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Archeologen staan na 
opgraving voor raadsel
Uitgeest - Van april tot eind ju-
ni hebben archeologen van ADC 
ArcheoProjecten onderzoek ge-
daan naar sporen van bewoning 
op de nieuwe woningbouwloca-
tie Waldijk II in Uitgeest. Tussen 
de vele scherven en waterputten 
hebben zij twee houten voorwer-
pen opgegraven waarvan voor-
alsnog niet duidelijk is waarvoor 
en wanneer het gebruikt is. 

Dorpsplan van tafel geveegd

PU vormt college met 
VVD, D66 en de UVP
Uitgeest – Nadat wethouder 
Sely eind juni met een motie van 
wantrouwen was weggestuurd, 
maakt hij nu weer deel uit van 
het nieuw gevormde college. 
Zijn partij, Progressief Uitgeest, 
heeft ervoor gekozen verder te 
gaan met VVD, D66 en UVP. 

De voormalige coalitiepartners 
CDA en PvdA vormen nu de op-
positie. Van de drie nieuwe co-
alitiepartijen levert de VVD Piet 
Linnartz als wethouder en D66 
Jack van der Hoek. Fractievoor-
zitter van de UVP, Guus Krom, 
kiest er voor geen deel uit te ma-
ken van het college. Het nieuwe 
college is tegen een forse groei 

van het aantal inwoners en te-
gen de bebouwing van de Cas-
tricummerpolder. 
De oude coalitiepartners CDA en 
PvdA konden het niet verkrop-
pen dat PU op 26 juni een motie 
indiende om het voorkeursrecht 
van de gemeente op de Castri-
cummerpolder voor het groot-
ste deel te laten vervallen. Deze 
motie werd aangenomen, waar-
na een motie van wantrouwen 
werd ingediend. Want eerder 
was overeengekomen om het 
gemeentelijke voorkeursrecht op 
de Castricummerpolder te hand-
haven tot er meer helderheid zou 
komen over de kaders van het 
Dorpsplan. 

Uitgeesters naar Uruzgan
Uitgeest - Leeroy Duin (20) en 
Raoel Dudink (19) vertrekken als 
militair naar Uruzgan. 
Zij nemen tot het einde van het 
jaar deel aan de Nederlandse 
missie, die onder opperbevel van 
de NAVO werkt aan de weder-

opbouw van het land. In Camp 
Hadrian bij Deh Rawod zullen  
zij deel uitmaken van de lucht-
mobiele brigade: Leeroy bij de 
infanterie en Raoel bij de genie. 
Naast militaire taken helpen zij 
bij de wederopbouw. 

De vernieuwde
website is klaar.

Ga naar
www.vucas.nl

“Dit stelt ons voor een raadsel”, 
aldus projectleider Gavin Willi-
ams. In een van de laatste putten 
die is aangelegd zijn twee hou-
ten voorwerpen gevonden. Eén 
is een soort uitgeholde boom-
stam met een lengte van bijna 
twee meter. Het andere stuk hout 
is ongeveer de helft kleiner en 
heeft een vierkant gat er in. Bei-
de stukken moeten nog worden 
onderzocht door een houtspeci-
alist, maar zeker is in ieder geval 
dat het nu gevonden hout geen 
kano is, zoals de boomstamkano 
die in 2003 iets ten noordwes-
ten van het huidige onderzoek 
is opgegraven. Op de locatie  

Waldijk II bleek na het vooron-
derzoek dat er sporen uit de 
Midden IJzertijd en de Romein-
se Tijd aanwezig waren. Daarom 
is besloten om het terrein op te  
graven. Inmiddels zijn de arche-
ologen het veld uit en kan een  
begin worden gemaakt met de 
uitwerking van het onderzoek.

Daarbij zullen naast de houtspe-
cialist nog andere materiaalspe-
cialisten de vondsten bekijken en 
bemonsteren. Het uiteindelijke  
rapport zal nog even op zich laten  
wachten: in september komen de 
archeologen nog een keer terug 
om de laatste sleuf op te graven. 

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

tot ziens bij

Oma’s appeltaart
6-8 pers.
Van e 7,95 voor	 €	4,95

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®



pagina 2 9 juli 2008

Pancratiuskerk Castricum
Za. 12 juli 18.30 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 13 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. 12 juli 19.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 13 juli Dorpskerk 10.00 uur:  
Gesloten.
Maranathakerk 9.00 uur: Ds. M. 
Beitler. Ochtendgebed. Tijdens 
dienst kindernevendienst en 
crèche. Uitgezonden door radio 
Castricum (kabel 104,5 m/ether 
105m). Liturgie beschikbaar via 
www.pgcastricum.nl.

Evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 13 juli 10.00 uur: Wim Nieu-
wenhuis uit St. Maartensbrug.
Ontmoetingscentrum Geester-
hage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-

diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 13 juli 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 12 juli 19.00 uur: Woord- en 
communieviering met spontaan 
vakantiekoor. Voorganger pastor 
B. van Schie. 
Zo. 13 juli 9.15 uur: Woord- en 
communieviering zonder koor. 
Voorganger pastor B. van Schie.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 13 juli  10.00 uur: Geen dien-
sten ontvangen.

R.K. St. Jacobus de Meerde-
re Akersloot
Za. 12 juli 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 13 juli 10.00 uur: Eucharis-
tieviering. Voorganger pastor H. 
Helsloot.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te Uitgeest
Vrij. 11 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering in Geesterheem.
Za. 12 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering met samenzang.
Zo. 13 juli 9.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. Laus Deo.
Di. 15 juli 19.00 uur: Marialof.

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:
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. Remmelzwaal: 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.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
23-06-2008: Melle Robin, zoon 
van B. Reiling en S.C. Gruson, ge-
boren te Beverwijk. 25-06-2008: 
Evelien, dochter van H. Luijendijk 
en R. Lijcklama à Nijeholt, gebo-
ren te Beverwijk. 
26-06-2008: Roos Jasmijn, doch-
ter van J.M. Grimminck en D. 
Dam, geboren te Castricum. 01-
07-2008: Ronja Regina, dochter 
van N. Walraven en R.F. Kroes, 
geboren te Castricum. 01-07-
2008: Nikki Hannah Maria, doch-
ter van R. Rorije en S. Nooter, ge-
boren te Castricum.

Wonende te Akersloot:
25-06-2008: Steyn, zoon van 
P.B.M. Jansen en S. Robijn, ge-
boren te Alkmaar. 02-07-2008: 
Bastiaan Gerhard, zoon van G.H. 
van Reeuwijk en N. Brugman, 
geboren te Akersloot.

Wonende te Limmen:
23-06-2008: Jet, dochter van 
N.S.C. Verver en M. Breed, gebo-
ren te Alkmaar.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
27-06-2008: van Duin, Jacobus 
J. en Onderwater, Mildred, bei-
den wonende te Limmen. 01-
07-2008: Sanders, Peter M.W. en 
Mandjes, Catharina, beiden wo-
nende te Ermelo.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
27-06-2008: Montezinos Mul, 
Marcel R. en Stokman, Louise 
C.M., beiden wonende te Castri-
cum. 27-06-2008: Fransen, Wil-
helmus A. en Verhoef, Maria C.T., 
beiden wonende te Akersloot. 

27-06-2008: Eggers, Ronald en 
Lockhorst, Charmaine, beiden 
wonende te Amsterdam. 27-06-
2008: van Schooten, Tino en Jun-
gius, Maike, beiden wonende te
Zaandam. 27-06-2008: Feenstra, 
Sjoerd en Bogaart, Saskia, bei-
den wonende te Amsterdam. 02-
07-2008: te Hennepe, Gerrit W. 
en van Urk, Harmke E., beiden 
wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
30-06-2008: Heere, Johannes 
P.M., oud 59 jaar, overleden te 
Heemskerk. 30-06-2008: Cuij-
pers, Lucia T.M., oud 75 jaar, ge-
huwd met J. Holt, overleden te 
Heemskerk.
Wonende te Velsen:
28-06-2008: Deuschle, Walter 
K., oud 83 jaar, gehuwd geweest 
met M. Niedekker, overleden te 
Bakkum.
Wonende te Limmen:
29-06-2008: Post, Leonardus 
R.M., oud 68 jaar, gehuwd met 
T.M.H. Schuurmans, overleden te 
Amsterdam.

Dieren-
bescherming
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:
M.L. Kinglaan Castricum: zwarte 
ongecastreerde kater, wit vlekje 
op de keel, rechteroor bescha-
digd, 8 jr, Johnny. Dorpsstraat 
Castricum: rode gecastreer-
de kater, wit om de neus, witte 
kin en borst, rechtsvoor wit sok-
je, linkervoorpoot witte voorkant 
en rode achterkant, achter knie-
kousen, zwart bandje met mag-
neet, siamees bloed, gechipt, 3 
jr, Tijger. Pimpernel Castricum: 
rode gecastreerde kater, witte 
bef, 3 witte voetjes, 1 witte knie-

kous, 2 jr, Lilo. Bakkummerstraat 
Bakkum: rode gecastreerde ka-
ter, duidelijk gestreept, wit befje, 
gedrongen kat, 8 jr, Conan. Laan 
van Albert’s Hoeve, Castricum: 
rode poes, donkere kring op de 
zijkanten, 8 jr, Fanny.

Gevonden:
J.J. van Nesstraat Castricum: cy-
perse kat, wit vlekje onder neus, 
voor witte voetjes, lichtgekleurd 
bandje. Beverwijkerstraatweg 
Castricum: cyperse kat met veel 
wit.
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Vakantieactiviteit bij De Stetters
Jeu de boules voor kinderen
Castricum - Op donderdag 17 
juli wordt van 14.00 tot 16.00 uur 
op de echte wedstrijdbanen van 
de Stetters op Sportpark Wou-
terland een spannende wedstrijd 
jeu de boules met prijzen gehou-
den. Op de dertien meter lange 
banen wordt het butje (kleine 
balletje) uitgegooid en dan is het 
zaak zo goed mogelijk te mik-
ken met de boules (grote bal-
len) om zo dicht mogelijk in de 
buurt van het butje te komen. De 

spelregels van het jeu de boules 
zijn niet moeilijk, ervaren bege-
leiders helpen ieder om tot top-
prestaties te komen. Deelname-
kosten bedragen 2,50 euro.€
Kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar kunnen zich opge-
ven bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum,  Opbouwwerk, Geester-
duinweg 5 in Castricum, telefoon 
0251-656562. De stichting is ge-
opend op werkdagen met uit-
zondering van vrijdagmiddagen.

Korfbalclinic bij Helios 
bij de Vakantiecocktail
Castricum - Op vrijdag 25 ju-
li kunnen jongens en meisjes in 
de leeftijd van vier tot en met ze-
ven jaar meedoen aan een ech-
te korfbalclinic bij korfbalvereni-
ging Helios op sportpark Noord-
End aan De Bloemen. Er worden 
verschillende spelen gespeeld, 
aangepast aan de leeftijd van de 
kinderen. Scoren in de korf hoort 
daar natuurlijk  bij! 
Ook kinderen die niet eerder aan 
korfbal deelgenomen hebben 

kunnen aan de korfbalspeloch-
tend meedoen. Spelenderwijs le-
ren de kinderen behendig met 
de bal om te gaan. 
De activiteit is van 10.00 tot 12.00 
uur. De kosten voor de korfbal-
clinic bedragen 2,50 euro.
Opgave: Stichting Welzijn Cas-
tricum, Opbouwwerk, Gees-
terduinweg 5 in Castricum, tel. 
0251- 673793. De stichting is op 
werkdagen geopend met uitzon-
dering van vrijdagmiddagen. 

Pierre Cremers jeugd-
trainer bij Vitesse’22
Castricum - Na vijf jaar is Pier-
re  Cremers weer terug bij Vites-
se als jeugdtrainer. Toen de tech-
nische  commissie van zijn oude 
liefde hem vroeg hoefde hij niet 
lang na te  denken.
De Castricumse club verwacht 
veel  van Cremers. Onder zijn lei-
ding zijn er vele talentvolle spe-
lers doorgestroomd naar de se-

lectie. Cremers was bij Vites-
se actief als  jeugdtrainer, leider 
en coördinator. De afgelopen vijf 
jaar was hij actief bij FC Castri-
cum (hoofdtraier A-junioren), VV 
Zaandijk (hoofdtrainer C-jeugd), 
WSV’30 (senioren B-selectie). 
Cremers wordt vanaf 1 augus-
tus bij Vitesse hoofdtrainer van 
de D-jeugd.

Meervogels wacht on-
bekende tegenstanders
Akersloot - Het zaterdagte-
am van Meervogels is voor de 
KNVB-beker ingeloot in een 
poule met drie zondagteams. 
Het gaat om BKC (Anna Paulow-
na), ‘t Veld en Watervogels (Den 
Helder). De wedstrijden worden 
vanaf de tweede week van au-

gustus gespeeld. Bij de zater-
dagselectie is er dit seizoen wei-
nig veranderd, het overgrote deel 
van de spelers is gebleven. 
Bij de zondag 1 zijn er ook geen 
veranderingen. 
Wel is spits Ron Schrama met 
voetbal gestopt.   

Sterk optreden van 
Van den Broek en Kibet
Castricum - Bij de Asics British 
10 kilometer London Run heb-
ben zowel Hugo van den Broek 
als Hilda Kibet een uitstekende 
tweede plaats behaald. Het im-
posante veld telde maar liefst 
meer dan 25.000 deelnemers.
Hugo van den Broek moest 
slechts 18 seconden toegeven op 
de Olympische marathon kampi-
oen Stefano Baldini. De AVC’er 
passeerde de meet in 30.24. Met 
zijn winnende tijd van 30.06 pak-
te Baldini voor het tweede op-
eenvolgende jaar de zege in de-
ze Londense wedstrijd.
In haar voorbereiding op de 

Olympische 10 kilometer in Pe-
king had ook Hilda Kibet de 
wedstrijd in Londen op haar pro-
gramma staan. 
De Castricumse atlete liep een 
goede race en voltooide de 10 
kilometer in de tijd van 32.41. De 
titelverdedigster van 2007 moest 
alleen wereldkampioene Lornah 
Kiplagat een kleine halve minuut 
voor zich dulden. De als nummer 
drie over de meet komende Ke-
niaanse marathonloopster Ca-
therine Ndereba moest met haar 
eindtijd van 33.33 bijna een mi-
nuut op de AV Castricum atlete 
toegeven.

Verschijning wekelijks op
 woensdag of donderdag in:

De Castricummer:
Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot,

Uitgeester Courant:
Uitgeest

Redactie / Acquisitie:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
Telefoon : 0255-533900
Telefax : 0255-518875

Commercieel directeur:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

Centrale redactie:
Anneke  Zonneveld
06-12931800

Acquisitie :
Lidy Duin 06-12930422
Tamara Kamp 06-40935547
Annette Visser 06-45733293
Wendi Honcoop 06-20278532

Algemeen medewerker:
Mirjam Beevendorp

Verspreiding :
Verspreidnet B.V.
Telefoon : 0251-674433
E-mail : info@verspreidnet.nl

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers  B.V.

De Castricummer  - 16.700 ex.
Uitgeester Courant - 5.400 ex.

Druk:
Boesenkool Krantendruk bv
Castricummerwerf 29-37
1901 RV Castricum
Tel: 0251-656750
ISDN 0251-673620
E-mail: info@boesenkool.nl

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. 

