
Uitgeest - Zaterdag gebeurde er 
even na 2.30 uur een ongeval op 
de Rijksweg A58 in Breda waar-
bij een gezin uit Uitgeest betrok-
ken was. Een 21-jarige man reed 
met een bestelauto tegen zijn 
voorligger, een personenauto die 
werd bestuurd door een 44-jari-
ge man uit Uitgeest. De bestel-
auto slipte, raakte de vangrail 
en sloeg over de kop. De ande-
re auto botste tegen de vangrail. 
De 21-jarige man had verwon-
dingen in het gezicht. De Uit-
geester liep een gebroken sleu-
telbeen op. Een 7-jarig kind uit 
Uitgeest liep schaafwonden op 
in het gezicht. De andere twee 
inzittenden, een vrouw en nog 
een kind, kwamen met de schrik 
vrij. Omdat uit meerdere verkla-
ringen naar voren kwam dat de 
21-jarige man erg hard zou heb-
ben gereden, is hij aangehouden 

voor roekeloos rijden. Hij is in het 
ziekenhuis verhoord en hierna in 
vrijheid gesteld. Het rijbewijs van 
de man is ingevorderd.
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Binnenspelen in Monkey Town 
Uitgeest -  Terwijl de regen met bakken de hemel uitkwam, 
werd zondag op de Molenwerf 20 Monkey Town Uitgeest  
geopend. En dit binnenspeelparadijs kon meteen rekenen 
op grote belangstelling van kinderen uit de gemeente en van  
ver daarbuiten. Kinderen die van de camping weggespoeld 
waren bijvoorbeeld. Fietsen verwijderd

bij het NS-station
Uitgeest - Alle fietsen die fout 
geparkeerd staan bij het NS- 
station, worden binnenkort weg-
gehaald door de buitendienst 
van de gemeente. 
Verwijderde fietsen zijn niet meer 
af te halen bij de gemeentewerf, 
maar bij de AFAC (Algemene 
Fiets Afhandel Centrale). Deze is 
te vinden aan de Wijckermolen 
1 in Beverwijk. De verkeerd ge-
stalde fietsen zorgen, met name 
op het Anna van Renesseplein 
bij het NS-station, voor over-
last voor voetgangers. Rijwielen  
worden zelfs midden op de loop-
strook voor blinden en slecht-
zienden achtergelaten. 
De fietsen behoren in de stal-
ling te worden geplaatst. Wie zijn 
fiets bij de AFAC weer ophaalt, 
moet zich kunnen legitimeren en 
een boete van tien euro betalen. 

Taxatie en inkoop van 
oude, zeldzame boeken
Uitgeest - Donderdag 7 au-
gustus van 13.00 tot 17.00 uur 
opent café ‘t Portiertje de deur 
voor taxateur en veilinghouder 
Arie Molendijk. Hij schat ou-
de en zeldzame boeken, hand-
schriften en of oude bijbels op 
hun waarde. Molendijk is voor-
al gespecialiseerd in oude ge-
schiedenis, topografie, bijbels 

en theologie. Voor een taxatie 
wordt 3,00 euro gevraagd. Des-
gewenst kunnen bezoekers hun 
oude boeken ter plaatse ver-
kopen. Voor taxatie of verkoop 
van een bibliotheek of een par-
tij moeilijk te vervoeren boe-
ken kan eventueel een afspraak  
worden gemaakt. ’t Portiertje 
is te vinden op Langebuurt 16.      

“Wij zitten in een caravan op een 
camping hier in de buurt en met 
dit weer is het ideaal als er een 
binnenspeelvoorziening is voor 
de kinderen”, vertelt Mary Veld-
huis uit Arnhem. Zondag 20 ju-
li werden de razendsnelle rodel-
baan, gewaagde, steile glijbaan, 
elektrische autootjes, geheime 
gangenstelsels, glijkussen, bal-
lenbakken, trampolines in ge-
bruikgenomen. Voor de aller-
kleinsten is er een aparte speel-
hoek.  Voor ouders en kinde-
ren is een binnenterras gereali-
seerd. Gedurende de zomerva-
kantie is Monkey Town dagelijks 
geopend van 10.00 tot 18.00 uur. 
En alle spelende kinderen en ou-
ders dienen tijdens het spelen 
wel sokken te dragen. Vanaf 11 
augustus is het mogelijk hier een 
kinderfeestje te vieren en worden 
er op  woensdag en vrijdag spe-
ciale peuterochtenden gehouden 
van 10.00 tot 12.00 uur.

