van B&W 
van de gemeenten moeten de 
uitkomsten van de verkenning 
nog vaststellen. 
Hiermee is de keuze voor een 
variant echter nog niet definitief. 
Na de zomer wordt een klank-
bordgroep opgericht. Op dit mo-
ment worden daarvoor de voor-
bereidingen gestart.

Nieuw in Uitgeest!

Autorijschool Kick biedt op 
ontspannen wijze kwaliteit
Uitgeest - Bruisend van energie 
heeft Margot Kick (net 30) vorige 
maand haar eigen autorijschool 
opgericht. En vol enthousiasme 
helpt zij haar leerlingen nu op 
weg naar het felbegeerde rijbe-
wijs. “Het is ontzettend leuk om 
mensen van allerlei leeftijden op 
een juiste, maar ontspannen ma-
nier te begeleiden. Uit de reac-
ties maak ik op dat er ook echt 
behoefte is aan een vrouwelijke 
rijinstructrice in de regio.”

Uitgeest en omgeving ziet sinds 
enige tijd een felblauwe Sko-
da Fabia 1.9 TDI rondrijden met 
daarop vermeld het aanspre-
kende woord Kick. Autorijschool 
Kick biedt een totaalpakket aan 
voor jong en oud, waarbij al-
le theorie- en praktijklessen, de 
tussentijdse toetsen én praktijk-
examen inbegrepen zijn. Margot: 
“Er worden bovendien spoedcur-
sussen gegeven waarbij het mo-
gelijk is in tien dagen te leren au-
torijden. In deze variant wordt er 
dagelijks vier uur gereden. Maar 
hierbij moet wel eerst het the-
orie-examen worden behaald.” 
De theorie kan men thuis op de 
computer via internet eigen ma-
ken door middel van beeldsitua-
ties en gesproken tekst. Als ex-
tra ondersteuning is er een prak-
tisch boek en met vragen kan de 

leerling online bij Margot terecht 
of natuurlijk tijdens het rijden. Er 
worden ook losse lessen gege-
ven, voor wie de rijvaardigheden 
weer wat op wil frissen of voor 
wie van rijschool is gewisseld. 
Margot geeft les in een schakel-
wagen. 
“Ik was secretaresse toen ik de 
opleiding tot rijinstructeur ben 
begonnen”, vervolgt ze. “Ik heb 
altijd al graag auto gereden en 
het op een goede manier over-
brengen van kennis en vaardig-
heden maakt dit werk extra in-
teressant. Bovendien ga ik graag 
met allerlei mensen om en ik 
kan eigenlijk wel met iedereen 
overweg. Om het lesgeven hele-
maal goed onder de knie te krij-
gen heb ik eerst nog een aan-
tal maanden bij een andere rij-
school ervaring opgedaan.” 
In mei is Margot fulltime van 
start gegaan. Iedereen die zijn 
of haar rijbewijs wil halen, is van 
harte welkom. ‘Ik heb in het be-
drijfsleven geleerd dat je kwali-
teit moet leveren om te overle-
ven. Dus ik ga voor kwaliteit’. 
Wie meer wil weten over de au-
torijlessen van Autorijschool 
Kick kan bellen naar Margot: 06-
54243536 of stuur een mail naar 
info@autorijschoolkick.nl en bin-
nenkort is alles te lezen op www.
autorijschoolkick.nl.
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Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze uit-
gave is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer 
u de tekst naar ons e-mailt kun-
nen wij dit gemakkelijker ver-
werken. De kans dat uw artikel 
geplaatst wordt is dan groter. 

Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Het Dorpsplan en 
een bestuurlijke impasse
In de raadsvergadering van 26 juni ontstond vanwege de discussie rond 
het Dorpsplan en de dekking van vermeende financiële tekorten wegens 
het wegvallen van de Castricummerpolder als bouwlocatie een politieke 
impasse doordat CDA en PvdA een motie van wantrouwen tegen de 
wethouder van coalitiegenoot PU aannamen.
Hoe men binnen de huidige politieke verhoudingen (zie ook onze web-
site www.avbu.com onder Verkiezingen en onder Dorpsplan) uit deze 
impasse wil geraken is vooralsnog niet duidelijk. Wel duidelijk is dat het 
bij de voorbereiding voor het Dorpsplan heeft ontbroken aan de noodza-
kelijke realiteitszin en zorgvuldigheid en dat dit Uitgeest veel geld heeft 
gekost en nog zal kosten. Dat een en ander ook tot grote vertraging zal 
leiden lijkt ons niet uitgesloten.
 
AVBU-Uitgeest

Aangehouden 
na mishandeling
Uitgeest - Zondag omstreeks 
4.10 uur hielden politieagenten 
in een horecagelegenheid aan de 
Westerwerf een 16-jarige Bever-
wijker aan. Hij wordt ervan ver-
dacht kort daarvoor een evenou-
de plaatsgenoot te hebben mis-
handeld door hem met een glas 
te slaan. Deze liep er snijwonden 
door op in zijn gezicht en is naar 
een ziekenhuis vervoerd. 
Beveiligingspersoneel zag het 
voorval gebeuren en heeft de 
verdachte direct apart genomen. 
De verdachte is voor nader on-
derzoek ingesloten.

Dorpskerk in juli 
en augustus open
Uitgeest - In juli en augustus 
is de gerestaureerde dorpskerk 
aan de Castricummerweg weer 
open op de donderdagen van 
11.00 tot 15.00 uur.    
Een deel van de kerk stamt nog 
uit 1300. De kerk ligt aan de 
‘Pontjesroute’, de bekende fiets-
route in Noord-Holland.

Belangstellenden zijn welkom 
voor bezichtiging, rust en/of be-
zinning.
Tevens is er een tentoonstelling 
van de werken van de Uitgeester 
schilder Ton van Wijk. 
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Brigitte kreeg zaterdag hulp van de vrijwilligers Janneke en Marieke. 

Terras Oude Theehuys op 
zonnige wijze ingewijd
Bakkum - Afgelopen weekend 
zijn ze van start gegaan; de vrij-
willigers en de cliënten met ver-
standelijke of psychiatrische be-
perking die het Oude Theehuys 
bemannen. Binnen is het nog 
niet helemaal af, maar op het ter-
ras is het heel goed toeven met 
uitzicht op het hertenkamp en 
de vijver .
“We zijn van start gegaan met 
een kleine kaart, die wordt uit-
gebreid als het interieur in het 
najaar is gerenoveerd”, vertelt 
Brigitte van Campen, coördina-
tor van het bestuur. “We zijn ie-
der weekend open van 11.00 tot 
17.00 uur en schenken een thee, 
koffie en biologische sapjes. De 
koffie is van Beautifull Peop-
le. Met het schenken van deze 
duurzame koffie uit de bergen 

van Costa Rica ondersteunen 
we honderden kunstenaars met 
een verstandelijke beperking. De 
koffie is voorzien van het Rain-
forest Alliance Keurmerk, een 
van de strengste milieucertifica-
ten ter wereld. Het prachtige ser-
vies is gemaakt door cliënten. Er 
is appeltaart, natuurlijk van het 
Appeltaartimperium, een dag-
bestedingsproject voor mensen 
met een psychiatrische achter-
grond, en er zijn ijsjes.” 

De gasten zullen op zondagmid-
dag met regelmaat verrast wor-
den met culturele optredens 
op het terras. De monumentale 
duinboerderij is te vinden op het 
terrein van Dijk en Duin en is het 
makkelijkste te vinden via de in-
gang Zeeweg. 

“Kijk, midgetgolf spelen doe je zo”
Heemskerk - Goed nieuws voor 
alle thuisblijvers! Op de Vrijbur-
glaan kan weer midgetgolf ge-
speeld worden. Het fraai aan-
gelegde park is elke middag ge-
opend, zeven dagen per week. 
Tenminste, als het niet al te hard 
regent. De cliënten van de Har-
tekampgroep staan klaar om het 
hun gasten zo aangenaam mo-
gelijk te maken. 
Eigenlijk willen ze ’s zomers alle-
maal wel op het midgetgolfpark 
werken, de mannen en vrou-
wen met een verstandelijke be-
perking, en daarom gaan ze om 
de beurt. Verleden week wa-
ren het Bart, Rob, Fred, Alex en 
Mike die de honneurs waarna-
men. “Wij werken in het Groen-
team, maar ’s zomers houden we 
de boel hier ook goed bij”, ver-
telt Alex. “Gisteren waren hier 
hele klassen schoolkinderen en 
toen hadden we het heel druk, 
maar vandaag is er nog niemand 

geweest.” Begeleider Heero van 
Dam vervolgt: “Dit project is in 
eerste plaats bedoeld als dagbe-
steding voor onze cliënten en om 
integratie te bevorderen. Er wor-
den tussen de bezoekers en on-
ze cliënten over en weer grapjes 
gemaakt of een praatje en dat 
moet ook kunnen.” 

