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Links op de foto Herman van Sambeek

Herman van Sambeek 
loopt zijn 40ste Vierdaagse
Uitgeest - Voor de 40ste keer 
gaat Herman van Sambeek (67) 
meelopen met de Nijmeegse 
Vierdaagse. Herman is ooit be-
gonnen met wandelen bij de Po-
litie in 1968. Herman: “In 1967 
liep Prins Claus mee en de poli-
tie vond het een goed idee poli-
tiecollega’s te motiveren het jaar 
erop mee te doen.” Dat wilde hij 
wel eens meemaken en hij ver-
telt hoe ze de laatste dag dan de 
wankele wandelaars op sleep-
touw namen. Drie keer ging hij 
niet omdat de kinderen ook wel 
eens naar het buitenland wilden. 
Dat kon steeds niet omdat in juli 
gelopen werd. Zo waren er meer 
momenten dat het even niet uit-
kwam maar als het kon dan was 

hij van de partij. Vroeger liep hij 
de 50 kilometer, later de 40 en 
tegenwoordig pakt hij de 30 ki-
lometer.
Kortgeleden liep hij de Alkmaar-
se Vierdaagse, prima maar toch 
niet zo leuk als de Nijmeegse. 
Herman: “Natuurlijk is Nijme-
gen massaler maar het is zó ge-
zellig, je ziet heel veel bekenden 
van vorige jaren en de sfeer is 
geweldig.”
In zijn politietijd overnachtte hij 
met het peloton in een blinden-
instituut of een sporthal maar nu 
is dat al een paar jaar bij particu-
lieren in Nijmegen.
Het leukste wandelt hij door Lin-
den, een dorp dat een bepaald 
thema uitbeeldt, de mensen ver-

kleden zich en huizen worden 
hier ook in meegenomen.
Van blaren heeft hij geen last, 
“Op de zwakke plekken doe ik 
gewoon een tapie.” Van 17 tot en 
met 20 juli is het zover, dan zijn 
de schoenen gecheckt en de tas 
gepakt.
Degene die met hem mee zou 
lopen heeft helaas haar achilles-
pees gescheurd en dat vindt hij 
jammer, maar alleen zal hij zich 
vast niet voelen.
Als toetje is er op zondag 22 ju-
li een Vierdaagse feestje van 
14.00 tot 17.00 uur in de tuin van 
de Prinses Irenelaan 79 voor de 
Vierdaagselopers om samen nog 
wat na te genieten. (Monique 
Teeling)

PU viert 30-jarig bestaan
Uitgeest - Progressief Uitgeest 
bestaat 30 jaar. Zaterdag is dit 
gevierd met een gezellige avond 
waarbij vele leden aanwezig wa-
ren. Als leden van het allereerste 
bestuur konden Marie Jeannette 
de Vries en Theun Velthuis wor-
den verwelkomd. Natuurlijk wa-
ren ook wethouder Arnold Sely 

en zijn vrouw aanwezig. Van de 
30 jaar dat PU bestaat is Arnold 
Sely al 25 jaar onafgebroken ac-
tief als raadslid of als wethouder.
Dit moest natuurlijk worden ge-
vierd. Op de foto krijgt Sely ca-
deaus uit handen van fractie-
voorzitter J.M. Dubbelaar. (foto: 
Johanna Schuddeboom)

Voordelig openbaar 
vervoer in de IJmond
regio - IJmond Bereikbaar is 
een gezamenlijk initiatief van 
overheden en bedrijfsleven om 
de bereikbaarheid en de leef-
baarheid in de IJmond te verbe-
teren. De website www.ijmond-
bereikbaar.nl geeft onder ande-
re actuele informatie over weg-
werkzaamheden. 
Via de werkgever is een voorde-
lige pas voor het openbaar ver-

voer aan te schaffen, de IJmond 
Bereikbaar Pas. Deze geeft onbe-
perkt toegang tot het openbaar 
vervoer per bus in de IJmond. In-
begrepen is ook gebruik van de 
OV-fiets op meer dan 225 loca-
ties in Nederland. De iets duur-
dere IJmond Bereikbaar Plus-
pas, geldt ook voor de Fast Fly-
ing Ferry. Voor meer informatie: 
www.ijmondbereikbaar.nl.

Castricum
Heerhugowaard

Van 9,95 nu

appelslof

7.50
Geldig van woensdag t/m zaterdag
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Jarige Vrijburgschool 
hield sponsorloop
Uitgeest - Het is 45 jaar gele-
den dat de eerste steen werd ge-
legd van basisschool de Vrijburg 
in Uitgeest.
Dat is een reden voor een feest-
je, maar tegelijkertijd wilden zij 
stilstaan bij mensen in andere 
landen, voor wie onderwijs  en  
een degelijk schoolgebouw niet 
vanzelfsprekend zijn. Zij heb-
ben een sponsorloop gehou-
den,  waarvan de opbrengst be-
stemd is voor een tweetal goe-
de doelen.
Het eerste doel is het steunen 
van de school El Azhar in Mau-
ritanië. De opa van drie van hun 
leerlingen, de zeebioloog Ad 
Corten,  steunt deze school. Na 
een moeizame start, heeft de 
school nu ongeveer 220 leerlin-
gen, verdeeld over 7 lokalen. Er 
is weinig materiaal en de ouders 
moeten betalen voor dit onder-
wijs en voor het salaris van de 
leerkrachten. Maar ze besef-

fen dat onderwijs erg belang-
rijk is voor de toekomst van hun 
land en hun kinderen. De school 
heeft graag een kopieer- appa-
raat, zodat men de nodige les-
stof kan kopiëren. Het is name-
lijk zeer moeilijk en haast onbe-
taalbaar om aan schoolboeken 
te komen. Daar wilden de leer-
lingen en het personeel van de 
Vrijburgschool graag een steen-
tje aan bijdragen en dat resul-
teerde in een geslaagde spon-
sorloop, die gehouden is op 
dinsdagmiddag 3 juli. Ad Cor-
ten doet onderzoek in Mauri-
tanië, voor de Nederlandse vis-
sers. In de havenplaats Nouadhi-
bou, waar ook de school geves-
tigd is, kunnen bemanningsle-
den van en aan boord gaan van 
de Nederlandse vissersschepen.  
Regelmatig stuurt Ad materialen 
mee met de schepen vanuit Ne-
derland. Ad heeft aan elke groep 
op de Vrijburgschool verteld over 

de leef- en belevingswereld van 
de kinderen daar en foto’s laten 
zien.  Het zijn kleine en karig in-
gerichte ruimtes waarin de kin-
deren zitten, maar het is mooi 
om te zien dat aan de wand te-
keningen hangen die afkomstig 
zijn van leerlingen van de Vrij-
burgschool!  Behalve met de bij-
drage aan een kopieerapparaat, 
zegt Ad Corten ook heel blij te 
zijn met  het contact tussen bei-
de scholen en werelden: dat leidt 
tot meer begrip voor elkaar!
Het tweede doel is de Vrijburg-
school zelf:  de schooltenues, die  
onder andere gebruikt worden 
tijdens  sporttoernooien, zijn aan 
vervanging toe. Ook willen zij 
hesjes aanschaffen waardoor de 
kinderen herkenbaar zijn als ze 
op excursie of schoolreisje zijn. 
Hieraan draagt ook de komende 
zomermarkt bij. Daarnaast is het 
grote speeltoestel op de speel-
plaats aan vervanging toe en 
daar is veel geld voor nodig.  Zij 
hopen door deze activiteiten al-
vast een bodempje in de spaar-
pot voor een nieuw klimtoestel te 
kunnen leggen!  
Alle kinderen hebben hun bes-
te beentje voor gezet tijdens de 
loop en dat viel niet mee, want 
het was flink warm en benauwd!  
Mede door de hulp van vele ou-
ders, werd de sponsorloop een 
succes. Binnenkort kan de Vrij-
burgschool meedelen hoeveel 
de loop daadwerkelijk heeft op-
gebracht.  Verder  bent  u van 
harte welkom op de zomermarkt 
die de school organiseert. Deze 
wordt gehouden op zaterdag 14 
juli, van 11.00 uur tot 15.00 uur 
en vindt plaats op de speelplaats 
bij de school aan de Niesven-
straat. Zie hiervoor aparte aan-
kondiging elders in deze krant.

Gelopen werd onder andere voor de school El Azhar in Mauritanië

Schoolvolleybaltoernooi 
met 54 teams
Uitgeest - Vorige week woens-
dag werd door volleybalvereni-
ging Voluit het jaarlijkse Adrie 
de Nijs scholenvolleybaltoer-
nooi georganiseerd. Maar liefst 
54 teams uit de groepen 4 tot 
en met 8 van de basisscholen 
uit Uitgeest deden aan dit toer-
nooi mee.
De finale van het Adrie de Nijs 
scholenvolleybaltoernooi is ge-
wonnen door ‘Fire Balls’ die in 
een spannende finale nipt won-
nen van ‘Lucky Birds’. Het scho-
lenbord gaat voor het derde op-
eenvolgende jaar naar ‘De Wis-
sel’.
De volledige uitslag was:

Groep 4: 1. Space Powr (K), 2. 
Toppers (B), 3. De Binnentoppers 
(B) en Jongens groep 4b (K).
Groep 5: 1. Ed Raket (B), 2. De 
Sluwe Vossen (W), 3; De Super-
boys (K).
Groep 6: 1. De Volleyberen (V), 2. 
De Power-Smerfen (B), 3. Sma-
shing Balls (B).
Groep 7: 1. Lucky Birds (K), 2. De 
Echte Meiden (M), 3. Blue Lions 
(P).
Groep 8: 1. Fire Balls (W), 2. 
OMG! (W), 3. O0 nee, niet tegen 
Die  (B).

Op de foto de blije winnaars van 
de Wissel.

Koe in de sloot
Uitgeest - Donderdagavond 
omstreeks half acht kreeg 
brandweer Uitgeest een melding 
binnen van een koe te water in 
een prutsloot langs het Zwaan-
smeer. Een vrouw had de koe in 
de sloot zien liggen en hierop de 
brandweer ingeschakeld.
De brandweer heeft eerst pogin-
gen ondernomen om de koe met 
behulp van wat touwen, zelf uit 
de sloot te laten klimmen. Echter, 
dit mislukte.
Hierop werd door de boer een 
tracktor gehaald. Inmiddels was 
de koe aardig verzwakt. Na een 

aantal pogingen brak er een 
touw waardoor de koe terug in 
de sloot gleed. Pogingen daarna 
mislukten ook. Hierop werd uit 
de tankautospuit een hulpmiddel 
gehaald om een brandweerslang 
onder de koe door te trekken.
Met behulp van de tracktor en 
de brandweermannen kon de 
koe uiteindelijk uit de sloot ge-
trokken worden. Al met al heeft 
de inzet ruim een uur geduurd.
De koe maakt het goed en liep 
vlak na zijn redding al weer vro-
lijk rond in de weide. (Bron: 
112-Uitgeest.nl)
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COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12: CasTrICum,
Bakkum, LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13: uITGEEsT

kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB  IJmuiden 
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl
advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532
Roos Bresgen
mobiel 06-37151513
advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836
Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

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

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE
CasTrICummEr: 17.125
uITGEEsTEr CouranT: 5.850

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op 
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geproduceerd 
advertentie-, foto-, en/of tekstmateriaal 
niet beschikbaar wordt gesteld aan der-
den. Dus ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, schrif-
telijke toestemming van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

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

Medische hulp voor toeristen
Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden tot 
praktijk Leemhuis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)
seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. De Brink, 
Torenstraat 64, Castricum, tel. 652500. Akersloot, Churchillplein, Akersloot, 
tel. 0251-312122. Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620. Regi-
onale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, Van 
Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060. Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uit-
geest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Op maandag t/m vrijdag en dinsdagavond bloedafname in Castricum in 
de huisartsenpraktijk, Kortenaerplantsoen 46 en in zorgcentrum De Boog-
aert. Op maandag en donderdag in zorgcentrum De Santmark. Afname 
bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en donderdag 
en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 in een 
ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345. 
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 
0251-655910. Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, 
Uitgeest, tel. 0251-312227. Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-
3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en uitkeringsgerechtigden. Voor vragen: e-
mail: cpcastricum@gmail.com of www.cpcastricum.nl.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787. Akersloot: Voor 
een afspraak bellen naar 0251-312557. Uitgeest: Spreekuur op donder-
dagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-
251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Infobordjes voor Tuin 
van Kapitein Rommel
Castricum – In de Tuin van Kapi-
tein Rommel zijn sinds kort nieu-
we informatiebordjes te bewon-
deren, met leuke wetenswaar-
digheden over alles wat groeit 
en bloeit in deze gevarieer-
de natuurtuin. De bordjes kon-
den worden gerealiseerd dank-
zij een bijdrage van het Oranje 
Fonds en zijn gemaakt door Anja 
Jonker. Momenteel is Anja weer 
druk bezig aan de voorbereiding 
van de Sprookjestuin, die dit jaar 
van 23-29 juli in de Tuin van Ka-
pitein Rommel gehouden wordt.
Van 19-29 juli is er in de Tuin van 
Kapitein Rommel een expositie 

van de originele illustraties die 
gebruikt zijn voor deze bordjes.

