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Nieuw college van start
Uitgeest - Het nieuwe college heeft zich gepresenteerd. Op donder-
dag 10 juli zijn tijdens een extra openbare raadsvergadering op het ge-
meentehuis de twee nieuwe wethouders beëdigd en twee raadsleden 
geïnstalleerd. Het college wordt nu gevormd door een PU/VVD/D66/
UVP-coalitie. 

Bobs locatie voor Rebuy; 
nieuwe Nederlandse film
Uitgeest - Op 9 juni zijn de op-
names voor de nieuwe Neder-
landse film ‘Rebuy’ begonnen. 
De cast bestaat onder ande-
re uit: Johnny de Mol (Simon, 
Zwartboek), Patrick Stoof (Kop-
spijkers), Teun Kuilboer (GTST,  
Costa) en Ad van Kempen (’n 
Beetje Verliefd). Rebuy is een ko-
medie-drama over grote ego’s in 
een klein dorp. Bedrog, misdaad, 
macht, lust en poker spelen een 
grote rol. Eén van de locaties 
waar scènes worden opgenomen 
voor de film is Bob’s Party Pala-
ce Uitgeest. Het partycentrum is 
met haar divers gestylde accom-
modaties die allen goed geoutil-
leerd zijn een prima locatie voor 

filmmakers. De opnames zijn op 
dit moment in volle gang en ver-
lopen voor beide partijen naar 
volle tevredenheid. De opnames 
vinden plaats tot half juli en de 
film zal begin 2009 uitkomen. 
Naast de genoemde acteurs ver-
vullen onder andere Diede Zil-
linger Molenaar, George Baker, 
Hanna Verboom, en Ancilla Tilia 
(Nummer 5 in de FHM 100 sexie-
st lijst), Lisa Smit (TBS) en Mar-
greet Boersbroek (musical Hair) 
een rol in deze productie. In Re-
buy staat Paolo van Vliet (Patrick 
Stoof), de befaamde motorcros-
sheld, nog altijd op een voetstuk 
in zíjn dorp Oirschot in Brabant. 
Maîtresses, een villa en een ri-

ante vergoeding als ereburger 
van de gemeente maken dat hij 
kan leven als een God in Frank-
rijk. Totdat de burgemeester op 
geheimzinnige wijze overlijdt. In 
het stamcafé van Oirschot, waar 
deals worden gesloten en bui-
tenstaanders niet welkom zijn, 
ligt de overleden burgemees-
ter in zijn kist op de biljarttafel. 
Dit is het begin van de clash tus-
sen een te groot ego, het hedo-
nisme van de grote stad en een 
te klein dorp. 

Een verhaal over vechten, strijd, 
winnen en verliezen. Meer infor-
matie overr de film is te vinden 
op www.rebuydefilm.nl.

Inbreker garage 
aangehouden

Uitgeest - Zondag rond 5.45 uur 
werd gemeld dat er werd inge-
broken in een garagebedrijf aan 
de Oosterwerf. Agenten hebben 
een onderzoek ingesteld en heb-
ben gezocht naar twee verdach-
ten die waren weggelopen bij 
de garage. Na enig zoeken heb-
ben ze één verdachte aangehou-
den. Het bleek een 27-jarige Am-
sterdammer te zijn. De man had 
net een rugzak met inbrekers-
gereedschap weggegooid. De 
tweede verdachte is niet gevon-
den. De politie onderzoekt wie 
de tweede verdachte is en of de 
verdachten meer inbraken heb-
ben gepleegd. Tegen hen wordt 
proces-verbaal opgemaakt.

Man beroofd, getuigen gezocht
Uitgeest - Een 44-jarige Heems-
kerker heeft zaterdag aangif-
te gedaan van beroving. De man 
fietste vrijdagavond rond 21.00 
uur de fietstunnel aan de Gees-
terweg in en werd daar tot stop-
pen gedwongen door een man 
op een bromfiets. 
De Heemskerker kwam ten val 
en moest zijn portemonnee af-
geven. Die had hij niet bij zich 
zodat de straatrover zich tevre-

den moest stellen met een tas-
je met daarin de telefoon van het 
slachtoffer. De verdachte gaf het 
slachtoffer nog een schop in zijn 
gezicht en ging er vandoor. 
De Heemskerker heeft een ge-
scheurde lip opgelopen. De po-
litie stelt een onderzoek in en 
vraagt mogelijke getuigen van 
de beroving contact op te nemen 
met de politie in Beverwijk, tel. 
0900-8844.

tot ziens bij

Vakantie idee
3 pakken
koek halen
4e naar
keuze 
gratis
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Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482.

Vermist:
M.L. Kinglaan Castricum: zwarte 
ongecastreerde kater, wit vlekje 

Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
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 af-
spraak: 0251-265265.

avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
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.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
spreekuur algemeen maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
sociaal raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Doktersdiensten
Huisartsen Castricum, 
akersloot en uitgeest
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. 

Pancratiuskerk Castricum
Za. 19 juli 18.30 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 20 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. 19 juli 19.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 20 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. 20 juli 10.00 uur: Arjan van 
Doorn uit Heemskerk. Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage. 
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. 20 juli 10.00 uur: Pastor An-
dré Wesche.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 19 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering met spontaan vakantie-
koor. Voorganger pastor H. Hel-
sloot.
Zo. 20 juli 9.15 uur: Eucharistie-

viering zonder koor. Voorganger 
pastor H. Helsloot.

Prot. gemeente Limmen
Zo. 20 juli  10.00 uur: Geen dien-
sten ontvangen.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 19 juli 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 20 juli 10.00 uur: Communie-
viering. Voorganger mw. Y. van 
Stiphout.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te uitgeest
Vrij. 18 juli 19.00 uur: Woord- en 
communieviering in Geester-
heem.
Za. 19 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering met samenzang.
Zo. 20 juli 9.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. Laus Deo, kinder-
kerk en jongerengroep.
Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten

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: ro-
de gecastreerde kater, witte bef, 
3 witte voetjes, 1 witte kniekous, 
2 jr, Lilo. Bakkummerstraat Bak-
kum: rode gecastreerde kater, 

duidelijk gestreept, wit befje, ge-
drongen kat, 8 jr, Conan. 
Laan van Albert’s Hoeve Castri-
cum: rode poes, donkere kring 
op de zijkanten, 8 jr, Fanny. 
Laan van Albert’s Hoeve: zwar-
te gec. kater, kop als Felix, witte 
borst, 4 witte kniekousen, groot, 
8 jr, Liefie.

Gevonden:
Beverwijkerstraatweg Castricum: 
cyperse kat met veel wit. Hoge-
weg Limmen: groene agapornis.

Circus Belly Wien strijkt neer 
op de Kennemerduincamping
Bakkum - Circus Belly Wien 
presenteert van 6 tot en met 10 
augustus een vernieuwd ruim 2,5 
uur durend klassiek circuspro-
gramma te Bakkum bij de Ken-
nemerduincamping op de Zee-
weg.

Met zes gitzwarte Friese paar-
den, tijgers, kamelen, lama’s , 
apen, honden, zebra’s en als klap 

De trots van het circus: giraffe 
Kenay.

op de vuurpijl de enige echte cir-
cusgiraffe in Europa, Kenay.
Verder kan het publiek genieten 
van acrobaten, clowns, trapeze-
werkers, jongleurs uit binnen- en 
buitenland. Bij circus Belly Wien 
heeft een geboortegolf toegesla-
gen met de geboorte van drie tij-
gertjes, aapje, kamelen en een 
lama. De circusvoorstellingen 
vinden plaats op de volgende 
tijdstippen: Woensdag 6 augus-
tus première 19.00 uur, donder-
dag 15.00 uur en 19.00 uur, vrij-
dag 15.00 uur en 19.00 uur, za-
terdag 15.00 uur en 19.00 uur, 
zondag 14.00 uur.
De kaartverkoop is van 10.00 tot 
12.00 uur aan de circuskassa en 
een uur voor aanvang van de 
voorstellingen. Tegen inlevering 
van een reductiebon (gratis af te 
halen bij winkels met raambiljet 
circus Belly) bedraagt de entree 
‘s avonds 7,00 euro per persoon 
(loge uitgesloten) en ‘s middags 
tegen inlevering bon 5,00 euro 
korting op de kassaprijzen.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251 - 674433

INFO
R

MATI EF
Gevonden en

vermiste dieren
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Ganzenbord-
zwemmen
Castricum - Op donderdag 31 
juli kunnen kinderen in de leef-
tijd van 8 tot en met 12 jaar deel-
nemen aan Ganzenbordzwem-
men in zwembad De Witte Brug.  
Er worden ook prijzen uitge-
loofd. Een zwemdiploma is ver-
plicht. De activiteit is van 13.00 
tot 15.00 uur. Meedoen kost 2,50 
euro. Opgave: Stichting Welzijn 
Geesterduinweg 5 in Castricum, 
tel.: 0251-656562. 