Voor de opening is er hard ge-
werkt om alles weer speelklaar 
te maken. Er is flink gesnoeid, 
schoongemaakt en de banen zijn 
voorzien van een nieuwe verf-
laag. “Nu blijven we acht weken 
open, maar ik hoop dat dat in de 
toekomst wordt uitgebreid”, al-
dus Heero. “Daarnaast zijn er 
plannen een slecht-weer-voor-
ziening voor kinderen te reali-
seren. Een ruimte waar bijvoor-
beeld ook kinderpartijtjes kun-
nen worden gevierd.” 
Er hebben zich twee vrijwilligers 
aangemeld die de cliënten zullen 

begeleiden als de vaste krachten 
een vrije dag hebben; Pieter en 
John. Pieter: “Ik doe allerlei vrij-
willigerswerk. Vooral met kin-
deren, maar ik heb gemerkt dat 
het werken met mensen met een 
beperking mij ook goed ligt.” De 
vijf gastheren hebben intussen 
de sticks tevoorschijn gehaald 
om zelf het spel te spelen. “Best 
moeilijk hoor”, zegt Alex. “Som-
mige gaan wel, maar er zitten 
ook hele lastige bij.” En Mike be-
sluit met een demonstratie: “Kijk, 
midgetgolf spelen doe je zo.”

Het midgetgolfpark is te bezoe-
ken tot en met 17 augustus van 
12.00 tot 17.00 uur. Wie even uit 
wil rusten kan pauzeren met wat 
lekkers. Het park is ook geschikt 
om een kinderfeestje te vieren of 
een bedrijfsuitje. Een rondje mid-
getgolf kost 3,00 euro en kinde-
ren tot en met twaalf jaar beta-
len 1,50 euro. 

Film over Johanna’s Hof; 
herinneringen gezocht
Castricum - Caleidoscoopfilm 
verfilmt vaak persoonlijke levens-
verhalen, maar zal nu een mooi 
bedrijf in zijn historische con-
text portretteren; Johanna’s Hof. 
Johanna’s Hof is tot in de verre 
omtrek bekend. Het oorspron-
kelijke theehuis is in de loop van 
de tijd uitgegroeid tot een ge-
liefd restaurant en partycentrum. 
Het heeft z’n bekendheid groten-
deels te danken aan zijn unieke 
ligging midden in de Noordhol-
landse duinen. Nu Johanna’s Hof 
75 jaar bestaat, komt er een film 
over de geschiedenis van Johan-
na’s Hof. Hoe hier ooit een duin-
boerderij stond waar men limo-
nade en koeken verkocht aan il-
legale kampeerders. In 1927 be-
sloot men om van de boerde-

rij een theehuis te maken. Maar 
toen het er goed en wel stond, 
brak de Tweede Wereldoorlog uit 
en werd het pand door Duitse 
officieren in beslag genomen. In 
de laatste oorlogswinter brandde 
het theehuis helemaal af. 
Na de oorlog werd het theehuis 
in ere hersteld en stroomde in 
steeds grotere getale de toeris-
ten toe. 
Wie nog herinneringen heeft 
hoe het was om als kind bij Jo-
hanna’s Hof te komen of ande-
re herinneringen heeft aan de-
ze plek van vóór de oorlog of van 
vlak daarna, wordt gevraagd  de-
ze te melden. Dat kan via www.
caleidoscoopfilm.nl of bel. 0251-
658177. (Niet aanwezig van 6 tot 
27 juli). 

Reizende tentoonstelling
Regio - Wie van fotograferen 
of van schilderen houdt, an-
sichtkaarten spaart of gedich-
ten schrijft, wordt gevraagd mee 
te doen aan de tentoonstelling 
‘Levend water’. Dat is het thema 
dat de oecumenisch commissie 
‘Rond de Waterput’ voor dit jaar 
heeft gekozen. Er is veel moge-
lijk; als het maar iets zegt over 
‘levend water’. De tentoonstelling 
wordt tijdens de Uitmarkt in sep-

tember in de Willibrorduskerk te 
Heiloo geopend en doet daarna 
andere kerken in de regio aan. 
Voor de meest originele inzen-
dingen stelt de commissie enke-
le prijzen beschikbaar. Inzendin-
gen zijn welkom tot 24 augus-
tus Stuur deze naar het secre-
tariaat van het Willibrordushuis, 
Westerweg 267, 1852 AG Heiloo. 
Bel voor meer informatie 072-
5330906.

Zelf prijs bepalen na 
kamperen Geversduin 
Castricum - Zelf de prijs van 
een kampeervakantie bepalen? 
In de herfstvakantie kan dat op 
Kennemer Duincamping Gevers-
duin. Men betaalt de toeristen-
belasting (1,05 euro p.p.p.n.) en 
is verder vrij de bijdrage te be-
palen. Reserveren om te profite-
ren van deze actie kan tot 31 au-
gustus. 
Deze zomer wordt deze actie 
voor het eerst gehouden. Aan 

het einde van de vakantie le-
vert de gast een envelop in waar 
een bijdrage in zit. ‘We willen wel 
eens weten wat mensen beta-
len als ze het zelf mogen bepa-
len’, aldus Frank van Vught, ma-
nager Kennemer Duincamping 
Geversduin. 
“De toeristenbelasting zijn we 
verplicht te innen voor de ge-
meente, dus daar kunnen we 
niet onderuit.”  

Inloop vrede 
en inspiratie 
Castricum - Belangstellenden 
zijn uitgenodigd voor een in-
loopmiddag met films van toe-
spraken over vrede en inspira-
tie. Deze filmpresentaties zijn op  
zaterdag 5 juli om 14.00, 15.00 en 
16.00 uur in de Tuin van Kapitein 
Rommel, tegenover NS-station. 
Vrije toegang en gratis dvd’s. Voor 
geïnteresseerden is ook moge-
lijk om technieken aan te leren 
om op een natuurlijke manier 
vrede en inspiratie te ervaren.  

Beestenboel
Castricum -  - Elke donderdag-
ochtend van 10.00 tot 12.00 uur 
kunnen kinderen naar Dorpshuis 
De Kern gaan voor een gezelli-
ge ochtend. Op woensdag 10 juli 

Gezellig...
Akersloot - Maandagmiddag 23 
juni werd er in de kantine van de 
Watersportvereniging Akersloot 
een gezellige middag georga-
niseerd waarbij de vrijwilligers 
van de Zonnebloem en van de 
Watersportvereniging hun bes-
te beentje hebben voortgezet. Er 
was een optreden van de zange-
res Boanita. Zij bracht een reper-
toire van oude en nieuwe wijsjes 
die enthousiast werden meege-
zongen. Belangstelling voor het 
werk van de Zonnebloem? Neem 
dan contact op met de voorzitter 
tel.: 310652 

draait  het om de beesten. Er ko-
men hondjes op visite en van de 
dierenartsenpraktijk komt me-
vrouw Wolters vertellen en er 
komt iemand die honden traint. 
De kinderen gaan ook zelf bees-
ten maken. Entree 1,00 euro. 
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Bouwbedrijf Gebr. Apeldoorn 
B.V. sponsort marathonlopers
Uitgeest - Bouwbedrijf Gebr. 
Apeldoorn B.V. uit Egmond-Bin-
nen heeft vier marathonlopers 
uit Uitgeest in een nieuw tenue 
gestoken. De vier jongens, op de 
foto van links naar rechts: Iwan 
Sombroek, Sebastiaan Admiraal, 
Ingmar Bruinsma en Arjan Zon-
neveld zullen eind september 
van dit jaar deelnemen aan de 
Marathon van Berlijn.
Voor de vier is het hun eerste ma-
rathon en zij zijn zeer blij met het 
gulle gebaar van deze ‘sportieve 
bouwer’ uit Egmond-Binnen.
Arjan Zonneveld: “We zochten 
een sponsor voor tenues om-
dat het leuk is om met z’n vie-

ren in dezelfde outfit te lopen. 
Mijn baas, Gert-Jan Apeldoorn, 
kon deze sportieve uitdaging wel 
waarderen en was dan ook snel 
bereid om ons te sponsoren met 
nieuwe tenues.”
Inmiddels zijn de jongens zwaar 
in training om een goede tijd in 
Berlijn neer te zetten.
De jongens zelf hierover: “Een 
mooie tijd is natuurlijk prach-
tig, maar prioriteit nummer één 
is uitlopen. Daarnaast gaan we 
vooral genieten van het hele cir-
cus om de marathon heen, de 
trainingen naar aanloop van de 
28e september zijn namelijk al 
zwaar genoeg.”

Onderzoek Waterkampioen

Drinkwater aan boord plezier-
vaartuigen is vaak bedorven
Regio - De Waterkampioen doet 
momenteel onderzoek naar de 
kwaliteit van het drinkwater aan 
boord van pleziervaartuigen. De 
resultaten van het onderzoek 
zullen in het septembernummer 
worden gepubliceerd. Nu blijkt 
dat het dramatisch slecht gesteld 
is met het water aan boord, vindt 
de redactie het niet verantwoord 
om tot september te wachten 
met een algemene waarschu-
wing aan de watersporters. De 
waarschuwing luidt: ‘gebruik het 
water aan boord niet als drink-
water. En alleen nadat het ge-
kookt is, of er een geschikt con-
serveringsmiddel voor de water-
tank wordt gebruikt’.
De Waterkampioen deed eind 
mei van dit jaar in Gouda en Mui-
den onderzoek naar het drink- en 
douchewater aan boord van 28 
pleziervaartuigen. Een gekwalifi-
ceerd laboratorium deed de be-
monstering en en de kwaliteits-
analyse.  Ruim 70% van de on-
derzochte schepen uit de steek-
proef had water in de tank dat 
niet voldoet aan de kwaliteitsei-
sen die aan drinkwater op sche-
pen gesteld worden. Bij 28% was 
de bacteriële vervuiling zo groot 
dat er sprake is van bedorven 
water. Ondanks dat in de steek-

proef geen ‘officiële’ ziekmaken-
de bacteriën zijn aangetroffen is 
het niet aan te raden water aan 
boord ongekookt te gebruiken. 