Duiven combinatie De 
Graaf winnen vluchten
Castricum - Afgelopen week-
end stonden de duiven van de 
Gouden Wieken in België en 
Frankrijk.
De groep jonge duiven werden 
gelost in Strombeek  (185 km) 
om 7.35 uur en ze vlogen met een 
gemiddelde snelheid van bijna 
85 kilometer per uur huiswaarts. 
Winnaar van deze vlucht werd de 
combinatie De Graaf.
De tweede duif behoorde toe 
aan de combinatie Rijkom/Sent-
veld en de derde plek op het ere-
schavot was voor Anton Tromp.
Gerhard Tromp en Jan Molenaar 
werden respectievelijk vierde en 
vijfde.
Het peloton werd aangevoerd 
door John Kool met daarachter 
Cees de Wildt en Arie Hageman.
Ook Jaap Kaandorp, Joop Ver-
hagen en Cor Sprenkeling pak-

ten vroege duiven. Bert Bark en 
Sjaak de Graaf pakte deze vlucht 
ook hun punten mee.
Hekkensluiter werd deze week 
Ed Kos voor Piet Verduin.
Niet alle duiven bereikten zater-
dag hun hok maar op zondag-
morgen bleken de laatste alsnog 
de weg naar hun huis gevonden 
te hebben.

De liefhebbers van de verre 
vluchten hadden de vlucht van-
uit Tours (845 km) op het pro-
gramma staan.
Verrassende winnaar werd hier 
de combinatie De Graaf die de 
dagfondspecialisten voor bleef.
Goede tweede werd Gerhard 
Tromp voor Cees de Wildt.
Ook Arie Hageman en Piet Ver-
duin zagen hun duiven terug in 
de top tien.
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Bevolking betrokken bij 
bewoners Harteheem 
Heemskerk - Uit de samenle-
ving van regio IJmond is grote 
betrokkenheid getoond voor cli-
enten van Harteheem, onderdeel 
van De Hartekamp Groep, een 
instelling voor zorg aan men-
sen met een verstandelijke be-
perking. Dit geeft de bewoners 
van Harteheem het gevoel deel 
uit te maken van de samenle-
ving waarin zij wonen en is voor 
hen van grote betekenis. Mede-
werkers vinden het ook fijn dat 
steeds meer mensen kennis wil-
len maken met de cliënten en 
daarom willen zij alle acties van 
de afgelopen maanden de revue 
laten passeren. 

Allereerst het krantenbericht van 
de diefstal van twee gesponsor-
de skelters uit de tuin van de kin-
derwoning in de woonwijk Har-
teheem. De reacties waren hart-
verwarmend en ontroerend! Er 
werden gebruikte en spiksplin-
ternieuwe skelters gebracht. 
Hierdoor kreeg niet alleen on-
ze eigen kinderwoning, maar 
ook andere kinderwoningen van 
De Hartekamp Groep, skelters. 
Ook giften in de vorm van geld 
kwamen binnen. De aanleiding 
van deze actie was schokkend, 
maar Harteheem merkte dat er 
in Heemskerk en omstreken heel 
veel loyaliteit en medeleven is.

Op woensdag 28 mei hadden 
dertien medewerkers van de 
dienst Bestuurlijke Aangelegen-
heden van de regiopolitie Ken-
nemerland hun jaarlijkse team-
uitje  bij Harteheem in Heems-
kerk. Voor de medewerkers van 
de politie Kennemerland een 

heel ander teamuitje dan voor-
gaande jaren maar wel een ui-
tje met een ‘feeling good’ gevoel, 
waarbij de politiemedewerkers 
hebben geleerd om de cliën-
ten met andere ogen te zien.  al-
dus René Broek. De middag had 
een overladen programma. Eerst 
met cliënten naar het dorp om 
ze op koffie met gebak te trakte-
ren. Daarna hebben ze twee tui-
nen opgeknapt en drie slaapka-
mers geschilderd, hard werken 
dus. Het zal de cliënten nog lang 
heugen dat ze geweest zijn. 

Op donderdag 29 mei kwamen 
twee teams van Corus om, in 
het kader van hun Hartenactie, 
de tuinen van twee woongroe-
pen een metamorfose te geven. 
De tuin van een woning moest 
worden veranderend in een doe-
tuin. Oude zandbakken werden 
verwijderd en er kwamen nieu-
we schommels. De andere wo-
ning had als wens een ‘geuren- 
en kleurentuin’, compleet met 
overdekt prieel. Het was heel 
hard werken en een grootse on-
derneming om alles in één dag 
af te krijgen en de verschillende 
geschonken apparaten te plaat-
sen.  

Op 12 juni werden de kinderen 
en jongeren van de kinderwo-
ning getrakteerd op een dag-
je uit naar De Efteling. Vijftien 
medewerkers van de financië-
le afdeling van Sanoma Uitge-
vers trakteerden op dit uitje. Een 
aantal kinderen hebben nieuwe 
vrienden gemaakt en samen een 
erg leuke dag gehad. Ze kre-
gen ook nog allemaal tijdschrif-

ten om nog lekker in te kunnen 
bladeren.
Eén keer per jaar heeft de woon-
wijk Harteheem een Stratenfeest 
met vele activiteiten. Dit jaar was 
het thema: Sprookjes. Het is ie-
der jaar weer spannend of we 
genoeg vrijwilligers hebben om 
de activiteiten te bemannen en 
de cliënten te ondersteunen. 
Door het aanbod van de ABN-
Amrobank in Beverwijk om met 
ongeveer twintig mensen te ko-
men, waren de activiteiten zeer 
goed bezet. Een groot aantal 
medewerkers was zelfs bereid 
om verkleed te gaan. Zo was er 
een kikker, een dwerg, Roodkap-
je, Assepoester, een beer en een 
heks. Door hun enthousiaste in-
zet werd het een grandioze dag. 
De mensen van Harteheem wa-
ren daarnaast onder de indruk 
van elf leerlingen van het Ken-
nemer College die het personeel 
van de woning geholpen heb-
ben cliënten te ondersteunen. 
Zomaar vanuit de schoolbanken 
ineens tussen 200 mensen met 
een beperking is wel even wen-
nen, maar ze deden het fantas-
tisch.

Een aantal jaren geleden hebben 
kinderen van Veer 1a-b de ope-
ning mogen verrichten van de 
schaapskooi in de Heemskerk-
se duinen. 
Er is inmiddels een warm contact 
gegroeid tussen de PWN en de 
kinderwoning. 
De kinderen worden regelmatig 
opgehaald voor activiteiten en 
op 20 juli gaan zij samen met de 
boswachters naar de schapen in 
de duinen.

Het Stratenfeest van Harteheem

Telefonische hulpdienst
Sensoor juist druk 
in de zomervakantie
IJmond - Sensoor Haarlem, zo-
als de telefonische hulpdienst 
tegenwoordig heet, is ook tijdens 
de vakantie 24 uur per dag, 7 da-
gen per week bereikbaar. Voor-
al de laatste jaren zijn de zomer-
maanden druk voor de telefoni-
sche hulpdienst. De medewer-
kers krijgen juist in deze perio-
de regelmatig mensen aan de 
lijn, die het even niet meer zien 
zitten. Vanwege de zomervakan-
tie, kunnen ze vaak niet terecht 
bij iemand in hun directe omge-
ving, waar ze anders wel een be-
roep op doen. Ook blijkt het tij-
delijk wegvallen van vaste bezig-
heden mensen op te breken.
De een vindt het gewoon verve-
lend dat het overal zo stil is. De 
ander mist het vaste contact met 
familie die met vakantie is. Voor 
velen is ook de vakantiestop van 
een cursus, of de tijdelijke afwe-
zigheid van een vaste hulpverle-
ner, lastig om mee om te gaan. 
Allemaal mensen die contact 
zoeken met Sensoor Haarlem, 
omdat ze toch behoefte hebben 
om even te praten over iets wat 

hen erg hoog zit, of over wat hen 
is overkomen.

Sensoor Haarlem is daarom ook 
tijdens de zomervakantie dag en 
nacht bereikbaar voor een ver-
trouwelijk en anoniem gesprek, 
voor iedereen die daar behoef-
te aan heeft. Elk moment van de 
dag en de nacht zit er een me-
dewerker, die tijd en aandacht 
heeft voor degene die belt.
Het nummer is 023–5471471. De 
hulpdienst is ook bereikbaar via 
het landelijke nummer 0900 – 07 
67 (5 cent p/m).
Sensoor Haarlem is werkzaam in 
de regio’s Zuid- en Midden-Ken-
nemerland en Haarlemmermeer.

De Haarlemse hulpdienst is één 
van de vijfentwintig Sensoor-
vestigingen in Nederland. Sen-
soor is de grootste telefonische 
hulpverlener. Per jaar worden 
landelijk ruim 220.000 gespre-
ken gevoerd.
Meer informatie over Sensoor 
Haarlem is te vinden op de web-
site www.sensoor.nl/haarlem

Muziektent plankier 
Heemskerk - Muziekvereni-
ging Sint Caecilia heeft aan de 
gemeente gevraagd om het ont-
werp voor een muziektent bij het 
plankier zodanig aan te passen 
dat ook zij er gebruik van kun-
nen maken. In het ontwerp wordt 
uitgegaan van een achthoeki-
ge vorm met een doorsnede van 
6,5 meter. Dat is te klein voor 
Sint Caecilia. De muziekvereni-
ging heeft 8 meter in doorsnede 
nodig en dan het liefst in trape-

zevorm. Het college vindt het ge-
wenst dat een zo groot mogelij-
ke groep gebruik kan maken van 
de muziektent en wil daarom dat 
het verzoek wordt meegenomen 
in het onderzoek. Het college te-
kent aan dat de kosten voor de 
muziektent binnen het door de 
Rabobank geschonken bedrag 
van 50.000 euro moeten blijven.
Overigens zullen grotere evene-
menten blijven plaatsvinden op 
het Nielenplein. 

Cash&Carry in De Non
Heemskerk - In café De Non 
treedt zaterdag 12 juli Cash & 
Carry op. De band is afkomstig 
uit Zwanenburg en Halfweg en 
de leden kennen elkaar al ja-
ren uit het muzikale circuit. Cash 
& Carry begon in 1996 als vier-
mansband en groeide uit tot een 

ervaren, swingende en veelzijdi-
ge vijfpersoons coverband met 
een uitgebreid repertoire. Het 
optreden begint om 22.00 uur en 
de toegang is gratis. 
Café De Non is te vinden aan 
de A. Verherentstraat in Heems-
kerk. 

Drie zomerzangavonden 
in Dorpskerk Heemskerk
Heemskerk – Er komen weer 
drie sfeervolle zangdiensten aan 
in de historische Heemskerkse 
Dorpskerk. De zangdiensten zijn 
op 20 en 27 juli en 3 augustus en 
beginnen telkens om 19.30 uur. 

Er is tijdens deze diensten al-
tijd een bijbellezing en een kor-
te meditatie. Tijdens de dienst 
op 20 juli verzorgt Anja van der 

Ploeg de muziek. Voorganger is 
ds. Agnes Hana van de Protes-
tantse Gemeente Heemskerk. 

Belangstellenden, wel of niet lid 
van een kerkelijke gemeente, 
zijn welkom om te komen genie-
ten van de liederen. 

De Dorpskerk is gevestigd aan 
het Kerkplein 1 in Heemskerk. 
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Hoe overleef ik mezelf?
Hoe overleef ik mijzelf is een ver-
filming naar de populaire boe-
ken van Francine Oomen over 
de dertienjarige Rosa die allerlei 
puberproblemen aan haar hoofd 
heeft. 
Rosa van Dijk is een gevoe-
lig, fantasierijk meisje van der-
tien. Ze is, zoals bijna alle meis-
jes van haar leeftijd, erg onze-
ker over zichzelf. Na de schei-
ding van haar ouders woont ze 
bij haar moeder in Den Bosch. 
Rosa’s moeder heeft een baby 
van haar nieuwe vriend Alexan-
der, die in Groningen woont. Ze 
besluit bij hem in te trekken en 
Rosa moet natuurlijk mee. Ze is 
dol op haar halfbroertje, maar 
minder op haar gloednieuwe 
stiefvader, die ze stiekem Apen-
bil noemt vanwege zijn harige 
achterwerk. Rosa moet alles wat 
haar veilig en bekend is achter-

laten. Hoe gaat ze dit, en vooral 
zichzelf overleven? 
Hoe overleef ik mezelf is geba-
seerd op de boekenreeks van 
Francine Oomen. Deze boeken 
staan vol tips over hoe je de pu-
bertijd ongeschonden doorkomt. 
Het scenario van Hoe overleef ik 
mezelf is geschreven door Tama-
ra Bos. Zij heeft al veel ervaring 
met het bewerken van kinder-
boeken voor het scherm, zoals 
Minoes en Pluk van de Petteflet. 
Met o.a. Jolijn van de Wiel, Mees 
Peijnenburg, Jade Olieberg, Jan-
ni Goslinga, Stefan de Walle. Re-
gie Nicole van Kilsdonk.  
De film is geschikt voor alle leef-
tijden en te zien donderdag 10 
juli om 13.00 uur, vrijdag 13.00 
uur en 19.00 uur, zaterdag 14.00 
en 19.00 uur, zondag 15.00 uur 
en volgende week woensdag om 
14.00 uur. 

Duingebied Castricum 
decor nieuwe roman 
Castricum - Witte duinen is de 
derde roman van Job Creyghton. 
Een groot deel van het verhaal 
speelt zich af in het duingebied 
bij Castricum. Het landschap in 
de titel verwijst naar de zwaar 
besneeuwde kuststrook. 

Na een bizarre achtervolging in 
een sneeuwstorm, komt een to-
neelschrijver, oog in oog met zijn 
dochter, zichzelf tegen. Terwijl hij 
zich herinnert hoe hij in zijn een-
tje zijn kind heeft opgevoed en 

zich realiseert dat hij straks al-
leen achter zal blijven, raakt hij in 
paniek. In een bijna bruuske af-
wisseling van taferelen wordt de 
held als het ware dubbel belicht, 
en krijgt zijn avontuur de smaak 
van het absurde. “Witte duinen is 
een vermetele poging om in fic-
tie te doorgronden wat in de re-
aliteit niet te doorgronden valt”, 
aldus de auteur.
Eerder publiceerde Creyghton de 
romans Lelievelds Kramp (1998) 
en In Tegenlicht (2005). 

Regio - De Kunst, centrum voor 
amateurkunst Noord-Holland, is 
bezig een nieuwe opleiding te 
ontwikkelen in samenwerking 
met Stichting Element. Er is al een 
gecertificeerde opleiding voor re-
gie en vormgeving voor het ama-
teur-theater en nu komt er ook 
een opleiding voor spelers. Na 
een geslaagde pilotcursus in het 

voorjaar, gaat De Kunst de oplei-
ding acteren starten in augustus. 
De opleiding gaat drie jaar duren, 
het laatste jaar is een praktijkjaar. 
Het eerste jaar gaat van start op 
19 augustus. Om deel te kunnen 
nemen aan het eerste jaar is eni-
ge acteerervaring nodig. Meer in-
formatie is te vinden op www.de-
kunst.net  

Dorpsstraat 70 • Castricum • Tel. 0251 - 65 22 91

www.corsobioscoop.nl

Programma 10 juli t/m 16 juli 2008
donderdag 20.00 uur 

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

“Sex and the City”
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Narnia: Prince Caspian”(OV)
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur 
maandag 20.00 uur 

“Funny Games U.S.”
donderdag & vrijdag 13.00 uur 

zaterdag 14.00 uur zondag 15.00 uur 
woensdag 14.00 uur

“Kung Fu Panda” (NL)
donderdag 13.00 uur 

vrijdag 13.00 & 19.00 uur
zaterdag 14.00 & 19.00 uur 

zondag 15.00 uur woensdag 14.00 uur 

“Hoe overleef ik mezelf?” 