CRB organiseert de red-
dingswedstrijd ‘Invictum’
Castricum - Op zaterdag 14 ju-
li kunnen strandbezoekers rond-
om de strandpost van de Cas-
tricumse Reddingsbrigade wat 
drukte verwachten. De CRB or-
ganiseert namelijk voor de eer-
ste keer een reddingswedstrijd 
‘Invictum’ tussen de leden. Ken-
nis en vaardigheden van de 
strandwachten worden tijdens 
Invictum op de proef gesteld. In 
een race nemen verschillende 
teams het tegen elkaar op, om 
zo snel mogelijk een parcours af 
te leggen. 
De start is om 17.00 uur, voor de 
strandpost van de CRB.
Ook worden de leden van de 
Castricumse Reddingsbrigade 
die voor het eerst op het strand 
zijn om te trainen en het strand 
te bewaken, gedoopt door Nep-
tunes. De Neptunesdoop is bin-
nen de CRB een traditie die een 

keer in de twee jaar wordt ge-
houden.  
Voor de jongere leden van de 
Castricumse Reddingsbriga-
de wordt een zeskamp georga-
niseerd. Dat zeskamp bestaat 
uit verschillende spelen, waarin 
communicatie, snelheid, samen-
werking en vooral plezier aan 
bod komt.
In de middag is er een spring-
kussen aanwezig, die voor iede-
re strandbezoeker toegankelijk 
is. Het springkussen is te vinden 
bij de strandpost van de Castri-
cumse Redingsbrigade.  
Deze dag kunnen bezoekers ook 
terecht bij de reddingsbriga-
de om te kijken hoe alles eruit-
ziet en voor vragen over de red-
dingsbrigade. Het volledige pro-
gramma is te vinden op de web-
site van de CRB, www.redding-
brigade.nl. 

Maatschappelijke stage 
in het recreatiegebied
Castricum - Op 3 juli was er in 
het recreatiegebied Alkmaarder- 
en Uitgeestermeer een maat-
schappelijke stage. Leerlingen 
van 2 mavo van het Bonhoeffer 
College hebben die dag de riet-
kragen rondom het Uitgeester-
meer schoongemaakt en plan-
nen ontworpen voor een inrich-
ting van recreatieterrein Zwaan-
smeer te Uitgeest zoals zij het 
graag zouden zien. Dit alles ge-
beurde samen met een drietal 
begeleiders van de school en 
medewerkers van het Recreatie-
schap Alkmaarder- en Uitgees-
termeer.
Het Alkmaarder- en Uitgeester-
meer is een aardkundig monu-
ment van de provincie Noord-
Holland. Het Recreatieschap 
Alkmaarder- en Uitgeestermeer 
vindt het belangrijk dat hier-
voor goed gezorgd wordt. Aan 
de leerlingen werd dan ook ge-
vraagd om het afval uit de riet-
kragen te halen. Uit het riet zijn 
naast grote hoeveelheden blik-
jes en plastic verpakkingsmate-
riaal ook stootwielen van boten, 
vlonders, pallets en balken ge-
haald en afgevoerd. Vooral vlon-
ders, pallets en balken veroorza-
ken door hun constante bewe-

ging tussen de rietstengels  veel 
schade.
Na een wandeling over het re-
creatieterrein om de huidige in-
richting te aanschouwen, gingen 
de leerlingen in groepjes brain-
stormen over een inrichting zo-
als zij deze zelf graag zouden 
zien. Ze ontwierpen hun ideale 
recreatieterrein met fietscross-
baan, chillplekken, stormbanen, 
halfpipe en grote glijbaan vanuit 
een vuurtoren. Maar ook voor op 
het water waren er zeer creatie-
ve plannen die in een korte pre-
sentatie door de leerlingen werd 
toegelicht. Opvallend hierbij was, 
dat op vrijwel alle ontwerpen een 
plateau of eiland getekend was 
in het midden van de waterplas 
met daarop speeltoestellen. Een 
pontje, bootje of stapstenen zou 
dan de verbinding vormen met 
de vaste wal. Ook waren vaak 
stormbanen/wipe outs ingete-
kend. Het recreatieschap hoopt 
door de inbreng van de jeugd in 
de toekomst beter in te kunnen 
spelen op de wensen van deze 
groep gebruikers van de recre-
atiegebieden en denkt dat een 
aantal van hun plannen al op 
kortere termijn eenvoudig kan 
worden gerealiseerd.
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No Excuse en The Tall, 
Fat and Ugly bij TeaJam
Bakkum - Zaterdag 14 juli van-
af 14.00 uur zijn  muziekliefheb-
bers welkom bij een nieuwe edi-
tie van TeaJam in of bij het Ou-
de Theehuys. No Excuse komt 
en The Tall, the Fat and the Ug-
ly staan op het podium. No Ex-
cuse brengt pop met een beet-
je blues. De meerstemmige zang 
wordt ondersteund door percus-
sie en gitaar. De bandleden zijn: 
Ton Hemmen, Ad de Haan, Arina 

de Haan en Miranda Zuurbier. 
De band The Tall, the Fat and the 
Ugly bestaat uit de muzikanten 
Pep, Jef en Jos. Zij spelen een 
oud repertoire over lief en leed; 
een samensmelting van Ierse en 
Schotse muziek, polka, balkan-
muziek en blues. Tweemaal gi-
taar, een banjo en meerstemmi-
ge zang. Het Oude Theehuys is 
te vinden op het terrein van Dijk 
en Duin en de toegang is gratis.

Ouderwets rocken 
in café De Balken
Uitgeest - Zaterdag 14 juli. 
heeft café De Balken rockband 
Waste op het podium staan. De 
band bestaat al zo’n zeventien 
jaar en werd opgericht door gi-
tarist Alex Admiraal. 
Zanger Cees Schipper maakt 
ook vanaf het begin deel uit van 

de band. Ed Laan is de drum-
mer en Jeroen Jong speelt bas. 
Deze muzikanten spelen rock 
van de bovenste plank, van oud 
tot nieuw en van zacht tot hard. 
Aanvang 22.00 uur. Op 21 ju-
li komt Boombox Bastards naar 
Uitgeest, op 28 juli Trots. 

Wereldse slagwerk-
workshops kinderen 
Limmen - Deze zomer orga-
niseert Flow Music Producti-
ons een speciale activiteit voor 
kinderen. In de laatste vier we-
ken van de zomervakantie zijn er  
slagwerkworkshops.
Tijdens de workshops maken de 
kinderen kennis met slagwerkin-
strumenten uit verschillende we-
relddelen, leren ze samenspelen, 
en gaan ze ‘aan de trommel met 
rommel’. Er zal in de lessen aan-
dacht zijn voor Afrikaans en Bra-
ziliaans slagwerk. Bovendien is 
er na de laatste les een uitvoe-
ring voor de familie. Er wordt les-
gegeven in twee groepen; een 
groep voor kinderen van vier tot 

zes jaar, en een groep voor kin-
deren van zeven jaar en ouder. . 
De lessen zullen worden gege-
ven op één dagdeel per week.
 
De workshops worden gegeven 
in het clubgebouw van Excelsior 
Limmen en zijn op de laatste vier 
vrijdagen van de zomervakantie: 
10, 17, 24 en 31 augustus. Een 
lespakket voor deze workshops 
kost 38,00 euro. Er zijn ook los-
se lessen te boeken. Voor meer 
informatie en opgave:  flowmu-
sicproductions@ziggo.nl of bel 
Floris van Tol: 06-14198712. De 
website www.flowmusicproduc-
tions.nl biedt meer informatie. 

Castricum - Speel-o-theek 
Castricum is tot en met 21 juli 

Speel-o-theek in vakantie dicht
geopend en gaat gedurende de 
zomervakantie dicht. Onlangs is 

de collectie uitgebreid. Geopend 
op zaterdag van 11.00 tot 13.00 
uur op de bovenverdieping van 
de bibliotheek. 

(TE) RUSTIG AAN DE WATERkANT
Zoek de 10 verschillen

Oplossing elders in de krant

Programma 12 juli t/m 18 juli 2012

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 21.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.30 & 21.00 uur

zondag 18.30 uur 
maandag, dinsdag & woensdag 21.00 uur 

Magic Mike
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 21.00 uur 
maandag & dinsdag 18.30 uur 

woensdag  21.00 uur 
Intouchables

maandag 21.00 uur 
The Lucky One

zondag & dinsdag 21.00 uur 
The Amazing Spider-Man - 3D

donderdag 18.30 uur 
Snow White and the Huntsman

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, 
maandag, dinsdag & woensdag 18.45 uur 

Madagascar 3 (OV) 3D
woensdag 13.30 & 18.45 uur 

Brave (NL) 3D
donderdag & vrijdag 16.00 uur 

zaterdag & zondag 13.00 & 15.45 uur 
maandag & dinsdag 16.00 uur 
woensdag 13.30 & 16.00 uur 
Madagascar 3 (NL) 3D
donderdag & vrijdag 16.00 uur 

zaterdag & zondag 13.00 & 15.45 uur 
maandag & dinsdag 16.00 uur 

woensdag  16.00 uur 
Ice Age 4 (NL) 3D

Komedie Magic Mike
Magic Mike is een komedie van 
Steven Soderbergh met Chan-
ning Tatum als een jonge man-
nelijke stripper die onder de 
hoede wordt genomen van zijn 

meer ervaren collega’s. Hij leert 
de kunst van het strippen, fees-
ten, vrouwen versieren en ge-
makkelijk geld verdienen. De 
film van 18.30 heeft geen pauze.

Alex de Leeuw, Marty de Zebra, 
Gloria het Nijlpaard en Melman 
de Giraffe proberen nog steeds 
hun weg terug te vinden naar 
New York. Natuurlijk zijn Koning 
Julien, Maurice en de Pinguïns 

Madagascar 3 weer van de partij in dit doldwa-
ze avontuur. De groep ontdekt 
de perfecte manier om onopge-
merkt door Europa te reizen: sa-
men met een circus dat ze hele-
maal omtoveren in Madagascar 
stijl. Er is zowel een Nederlands 
als een Engels gesproken versie. 
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Limmen:
28-06-2012: Karel Cornelis, zoon 
van N. Ris en C. Crok, geboren 
te Zaanstad. 02-07-2012: Ro-
my Alice Maria Cornelia, dochter 
van H. Schenau en A.M.F. Groot, 
geboren te Alkmaar.
Wonende te Castricum:
27-06-2012: Djimmer Benja-
min, zoon van B. Tervoort en A.R. 
Groen, geboren te Beverwijk. 01-
07-2012: Sam, zoon van T.M. Lo-
wie en S. Boelhouwer, geboren 
te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
28-06-2012: Jana, dochter van 
B.T.F. Kruijenaar en H. Schoon, 
geboren te Akersloot.
 
Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
02-07-2012: van Dijk, Ruben M. 
en I. Lind, beiden wonende te 
Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
29-06-2012: Krom, Diederik J.N. 
en Admiraal, Leonarda C.A., bei-
den wonende te Akersloot. 29-
06-2012: Dekker, Cornelis J. en 
Katoen, Fredrika A., beiden wo-

nende te Castricum. 04-07-2012: 
van Ooijen, Gerardus M. en Bie-
man, Catharina D., beiden wo-
nende te Akersloot.
 
Overleden:
Wonende te Castricum:
Rectificatie:
06-06-2012: Zeestraten, Adolf, 
oud 84 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met T.S.A. Mar-
tens.

29-06-2012: Ronk, Gerrit, oud 76 
jaar, overleden te Beverwijk, ge-
huwd geweest met N. Peijs. 01-
07-2012: Tromp, Cornelius J.P., 
oud 88 jaar, overleden te Am-
sterdam, gehuwd geweest met 
C. Liefting. 01-07-2012: Bijten-
hoorn, Cornelis J., oud 72 jaar, 
overleden te Alkmaar, gehuwd 
met M.J. Koning. 02-07-2012: 
van der Meij, Adriana M., oud 
52 jaar, overleden te Castricum, 
gehuwd met N.C.L. Stet. 02-07-
2012: Kossen, Arie B., oud 96 
jaar, overleden te Castricum, ge-
huwd geweest met M.G. Koe-
man. 03-07-2012: Fris, Elisabeth 
N., oud 85 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd met T.C. van Bo-
ven.

Wethouder bezoekt hulp- 
verleners van het strand
Castricum - Wethouder Bert 
Meijer heeft woensdag 4 ju-
li een werkbezoek gebracht aan 
de hulpverleningspost op het 
strand. De wethouder en enke-

le managers van verschillende 
afdelingen hebben zich laten in-
formeren waar de vrijwilligers 
van EHBO en de Reddingsbriga-
de zich mee bezighouden.