Niet eerder is onderzoek gedaan 
naar de kwaliteit van het drink-
water aan boord van pleziervaar-
tuigen. De kwaliteitseisen die 
worden gesteld zijn dezelfde ei-
sen die aan drinkwater aan boord 
van schepen in de beroepsvaart 
worden gesteld. Die eisen zijn la-
ger dan voor het drinkwater dat 
uit de kraan op de wal komt.
De steekproef van metingen op 
28 schepen is geen represen-
tatieve steekproef op een vloot 
van circa 250.000 pleziervaar-
tuigen. De schepen in de steek-
proef werden gebruikt door er-
varen watersporters. Dit gege-
ven doet vermoeden dat op an-
dere jachten de situatie niet veel 
beter zal zijn.    
In het septembernummer van de 
Waterkampioen worden de re-
sultaten van het onderzoek uit-
gebreid gepresenteerd. Ook 
wordt daarbij uitgebreid inge-
gaan op de problematiek van 
het schoonhouden en in conditie 
houden van de tanks aan boord 
en het tegengaan van bederf van 
het water.   

Jongste pupil met Dan-graad bij 
Taekwondo Sportplan Uitgeest
Uitgeest - Afgelopen zaterdag 
behaalde Stefan Kooij van Tae-
kwondo Sportplan Uitgeest in 
Opmeer zijn eerste Dan-graad. 
Hij is met vijftien jaar de jongste 
Dan-graadhouder van Taekwon-
do Sportplan Uitgeest. Hoofd-
trainer Marco van Breemen, der-
de Dan, begeleidde hem succes-
vol naar het examen. Dan-exa-
mens worden door de jury van 
de Taekwondo Bond Nederland 
(TBN) afgenomen. In Taekwondo 
zijn er voorafgaand aan de zwar-
te band, nog tien kleuren grada-

ties te behalen, van wit tot zwart 
waarbij de kleur steeds donker-
der wordt. Na het behalen van 
de eerste Dan zijn er nog acht 
Dan-graden te gaan.

Tijdens de schoolvakantie zijn 
er geen taekwondolessen. Dins-
dag 12 augustus beginnen de 
lessen weer. Er wordt twee keer 
per week getraind op dinsdag en 
donderdag. Een proefles volgen 
kan altijd. Kom langs bij Sport-
plan Uitgeest en informeer naar 
de mogelijkheden.

Zomeractiviteiten Mill House
Uitgeest - Ook in de zomerva-
kantie kunnen jongeren terecht 
bij Mill House op de Molenwerf 
6 in Uitgeest. Er zijn dit jaar weer 
vijf activiteiten waar men zich 
voor op kan geven. Men kan 
zich tot 18 juli inschrijven door 
te bellen of te e-mailen naar 
0613421719 of jongerenwerk@
jonguitgeest.nl.
Vermeld bij inschrijven naam, 
adres, leeftijd, telefoonnummer 
en e-mailadres (voor het stu-
ren van de herinnering). De kos-
ten van de activiteit betaalt men 
contant op de dag zelf. 

22 juli: Filmmarathon
Voor de jeugd vanaf elf jaar zijn 
er in de bioscoop van Mill House 
films te zien onder het genot van 
wat drinken en popcorn. 
De eerste film begint om 13.00 
uur en de marathon zal duren tot 
17.30 uur. De entree is gratis.

24 juli: Kettingen maken 
Jongens én meisjes vanaf elf 
jaar kan vanaf 13.00 uur met al-
lerlei technieken kettingen ma-
ken. De activiteit vindt plaats bij 
Mill House. De deelnamekosten 
bedragen 4,00 euro. Er kunnen 
maximaal tien jongeren mee-
doen.

26 juli: Bowlen en eten 
De jeugd van acht tot en met vijf-
tien jaar kan in Bob’s Party Pala-
ce, Westerwerf 1, een uur bowlen 
met aansluitend eten en drinken. 
De activiteit duurt van 16.45 tot 
19.00 uur. De kosten bedragen 
2,00 euro. Er kunnen maximaal 
25 jongeren meedoen.

29 juli: Fotospeurtocht
Voor de jeugd vanaf elf jaar 
wordt er een fotospeurtocht ge-
organiseerd van 19.00 tot 21.00 
uur. De speurtocht bestaat uit 
het herkennen van foto’s en uit-
voeren van opdrachten. 
De start is bij Mill House. Er zijn 
geen kosten aan verbonden. Er 
kunnen maximaal 25 jongeren 
aan meedoen. 

2 augustus: Boltaartje maken
De jeugd vanaf acht jaar kan zelf 
tijdens de workshop een mini-
taartje voor 2-4 personen ma-
ken. Men hoeft niets mee te ne-
men, want de taartbodem is al 
gebakken. In anderhalf uur tijd 
zal men de biscuit vullen en ver-
sieren met marsepein. De aan-
vang van de activiteit is 13.00 
uur. De deelnamekosten bedra-
gen 4,00 euro. Er kunnen maxi-
maal tien jongeren meedoen. 

FC Uitgeest dames is op 
zoek naar nieuwe leden 
Uitgeest - Vrouwen en meisjes 
die door het EK in de ban zijn 
geraakt van koning voetbal zijn 
welkom bij FC Uitgeest. Keeper 
Shari Breetveld: “We zoeken ver-
sterking van echte voetbalvrou-
wen voor ons TopTeam.” Breet-
veld weet zeker dat iedere nieu-
we speelster zich direct thuis-
voelt bij de club. “Het is bij ons 
altijd gezellig en we trekken veel 
met elkaar op. Zo zijn we met 
een grote groep naar het EK ge-
weest, maar ook dichter bij huis 
zien we elkaar.”
Ze verwacht dat er snel nieuwe 
leden bijkomen. “Lijkt het je wel 
wat en heb je zin om elke zondag 
een topdag te beleven om dat 
daarna af te sluiten met een su-

per gezellige derde helft. Meld je 
dan nu aan, of kom eerst kijken 
bij een training van ons, meteen 
meetrainen kan natuurlijk ook.”
De eerste training van de dames 
van FC Uitgeest is op maandag 
11 augustus. Breetveld: “De trai-
ning begint om 19.00 uur onder 
leiding van Rene de Vries bij de 
ijsbaan te Uitgeest en de twee-
de training is op donderdag 14 
augustus, zelfde tijdstip en loca-
tie. Na de training kan iedereen 
zich aanmelden. Wij zorgen er-
voor dat de aanmeldingsformu-
lieren klaarliggen.”

Voor nadere informatie is Breet-
veld te bereiken onder nummer 
06-54330268.

FC Uitgeest naar 
vierde klasse A
Uitgeest - De zondag 1 van FC 
Uitgeest speelt komend seizoen 
in de vierde klasse A. De ploeg 
speelt tegen de volgende te-
genstanders: Alkmaarsche Boys 
(Alkmaar), Berdos (Bergen), 
Den Helder, Hollandia T (Tuit-
jehorn), Koedijk, LSVV (Lange-
dijk), SRC (Schagen), Texel ’94 
(Den Hoorn), VIOS W (Warmen-
huizen), VZV (’t Veld), Zeevogels 
(Egmond aan de Hoef).
Vorig jaar speelde Uitgeest ook 
in de vierde klasse, maar toen 
was de ploeg ingedeeld in een 
poule waarin de tegenstanders 
voornamelijk uit Zaanstad en 
omgeving kwamen. 

Onderzoek naar 
beste specialisten
Regio - Voor de beste plastisch 
chirurgen van Nederland moe-
ten patiënten in het Rode Kruis 
Ziekenhuis in Beverwijk zijn. Dit 
blijkt uit de jaarlijkse enquête 
van het weekblad Elsevier. Voor 
de derde keer op rij zijn de spe-
cialisten nationale winnaars. 
Naast de plastisch chirurgen, 
behoren ook de RKZ longartsen 
tot de groep topartsen. Zij staan 
op een gedeelde vijfde plaats 
van de nationale top. 
De beoordeling werd gedaan 
door huisartsen, specialisten, 
verpleegkundigen, managers en 
bestuurders in de zorg. In totaal 
vulden 4787 deskundigen de en-
quête in. Zij beoordeelden de 
specialismen op medische des-
kundigheid en praktijkvoering.  
Later dit jaar publiceert Elsevier 
de algehele beoordeling van zie-
kenhuizen.
Welke specialismen in welke zie-
kenhuizen vallen op door een 
hoge medische kwaliteit en goe-
de praktijkvoering? De specialis-
ten van kaakchirurgie en geria-
trie van Medisch Centrum Alk-
maar komen in de landelijk sa-
mengestelde top-10 naar voren. 