Sadistisch spel in
Funny Games U.S.
Wie zin heeft in een thriller, gaat 
naar Funny Games U.S. die te 
zien is in de Corso. Georg, zijn 
vrouw Anna en hun jonge zoon 
Georgie, zijn op weg naar hun 
buitenverblijf aan de meren. 
Zachte klassieke muziek in de 
wagen, de zon schijnt, de bu-
ren staan al in de tuin om hen 
te begroeten. De volgende dag 
zullen ze samen golfen. Alles is 
perfect. 
Plots komt Ann oog in oog te 
staan met Peter, een uiterma-
te beleefde jongeman. Hij is één 
van de gasten van haar buren en 
is door Eva gestuurd om enke-
le eieren te vragen. Ann maakt 
aanstalten om hem de eieren 
te geven, maar aarzelt plots. De 
zaken nemen snel een vreem-
de wending en monden uit in 
een uitbarsting van geweld. 
Want Peter blijkt samen met zijn 
vriend een sadistisch spel in ge-
dachten te hebben, waarbij ze 
het gezin onderwerpen aan fy-
sieke en mentale martelingen.
Funny Games U.S. is een re-
make van de Duitse film van de-
zelfde regisseur: Funny Games 
(1997). Regisseur Michael Ha-
neke veranderde niets aan de 
verhaallijn van de Duitse eerde-
re versie. Hij wilde de film voor 
Amerikaans publiek reproduce-
ren omdat, naar zijn mening, zijn 
aanklacht beter past bij de Ame-
rikaanse maatschappij. Met o.a. 
Naomi Watts, Tim Roth, Michael 
Pitt. Te zien op donderdag 10 ju-
ni 20.00 uur, vrijdag 11 juni 19.00 
uur, zaterdag 12 juni 19.00 uur 
en maandag 20.00 uur. 

“Die hoed staat goed!”
Castricum - Wil Gorter, een be-
vlogen verzamelaar van hoeden, 
laat zondagmiddag in de Zon-
dagsociëteit een deel van haar 
collectie zien, vertelt van welke 
materialen de hoeden zijn ge-
maakt en bij welke gelegenhe-
den de dames en herenhoeden 
worden gedragen. Ook weet zij 
vele leuke oude en nieuwe lied-
jes, gedichten en anekdotes te 
vertellen die waarschijnlijk niet 
onbekend in de oren zullen klin-
ken. 
Haar hoedenpassie is begon-
nen met de verkleeddoos van 
haar kinderen waar van die leu-
ke hoedjes bij zaten. Inmiddels is 
haar verzameling uitgegroeid tot 
zo’n 400 hoeden. Ook hoeden-
spelden, boeken, tijdschriften, 

platen en dozen horen bij haar 
verzameling. Omdat de hoe-
den ook wel eens gerestaureerd 
moeten worden is zij vervolgens 
een opleiding gaan volgen voor 
modiste aan het modecollege 
Ans Apeldoorn in Alkmaar. Een 
deel vaßn het huis van Wil Gorter 
is inmiddels omgebouwd tot mu-
seum met de naam ‘Zet ‘m op’. 

De Zondagmiddagsociëteit wordt 
gehouden op 13 juli van 14.00 tot 
16.00 uur in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 5 in Castricum. De toegang 
is 3,00 uur. Voor meer informa-
tie of het regelen van vervoer 
kan men tot en met 10 juli bel-
len naar telefoonnummer 0251-
656562. 

Zet ‘m op bij Zondagsociëteit 

Opleiding voor ama-
teur-acteurs van start
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Nederlands succes in meisjesdubbelfinale
Andrea Konjuh en Andrey 
Kuznetsov winnen Biesterbos Open

Bakkum - Angelique van der 
Meet heeft het Biesterbos Open 
2008 niet op haar naam kunnen 
schrijven. De Nederlandse kon 
in de finale tegen de Kroatische 
Andrea Konjuh niet het niveau 
van haar vorige wedstrijden la-
ten zien en moest de zege naar 
de Kroatische laten gaan met 6-
3 7-5. 
Nederlands succes kwam er wél 
van de meisjesdubbel, waarin 
Quirine Lemoine en Sabine van 
der Sar te sterk waren voor het 
Zweedse koppel Roma en Me-
lander. In de jongensenkel over-
klaste Andrey Kuznetsov uit Rus-
land de Spanjaard Pablo Carre-
no Busta. Binnen een uur had hij 
de klus geklaard en mocht ver-
volgens de trofee in ontvangst 
nemen. Kuznetsov kon zijn suc-
ces in het jongensdubbelspel 
niet herhalen en moest zich uit-
eindelijk samen met zijn partner 
Biryukov gewonnen geven tegen 
de Spaans/Russische combina-
tie Carreno Busta/Zinyakov. 
De Nederlandse Angelique 

van der Meet heeft landgenote 
Lesley Kerkhove, die vorig jaar 
het Biesterbos Open bij de meis-
jes won, niet kunnen opvolgen. 
In een wedstrijd, die vooral uit 
onnodige fouten bestond, moest 
zij haar meerdere erkennen in 
Andrea Konjuh uit Kroatië. Voor-
al in de eerste set viel er weinig 
te genieten voor het publiek, me-
de door de vele fouten van zo-
wel Angelique als Konjuh. Door-
dat de Kroatische minder fouten 
maakte, trok ze de set met 6-3 
naar zich toe. 

In de tweede set waren de ze-
nuwen bij Angelique verdwe-
nen en kon ze laten zien om wat 
voor reden zij in de finale stond. 
Met ferme klappen dwong ze 
Konjuh tot verdedigen en reik-
te snel naar een 4-1 voorsprong. 
De Kroatische ging echter mee 
in het hoge tempo en vocht zich 
langszij naar 4-4. 
In een spannende eindfase brak 
Konjuh op 5-5 door de service 
van Angelique heen, en kon zij 

het verschil maken met haar 
krachtige opslag. In een overtui-
gende slotgame, met onder an-
dere een ace, sloot Konjuh het 
toernooi winnend af en mag zij 
zich benoemen tot Biesterbos 
Open kampioene van 2008. 

De Kroatische gaf een korte 
speech aan het volgepakte pu-
bliek: “Ik wil de organisatie be-
danken voor de fantastische 
week, ik hoop jullie volgend jaar 
weer te zien.” Voor Konjuh is dat 
niet te hopen, want eerder deze 
week sprak ze de ambitie uit om 
volgend jaar op Wimbledon bij 
de junioren te spelen. 
Angelique vertelde: “Ik vond het 
fantastisch  hier, en met name 
mijn gastgezin, want die heb-
ben supergoed voor me gezorgd. 
Voor de rest complimenten aan 
de organisatie, ballenkinderen, 
scheidsrechters en alle anderen 
die aan dit toernooi hun steen-
tje hebben bijgedragen. Ik wens 
Andrea (Konjuh) het beste in 
haar verdere carrière”, aldus de 
sportieve Nederlandse.

Russische masterclass
Voordat de jongensfinale aan-
ving, zat iedereen op het punt-
je van zijn stoel om zich klaar 
te maken voor een spannende 
wedstrijd vol kwaliteit. Helaas 
was de wedstrijd nimmer span-
nend, maar kon het publiek wel 
getuige zijn van een ijzersterk 
staaltje tennis. Andrey Kuznets-
ov liet op het centre-court zien 
dat hij veel potentie heeft om la-
ter in de top van het mannen-
tennis mee te draaien. Hij over-
klaste de Spanjaard Pablo Car-
reno Busta met snoeiharde sla-
gen langs de lijn en messcher-
pe dropshots. Na 20 minuten 
tennis stond het al 6-1 voor Ku-
znetsov, waarna de Spanjaard in 
de tweede set iets beter in zijn 
spel kwam. 

Andrey Kuznetsov was de terechte winnaar in de finale van de jongens
enkel. Foto: Wim Peperkamp.

Andrea Konjuh uit Kroatië na haar overwinning tegen de Nederlandse 
Angelique van der Meet. Foto: WIm Peperkamp.

Kuznetsov had echter al vroeg 
een break te pakken en gaf deze 
niet meer weg. Op 5-4 vertoonde 
de koelbloedige Rus geen spoor 
van spanning en serveerde hij 
met moeite de partij, en dus het 
toernooi, uit. Beide spelers gaven 
een woordje voor het publiek, 
maar het gros van het publiek zal 
dit niet hebben verstaan, want zij 
deden dit in hun moedertaal. Zij 
gaven elkaar complimenten voor 
het bereiken van de finale en be-
dankten de organisatie voor de 
leuke week.
 
Nederlands succes
Bij de meisjesdubbel ging de 
Zweedse combinatie Roma/Me-
lander direct goed van start en 
pakte meteen een break en een 
2-0 en vervolgens 3-1 voor-
sprong. Hun Nederlandse oppo-
nentes Quirine Lemoine en Sabi-
ne van der Sar leken op dat mo-
ment wakker te worden geschud 
en gooiden de schroom van zich 
af. Zij namen het heft in handen 
en wisten met enkel goede pas-
sing shots de wedstrijd geheel te 

keren en maar liefst vijf games 
op rij te winnen en de eerste set 
met 6-3 binnen te slepen. Met 
de eerste set in de tas leken de 
Nederlandse gas terug te ne-
men en dat liet het Zweedse duo 
niet onbenut door meteen weer 
een break voorsprong te pakken. 
Ook nu weer wisten Lemoine en 
Van der Sar zich op te peppen 
en trokken vol door naar even-
eens een 6-3 overwinning in de 
tweede set, waarmee het Bies-
terbos Open met Quirine Lemoi-
ne en Sabine van der Sar in 2008 
opnieuw twee Nederlandse win-
naressen in het meisjesdubbel 
heeft.
 
Toch nog een titel
In de enkel mocht het hem niet 
lukken, de Spanjaard Carreno 
Busta, maar in de jongensdub-
bel had hij nog een kans om een 
titel te pakken op het Biester-
bos Open. Samen met zijn dub-
belpartner Zinyakov uit Rusland 
was hij op stoom in de jongens-
dubbel. Al snel viel er een break 
in de wedstrijd in het voordeel 
van het Spaans/Russische duo. 
Vervolgens stoomden zij direct 
door naar de overwinning in de 
eerste set met 6-1. In de tweede 
set waren de koppels meer aan 
elkaar gewaagd en bleef het lang 
spannend. Even was er uitzicht 
op een derde set, maar Carreno 
Busta wilde toch een titel pak-
ken en dat deed hij ook door sa-
men met Zinyakov toch de twee-
de set te pakken met 7-5.

Jazz op Castricum 105
Castricum - Donderdag 17 ju-
li van 19.00 tot 20.00 uur zijn 
Fred Timmer en Jan van Weel-
den weer te beluisteren op Ra-
dio Castricum 105 met hun jazz-
programma ‘Just Jazz’. 
Na de uitzending in juni, die vol-
ledig gewijd was aan de Dutch 
Swing College Band, nu weer 
een uur lang muziek van Ne-
derlandse en buitenlandse jaz-
zorkesten. Ook nu zal het weer 
gaan om jazz ‘oude stijl’, of dixie-
land. 

Enkhuizen is zo’n plek, waar ie-
der jaar grote oudestijl jazz-
evenementen worden gehou- den, dus daar komt zeker iets 

vandaan. En ook de jonge Ne-
derlandse jazztrompettist Kees 
jan Hoogeboom zal te beluiste-
ren zijn met zijn McDixie Swing 
Company.  
En wat te denken van Teddy Wil-
son en Eddy Condon? Kortom, 
een keur aan artiesten, die hun 
sporen in de jazz reeds lang ver-
diend hebben.  

Het programma op Castricum 
105 is te beluisteren via 105.0  
FM tot ver in de regio, 104.5 FM 
op de kabel in Bakkum en Cas-
tricum en 98.0 FM op de kabel 
in Akersloot, Limmen en op De 
Woude.  
Ook via de computer: www.cas-
tricum105.nl via een livestream 
over de hele wereld.

Gewichtswedstrijd in de 
Markervaart bij De Woude
Limmen - Zondag 13 juli wordt 
er een gewichtswedstrijd gevist 
in de Markervaart. De wedstrijd 
is toegankelijk voor leden van 
HSV Limmen, DVW en HV Cas-
tricum.

Opgeven tot vrijdagavond 19.00 
uur bij Co Bakker, 06-10357451. 
Het is nog niet bekend op welk 
deel van de vaart men gaat vis-
sen. 
Het smalle gedeelte bij De Wou-
de staat bekend om de goede 
voorn- en kolbleivangsten. Hier 

is vooral het vissen met de dob-
ber zinvol. 

Het diepere deel nabij Wormer-
veer staat bekend om de bra-
sems, en hoewel ook hier goed 
met de dobber is te vissen, moet 
de vis meestal ver weg worden 
gezocht met de voerkorf.

Vertrek is om 7.00 uur bij Albert 
Heijn in Limmen. Deze wedstrijd 
telt mee voor zowel de witvis-
competitie als de Limmerpolder-
cup.
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Slapen op het strand
De fractie van CKenG is hevig geschrokken en zeer verbaasd over de 
berichtgeving in het Dagblad Kennemerland van 1-7-2008 en de inge-
zonden brief van mevrouw Annejet van Zijl in de Castricummer van 2-7-
2008 betreffende de controles op overtredingen van het slapen op het 
strand in de nachtelijke uren.

De fractie heeft gemeend schriftelijke vragen te moeten stellen en dringt 
er op aan deze snel (binnen 10 dagen) te beantwoorden. Dit laatste lijkt 
ons niet meer dan redelijk. Als u de gebruikelijke periode van zes weken 
hanteert is het seizoen voor een belangrijk deel voorbij.
1. Is het u bekend dat na tien uur ’s avonds geüniformeerde groepen 
controleurs langs de betreffende strandhuisjes lopen, zich bedienen van 
zaklampen, zich luidruchtig gedragen, de terrasjes van de eigenaren be-
stormen en identiteitspapieren opeisen? Bent u het met deze methoden 
en het geüniformeerd zijn eens? Motiveer uw antwoord.
2. Zijn de betreffende controleurs bevoegd op te treden zoals hierboven 
geschetst? Zijn zij als zodanig beëdigd?
3. Hebt u het bedrijf dat u heeft ingehuurd vooraf opdracht gegeven om 
op de wijze zoals omschreven onder 1 op te treden? Zo ja, waarom? Zo 
nee is dat dan een wijze van optreden die gewoon is voor dit bedrijf en 
had u dat dan niet vooraf kunnen dan wel moeten weten?
4. Op basis van welke criteria is dit bedrijf geselecteerd? Wie heeft deze 
criteria opgesteld? Hoeveel bedrijven hebben een offerte ingediend? 
Hebt u vooraf referenties over dit bedrijf ingewonnen? Zo ja, wat was 
de inhoud van de referenties? Zo nee, waarom heeft u dat niet gedaan? 
Zorgvuldigheid staat toch voorop?
5. Hebben de betreffende controleurs eigendommen van eigenaren, zo-
als sloten en treeplanken vernield? Zo ja, welke maatregelen neemt u 
om dat te voorkomen? En worden de vernielde goederen vergoed? Zo 
ja door wie? Zo nee, waarom niet?
6. Is het u bekend dat de boete per overtreding 500 euro bedraagt? 
Vindt u dat een dergelijk bedrag in verhouding staat tot de gepleegde 
overtreding? Waarom wel, waarom niet?
7. Hoe vaak wordt er dit seizoen gecontroleerd? En in welke maanden?
8. Bent u bereid op korte termijn met de strandhuiseigenaren of hun 
vertegenwoordigers te spreken? Zo ja, wat gaat u dan bespreken? Zo 
nee, waarom gaat u geen gesprek aan?
9. Wie van het College is eindverantwoordelijk voor de hierboven ge-
noemde zaken?