Flosje en Blosje 
in De Kern
Castricum - Twee echte clowns 
komen naar Dorpshuis De Kern 
om alle kinderen donderdagoch-
tend 24 juli te vermaken. Ze zijn 
van 10.00 uur tot 12.00 uur aan-
wezig. Alle kinderen zijn welkom. 
De entree is 1,00 euro. 

Veldexcursie 
ouder en kind
Limmen - Kinderen en ouders 
kunnen met een loep en een 
zoekkaart écht veldonderzoek 
verrichten in  het water van ‘t 
Stet in Limmen op zondag 3 au-
gustus van 9.30 tot 11.30 uur. 
Het  onderwaterleven herbergt 
veel boeiende plantjes en dier-
tjes. De uitleg is van de deskun-
digen van de hengelsportvereni-
gingen Limmen en De Sander. 

Ook het Ei-Sportief doet mee, in 
samenwerking met de Jeugd-
vakantiecocktail. Kinderen in de 
leeftijd van 9 tot en met 12 jaar 
kunnen meedoen aan deze ac-
tiviteit. De kosten bedragen 2,50 
euro. Ouders kunnen kosteloos 
deelnemen. 
Opgave: Stichting Welzijn Gees-
terduinweg 5 in Castricum. Tele-
foon 0251 673793. De stichting is 
op werkdagen geopend met uit-
zondering van de vrijdagmiddag.

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur 
“Mamma Mia!”

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

“Narnia:
Prince Caspian”(OV)

donderdag 20.00 uur 
maandag 20.00 uur 

“Funny Games U.S.”
donderdag & vrijdag 14.00 uur 

zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 14.00 uur
“Kung Fu Panda” (NL)

donderdag 14.00 uur 
vrijdag 14.00 & 19.00 uur 

zaterdag 14.00 & 19.00 uur
zondag 15.00 uur

woensdag 14.00 uur 
“Hoe overleef ik mezelf?” 

Programma 17 juli t/m 23 juli 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Mamma Mia! zomerhit
Sophie woont met haar moeder 
Donna op een klein Grieks ei-
land. In het dagboek van haar 
moeder ontdekt Sophie dat ze 
drie mogelijke vaders heeft. Ze 
staat op het punt te trouwen met 
haar jeugdliefde Sky, maar wie 
van de drie vaders moet haar nu 
op deze belangrijke dag wegge-
ven? 
Op de pakkende songs van Abba 
flitsen beelden voorbij van topac-
teurs, waaronder Pierce Brosnan, 
Colin Firth, Stellan Skarsgård en 
Meryl Streep, die een geweldige 
tijd beleven op een zonovergoten 
Grieks eiland.
Mamma Mia! is een verfilming 
van de gelijknamige musical met 

de wereldberoemde hits van de 
Zweedse popgroep Abba. De 
musical, waarin een verhaal ver-
teld wordt dat naadloos aansluit 
bij de Abba-hits, ging in 1999 in 
het Londense West End van start, 
om daarna de hele wereld, waar-
onder Nederland, te veroveren. 
Het verhaal gaat over de jonge 
Sophie (Amanda Seyfried) die 
met haar moeder Donna (Meryl 
Streep) op een Grieks eiland 
woont. Sophie leest in het dag-
boek van haar moeder dat er drie 
potentiële vaders zijn: Harry (Co-
lin Firth), Sam (Pierce Brosnan) 
en Bill (Stellan Skarsgård). Om 
uit te vinden wie van de drie 
het is nodigt Sophie hen achter 

Kronieken van Narnia: 
Prins Caspian

Eén jaar na avonturen uit de The 
Lion the Witch and the Wardro-
be, keren de Koningen en Ko-
ninginnen van Narnia terug naar 
het verre koninkrijk waar ze tot 
de ontdekking komen dat er al 
meer dan 1300 Narnia-jaren zijn 
verstreken. Tijdens hun afwezig-
heid is er een einde gekomen 
aan De Gouden Eeuw. 
Narnia is veroverd door de Tel-
marines en is nu bezet door Ko-
ning Miraz, die het land regeert 
zonder genade. De vier broers 
en zussen ontmoeten al snel 
een nieuw intrigerend perso-
nage: Narnia’s gerechtvaardige 
erfgenaam op de troon, de jon-

ge Prins Caspian. De prins wordt 
gedwongen zich schuil te hou-
den voor zijn oom Miraz, die hem 
wil vermoorden om zo zijn eigen 
zoon op de troon te plaatsen. 

Met de hulp van de Rode Dwerg, 
van Reepicheep, een dappe-
re sprekende muis, das Truffle-
hunter en de Zwarte Dwerg Ni-
kabrik vangen de Narnianen, ge-
leid door Peter en Caspian, een 
ongelofelijke tocht aan om de 
leeuw Aslan te vinden en Nar-
nia te redden uit de klauwen van 
Miraz. 
Zo trachten ze de magie en glo-
rie van Narnia te herstellen. 

haar moeders rug om uit op het 
Griekse eiland, hopend dat ze er 
op die manier achter kan komen 
welke van deze drie totaal ver-
schillende mannen haar uitein-
delijk naar het altaar zal mogen 
begeleiden.
‘Mamma Mia!’ is geregisseerd 
door Phyllida Lloyd, die ook de 
Broadway-versie van deze mu-
sical regisseerde, maar voor wie 
‘Mamma Mia!’ haar eerste echte 
speelfilm is. 

Zoals het een musical betaamt 
bevat deze film geen diepgra-
vend verhaal, maar dat hoeft 
in dit geval ook helemaal niet. 
Mamma Mia! is een feel-good 
film om van te smullen en die 
de zomer opvrolijkt! Te zien in 
de Corso vanaf donderdag 20.00 
uur, vrijdag en zaterdag om 19.00 
en 21.30 uur, zondag tot en met 
woensdag 20.00 uur. 

De regenjassen waren gelukkig niet lang nodig, maar het terrein was 
wel een modderpoel (foto’s: Michel van Bergen)

Succesvol Dance Valley
Spaarnwoude - Met ruim 
50.000 bezoekers was de 14e 
editie van Dance Valley zo goed 
als uitverkocht. Zaterdagoch-
tend leek het even mis te gaan 
toen in de vroege uurtjes hevige 
buien en onweer over Spaarn-
woude trokken. Door de hevi-
ge regenbuien was een deel van 
het terrein veranderd in een gro-
te modderpoel maar de vele be-
zoekers maakte dit weinig uit. 

Op vijftien podia stonden maar 
liefst meer dan 150 verschillen-
de dj’s op het programma met 
onder andere Carl Cox, Cos-
mic Gate, Ferry Corsten en Tiës-
to. De twee laatst genoemde dj’s 
sloten de Flashover Recordings 
stage af met een unieke Back 2 
Back set.
Het festival is in goede harmo-
nie en zonder noemenswaardig-
heden incidenten verlopen.
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Melissa met André Rieu in de ArenA te Amsterdam.

Oogappel van André Rieu 
treedt op in Castricum
Castricum - Maandagavond 21 
juli komt het 13-jarig trompetta-
lent Melissa Venema uit Zaan-
dam naar Castricum om samen 
met de Zaanse organist Dub de 
Vries een zomeravondconcert 
te verzorgen. Melissa is inmid-
dels beroemd geworden door 
de optredens met André Rieu in 
de ArenA en het Vrijthof. André 
heeft grote plannen met Melis-
sa. De Duitse en Franse tv heb-
ben opnames gemaakt van deze 
grote happenings en waren vol 
lof over het optreden van Me-
lissa. Zij studeert aan het Con-

servatorium van Amsterdam in 
de derde Jong Talentklas. Daar 
krijgt ze les van de eerste- en so-
lotrompettist van het concertge-
bouworkest, de heer Frits Dam-
row. In Castricum speelt Melissa 
werken van Haydn, Tartini, Mo-
zart, Purcell, Rota en Schemer. 
Organist Dub de Vries zal wer-
ken uitvoeren van Young, Galup-
pi, Mozart, Mailly, Lemmens, As-
ma en improvisatie. De aanvang 
is 20.00 uur en de entreeprijs is 
5,00 euro. Het optreden is in de 
Marana-thakerk, hoek Prinses 
Beatrixstraat-Kleibroek.

Workshop HipHop-Lindydance
Castricum - In Castricum en 
Limmen kunnen kinderen mee-
doen aan een workshop HipHop-
Lindydance, de danssensatie die 
een mix is van HipHopdance en 
Streetdance met een swingend 
en ritmisch accent. 
In de workshop HipHop-Lindy-
dance leren kinderen bouncen: 
door de knieën gaan op het rit-
me van de muziek en de zeer 
aparte danspassen van de dance 
zodat kinderen zich na een mid-
dagje al thuis voelen in de we-
reld van de HipHopdance. 

Veel jongeren zijn razend en-
thousiast over deze eigentijdse 
dansstijl. 
In Castricum vindt de activiteit 
plaats op maandag 21 juli van 
13.00 tot 14.30 uur en in Limmen 
op maandag 28 juli van 11.00 
tot 12.30 uur. De kosten voor de 
workshop bedragen 2,50 euro. 