Naast de top-10 is er ook een re-
giotop samengesteld, waarbin-
nen de specialisten van cardiolo-
gie en oogheelkunde op de eer-
ste plaats staan. Dit is het resul-
taat van het onderzoek ‘De beste 
specialisten’ uitgevoerd door El-
sevier.  
Vijfduizend deskundigen, waar-
onder huisartsen, specialisten, 
verpleegkundigen, managers en 
bestuurders, konden in het on-
derzoek aangeven welke zieken-
huizen uitblinken in welke spe-
cialismen. De medisch specia-
listen kregen twee vragen naar 
openheid en patiëntveiligheid 
voorgelegd. 
Daarnaast gingen de onder-
vraagden allen in op het ver-
zoek om voor maximaal vier zie-
kenhuizen aan te geven in welke 
specialismen ze uitblinken – of 
juist niet. Daarbij gaat het om zo-
wel medische deskundigheid als 
professionele bedrijfsvoering.
De resultaten van het onderzoek 
verschijnen later dit jaar.
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Allemaal een hoedje op!

Aubade voor 85-jarige Bakkumse
Bakkum - De verjaardag van de 85-jarige mevrouw Zonneveld werd zondag gevierd met zicht op de ring-
steekwedstrijden. De gasten hadden een hoed opgezet zodat het duidelijk was dat hier iets gevierd werd. 
Zoon Marcel, dirigent van De Skulpers, maakte het feest compleet door een aubade te brengen aan zijn 
moeder.  (Foto: Giel de Reus).

Europese jongeren komen 
bijeen voor verandering
Bakkum - Van 30 juni tot en met 
5 juli vindt in Bakkum de interna-
tionale jongerenconferentie You-
PEC plaats. Deze conferentie, 
georganiseerd door Jongeren 
Milieu Actief in samenwerking 
met het Landelijk Hogeschool 
en Universitair MilieuPlatform en 
Young Friends of the Earth, staat 
in het teken van duurzaam con-
sumeren. YouPEC wil de stem 
van de jongeren laten horen aan 
de politiek: “Het is tijd dat poli-
tici in heel Europa meer aan-
dacht geven aan duurzaamheid 
en duurzame consumptie.” 

Aan YouPEC nemen ruim 150 
jongeren uit 30 verschillende Eu-
ropese landen deel. 
De jongeren kunnen tijdens You-
PEC lezingen en workshops vol-
gen. Uiteindelijk zal YouPEC re-
sulteren in een ‘declaration’ met 
aanbevelingen voor het Europe-
se parlement. Op vrijdag 4 ju-
li wordt de ‘declaration’ in Den 
Haag aangeboden aan Staats-
secretaris Timmermans van Eu-
ropese Zaken en Dhr. R.J. Hoeve 
(Nederlandse vertegenwoordi-
ger van Stavros Dimas, Europees 
Commissaris voor Milieu). 

Combinatie de Graaf 
succesvol op Nanteuil
Castricum -  Als de vader/zoon 
combinatie de Graaf het op de 
heupen krijgt, kan de rest van de 
vereniging hen niet bijhouden. 
Deze combinatie, die bestaat uit 
vader Piet en zoon Sander, pak-
te tot hun grote vreugde niet al-
leen de eerste duif van de ver-
eniging de Gouden Wieken maar 
werd ook met afstand de mid-
fondkampioen. 
De duiven werden gelost in het 
Franse Nanteuil (404 km). Om 
8.00 uur vlogen zij met een ge-
middelde snelheid van ruim 85 
kilometer per uur naar hun hok-
ken terug. Niet alleen pakte de 
combinatie de eerste duif, maar 

met negen van de zestien dui-
ven in de prijzen is een perfec-
te serie neergezet. De tweede 
plek was voor Cees de Wildt die 
Gerhard Tromp enkele seconden 
voorbleef. 
De jonge duiven werden gelost 
in het Belgische Duffel (165 km) 
om 14.15 uur. Na 110 minuten 
vliegen, arriveerde de eerste duif 
het hok van zijn baas Jaap Kaan-
dorp. Als tweede werd Piet Ver-
duin gemeld en de derde duif be-
hoorde toe aan Gerhard Tromp.
De vierde plek was voor de com-
binatie Rijkom/Sentveld die de 
combinatie de Graaf enkele se-
conden voor bleef. 

Molentocht 
Castricum - Fietsclub Castri-
cum organiseert in samenwer-
king met fietsspecialist Ton Kooy
een fietstocht op 5 juli. Deze Mo-
lentocht is 70 km lang. De tocht 
voert de deelnemers naar Uit-
geest, Alkmaar, Stompetoren, 
Rustenburg en dan weer rich-
ting Castricum. Men kan zich in-
schrijven in sporthal De Bloemen, 
De Bloemen 71 van 9.00 tot 9.30 
uur. De kosten voor deze tocht 
zijn 1,50 euro. Men kan meerij-
den met de groep met voorrij-
ders of  op eigen gelegenheid. 
Inlichtingen zijn verkrijgbaar bij 
W.F. Minneboo tel.: 0251-213269 
of 06-22112135.

Zware tegenstanders 
voor voetballers Limmen
Limmen - De KNVB heeft begin 
deze week de indelingen voor de 
districtsbeker bekendgemaakt. 
De zondag 1 van voetbalver-
eniging Limmen is ingedeeld in 
poule 47. 
De spelers nemen het op tegen 
het naar de tweede klasse ge-
promoveerde Kolping Boys uit 
Oudorp. Verder ook zaterdag-
derdeklasser Jong Hercules uit 
Beverwijk en het tweede elf-
tal van Volendam, dat het afge-
lopen seizoen kampioen werd 
van de reserve hoofdklasse A 
van het zaterdagvoetbal. Een 
leuke, interessante en ook zwa-
re poule voor Limmen 1. Volen-
dam 2 is een bekende van vv 
Limmen. Dit team was de tegen-
stander van Limmen 2 toen bei-
de ploegen in juni 2006 de fina-
le van de districtsbeker West I 
speelden. Destijds verloor Lim-
men 2 de finale op het terrein 
van Legmeervogels in Uithoorn 
met 3-2. In Kolping Boys treft 
Limmen een geduchte tegen-
stander. De ploeg van Rob Klan-

ker werd twee maal op rij kampi-
oen en komt volgend seizoen in 
de tweede klasse uit. Jong Her-
cules is voor Limmen een grote 
onbekende. De ploeg werd kam-
pioen van de vierde klasse E-za-
terdag en mag het het komende 
seizoen in de derde klasse pro-
beren. Limmen 2 komt uit in be-
kerpoule 3 en treft als tegenstan-
ders Flamingo’s 2, FC Castricum 
2 en Kolping Boys 2. Alleen de 
nummers één van beide poules 
plaatsen zich voor de volgende 
ronde. De eerste wedstrijd van 
Limmen 1 is op zaterdag 23 au-
gustus thuis tegen Jong Hercu-
les. Diezelfde dag spelen Kolping 
Boys en Volendam zaterdag-2 te-
gen elkaar. Woensdag 27 augus-
tus speelt Limmen uit tegen Vo-
lendam zaterdag-2. Op woens-
dag 3 september speelt Limmen 
thuis tegen Kolping Boys, aan-
vangstijdstip 19.00 uur. Vier da-
gen later begint de competitie 
voor Limmen, het is nog niet be-
kend tegen wie er dan gespeeld 
moet worden.

Amak wandelt
Akersloot - Donderdag 10 ju-
li is er weer een doordeweek-
se wandeling. De bestemming 
is  een verrassing, maar brengt 

de deelnemers naar de prachtig-
ste plekjes van Noord Holland. 
Het vertrek is om 9.30 uur vanaf 
Het Kruispunt Mozartlaan/hoek 
Raadhuisweg. Wie zin heeft om 
mee te wandelen is welkom.  

Ganzenbordzwemmen
Castricum - Op donderdag 10 
juli is er voor kinderen van 6 tot 
en met 8 jaar en op donderdag 
31 juli voor 8 tot en met 12 jarige 
ganzenbordzwemmen in Zwem-
bad De Witte Brug met prijzen. 

Een zwemdiploma is verplicht. 
De activiteiten zijn van 13.00 tot 
15.00 uur. De kosten bedragen 
2,50 euro. 
Opgave: Stichting Welzijn tel.: 
0251 656562. 

Blij rookvrij?
Castricum - Toen het rookver-
bod in de horeca van kracht werd 
in de nacht van maandag op dins-
dag, gingen de rokers van Buo-
na Sera massaal de straat op om 
daar het feestje verder te vieren. 
In het café verdwenen de asbak-
ken van de bar. En de barkeeper 
heeft er een nieuwe taak bij; peu-
ken rapen van straat.