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

Vermist:
Dorpsstraat Castricum: rode ge-
castreerde kater, wit om de neus, 

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. 26 juli 18.30 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 27 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. 26 juli 19.00 uur: Woord- en 
communiedienst met samen-
zang. Voorganger pastor G. Huis-
man.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 27 juli Dorpskerk 10.00 uur:  
Gesloten.
Maranathakerk 9.00 uur: Drs. C. 

Baljeu. Ochtendgebed.
Maranathakerk 10.00 uur: Drs. C. 
Baljeu. Tijdens dienst kinderne-
vendienst en crèche. Uitgezon-
den door radio Castricum (ka-
bel 104,5 m/ether 105m). Litur-
gie beschikbaar via www.pgcas-
tricum.nl.

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 27 juli 10.00 uur: Jan Smit 
uit Zeist. Ontmoetingscentrum 
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. 27 juli 10.00 uur: Geen 
dienst.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 26 juli 19.00 uur: Woord- en 

communieviering met spontaan 
vakantiekoor. Voorganger pas-
tor J. Olling.
Zo. 27 juli 9.15 uur: Woord- en 
communieviering zonder koor. 
Voorganger pastor J. Olling.

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 26 juli 19.00 uur: Geen vie-
ring.
Zo. 27 juli 10.00 uur: Communie-
viering met solisten. Voorganger 
pastor H. Hudepohl.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te uitgeest
Vrij. 25 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering in Geesterheem met kof-
fiedrinken..
Za. 26 juli 19.00 uur: Eucharistie-
viering met samenzang.
Zo. 27 juli 9.30 uur: Eucharistie-
viering m.m.v. Laus Deo.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten

INFO
R

MATI EF
Gevonden en

vermiste dieren

Hogeweg Limmen: groene aga-
pornis.

witte kin en borst, rechtsvoor wit 
sokje, linkervoorpoot witte voor-
kant en rode achterkant, achter 
kniekousen, zwart bandje met 
magneet, siamees bloed, ge-
chipt, 3 jr, Tijger.

Laan van Albert’s Hoeve Castri-
cum: zwarte gecastreerde kater, 
kop als Felix, witte borst, 4 witte 
kniekousen, groot, 8 jr, Liefie.

Gevonden:
Beverwijkerstraatweg Castricum: 
cyperse kat met veel wit. Nieuwe opstapcursus 

tekenen en schilderen
Castricum - ‘Hoe zat het alweer 
met dat perspectief, hoe kan ik 
die mooie kleur rood mengen, 
hoe maak ik een aquarel?’ Al 
deze vragen komen onder meer 
aan bod in de cursus ‘tekenen en 
schilderen’ bij de amateur-kun-
stenaarsvereniging ‘Perspectief’.

De cursus bestaat uit eerst zeven 
lessen tekenen en daarna zeven 
lessen schilderen. Allereerst is 
goed leren kijken een belang-
rijk aspect. Vorm, licht - donker, 
en het werken met verschillende 
tekenmaterialen zoals potlood, 
houtskool en pastelkrijt, wordt 

onder andere in het eerste deel 
behandeld. De verschillende fa-
cetten van het aquarelleren en 
het werken met acrylverf, komen 
in het tweede deel van de cursus 
uitgebreid aan bod.
Er zijn twee cursussen. Een cur-
sus op donderdagavond. Deze 
begint op 2 oktober van 20.00 
tot 22.00 uur en wordt gegeven 
door Fré Ham. De andere op vrij-
dagmiddag. Deze begint op 12 
september van 13.30 tot 15.30 
uur en wordt gegeven door Af-
ke Spaargaren.
In het cursusgeld zit het lidmaat-
schap van Perspectief tot de zo-
mer van 2009 begrepen. Iedere 
dag van de week kunnen de cur-
sisten dan al kennismaken met 
een van de vele werkgroepen 
van Perspectief. Ook kan aan 
workshops en tentoonstellingen 
worden meegedaan.
De cursus wordt gegeven in de 
ateliers van ‘Perspectief’, Ou-
de Duinrandschool/Ateliers ‘De 
Duinrand’, Van Oldenbarneveldt-
weg 37 in Bakkum.
Inlichtingen: Barbara van de Vel-
de, tel. 0251-652534, bvdvelde@
wanadoo.nl of Annemarie Bot, 
tel 0251-821543, annemarie-
bot@casema.nl.
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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 
“Narnia:

Prince Caspian”(OV)
donderdag 20.00 uur

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 
“Il y a longtemps

que je t’aime”
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 
“Hoe overleef ik mezelf?” 

woensdag 14.00 uur
“Wall E” (NL)