Kinderen in de leeftijd van ze-
ven tot en met twaalf jaar kun-
nen zich opgeven voor deze ac-
tiviteit bij de Stichting Welzijn tel: 
0251-656562. 

Verkadealbums op 
de toeristenmarkt
Castricum - Op zondag 20 juli 
is er van 11.00-17.00 uur in Cen-
trum Castricum een grote toe-
ristenmarkt.  In de Dorpsstraat 
en Burg. Mooijstraat presente-
ren veel standhouders een breed 
assortiment en een grote varië-
teit aan producten van kleding, 
sieraden, tassen en cd’s tot am-
bachtelijke versnaperingen en 
betere voedingsartikelen, enzo-
voort. Naast veel nieuwe spul-
len zijn er ook artikelen uit moe-
ders- en grootmoederstijd te be-
wonderen en te koop tegen be-
taalbare prijzen, zoals hebbedin-
getjes, schoolplaten, zeldzame 
boeken en verzamelobjecten. 
Vlak bij het station is een specia-
le stand, waar allerlei oude plaat-
jesalbums, waaronder de beken-
de nostalgische Verkadealbums 

van Jac. P. Thijsse kunnen wor-
den ingekeken, geruild, gekocht, 
verkocht en ook getaxeerd. Ie-
dereen wordt aangeraden eens 
op zolder te speuren naar oude 
albums van onder andere Verka-
de, Piggelmee, Flipje en/of los-
se (voetbal)plaatjes en de verza-
melwaar naar deze stand mee te 
nemen.  
Deze toeristenmarkt is een druk-
bezocht jaarlijks terugkerend 
evenement, dat zich op een 
mooie locatie in het centrum 
Castricum afspeelt. 
De toegang op deze markt is 
gratis.    
Voor meer informatie: Groothuy-
se Kroon Produkties, tel. 023-
5390748, fax 5715081 of 06-
51 173757, hgroothuyse@gmail.
com, www.jaarmarkten.net.

RET voor 55+ 
Castricum - Binnenkort start de 
Stichting Welzijn Castricum cur-
sus RET voor 55-plussers in Cas-
tricum in de tuin van Kapitein 
Rommel. In de cursus wordt de 
deelnemers geleerd hoe men de 
emoties waar men last van heeft 
kan ombuigen naar effectiever 

In de war
Akersloot/Limmen - Op don-
derdag 17 juli wordt in Akersloot 
en op donderdag 24 juli in Lim-
men de activiteit ‘Sprookjes in 
de war’ georganiseerd van 14.00 
tot 15.30 uur voor kinderen van 
vier tot en met zes jaar. De kos-
ten bedragen 2,50 euro. Opga-
ve: Stichting Welzijn, tel.: 0251-
656562.

Kortsluiting 
wasmachine
Castricum - Vrijdagochtend 
ontstond er door kortsluiting in 
een wasmachine een beginnend 
brandje in een woning aan de 
Julianastraat. Gealarmeerd door 
een rookmelder kon de bewoner 
snel maatregelen treffen en de 
brandweer bellen. 
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Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
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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 
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Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 

Dorpskerk open
Castricum - Stichting Castri-
cums Monument Ons Een Zorg 
houdt weer Open Kerk. Het gaat 
om zondag 20 juli tijdens Toeris-
tenmarkt en zondag 24 augus-
tus als in het centrum Jaarmarkt 
wordt gehouden. De toegang is 
gratis. Beide dagen is de kerk 
geopend van 13.00 tot 17.00 uur. 

Leer surfen in Bakkum
Bakkum - Golfsurfen op de 
Noordzee is in opmars. Met spe-
ciale ‘soft longboards’ is het door 
iedereen te leren. Leren surfen 
kan op 18 juli, 25 juli en 1 au-
gustus. Aanmelden bij strand-
paviljoen Deining, vooraf beta-

len. Kosten: 12.50 euro, inclu-
sief drankje en patatje. De eer-
ste les is van 11.00 tot 12.30 uur, 
de tweede van 13.00 tot 14.30 
uur en de derde les van 15.00 tot 
16.30 uur. De lessen worden ge-
organiseerd door O’Neill. 

emoties. De basis van de cur-
sus is gelegen in de Rationele 
Emotieve Training (RET). De cur-
sus wordt zes maal op de dins-
dagmorgen gegeven van 9.45 tot 
11.45 uur. 

De cursussen zijn van 12 augus-
tus tot en met 16 september. In-
formatie: Stichting Welzijn Cas-
tricum, tel. 0251-656562.

Huiselijk geweld
Castricum - Zaterdagavond 
rond 21.00 uur is een 52-jari-
ge Castricummer in zijn woning 

aangehouden en overgebracht 
naar het politiebureau van Cas-
tricum. De man wordt ervan ver-
dacht zijn vrouw te hebben be-
dreigd en mishandeld. De vrouw 
liep daarbij letsel op aan het 
sleutelbeen.

Vrouwen van Nu 
Limmen - Vrouwen van Nu gaan 
naar de toneelvoorstelling ‘Knie-
len op een bed violen’ op 3 okto-
ber in Hoorn. Leden van het KVG 
kunnen mee. Informatie: Ineke 
Tebbens 072 5051732. Vervoer 
per bus vanaf de Zonnedauw.
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Diverse activiteiten in 
de strandbibliotheek
Castricum - Op woensdag 23 ju-
li is er van 16.00 tot 18.00 uur live 
muziek bij de strandbibliotheek. 
Met behulp van verschillende in-
strumenten zorgt David Patanja-
li Samson voor zomerse klanken 
op het strand. Op zaterdag 26 juli 
kan men bij de strandbibliotheek 
een eigen badpak of zwembroek 
ontwerpen. Voor alle deelnemers 

is er een presentje maar de drie 
allermooiste ontwerpen krijgen 
een prijs. De wedstrijd begint om 
14.00 uur. 
Op zondagmiddag 27 juli wordt 
er voorgelezen aan de allerklein-
sten. Vanaf 14.00 uur kunnen 
kinderen tot zes jaar komen kij-
ken en luisteren in de strandbi-
bliotheek.

Wateroverlast
Castricum - Dinsdag 8 juli ont-
stond er door hevige regen-
val wateroverlast aan de H. van 
Ginhovenstraat. Door een slecht 
functionerend riool kon het wa-
ter niet snel genoeg worden af-
gevoerd en zocht zich de gemak-
kelijkste weg via putjes en toilet. 
Dit met het gevolg dat de keuken 
van een van de bewoners blank 
kwam te staan. 
De brandweer heeft schadebe-
perkende maatregelen getrof-
fen door de hemelwaterafvoeren 
in te zagen, de volgende morgen 
heeft een loodgietersbedrijf het 
riool omgelegd c.q. gerepareerd.

Rondleiding 
in De Cameren
Limmen - Vier maal per jaar 
worden er in De Cameren in 
Limmen rondleidingen georga-
niseerd voor mensen die geïnte-
resseerd zijn in de locatie. 
Voor deze rondleiding moet men 
zich van tevoren opgeven. Dit 
kan bij de receptie van De Ca-
meren, 088 9957650. 
De eerstvolgende en tevens laat-
ste rondleiding van dit jaar zal op 
23 oktober plaatsvinden.  

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
01-07-2008: Sven Erk, zoon van 
R. Timmerman en I. Sesigür 
Timmerman, geboren te Alk-
maar. 04-07-2008: Mees Vessies, 
zoon van J.W. Vessies en A.T.M. 
Scheerman. 09-07-2008: Loïs Ju-
lie, dochter van R. Veenboer en 
B.A.J. de Boer, geboren te Be-
verwijk.

Wonende te Limmen:
04-07-2008: Jack Johannes Ar-
thur, zoon van J.T. Stewart en 
N.H.C. Driessen, geboren te Be-
verwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
09-07-2008: Zoutman, Albert en  
Nagelhout, Maria J.C.C., beiden 
wonende te Akersloot. 

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
04-07-2008: van Zwanenburg, 
Cornelis G. en Zijp, Anneke, bei-
den wonende te Stompetoren. 
09-07-2008: te Boekhorst, Edwin 
D. en Rozendaal, Suzanna M.A., 
beiden wonende te Limmen.

Overleden:
Wonende te Castricum:

03-07-2008: Tromp, Maria, oud 
89 jaar, overleden te Heemskerk. 
04-07-2008: Wassenberg, Hen-
ricus W.M., oud 80 jaar, overle-
den te Alkmaar, gehuwd met A. 
Visser. 
07-07-2008: Valkenburg, Hen-
drina, oud 85 jaar, gehuwd ge-
weest met P.J. Eerland, overle-
den te Castricum. 10-07-2008: 
de Zeeuw, Anna M., oud 77 jaar, 
overleden te Heemskerk, ge-
huwd met P.C. Poel.