Uitwisseling van leerlingen Jac. P. 
Thijsse College en VSO Heliomare

Castricum - De leerlingen van 
het Jac. P. Thijsse College te Cas-
tricum en de  leerlingen van het 
VSO Heliomare, hebben drie da-
gen een uitwisseling met elkaar 
gedaan. Dit initiatief had tot doel 

het blikveld van beide groepen 
leerlingen te verbreden.
Heliomare in Wijk aan Zee is zo 
dichtbij en tegelijkertijd vreemd 
en onbekend. Het Jac. P. Thijsse 
College had voor de gasten een 

lesprogramma voor één dag sa-
mengesteld. Zij lieten zich lei-
den door vragen als: ‘Wat zou 
voor hen interessant zijn? Wat 
kennen zij niet?’ Men leert zich 
in te leven in de ander. VSO He-
liomare bood op haar beurt een 
lesprogramma aan waardoor de 
Jpt’ers hun lesomgeving leer-
den kennen. Er werd bijvoor-
beeld gesport in een rolstoel en 
zo werd ervaren hoe het is om in 
zo’n andere wereld te verkeren.
Voor iedereen was de uitwisse-
ling een eye-opener. Vooroorde-
len sneuvelden en het inlevings-
vermogen groeide. Tijdens de af-
sluiting in Castricum schilder-
den vier leerlingen, twee van de 
ene school en twee van de an-
dere,  een schilderij met daarop 
vier handen. Hieronder schreven 
zij de tekst: Do you see the dif-
ferente. 

Open plaatsen bij Jeugdvakantiecocktail
Castricum - Na de grote be-
langstelling voor de inschrijfa-
vond van de Jeugdvakantiecock-
tail van de Stichting Welzijn Cas-
tricum, zijn er bij tal van leuke 
activiteiten nog plaatsen open. 
Het programma van maar liefst 
50 activiteiten, heeft bij zo’n 25 
activiteiten nog plekjes. Een 
greep uit het aanbod: in Castri-
cum kan nog deelgenomen wor-
den aan de activiteiten ‘Theater 
Spring en Echte schepen’ van 
Toonbeeld, aan het reddings- en 
strandspel bij de Reddingsbriga-
de, aan jeugd en techniek, tum-
blingbaanspringen, jeu de bou-
len en de handbalspelen van 
CSV. In en nabij Discovery kan 

meegedaan worden aan prijs je 
rijk, pimp je tas en/of maak een 
vet instrument en ook staat daar 
een spannende prijzenspeur-
tocht op het programma. Bij het 
korfbalspel van Helios, het spel-
zwemmen in de Witte Brug, doe 
je dans in DansStudio Fruns en 
bij het matrozenfeest van de bi-
bliotheek is eveneens nog plaats. 
Wie het leuk vindt aan jazzdan-
ce, de creatieve activiteiten ‘ku-
bus met bloem’ en de ‘strand-
workshop’ mee te doen, kan zich 
hiervoor aanmelden.
In Akersloot kan deelgenomen 
worden in de Storeyclub aan de 
activiteiten ‘Schilderen op echt 
schildersdoek en kaarten ma-

De gemeente is erg blij met de 
inzet van deze organisaties. Ook 
op dagen zonder echt zomer-
weer, is men bij de EHBO ac-
tief met het behandelen van snij-
wondjes door schelpen of splin-
ters, kwallenbeten en het her-
enigen van kinderen met hun 
ouders. 
Een actie die een aantal nog lang 
zal bijblijven, was de redding van 
een drenkeling vanaf het zeil-
schip De Iguana op 22 juni. De 
brigade komt overigens niet al-
leen in actie als de nood aan de 
man is; preventie hoort ook bij 
het werk van de brigade.
Zowel de EHBO-post als de 
Reddingsbrigade kunnen nieu-
we vrijwilligers goed gebrui-
ken. Wie daarover meer wil we-
ten, kan gewoon binnenlopen bij 
de post op het strand. De EHBO 
is open als de vlag uithangt, de 
Reddingsbrigade geeft het met 
een bord aan. Op de foto: Lot-
te Korver (EHBO, strandcoördi-
nator), Bert Meijer (wethouder 
strandzaken), Sander Schmitz 
(CRB, strandcoördinator) en Ar-
naud Jan Karel (CRB, voorzitter).

ken’ en ook aan een bloemen-
taartworkshop van Mem’s Ate-
lier.
In Limmen biedt OdiSport in 
zwembad Dampegheest tal van 
spannende activiteiten als vlot-
ten bouwen en adventureday. 
Ook kan in deze kern de film 
‘De Kameleon’ voor grootouders 
en kleinkinderen bekeken wor-
den in Vredeburg. De activitei-
ten kosten 3 euro en voor de film 
wordt 2 euro betaald.
Opgeven: dagelijks tussen 13.30 
en 15.00 uur, met uitzondering 
van de vrijdagmiddagen, via tel. 
0251-656562. Voor meer infor-
matie zie: www.welzijncastri-
cum.nl.

oplossing
Zoek de 10 verschillen

Castricum - De Dierenbescher-
ming heeft melding gekregen 
van vermissing van een zwarte 
gecastreerde kater van de Voor-
weide met klein wit befje, wit aan 
de poten van vijftien jaar oud, 
luisterend naar de naam Bob-
by. En op de Schoutenbosch een 

schildpadpoes met wit boven de 
neus, witte bef en buik, wit aan 
de poten, een jaar en luisterend 
naar de naam Vlekkie.
Er zijn geen dieren gevonden.

Voor meer inlichtingen: Ria Dol, 
tel. 0251-658504.
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ATB VV in plaats van randweg
Castricum - De afgelopen tijd 
zijn 2500 flyers verspreid in Cas-
tricum door mensen die zich ver-
zetten tegen de aanleg van een 
randweg door Castricum. Samen 
vormen zij de bewonersgroep 
Randweg-No Way. 

Dorine Kettenes is een van hen. 
Zij vertelt: “De gemeenteraad is 
sinds 2009 bezig met het onder-
zoek naar de mogelijkheden voor 
oplossing van het spoorknelpunt 
overweg Beverwijkerstraatweg. 
Hier zijn ondertussen ontelbare 
uren aan gespendeerd en er zijn 
dure onderzoeken uitgevoerd. 
Er liggen nu vier mogelijke op-

lossingen op tafel, In het  zoge-
naamde Movares rapport zijn 
zeventien varianten bestudeerd, 
maar de niets-doen-variant en 
varianten op de niets-doen-vari-
ant, zoals bijvoorbeeld een ver-
beterde besturing van de spoor-
wegovergang,  krijgen geen 
aandacht. De situatie in Hoorn 
bij spoorwegovergang Keern is 
vergelijkbaar. De gemeenteraad 
van Hoorn staart zich blind op 
een prestigieus tunnelproject. 
Terwijl er nieuwe techniek be-
schikbaar is waardoor de spoor-
bomen korter dicht zijn. Deze 
techniek heet de ATB Verbeter-
de Versie. De minister van V&W 

heeft een budget beschikbaar 
gesteld voor verder onderzoek 
naar ATB VV en de pilot wordt 
op vijftien plaatsen in Nederland 
uitgevoerd. Daarom pleit de be-
wonersgroep ‘Randweg-No Way’ 
om de oplossing te zoeken in de 
bestaande infrastructuur, andere 
nieuwe alternatieven of de tech-
nische optimalisatie; het ATB-
VV-systeem zodat de wachttijd 
voor de spoorwegovergang aan-
zienlijk verkort zal worden.”

De bewonersgroep roept inwo-
ners op om bezwaar te maken 
tegen, met name, de aanleg van 
een oostelijke randweg

Castricum is veilige plek
Castricum - Inwoners van Cas-
tricum vinden hun woon- en 
leefomgeving veiliger dan an-
dere gemeenten. Dat staat te 
lezen in het rapport ‘Integrale 
Veiligheidsmonitor Noord-Hol-
land Noord 2011’ van het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek. 
Het gevoel van veiligheid in Cas-
tricum nam toe met 8% en on-
derhoud aan wegen en perken 
werd het hoogst gewaardeerd 
van heel Noord-Holland. 

Castricum scoort volgens de res-
pondenten alleen iets lager dan 
gemiddeld ten aanzien van de 

Nederlands record 
voor Marc van Vliet
Castricum - Bij een avondwed-
strijd in Amsterdam heeft Marc 
van Vliet het Nederlandse re-
cord polsstokhoogspringen voor 
Masters 60-64 jaar gebracht op 
3.12 m. Het oude record van 3.00 
m was reeds in zijn bezit.

Van Vliet die vorige week tijdens 
het 50-jarig jubileum van zijn 
club AV Castricum een demon-

gemeentelijke aandacht voor 
grotere leefbaarheid en veilig-
heid, hoewel dit duidelijk beter 
(+5%) is dan in 2009. Ten op-
zichte van de eerdere meting in 
2009 vielen alle scores in zowel 
Nederland en Noord-Holland als 
Castricum iets lager uit.

Voor wat betreft de fysieke kwa-
liteit (onderhoud wegen, per-
ken, voorzieningen voor kinde-
ren en jongeren, straatverlich-
ting) scoort Castricum in de be-
leving van de inwoners boven-
gemiddeld. De waardering voor 
onderhoud aan wegen en per-

ken is zelfs het hoogst van heel 
Noord-Holland. Ook bestaat er 
een meer dan gemiddelde so-
ciale cohesie in Castricum hoe-
wel dit minder hoog scoort dan 
in 2009. Men ervaart de eigen 
buurt als prettig: men kent el-
kaar, heeft prettige omgang, en 
regelmatig contact. 
Het aantal mensen dat het afge-
lopen jaar actief was om de ei-
gen buurt te verbeteren, was la-
ger dan elders in Noord-Holland. 
Men vindt wel dat de buurt in 
het afgelopen jaar per saldo iets 
achteruit is gegaan;.
Gevraagd naar specifieke over-
last, worden genoemd: te hard 
rijden, hondenpoep en parkeer-
overlast. 

stratie polsstokhoogspringen 
heeft gegeven en daarbij onoffi-
cieel al de 3.20 m had overschre-
den voelde zich goed in vorm om 
een aanval te doen op zijn re-
cord. In de eerste poging werd 
3.02 m gehaald terwijl de 3.12 
m in zijn tweede poging zeer 
ruim werd overschreden. Helaas 
bleek de hoogte van 3.22 m nog 
iets te hoog te zijn. 

Akersloot - Zondag 15 juli is er 
weer een wandeling bij de Aker-
sloter Marathon Klub, de Amak.
De wandeling is de Eilandpol-
der dorp tot dorp natuurwande-
ling in de Schermer van 17 km 

Amak wandelt lang. Het vertrek is om 9.00 uur 
op de fiets vanaf Het Kruispunt 
Mozartlaan/hoek Raadhuisweg 
in Akersloot. Belangstellenden 
zijn welkom. 
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 0251-315137 of Kees Deijlen, 
tel. 0251-310715.

middelweg 13 • uitgeest • 0251 314598
www.BuONAseRA.Nl

zAteRdAg 14 Juli

wAste
dOORs OpeN 22.00 uuR

stARt eeRste set 22.30 uuR
ZORG DAT JE OP TIJD BINNEN BENT 

OM GEEN GEsPEElDE NOOT TE MIssEN

Leuk in de zomervakantie

SLagwerk workShop
op vrijdag 10, 17, 24 en 31 augustus

Clubgebouw ’excelsior’ Limmen.
Voor info kunt u contact opnemen met

Floris van Tol, 06-14198712
www.FLowmuSiCproduCTionS.nL

gasservice 
kennemerland
Als 
  het om veiligheid
                            gaat
Tel. (0251) 245454

Onderhouds 
timmerbedrijf 

G. Duin
Voor het leveren en

plaatsen van glas, ramen, 
deuren, kozijnen, interieur-

werk en verbouwingen

tel. 06-53302440
www.timmerbedrijfduin.nl

9.95

5.95Assent t-shirt
korte mouw
diverse maten

Aanbiedingen zijn geldig tot dinsdag 24 juli 2012,
of zolang de voorraad strekt.

Prijs- en m
odelw

ijzigingen, druk-, en zetfouten voorbehouden.

Stetweg 37, 1901 JD Castricum, tel.: 085 - 489 70 80, www.kraakman.com
DEZE AANBIEDINGEN GELDEN ALLEEN IN ONS FILIAAL CASTRICUM

John Deere 
Caps

Reuzen vliegenvanger

11.50

9.95

5.99

4.95

Bayer 
Mierenlokdoos 
2 stuks

GA GOED VOORBEREID

OP VAKANTIE
John Deere 

Caps

GA GOED VOORBEREID

OP VAKANTIE

Assent t-shirt
korte mouw

CapsCaps

NU 20% KORTING 

OP ALLE JOHN DEERE CAPS

Te koop:
Jongensfiets Gazelle 26 inch. 
Moet alleen een nieuw wiel 
in 30 euro, pluchen knuf-
fels groot/klein i.z.g.st. 
0,50. Tel. 0251-671274
Te koop:
Jongenskinderkleding: vele 
maten vanaf mt. 56 -122 zomer/
winter i.z.g.st. 10-15 euro per 
doos per maat. Tel. 0251-671274
Te koop:
Nieuwe zwangerschaps-
kleding: badpak mt 38-40 
zw/wit 8 euro, crème kleuri-
ge korte en lange broek sa-
men 8 euro. Tel. 0251-671274

Te koop:
Verschillende meiden tijd-
schriften, o.a. girlz, fancy  3  voor 
een euro. Tel. 0251-670501

Te koop:
Humax tv-decoder voor digi-
taal tv-beeld geschikt voor Zig-
go 50 euro. Tel. 072-5341045
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Burgerlijke 
stand Uitgeest

Overleden
A.J. van der Krogt, weduwe van 
Schuijt, 88 jaar

Gehuwd
M.A. Mensink en S.S.E. Schlu-
ter
A.G. Hermans en S.M. Groot
J.W. Floris en M.S. Feije

Geboren
Lotte Maartje van Riessen, 
dochter van T. Houweling en J. 
van Riesen
Michella Grada Vajènna Groen, 
dochter van A. de Leest en W.J. 
Groen

Simavi
Uitgeest - Simavi heeft van 
18 tot en met 24 maart een 
collecte gehouden in Uit-
geest. De netto opbrengst 
bedroeg 2.080,65 euro.