Bert Meijer (fractievoorzitter CKenG). 

Dertig maanden geleden waren er gemeenteraadverkiezingen en hiel-
den de politieke partijen in café Me Tante zes zondagen politiek café, de 
derde zondag stond het strandbeleid op de agenda.
Ik heb de hele zondag via de radio aandacht gevraagd voor het slapen 
op het strand. Ik had een leus: wat is er aan de hand, Ruud wil slapen op 
het strand. Ik heb deze leus via de microfoon in de zaal aan alle partijen 
voorgelegd en ook gevraagd ‘moeten wij niet van dat gedogen af?’    
Het antwoord van alle partijen was: meneer Kuijs, hier heeft u een punt, 
dat moet gewoon kunnen. Mijn actie was van korte duur, ik was tevre-
den en aan de hand van deze uitspraak hebben wij een huisje gekocht. 
Dus niet meer bang voor de kleine lettertjes. En nu 30 maanden later (de 
dames en heren van deze toezegging zitten in het pluche) is iedereen 
deze uitspraak vergeten en verschuilt men zich achter de uitspraak, men 
wist dat het niet mocht . 

Ik zou de heren en dames van de politiek willen vragen wat de echte 
reden is dat iedereen als een blad aan de boom is omgedraaid en men 
over elkaar heen rolt om op een hysterische manier te handhaven .
Men zegt ook dat het strand voor dagrecreatie is. Wij hebben jaren op 
het strand een kleedhokje gehad. Op een zondagochtend kwam de ex-
ploitant van de hokjes langs met de mededeling ‘deze hokjes gaan van 
de winter in de fik, als u nog op het strand wilt blijven kunt u een huisje 
kopen’. Wij hadden buurtjes die in de tachtig waren en meer dan 35 jaar 
op het strand stonden. Huilend zijn deze mensen van het strand gegaan 
omdat het voor deze mensen niet te doen was om een huisje te kopen  
en de politiek, zij blonken uit door stilzwijgen en afwezigheid.
En nu al deze dure huisjes er staan zijn wel alle politieke partijen te horen 
en aanwezig om te handhaven. Er is gebak op het gemeentehuis als een 
handhaver een oma met twee kleinkinderen slapend heeft gesnapt in 
een van deze huisjes en een boete heeft uitgedeeld van 1500 euro.
Ik vind het zo jammer dat ik niet geschikt ben voor de politiek, je straalt 
dan wel wat uit !
  
Ruud Kuijs, Wederik 26 

Dolfinn Rocks met Keer op 
Keer en Djumbo in de hoofdrol
Heiloo - Stichting Dolfinn orga-
niseert ook dit jaar weer het suc-
cesvolle benefietfestival Dolfinn 
Rocks. Het festival vindt plaats 
op zaterdag 23 augustus op het 
plein bij Winkelhof ’t Loo in Hei-
loo. De opbrengst van het bene-
fietfestival komt wederom geheel 
ten goede aan Stichting Dolfinn. 
Deze stichting is in het leven ge-
roepen om kinderen met een be-
perking, uit Heiloo en omgeving, 
financieel bij te staan, en dolfij-
nentherapie te kunnen volgen.

Dit jaar kan de organisatie van 
Dolfinn Rocks zich verheugen op 
de steun van Keer op Keer. Afge-
lopen week kon men een cheque 
van  6000,- euro in ontvangst ne-
men voor de organisatie van het 
benefietfestival Dolfinn Rocks. 
Keer op Keer steunt al jaren goe-
de doelen met geld dat verdiend 
wordt met het verkopen van ge-
kregen (tweede hands) spullen in 
hun winkel aan de Oosterzij. Dit 
jaar kozen zij voor Dolfinn Rocks. 
Mede door deze steun is de be-
groting van het festival rond.
Dankzij het succes van Dolfinn 
Rocks heeft stichting Dolfinn in 
het verleden reeds diverse initia-
tieven kunnen ondersteunen. Zo 
zijn verschillende gezinnen naar 
Curaçao geweest, alwaar zij ge-
durende twee weken een inten-
sieve dolfijntherapie hebben ge-
volgd. 
Ook heeft Stichting Dolfinn het 
vervoer geregeld voor het G-
voetbalteam van HSV, zodat zij 

mee konden doen aan een voet-
baltoernooi in Tilburg.
Het festival begint rond 12:00 
uur met tal van kinderactivitei-
ten. Zo zijn er onder andere een 
kinderkermis, clowns en kan er 
geknutseld worden. De kinderen 
van de scholen de Vijfhoek, de 
Appelboom en De Alk worden 
voor deze dag speciaal uitge-
nodigd, maar uiteraard zijn alle 
kinderen met hun ouders, opa’s 
en oma’s, broertjes en zusjes et 
cetera welkom om er een leuke 
middag van te maken!

ultieme zomergevoel. Zon, zee, 
zuidvruchten en de ideale va-
kantieliefde zijn de ingrediënten 
van Djumbo’s nieuwste hit. Bo-
vendien is ‘Boya Boya Bay’ de ti-
telsong van de Garfield 2 film die 
vanaf 9 augustus in de biosco-
pen te zien zal zijn. Inmiddels 
is het verhaal van Djumbo een 
echte successtory. 
Met maar liefst vier hit-singles 
- ‘Hide and Seek’, ‘Eyahe’, ‘The 
Djumbo Jump’ en ‘Made to love 
you’ - en een succesvol eerste 
album ‘Jump’ heeft het vrolijke 
drietal een vaste schare fans die 
alles van de groep weet en alle 
liedjes kan meezingen.
Verder heeft ook Giga toege-
zegd om op te treden. Giga tim-
mert alweer enkele jaren aan de 
weg met weergaloos geluid en 
een steengoed repertoire. Daar-
naast worden de vele heden-
daagse nummers met onnoe-
melijk veel enthousiasme van-
af het podium het publiek in ge-
slingerd. De band is ontstaan uit 
een collectief van ervaren mu-
zikanten. Giga speelt dus geen 
muziek uit grootmoeders tijd, of 
uit de gouden dagen van Rock ‘n 
Roll, maar up-to-date repertoire.
De komende tijd zullen ook de 
andere artiesten, die optreden 
tijdens Dolfinn Rocks, bekend 
worden. Het festival duurt tot on-
geveer 22:00 uur. Gedurende het 
gehele festival wordt er ook een 
ruim assortiment eten en drin-
ken aangeboden.
Kijk voor meer informatie om-
trent de invulling van de dag 
en achtergrondinformatie over 
stichting Dolfinn op de websi-
tes www.dolfinn.nl of  www.dol-
finnrocks.nl.

Vanaf 13:00 uur is er ook live 
muziek op het plein. Om zes uur 
is het dan tijd voor een optreden 
van Djumbo. Djumbo, de forma-
tie van de drie stoere meiden 
Lotte, Lindsey en Svenja, schie-
ten met hun nieuwe single ‘Boya 
Boya Bay’ weer helemaal in de 
roos en geven het publiek het 

Vertel- en doetheater voor 
de kleuters in Geesterhage
Castricum - Kinderen in de leef-
tijd van vier tot en met zes jaar 
kunnen het Vertel- en doethea-
ter van Hermien de Waard van 
de Boekenwerkplaats bezoeken 
in Ontmoetingscentrum Gees-
terhage op dinsdag 15 juli en op 
donderdag 24 juli. 
In een levensecht decor kan ge-
luisterd én meegedaan wor-
den met het verhaal van het be-
kroonde boek ‘De Kleine Kan-
goeroe’ op 15 juli. De kangoe-
roe komt heel wat dieren tegen 
op zijn pad en wat er dan alle-
maal gebeurt… 

Op 24 juli draait het om het 
boek ‘Wolle’, over een lammetje 
dat samen met boerderijdieren 
spannende avonturen beleeft. 
Na de vertellingen is er tijd voor 
een drankje met iets lekkers en 
kan er geknutseld en gespeeld 
worden.
Beide activiteiten vinden plaats 
van 10.30 tot 12.00 uur. De kos-
ten bedragen 2,50 euro per acti-
viteit. Aanmelden voor de activi-
teiten kan bij de Stichting Wel-
zijn Castricum, Geesterduinweg 
5, telefoon 0251 656562 of aan 
de balie van de stichting. 

Handbalspelen met 
de Vakantiecocktail
Castricum - Op vrijdag 18 ju-
li kunnen kinderen in de leef-
tijd van vier tot en met twaalf 
jaar meedoen aan de spannende 
handbalspelen van handbalver-
eniging CSV op Sportpark Wou-
terland. De ervaren trainers van 
CSV maken alle deelnemers, er-
varen én onervaren, wegwijs in 
de leuke sport handbal middels 
gevarieerde spellen en wedstrij-
den. En niet onbelangrijk: het 
gaat om echte prijzen bij CSV. De 
activiteit vindt plaats van 14.00 
tot 16.00 uur. De kosten bedra-
gen 2,50 euro. Opgave: Stichting 
Welzijn Castricum,  Opbouw-
werk, Geesterduinweg 5 in Cas-
tricum. Telefoon 0251 656562.

Geslaagd!
Castricum - Bij het landelijk ge-
houden examen zijn de volgen-
de leerlingen van Couture-Clas-
se geslaagd voor costumière: 
Ester Slooten, Gabrielle van Vliet, 
Nicoline Bakker, Hestia Kramer 
en Vera Kok, voor lingerie Mandy 
Forrer. Zij volgden allen de oplei-
ding bij Couture-Classe, de mo-
devakschool van Rinske Borst 
Leegwater aan de Bakkummer-
straat 79 te Castricum.
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Aardbeien met slagroom op 
Langemeer Dubbeltoernooi
Uitgeest - Bij TC Uitgeest zijn 
op zondag 29 juni de finalewed-
strijden van het Langemeer Dub-
beltoernooi gespeeld en het was 
dit jaar weer een zeer geslaagd 
tennistoernooi. Thema was Wim-
bledon. 
Op zondag, de finaledag, zijn er 
uitzonderlijk veel wedstrijden in 
drie sets geëindigd, wat voor de 
toeschouwers een schitteren-
de afsluiting was. Zoals elk jaar 

werd het tennispark TC Uitgeest 
druk bezocht en genoot men niet 
alleen van de wedstrijden, maar 
ook van de hapjes en drankjes. 
Het thema Wimbledon, had als 
gevolg dat bijna alle finalisten in 
het wit speelden en na de wed-
strijd werd men verwend met 
aardbeien met slagroom.
Volgend jaar bestaat het Lan-
gemeer Dubbeltoernooi veer-
tig jaar. 

Collecte van Terre des 
Hommes groot succes
Uitgeest - In de week van 23 
tot en met 28 juni organiseer-
de Terre des Hommes haar jaar-
lijkse collecte in Uitgeest. De 69 
collectanten konden dankzij ve-
le gulle gevers een opbrengst 
bijeenbrengen van maar liefst   
3.535,81 euro. 
De volledige opbrengst gaat naar 
de vliegende medische dienst in 
Tanzania. Het dunbevolkte noor-
den van Tanzania, waar voorna-
melijk Masai wonen, heeft 25 
medische posten die iedere twee 
weken volgens een vast sche-
ma worden bezocht door artsen; 
hierdoor kunnen 18.000 men-
sen gebruik maken van een ge-
zondheidsprogramma, ook als zij 
daarvoor niet de financiële mid-
delen hebben. Dagelijks is er te-
lefonisch consult met de klinie-
ken en de specialisten zijn op-
roepbaar voor noodgevallen. In 

de afgelopen 20 jaar zijn 271.000 
mensen geholpen. Werkgroep 
Heemskerk wil 50.000 euro bij-
dragen aan dit project.
Bijna 36% van de Tanzanianen 
leeft in armoede en 44% lijdt 
aan ondervoeding. De gemiddel-
de levensverwachting is gedaald 
van 53 jaar in 1990  naar 46 jaar 
in 2005, mede ten gevolge van 
de HIV/Aids epidemie. Er zijn 2,5 
miljoen wezen in Tanzania. 

Het is steeds een plaatselijk ini-
tiatief dat Terre des Hommes op-
pakt en ondersteunt. Het blijft 
daardoor een project van de be-
volking, wordt door hen gedra-
gen en heeft een verhoogde kans 
van slagen. Men kan een gift 
kwijt op Rabobank 32.62.14.232 
of Postbank 2772.381 ten name 
van Terre des Hommes, werk-
groep Heemskerk.

Lesrooster Unitas bekend 
Uitgeest - Het lesrooster van 
Unitas voor 2008-2009 is be-
kend. De lestijden en dagen van 
de meisjes vanaf groep zes zijn 
verplaatst naar vrijdagmiddag. 
Unitas biedt dit seizoen weer 
sport- en bewegingslessen aan 
voor alle doelgroepen onder lei-
ding van gekwalificeerde train-
sters. Speciale aandacht wordt 
gericht op de lessen voor ou-
der- en kindgym op maandag - 

en woensdagochtend in de Zien 
en op de jongensgym op dins-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur 
in de Wissel voor jongens van-
af groep drie. Ook nieuw is gym-
nastiek (turnen) met dance voor 
meisjes van twaalf jaar en ouder 
op vrijdag van 17.45-18.45 uur in 
de Meet. Er zijn nog plaatsen vrij 
en een proefles is altijd mogelijk. 
Kijk voor info op de site: www.
unitasuitgeest.nl.  

Recreatiegebied krijgt 
een ruime voldoende 
Uitgeest - De bezoekers aan re-
creatiegebied Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer zijn tevreden. Zij 
geven gemiddeld een 7,2 en de 
watersporters waarderen het ge-
bied gemiddeld met een 7,3. Ook 
de voorzieningen in het gebied 
krijgen voldoendes. De wandel-
routes en het uitzichtpunt beha-
len de hoogste score. Dit blijkt 
uit de recreatiemonitor 2007, 
waarvoor zowel standaardvra-
genlijsten zijn gebruikt als per-
soonlijke vragenlijsten onder be-
zoekers zijn afgenomen.