Wonende te Limmen:
04-07-2008: Hunnekink, Barend 
H.H., oud 62 jaar, overleden te 
Limmen.

Wonende te Akersloot:
05-07-2008: Peters, Herman, oud 
70 jaar, overleden te Akersloot, 
gehuwd met M.J. Kauffmann. 
05-07-2008: Baltus, Johan-
na M., oud 90 jaar, overleden 
te Akersloot, weduwe van J.H. 
Swart. 10-07-2008: Wolzak, Pie-
ter J., oud 98 jaar, overleden te 
Akersloot, gehuwd geweest met 
J.H. van Dorp.

Wonende te Bakkum:
07-07-2008: Lute, Hendrikus W., 
oud 49 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met G.M. Tessel.

Groot feest in ‘Het Achterom’

Margaretha Johanna 
Kortekaas 100 jaar

Akersloot - Je behoort toch 
tot de uitzonderingen als je 100 
keer je verjaardag mag vieren. 
En Margaretha Johanna Korte-
kaas-Floris deed dat met haar op 
18 januari 2009 100 jaar worden-
de echtgenoot. Ook een unicum. 
Maar liefst 130 familieleden en 
kennissen vierden deze bijzon-
dere gebeurtenis zondag mee 
in ‘Het Achterom’. Om 11.00 uur 
vereerde burgemeester A. Em-
mens-Knol de jarige met een be-
zoek. 

Margaretha (Gré genoemd) kent 
nog de tijd, dat de gaslantaarns 
in de straten ’s avonds werden 
aangestoken. In de huiskamers 
had men gaslampen met een 
kousje er in. Als het kousje was 
opgebrand moest er een nieu-
we in. Men kookte op petroleum 
en had een kachel waarin hout 
brandde, dat uit de bossen werd 
gehaald. Onvoorstelbaar voor de 
21 kleinkinderen van het echt-
paar, die zich daar amper meer 
iets bij kunnen voorstellen. 

Op 30-jarige leeftijd trouwde Gré 
met Theodorus Engelmundus 
Kortekaas, in de wandelgangen 
Dirk genoemd. “Ik kende haar al 
van de lagere Sint Jozefschool”, 
zegt hij. “Ook zag ik haar gere-
geld in de Sint Jozefkerk in Vel-
sen-Noord, dat toen nog Wijker-
oog heette. Daar is mijn vrouw 
ook geboren. Ik bracht altijd de 
misboekjes rond en eenmaal 
aangekomen bij Gré’s huis, deed 
haar moeder open. Ik vroeg naar 
Gré, maar ze was niet thuis. Ik 
besloot toen haar een brief te 
schrijven en nodigde haar uit 
voor de bioscoop in Beverwijk, 
zo’n twintig minuten lopen. Als 
ze dat wilde, zo schreef ik, dan 
zou ik het fijn vinden als ze na 
de mis bij de deur van de kerk 
zou staan. En daar stond ze toen. 
Ik vond haar heel knap en heel 
leuk. En nu zitten we hier nog”, 
zo besluit hij.

Zelfstandig wonen
Het echtpaar kreeg vrij snel ach-

ter elkaar zeven kinderen. Bei-
den leven nog zelfstandig in de 
Mozartlaan 19. 
Drie kinderen brengen bij toer-
beurt ’s avonds het warme eten. 
Vier keer per dag thuiszorg is 
onontbeerlijk en Gré is er letter-
lijk afhankelijk van. Om 8.00 uur 
wordt zij uit bed gehaald. Dat 
gaat met een stalift, waar zij haar 
voeten op zet. Voor de onder-
steuning van haar rug wordt een 
forse band over haar heen ge-
daan. Zij houdt haar handen vast 
aan handvaten, leunt achterover 
en zo wordt zij naar de huiska-
mer gereden. 

’s Avonds om 08.00 uur wordt zij 
al in bed gelegd. “De nacht duurt 
wel heel lang” zegt zij. “Ik kijk 
heel wat keertjes op de klok en 
ben blij als ik weer uit bed mag.” 
Ik ontmoet haar een paar dagen 
vóór het grote feest. Bloemen en 
kaarten worden geregeld binnen 
gebracht. Ik sta verbaasd als zij 
zonder een andere leesbril op te 
zetten met heldere stem de tekst 
van een kaart voorleest. De con-
versatie voer ik echter hoofdza-
kelijk met haar man. 
“Ik heb 34 jaar tot mijn 65ste bij 
de Hoogovens gewerkt”, zegt hij. 
Ik was daar chef van een grote 
afdeling, de koudwalserij. Ik was 
verder erg geïnteresseerd in ta-
len en spreek Frans, Duits, En-
gels en Esperanto, een kunsttaal 
voor internationaal gebruik. De-
ze laatste taal werd echter in de 
oorlog door de Duitsers verbo-
den, omdat deze door een Jood, 
de arts dr. Zamenhof was sa-
mengesteld.” Dirk gaf ook Ne-
derlandse les aan de Domini-
caanse Dominga, die hem en zijn 
vrouw nog altijd als haar vader 
en moeder beschouwt. “Dirk liep 
altijd met zijn hoofd in de wind”, 
zegt de honderjarige 

Gré. “Maar dat was meer zijn 
houding hoor. Mijn mooiste tijd 
was de tijd, dat alle kinderen nog 
thuis waren. ” Kon u goed kleren 
naaien voor dat grote gezin?”, 
vraag ik haar. “Nee, ik was er niet 

zo goed in, maar ik deed het toch 
wel. Mensen zeiden vaak: ‘Hoe 
krijgt ze het voor elkaar.” Dirk: 
“Na ons trouwen woonden wij 
in Velsen-Noord, toen Wijkeroog 
genoemd. Daar kregen wij vier 
kinderen. In de oorlog moesten 
wij evacueren en verhuizen naar 
Heemskerk, omdat de Duitsers 
ons huis vorderden. Na de oor-
log kwamen er nog drie kinde-
ren .We hebben voorts 35 jaar 
in de Mozartlaan nummer 12 in 
Akersloot gewoond. En nu wo-
nen we aan de overkant op num-
mer 19. 
 
Het feest
Zondag waren alle familieleden 
en kennissen (130 mensen in ’t 
totaal) in ‘t Achterom aanwezig 
toen het echtpaar met de jari-
ge 100-jarige Gré binnenkwam. 
Ook hun dochter Ina met haar 
man Leo, kinderen en kleinkin-
deren, die Dirk en Gré drie keer 
in hun leven opzochten waren uit 
Australië overgekomen. De jari-
ge en haar man bleven anderhalf 
uur en vertrokken toen weer. Het 
feest, het weerzien en het gezel-
lig samenzijn duurde daarna nog 
tot 16.00 uur. 
Twee dochters hadden er voor 
gezorgd, dat Gré een mooie 
nieuwe blouse met lange mou-
wen en een nieuwe rok aan had. 
Hun vader had een mooi don-
kerblauw streepjeskostuum aan 
en droeg een stropdas. En voor 
het nageslacht te bewaren foto’s 
zullen laten zien, dat dit hoog-
bejaarde echtpaar, dat twee we-
reldoorlogen overleefde er na 
honderd jaar met een scala aan 
technische ontwikkelingen en 
een schat aan ervaringen op al-
lerlei gebied er nog heel goed 
uitziet. (Marga Wiersma) 
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Feestweek na officiële opening
Kunstgrasveld luidt een nieuw 
hoofdstuk in bij FC Castricum 
Castricum - FC Castricum 
krijgt een nieuw gezicht. Nog 
even en dan is het kunst-
grasveld een feit. Momenteel 
wordt met man en macht ge-
werkt om het biljartlaken neer 
te leggen. Daarna worden de 
laatste tegels gelegd, de doe-
len en de dug-outs geplaatst 
en ga zo nog maar even door. 

Voorzitter Martin Vaalburg ver-
telt: “Zoals het er nu naar uitziet, 

is het project op tijd klaar voor 
de officiële opening op zaterdag 
9 augustus om 12.00 uur. Dan zal 
burgemeester Emmens-Knol de 
opening verrichten en de aftrap 
geven voor een feestweek waar-
in sport en entertainment hand 
in had gaan. Met dit kunstgras-
veld begint FC Castricum aan 
een nieuw hoofdstuk in het nog 
jonge bestaan. “Hier hebben wij 
jarenlang voor geknokt en nu is 
het bijna zover. Dit veld betekent 

een duidelijke meerwaarde voor 
de club, het Jac. P. Thijsse col-
lege en in feite voor de hele ge-
meente. Ongeacht het weertype 
kunnen wij met onze 850 leden 
nu altijd op dit veld terecht. Hoe-
wel de officiële opening nog ver 
weg is, kijken wij er nu al naar 
uit. Ik hoop dat de hele gemeen-
te op 9 augustus van de partij is 
om met ons te genieten van de 
opening en de eerste officiële 
wedstrijd op ons kunstgras.”