Kijkdag ‘t Dierenduintje
Castricum - Kinderboerderij ‘t Dierenduintje organiseert op zaterdag 
12 juli van 11.00 tot 16.00 uur een kijkdag. Sinds kort is er op ‘t Die-
renduintje een nieuw schaap met twee lammetjes te bewonderen. Er 
is tijdens deze dag van alles te zien en te beleven. Dit jaar is er muzi-
kale ondersteuning door het duo De Hoed en de Rand. Ook zal schrijf-
ster Els Behage voorlezen uit haar nieuwe boek Ruben en ’t Dieren-
duintje. ’t Dierenduintje is te vinden achter het NS-station, aan de Dui-
nenboschweg la in Castricum. 
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Maarten van Tiggelen, links, met eerste prijs kennisquiz. Rechts Ger-
wien Kerkhof van Legal&General.

Fiduce blijft groeien
Heemstede - Het sinds een 
aantal jaren aan de Binnenweg 
gevestigde adviesbureau Fidu-
ce, voorheen bekend onder de 
naam SPF, blijkt in alle opzich-
ten een uitbreiding te onder-
gaan. Wordt er bij het gebruik 
van het woord uitbreiding in eer-
ste instantie gedacht aan grotere 
behuizing of vergroting van het 
personeelsbestand, zaken die 
overigens voor Fiduce ook van 
toepassing zijn, wordt er door de 
medewerkers van het adviesbu-
reau keihard gewerkt aan ken-
nisvergroting. 
Een materie die in deze steeds 
ingewikkelder wordende maat-
schappij bijna onontkoombaar 
is. Een bewijs voor de betrokken-
heid van de medewerkers van Fi-
duce is het winnen van de eer-
ste prijs door Maarten van Tig-
gelen van een quiz uitgeschre-
ven door de levensverzekerings-
maatschappij Legal&General. De 
57-jarige Van Tiggelen, nu vijf 
jaar werkend voor Fiduce, was 
één van de 291 deelnemers van 
een landelijke prijsvraag op het 
terrein van levensverzekering, 
koopsommen en lijfrentes. De 
schrijver van dit proza kreeg tij-
dens het gesprek inzage in de 
gestelde vragen en werd acuut 
overvallen door een ernstige 
aanval van migraine. 
Voor de aimabele Van Tiggelen 
bleek de gecompliceerdheid van 
de vragen geen belemmering 
om als eerste te eindigen. “Toen 
mij bij de bijeenkomst gevraagd 
werd nog even te blijven had ik 
geen flauw benul dat ik als eer-
ste was geëindigd”, is de eerlij-
ke ontboezeming van de win-
naar. Een fraai certificaat, dat 
afgelopen week door Gerwien 
Kerkhof, accountmanager van 
Legal&General werd uitgereikt, 
was voor Van Tiggelen een er-
kenning van zijn grote hoeveel-
heid kennis van deze ingewik-
kelde materie. 

Meer in zijn sas zal hij geweest 
zijn met het etentje bij het drie-
sterrenrestaurant Librije in Zwol-
le. De MP4-speler, ook een deel 
van de prijs, zal dan zeker thuis 
gelaten worden. Het kantoor 
aan de Binnenweg staat werke-

lijk stijf van de certificaten en er-
kenningen. Zo zijn Mark Scheef-
hals en Erwin Gilling erkend hy-
potheekadviseur en dat is in de-
ze moeilijke tijd met ‘woekerpo-
lissen’ een geruststelling voor 
mensen die op zoek zijn naar de 
juiste hypotheek om hun nieuwe 
of andere onderkomen te finan-
cieren. 
Maar of het nu door al die cer-
tificaten en erkenningen komt... 
Fiduce groeit op de Binnenweg 
in elk geval uit zijn jas. Om de 
vele klanten goed van dienst te 
kunnen zijn is er in Heemste-
de een ander onderkomen aan-
gekocht. Op een drukke locatie, 
hoek Zandvoortselaan en He-
renweg, is het prachtige pand 
van de gewezen antiekhandel 
‘Dare to be Different’ nu eigen-
dom van Fiduce. Die naam lijkt 
nog wel een beetje van toepas-
sing op het financiële adviesbu-
reau. De moed om anders te zijn, 
de vertaling van de naam van de 
antiekhandel, is wel heel erg van 
toepassing voor Fiduce. De be-
langen van de klant staan voor-
op in de filosofie en niet het bin-
nen de korst mogelijke tijd bin-
nen halen van omzet en provi-
sie. Karakteristiek hiervoor is dat 
bij een beetje redelijk weer de 
deur van het kantoor aan de Bin-
nenweg altijd uitnodigend open 
staat. Of gaat het om de plaatse-
lijke sigarettenboer kan je hier zo 
even binnen lopen om advies in 
te winnen over beleggingen, hy-
potheken, verzekeringen en al-
les wat met geld te maken heeft. 
En de immer vriendelijk gestem-
de medewerkers zijn altijd bereid 
om hun werkzaamheden even te 
onderbreken om advies te geven. 
En om al die om advies zoeken-
de mensen nog beter van dienst 
te kunnen zijn wordt het huidige 
bestand van zes medewerkers 
op korte termijn met nog eens 
drie uitgebreid. De naam Fidu-
ce (vertrouwen) blijkt dus meer 
te zijn dan alleen een naam. Het 
staat voor, en dat is belangrij-
ker, dat de klant een juist en per-
soonlijk afgewogen advies krijgt.

Fiduce, Binnenweg 49 in Heem-
stede, tel. 023-5266513. Kijk ook 
eens op www.fiduce.nl.

Akersloters winnaars 
ringsteken in Bakkum
Bakkum - Zondagmiddag vonden onder grote publieke belangstelling 
de jaarlijkse ringsteekwedstrijden plaats in het centrum van Bakkum. 
De eerste prijs werd gewonnen door de combinatie Leon Sander en 
Marit Appel uit Akersloot en de Kees Poel Wisselbeker werd uitgereikt 
door zoon Hein. De tweede prijs was voor de combinatie Cees Duin 
en Rianne Duin uit Castricum. Henk Jak en Miriam Kuys uit Akersloot 
gingen met een derde prijs naar huis. Ook de trekkers ontbraken deze 
dag niet op het toneel. (Foto: Giel de Reus).  

Stichting Ook Voor Jou 
al twee jaar in bedrijf
Regio - Op 1 juli was het twee 
jaar geleden dat stichting ‘Ook 
Voor Jou’ operationeel werd. In 
deze twee jaar is de stichting 
een begrip geworden bij zorgin-
stellingen en zorgvragers in de 
IJmond. Naast dagbesteding en 
opvang zijn er al diverse andere 
activiteiten ontstaan. 
‘Ook Voor Jou’ is ontstaan door-
dat de particuliere initiatiefne-
mers vonden dat er in de zorg 
veel mis was en dat het anders 
kon als gebruikelijk. Door een 
andere bedrijfsvoering zouden 
de toekomstige cliënten meer 
aandacht en ondersteuning kun-
nen krijgen tegen een betaalba-
re prijs. In het nu tweejarige be-
staan is gebleken dat dit ook 
daadwerkelijk mogelijk is. 
De stichting heeft in 2007 de ta-
rieven zelfs verlaagd en voor 
2008 niet verhoogd. En dat zon-
der subsidie van welke overheid 
dan ook. Een en ander is moge-
lijk door een zo laag als mogelij-
ke overhead en het efficiënt in-
zetten van medewerkers terwijl 
de bezetting zelfs ruimer is dan 
bij vele andere organisaties.

De stichting verzorgt onder meer 
dagbesteding voor mensen met 
een beperking die bedrijfsma-
tig zouden willen werken maar 
dit qua druk en snelheid niet 
aan kunnen. Aan de (toekomsti-
ge) cliënten wordt gevraagd wat 
voor werk ze graag zouden wil-

len doen en daar wordt dan ac-
tief naar gezocht. In het pand 
aan de Diezestraat 18 worden 
onder meer zeepproducten ge-
maakt en verkocht in de inpan-
dige winkel. Ook staan de cliën-
ten vaak op markten en brade-
rieën. 
Tevens is er inpakwerk voor een 
spelletjes fabrikant, verzorgt 
men mailings van externe bedrij-
ven, zet men cursusboeken in el-
kaar en doen zelf de boekhou-
ding van de verkochte artikelen. 
Ook is zijn ze verantwoordelijk 
voor een postwijk waarbij ze de 
post sorteren en bestellen. 
Eveneens bestaat de mogelijk-
heid voor cliënten om ondersteu-
ning te krijgen bij het werken bij 
derden. Er wordt nu al, met on-
dersteuning van ‘Ook Voor Jou’ 
door cliënten gewerkt bij een 
peuterspeelzaal en een winkel. 
Een 16-plus groep is ontstaan 
door een vraag van ouders van 
jongeren met een beperking. De-
ze jongeren zouden ook graag in 
het weekend iets leuks willen 
doen met leeftijdsgenoten. 
Daarom organiseert ‘Ook Voor 
Jou’ ongeveer een keer per zes 
weken een activiteit voor deze 
groep. 
Zo hebben ze al geschaatst en 
gekookt en zijn ze  naar de bi-
oscoop, de disco en een con-
cert geweest. Tevens is er een 
keer per jaar de mogelijkheid 
om mee te gaan met vakantie. 