In 2007 werden 528.000 bezoe-
ken gebracht aan recreatiege-
bied Alkmaarder- en Uitgeester-
meer. Het aantal bezoeken ligt 
daarmee 1,3% lager ten opzichte 
van het aantal bezoeken het jaar 
daarvoor, waarschijnlijk veroor-
zaakt door het wisselvallige weer 
vorig jaar. Het aantal waterspor-
ters in 2007 wordt geschat op 
215.000.
De bezoekers waarderen zowel 
het gebied als de voorzieningen 
met ruime voldoendes. De wan-
delroutes krijgen een 7,5, en het 
uitzichtpunt wordt gewaardeerd 
met een 7,3. De aanlegplaatsen 
scoren een 7,2 en de parkeer-
plaatsen een 7,1. Als suggesties 

komen onder andere naar voren: 
het realiseren van meer voor-
zieningen voor kinderen zoals 
speeltoestellen, maar ook meer 
voorzieningen voor dagjesmen-
sen, waarbij gedacht moet wor-
den aan meer horeca en scho-
nere toiletten. Ook vragen de 
respondenten om meer bankjes, 
vaste picknicktafels en barbe-
cueplaatsen, uitbreiding van het 
aantal vaste ligplaatsen, betere 
beveiliging en meer aanlegmo-
gelijkheden voor passanten. 
De bezoekers komen voorname-
lijk uit de omliggende gemeen-
ten. Dat geldt zowel voor de be-
zoekers van de oeverparken als 
de watersporters. Jaap Bond 
van Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland en voorzitter van 
recreatieschap Alkmaarder- en 
Uitgeestermeer: “Recreanten ko-
men voornamelijk naar het recre-
atiegebied om actief of passief te 
recreëren in een rustgevende 
natuurlijke omgeving. Wandelen, 
fietsen, zonnen en de hond uitla-
ten zijn hier, net als in alle ande-
re recreatieschappen in Noord-
Holland, de meest ondernomen 
activiteiten. Mensen zoeken ont-
spanning dichtbij huis. Het is de 
uitdaging dit verder uit te bou-
wen zodat de recreatiegebieden 

optimaal worden gebruikt waar-
voor ze in de jaren ’60 zijn aan-
gelegd, maar dan wel aangepast 
aan de wensen en eisen van de 
huidige bezoekers.”
“Bij de mensen uit de regio is 
het gebied goed bekend”, al-
dus voormalig wethouder Ed-
zes-Altena in Uitgeest, tevens 
vice-voorzitter van recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer, “90% van de bevolking 
in de regio kent het gebied. Bui-
ten de regio is het gebied ech-
ter minder bekend. Voor ons ligt 
daar nog een grote uitdaging. 
Zo’n bijzonder gebied met volop 
watersportmogelijkheden, daar 
zouden veel meer mensen van 
kunnen genieten. Al moeten we 
natuurlijk niet het unieke karak-
ter met z’n rust en ontspanning 
uit het oog verliezen.”
Het gebied wordt als veilig erva-
ren. Ongeveer een derde geeft 
aan wel eens overlast te ervaren 
in de vorm van afval dat overblijft 
in het gebied en honden. Daar-
bij voelt 6% zich wel eens onvei-
lig en mijdt 8% bepaalde plekken 
vanwege veiligheid. Aanbrengen 
van verlichting en meer toezicht 
in het gebied worden voorname-
lijk genoemd om de veiligheid te 
verbeteren.

Expositie Ton van Wijk in kerk
Uitgeest - Uitgeester schilder Ton van Wijk begon twintig jaar gele-
den met een cursus tekenen en schilderen in De Kuil. Later volgde hij 
meerdere lessen. Ton schildert voornamelijk met olieverf en zacht pas-
tel en legt zich vaak toe op abstract werk. Zijn werk is te zien in de 
hervormde kerk tot en met 31 augustus, iedere donderdag van 11.00 
tot 15.00 uur. 

Tegen lichtmast
Uitgeest - De politie heeft don-
derdag rond 15.00 uur assisten-
tie verleend bij een ongeluk  op 
de A9. 
Een 22-jarige automobilist uit 
Uitgeest raakte door nog onbe-
kende oorzaak de berm en reed 
vervolgens tegen een lichtmast 
aan. Zowel de auto als  de licht-
mast, die door de aanrijding om-
viel, raakten zwaar beschadigd. 
De bestuurder kwam er zonder 
kleerscheuren vanaf. 
 

Planten op  
rijweg gegooid
Uitgeest - Op de Populieren-
laan heeft de politie zaterdag om 
00.30 uur twee mannen aange-
houden vanwege diefstal en van-
dalisme. Het gaat om twee man-
nen uit Egmond-Binnen, respec-
tievelijke 19 en 20 jaar oud. 

Zij bleken verantwoordelijk te 
zijn voor het meenemen van 
plantenpotten uit voortuinen, die 
vervolgens op de rijweg (Popu-
lierenlaan en Middelweg) kapot 
werden gegooid. 
Tegen beide mannen is proces-
verbaal opgemaakt.  

Wie is de mooiste?
Uitgeest - Zaterdag 12 juli is de 
tweede editie van het zomereve-
nement ‘Wet & Wild’ in disco-
theek Bobs. 
Vrouwen strijden tijdens de 
tweede voorronde om een plaats 
in de finale die op zaterdag 30 
augustus plaatsvindt. Er zijn ve-
le prijzen beschikbaar gesteld 

voor de deelnemers. Opgeven 
kan nog steeds via wetandwild@
bobs.nl. 

Bobs is gedurende de zomer-
maanden omgetoverd tot een 
Griekse strand compleet met 
jacuzzi, douche, palmbomen, 
cocktailbar et cetera. 
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Vernieuwde website 
van Vucas is gereed
Castricum - Vanaf donderdag 
10 juli is het nieuwe program-
ma van de Volksuniversiteit Cas-
tricum ook op internet te vinden. 
De nieuwe website www.vucas.
nl is, evenals het geheel ver-
nieuwde programma boekje, in 
de Vucas-huiskleuren rood met 
wit en ook hier is het nieuwe lo-
go – een vliegende uil – duide-
lijk aanwezig. De site heeft een 
zeer eigentijdse vormgeving met 
boven aan de pagina duidelijke 
links naar de diverse rubrieken 
in de VUcas-Agenda 2008/2009. 
Bij het aanklikken van een link 
verschijnen in een kader alle on-
derdelen die bij de rubriek horen 
en die met de volgende klik ver-
der leiden naar het gekozen on-
derwerp. Om in te schrijven voor 
een activiteit klikt men op het 
nummer, waarna onder aan de 
pagina zich het formulier opent 
waarop men gegevens invult. Na 
verzending wordt een overschrij-
vingskaart voor de gekozen cur-

sus toegestuurd. Een compleet 
overzicht van alle Vucas-activitei-
ten met startdatum en prijs is te 
vinden onder de link Index in de 
linker kolom. Via de link Nieuws 
houdt de Volksuniversiteit Cas-
tricum belangstellenden op de 
hoogte van allerlei nieuwe ont-
wikkelingen tijdens het cursus-
jaar. Zo heeft de reiscommissie, 
die in september een culturele 
reis naar Polen heeft georgani-
seerd, plannen voor een aantal 
kortere reizen in de loop van het 
jaar. De link Algemene informa-
tie leidt naar de informatie over 
onder meer de (les)locaties, va-
kanties, inschrijvingsvoorwaar-
de en het bestuur van de Volks-
universiteit Castricum. Het Open 
Huis van de Vucas is op zaterdag 
6 september van 11.00 tot 13.00 
uur in het Vucas-kantoor, Kooi-
plein 24a, Castricum. Bij de daar 
aanwezige docenten kan men 
zich informeren over de cursus-
sen en zich hiervoor opgeven.

Vast in de lift
Castricum - Verleden week 
maandag kwamen door een 
stroomstoring in zorgcentrum  
De Boogaert twee bewoners vast 
te zitten in de lift. Door de lift op 
handbediening te zetten luk-
te het twee monteurs, die in De 
Boogaert aan het werk waren, de 
bewoners te bevrijden. De ge-
alarmeerde brandweer kon weer 
terug naar de kazerne. 

Vogel bevrijd
Castricum - Zaterdagavond 
kreeg de brandweer een ver-
zoek van de Dierenambulance 
om te assisteren bij het bevrijden 
van een kauw die vast zat in een 
boom aan de M.H. Tromplaan. Bij 
aankomst van het brandweer-
voertuig bleek dat twee brand-
weercollega’s al ter plaatse wa-
ren met een kleine hoogwerker 
die door een van hen wordt ge-
bruikt in zijn dagelijks werk. 
De klus was snel geklaard en de 
vogel werd overgedragen aan de 
Dierenambulance. 

Lekker knutse-
len in De Kern
Castricum - Elke donderdag-
ochtend tijdens de zomerva-
kantie worden er allerlei acti-
viteiten georganiseerd in De 
Kern,Overtoom 15 in Castricum.
Meedoen kost een euro Aan-
staande donderdag wordt er van 
10.00 uur tot 12.00 uur geknut-
seld. Alle kinderen van 4 tot 12 
jaar kunnen meedoen. 

Expositie Hans Goedhart

Beestenspul in Johanna’s Hof 
Bakkum - In restaurant Jo-
hann’s Hof wordt tot 1 septem-
ber een expositie gehouden met 
werk van Hans Goedhart. Im-
pressionisme, expressionisme, 
fauvisme en daaraan verwante 
stromingen in de schilderkunst 

hebben zijn bijzondere interes-
se. Hij is een ‘allesschilder’: men-
sen, landschappen, dieren, ha-
vens, allerlei uiteenlopende on-
derwerpen zijn in zijn werk terug 
te vinden. Deze expositie kreeg 
als naam ‘Beestenspul’ mee. 

St. Tropez in Club Planet 
Uitgeest - Zaterdag 12 juli ko-
men de dj’s Basti Lourenz en 
Cliff Jones Club Planet op zijn 
kop zetten tijdens Club St. Tro-
pez. Club Planet staat twee vol-
le zomermaanden in het teken 
van St. Tropez. Basti Lourenz is 
in de zomer van 2006 begon-
nen op Curacao, in zijn vrije tijd 
naast zijn werk als barman. Anno 
2008 dringt Basti Lourenz door 
tot de Nederlandse housescene. 
Cliff Jones is ooit begonnen met 
draaien als resident dj in een 
grote beachclub. Zijn passie is 
blijven steken bij house en hier 
heeft hij zich dan ook volledig 

Geld voor pontveren
Castricum - Bij het eiland De 
Woude in het Alkmaardermeer 
wordt  een nieuw veerkantoor 
met wachtruimte gerealiseerd.
De provincie investeert dit jaar 
verder ruim 400.000 euro in de 
pontveren in Noord-Holland. 
Het gaat om een eenmalige sub-
sidie om een aantal autoveren en 
fiets/voetveren in de provincie in 

stand te houden. Rijk en provin-
cie hebben in totaal 75% van het 
geld beschikbaar gesteld. 
De betrokken gemeenten leggen 
zelf nog 25% bij. 
In 2007 is al geld beschikbaar 
gesteld voor het pontveer Cas-
tricum-Akersloot, omdat deze op 
korte termijn vervangen moest 
worden. 

Brandstichter 
aangehouden
Uitgeest - De politie heeft ver-
leden week dinsdag omstreeks 
21.45 uur een 16-jarige Uit-
geester aangehouden. De jon-
gen wordt er van verdacht een 
brandje te hebben  gesticht in de 
Marquettelaan. De brandstich-
ter kan een taakstraf van Bureau  
Halt tegemoet zien.  

Jongerenuitwisseling tussen Ro-
de Kruis en Rode Halve Maan
Castricum -  Het Nederlandse 
Rode Kruis uit deze regio heeft 
dit jaar de kans om een heel bij-
zonder project uit te voeren: een 
jongerenuitwisseling met Kyr-
gyzstan. 
Dit land behoorde tot de voor-
malige Sovjet-Unie. Maar na de 
onafhankelijkheid in 1991 werd 
het voor de gewone burger al-
leen maar moeilijker. Vroegere 
overheidssteun viel weg en voor-
al ouderen zonder kinderen kre-
gen het heel zwaar. Dit was en 
is een van de aandachtspunten 
van de Rode Halve Maanvereni-
ging in Naryn, Kyrgyzstan. Naast 
diverse andere projecten hebben 
de plaatselijke vrijwilligers een 
bejaardentehuis opgezet, dat op 
dit moment onderdak biedt aan 
twaalf ouderen. Dit kon gerea-
liseerd worden met financiële 
steun van het Nederlandse Rode 
Kruis, onder meer van de afde-
lingen van deze regio, verenigd 
in het district Noord-Kennemer-
land. 
Maar hun steun is eindig. Het is 

de bedoeling dat de Rode Hal-
ve Maanvereniging in Naryn in 
de toekomst financieel onaf-
hankelijk kan functioneren. Hoe 
men daarvoor fondsen kan wer-
ven willen de jongeren, die van 
5 tot 19 juli ons land bezoeken, 
hier van het Nederlandse Ro-
de Kruis leren. Het Rode Kruis 
wil laten zien dat er met de ver-
koop van tweedehands artikelen 
en giften van ondernemers geld 
ingezameld kan worden. 
Daarvoor hebben zij op 11 ju-
li een kraam op de braderie 
op camping Bakkum gehuurd. 
Naast de verkoop van diverse 
artikelen kan men ook een gok-
je wagen bij de levende fruitma-
chine, het krasvel of voor de kin-
deren de grabbelton. En dit alles 
voor het goede doel! Er is ook fo-
to- en informatiemateriaal over 
Kyrgyzstan en belangstellenden 
kunnen er kennis maken met de 
gasten. 
De braderie is op vrijdag 11 ju-
li tussen 11.00 en 17.00 uur op 
camping Bakkum, Zeeweg 13.

Kabouters kleuren het bos
Castricum - Het was een kleur-
rijk schouwspel in het bos rond 

Bezoekerscentrum De Hoep vo-
rige week dinsdag. Vierentwin-
tig kabouters met rode puntmuts 
volgden de spannende Kabou-
ter Pimtocht in het kader van de 
Jeugdvakantiecocktail. De va-
kantiecocktail biedt in de vakan-
tie vijf weken lang activiteiten 
voor kinderen in de leeftijd van 
vier tot en met twaalf jaar. Infor-
matie: Stichting Welzijn Castri-
cum telefoon 0251-656562.

en met succes op gericht. Zijn 
draaistijl is te omschrijven als 
electro house, groovy en pum-
ping house met een tikkeltje la-
tin. 
Club Planet is geopend van1.00 
tot 5.00 uur. 