Martin Vaalburg, voorzitter van FC Castricum, en Jan Lute van de bouwcommissie genieten met volle  
teugen van de aanleg van het kunstgrasveld. Nog even en dan is op zaterdag 9 augustus de officiële  
opening een feit.

Brons Machteld Mulder WJK
Castricum - Machteld Mulder 
heeft een oogje op brons. Voor 
de derde keer tijdens een groot 
internationaal kampioenschap 
mocht de TDR-atlete het derde 
treetje van het podium beklim-
men. In de finale van de 800 m. 
van het WK Atletiek voor Junio-
ren waren slechts twee tegen-
standers haar te vlug af. De Roe-
meense Elena Mirela Lavric pak-
te na het Europese goud in Hen-
gelo (2007) nu het wereldgoud, 
Merve Aydin uit Turkije won het 
zilver. 
De Turkse maakte de finale van 
meet van aan hard door zeer 
snel te openen. De eerste twee-
honderd meter legde ze af in 27 
sec., na een ronde stond de klok 
voor haar  op 57 seconden. La-
vric durfde het aan om Aydin, 
zei het op enige afstand, te vol-
gen. Mulder koos voor haar ei-
gen tempo, een tempo waarvan 
zij dacht dat ze het vol zou kun-
nen houden. Na de eerste ron-
de liep ze mede daardoor in zes-
de positie. In het tweede rond-

je moest Aydin haar overmoed 
bekopen, ze kon haar kopposi-
tie niet vasthouden. Al ruim voor 
de finishlijn werd ze gepasseerd 
door de Roemense. 
De inhaalslag van Mulder ge-
durende de laatste vierhonderd 
meter getuigde van het juiste in-
zicht betreffende haar mogelijk-
heden en ook van lef. Tot aan de 
finale meters vocht ze voor een 
medaille en toen ze bijna op de 
finish nog de Britse Alison Leo-
nard voorbij ging kreeg ze wat ze 
wilde, een WK-plak. ‘Ik ben nog 
nooit zo kapot gegaan’, was haar 
reactie direct na de wedstrijd, ‘ik 
heb zo moeten rennen, het gat 
met die Britse was met nog vijf-
tig meter te lopen best  groot, ik 
dacht, die krijg ik niet meer te 
pakken.’ 
Omdat die Britse op het laatste 
stuk al haar krachten had ver-
bruikt, lukte het Mulder toch nog 
om haar in te halen. Na de zil-
veren medaille van Melissa Boe-
kelman bezorgde ze Nederland 
het tweede eremetaal.

Mooie zege voor Tromp
Castricum - Voor de vierde jon-
ge duivenvlucht waren de deel-
nemers naar het Belgische Nijvel 
(222 km ) gereden en daar wer-
den de duiven om 12.10 uur ge-
lost bij een matige westenwind.
De winnende duif landde bij 
Gerhard Tromp op de klep om 
14.37.44 uur. De duif vloog met 
een snelheid van bijna 90 km 
per uur. Bovendien werd deze 
duif vierde in de uitslag van Ray-
on A. 
De tweede plaats was voor de 
combinatie Rijkkom/Sentveld die 
Arie Hageman nipt voor bleef. De 

vierde duif liep bij Jan Molenaar 
binnen en vijfde werd de com-
binatie de Graaf. Ook de dui-
ven van Jaap Kaandorp waren 
snel. Cees de Wildt werd de aan-
voerder van de middenmoot met 
daarachter Nico De Graaf, Cor 
Sprenkeling en Ed Kos. 
De rij van prijsvliegende duiven 
werd afgesloten door John Kool , 
Sjaak de Graaf en Anton Tromp. 
De oude duiven vlogen de twee-
de tour Vitesse. Hier werd de 
winnaar de combinatie de Graaf 
voor Gerhard Tromp en Jan Mo-
lenaar

Tweede prutmarathon 
Akersloot in aantocht!

Akersloot - Op zaterdag 2 au-
gustus zullen de sloten van de 
Klaashoorn&Kijfpolder weer ge-
vuld zijn met echte prutlopers, 
geen nieuwe vogelsoort maar fa-
natieke sporters!
De organisatie hoopt dit jaar op 
een verdubbeling van het aan-
tal deelnemers. “Tijdens de eer-
ste editie vorig jaar deden er zo’n 
vijftig mannen en vrouwen mee, 
nu hopen we op honderd deel-
nemers”, vertelt een van de ini-
tiatiefnemers van het evene-
ment, Rob Dekker. Samen met 
een groep vrijwilligers houden 
zij zich bezig met het organise-
ren van het evenement. “Nieuw 
bloed blijft natuurlijk van harte 
welkom.”
Er zijn verschillende categorie-
en en, net zoals vorig jaar vier 
poules waarin gestart kan wor-
den heren, dames, herenvetera-
nen en jeugd.
De ronde van bijna 675 meter 
dient per poule diverse malen te 
worden genomen. De heren lo-
pen de ronde vijf keer (3375m) 
Rob: “Voor de ervaren hardloper 
een peulenschil, maar in combi-
natie met de Akersloter prut een 
uitputtingslag. Na de wedstrijd 

zorgt de Brandweer Akersloot 
voor een eerste opfrisbeurt voor 
de deelnemers met een hiervoor 
speciaal gefabriceerde douche.” 
Prutlopers kunnen zich aanmel-
den via de website www.voorom.
nl. Daar zijn ook de reglementen 
te downloaden. Het prutspekta-
kel begint om 13.00 uur, tegen-
over Kerklaan 3 in Akersloot. 

Vissen bij ‘t Stet
Castricum - Op donderag 31 
juli organiseren de Hengel-
sportverenigingen uit Castricum, 
Akersloot en Limmen een span-
nende viswedstrijd bij ‘t Stet in 
Limmen voor kinderen in de leef-
tijd van 8 tot en met 12 jaar. Zij 
moeten zelf een hengel, een em-
mer en een potje meenemen. 

De organisatie zorgt voor maden. 
Bij slecht weer gaat deze activi-
teit gewoon door. De activiteit is 
van 10.00 tot 12.00 uur en mee-
doen kost 2,50 euro. 
Opgave: Stichting Welzijn Cas-
tricum, Opbouwwerk, Geester-
duinweg 5 in Castricum, tel.: 
0251-656562. 
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Allemaal stemmen op Lisa!
Castricum - Lisa Bremer, eige-
naresse van Lisa Mode, zingt zo 
goed dat zij uit honderden aan-
meldingen vanuit heel Neder-
land is geselecteerd voor de ta-
lentenjacht Latinlive. Er zijn twin-
tig deelnemers overgebleven en 
momenteel staat Lisa op num-
mer vier. Om haar aan een plaats 
in de finale te helpen, doet zij 
een oproep aan iedereen die 
haar een warm hart toedraagt: 
“Stem op mij!”  
Het is mogelijk dagelijks te stem-
men tot en met 31 juli en deel-
nemers maken kans op mooie 
prijzen. Lisa: “Mijn neefje heeft 
al een iPod gewonnen. En het is 
zelfs mogelijk als stemmer een 
reis voor twee personen naar Rio 
de Janeiro te winnen. Meedoen 
is helemaal gratis.” Op de websi-
te latinlive.nl is de 50-jarige Lisa 
te zien en te horen met het num-
mer Let’s get loud van Jennifer 
Lopez. 
“Het grootste deel van de over-

gebleven deelnemers komt oor-
spronkelijk uit Zuid-Ameri-
ka en dat maakt de concurren-
tie zwaar”, vervolgt Lisa. “Boven-
dien ben ik de oudste deelne-
mer. De andere deelnemers wa-
ren al langer te vinden op Hyves 
en You Tube, waardoor ze een 
voorsprong hebben in het aantal 
stemmen. Sinds kort sta ik ook 
op Hyves en You Tube.” 
In de eerste ronde vallen twee 
deelnemers af. De achttien over-
gebleven Latin-talenten treden 
tijdens de finaleronden in augus-
tus live op in Holland Casino. De 
shows worden beoordeeld door 
een vakkundige jury bestaande 
uit Eric van Tijn, 8Ball Music en 
Holland Casino. De presentatie 
van de finales is in handen van 
EliZe die ook zelf een optreden 
zal verzorgen. 
Lisa heeft onlangs een nieuwe 
videoclip uitgebracht met de ti-
tel ‘Jij bent aan de beurt’. De clip 
werd geschoten op het strand in 

haar woonplaats Egmond aan 
Zee. “Het nummer is te beluis-
teren op mijn persoonlijke Latin-
live-site (TAC) onder Mijn Radio. 
Ik heb het nummer zelf geschre-
ven. Het is een fris liedje met 
een Latin-sound à la Belle Perez, 
maar dan Nederlandstalig.” 
Lisa is in Amsterdam geboren. 
Toen zij nog klein was, namen 
haar ouders een muziekschool 
in Alkmaar over, waardoor zij op 
jonge leeftijd in aanraking kwam 
met muziek. Vanaf haar negen-
tiende verjaardag staat zij op het 
podium. “Momenteel treed ik al-
leen op en ook samen met Ro-
sanna Hofman. Wij vormen het 
duo Female Affair. Ik zing ontzet-
tend graag en meedoen aan de-
ze talentenjacht is een grote uit-
daging. Ik zou het geweldig vin-
den om uiteindelijk een platen-
contract te winnen!” Dagelijks 
stemmen op Lisa kan via www.
latinlive.nl. (Foto: Goovert de 
Roos). 