Oud papier 
Binnenmeer
Uitgeest - Zaterdag 14 juli is 
er weer een oude krantenactie 
bij de Binnemeerschool aan de 
Langebuurt in Uitgeest. Men kan 
kranten, liefst gewogen en goed 
gebundeld, inleveren tussen 9.00 
en 11.00 uur. Voor iedere 10 kilo 
krijgt men weer een stempel op 
de stempelkaart.

Diefstal 
mobieltje
Uitgeest - Bij een uitgaansgele-
genheid aan Westerwerf heeft de 
politie zaterdagnacht om 00.15 
uur een 16-jarig meisje aange-
houden op verdenking van dief-
stal van een mobieltje. Zij zou 
het mobiletje hebben weggeno-
men uit handen van een ande-
re meisje. De politie onderzoekt 
de zaak.

Nieuw duo: Résidual
Uitgeest - Nog geen drie maan-
den geleden opgericht en nu al 
vier optredens achter de rug! 
Résidual: een akoestisch duo uit 
deze regio dat nieuwe en oude 
pop, rock, dance en trance-num-
mers vaak op geheel eigen wij-
ze vertolkt. 
Résidual bestaat uit Nicolette 
Tool, de 21-jarige zangeres en 
Mitchell Stuurman, de 20-jarige 
gitarist. Toen hun bandje uiteen-
viel, hebben Nicolette en Mit-
chell besloten verder te gaan in 
de muziek als duo. Er is veel ge-
oefend en een klein bescheiden 
repertoire van een uur is reeds 
aanwezig. Binnen dit repertoi-

re vinden wij nummers van on-
der andere Anouk, Bryan Adams, 
Ilse de Lange, Michael Jackson, 
Train en Rihanna. 
Doordat er alleen gezongen en 
gitaar gespeeld wordt overstemt 
Résidual niet en kan er tijdens 
het optreden gewoon gezellig 
worden gepraat. Ideaal als u een 
kroeg heeft en gezelligheid en 
live muziek wilt combineren zon-
der dat uw gasten perse oordop-
pen nodig hebben.
Wilt u meer weten over Résidu-
al? Dan kunt u mailen naar band.
residual@gmail.com. Résidual is 
ook te vinden op Youtube en Fa-
cebook.

Op vakantie? 
Neem geen risico!
Uitgeest - Zorgeloos genie-
ten van de vakantie begint met 
een goed gezondheidsadvies. 
Want buiten Nederland liggen 
ziekten op de loer zoals hepati-
tis A, gele koorts of malaria. In 
de zomermaanden organiseert 
GGD Kennemerland extra rei-
zigersspreekuren op zaterdag 
van 09.00-12.00 uur. De extra 
spreekuren worden gehouden in 
Haarlem, Zijlweg 200.
Een reisadvies is niet alleen no-
dig bij verre reizen. Ook voor 
Oost-Europese landen worden 
vaccinaties aanbevolen. Zelfs 
voor een strandvakantie naar 
Turkije. Het is verstandig geen 
risico’s te nemen. Vakantie is 
vooral onbezorgd genieten en 
niet ziek in bed liggen. 
De verpleegkundigen geven 
vakkundig en op maat gesne-

den advies. Voor de onervaren 
of doorgewinterde reiziger, voor 
een strandvakantie van twee we-
ken naar Bali of een wereldreis 
van een jaar. 
Een goed advies bestaat niet al-
leen uit het geven van vaccina-
ties. Ook geven de verpleegkun-
digen adviezen over reizigersdi-
arree, bescherming tegen mug-
gen en wat te doen bij honden-
beten in het buitenland. 

De GGD houdt reizigersspreek-
uren op diverse locaties in de re-
gio: Haarlem, Heemskerk, IJmui-
den en Hoofddorp. Een afspraak 
maken kan telefonisch op werk-
dagen van 08.30 tot 11.30 uur via 
telefoonnummer 023-7891616. 
Of maak een afspraak via de 
website www.ggdkennemerland.
nl.

Extra maatregel voor 
notoire drankrijders
Regio - Sinds december vorig 
jaar staat notoire drankrijders 
een nieuwe en nogal ingrijpende 
maatregel te wachten: het alco-
holslotprogramma (ASP). Inmid-
dels rijden er 436 auto’s in Ne-
derland rond met een alcoholslot 
en zijn er inmiddels ruim twee-
duizend opgelegd door het CBR. 
Het alcoholslot is een extra mid-
del in de strijd van politie en jus-
titie tegen drankrijders. Aanrij-
dingen waarbij drank in het spel 
is leveren de zwaarste ongeval-
len op. Volgens schattingen van 
de Stichting Wetenschappelijk 
Onderzoek Verkeersveiligheid 
zullen er door het alcoholslot-
programma jaarlijks 5 tot 6 min-
der verkeersdoden vallen en vijf-
tig tot zestig minder (zwaar)ge-
wonden. 

Blazen en starten 
Hoe werkt het? Het alcoholslot 
is een ingebouwd apparaatje dat 
als een startonderbreker werkt. 
Voordat een bestuurder wegrijdt, 
moet hij eerst blazen. Bij een 
promillage van meer dan 0,2 ‰ 
start de wagen niet. Tijdens de 
rit vraagt het apparaat nog een 
aantal keren om een herhaling 
van de blaastest. Deelnemers 
moeten de geregistreerde gege-
vens om de 46 dagen laten ‘uitle-
zen’ bij een uitleesstation. Daar-
na analyseert het CBR deze ge-
gevens. 
Houdt de deelnemer zich aan de 
spelregels, dan hoeft hij het slot 
minder vaak uit te laten lezen. Zo 
niet: dan wordt er weer vaker uit-
gelezen.  
Met de alcoholslotmaatre-
gel mag je overigens alleen in 
een personenauto rijden. Even-
tuele andere rijbewijzen (mo-
tor, vrachtwagen etc.) krijgt een 
deelnemer van het ASP pas te-
rug als hij ten minste twee jaar 
met het alcoholslot heeft gere-
den.

Dure grap
Het alcoholslotprogramma heeft 
voor deelnemers meer om het 
lijf dan alleen blazen voor ver-
trek. Om te beginnen komen de 
kosten van het inbouwen ge-
heel voor eigen rekening. Ook 
het speciale begeleidingspro-

gramma, bestaande uit een aan-
tal groepssessies en adviezen 
over de persoonlijke aanpak 
van het drankprobleem, moe-
ten deelnemers uit eigen zak be-
talen. Al met al een aardig du-
re grap. Deelnemers moeten ook 
een nieuw rijbewijs met een ex-
tra code erop (‘103’) aanvragen. 
Als de politie de houder van zo’n 
rijbewijs in een auto zonder slot 
zien rijden, dan wordt het ASP 
stop gezet en wordt het rijbewijs 
ongeldig verklaard.
De kosten voor het ASP bedra-
gen zo’n 4.000 euro. Dit is inclu-
sief een motivatieprogramma, 
het inbouwen en het leasen van 
het alcoholslot.

Hardnekkige drankrijders
Uit de alcoholcontroles van po-
litie Kennemerland blijkt dat er 
nog steeds veel te veel men-
sen met een slok op rijden. In 
het weekend worden tientallen 
weggebruikers met een slok op 
uit het verkeer gehaald. De ver-
keerspolitie heeft de handen hier 
vol aan en controleert dan ook 
regelmatig, om de verkeersvei-
ligheid te vergroten. Ook worden 
regelmatig drankrijders aange-
houden die al meerdere malen 
zijn aangehouden door de politie 
voor het rijden onder invloed van 
alcohol. Sommige drankrijders 
blijken zo ernstig onder invloed, 
dat zij zelfs niet meer op hun 
benen kunnen staan. Het alco-
holslot is vooral voor deze laat-
ste categorie bedoeld. Als een 
drankrijder meer dan tweeën-
half keer de alcohollimiet heeft 
overschreden of als hij/zij vaker 
de fout in is gegaan, wordt de-
ze persoon door de politie aan-
gemeld bij het CBR.

Meer maatregelen voor 
drankrijders
Het alcoholslotprogramma is 
slechts één van de maatregelen 
die het CBR kan opleggen. An-
dere maatregelen zijn bijvoor-
beeld de EMA of LEMA cursus: 
(Lichte) Educatieve Maatregel 
Alcohol in het verkeer. 

Meer informatie over deze rege-
lingen en over het alcoholslot is 
te vinden op: www.cbr.nl.

Uitgeest - Op 12 juli geeft de 
Uitgeester Harmonie van 19.00 
tot 20.00 uur weer een gratis 
openluchtconcert in De Koog. Er 
kan worden genoten van popu-
lair, gevarieerd harmoniereper-
toire in het park tussen De Witte 
Hoofden en de Plevierstraat. 
De projectgroep sociaal contact 
van De Koog richt een terrasje in 
met koffie en thee.

Zomerconcert 
Uitgeester 
Harmonie

Fractievoorzitter GroenLinks 
Heemskerk treedt terug
Heemskerk - In maart 2010 
heeft Jan Boer als nieuw raadslid 
gelijktijdig de verantwoordelijk-
heid genomen om aan te treden 
als fractievoorzitter van Groen-
Links Heemskerk. 

Deze verantwoordelijke en veel-
omvattende functie heeft hij als 
fractievoorzitter met veel en-
thousiasme de afgelopen twee 
jaar uitgevoerd.

Het tekort aan politieke erva-
ring heeft Jan Boer geprobeerd 
te compenseren door veel tijd en 
energie in de uitvoering van zijn 
functie te stoppen. 

De afgelopen periode is het frac-
tievoorzitterschap hem echter 
steeds zwaarder gevallen. Om 
die reden heeft hij besloten om 
in het belang van hemzelf en 
GroenLinks het fractievoorzitter-

schap per directe ingang neer te 
leggen.

De fractie van GroenLinks heeft 
Ans Nijman unaniem als nieuwe 
fractievoorzitter gekozen.
Fractie en bestuur zijn verheugd 
met het besluit van de vertrek-
kende fractievoorzitter dat hij 
zich met onverminderde energie 
en enthousiasme voor Groen-
Links zal blijven inzetten.
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Het mooiste plekje van Uitgeest 
volgens José Breetveld
Uitgeest - Dertien keer verhuisd 
en volgens eigen zeggen komt 
er ook nog wel een veertiende 
keer. José Breetveld-Komen (51) 
werd geboren in Beverwijk maar 
kwam op anderhalf jarige leeftijd 
met haar ouders naar Uitgeest.
Ze was niet gecharmeerd van 
de kleuterschool maar wel van 
juf Deutekom. Toen ze met deze 
juf en haar klas van de Veenus-
school langs huis liep, riep ze 
vrolijk ‘doei’ naar iedereen en 
zwaaide af om lekker naar haar 
moeder te gaan. Op school had 
ze de touwtjes in handen en re-
gelde de zaken. Heel erg vond 
haar juf het kennelijk niet want 
ze kwam jaren later op de brui-
loft van José en haar man.
Maar daarvoor woonde ze nog 
een tijd in Alkmaar. Toen ze in 
2001 een keer snel in de super-
markt van Uitgeest een bood-
schap deed, kwam ze een oude 
bekende Nico Breetveld tegen. 
“Bij de krentenbollen in de aan-
bieding, en hij was mijn aanbie-
ding!”, zoals ze deze ontmoeting 
omschrijft. Er ontstond een LAT-
relatie maar het heen en weren 
waren ze na een jaar meer dan 
zat en in 2003 werd er getrouwd. 
Ze omschrijft zichzelf als een ge-
voelsmens, hoog sensitief en ie-
mand die alles leuk vindt.
Haar huis aan de Middelweg, 
waar ze sinds maart woont, 
toont meteen wat José belang-
rijk vindt in het leven. De kamer 
straalt een bepaalde rust uit, veel 
bloemen en beeldjes van spek-
steen. Daarin kan ze haar ei he-
lemaal kwijt en gul deelt ze haar 
creaties uit aan mensen die haar 
dierbaar zijn, zoals aan de kin-
deren van haar zus die ze be-
schouwt als ‘eigen’ .
De opmerking: “daar heb ik een 
cursus voor gevolgd” zal gedu-
rende het interview nog vele ma-
len te horen zijn, of het gaat om 
speksteen bewerken, grimeren, 