De groep bestaat nu al uit twaalf 
jongeren en groeit nog steeds. 
Bij ‘Ook Voor Jou’ bestaat ook 
de mogelijkheid voor het aanvra-
gen van individuele begeleiding. 
Dit is voor alle doelgroepen mo-
gelijk en kan zowel thuis als er-
gens anders geboden worden. Er 
worden, in overleg met de cliënt, 
doelen opgesteld en waar naar 
toe gewerkt wordt. Te denken 
valt hierbij  aan het leren bood-
schappen doen, training in het 
openbaar vervoer, aanleren soci-
ale vaardigheden of extra (socia-
le)  hulp op school.
Een ander onderdeel van de 
stichting is de buitenschool-
se opvang voor kinderen uit het 
speciaal onderwijs zoals ZMLK 
of ZMOK. 
Dit gebeurt op de woensdagmid-
dag, zaterdag en in de schoolva-
kanties. Deze opvang is er spe-
ciaal voor kinderen die niet op 
andere clubs of opvang terecht 
kunnen vanwege hun gedrags-
problemen. Kinderen met een 
beperking die niet op het speci-
aal onderwijs zitten zijn ook wel-
kom. De meeste kinderen heb-
ben aandoeningen als ADHD, 
PDD NOS of autisme. 

Voor meer informatie over stich-
ting ‘Ook Voor Jou’ kan men kij-
ken op www.ookvoorjou.com of 
even bellen met een van de co-
ordinatoren, Brenda of Letty, op 
nummer 0251-208238. 

Op elke vraag 
een antwoord?
Castricum - Jongerenwerkcas-
tricum@planet.nl is het email-
adres van tiener- en jongeren-
centrum Discovery. 

Volgens de jongerenwerkers van 
Discovery komt het nogal eens 
voor dat jongeren vragen heb-
ben of meer informatie willen 
over een bepaald onderwerp en 
niet weten waar ze terecht kun-
nen. 
Tijdens de openingstijden van 
Discovery is altijd een van de 
jongerenwerkers aanwezig die 
kan helpen bij het vinden van 
informatie of het geven van ad-
vies. Daarnaast kunnen vragen 
gemaild worden of ingespro-
ken worden op de voicemail van 
Discovery: telefoon 675302. Een 
antwoord volgt of een doorver-
wijsadvies. 

Informatie is natuurlijk ook te 
vinden bij de drie Clips in Castri-
cum, Limmen en Akersloot. Ook 
in de bibliotheek kunnen jonge-
ren informatie vinden in de fol-
ders die in het Jongeren Infor-
matie Punt te vinden zijn. 
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Kermis breekt los in De 
Balken en Buona Sera!
Uitgeest - De kermis is in aan-
tocht! Van 5 tot en met 9 ju-
li heeft Live Café de Balken en 
Bar Dancing Buona Sera Uit-
geest een spetterend program-
ma op de agenda staan. Zater-
dagmiddag begint de kermis met 
een groot feest voor de kleintjes. 
De kinderdisco begint om 15.30 
en duurt tot 17.30 uur. De entree 
is gratis. 

Zaterdag trapt de allround top-
formatie Shoreline af in De Bal-
ken. Op het buitenpodium van 
Buona Sera speelt Liever Live. 
Zondag om 15.00 uur begint de 
kermis met een kleine zeskamp; 
kratten stapelen, bezemrace en 
dit jaar voor het eerst het ouder-
wetse steen werpen. Deze mid-
dag wordt muzikaal ondersteund 
door de lokale topper Rocky. 
Rocky treedt op vanaf 16.00 uur.  
Zondags speelt traditiegetrouw 

de Uitgeester band Trio Tjoe en 
Jeroen in De Balken. 
Op het buitenpodium van Buona 
Sera begint om 17.00 uur een op-
treden van Paradise. 
Voor de vroege vogels onder 
kermisgangers van Uitgeest en 
verre omstreken gaan de deu-
ren maandag om 7.30 uur open 
en begint om 8.00 uur een gra-
tis ontbijt. Trio Tjoe en Jeroen 
zijn van de partij en tot 12.00 uur 
kost het bier 1 euro. Er worden 
allerlei gezellige activiteiten ge-
organiseerd. 
Maandagavond staat de loka-
le rockband Mindfield in De 
Balken. In Buona Sera staat de 
maandagavond vooral in het te-
ken van de liedjes uit Amster-
dam. De man die dit perfect kan 
en met een spetterend optre-
den is niemand minder dan Pe-
ter Beense. 
Dinsdag komt voor de eerste 
keer de band A’s Choice naar De 
Balken en in Buona wordt een 
Volendamse avond gevierd met 
de band de 3JS. 
In het voorprogramma staan 
twee lokale toppers op het po-
dium: Rockey en Erwin de Wit. 
Kaarten zijn nu verkrijgbaar aan 
de bar of kassa. De kaarten kos-
ten in de voorverkoop 5,00 eu-
ro per stuk en aan de deur 7,50 
per stuk. Zoals de traditie wil zal 
woensdag het Noord-Hollandse 
trio Paradise in De Balken optre-
den. De laatste dag van de ker-
mis zal bij Buona Sera worden 
afgesloten door de topband Bad 
Medicine. 

Reünie op De Wissel
Uitgeest - Vrijdag kwam groep 8C van obs De Wissel samen voor een 
reünie, daar ze die dag ervoor in een spetterende musical en disco-
feest afscheid van elkaar hadden genomen. Meestal vinden de reünies 
na jaren plaats, maar dat vond deze hechte groep te lang duren. Op 
de foto staan v.l.n.r.: Marc, Delano, Lean, Romy, Sanne van R., Sanne S. 
Zittend: Santy en Helen. Joey en Romy staan hier niet op de foto want 
die waren al op vakantie. Daar ze allemaal in de Kleis of Waldijk wonen 
zullen ze elkaar vast nog vaak gaan zien.

Zomeractiviteiten voor 
de Uitgeester senioren  
Uitgeest - Ook in de zomer-
maanden organiseren S.U.S. 
(Stichting Uitgeester  Senioren) 
en ANBO activiteiten die gezel-
lig, sportief en ontspannend  zijn, 
speciaal voor senioren in het Uit-
geester dorpshuis de  Zwaan.  
Op maandagmiddag kan men 
bridgen tijdens de zomerbridge. 
Men hoeft hiervoor geen sooslid 
te zijn. Tijdig aanwezig zijn is wel 
gewenst. Vanaf 13.15 uur wordt 
de indeling  gemaakt. Deelna-
mekosten bedragen 1,00 euro 
per persoon.
Op dinsdagmiddag wordt er ge-
klaverjast en op  donderdagmid-
dag is iedereen welkom om rum-
micub of  scrabble te spelen. 
Ook hierbij zijn niet-soosleden 
welkom. Deze  activiteiten be-
ginnen om 13.30 uur.  Op don-
derdagmorgen van 9.30-11.30 
uur is er Open  Atelier. Men kan 
dan zonder professionele bege-
leiding samen met anderen een 
hobby uitoefenen, zoals schilde-
ren,  beeldhouwen, kaarten ma-
ken, quilten,  boetseren.
Biljarten kan men dagelijks  in 

dorpshuis de Zwaan van 13.30-
17.00 uur. Beginnelingen zijn 
welkom op  donderdagochtend 
van 10.00-12.00 uur.  

Buitenactiviteiten 
Elke woensdagmorgen kan men 
fietsen onder leiding van Annie  
Nijman van de ANBO. Start van-
af het dorpshuis om 9.30 uur. Er 
wordt  ongeveer 25 km gefietst. 
Op donderdagmorgen bestaat 
er gelegenheid om  te wandelen. 
Er zijn twee groepen. Een groep 
wandelt een uur en de ande-
re groep twee  uur. De start van 
beide groepen is om 9.30 uur 
vanaf het dorpshuis.
Jeu de boules wordt gedaan op 
het jeu de boulesterrein aan de 
Castricummerweg op de don-
derdagochtend van 10.00-12.00 
uur. De  ANBO organiseert de-
ze activiteit.  
Wie dat wil kan dagelijks in de 
ochtend altijd binnenlopen bij 
dorpshuis de Zwaan. Van 14 ju-
li tot en met 17 augustus kan dit 
niet op de dinsdagmorgen, om-
dat de Zwaan dan gesloten is.

Bobs Wet & Wild 
Kick Off Party
Uitgeest - Zaterdag 5 juli is de 
kick-off party van het spraakma-
kende zomerevenement Wet & 
Wild in discotheek Bobs. 
De maanden juli en augus-
tus staan dit jaar in het teken 
van het Starbeach strand in het 
Griekse Chersonissos. 
De Bobs wordt omgetoverd tot 
een waar zomers feestoord met 
palmbomen, douches, jacuzzi’s 
et cetera.
Wekelijks worden er spelletjes 
gespeeld waarbij prijzen te win-
nen zijn. Ook wordt er weer door 
middel van acht voorrondes een 
Miss Wet & Wild gekozen die er 
met prijzen vandoor gaat.
Zaterdag is de aftrap van dit eve-
nement met als titel ‘Get Addic-
ted’. Resident dj Merijn staat de 
komende maanden als vaste 
kracht achter de draaitafels. 