Timo terug; missie geslaagd!
Castricum - Hij ging er heen 
voor een stage als derdejaars 
student fysiotherapie. En tegelijk 
wilde hij zich inzetten om de si-
tuatie van de lokale bevolking te 
verbeteren. Timo Beentjes (19) 
is na vijf maanden op 1 juli te-
ruggekomen uit Zambia. De sta-
ge zit er op en het Livingstone 
School Project is succesvol af-
gesloten. “Dankzij alle sponsors 
heb ik heel veel mensen blij ge-
maakt”, aldus Timo.
“Met het Livingstone School Pro-
ject zijn drie scholen geholpen 
aan verschillende leermidde-
len”, vertelt Timo tussen het ser-
veerwerk in strandpaviljoen Dei-
ning door. “Een kleuterschool-
tje, de Milota Community School, 
waar kinderen tot groep vijf naar 
toe gaan, en de Siakasipa Basis; 
een grote school met de groe-
pen een tot en met negen. Het 
kleuterschooltje had echt hele-
maal niks en deze kinderen zijn 
geholpen met een berg leerspel-
letjes, spelmaterialen voor bui-
ten, twee schoolborden, krijt, 
lerarenboeken, schriften, pen-
nen, potloden, gummen en pun-
tenslijpers. Voor de communi-
ty-school heb ik een afsluitba-
re boekenkast, boeken voor zo-
wel leerlingen als de vrijwillige 
leraren, schriften en leerzame 
posters gekocht. Op de Siakasi-
pa hadden we voor elk kind, en 
dat waren er 430, een tasje met 
schoolmaterialen. Alle kinde-
ren waren superblij! Ze kwamen 
mij persoonlijk bedanken door te 
knielen of een hupje te maken 
terwijl ze je een hand geven. Zo 
onwijs leuk om te zien dat ze er 
zo blij mee waren. Daarna werd 
ik begeleid naar het huis van de 
directeur waar ik samen met zijn 
vrouw, zijn moeder en mijn taxi-
chauffeur maïsdrank kreeg voor-
gezet en maïsdeeg met gedroog-

de kleine visjes. Een heerlijke 
lunch, want ik ben echt verslaafd 
geraakt aan het lokale voedsel.” 
Tijdens de overhandiging van de 
leermiddelen op de community-
school  stond een filmploeg voor 
de deur van de Zambiaanse tele-
visie en een journalist van de lo-
kale krant. “Deze leerlingen wa-
ren nog blijer, omdat die wer-
kelijk helemaal niets bezitten. 
Ik werd bedankt met prachtige 
liedjes, waarin ook God bedankt 
werd voor het zenden van hulp. 
Om kippenvel van te krijgen.”

Kippenvel kreeg Timo ook toen 
hij tijdens zijn stage getuige was 
bij een bevalling. “Tijdens mijn 
stage maakte ik ook kennis met 
andere disciplines in het zieken-
huis en die bevalling was mis-
schien wel de meest indrukwek-
kende ervaring tijdens mijn ver-
blijf in Zambia. Maar het was 
ook hartverscheurend toen ik 
een aidspatiënt, die ik behan-
delde omdat zij niet meer kon lo-
pen, voor het eerst zag weglopen 
achter een rollator. Heel verdrie-
tig was een kindje van vier die 
in het ziekenhuis kwam en niet 
meer dan vier kilo woog. Het jon-
getje had zelfs de kracht niet om 
te huilen. Hij had last van spas-
me en zijn zestienjarige moeder 
wist daar niet goed mee om te 

gaan. Na twee weken intensieve 
behandeling en sondevoeding 
was er sprake van verbetering. 
Hij was zelfs een kilo aangeko-
men, maar toen vond zijn moe-
der het welletjes en vertrok met 
haar kind. Zijn toekomst ziet er 
niet best uit.”
Timo heeft veel vrienden ge-
maakt tijdens zijn stage. “Ik trok 
veel op met Sanne en Djoeke 
en heb daarnaast vrienden ge-
maakt met lokale bewoners. Met 
Ken bijvoorbeeld. Hij woont met 
zijn vrouw en zeven kinderen in 
de bush. In de tuin vind je een 
aap die vastgebonden zit aan 
een boom, geiten, wat koeien en 
een groentetuin. Ik was uitgeno-
digd om te komen eten en heb 
toen zelf een geit geslacht. Dat 
was ook een bijzondere ervaring. 
Ken is een witch-dokter. Toen ik 
er was, kwam er een man met 
erectieproblemen bij hem. Bub-
blefish noemen ze dat daar. De 
oplossing lag in een boomvrucht 
die er uitziet als een worst. Vol-
gens Ken was de man daarna 
snel genezen, maar daar geloof 
ik echt helemaal niks van.” 
Minder mooi was het samen-
werken met de lokale fysiothe-
rapeuten in het ziekenhuis. “Zij 
werken met compleet achter-
haalde methoden en staan niet 
open voor verbeteringen. Daar-
naast zetten zich absoluut niet 
in voor hun patiënten. Ze zijn lie-
ver lui dan moe en dat vond ik 
echt onverteerbaar. En wat ik 
ook geleerd heb, is dat het beter 
is dat je bij het bieden van hulp, 
er een tegenprestatie tegenover 
wordt gesteld. In een vorm die 
voor hen goed haalbaar is. Daar-
door wordt de balans in de rela-
tie minder verstoord.” Botswana, 
Mozambique, Oeganda; ze staan 
allemaal op Timo’s verlanglijstje. 
“Maar eerst moet heel hard wer-

ken. Mijn volgende stage is in 
Meerstaete en daarna studeer ik 
af. Ik ben er in Zambia als aan-
komend fysiotherapeut inhoude-
lijk niet veel op vooruit gegaan. 
Maar ik heb wel een zee aan le-
venservaring opgedaan.” 
Ondertussen is er nog geld be-
schikbaar bij de door Timo opge-
richte Stichting De Opstap. Hier-
mee wordt structurele hulp ge-
boden aan mensen die klein-

schalige projecten willen uit-
voeren die ten goede komen 
aan ontwikkelingslanden. Dona-
ties (100% aftrekbaar bij de be-
lasting) zijn nog steeds welkom. 
Overmaken op 60.98.58.777 t.n.v. 
Stichting De Opstap te Castri-
cum onder vermelding van naam 
en adres. Mail voor meer infor-
matie naar TimoBeentjes@hot-
mail.com of info@stichtingdeop-
stap.nl.

Zoekplaatje; Timo tussen een groep schoolkinderen. 

Kleuters en peuters leren touwtje springen.

Lisa Bremer van Lisa Mode maakt kans winnares te worden van  
Latinlive; een nationale talentenjacht voor zangers en zangeressen. 
Door dagelijks op haar stemmen, worden haar kansen vergroot.  
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Taxatie en inkoopdag van 
oude en zeldzame boeken
Uitgeest - Donderdag 7 augus-
tus van 13.00 tot circa 17.00 uur 
opent Café ‘t Portiertje, Lange-
buurt 16 in Uitgeest haar deu-
ren voor taxateur en veilinghou-
der Arie Molendijk uit Ouddorp. 
Hij zal deze dag oude en zeld-
zame boeken, handschriften en 
of oude bijbels voor het publiek 
op hun waarde schatten. Mo-
lendijk is vooral gespecialiseerd 
in oude geschiedenis, topogra-
fie, (staten)bijbels en theologie. 
Er zullen ook een paar voorbeel-
den te zien zijn van antieke boe-
ken, bijbels die op originele wijze 
gerestaureerd zijn. Voor restau-
ratie kan een afspraak gemaakt 
worden.  
De heer Molendijk organiseert 
twee keer per jaar een veiling 
van oude/antieke boeken en was 
organisator van diverse boeken-
markten in den lande, zoals de 
Veluwse boekenmarkten. 
Voor taxatie wordt 3,00 euro per 
persoon gevraagd. Taxatie ge-
beurt zo mogelijk aan de hand 
van bewijsmateriaal uit recent 
verschenen veilingcatalogi. Een 

nauwkeurige vaststelling van de 
waarde van boeken is afhanke-
lijk van de druk en van de staat 
waarin het boek verkeert. Met 
enige regelmaat komen er op dit 
soort taxatiedagen uiterst zeld-
zame werken voor de dag en 
soms duiken zelfs geheel onbe-
kende boeken op. 
Vorig jaar werd een zeldzame 
handgeschreven bijbel in Enk-
huizen door Arie Molendijk ‘ont-
dekt’. 
Desgewenst kunnen bezoe-
kers hun oude boeken ter plaat-
se verkopen. Voor taxatie of ver-
koop van een bibliotheek of een 
partij moeilijk te vervoeren boe-
ken kan eventueel een afspraak 
worden gemaakt. 
Regelmatig taxeert Molendijk op 
uitnodiging in musea, bibliothe-
ken, kerken en op monumenten-
dagen. De belangstelling is over-
wegend groot op dergelijke da-
gen.  
Voor meer inlichtingen: Antiqua-
riaat A.C. Molendijk, tel. 0187-
687506 of 06-51950097, info@
molendijkboeken.nl. 