pottenbakken of Shiatsu. Maar 
niet overal hoeft een cursus voor 
gevolgd te worden, op gevoel 
kunnen er volgens José mooie 
dingen gemaakt worden. Trots 
toont ze een prachtig bolle vaas 
in blauwgroene kleuren waarvan 
haar man na enige tijd in de ga-
ten kreeg dat de kleur verander-
de bij verschillende weertypes. 
Ze is een natuurmens, altijd bui-
ten te vinden en gek op bomen, 
groen en water. “Ik had bos-
wachter moeten worden, dat heb 
ik van mijn vader. Ik kan goed al-
leen zijn maar vind het ook leuk 
om mensen om mij heen te heb-
ben. Dat vind ik weer in mijn 
werk bij de tandartsenpraktijk 
aan de Benesserlaan.” De fiets is 
haar favoriete vervoermiddel. In 
het weekend worden flinke toch-
ten gemaakt en gaat ze rustig op 
de koffie in Naarden. “Breet is 
mijn leermeester, door hem ben 
ik ook in de rest van Nederland 
gaan fietsen”, aldus José.
Dat zij een gevoelsmens is komt 
in meer dingen naar voren. Zo 
heeft zij een cursus voetreflex-
zonnemassage gevolgd en wil 

zij, als ze meer ruimte heeft, 
mensen behandelen en dan het 
liefst kinderen. Het is haar wens 
hen meer ontspanning te bieden.
Hoewel zijzelf behoorlijk van de 
tongriem gesneden is, kreeg zij 
ooit van iemand te horen ‘kijk 
ook eens naar verlegen mensen’. 
José: “Mensen oordelen soms 
snel en dat is jammer, iedereen 
verdient een kans.” 
Dan komt het moment om het 
mooiste plekje van Uitgeest op 
te zoeken en uiteraard wordt de 
fiets gepakt om richting Groot 
Dorregeest te rijden, het laan-
tje voorbij het tuincentrum. “Die 
rust, het groen en merk je hoe 
lekker het hier is? Het voelt hele-
maal goed, ik zou in dat huis daar 
willen wonen.” Ze wijst een een-
voudig wat ouder maar sfeervol 
huisje aan. “Nieuw kan mooi zijn 
maar ik heb meer met de sfeer 
van oude huizen.” De overbuur-
man maait zijn gigantische ga-
zon en José roept lachend: ”Ik 
kom hier wonen hoor!” De buur-
man lijkt niet verbaasd en meldt 
dat dat te regelen valt. (Monique 
Teeling)

50 miljoen voor instand-
houding monumenten
Uitgeest - De Rijksdienst voor 
het Cultureel Erfgoed heeft dit 
jaar 50 miljoen euro subsidie 
toegekend voor de instandhou-
ding van rijksmonumenten. Dit 
keer konden liefst 1635 aanvra-
gen (60 procent) worden geho-
noreerd, tegenover 477 (20 pro-
cent) in 2011. Heel veel eigena-
ren van molens, kastelen, bui-
tenplaatsen en kerken kunnen 
weer zes jaar vooruit met de-
ze rijksbijdrage voor het onder-
houd. Zo blijven monumentale 
waarden behouden en worden 
dure restauraties in de toekomst 
voorkomen. En dat is precies het 
doel van deze subsidieregeling 
voor instandhouding.
De Brim-subsidieregeling (voluit: 
Besluit rijkssubsidiëring instand-
houding monumenten) wint elk 
jaar aan populariteit. Vanwege 
het verwachte grote aantal aan-
vragen en om er zo veel moge-
lijk te kunnen honoreren, heeft 
de staatssecretaris de maxima-
le subsidiebedragen voor de 
ronde 2012 verlaagd. Hij stelde 

ook prioriteiten. Eigenaren die 
in 2006 een zesjarig instandhou-
dingsplan indienden en subsi-
die ontvingen, krijgen voorrang. 
Zo kunnen ze de structurele zorg 
voor hun monument voortzet-
ten in 2013-2018. En omdat er in 
2011 veel Brim-subsidieaanvra-
gen buiten de boot vielen, heb-
ben ook die indieners nu een 
streepje voor.

Dit jaar krijgen zo’n 630 molens, 
550 kerken en 460 andere mo-
numenten in totaal 50 miljoen 
euro subsidie. In Uitgeest zijn de 
volgende molens gehonoreerd: 
Poldermolen “De Dorregeester” 
(15.000 euro), De Tweede Broe-
kermolen (30.000 euro), Polder-
molen “De Kat” (30.000 euro) en 
Molen De Dog (15.000 euro).
Voor de Brim-subsidieregeling 
2013 is naar verwachting 48,5 
miljoen euro beschikbaar. Me-
dio oktober wordt meer bekend 
over de indieningstermijn, cri-
teria voor verdeling en andere 
voorwaarden.

Molen de Kat ontvangt 30.000 euro subsidie

Gevonden voorwerpen
Uitgeest - Op het gemeentehuis 
zijn de afgelopen periode de vol-
gende gevonden voorwerpen af-
gegeven.
Sleutels: fietssleutel met drie-
hoekhanger; twee fietssleutels; 
fietssleutel paars; sleutelset met 
hanger technisch college; sleu-
telset met geel vraagteken; sleu-
telset met oranje sleutel; sleutel-
set met oranje lip; sleutelset met 
een blauwe sleutel; Sleutelset 

met Albert Heijn penning; sleu-
tel met hanger 13 oktober; sleu-
telset met Mercedes sleutel met 
hanger D 
(deze sleutel wordt meegegeven 
indien de auto kan worden ge-
opend); twee kleine fietssleutels; 
sleutel met geel bolletje.
Leesbril met zwarte hoes; lees-
bril zwart en deels doorzichtig; 
zwarte studiemap voor dieren-
arts.

Geld beschikbaar voor 
organisatie Burendag
Uitgeest - Zaterdag 22 septem-
ber is het voor de zevende keer 
Burendag in Nederland. Vorig 
jaar vierden ruim een miljoen 
mensen deze dag. Het Oranje 
Fonds en Douwe Egberts mik-
ken voor dit jaar op een nog gro-
tere deelname. Om zo nog meer 
mensen ‘dichter bij elkaar te 
brengen’.
Elke buurtorganisatie die bij het 
Oranje Fonds een goed plan in-
dient voor de viering en uitvoe-

ring van Burendag kan daar-
voor 500 euro ontvangen. In to-
taal is daarvoor een miljoen euro 
beschikbaar. Aanvragen kan tot 
1 september. Eventueel kan Bu-
rendag in buurten waar dat be-
ter uitkomt ook op vrijdag 21 of 
zondag 23 september worden 
gehouden. 

Voor de voorwaarden en het 
downloaden van een aanvraag-
formulier, zie: www.burendag.nl.

Ook geld voor molens Uitgeest



pagina 4 11 juli 2012

Joost Krab nieuwe 
exposant gemeentehuis
Uitgeest - Van 18 juli tot en met 
7 september is in de hal van het 
gemeentehuis een overzichts-
tentoonstelling te bekijken van 
de schilderijen van de Uitgeester 
Joost Krab. Krab werd zestig jaar 
geleden in IJmuiden geboren en 
gaf daar meer dan 25 jaar les 
aan het Nova College (voorheen: 
Zeevaartschool). Hij komt uit een 
zeevarende familie en heeft een 
eigen zeilboot. Geen wonder dus 
dat hij zich in zijn schilderwerk 
behalve door spiritualiteit vooral 
laat inspireren door zee en sche-
pen.
Sinds ruim 19 jaar is Krab inwo-

ner van Uitgeest. Naast zijn wo-
ning op de Hogeweg heeft hij 
een ruim atelier, waar vanuit de 
verre omtrek belangstellenden 
zijn exposities bezoeken.
Joost Krab schildert vanuit zijn 
hart en geeft in zijn olieverf- en 
acrylschilderijen ‘het licht’ een 
centrale plaats. Tijdens de afge-
lopen Kunstroute wist hij bezoe-
kers daar uren over te vertellen. 
Krabs vrouw Mirre maakt verzen 
bij zijn schilderijen. De in het ge-
meentehuis geëxposeerde wer-
ken zijn te koop voor prijzen van 
300 tot 800 euro. Voor meer in-
formatie: www.JoostKrab.nl.

Joost Krab laat zich graag inspireren door maritieme onderwerpen. 
Vanaf 18 juli is zijn werk te zien in het gemeentehuis

Weer snelle vluchten bij 
‘De Vliegende Vleugels’
Uitgeest - De jonge duiven van 
‘De Vliegende Vleugels’ vlogen 
voor de derde maal dit seizoen, 
nu vanuit het Belgische Grimber-
gen met een afstand van 175 ki-
lometer. Aantal deelnemers was 
14 met 400 ingekorfde duiven. 
Vooruit gezien naar een rustig 
verlopende vlucht werd het toch 
weer een relatief snelle vlucht. 
De duiven werden gelost om 
8.20 uur met een zwak wind-
je in de staart. Echter in de ho-
gere luchtlagen was er toch een 
matig tot krachtige stroming die 
de duiven met een hoge snel-
heid naar huis lieten komen. De 
eerste en snelste duif werd al 
om 10.05.58 uur geconstateerd 
bij Ron van Rijn in Uitgeest met 
een snelheid van 162,044 meter 
per minuut (ruim 99 km p/uur). 
De hoge snelheid maakte dat de 
eerste 100 prijsduiven snel wa-
ren vergeven. Binnen 11 minuten 
waren de eerste honderd duiven 
terug op hun hok. 
Uitslag van de eerste vijf  lief-
hebbers 3e wedvlucht jonge 
duiven op zaterdag 7 juli luidt 
als volgt: 1-12-14-22-23ste Ron 
van Rijn, 2-5-6-7-8ste Tandem 
W. & F. Rodenburg, 3-57-59-60-
70ste Hans Baltus, 4-16-19-20-
21ste Rinus van Bohemen. De 
attractieprijs ging naar de 32ste 
duif in uitslag van Henk Brond-
ijk en de taart ging deze week 
naar jeugdlid Jikke Liefting met 

zijn duif op de 50ste plaats. De 
eerste duif van Ron van Rijn was 
bovendien goed voor een vierde 
plaats in het Rayon B tegen 130 
deelnemers met 3383 duiven. 
Slechts een van de 14 deelne-
mers viel dit weekend buiten de 
prijzen. Volgende week de vier-
de jonge duivenvlucht vanuit Nij-
vel met een afstand van 216 ki-
lometer.

Gerrit Beentjes pakt zijn 
tweede Dagfond overwinning
Het vlot afkomen van de jonge 
duiven gaf voor de oude duiven 
die ‘s middags werden verwacht 
vanuit het Franse Chateauroux 
(670 kilometer) ook goede voor-
uitzichten. Met een vroege los-
sing om 7.30 uur in de morgen, 
kwamen ook deze duiven met 
een hoge snelheid naar huis. 
Ondanks de buien die in de mid-
dag ontstonden konden de dui-
ven zonder veel hinder het hok 
bereiken. Al om 14.26.03 uur 
werd de snelste duif in Akersloot 
geconstateerd op het hok van 
Gerrit Beentjes. De duif vloog 
een gemiddelde van 1619.679 
meter per minuut wat neerkomt 
op een snelheid  van ruim 97 ki-
lometer per uur. Die dag waren 
er 13 deelnemers met 177 duiven 
aan de start. 
Uitslag van zaterdag 7 juli is als-
volgt: 1-28-30-38-41ste Ger-
rit Beentjes uit Akersloot, 2-15-

129-34de Dutch Day Racers, 
3-5-7-13-17de Hein Berkhout, 
4-6-10-16-22ste Ron van Rijn en 
8-36-37de Dutch Day Flyers. De 
attractieprijs voor de achtste duif 
ging naar Tim de Goede en de 
taart naar Rinus van Bohemen. 
De eerste duif van Gerrit Been-
tjes was tevens goed voor een 
13de plaats in het Rayon B te-
gen 107 deelnemers met 1169 
duiven. Drie van de 13 deelne-
mers vielen dit weekend bui-
ten de prijzen. Komende zater-
dag worden de duiven vanuit het 
Belgische Chimay gelost, voor de 
laatste midfond vlucht met een 
afstand van 280 kilometer. 

Gerrit Beentjes met zijn winnen-
de duif

Uitgeest - Basisschool de Vrij-
burg aan de Niesvenstraat in 
Uitgeest viert feest. De school 
bestaat 45 jaar en dat wordt 
gevierd. De afgelopen weken 
stond in het teken van het pro-
ject “Vroeger en nu”. De zomer-
markt op zaterdag 14 juli van 
11.00 tot 15.00 uur is de afslui-
ting van dit project en van een 
geslaagd schooljaar. De groots 
opgezette zomermarkt is door 
actieve ouders van de school ge-
organiseerd. Er valt van alles te 
beleven op en rond het gezellige 
schoolplein.
Op het plein komt een podium 
met diverse activiteiten: een rad 
van fortuin, dj Sparkle die leu-
ke muziek draait, een springkus-
sen en een open podium waar-
in iedereen zich kan opgeven 
om iets leuks te laten zien of ho-
ren. De kinderen kunnen Oud-
hollandse spelletjes spelen, po-
nyrijden, paintbrushen, schmin-
ken en/of hun haar laten doen. 
Bruikbare spullen worden ver-
kocht voor een klein prijsje. Ie-
dereen kan meedoen aan één of 
meerdere workshops (o.a. zeep 
maken, tasjes versieren, een 

speksteen amuletketting maken, 
paintbrush, knutselen met schel-
pen, glasgraveren). Er is een ge-
zellig terras waar je lekker kunt 
zitten met koffie, thee, limona-
de en een heerlijk stukje taart. 
Er zullen diverse kraampjes zijn 
waar wat lekkers gekocht kan 
worden zoals een hotdog, snoep, 
chips, drinken en dergelijke. Ver-
der hebben alle kinderen in de 

klas een werkje gemaakt dat 
verkocht gaat worden op de zo-
mermarkt. 
De opbrengst van de dag wordt 
heel goed besteed. De kinderen 
van de Vrijburg hebben nieu-
we outfits nodig. De bovenbouw 
nieuwe sportshirts en voor de 
hele school hesjes ter herken-
ning bij een schoolreis of excur-
sie. 