Bezoektijden 
MCA gewijzigd
Alkmaar - Om de patiënt meer 
rust te gunnen tijdens het avond-
eten, worden de bezoekuren van  
Medisch Centrum Alkmaar aan-
gepast. Vanaf 1 juli zijn bezoe-
kers welkom van 15.30 tot 17.00 
uur en van 18.00 tot 19.30 uur. 
Ook wordt er een extra bezoek-
uur ingesteld op zaterdag en 
zondag: van 10.30 tot 11.30 uur. 
Het gaat om een proef die loopt 
tot het einde van het jaar. Voor 
een aantal afdelingen gelden af-
wijkende bezoektijden, zoals on-
der andere de intensive care en 
de kinderkliniek. 
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Bakkum in top drie drukste stranden Noord-Holland  

CRB Strandlopers laatste 
vrijwillige reddingsbrigade 

Bakkum - Als de nood hoog 
is, staan de vrijwilligers van de 
Castricumse Reddingsbrigade 
De Strandlopers (CRB) klaar op 
het strand van Bakkum. Elk zo-
merseizoen weer en niet altijd 
zonder gevaar. Daarnaast wor-
den gratis diensten verleend aan 
de strandbezoekers. Het opspo-
ren van vermiste kinderen bij-
voorbeeld, slachtoffers vervoe-
ren naar de EHBO-post of een 
gereedstaande ambulance. Of 
extra hulpverleners vervoeren 
naar de plaats des onheil.
“Zoals na het kampvuurdrama 
op het strand in juni 2006, waar-
bij een steekvlam ontstond toen 
er wasbenzine op het kamp-
vuur werd gegooid”, vertelt be-
stuurslid Paul van Veen. “Hier-
bij raakten drie leerlingen ern-
stig gewond. Toen de hulpver-
lening goed op gang was geko-
men, hebben wij ons vooral in-
gezet om de andere kinderen op 
te vangen. En vorig jaar kwam 
een catamaran in serieuze pro-
blemen en zonder ons had dat 
wel eens een stuk minder suc-
cesvol kunnen aflopen. Maar 
onze taak bestaat voorname-
lijk uit het voorkomen van onge-
lukken.” Het aantal actieve hulp-
verleningen ligt momenteel rond 
de 230 per jaar. Er wordt daar-
bij intensief samengewerkt met 
de EHBO, politie en ambulan-
cedienst en de reddingsbrigade 
van buurtgemeenten. 
Bij aankomst op het strand wor-
den bezoekers met vlagsignalen 
gewezen op mogelijke gevaren. 
Een andere wijze is preventie 
met behulp van patrouilles met 
het strandvoertuig, met boten of 
een looppatrouille. “Het patrouil-
leren met een boot is de meest 
voorkomende patrouille. Op een 
zonnige dag laten we verschil-
lende boten te water om langs 
de kust te patrouilleren. De boot 
trekt dan een denkbeeldige lijn 
voor zwemmers. Mensen die 
verder gaan worden terug naar 
de kant verwezen. Dezelfde bo-

ten worden tijdens de patrouille 
opgeroepen worden om eerste 
hulp te verlenen. Vaak gaat dan 
ook iemand van de EHBO mee. 
Tijdens de patrouilles worden 
natuurlijk ook de watersporters 
in de gaten gehouden.” Ook het 
strandvoertuig wordt gebruikt 
voor patrouilles. Sommige plaat-
sen in het water krijgen extra be-
waking. “Ter plaatse van een zo-
genaamde mui kan gemakke-
lijk een sterke zeewaarts gerich-
te stroming ontstaan. Bij extreme 
stromingen worden deze stuk-
ken op het strand dan afgezet 
met borden en markeringslint.” 
Voorlichting geven is een andere 
taak, want niet iedereen is zich 
bewust van de gevaren van de 
zee. “Zo doen wij jaarlijks mee 
aan de jeugdvakantiecocktail en 
we geven voorlichting op scho-
len, zoals laatst nog op het Clu-
sius College.”
De reddingsbrigade biedt de vrij-
willigers een goede opleiding en 

training. ‘s Winters in het zwem-
bad en ‘s zomers op het strand. 
Wekelijks worden reddingstech-
nieken en materiaalkennis be-
oefend. Daarnaast moet het ma-
terieel worden onderhouden. 
“Naast de opleiding en training, 
volgen wij allerlei ondersteunen-
de opleidingen zoals EHBO, re-
animatie en AED cursussen, op-
leidingen voor nieuw materieel 
en communicatiemiddelen zo-
als het hulpverleningsnetwerk 
C2000. Er is een steeds nauwe 
samenwerking tussen de centra-
le meldkamer via 112 en de red-
dingbrigade.” 
Dit jaar bestaat de reddingsbri-
gade zestig jaar. De geschiede-
nis loopt terug tot voor de oor-
log toen er op informele basis al 
sprake was van hulpverlening op 
het strand. Paul: “Onderbroken 
door de oorlog, het strand was 
toen spergebied, werd in 1948 
door een groepje zwemliefheb-
bers een georganiseerde red-

dingsbrigade opgericht. Een ou-
de bloembollenkeet deed dienst 
als strandpost. In 1952 spoelde 
er een sloep aan op het strand 
die door de strandvonderij be-
schikbaar werd gesteld als red-
dingsboot. Na een bestuurscri-
sis in 1962, die ontstond doordat 
de nieuwe buitenboordmotor al 
na een half uur in zee verdween, 
kwam er een nieuwe voorzitter. 
Deze wist bij de gemeente geld 
los te peuteren. In 1973 kreeg 
Castricum een eigen zwembad 
en werden de ritjes naar het 
zwembad van Alkmaar overbo-
dig. Een storm in 1980 gooide 
roet in het eten door bijna de ge-
hele strandpost met inventaris te 
verzwelgen. Een dieptepunt voor 
de vereniging. Het gemeentebe-
stuur stak een helpende hand 
toe en er kwamen voor het eerst 
afspraken waarbij de gemeente 
voorzag in huisvesting en aan-
schaf van reddingsmaterieel. In 
2002 werd een nieuw onderko-
men in gebruik genomen.” 
Gegevens van de Rijkspolitie la-

ten zien dat het strand van Bak-
kum inmiddels het derde strand 
van Noord-Holland is als het 
gaat om bezoekersdichtheid. “En 
wij zijn de laatste reddingsbriga-
de langs de Nederlandse kust 
waar nog uitsluitend met vrij-
willigers wordt gewerkt en dat is 
in deze tijd best iets om trots op 
te zijn”, besluit Paul. De jaarlijk-
se informatiefolder die de inwo-
ners van de gemeente Castricum 
ontvangen is onderweg. Met de-
ze folder worden inwoners attent 
gemaakt op de gevaren van de 
zee die, ook tijdens een mooie 
stranddag op de loer liggen. Er 
staat bovendien een hoop nutti-
ge informatie in en er is een ac-
ceptgiro aan bevestigd. Want 
zonder donaties kan de red-
dingbrigade het strand niet vei-
lig houden. 
Wie geen folder heeft ontvan-
gen, kan een exemplaar aan-
vragen bij de reddingsbrigade 
of een gift overmaken op girore-
kening 295730 t.n.v. Castricumse 
Reddingbrigade. 

Piraten op het strand 
Bakkum - De Strandbibliotheek  
organiseert op zondag 20 juli een 
piratenfeest voor kinderen van 5 
tot en met 8 jaar. In de strand-
bibliotheek naast de reddings-
brigade en de EHBO, gaat het 
spektakel vanaf 11.00 uur van 
start. Kinderen die mee willen 
doen kunnen zich opgeven bij de 
Strandbibliotheek of de gewone 
bibliotheek aan de Geesterduin-
weg 1 te Castricum. De toegang 
is gratis. 
Als de schat gevonden is kunnen 
de piraten om 12.30 uur weer te-

rug naar hun schip. Het piraten-
feest wordt nog een tweede keer 
gevierd op zondag 17 augustus 
van 11.00 – 12.30 uur.
Theaterspektakel Karavaan doet 
de strandbibliotheek aan op 
woensdag 16 juli van 15.00 tot 
17.00 uur. Wat de Karavaan gaan 
laten zien is nog een verrassing.
Kinderen kunnen zaterdag ga-
men. Met de Wii kan iedereen uit 
de voeten. Zaterdag 19 juli vanaf 
11.00 uur staat de Mario Kart op 
het programma. Voor iedereen 
van zeven jaar en ouder.

Milieucontrole
Castricum - Samen met de Mi-
lieudienst Regio Alkmaar heeft 
de politie verleden week dins-
dag een onderzoek ingesteld op 
een bedrijfsterrein aan de Bever-
wijkerstraatweg. Het terrein was 

een rommeltje. Zo waren onder-
meer afvalstoffen, olievaten en 
gasflessen niet op de juiste ma-
nier opgeslagen. Tegen de eige-
naar wordt door de politie pro-
ces-verbaal opgemaakt wegens 
overtreding van de wet Milieu-
beheer. 

Te snel op Boekel
Akersloot – Verleden week 
dinsdag waren bij een snelheids-
controle in de avonduren opval-
lend veel overtreders op de Boe-

kel. Van de 785 passanten reden 
er maar liefst 169 sneller dan de 
toegestane 50 km/u. De hoogst 
gemeten snelheid was 85 en de 
overtredingen werden fotogra-
fisch vastgelegd.  
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Van Riet herovert de leiding 

Castricum - Met een vierde en 
een tweede plaats op het TT-cir-
cuit van Assen heeft de Castri-
cumse coureur Pim van Riet goe-
de zaken gedaan in zijn jacht op 
de Dunlop SportMaxx Clio Cup 
trofee. Ook al omdat zijn groot-
ste rivaal Paul Vahstal er in de 
eerste race een rommeltje van 
maakte heeft Van Riet zijn oor-
spronkelijke achterstand op die 
rijder weten om te buigen in een 
twaalf punten voorsprong. 

Pim van Riet rijdt al 18 jaar lang 
in diverse fascinerende Renault 
merkenraces maar zag vaak ge-
noeg het kampioenschap op het 
laatste moment uit zijn vingers 
glippen. Dit jaar moet daar ver-
andering in komen en met die 
overtuiging gaat hij de strijd op 
een andere wijze aan. Het komt 
er op neer ervoor te zorgen dat 
je altijd in de punten rijdt en 
daarom soms genoegen moet 
nemen met een wat mindere 

klassering. Een goed resultaat in 
de kwalificatietraining is daarbij 
wel heel belangrijk. 

Op het TT-circuit van Assen nam 
de Castricummer met de pole-
positie meteen het heft stevig in 
handen. Maar voor de start van 
de eerste race worden de eerste 
acht in omgekeerde volgorde op 
de grid geplaatst. Vanaf de daar-
uit volgende achtste plaats ging 
Van Riet de strijd tactisch aan. 
Hoewel hij net als iedere ande-
re coureur zich graag naar vo-
ren vecht nam hij nu genoegen 
met een plaatsje in de wachtka-
mer en dat betaalde zich dubbel 
en dwars uit.

In de allerlaatste ronde meende 
lijstaanvoerder Paul Vahstal vlak 
voor de finish met een schier on-
mogelijke manoeuvre Robert 
van den Berg te passeren maar 
reed hem daarbij van de baan. 
Van den Berg counterde prompt 

waarbij beide Clio’s elkaar een 
aantal keren raakten. 
“Ik reed er vlak achter en zat 
dus op de eerste rang. Plotseling 
stak Vahstal vlak voor me haaks 
de baan over. Ik remde uit volle 
kracht en miste zijn auto op een 
haar. Terwijl Vahstal heftig in de 
vangrail klapte werd ik nog door 
Sandra van der Sloot en Michael 
Bleekemolen gepasseerd. Dat 
geintje kostte me dus twee plaat-
sen maar ik had wel mooi dertien 
punten in de knip en Vahstal nul. 
Op die manier word je uiteinde-
lijk toch kampioen”.

In de tweede race mocht Van 
Riet dus vanaf pole starten maar 
hij was niet helemaal scherp ge-
noeg. “Je rijdt de eerste race ’s 
ochtends om tien uur en de 
tweede pas om kwart over vijf. 
Ik word van dat lange rondhan-
gen gewoon ontzettend duf, van-
daar. Er kwam nog eens bij dat 
ik gloednieuwe voorbanden had 
gemonteerd en dat was een ver-
keerde keuze. Het duurt wel vijf 
ronden voordat die op dat glad-
de asfalt grip krijgen. Ik schoot 
dan ook een paar keer rechtdoor 
waardoor ik na Sandra van der 
Sloot ook Robert van den Berg 
voorbij zag komen. Daar werd ik 
zo giftig door dat ik daarna een 
geweldige race heb gereden. Zo 
haalde ik Robert in de beruch-
te Ramshoek bocht buitenom in. 
En dat met een snelheid van dik 
tweehonderd. Zoiets hadden ze 
nog nooit gezien, zeiden ze. Het 
werd dan ook prompt uitgeroe-
pen tot de passeerbeweging van 
het weekend. Jammer dat Sandra 
toen al buiten bereik was maar ik 
heb toch hele goede zaken ge-
daan. Ik sta nu weer op kop, met 
Sandra achter me, in plaats van 
Vahstal. Alleen is de weg naar de 
titel nog wel erg lang…”

Arjan de Zeeuw voetbalt 
volgend seizoen bij ADO’20
Heemskerk - De geboren Cas-
tricummer Arjan de Zeeuw komt 
aankomend seizoen de selectie 
van ADO’20 versterken. Na vier 
jaar betaald voetbal bij Telstar 
vertrok de Castricummer in 1995 
naar Engeland. Nu, na een perio-
de van dertien seizoenen op En-
gelse bodem, vindt de Zeeuw het 
genoeg. 
Hij verhuisde enkele weken ge-
leden met zijn gezin naar zijn 
nieuwe woning in Limmen. 
Dat De Zeeuw door zijn nieu-
we club en zijn medespelers ge-
zien wordt als een welkome ver-
sterking mag duidelijk zijn. De 
Zeeuw neemt een berg ervaring 
mee naar sportpark de Vlotter. 
De dertien seizoenen op Engel-
se bodem, bij clubs als Barnsley, 
Wigan Athletic, Portsmouth en 
Coventry City zijn voor De Zeeuw 

zeer succesvol verlopen. Hoog-
tepunten uit die periode waren 
een toptijd bij Portsmouth en de 
promoties met zijn clubs Wigan 
Athletic en Barnsley naar de Pre-
mier League. Het feit dat hij bij 
de Engelse club Wigan Athletic 
tot speler van de eeuw werd ver-
kozen zegt daarnaast voldoende 
over de verdediger. 
Of hij ook bij ADO in de verdedi-
ging zal voetballen is nog maar 
zeer de vraag. De nieuwe trainer 
van ADO, Dick–Jan Ente, meent 
dat De Zeeuw zeker ook op an-
dere posities zeer goed te ge-
bruiken zal zijn. De Zeeuw  is on-
danks zijn 38 jaar nog topfit en 
verwacht dan ook de komende 
jaren zijn steentje bij te kunnen 
dragen aan de verdere sportieve 
groei bij de Heemskerkse hoofd-
klasser. 

Tafeltennis in de vakantie
Castricum - In Castricum kun-
nen kinderen van 8 tot en met 
12 jaar dit jaar terecht voor een 
stoer partijtje tafeltennis op don-
derdag 17 juli van 14.00 tot 17.00 
uur bij de Tafeltennisvereniging 
Castricum. 
Op het programma staan: te-
gen een echte robot spelen, het 
spannende spel ‘Rond de tafel’ 

en een heus toernooi met prij-
zen. 
Ook als kinderen nog niet eer-
der gespeeld hebben kan mee-
gedaan worden. De kosten be-
dragen 2,50 euro.
Opgave: Stichting Welzijn Cas-
tricum, Opbouwwerk, Geester-
duinweg 5 in Castricum, telefoon 
0251-656562. 

Rugbyclub bestaat 1 september 40 jaar

CAS RC pakt flink 
uit met een jubileum
Castricum - Dit jaar bestaat de 
Castricumse Rugby Club 40 jaar. 
Dit jubileum zal men niet on-
opgemerkt voorbij laten gaan. 
Door het bestuur is een jubile-
umcommissie in het leven ge-
roepen die de organisatie van 
dit feest op zich heeft genomen. 
Een groep vrijwilligers is afgelo-
pen september al begonnen met 
de voorbereidingen van de fes-
tiviteiten die gedurende het ge-
hele jaar plaatsvinden met als 
hoogtepunt een feestweek eind 
augustus. Op 1 januari werd tij-

dens de rust van Oud tegen Jong 
het Mats Marcker Sr. laantje ge-
opend door mevrouw Marcker 
en daarmee werd ook het start-
sein gegeven van dit jubileum-
jaar.  Wat niemand zal zijn ont-
gaan is de fotopoort voor de tri-
bune waarop verscheidene Cas 
generaties te bewonderen zijn. 
Tijdens de feestweek zullen er 
op het gehele Mats Marcker Sr. 
laantje van dit soort actiefoto’s 
te bewonderen zijn. De lange 
brainstormsessies van de jubile-
umcommissie hebben uiteinde-

lijk een spetterend programma 
voor zowel jong als oud opge-
leverd. Internationale rugbyster-
ren van weleer zullen naar Cas-
tricum komen en ook toekomsti-
ge toppers zullen hun kunsten 
gaan vertonen op Wouterland. 
Een heus dance spektakel zal 
gehouden worden en natuurlijk 
mag een echte reünie niet ont-
breken gevolgd door een feest 
met topformatie Amstel Live! 
Voor meer informatie en/of in-
schrijven zie www.40jaarcasrc.nl 
via de link op www.casrc.nl.