De Zwaan cultureel 
zoekt vrijwilligers
Uitgeest - Het bestuur van 
Dorpshuis de Zwaan bruist van 
ideeën om onder de naam De 
Zwaan cultureel allerlei educa-
tieve en culturele evenementen 
c.q. voorstellingen te gaan or-
ganiseren in het dorpshuis de 
Zwaan te Uitgeest. Achter de 
schermen heeft het huidige (te 
kleine) bestuur al veel voorberei-
dend werk verzet om die evene-
menten en voorstellingen moge-
lijk te maken. 

Er is inmiddels enige financië-
le ruimte gecreëerd en er is zelfs 
een eerste voorstelling gepro-
grammeerd op 4 en 5 oktober. 
Binnenkort zal hierover meer be-
kend worden gemaakt, maar nu 
al kan men zeggen dat ze als 
bestuur zeer blij zijn dat ze de-
ze zeer professionele uitvoering 
hebben kunnen vastleggen. Al-

leen het ontbreekt nog aan vrij-
willigers die samen met het be-
stuur, het mogelijk maken om 
een echt succes te maken van 
De Zwaan cultureel. Het huidi-
ge bestuur is te klein in aantal 
om dit geheel zelf te doen. Wie 
het leuk vindt om een bepaalde 
voorstelling te organiseren, fee-
ling met geluid of licht heeft, wil 
helpen met zaalwerkzaamheden, 
is welkom.
Kortom, wie cultuur en het 
dorpshuis de Zwaan een warm 
hart toedraagt, kan zich aanmel-
den als vrijwilliger bij de beheer-
der. 

Adresgegevens kan men vin-
den op www.dorpshuisdezwaan-
uitgeest.nl/home.html. Men kan 
ook contact opnemen met de 
voorzitter T. van Son, telefoon 
311381.

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

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

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

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

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

2 augustus: Boltaartje maken
De jeugd vanaf acht jaar kan zelf 
tijdens de workshop een mini-
taartje voor 2-4 personen ma-
ken. Men hoeft niets mee te ne-
men, want de taartbodem is al 
gebakken. 
In anderhalf uur tijd zal men de 
biscuit vullen en versieren met 
marsepein. De aanvang van de 
activiteit is 13.00 uur. De deelna-
mekosten bedragen 4,00 euro. Er 
kunnen maximaal tien jongeren 
meedoen. 

‘Do the Mojito’ bij Wet & Wild
Uitgeest - Zaterdag 19 juli is de 
derde editie van het spraakma-
kende zomerevenement Wet & 
Wild in discotheek Bobs. De titel 
van deze avond is ‘Do the Mo-
jito’. 
Rond de klok van 3.00 uur zullen 
de dames strijden tijdens de der-
de voorronde van de Miss Wet 
& Wild verkiezing om een plaats 
in de finale op zaterdag 30 au-
gustus waarbij diverse prijzen te 
winnen zijn. 

Opgeven kan nog steeds via  
wetandwild@bobs.nl.

De Bobs is gedurende de zo-
mermaandan omgetoverd tot 
het Griekse Starbeach, compleet 
met jacuzzi, douche, palmbo-
men, cocktailbar et cetera. 
Iedere week zijn er naast een 
Ipod en een reischeque diverse 
prijzen te winnen door het uit-
gaanspubliek door mee te doen 
met allerlei publieksspelletjes. 

Invordering 
rijbewijzen na 
te hard rijden
Uitgeest - Tijdens een snel-
heidscontrole zijn vorige week 
woensdag twee automobilis-
ten niet alleen bekeurd voor te 
hard rijden maar is ook hun rij-
bewijs ingevorderd. Dat gebeur-
de tussen 13.00 en 15.00 uur op 
de Provincialeweg. Een 28-ja-
rige Amsterdammer reed 157 
km en een 31-jarige Alkmaar-
der 137 km terwijl daar 80 km is 
toegestaan. Er wordt proces-ver-
baal tegen hen opgemaakt.  Een 
Griekse automobilist die 42 km 
te hard reed is beboet voor een 
bedrag van 330 euro. Hij heeft 
direct afgerekend.

Big bling bij BigDik
Uitgeest - Vrijdag is er Big Bling 
bij BigDik. De dj die deze avond 
achter de draaitafel zal staan 
is de eigen E1. Ook zal er deze 
avond weer schuim zijn. De zaal 
gaat open om 22.00 uur. De ge-
hele zomervakantie zal BigDik 
doorgaan met feesten geven. De 
nieuwe datum van de volgende 
bigsgoolparty is vrijdag 12 sep-
tember. Knaller deze avond zijn 
‘The Opposites’. Kaarten voor dit 
feest zijn al verkrijgbaar via de 
site. Voor meer informatie over 
de party’s zie www.bigdik.nl of 
www.bigdik.hyves.nl.

Cool Genius eigenzinnig
Regio - Het Zwolse trio Cool Ge-
nius wil vooral mooie compacte 
popsongs maken die zich over 
het algemeen kenmerken door 
eigenzinnigheid. De optredens 
van Cool Genius zijn energiek, 
grappig, ontroerend, virtuoos en 
dansbaar. 
Inspiratiebronnen zijn onder an-
dere. Beck, Prince, Sly Stone, 
The Fun Lovin’ Criminals, George 
Clinton, Frank Zappa, maar ook 

films als The Good The Bad and 
the Ugly, of de boeken van Her-
man Brusselmans en de humor 
van Gummbah.
Erik Neimeijer, zang, gitaar en 
percussie, Bauke Bakker, zang, 
drums, Sebastiaan van Olst, bas, 
contrabas, gitaar en zang. Te 
zien en te horen op zondag 20 
juli bij strandpaviljoen De Instuif 
in Wijk aan Zee, aanvang 16.30 
uur. Gratis toegang. 

Johan Poelman 
te gast bij Bill, 
Bob en Benny
Regio - Vrijdag 18 juli van-
af 21.30 uur spelen Bill, Bob en 
Bennie in Sonnevanck in Wijk 
aan Zee. Zij laten zich niet be-
perken tot een bepaald genre 
muziek. Iedere maand wordt het 
repertoire aangepast rond een 
bepaald thema of gast. Voor de 
maand juli is het thema ‘Eregast’. 
Johan Poelman heeft tot nu toe 
alle specials meegedaan en is de 
favoriete gast van de band. 
Dirk van der Meij: “Johan duikt in 
een lied, absorbeert de tekst en 
zet vervolgens een professione-
le act neer. Daarom is er voor de 
maand juli een BBB erepodium 
waarop Johan niet alleen zingt 
maar ook gitaar speelt. Tijdens 
de tweede set neemt hij de band 
mee in een muzikale achtbaan.” 

Bill, Bob en Bennie zijn de-
ze maand: Dirk van der Meij –  
gitaar en zang, Anneke van 
der Meij – zang, Marcel Kos-
ter – drums - zang, Hans Schoo-
ne – bas -zang, Ruud van Zijl –  
piano en zang, Johan Poelman – 
gitaar en zang.
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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.

Inschrijving 
Muziekschool
Kinderen die volgend jaar in de 
groepen 5 en 6 zitten van de 
basisscholen in Uitgeest kun-
nen zich nu inschrijven voor het 
vak Algemene Muzikale Vorming 
(AMV) aan de Muziekschool Uit-
geest voor het schooljaar 2008-
2009.
Voor informatie: bel met Jessica 
Zwitser, tel. 36 11 52, e-mail: 
j.zwitser@uitgeest.nl.

Opvoedspreekuur in Uitgeest
Uitgeest heeft een spreekuur 
voor ouders en verzorgers die 
Informatie, advies of hulp 
kunnen gebruiken bij het 
opgroeien en opvoeden van 
hun kinderen.

Wanneer?

* Elke vrijdag tussen 09.00 uur 
en 10.00 uur en elke tweede 
dinsdag van de maand tussen 
19.00 uur en 21.00 uur kunt u 
binnenlopen zonder afspraak.

* Op vrijdag tussen 10.00 uur 
en 12.00 uur is de tijd gereser-
veerd voor advisering volgens 
afspraken.

Het maken van een afspraak kan 
op werkdagen op telefoonnummer 
088 - 995 83 83.

Waar?

* In het Gezondheidscentrum in 
de Waldijk, Graskamplaan 10 te 
Uitgeest.

Voor wie?

* Voor ouders met kinderen van 0 
tot 19 jaar.