Dj Erick E in Club Planet
Uitgeest - Club Planet staat 
twee volle zomermaanden in het 
teken van het zonnige en hippe 
St. Tropez. Zaterdag staat Erick 
E, één van Nederlands beste en 
populairste deejays, klaar om de 
beste (club)house te presente-
ren. 
In 2005/2006 ontving hij de 
award voor ‘Beste house dj’. 
Naast zijn energieke en swin-
gende mixes, komen zijn en-
thousiasme en charisma ook ten 
goede aan zijn populariteit. Erick 

E maakt namelijk echt contact 
met het publiek. 
Nu is hij vooral bekend door 
Housequake, wat hij samen met 
dj Roog doet, en Sneakerz, wat 
hij samen met Fedde Le Grand 
organiseert. Club Planet is ge-
opend van 1.00–5.00 uur. Entree 
is 12,00 euro. Met membercard 
is de entree 8,00 euro. De club 
is gevestigd aan de Westerwerf 
in Uitgeest en organiseert we-
kelijks feesten voor een publiek 
van achttien jaar en ouder.  

R&Big Night 
bij Big Dik
Uitgeest - Vrijdag 4 juli is R&Big 
Night in Bobs. Het thema is 
‘Shake that Ass’ en de jongens 
van C-Walk laten door middel 
van een dance act hun moves 
zien. 
Dj Hugo Chavez zal achter de 
draaitafel staan met r&b, urban,- 
en housetracks. Het door BigDik 
georganiseerde feest is voor de 
jeugd veertien tot en met twintig 
jaar en is van 22.00 tot 2.00 uur. 
Entreekosten bedragen 6,00 eu-
ro (inclusief garderobe). De ge-
hele zomervakantie zal Big Dik 
door gaan met feesten geven. 

Ook is de nieuwe datum bekend 
van de volgende Bigsgool par-
ty, namelijk vrijdag 12 septem-
ber met een spetterend optreden 
van ‘The Opposites’.

Bromfietser dron-
ken op vlucht-
strook van de A9
Uitgeest - Surveillerende agen-
ten kregen vrijdag kort na mid-
dernacht de melding dat een 36-
jarige bromfietser uit Uitgeest 
met zijn voertuig zou rijden over 
de vluchtstrook van de A9. Ze 
troffen inderdaad een over de 
vluchtstrook rijdende bromfiet-
ser aan die in de richting van Uit-
geest ging. Bij de Westerweg za-

gen zij kans om hem een stopte-
ken te geven. De man bracht zijn 
brommer tot stilstand en deed 
zijn helm omhoog maar ging er 
daarna meteen vandoor. Op het 
industriegebied de Westerwerf 
reed hij zichzelf klem bij een be-
drijf en kon hij worden aange-
houden. Hij wilde aan de politie 
ontkomen omdat hij veel teveel 
had gedronken. Aan het bureau 
blies hij 695 ug/l (tot 220 toege-
staan). De man kreeg een pro-
ces-verbaal wegens rijden onder 
invloed en wegens het onterecht 
gebruik maken van de snelweg.

Jongerenkoor 
op zoek naar 
nieuwe leden
Uitgeest - Sound of Life is al 
sinds tijden een jong en dyna-
misch kerkkoor met een modern 
repertoire liederen. 
De leden zingen regelmatig in 
de O.L.V Geboorte Kerk in Uit-
geest. Hier geven zij met veel en-
thousiasme muzikale ondersteu-
ning aan de vieringen op zondag 
maar ook aan de moderne vie-
ringen van Kerk In Beweging op 
zaterdag. 

Wekelijks wordt er gerepeteerd 
op donderdagavond in de zijka-
pel van deze kerk. 
Wie interesse heeft om lid te wor-
den kan mailen of bellen: titiamij-
nen@telfort.nl of 06-53605507.
Belangstellenden kunnen ook 
een keer komen kijken. Wie wil 
kan dan ook meteen meedoen.
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Verbindingsweg 
tussen A8 en A9 
Een verbindingsweg tussen de 
A8 (Zaandam) en A9 (Heems-
kerk) is absoluut noodzakelijk 
om de verkeersproblemen op 
de N203 en N246 nu en in de 
toekomst op te lossen. Ook 
ko mt dit de leefbaarheid en 
de verkeersveiligheid in de 
omgeving ten goede. Dit is de 
conclusie van een verkenning 
naar nut en noodzaak van een 
nieuwe weg tussen de A8 en 
A9. Gedeputeerde Staten van de 
provincie Noord-Holland heb-
ben ingestemd met de resulta-
ten van deze verkenning. Een 
autoweg (80 km/u) vanaf de A8 
die aansluit op de A9 bij de hui-
dige afslag Heemskerk lijkt het 
meest kansrijk. 

Voor het verkeer vanaf de A9 in 
de richting van Zaanstad/Amster-
dam vice versa ontbreekt een stuk 
auto(snel)weg tussen de Nauerna-
sche Vaart en de A9 ter hoogte van 
Heemskerk/Uitgeest. Hierdoor ra-
ken de provinciale wegen N203 en 
N246 overbelast. Bovendien heeft 
dit nadelige gevolgen voor de om-
geving (geluid en stank) en de ver-
keersveiligheid. Daarom is de pro-
vincie een verkenning gestart naar 
mogelijke oplossingen voor deze 
problemen. De provincie werkt 
hierbij samen met de gemeenten 
Zaanstad, Beverwijk, Heemskerk en 
Uitgeest, de Stadsregio Amsterdam 
en Rijkswaterstaat. 

De uitkomsten
De verkenning bevestigt dat de pro-
blemen op de N246 en N203 in de 
toekomst groter worden als er niets 
wordt gedaan. Het verkeer loopt dan 
nog meer vertraging op en dit komt 
de leefbaarheid in de omgeving ook 
niet ten goede. Zo zal het verkeer 
tussen nu en het jaar 2020 op de 
N203 toenemen met 50% en op de 
N246 met 100%. Hierdoor komt het 
verkeer in de spits vast te staan. 

In totaal zijn vier varianten onder-
zocht.
• De Golfbaanvariant: een snelweg 

vanaf de A8 met 2x2 rijstroken 
(120 km/u) richting de A9 ten 
zuiden van de parkeerplaats 
langs de A9.

• De Heemskerkvariant: een snel-
weg vanaf de A8 met 2x2 rij-
stroken (120 km/u) die aansluit 
op de A9 bij de bestaande afslag 
Heemskerk.

• De Uitgeestvariant: een snelweg 
met 2x2 rijstroken (120 km/u). 
Deze variant buigt naar het noor-
den toe, gaat onder het spoor en 
de N203 door en komt ten noor-
den van Uitgeest uit op de A9, 
halverwege de bestaande afsla-
gen Castricum en Akersloot. 

• De N203-variant: de A8 wordt 
hier verlengd als N8 (provinci-
ale weg) en is een autoweg met 
2x2 rijstroken (80 km/u). De weg 
loopt om de nieuwe wijk Saen-
delft heen, buigt naar het noor-
den, gaat onder het spoor en de 
bestaande N203 door en sluit aan 
op de N203 bij de westpunt van 
Krommenie. Vanaf dit punt tot 
aan de A9 blijft het een weg met 
2x2 rijstroken. 
De regionale bestuurders van ge-
meenten en provincie hebben in 
de stuurgroep geconcludeerd dat 
de Heemskerkvariant het beste 
uit de bus lijkt te komen als 80 
km-weg.

Het vervolg
Gedeputeerde Staten van de provin-
cie Noord-Holland hebben nu inge-
stemd met de uitkomsten van de 
verkenning. De verschillende col-
leges van B&W van de gemeenten 
moeten de uitkomsten van de ver-
kenning nog vaststellen. Hiermee 
is de keuze voor een variant echter 
nog niet definitief. Na de zomer 
wordt een klankbordgroep opge-
richt. Op dit moment worden daar-
voor de voorbereidingen gestart.

Inschrijving 
Muziekschool
Kinderen die volgend jaar in de 
groepen 5 en 6 zitten van de 
basisscholen in Uitgeest kunnen 
zich nu alweer inschrijven voor 
het vak Algemene Muzikale 
Vorming (AMV) aan de Muziek-
school Uitgeest voor het school-
jaar 2008-2009. 

Voor informatie: bel met Jessica 
Zwitser, tel. 36 11 52, e-mail: 
j.zwitser@uitgeest.nl.

Burgerlijke Stand
huwelIjk
D.M.M. de Jongh en K. Pols
S.J. Putter en H.M. Diemeer

GeBOReN
Eana Martine Yonna Oldenburger, 
dochter van K. Oldenburger en 
J.M. Vader

Eeuwfeest in Zorgcentrum Geesterheem
Op een ereplaats in de grote zaal van 
Geesterheem zat de honderdjarige in een 
mooi versierde stoel te midden van haar 
zoon, schoondochter en kleindochter. De 
zaal was tot de laatste stoel gevuld. 

Hulpvaardige handen waren bezig koffie 
rond te brengen en een reusachtige taart 
aan te snijden met daarop een portret 
van de honderdjarige. De Geestersan-
gers brachten mooie liederen ten gehore. 