Zomermarkt op jarige 
basisschool De Vrijburg

Kop-staartbotsing
Uitgeest - Vrijdag omstreeks 
vier uur ‘s middags kwam bij 
de politie een melding binnen 
van een ongeluk op de N203 
ter hoogte van hectometerpaal-
tje 52.8. Hectometerpaaltje 52.8 
is voor de kruising van de N203  
met de Busch en Dam richting 
Krommenie.
Ter plaatse bleek er een kop-
staartbotsing te zijn geweest 
tussen twee voertuigen. Bij de 
voorste auto was de achterruit 

versplinterd. De voertuigen ston-
den al veilig in de berm gepar-
keerd. Voor de aanwezige politie 
mensen was er weinig te doen 
dan het ongeval veilig te stel-
len en de verklaringen op te ne-
men. Ook voor brandweer Uit-
geest was er niets te doen en de-
ze konden snel weer terug naar 
de kazerne.
De bergingsdienst heeft de 
voertuigen weggesleept. (Bron: 
112-Uitgeest.nl)



pagina 20 11 juli 2012

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenza-
ken. Deze maand behandelt hij 
‘vakantierisico’s’.

Het EK voetbal is achter de rug, 
de Tour de France is van start ge-
gaan en de Olympische Spelen 
zijn in aantocht. Kortom, de 
sportzomer is in volle gang en de 
vakantie staat weer voor de deur. 
Een goed moment om even stil te 
staan bij de mogelijke risico’s die 
u kunt lopen tijdens uw vakantie.

Een reisverzekering, 
is dat wel echt nodig?
Mijn ervaring is dat het voor veel 
mensen onduidelijk is wat het 
nut van een reisverzekering is. 
Een begrijpelijke discussie, aan-
gezien de meeste dekkingen 
(ook) al in uw andere verzekerin-
gen zijn opgenomen. Maar  er 
zijn wel degelijk (grote) risico’s 
die door geen enkele andere 
verzekering gedekt zijn. Denk 
bijvoorbeeld aan extra kosten die 
kunnen ontstaan door een red-
dingsactie, het langer moeten 
verblijven als gevolg van een sta-
king of natuurramp en de kosten 
van speciaal vervoer na een on-
geval. Dit soort kosten kunnen 
torenhoog oplopen.  

Heeft u al een reisverzekering? 
Ga dan eens na of de dekkingen 
nog passen bij uw huidige va-
kantiewensen en risicobereid-
heid. Zo bent u verzekerd van 
een onbezorgde vakantie.

Woninginbraak tijdens 
uw vakantie
Naast de risico’s die u op uw va-
kantiebestemming kunt lopen, 
bestaat ook de kans dat inbre-
kers uw onbeheerde woning op 
het oog krijgen. Traditioneel 
staat de vakantieperiode erom 
bekend dat het aantal inbraken 
stijgt. Met een goede verzeke-
ring krijgt u de schade aan uw 
woning en het verlies van de ge-
stolen spullen vergoed. Maar 
hoe zit het met de emotionele 
schade? Voorkomen is beter dan 
genezen. Geen enkele woning is 
100% inbraakproof, maar u kunt 
het de inbrekers wel zo moeilijk 
mogelijk maken. 

‘Open deuren’
Met een koevoet tussen de deur-
post en de deur zijn inbrekers 
snel binnengedrongen. Dit kunt 
u voorkomen door een anti in-
braakstrip te plaatsen. Maar 
denkt u ook eens aan deze ‘open 
deuren’: Zorg dat een bekende 
uw brievenbus leegt en de post 
uit het zicht bewaart. Spreek op 
uw antwoordapparaat niet in dat 
u op vakantie bent. En bent u ac-

tief op Social Media? Plaats dan 
nooit berichten op Twitter, Face-
book en Hyves om uw vakantie 
aan te kondigen.

Meer weten?
Wist u dat u de kosten die u 
maakt om uw woning veiliger te 
maken via uw hypotheek kunt fi-
nancieren? De rente die u hier-
over betaalt kunt u aftrekken van 
de belasting. Wilt u weten of u 
onbezorgd op vakantie kunt? 
Kom dan eens bij ons langs. Wij 
helpen u vrijblijvend met het na-
kijken van uw verzekeringen en 
eventuele andere mogelijkheden. 
Univé Noord-Kennemerland is te 
vinden in Heemskerk aan de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
en in Limmen aan De Drie Linden 
1, tel. (072) 505 35 81.

Gaat u onbezorgd op vakantie?

Kraakman Reyneveld ook voor advies 
tuinartikelen, reparaties en onderdelen
Bakkum - Professionele agrari-
ers en hoveniers hebben de weg 
naar Kraakman Reyneveld allang 
gevonden. Zij weten dat je bij 
deze John Deere-dealer terecht 
kunt voor alles wat met hun vak-
gebied te maken heeft. Ook voor 
onderdelen of reparaties aan 
hun gereedschap en machines 
biedt dit bedrijf volop service.
Wat nog niet iedereen weet is 
dat particulieren hun tuinge-
reedschap ter reparatie aan kun-
nen bieden bij Kraakman Reyne-
veld. Bovendien biedt het bedrijf 
een uitgebreid assortiment pro-
ducten voor de amateur-tuinier.
In de grote, geoutilleerde werk-
plaats achter de winkel aan de 
Stetweg 37 in Bakkum worden 
tractoren gerepareerd, maar ook 
gazonmaaiers, kettingzagen en 
hakselaars en dan niet uitslui-
tend van het merk John Deere. 
De werkplaats is voorzien van al-
le moderne middelen zoals een 
bovenloopkraan en uitleesappa-
ratuur. Het magazijn bevat meer 
dan 15.000 verschillende onder-
delen die met een barcodesy-
steem snel opgezocht kunnen 
worden.
Marketing- en shopmanager 

V.l.n.r.:  Monteur Jeroen Groot en winkelmedewerkers Marco de Wit en Jamie de Vries in de werkplaats.

Anouk Groot vertelt: “We hebben 
nu zeven vestigingen in Noord-, 
en Zuid-Holland en zijn leveran-
cier en reparateur van kwaliteits-
merken als John Deere, Hus-
qvarna, Kärcher en Bosch. Daar-
naast worden hier ook de minder 
bekende merken gerepareerd. 
Onze goedopgeleide monteurs 
en de winkelmedewerkers gaan 
regelmatig op cursus om zo al-
le ontwikkelingen in dit vakge-
bied te volgen. Het uitgangspunt 
is om onze klanten een volledige 
service te bieden.”
Marco de Wit en parttimer Ja-
mie de Vries adviseren en helpen 
ondertussen de klanten in de 
ruim opgezette winkel. “Een so-
lide advies is bij ons vanzelfspre-
kend”, aldus Anouk. “En als de 
medewerkers een vraag voorge-
legd krijgen die ze niet meteen 
kunnen beantwoorden, gaan ze 
net zo lang op zoek tot zij het 
antwoord weten. De klant is hier 
nog altijd koning.”
In de winkel worden alle artike-
len verkocht die maar enigszins 
te maken hebben met tuinieren, 
zoals werkkleding en schoeisel, 
gereedschap, bestrijdingsmid-
delen, voeding voor planten en 

gazon en zelfs dierenvoer. Voor 
kinderen zijn de mini-tractoren 
en de replica’s van landbouw-
werktuigen erg leuk en fans van 
John Deere kunnen hun hart op-
halen aan de merchandise-arti-
kelen. “De 175-jarige John Deere 
is ‘s werelds grootste fabrikant 
van land- en bosbouwmachines 

en marktleider in tuin- en park-
machines”, vervolgt Anouk. “Zo-
als de innovatieve Tango E5 die 
gedemonstreerd wordt in de 
winkel; een kleine gazonmaaier 
die het werk geheel zelfstandig 
verricht. Iedereen is welkom om 
een kijkje te komen nemen.”
Het adres is Stetweg 37 in Bak-

kum. De winkel  is open van 
maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 18.00 uur en op zaterdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. De werk-
plaats van maandag tot en met 
vrijdag van 08.00 – 17.00 uur. 
Voor meer informatie biedt de 
website www.kraakman.com uit-
komst. 

Andrew Cream en Tes 
met punk, folk en pop
Castricum - Zaterdag 14 juli 
verwelkomt de Bakkerij een in-
ternationale line up. Deze avond 
zal in het teken staan van akoes-
tische punk/popmuziek. Dit gen-
re geniet sinds een aantal ja-
ren wereldwijde bekendheid 
door artiesten als Frank Turner. 
Nog niet zo bekend als genoem-
de artiest maar wel van dezelf-
de kwaliteit zijn de artiesten die 
deze avond in de Bakkerij zul-

len staan. De Engelse Andrew 
Cream zingt mooie akoestische 
popliedjes met duidelijke punk- 
en folkinvloeden. 

Daarnaast komt de Haarlem-
se Tes haar prachtige stem en 
intense popliedjes met maat-
schappijkritische teksten ten ge-
hore brengen. Aanvang 21.00 
uur, entree drie euro. Foto Tes: 
Hermane van Dijk.

Buurt houdt inbreker aan
Castricum - Bewoners van de 
Mient en omgeving hebben za-
terdag 7 juli rond 15.00 uur ter 
hoogte van de fietsenmaker een 
37-jarige man uit Alkmaar aan-
gehouden. 
Hij wordt ervan verdacht kort 
daarvoor te hebben ingebro-
ken bij een woning op de Mient. 
Een bewoner overliep de inbre-

ker, die vanuit de eerste verdie-
ping uit het raam sprong. Hij 
liet op zijn vlucht een horloge 
en sieraden vallen. De bewoner 
ging achter de dief aan waarbij 
hij werd geholpen door omstan-
ders. De verdachte is overgedra-
gen aan de politie en in verzeke-
ring gesteld. Tegen hem is pro-
ces-verbaal opgemaakt. 
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Yoga voor (ex-)
kankerpatiënten
Castricum - Al veertien jaar 
geeft Els Tiers yogales. In Castri-
cum aan mensen van alle leeftij-
den, in Limmen aan 55-plussers. 
In september start zij daarnaast 
met yoga voor (ex-)kankerpa-
tiënten.  Els: “Als mensen de di-
agnose kanker krijgen, staat hun 
wereld op zijn kop. Dat heeft een 
enorme invloed op wat er in je 
hoofd en je lichaam gebeurt. Yo-
ga is geen wondermiddel; het 
biedt wel handvatten om meer 
rust en ontspanning te krijgen.”  
Tijdens de yogales voor (ex-)
kankerpatiënten ligt het accent 
voornamelijk op ontspanning en 
mogelijkheden in plaats van op 
grenzen en beperkingen. Dit kan 
helpen in het dagelijkse leven, 
waardoor men anders met pijn, 
vermoeidheid, spanning, stress, 

slapeloosheid et cetera kan leren 
omgaan. “Ontspanning in het li-
chaam geeft rust in het denken 
en andersom geeft rust in het 
denken ontspanning in het li-
chaam”, vervolgt Els. 

“De adem speelt hierbij een es-
sentiële rol. Als de adem onrus-
tig is, veroorzaakt dat spanning 
in het lichaam en het denken. 
Tijdens de les wordt gewerkt 
met diverse ontspannings- en 
ademtechnieken, meditatieoefe-
ningen en visualisaties. In de yo-
ga staat niet de prestatie voor-
op. Iedereen doet de oefenin-
gen op zijn eigen niveau vanuit 
zijn eigen mogelijkheden.” Geïn-
teresseerd?  Bel of mail Els Tiers: 
0251-658736, etiers@ziggo.nl, 
www.hatha-yogacastricum.nl. 

Vernieuwde AH op 11 juli open 
Castricum - De bezoekers van 
winkelcentrum Geesterduin wis-
ten het al: Albert Heijn wordt 
flink verbouwd. “Dat klopt”, zegt 
supermarktmanager Tim Ver-
beek. “We krijgen een eigentijd-
se winkel die ook groter is dan 
voorheen. De klant vindt straks 
veel meer producten bij ons. En 
meer winkelgemak, want we 
bieden ook zelfscan aan.” De 
vernieuwde Albert Heijn gaat 
woensdag 11 juli om 13.00 uur 
weer open. Iedereen is welkom 
om bij de heropening aanwezig 
te zijn. Er zijn verschillende proe-
verijen, onder andere met vers in 
de winkel gegrilde lekkernijen.
 