Geen krant ontvangen?
Bel 0251-674433

Varen met Sans Souci
Castricum - Afgelopen zater-
dag vaarde een vrolijk gezel-
schap over het Uitgeestermeer. 
De zon scheen volop en ieder-
een aan boord genoot. Het ge-
zelschap bestond uit de deelne-
mers van de ‘open eettafel’ van 
Sans Souci, de gastvrouwen die 
daar wekelijks de tafels dekken 
en het eten serveren, de koks en 
de dames van de administratie 
van Sans Souci .
Eén van de deelnemers, de heer 
De Smidt uit de Julianastraat is 
enorm opgetogen over dit pro-
ject. Hij vindt het heerlijk om 
drie keer per week in Sans Sou-
ci te kunnen eten en dat nu al 

twee jaar dat hij het plan opvat-
te om dit gezelschap te trakteren 
op deze boottocht. Hij wilde ook 
graag iets terug doen naar alle 
gastvrouwen die wekelijks vrij-
willig daar aanwezig zijn.
Een geweldig idee want wat is 
er leuker dan een dagje uitgaan 
met elkaar. Ook de ‘heren 17’ 
waren aanwezig en zongen bo-
venop het dek terwijl iedereen 
zat te genieten. 
Het open eettafel project is op-
gezet in samenwerking met 
Stichting Welzijn Castricum. Voor 
meer informatie over de open 
eettafel kan men bellen met tel. 
660093.
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Serie inbraken opgelost
Regio - Een team van de Boven-
regionale Recherche Noordwest 
en Midden Nederland heeft met 
de aanhouding van een 37-jarige 
Roemeen een serie van zeker 60 
inbraken in woningen in tal van 
plaatsen in Noord- en Zuid Hol-
land opgelost. In Castricum heeft 
de man twee keer toegeslagen. 
Hij maakte er een gewoonte van 
om gaatjes te boren in kozijnen 
om op die wijze ramen en deuren 
van woningen te openen. Daarbij 
maakte hij geld, flatscreens, lap-
tops, digitale camera’s, bankpas-
sen en zes auto’s buit. 
Daarnaast heeft hij zich schuldig 
gemaakt aan skimmen, het ma-
nipuleren van geld- en betaalau-
tomaten. De verdachte werd op 
heterdaad betrapt en met een 
34-jarige landgenoot aangehou-
den.
De politie is het onderzoek begin 
april gestart nadat duidelijk werd 
dat regelmatig werd ingebroken 
in woningen in Noord-en Zuid 
Holland. Uit de door de politie 
aangetroffen sporen kon worden 
opgemaakt dat steeds dezelf-
de inbreker actief was, soms sa-
men met anderen. Korte tijd later 
kwam de 37-jarige man als ver-
dachte in beeld. 

Hij is enige tijd in de gaten ge-
houden om bewijs tegen hem te 
verzamelen. Hierbij werd duide-
lijk dat de man zich ook bezig 
hield met skimming. Hij heeft ze-
ker drie keer een automaat ge-
manipuleerd. Uiteindelijk werd 
de man in Purmerend op heter-
daad betrapt bij het skimmen 
van een betaalautomaat bij een 
bank. Hij en zijn mededader wer-

den aangehouden en ingesloten. 
Later zijn nog twee Roemenen 
van 18 en 37 jaar aangehouden. 
Zij worden verdacht van betrok-
kenheid bij het skimmen.
De 37-jarige man weigert bij ver-
horen elke medewerking. Hij is 
al eerder voor inbraken in aanra-
king gekomen met politie in Ne-
derland en door justitie hiervoor 
veroordeeld. De tweede aange-
houden verdachte is eerder in 
het buitenland veroordeeld voor 
diefstallen. De politie heeft voor 
62 inbraken voldoende bewijs 
verzameld. Een aantal andere in-
braken worden nog nader on-
derzocht. 
De auto van de 37-jarige hoofd-
verdachte is in beslag genomen. 
In de auto is skimapparatuur en 
een aantal vervalste bankpassen 
aangetroffen. Verder heeft de po-
litie in zijn woning in Amsterdam 
een flinke hoeveelheid gestolen 
goederen aangetroffen. Het gaat 
om schilderijen, digitale came-
ra’s, laptops, flatscreens en een 
muntenverzameling. Ook hier 
werd skimapparatuur aangetrof-
fen en een tas met inbrekersge-
reedschappen voor de wonin-
ginbraken. Alles is in beslag ge-
nomen. De goederen worden te-
rugbezorgd bij de eigenaren. 
De Bovenregionale Recherche 
Noordwest & Midden Nederland 
is een samenwerkingsverband 
van de politieregio’s Noord-Hol-
land Noord, Zaanstreek-Water-
land, Kennemerland, Utrecht én 
de Koninklijke Marechaussee, 
district Schiphol, en is beheers-
matig ondergebracht bij de divi-
sie regionale recherche van de 
politieregio Kennemerland. 

Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:

Het Rode Kruis Limmen zoekt een in Limmen woonachtige vrijwil-
liger voor de begeleiding van de telefooncirkel in Limmen. Deel-
nemers bellen elkaar elke dag op een vaste tijd. Deelnemers doen 
mee aan de telefooncirkel omdat ze dan weten dat ze elke dag op 
een vast tijdstip gebeld worden en dat stelt ze gerust. De cirkel wordt 
gestart door een vrijwilliger, de begeleidster. Nadat men elkaar in 
een bepaalde volgorde heeft gebeld en de laatste deelnemer dezelf-
de begeleidster weer heeft gesproken is de cirkel rond.  Neemt een 
van de deelnemers de telefoon niet op dan geeft men dit door aan de 
begeleidster, zodat die de nodige maatregelen kan treffen.
Tijdsinvestering is om de twee weken van maandag tot en met don-
derdag of van vrijdag tot en met zondag een half uur van 8.30 tot 9.00 
uur en aanwezig zijn. 
Het Rode Kruis Castricum is op dit moment op zoek naar nieuwe 
bestuursleden, waaronder een penningmeester. De penningmees-
ter heeft diverse werkzaamheden zoals het doen van betalingen/ont-
vangsten van de afdeling, het beheer van twee bankrekeningen en 
twee spaarrekeningen, het bijhouden van de financiële administratie 
en de  boekhouding (Exact-on-Line), inclusief de jaarverslaglegging.  
Dit werk zal ongeveer drie uur per week in beslag nemen.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil 
doen kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 
in Castricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Het telefoon-
nummer is 0251-656562. De centrale is ook te vinden op www.wel-
zijncastricum.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Politie pakt Roemeen op

Programma 
Discovery
Castricum - Tiener- en jonge-
rencentrum Discovery heeft vrij-
dag 11 juli snack-attack in com-
binatie met een klusjesdag. Al-
lerlei kleine klussen zullen ge-
daan worden en rond 19.00 uur 
zullen de harde werkers be-
loond worden met een voedza-
me snack! 
Op zaterdag 12 juli is er kook-
festijn en disc-café. Kookfes-
tijn start om 17.00 uur en van-
af 19.00 uur kan men genieten 
van een maaltijd! De kosten be-
dragen slechts 1,50 euro. Tijdens 
het Café zorgen de huis-dj’s voor 
de nodige beats en staat er weer 
een knabbeltje op de bar. Disco-
very-Café zal om 00.00 uur slui-
ten en de entree is gratis. Deze 
avond is bestemd voor de 14 t/
m 20-jarigen. 
Dinsdag- en donderdagmiddag 
is er een algemene inloop voor 
iedereen van 12 t/m 20 jaar. De 
inlopen starten om 14.00 uur en 
eindigen om 17.00 uur.
Op de woensdag is Discovery ‘s 
middags  geopend voor de jeugd 
van 8 t/m 12 jaar.Deze week staat 
de Vakantiecocktail centraal. 
Voor de vakantiecocktail hebben 
kinderen zich in kunnen schrij-
ven bij stichting welzijn Castri-
cum. Discovery organiseert een 
Gamemiddag voor de Vakantie-
cocktail. Natuurlijk kan men ook 
‘gewoon’ langs komen.
Woensdagavond is Discovery 
van 20.00 uur tot 23.00 uur ge-
opend met Music Night! Deze 
week staat deze avond in het te-
ken van de Engelse band UB40. 
Op donderdagavond is er tussen 
20.00 uur en 22.00 uur!
Discovery is te vinden aan de 
Dorpsstraat 2a in Castricum, tel: 
0251-675302, e-mail: jongeren-
werkcastricum@planet.nl. 

Simon Aardenburg in 
de 100 van Castricum
Castricum - Simon Aardenburg (32 jaar) werkte tien jaar lang als 
boswachter in het duingebied bij Castricum. Samen met zijn vrouw 
en drie kinderen emigreert hij dezer dagen naar Zweden. Interviewer 
Sander Egas gaat met hem in gesprek in het programma ’de 100 van 
Castricum’. Het interview met Simon Aardenburg wordt uitgezonden 
op donderdag 10 juli tussen 21.00 en 22.00 uur en herhaald op zon-
dag 13 juli tussen 12.00 en 13.00 uur op Radio Castricum 105. (foto: 
Combi Loek Anderson).

Bestuurlijke fusie GGZ NHN 
en GGZ-centrum Westfriesland
Regio - De raden van bestuur 
van GGZ Noord-Holland-Noord 
en GGZ-centrum Westfriesland 
hebben een eerste stap gezet in 
de richting van een bestuurlijke 
fusie. De twee organisaties voor 
geestelijke gezondheidzorg wil-
len dit per 1 januari 2009 realise-
ren. Binnenkort wordt een inten-
tieverklaring tot fusie voorgelegd 
aan de ondernemingsraden, de 
(centrale) cliëntenraden en de 
raden van toezicht van beide or-
ganisaties. 
Bij de bestuurlijke fusie wordt 
door beide instellingen een nieu-
we holdingstichting opgericht, 
waaronder de bestaande orga-
nisaties relatief zelfstandig blij-
ven bestaan. De voorgenomen 
fusie komt voort uit de overtui-
ging van beide organisaties dat 
zij elkaar aanvullen en dat een 
samenwerking leidt tot kwali-
teitsverbetering in de zorgverle-
ning en een completer aanbod 

voor cliënten. De regio’s West-
Friesland, Noord-Kennemerland 
en Kop van Noord-Holland ver-
tonen veel overeenkomsten. De 
visie op geestelijke gezondheid-
zorg en de wijze waarop het aan-
bod georganiseerd moet worden, 
vullen elkaar aan. 
Daarnaast is de psychische en 
psychiatrische problematiek in 
beide werkgebieden in grote lij-
nen gelijk. 
GGZ Noord-Holland-Noord en 
GGZ-centrum Westfriesland zijn 
organisaties die hulp verlenen 
aan mensen met ernstige psy-
chiatrische en psychische pro-
blemen. Daarnaast biedt het on-
dersteuning voor naastbetrokke-
nen van cliënten. Het aanbod is 
zeer divers: van kortdurende be-
handeling tot langdurige bege-
leiding, van thuishulp tot opna-
me in een kliniek en van een the-
rapeutisch gesprek tot dagactivi-
teiten.

Schaapskudde te-
rug in de duinen
Castricum - Op zondag 20 juli 
keert de schaapskudde weer te-
rug in het Noordhollands Duin-
reservaat. In tegenstelling tot 
voorgaande jaren vertrekt de 
kudde met de herder en de hon-
den vanaf gasterij de Kruisberg. 
Om 9.30 uur vertellen de bos-
wachter en de herder over het 
hoe en waarom van de schaaps-
kudde in de duinen. De kinderen 
van zorgcentrum De Harteheem 
geven om 10.00 uur het start-
schot en daarna gaat de kudde 
op pad en iedereen mag mee! 
Via het Watervlak gaat de kudde 
naar het zeeduin.
Om 9.30 uur vertellen de bos-
wachter van PWN  en de her-
der van Crosshill natuurbeheer 
waarom PWN de zeeduinen laat 
begrazen met schapen en waar-
om gekozen is voor het ras Scot-
tish Blackface. Deze schaaps-
kudde is uniek in Noord-Holland 
en in de Nederlandse duinen. V
an 20 juli tot 10 augustus ver-
trekt de kudde dagelijks vanaf 
de Kruisberg. 
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WNF-Ranger Photo Award 
Jonge natuurfotografen gezocht! 
Regio - In samenwerking met 
het Museon organiseert de 
jeugdclub van het Wereld Na-
tuur Fonds (WNF) de WNF-Ran-
ger Photo Award 2008. Deze fo-
towedstrijd daagt kinderen tot en 
met 15 jaar uit om vóór 15 okto-
ber hun mooiste natuurfoto in te 
sturen. De hoofdprijs is de WNF-
Ranger Photo Award 2008 en 
een fotocamera van Canon. De 
veertig beste inzendingen wor-
den tentoongesteld in het Muse-
on in Den Haag.

De WNF-Ranger Photo Award 
2008 wordt dit jaar voor de acht-
ste keer georganiseerd. Vorig 
jaar ontvingen de WNF-Ranger-
club en het Museon ongeveer 
3.700 foto’s. Ook dit jaar ver-
wachten de organisatoren weer 
veel mooie en bijzondere natuur-
foto’s. Op de foto mag een na-
tuurlandschap of een wild dier 
(geen huisdier) staan. 
Klimaat- of energiegerelateerde 
foto’s van bijvoorbeeld bijzon-
dere weersomstandigheden of 
luchten zijn ook toegestaan. Kin-
deren kunnen hun foto uploa-
den via de site www.rangerclub.
nl/photoaward. Na het uploaden 
kunnen zij hun foto als e-card 
naar familie en vrienden sturen. 
Een deskundige jury nomineert 

uit alle inzendingen de veer-
tig mooiste natuurfoto’s en be-
slist welke jonge fotograaf zich 
de winnaar mag noemen van de 
WNF-Ranger Photo Award 2008. 
De genomineerde foto’s worden 
van 13 december tot en met 8 
maart tentoongesteld in het Mu-
seon in Den Haag. Op de ope-
ningsdag vindt de prijsuitreiking 
plaatst en opent de winnaar sa-
men met Lieke van Lexmond, be-
kend van de soap ‘Goede Tijden, 
Slechte Tijden’, de expositie. Zij 
zal ook de prijsuitreiking presen-
teren. 

De winnaar van de tweede prijs 
krijgt een Nintendo DS. De der-
de prijs is een spellenpakket. 
Ook kunnen kinderen kans ma-
ken op de Publieksprijs. De veer-
tig genomineerde foto’s wor-
den in november op de website 
geplaatst. Bezoekers aan de si-
te kunnen gedurende een aan-
tal weken stemmen op hun fa-
voriet. De maker van de foto met 
de meeste stemmen wint de Pu-
blieksprijs en gaat naar huis met 
een Nintendo Wii. 
De spelregels en meer informa-
tie over de WNF-Ranger Photo 
Award 2008 staan op www.ran-
gerclub.nl/photoaward en www.
museon.nl. 