Mevrouw Tromp heeft zelf ook een aan-
tal jaren gezongen in dit koor. Vervolgens 
speelde een van de bewoners, de heer 
Zoete, op de mondharmonica een pot-
pourri met ‘Lang zal ze leven’ en ‘Houd er 
de moed maar in’.

Mevrouw Tromp werd op 30 juni 1908 in 
Haarlem geboren, in deze stad is zij ook 
opgegroeid. In de stad Amsterdam heeft 
zij ook een aantal jaren gewoond en ge-

werkt als onderwijzeres. Haar huwelijks-
jaren heeft zij grotendeels doorgebracht 
in Haarlem. Vervolgens verhuisde het 
echtpaar naar Akersloot, waar het heel 
fijn wonen was. 
Mevrouw Tromp kan erg genieten van 
klassieke muziek, zij leest nog graag de 
krant en heeft dagelijks gezelschap van 
haar kanariepiet. 
Mevrouw Tromp is op deze heugelijke 
dag met recht in de bloemen gezet. 

Bericht uit
B&W van 1 juli
Het college van burgemeester 
en wethouders vergadert op 
dinsdagochtend. Hieronder lich-
ten we enige onderwerpen toe 
die het college deze week heeft 
besproken.
- Overkapping hangjongeren-

plek Castricummerweg: het 
college heeft besloten voor de 
hangjongerenplek een vrijstel-
lingsprocedure te starten op 
grond van artikel 16 lid 3 van 
de Wet op de ruimtelijke orde-
ning, gedeeltelijk contrair aan 
het Welstandsadvies.

- A8 - A9: het college stemt in 
met de resultaten van het ver-
kenningrapport van een ver-
binding A8 - A9.



OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders maken bekend dat vergunning is verleend 
voor het houden van een najaarscollecte aan Handicap (de fondswer-
vingsorganisatie van de ANGO) in de periode 12 t/m 18 oktober 2008. 
Aan deze vergunning zijn voorwaarden verbonden.

Bezwaarmogelijkheden:
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken na bekendmaking van het besluit tot vergunning-
verlening te worden ingediend.

Ontvangen BOuwaanvragen
BL 2008-003 Westergeest 65 Het oprichten van een woning
BL 2008-004 Westergeest 65 Het oprichten van een woning
BR 2008-070 Langkamplaan (de hoek Aan de Kromme Sloot) 
  Het oprichten van een verkeersbrug
BR 2008-071 Westergeest 67 Het oprichten van een schuur
BR 2008-072 Molenwerf 30/32 Het tijdelijk plaatsen van een 
  bouwketen en een reclamebord
BL 2008-065 De Hollandse Tuin 70 Het uitbreiden van de woning
BL 2008-066 Blankertlaan 4 Het plaatsen van een erfafscheiding

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

afgegeven BOuwvergunningen    
verzenddatum
30-06-2008 Bonkenburg 30 Het plaatsen van een serre
30-06-2008 Provincialeweg 3a Het plaatsen van een loods  
30-06-2008 Hogeweg 141c Het plaatsen van een dakkapel  
30-06-2008 Cornelis Corneliszoonstraat 9 Het vergroten van een 
  bestaande berging
30-06-2008 Hogeweg 158 Het uitbreiden van de woning  
30-06-2008 Sternstraat 30 Het uitbreiden van de woning

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven vergunningen of voorgenomen vrijstellingen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een bezwaarschrift 
dient binnen zes weken na verzenddatum vergunning of terinzageleg-
ging vrijstelling te worden ingediend, en gericht te worden aan het 
college van burgemeester en wethouders.

terinzagelegging, verzOek Om vrijstelling
Met ingang van vrijdag 04 juli 2008 ligt in verband met een voorge-
nomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 19 lid 
3 van de Wet op de ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvragen ter inzage:
BL 2008-022 Prinses Beatrixlaan 41 Het plaatsen van een afdak 
  bij de entree
BL 2008-023 Prinses Beatrixlaan 43 Het plaatsen van een afdak 
  bij de entree

Met ingang van vrijdag 04 juli 2008 ligt in verband met een voorgeno-
men vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 17 van 
de Wet op de ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de afde-
ling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2008-064 Gorskamplaan Het oprichten van een ketenterrein 

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

OpenBare Bekendmaking verkeersBesluit gemeente uitgeest
Burgemeester en wethouders van Uitgeest brengen ter openbare ken-
nis dat zij in hun vergadering van 17 juni 2008 hebben besloten tot 
het reserveren van een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken in de 
nabijheid van de woning Scholeksterstraat 6, te weten het parkeervak 
dat gelegen is vóór de ingang tot het erf aan de voorzijde van ge-
noemde woning.
De plaats zal worden aangegeven door middel van plaatsing van bord 
E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990. Dit bord geeft aan dat de parkeergelegenheid alleen bestemd is 
ten behoeve het voertuig met het op het onderbord vermelde kenteken 
en houdt tevens een parkeerverbod in voor andere voertuigen.

Zij die tegen voormeld besluit bezwaar hebben kunnen binnen een ter-
mijn van zes weken na de dag waarop deze bekendmaking is gedagte-
kend een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Uitgeest.

Uitgeest, 2 juli 2008     

Burgemeester en wethouders van Uitgeest,
de secretaris de burgemeester,

Florence F.M. Eijck mevr. drs. A.E.H. Baltus

Breuk in coalitie
Cda en pvda hebben hun ver-
trouwen opgezegd in coali-
tiepartij pu en pu-wethouder
a. sely. een motie van die 
strekking kreeg in de raads-
vergadering van donderdag-
avond 26 juni de steun van de 
indienende partijen. uvp, d66
en vvd onthielden zich van 
stemming; de fractieleden 
van de pu stemden tegen.
als reden voor de vertrou-
wensbreuk voeren Cda en 
pvda aan dat zij in de raads-
vergadering van februari 
steun hebben gegeven aan 
het door het college voor-
gestelde groeiscenario van 
14.500 inwoners, terwijl coa-
litiepartij pu het college die 
steun onthield. wel vonden 
de drie partijen elkaar in die-
zelfde raadsvergadering in 
een motie waarin werd over-
eengekomen het gemeente-
lijke voorkeursrecht op de 
Castricummerpolder te hand-
haven, tot er meer helderheid 

zou komen over de kaders 
van het dorpsplan.
tot groot ongenoegen van 
Cda en pvda diende de pu
donderdagavond een motie in 
- die werd aangenomen - om 
het voorkeursrecht van het 
grootste deel van dit gebied 
af te halen.
volgens Cda en pvda komt 
daarmee het dorpsplan in 
gevaar, omdat nieuwbouw in 
de Castricummerpolder de 
financiële motor van het plan 
was. redenen genoeg voor de 
coalitiepartijen om het ver-
trouwen in de pu en in 
wethouder van financiën sely
op te zeggen.
de situatie is nu zo dat de 
portefeuillehouders - arnold
sely incluis - voorlopig op hun 
post blijven. Het is aan de 
raadsfracties om een lijmpo-
ging te ondernemen dan wel 
een andere combinatie aan 
te gaan die een meerderheid 
heeft in de gemeenteraad.

Tandem zoekt 
vrijwilligers
Frank en Anne zijn vele jaren heel 
gelukkig samen geweest, maar de 
laatste tijd is er veel veranderd in 
hun leven. Bij Frank (56 jaar) is drie 
jaar geleden de diagnose Alzheimer 
gesteld. De ziekte is zo ver gevor-
derd dat Anne hem bijna niet meer 
alleen kan laten. Ze zou het heerlijk 
vinden als af en toe iemand hem 
gezelschap hield zodat zij even de 
handen vrij had, al was het maar 
één keer in de week.
Tandem zet vrijwilligers in bij men-
sen zoals Frank en Anne, maar ook 
bij mensen die ondersteuning no-
dig hebben bij een chronische ziek-
te zoals MS, Parkinson en kanker. 
Vrijwilligers gaan met patiënten op 
stap, begeleiden zij bij ziekenhuis-
bezoek, helpen bij de administratie 
of gaan gewoon een kopje koffie 
met ze drinken. 

Tandem is dringend op zoek naar 
nieuwe vrijwilligers in Midden- of 
Zuid-Kenemerland. De vrijwilliger 
moet goed kunnen luisteren, bereid 
zijn om te leren en minimaal twee 
uur in de week beschikbaar zijn. 
Vrijwilligers krijgen van Tandem 
goede begeleiding, professionele 
training, een onkostenvergoeding 
en een verzekering. Regelmatig 
ontmoeten zij elkaar op bijeenkom-
sten, er is een jaarlijks uitje en aan 
het eind van het jaar een kerstpak-
ket.
Bent u toe aan een nieuwe uitda-
ging? Zou u graag wat willen be-
tekenen voor Anne en Frank en 
alle andere mensen die bij Tandem 
wachten op ondersteuning? Bel 023 
- 89 10 610 of mail naar vrijwilli-
gershulp@tandemzorg.nl. Meer in-
formatie: www.tandemzorg.nl. 