Speciaal ter gelegenheid van de 
heropening mogen drie inwo-
ners van Castricum gratis bij de 
vernieuwde Albert Heijn winke-
len. Hun boodschappen zijn be-
stemd voor een goed doel. Voor 
de Scouting Akersloot winkelt 
H. Verduijn. Jolanda Engelsma 
doet boodschappen voor woon-
zorgcentrum De Santmark en 
Stephanie Egberts voor de Cas-
tricumse Reddingsbrigade. “Zij 

gaan voor de officiële opening 
van de supermarkt aan de slag. 
Onze buurtgenoten kunnen dan 
op hun gemak boodschappen 
doen. Bij de heropening tonen zij 
aan het publiek hoe vol hun win-
kelkarren uiteindelijk zijn gewor-
den”, aldus de supermarktmana-
ger.
 
Zelfscan
Albert Heijn is compleet veran-
derd. De supermarkt heeft bre-
de winkelpaden en ruim opge-
zette afdelingen. Nieuw is de 
grill op de delicatessenafdeling 
waardoor er een uitgebreid as-
sortiment vers gegrilde produc-
ten verkrijgbaar is. “Zoals mal-
se kippetjes, spareribs en ge-
haktballen”, vertelt Tim Verbeek. 
Het aanbod van de vernieuwde 
Albert Heijn is groter dan voor-
heen. De klant vindt er vooral 
veel meer vers, maar ook allerlei 
interessante artikelen zoals keu-
kenhulpen, kantoorbenodigdhe-
den en cadeaukaarten. Nieuw is 
dat klanten kunnen kiezen om 
te winkelen met de zelfscanner. 
“Dan hoeven de boodschappen 

Boogaert maakt plaats 
voor Triade toren drie

Castricum - De sloop van zorg-
centrum De Boogaert is volop 
aan de gang. Op de plek die de 
oude Boogaert achterlaat, ver-
rijst appartemententoren Triade 
3. De verkoop van deze appar-
tementen is op 18 februari van 
start gegaan en nauwelijks een 
maand later was de helft ver-
kocht. Bijzonder, juist in de hui-
dige tijd waarin de verkoop van 
woningen een bijna onmogelij-
ke taak lijkt. 
Ontwikkelaar Mulder Obdam 
meent dat het succes gelegen 

vloerverwarming en komt men, 
via de lifthal, het appartement 
binnen. Er is een ruime hal en 
een corridor die toegang geeft 
tot de twee of drie grote slaap-
kamers, het toilet, de bijkeuken 
en de comfortabele badkamer. 
De woonkamer en keuken zijn 
royaal van opzet en hebben een 
grote raampartij over de gehele 
breedte en een balkon van maar 
liefst zestien vierkante meter. De 
fraai aangelegde parktuin maakt 
het beeld compleet. Het com-
plex kent een centrale ligging 
dicht bij het oude dorpscentrum, 
winkelcentrum Geesterduin, NS-
station en de duinen.

Open dag modelwoning 
Op 14 juli is tussen 11.00 en 
15.00 uur gelegenheid om een 
modelwoning te bezichtigen in 
een van de bestaande torens. 
Makelaar is Van Amsterdam Ga-
rantiemakelaars. Mulder Obdam 
en Van Amsterdam hebben in 
het verleden al bij herhaling sa-
mengewerkt en vullen elkaar uit-
stekend aan. En het is uiterst be-
langrijk dat aspirantkopers erva-
ren dat er de tijd voor ze wordt 
genomen en dat ze zorgvuldig 
worden geïnformeerd.
Naar verwachting start de bouw  
in september 2012 en worden de 
woningen in het vierde kwartaal 
van 2013 opgeleverd. Wie meer 
wilt weten over de appartemen-
ten, kijkt op www.triadetoren3.
nl of neem contact op met Van 
Amsterdam Garantiemakelaars 
(0251-650850).

niet meer op de kassaband te 
worden gelegd. Ze mogen zelfs 
al tijdens het winkelen in de tas-
sen worden opgeborgen. Beta-
len gaat snel en simpel. Dat doe 
je, met de pinpas bij een betaal-
paal.” De Albert Heijn beschikt 
over ruime parkeergelegenheid; 
parkeren is gratis.

Hoewel de supermarkt er totaal 
anders uitziet, voelen de klanten 
zich vast snel weer vertrouwd in 
de winkel, denkt Tim Verbeek. 
“Het is in de vernieuwde su-
permarkt namelijk net zo gezel-
lig is als eerst. “Klanten kunnen 
bij ons, zoals altijd, genieten van 
een gratis kopje koffie. Boven-
dien valt op elke afdeling iets te 
proeven en organiseren we elke 
vrijdag en zaterdag een kookde-
monstratie. Zo zorgen we ervoor 
dat boodschappen doen in on-
ze vernieuwde Albert Heijn nog 
leuker is!” Albert Heijn in winkel-
centrum  Geesterduin in Castri-
cum is open van maandag tot en 
met zaterdag van 8.00 tot 21.00 
uur en zondag van 16.00 tot 
20.00 uur. 

is in een combinatie van facto-
ren. “Het feit dat er al een twee-
tal parktorens aan deze derde 
zijn voorafgegaan, helpt. Men 
kan de spraakmakende ontwer-
pen dus in werkelijkheid zien en 
de sfeer als het ware proeven. 
De bestaande parktorens heb-
ben verschillende gevelmateri-
alen en ook nummer drie krijgt 
weer een geheel eigen uitstra-
ling. De individualiteit van de to-
rens lijkt de consument aan te 
spreken.” Daarnaast bezitten de 
appartementen stuk voor stuk 
een exclusieve uitstraling door-
dat er gewerkt wordt met hoog-
waardige materialen en het ge-
hele project een hoog afwer-
kingsniveau kent. “Er is ruim-
schoots aandacht besteed aan 
het wooncomfort en dat zie je. 
Zo zijn bijvoorbeeld alle apparte-
menten standaard voorzien van 

Kindertoneelstuk vol humor
Castricum - Op zondag 15 ju-
li is het spannende kinderto-
neelstuk ‘Uh-Oh! Dit is niet het 
sprookjesbos!’ van Toneelgroep 
Expressie te zien. De bijziende 
maar geleerde professor Tsitni-
medus heeft een toverdrankje 
gemaakt waarmee hij alles wat 
hij maar wil tot leven kan roe-
pen: de Slebber. Hij laat zijn but-
ler Emily twee geleerde collega’s 
uitnodigen om zijn uitvinding te 
laten zien. Maar als twee dieven 
de Slebber willen stelen en het 
per ongeluk op een sprookjes-

boek laten vallen loopt alles in 
het honderd. Zou het allemaal 
toch goed aflopen?
Het stuk is geschikt voor kinde-
ren vanaf zeven jaar en wordt 
opgevoerd op zondag 15 ju-
li om 13.30 en 16.00 uur. Loca-
tie: Theater Dansende Duinen 
(De Clinghe) in Castricum. Kaar-
ten kosten 5 euro. Ze zijn te re-
serveren via www.toneelgroep-
expressie.nl of tel. 0251-252751. 
Kaarten zijn ook verkrijgbaar in 
de voorverkoop bij boekhandel 
Laan in Castricum.

Castricum - Ralph Tuijn heeft 
zijn recordpoging om solo de In-
dische Oceaan over te roeien vo-
rige week dinsdag moeten sta-
ken wegens technische proble-
men. 
Hij heeft het besluit genomen 
om terug te keren naar zijn start-
plaats Geraldton in Australië zo-
dat hij de mankementen kan re-
pareren. Foto: www.trifinance-
oceanchallenge.com waar ook 
meer informatie te vinden is.

Ralph Tuijn door technische 
problemen weer terug bij af

Mishandeling groepje onbekende mannen. Hij 
liep met een groepje vrienden op 
straat. 
Hij werd ter hoogte van de die-
renwinkel op de Dorpsstraat be-
laagd door een groep ande-
re mannen en kreeg klappen. 

Daarbij viel hij had op de grond 
en raakte even buiten bewust-
zijn. Het slachtoffer is naar het 
ziekenhuis vervoerd en geope-
reerd aan een kaakfractuur. De 
politie is op zoek naar eventuele 
getuigen (0900-8844).

Castricum - Een 21-jarige man 
uit Castricum is in de nacht van 
zaterdag op zondag rond 3.00 
uur ernstig mishandeld door een 
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Uitgeest - Het college en de 
raadsleden hebben wat het bou-
wen betreft veelal te maken met 
beslissingen op papier. Nu het 
einde  van de bouw van de 29 so-
ciale huurwoningen van Kenne-
mer Wonen in het zicht is dacht 
deze er goed aan te doen colle-
ge en raad eens uitgebreid rond 
te leiden op het HMS bouwter-
rein. Projectontwikkelaar/bou-
wer Thunnissen sloot zich aan bij 
het initiatief  en liet onder meer 
een modelwoning  zien in bouw-
blok  A 1 (35 eengezins-koopwo-
ningen).
De 29 sociale huurwoningen 
(bouwblok B 1), de Houtzaagmo-
len genoemd, zijn alle verhuurd. 
De liberalisatiegrens 2012 voor 
sociale huurwoningen is 664,66 
euro per maand, hetgeen be-
tekent dat men niet boven dit 
bedrag mag gaan. De nieuwe 
huurders, waarvan sommigen 
gebruik maken van huursubsi-
die moeten aan Kennemer Wo-
nen 636 euro per maand betalen 
op vier appartementen na, waar-
voor men voor een iets kleinere 
oppervlakte 628 euro per maand  
betaalt. Bovendien moet men 
extra nog 31 euro per maand 
voor de servicekosten betalen 
(schoonmaak, het elektra voor 
de lift en de kosten voor de gla-
zenwasser).  Het gehele appar-
tementencomplex telt vier ver-
diepingen. Alle genodigden be-
stegen de brandtrappen naar 
boven en liepen rond in de hal, 
de woonkamer met ingebouwde 
keuken, twee slaapkamers, de 
badkamer en de berging.

Eengezinswoningen
Iedereen die op de Provinciale-

Huur- en koopwoningen op HMS-terrein

Rondleiding voor college en raad

Het college en raadsleden gingen tot en met de vierde verdieping naar boven om diverse sociale huurwo-
ningen te bezichtigen

weg rijdt wordt geconfronteerd 
met een lange rij nieuwe koop-
woningen (A 1 blok). Het was in-
teressant voor het college en de 
raad  om eens een kijkje te ne-
men in één van die eengezins-
woningen, die was ingericht, in 
dit geval nummer 83. Deze hui-
zen bestaan uit een hal, woon-
kamer met open keuken, op de 
eerste verdieping drie slaapka-
mers en een badkamer en een 
zolder. 
De eengezinswoningen (70 in ’t 
totaal) zijn in een driehoek ge-
bouwd, waardoor de tuinen alle-
maal verschillend van lengte zijn. 
In het midden bevinden zich een 
binnentuin/speelplaats en par-

keerplaatsen. Voor de woningen, 
die dicht op de weg staan, heeft 
men extra dik geluiddempend 
glas gebruikt. Het gehele HMS 
bouwproject omvat 142 huizen. 
Bouwblok A 4 (acht eengezins-
woningen) is nog niet in de ver-
koop. 
Momenteel staan de huizen van 
bouwblok  B 2 in de steigers. Dit 
complex bestaat  uit negen wo-
ningen van Thunnissen en veer-
tien koopgarantwoningen van 
Kennemer Wonen.  Rest  te ver-
melden het nog te bouwen  ap-
partementencomplex De Koren-
molen met twintig koopapparte-
menten (bouwblok B3). (Marga 
Wiersma)

Lezing over luchtoorlog 
boven Noord-Kennemerland
Regio - Op zondag 15 juli is er 
in het luchtoorlogmuseum Fort 
Veldhuis, gelegen aan de Ge-
nieweg 1 in Heemskerk, op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, een lezing over de lucht-
oorlog boven Noord-Kennemer-
land. De lezing wordt gegeven 
door Hans Nauta die zeer des-
kundig is betreffende de lucht-
oorlog boven, met name, Noord-
Holland. Tijdens de lezing wor-
den originele film beelden en fo-
to’s getoond..
De lezing begint om 14.00 uur 
in de presentatieruimte van het 
museum.
Hans Nauta is in het dagelijks 
leven leraar aan een HBO-oplei-

ding in Alkmaar. Als hobby heeft 
hij de luchtoorlog boven Noord-
Holland. Hij is zeer deskundig op 
dit gebied en heeft in de loop der 
jaren duizenden documenten uit 
de oorlog verzameld. Over dit 
onderwerp heeft hij regelmatig 
lezingen in de provincie.
Het Fort bij Veldhuis is onderdeel 
van de Stelling van Amsterdam. 
Toegang: volwassenen 3,50, kin-
deren van 8 tot 12 jaar, 2,50, kin-
deren jonger dan 8 jaar gratis en 
houders van een veteranenpas 
gratis.

Openingstijden 10.00 uur – 17.00 
uur. Zie ook: www.arg1940-
1945.nl.