Een intiem concert vol passie
La Luna bij Zomer op het Plein
Alkmaar - Zaterdag 12 juli om 
20.30 uur speelt La Luna voor het 
Alkmaarse publiek haar meesle-
pende repertoire. Voorheen al-
leen te zien bij intieme huiska-
merconcerten, nu als grote act 
op het Canadaplein.
Dit Alkmaarse muziekgezel-
schap won op 29 mei de Rabo-
bank Cultuurprijs 2008. De mu-
ziek van La Luna is een non-con-
ceptuele mix van eigen compo-
sities en bewerkingen van be-
staand materiaal. La Luna heeft 
een meeslepend repertoire dat 
reikt van chansons tot fado’s en 
jazzy songs. Fragiele liedjes, af-
gewisseld met passie en vuur.
De groep bestaat uit Hèlen Bot-
man (zang), Ton Nieuwenhuizen 
(contrabas/composities), Rob 
Stoop (piano & accordeon), An-
dré van der Hoff (saxofoons & 
dwarsfluit) en Andries Eleveld 
(drums & percussie). Vijf gedre-
ven muzikanten die hun sporen 
verdienden op de Nederlandse 
theaterpodia met bijvoorbeeld 
Mathilde Santing, Brigitte Kaan-
dorp, Marcel de Groot, Nuhr, Erik 
van Muiswinkel en Lebbis en 
Jansen.
In La Luna hebben de muzikan-
ten hun bestemming gevonden. 
De afgelopen twee jaar oogst-
te de groep in heel Nederland 
succes met intieme, akoesti-
sche thuisconcerten tijdens en 
rond volle maan. Optredens vin-
den plaats bij ‘hosts’: particulie-
ren die hun hart en huis open-
stellen voor de magie van La Lu-

na en daarbij bekende en onbe-
kende gasten ontvangen. Weg 
uit de intieme huiskamersfeer zal 
de groep nu het publiek op het 
Canadaplein proberen te ver-
overen. De VolleMaan-concer-
ten resulteren in 2007 in de cd 
Hologram, waarop liedjes uit al-
le windstreken zijn te horen, af-
gewisseld met eigen composi-
ties. Hologram leidt tot lovende 
kritieken in de pers en La Luna 
is regelmatig te horen op de na-
tionale radio. Optredens op Oe-
rol en De Parade volgen, waar-
na La Luna zich in de winter richt 
op een serie kerkconcerten on-
der de noemer WinterMaan. De-
ze optredens vormen de basis 
voor een verdere uitbreiding van 
het repertoire en een nog groter 
publiek.
Begin 2008 verscheen de tweede 
cd, Blue Rose. Daarop is te horen 
hoe de muziek van La Luna nog 
meer verdieping heeft gekregen 
en hoe de groep haar eigen mo-
gelijkheden verder heeft ver-
kend. Blue Rose is een mix van 
eigen composities en bewerkin-
gen van bestaande fado’s, chan-
sons, Keltische songs en muziek 
uit Spaanse, Mexicaanse en Ita-
liaanse tradities. Zomer op het 
Plein is gratis te bezoeken.
Het complete overzicht van Zo-
mer op het Plein is te vinden op 
de website www.zomerophet-
plein.nl of in de flyer, die ver-
krijgbaar is bij Theater De Vest, 
de VVV en de culturele instellin-
gen.

Schenken en 
nalaten LNH
Castricum - Stichting Land-
schap Noord-Holland beschermt 
als onafhankelijke stichting gro-
te delen natuur en landschap via 
aankoop, ontwikkeling en be-
heer. De organisatie is in belang-
rijke mate afhankelijk van gif-
ten, subsidies en nalatenschap-
pen. Landschap Noord-Holland 
is door de belastingdienst aan-
gemerkt als Algemeen Nut Be-
ogende Instelling (ANBI). Dat 
betekent dat gift(en) aan Land-
schap Noord-Holland geheel 
of gedeeltelijk aftrekbaar zijn 
van het belastbaar inkomen en 
wie wat nalaat aan Landschap 
Noord-Holland is geen succes-
sierecht verschuldigd.
Onlangs is de nieuwe brochure 
Schenken en Nalaten aan Land-
schap Noord-Holland versche-
nen waarin alle mogelijkheden 
van schenken en nalaten over-
zichtelijk op een rijtje zijn gezet. 
De brochure Schenken en Nala-
ten aan Landschap Noord-Hol-
land kan men telefonisch aan-
vragen bij de InformatieWinkel 
van Landschap Noord-Holland, 
tel. 0251-362762 of per mail: in-
fo@landschapnoordholland.nl.

Minder klachten Schip-
hol van minder mensen
Regio - Het aantal klachten over 
het luchtverkeer rond Schiphol 
is gedaald, evenals het aantal 
mensen dat een klacht indien-
de. In het gebruiksjaar 2007 - 
van 1 november 2006 tot en met 
31 oktober 2007 - zijn in totaal 
637.362 klachten geregistreerd, 
19% minder dan in het gebruiks-
jaar 2006. Het aantal personen 

dat een klacht indiende daalde 
met 19% van 7.404 naar 6.026. In 
de afgelopen vier jaar is het aan-
tal personen dat een klacht in-
diende met bijna de helft, 42%, 
afgenomen. 
Het aantal gemelde klachten 
daalde in die periode met 10%. 
Dit blijkt uit de Klachtenrappor-
tage 2007. 

Olieverfschilderijen 
van Vytautas Kaunas  

Egmond - De Litause kunste-
naar Vytautas, van wie al eer-
der werk te zien was in de expo-
sitieruimte van Abdijkaarsen bij 
de Benedictijner abdij van Eg-
mond, heeft op verzoek van de 
abdij een bijzondere serie schil-
derijen gemaakt. De serie heeft 
de Egmondse abdij als onder-

werp en biedt een grote variateit 
aan beelden. ‘De abdij in beeld’, 
olieverf op doek door Vytautas 
Kaunas, is te zien tot en met 26 
juli 2008 bij Abdijkaarsen, Ven-
newatersweg 27, Egmond Bin-
nen. Abdijkaarsen is geopend 
van maandag t/m zaterdag tus-
sen 10.30 en 16.30 uur.  

Kunstmanifestatie 
Beek als Bron
Regio - In het weekend van 13 
en 14 september vindt er in Be-
verwijk een kleine en unieke 
kunstmanifestatie plaats rond 
Scheijbeeck. 
Voor deze manifestatie beant-
woorden landelijk bekende 
kunstenaars als Pé Okx, Birthe 
Leemeijer, Regula Maria Mul-
ler, Lambert Kamps en Florentijn 
Hofman de vraag of er, los van 
het verleden, ook nieuwe oases 
denkbaar zijn. “Wie deze ma-
nifestatie bezoekt, ervaart een 
sprookjesachtig avontuur dat al 
wandelend overdag, maar ook ’s 
avonds en ’s nachts kan worden 
beleefd”, aldus de organisatie. 

De manifestatie bestaat uit een 
kunstwandeling van ongeveer 
2 kilometer. Het startpunt is bij 
huize Scheijbeeck, nabij station 
Beverwijk. Daarna vervolgt men 
zijn weg langs de beek, door de 
formele tuin van huize Scheij-
beeck, de Beecksanghlaan over, 
het Vondelkwartier met kinder-
boerderij, richting park Wester-
hout, op naar het eindpunt: het 
vennetje achterin park Wester-
hout. 
De manifestatie duurt wel één 
dag en één nacht; van zaterdag 
13 september 16.00 uur tot zon-
dag 16.00 uur.
De kunstwandeling van 13, 
14 september vindt gelijktijdig 
plaats met de landelijke Open 
Monumentendag. Initiatiefne-
mer is de werkgroep Beek als 
Bron van Stichting Kunst & Cul-
tuur Beverwijk. 
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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.

Brandweercorps nu 
post Uitgeest!
Op 27 juni jl. hebben de voor-
zitter en de burgemeesters de 
bestuursafspraken over de re-
gionale Brandweer getekend. 
Daarmee is het regionaal Brand-
weercorps Kennemerland een 
feit!

De korpsen die meedoen zijn: 
Heemskerk, Beverwijk, Velsen, 
Haarlem, Bloemendaal, Haarlem-
merliede/Spaarnwoude, Heemste-
de, Bennebroek, Zandvoort, Haar-
lemmermeer en Uitgeest.
Per 1 juli jl. is het brandweercorps 
van Uitgeest definitief overgegaan 

naar de Veiligheids Regio Kenne-
merland (VRK).
De plaatselijke brandweertaken blij-
ven en worden vanuit de kazerne 
aan de Molenwerf voortgezet door 
het huidige voltallige corps.

In aanwezigheid van raad en col-
lege werd op 1 juli ’s avonds in de 
kazerne ‘afscheid’ genomen van de 
brandweercommandant, de mede-
werker preparatie en de vrijwilli-
gers.
Onder het genot van een hapje en 
een drankje was het een gezellig 
samenzijn.

Kijk op Uitgeest
Geboorte
In mijn vorige column deed ik 
nog een oproep aan de gemeen-
teraad om in het belang van 
Uitgeest vooral samenwerking 
te zoeken. De inkt van mijn co-
lumn was nog niet droog of in 
de raadsvergadering dienden 
het CDA en de PvdA een motie 
van wantrouwen in tegen wet-
houder Arnold Sely.
Samenwerking met de PU was 
in hun ogen onmogelijk gewor-
den. Ik riep alle partijen op om 
toch vooral snel met elkaar in 
gesprek te gaan en weer te ko-
men tot een werkbare coalitie 
voor Uitgeest. Ons dorp moet 
bestuurd worden en een lange 
impasse is dan niet goed. En 
Uitgeest krijgt gelukkig snel 
een nieuw bestuur. Afgelopen 
donderdagavond kreeg ik een 
telefoontje. Er was een nieuwe 
coalitie geboren. Een samen-
werking tussen de PU, VVD en 
D66 met de steun van de UVP. 
Wel een hard gelag voor de in-
dieners van de motie van wan-
trouwen en vooral voor hun 
twee wethouders, Henk Eilert 
en Ineke Edzes. Politiek is soms 
een hard vak. Op diezelfde don-
derdag om middernacht kreeg 
ik nog een telefoontje. Het was 
mijn zwager.
Mijn zus was net bevallen van 
een zoontje, Stef. Twee weken 
te vroeg geboren, maar samen 
met mijn zus in blakende ge-
zondheid. Het leven heeft bij-
zondere wendingen. Soms heb 
je een teleurstelling te verwer-
ken, maar ook mooie dingen. 
Twee geboortes op één dag. 
Twee keer een nieuwe kans in 
het leven. Ik wens mijn neefje 
Stef en de nieuwe coalitie het al-
lerbeste.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Burgerlijke Stand
HuwelIjksaangIfte
R.J.M. Terlien en C. Wijte
C.A. Kiekens en A. Verduin

Peuterspeelzaalwerk
voortgezet door Kidsbest
Kinderopvang
Met de ondertekening van de 
overeenkomst om te komen 
tot een meerjarencontract is 
Uitgeest verzekerd van de 
voortzetting van het peuter-
speelzaalwerk door Kidsbest 
Kinderopvang.

11 augustus is de eerste dag waar-
op de peuters opgevangen kunnen 
worden. Over de locatie komt op 
korte termijn duidelijkheid.
Aanmelden bij Kidsbest Kinderop-

vang kan schriftelijk op het adres 
Westerwerf 48, 1911 JA Uitgeest, 
telefonisch: 0251 – 31 50 00 of per 
mail: info@kidsbest.nl. Er is nog 
plaats!
Een enthousiaste mevrouw Krom, 
directeur van Mari Kinderopvang 
Holding, heeft grootse plannen met 
de werkzaamheden in Uitgeest. Zo 
vertelde zij een klachtenprocedure, 
een risico inventarisatie en een on-
gevallenregistratie te willen opzet-
ten.

Wij wensen haar en haar collega’s 
heel veel succes toe met de opvang 
van de Uitgeester peuters. 

Vergadering
Welstandscommissie
De Welstandscommissie behandelt 
op maandag 14 juli 2008 om 14.00 
uur een aantal bouwplannen voor 
de gemeente Heemskerk, Bergen en 
Uitgeest. Belangstellenden kunnen 
de vergadering bijwonen in het ge-
meentehuis van Bergen (gemeente 
Alkmaar). De agenda van de bouw-
plannen van de gemeente Uitgeest 
kan vanaf donderdag 10 juli 2008 
worden ingezien bij de balie van 
Publiekszaken in het gemeentehuis 

van Uitgeest of u kunt contact opne-
men met de heer R. Bulte, tel. 0251-
36 11 59.



OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat onthef-
fing is verleend aan mevrouw J. Jurriëns-Lammers en mevrouw A. van 
Hesselingen-Zonneveld, beiden wonende te Beverwijk, voor het hou-
den van een rommelmarkt in Sport- en Tenniscentrum Uitgeest aan de 
Zienlaan 4, op zondag 26 oktober 2008 en zondag 22 maart 2009 van 
12.00 tot 16.00 uur. 

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

Openbare bekendmaking
Bootjes op de gemeentewerf
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat recentelijk de twee 
kleine (roei)bootjes, die in de Gemeentehaven, nabij de Populierenlaan 
gezonken waren, op de Gemeentewerf, Molenwerf 27 liggen opgesla-
gen.
Na telefonische afspraak met de werfbeheerder, de heer C. Kerssens 
(tel. 0251-31 21 28) kunnen zij door de eigenaren - onder overleg-
ging van een legitimatiebewijs en een bewijs van eigendom - worden 
afgehaald.

Ontvangen bouwaanvragen
BL 2008-067 Middelweg 109
  Het plaatsen van een carport
BL 2008-068 De Spin 48
  Het plaatsen van een dakkapel
BR 2008-075 De Wilgen 2
  Het plaatsen van de schoorsteen
BR 2008-076 Waldijk
  Het oprichten van 19 woningen 

Ontvangen sloopaanvragen
SA 2008-004 Tolweg 15
  Het slopen van de woning en diverse opstallen
SA 2008-005 Middelweg 117-119
  Het slopen van daken, gevels en binnenwanden

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

Afgegeven bouwvergunningen     
Verzenddatum

  Hooykamplaan 5
  Het plaatsen van een dakkapel   

09-07-2008 Lagendijk 33
  Het plaatsen van een informatiekast en het
  ophangen van bewegwijzeringborden
09-07-2008 Castricummerweg 1
  Het plaatsen van een dakkapel   
09-07-2008 Hornevenstraat 9
  Het wijzigen van de garage   
09-07-2008 De Sluiswachter 37
  Het plaatsen van een dakkapel   
09-07-2008 Lagendijk 41
09-07-2008 Het renoveren van het dak van een botenlood

Afgegeven sloopvergunning      
Verzenddatum

09-07-2008 Lagendijk 41
  Het slopen van het dak van een botenloods

Geweigerde bouwaanvraag

03-07-2008 Molenwerf 5
  Het plaatsen van een overdekte fietsenstalling

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

Terinzagelegging, verzoek om vrijstelling

Met ingang van vrijdag 11 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 aanvraag ter inzage:

BR 2008-037 Castricummerweg
  Het plaatsen van een overkapping

Met ingang van vrijdag 11 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 afdeling 
Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2008-067 Gorskamplaan
  Het plaatsen van bouwketen, containers en
  een bouwbord

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

Huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-aan-huis-verspreiding

0251-674433

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

VAKANTIEBEZORGERS en VASTE BEZORGERS
VOOR CASTRICum EN uITGEEST

www.verspreidnet.nl
info@verspreidnet.nl

en vraag naar Martin