* Voor beroepskrachten die in 
hun werk te maken hebben met 
kinderen en hun ouders.

Waarom?

Opvoeden en opgroeien is een hele 
klus en het is heel normaal dat u 
dan soms tegen vragen oploopt. Er-
over praten kan vaak helpen. 

Het opvoedspreekuur wordt uitge-
voerd door een pedagoog van de 
Jeugdgezondheidszorg. Deze is er 
om naar u te luisteren, om met u 
mee te denken, of om u de weg te 
wijzen naar een meer passende 
vorm van hulpverlening. 

Het hoeft daarbij helemaal niet om 
ingewikkelde problemen te gaan. 
Hoe eerder een probleem wordt op-
gelost hoe beter het is voor de sfeer 
in uw gezin en de ontwikkeling van 
uw kind.

Welke vragen?

Vragen die op het opvoedspreekuur 
gesteld worden zijn bij voorbeeld:

• Mijn dochtertje van vier doet zo 
lelijk tegen mij als ik haar uit 
school haal

• Mijn zoontje van vijf luistert 
absoluut niet, totdat ik heel 
kwaad word

• Na de scheiding wil mijn doch-
ter van tien niet meer bij andere 
kinderen spelen

• Mijn zoon van zeven maakt er 
Iedere morgen een drama van 
om naar school te gaan

• Mijn dochter van dertien trekt 
zich zo terug, wat gaat er toch 
in haar om?

• Mijn zoon van vijf moet de 
hele week bijkomen van zijn 
weekend.

Burgerlijke Stand

GEBOREN
Mats Niek Hüsslage, 
zoon van D.W. Hüsslage en 
N.J. van der Aar

huwElIjk
S. Heistek en 
E.N.M. van Maaren

H.A. Schakenraad en
 J.R.R.G. Hofman

huwElIjkSAANGIFTE
M.W. Wolters en B.D.N. de Rooij

Verwijderen fietsen NS-station
De overlast van lukraak gestalde 
fietsen bij het NS-station neemt zo-
danige vormen aan dat de buiten-
dienst van de gemeente binnenkort 
weer actie onderneemt en fietsen 
gaat verwijderen. Verwijderde fiet-
sen zijn niet meer zoals voorheen af 
te halen bij de gemeentewerf, maar 
bij de AFAC (Algemene Fiets Afhan-
del Centrale). Deze is te vinden aan 
de Wijckermolen 1 in Beverwijk.
Verkeerd gestalde fietsen zorgen 
met name op het Anna van Renesse-

plein bij het NS-station voor veel 
overlast voor voetgangers. Rijwie-
len worden zelfs midden op de 
loopstrook voor blinden en slecht-
zienden achtergelaten. Op borden 
wordt duidelijk aangegeven dat 
fietsen in de aanwezige stalling 
moeten worden geplaatst.

Wie zijn fiets bij de AFAC weer op-
haalt, moet zich kunnen legitimeren 
en een vergoeding van tien euro 
betalen.

Nieuwe wethouders geïnstalleerd
In een bijzondere openbare raads-
vergadering vond donderdagavond 
10 juli in de raadzaal de installatie 
plaats van de wethouders P.K. Lin-
nartz (VVD) en J. Chr. van der Hoek 
(D66).
De vrijkomende raadszetel van Piet 
Linnartz wordt ingenomen door 

zijn partijgenoot Henk de Bruin. 
Deze werd donderdagavond be-
edigd als raadslid. Wie de raadsze-
tel voor D66 gaat bezetten is op dit 
moment nog niet bekend.

Wethouder Sely (PU) houdt de por-
tefeuille die hij ook voor de breuk 

in de coalitie had. De nieuwe wet-
houders Linnartz en Van der Hoek 
nemen de portefeuilles over van 
respectievelijk H.H. Eilert en mw. 
H.M. Edzes, met één uitzondering: 
Volksgezondheid komt onder de 
hoede van Linnartz en Milieu gaat 
naar Van der Hoek.



OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
Vervallenverklaring voorkeursrecht natuurgebieden

In de raadsvergadering van 26 juni 2008 is een motie aangenomen 
voor het opheffen van het voorkeursrecht op natuurgebieden in 
deelgebied 3 (Buitengebied West). Het college van burgemeester en 
wethouders van Uitgeest heeft op 1 juli 2008 besloten het voorkeurs-
recht dat de raad op 30 augustus 2007 vestigde op grond van artikel 
8 Wet voorkeursrecht gemeenten, voor de natuurgebieden vervallen 
te verklaren. 

Het collegebesluit ligt samen met de bijbehorende stukken, bevatten-
de de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt zakelijk gerech-
tigden vanaf 17 juli 2008 ter inzage op het gemeentehuis, Middelweg 
28 te Uitgeest. Openingstijden van het gemeentehuis zijn maandag 
t/m vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Voor afspraken buiten de ope-
ningstijden kunt u contact opnemen met het Ontwikkelbedrijf van de 
gemeente via telefoonnummer 0251-361177.

Belanghebbenden kunnen vanaf 17 juli 2008 gedurende de termijn van 
zes weken een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uitgeest.
Het bezwaar moet worden ondertekend en ten minste bevatten:
• de naam en het adres van de indiener;
• dagtekening;
• een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar gericht is;
• de gronden van bezwaar.

Indien belanghebbenden een bezwaarschrift hebben ingediend kun-
nen zij tevens op grond van artikel 8:81 Awb, de voorzieningenrechter 
van de Arrondissementsrechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
Postbus 1621, 2003 BR Haarlem, verzoeken een voorlopige voorzie-
ning te treffen, indien deze van mening zijn dat onverwijlde spoed 
gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

16 juli 2008,
Burgemeester en wethouders van Uitgeest. 

Vergunning jubileumfeest

Aan de Zeil- en watersport Vereniging Uitgeest is op grond van arti-
kel 2.2.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) vergunning 
verleend voor het organiseren van een Jubileumfeest ter bij het 
75-jarige bestaan van de Zeil- en Watersport Vereniging Uitgeest 
op vrijdag 5 en zaterdag 6 september 2008. De vergunning geldt 
voor verschillende activiteiten op het terrein van Jachthaven Zwaans-
meerpolder en op het Uitgeestermeer. 

Bezwaarmogelijkheden:

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift zijn verkrijgbaar bij het stafbureau. Een bezwaarschrift dient 
binnen zes weken m.i.v. de dag na bekendmaking van het besluit te 
worden ingediend.

ONTVANGEN BOUWAANVRAGEN

BL 2008-070 Haverkamplaan 41 Plaatsen tuinhuis
BL 2008-072 Achterloet 16 Uitbreiden woning
BL 2008-073 Floraronde 7 Uitbreiden woning
BR 2008-077 Westerwerf 6 Vernieuwen gevelbekleding

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning ook wordt ver-
leend.

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN

Verzenddatum

14-07-2008 De Dadelboom 77 Uitbreiden van de woning
14-07-2008 Prinses Irenelaan 37 Plaatsen dakkapel
14-07-2008 Koperwiekstraat 24 Uitbreiden woning
14-07-2008 Molenwerf 40 Wijzigen twee gevels
14-07-2008 De Spin 48 Plaatsen dakkapel
16-07-2008 De Wilgen 2 Plaatsen schoorsteen   
16-07-2008 Busch en Dam 25 Oprichten opslagruimte
16-07-2008 Langkamplaan (hoek Aan de Kromme Sloot) 
  Oprichten verkeersbrug     

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN 1e FASE 

Verzenddatum

14-07-2008 Sternstraat 2a Oprichten woning
16-07-2008 Middelweg 117-119 Oprichten vier winkels en 
  twaalf appartementen

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN 2e FASE 

Verzenddatum

14-07-2008 Hogeweg 10 Oprichten twaalf woningen en twaalf

AFGEGEVEN SLOOPVERGUNNING

Verzenddatum

14-07-2008 Tolweg 15 Slopen woning en diverse opstallen

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

AFGEGEVEN MONUMENTENVERGUNNING  

Besluitdatum
10-06-2008 Langebuurt 37 Restauratiewerkzaamheden 
  R.K.-kerk O.L.V. Geboorte

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven of geweigerde vergunningen of voorgeno-
men vrijstellingen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een 
bezwaarschrift dient binnen zes weken met ingang van de dag na 
bekendmaking van het besluit te worden ingediend en gericht te 
worden aan Burgemeester en wethouders. 

TERINZAGELEGGING, VERZOEK OM VRIJSTELLING

Met ingang van vrijdag 18 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 2008-072 Molenwerf 30/32 Tijdelijk plaatsen van bouwketen 
  en een reclamebord
  
Met ingang van vrijdag 18 juli 2008 liggen in verband met een voor-
genomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 19 lid 
3 van de Wet op de ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvragen ter inzage:

BR 2008-070 Westergeest 67 Oprichten vrijstaande schuur
BL 2008-065 De Hollandse Tuin 70 Uitbreiden woning
BL 2008-061 Prinses Irenelaan 10 Uitbreiden woning

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