GGD brengt sociaal 
kwetsbare groepen in beeld
Regio - GGD Kennemerland pu-
bliceert voor het eerst een ‘Mo-
nitor sociaal kwetsbare groepen’. 
Dit onderzoek brengt de inwo-
ners van Kennemerland in kaart 
dat risico loopt sociaal kwets-
baar te worden. De informatie is 
te downloaden op www.ggdken-
nemerland.nl. Voor iedere ge-
meente is er een aparte bijlage.  
De tien gemeenten van de Vei-
ligheidsregio Kennemerland 
kunnen de monitor gebrui-
ken om hun beleid voor sociaal 
kwetsbare groepen te verbete-
ren. De uitkomsten voor Kenne-
merland laten zien welke risico-
factoren van sociale kwetsbaar-
heid er zijn, welke sociaal kwets-
bare groepen er zijn en om hoe-
veel inwoners het gaat. Voor-
beelden van risicofactoren zijn: 
psychische problemen, alcoho-
lisme, afhankelijkheid van een 
uitkering. 
In Kennemerland is 13% van de 

volwassenen afhankelijk van een 
uitkering en 20% heeft moei-
te om financieel rond te komen. 
Daarnaast hebben ruim 2.800 in-
woners zich in 2011 bij gemeen-
ten aangemeld voor hulp bij af-
lossing van schulden en was er 
bij circa 750 huishoudens (huur-
woningen) sprake van een drei-
gende huisuitzetting. 
Investeren in preventie en sa-
menwerking is nodig om te 
voorkomen dat mensen afglij-
den. Gemeenten en ketenpart-
ners kunnen hierin samenwer-
ken en samen maatregelen ne-
men om risico’s op financiële 
problemen en de daaruit voort-
komende sociale ontwrichting te 
beïnvloeden. Te denken valt aan 
het blijven investeren in trajec-
ten voor dagbesteding, werker-
varingplekken, schuldhulpverle-
ning, versterking van het socia-
le netwerk van burgers en inte-
grale zorg.

Nieuw PR voor Eric Ott
Uitgeest - Eric Ott heeft zater-
dag op het circuit van Assen tij-
dens de vijfde KNMV Cuprace 
een nieuw persoonlijk record 
neer gezet, hij reed in de wed-
strijd een tijd van 1:44.2 wat 0,4 
seconden sneller is als zijn laat-
ste record van oktober 2011.
De wedstrijd begon om vijf uur 
‘s middags na een redelijke start 
ging het in de Strubben bocht 
mis. Kevin Mos ging bij het in-
sturen van de Strubben met een 
high sider van zijn motor af en 
landde tegen Jan Piet Zeelen-
berg welke zeer onfortuinlijk in 
de grind bak terecht kwam. Jan 
Piet liep twee breuken op in zijn 
kuitbeen en enkel. De wedstrijd 
werd stilgelegd, na een minuut 
of tien was er een herstart over 
10 ronden. Eric ging als 8-9e 
de eerste bocht in. Hij kwam de 
eerste keer als negende door in 
een groepje van 4, met: Nick van 
Nieuwenhuizen, Boris Berquist 
en Lennard Hofmeijer. Eric was 
lekker in gevecht en met een 

mooi resultaat dat hij dik voor 
deze mannen eindigde op P6. 
Maar Eric had even bewogen 
voor de start, dit leverde hem 
een penalty op van 20 seconde. 
En werd hij terug geplaatst naar 
P10. Eric dus niet blij, hij heeft 
gekeken bij de wedstrijdleiding 
om te zien wat hij nu fout gedaan 
heeft. Een klein beetje bewegen 
voor de start.
Jammer en kinderachtig, het 
heeft hem geen voordeel opge-
leverd deze jumpstart, dan zou 
de straf eerlijk zijn, maar nu niet 
echt. Eric had ook een ontevre-
den gevoel na de wedstrijd, deze 
had voor hem veel langer mogen 
duren. 10 ronden is veel te kort, 
liever een ronde of 20 voor Eric.
Evengoed leverde deze wedstrijd 
6 punten op en een nieuw per-
soonlijk record.
De volgende wedstrijd is in het 
Duitse Oschersleben van 13 tot 
15 juli, twee wedstrijden voor 
Eric maar ook Alex rijdt dan 2 
wedstrijden. (Karin Ott)
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OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 16 juli 2012 de bouwplannen van de ge-
meente Uitgeest. De agenda van de te behandelen bouwplannen ligt vanaf 12 juli 2012 
ter inzage bij de balie van de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behandelen 
bouwplannen, het bijwonen van de vergadering en overige informatie over welstands-
zaken kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, mevrouw K. Dekker, tel. 
0251 - 36 11 69.

OPENBARE VERGADERING MONuMENtENcOMMIssIE
Op donderdag 19 juli 2012 wordt in het gemeentehuis om 16.00 uur een openbare verga-
dering van de Monumentencommissie van de gemeente Uitgeest gehouden. Onder meer 
zal worden behandeld:
een verzoek tot afvoeren van Assum 7 van de gemeentelijke monumentenlijst.
een principeverzoek voor herbouw en uitbreiding van de woning Westergeest 71.

NIEuW REclAMEBElEID, REctIfIcAtIE
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat vanaf woens-
dag 4 juli bij de publieksbalie in het gemeentehuis, Middelweg 28, Uitgeest, voor een 
ieder ter lezing is neergelegd het besluit van de gemeenteraad d.d. 28 juni 2012, nummer 
R2012.0034 en de besluiten van het college  van 29 mei 2012, nummer B2012.0680 en 24 
april 2012, nummer B2012.0530 betreffende Reclamebeleid Uitgeest 2012.
Na inwerkingtreding (5 juli 2012) van het nieuwe beleid zal het beleid van toepassing 
zijn op alle nieuwe reclame-uitingen gerekend vanaf 5 juli 2012. Voor bestaande reclame-
uitingen zoals reclame aan de gevel, die niet voldoen aan de voorgestelde richtlijnen, 
wordt een generaal pardon toegepast. 

tWEEDE WIjzIGING APV
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat in een open-
baar register is opgenomen en vanaf woensdag 11 juli bij de publieksbalie in het gemeen-
tehuis, Middelweg 28, Uitgeest, voor een ieder ter lezing is neergelegd het besluit van de 
gemeenteraad d.d. 28 juni 2012, nummer R2012.0034 betreffende wijziging artikel 4.15 
(reclame) van de Algemene Plaatselijke Verordening.
Deze verordening ligt gedurende twaalf weken ter inzage bij de publieksbalie van de ge-
meente Uitgeest. Bovengenoemde verordening wordt gepubliceerd op www.overheid.nl

VERGuNNINGVERlENING MuzIEK Etc.
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat op grond van artikel 4:6 van 
de APV ontheffing is verleend aan de heer A. Roelands, Koekoeksbloem 2, voor muziek 
in de tuin op 20 juli 2012 van 20.30 uur tot 22.30 uur d.m.v. een d.j., en van 22.30 uur 
tot 24.00 uur voor achtergrondmuziek. Tevens is toestemming verleend voor gebruik van 
twee parkeerplaatsen achter Koekoeksbloem 2 van 19 t/m 21 juli t.b.v. de plaatsing van 
een eco-toilet. Aan deze ontheffing, toestemming zijn voorwaarden verbonden. 

GEBRuIKsVERGuNNING cIRcus
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat op grond van artikel 2 van 
de Brandbeveiligingsverordening gemeente Uitgeest een gebruiksvergunning brandveilig 
gebruik voor de tent is verleend aan circus Sijm. Dit in verband met het geven van een 
circusvoorstelling op 23 september 2012 op het terrein aan de Binnenkruierstraat. 
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een be-
zwaarschrift tegen bovenvermelde vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Juridi-
sche Zaken. Belanghebbenden kunnen tegen deze besluiten een bezwaarschrift indienen 
binnen zes weken na de bekendmaking.

ONtWERPBEsluIt OMGEVINGsVERGuNNING MOlENWERf 36, uItGEEst
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend, dat er op 28 november 2011 
een verzoek om omgevingsvergunning is gedaan op grond van artikel 2.1, lid 1 onder a 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht voor de activiteit bouwen en artikel 2.1, lid 1 
onder c voor de activiteit gebruik in afwijking van het bestemmingsplan. De aanvraag 
betreft de verkoop van consumentenvuurwerk. Omdat de aanvraag in strijd is met het be-
stemmingsplan ‘Bedrijventerrein’ is het college voornemens in afwijking van het bestem-
mingsplan op grond van artikel 2.12, lid 1 onder c medewerking te verlenen.
Voordat overgegaan wordt tot een definitieve beslissing kunt u van 13 juli 2012 tot 24 
augustus 2012 op het gemeentehuis kennisnemen van het ontwerpbesluit en de bijbeho-
rende stukken. Het ontwerpbesluit en de stukken kunnen gedurende de genoemde termijn 
ook digitaal worden ingezien op de website van de gemeente Uitgeest: www.uitgeest.nl.
Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een zienswijze indienen. Ziens-
wijzen dienen gericht te worden aan het college van burgemeester en wethouders van Uit-
geest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Tevens kan men een mondelinge zienswijze indienen. 
Hiervoor kunt u een afspraak maken via tel.: 0251 - 36 11 54. 

GEWIjzIGDE VAststEllING BEstEMMINGsPlAN 
WONEN NOORD EN cENtRuM 

De gemeenteraad van Uitgeest heeft het bestemmingsplan Wonen Noord en Centrum op 
28 juni 2012 gewijzigd vastgesteld ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Het 
plangebied betreft globaal de woongebieden Kom en De Koog, het sportcomplex en het 
stationgebied. Het bestemmingsplan vervangt alle ter plaatse geldende bestemmingsplan-
nen. Het doel van het bestemmingsplan is consoliderend te bestemmen. Dat wil zeggen 
dat zoveel mogelijk het bestaande beleid en de bestaande rechten worden overgenomen. 
Er worden geen nieuwe ontwikkelingen met dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt. 
De wijzigingen die ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn aangebracht, staan 
genoemd in het raadsbesluit met kenmerk R2012.0019 en collegebesluit met kenmerk 
B2012.0682. Tevens zijn er ondergeschikte wijzigingen aangebracht. Het bestemmings-
plan ligt van 13 juli 2012 tot 24 augustus 2012 ter inzage. Het bestemmingsplan is te 
raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, de gemeentelijke website www.uitgeest.nl en 
bij de receptie van het gemeentehuis aan de Middelweg 28 te Uitgeest tijdens openings-
tijden.

BEROEPsMOGElIjKhEID
Gedurende bovengenoemde periode kan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag tegen het bestemmingsplan beroep worden 
ingesteld door belanghebbenden:
die tijdig een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren hebben gebracht; 
die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest; die niet kunnen 
instemmen met de wijzigingen die de raad bij de vaststelling heeft aangebracht.
U moet in uw ondertekend beroepschrift uw naam en adres, de datum en een omschrijving 
van het besluit zetten. Ook moet u de redenen noemen waarom u het niet eens bent met 
het besluit. 
Het raadbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 
de dag na afloop van die waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij binnen deze periode – 
naast het instellen van beroep – een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de 
Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het besluit treedt 
dan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum
03-07-2012 OV 2012-075 Tussen Lagendijk 21-31
  Het slopen van een bestaand boothuis,
                                 het bouwen van een woning met garage 
  en het realiseren van een uitrit
04-07-2012 OV 2012-076 Spoorlaan 35
  Het saneren en installeren van onder-
  grondse brandstoftanks, het aanleggen
  van een vloeistofdichte voorziening  
04-07-2012 OV 2012-077 Hooykamplaan 3
  Het plaatsen van een dakkapel aan de
  voorzijde van de woning
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden verleend.

VERlEENDE OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Verzenddatum
10-07-2012 OV 2012-068 De Grote Weid 10
  Het plaatsen van een erfafscheiding 
10-07-2012 OV 2012-070 De Grote Weid 12
  Het plaatsen van een erfafscheiding
Bezwaar maken: tegen deze besluiten kunnen belanghebbenden binnen zes weken schrif-
telijk en gemotiveerd bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente 
Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest. Deze termijn van zes weken gaat in één dag na 
de verzending van de besluiten aan de aanvragers. Deze datum hoeft dus niet gelijk te 
zijn aan de datum van deze publicatie. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de 
inwerkingtreding van de vergunning echter niet. Als u niet kunt wachten op een uitspraak 
op uw bezwaarschrift omdat u van mening bent dat snel een voorlopige maatregel nodig 
is, dan kunt u de voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige voorziening. Het 
verzoek om voorlopige voorziening moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter van 
de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. 

VERDAGING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uitgeest maken bekend dat zij in het kader 
van artikel 3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, hebben besloten 
voor de volgende aanvraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van maximaal 6 weken:
Verzenddatum
11-07-2012  OV 2012-058 Assum 22a
  Het vergroten van een kelder
Inlichtingen over de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaarschrift tegen dit besluit 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Ruimte. Een bezwaarschrift gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders dient binnen zes weken na de dag van bekendmaking van 
het besluit te worden ingediend.

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28
1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 14 0251
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: 
maandag 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 te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.