Programma 24 juli t/m 30 juli 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Il y a longtemps que je t’aime
‘‘Een warme en ontroerende film 
over twee sterke vrouwen die 
een zwaar en belastend verle-
den weten te verwerken. Ontroe-
rend, ingetogen, en bij tijden in-
dringend. Uitstekende muzika-
le ondersteuning.’ Aldus een van 
de recensies.
Il y a longtemps que je t’aime 
vertelt het verhaal van Juliette 
die vanwege moord de gevan-
genis in moet. De familie ver-
breekt het contact. Ook haar zus 
Léa. Wanneer ze na vijftien jaar 
vrijkomt, besluit Léa die inmid-
dels getrouwd is en twee kinde-
ren heeft, haar in huis op te ne-
men. Het blijkt niet eenvoudig al-
le voorbijgaande jaren van voor-
oordelen, angst en afwezigheid 
te overbruggen. 
Het verhaal begint op een vlieg-
veld waar Juliette (Kristin Scott 
Thomas) na haar voorwaardelij-
ke vrijlating wacht op haar jon-
gere zuster Lea (Elsa Zylber-
stein). Lea heeft Juliette vijftien 
jaar niet gezien. Juliette heeft 
een moord gepleegd en al die ja-
ren dat zij in de gevangenis heeft 
gezeten is er geen contact ge-
weest. De lucht is geladen en de 
spanning voelbaar. Juliette vindt 
onderdak bij Lea, die getrouwd is 
met Luc (Serge Hazanavicius) en 
heeft twee adoptiekinderen. De 
zussen zijn door de lange schei-
ding eigenlijk complete vreem-
delingen voor elkaar geworden. 
Maar de twee dochters van Lea 
raken gesteld op hun tante. Ju-
liette ontdooit langzaam door 
de contacten met de kinderen 

en met Michel (Laurent Grévill), 
een collega van Lea. Michel is 
een eveneens in zichzelf terug-
getrokken man. 
In ingetogen en gevoelvolle dia-
logen tasten zij het verleden af, 
halen zij herinneringen op die 
soms uiterst pijnlijk zijn, maar 
die ook leiden tot een soort her-
geboorte van de vroegere goede 
en nauwe band die hen verbond. 
Alle karakters worden mooi uit-
gediept, waarbij vooral de oud-
ste dochter van Lea een sterke 
en overtuigende inbreng heeft 
in het verloop van de ontwikke-
lingen.
De ontwikkelingen zijn puur en 
zuiver uitgewerkt, hoe afschuwe-
lijk de daad van Juliette ook mag 
zijn geweest. De cameravoering 
is prima en het verhaal ontwik-
kelt zich langzaam en zorgvuldig. 
Het scenario heeft diverse goed 
in het geheel passende zijlijnen 
naar bijvoorbeeld een politieoffi-
cier die haar tijdens haar voor-
waardelijke vrijlating moet bege-
leiden. Waarom Juliette tot haar 
dramatische  daad is gekomen 
blijft tot het einde geheim. Uit-
eindelijk komen alle stukjes van 
de puzzel op de juiste plek bij-
een en leidt dit voor beide zus-
ters naar een bevrijding en ver-
lossing van de last van het ver-
leden.

De film draait vanaf donderdag 
in het Corso Theater. Aanvang 
20.00 uur. Daarna van zondag tot 
en met woensdag, ook om 20.00 
uur.

WALL•E 
Het grote avontuur van de robot 
WALL•E is woensdag te zien in 
Corso. Een kleine opruimrobot 
stond per ongeluk nog aan toen 
de mensheid in alle haast de 
aarde ontvluchtte. Op filmpos-
ters zie je duidelijk dat het klei-
ne schepseltje nogal wat moei-
te heeft zich aan te passen aan 
de grote leegte om hem heen. 
Tot op een dag Eve letterlijk uit 
de lucht komt vallen. Eve is door 
de mensen gestuurd om te kij-
ken of de aarde weer veilig is. De 
verliefde opruimrobot gaat haar 
achterna. 
WALL•E is het type antiheld dat 
je het liefst voor elk gevaar wil 
behoeden.  

Bakkerij met festival op Brink
Castricum - Het muziekfestival 
‘Uit je Bak 2008’, georganiseerd 
door De Bakkerij  vindt plaats op 
zondag 3 augustus op de Brink. 
Het muziekfeest is gratis toe-
gankelijk, begint om 13.00 uur 
en gaat door tot 21.00 uur.  So-
lid Rocket Boosters speelt ska, R! 

funky jazzpop, the Biarritz Boys 
surf, The Suicidal Birds blues-
punk, Wisegear reggae, Zap-
hod drum ‘n dance, Black Ban-
dit indie,  Tiger Counter of Drog 
Orkestar electropunk, Bassa 
Klanka hiphop, net zoals Mc Me-
niz en Schaduw.

Wandelen langs de branding
Regio - Een flinke wind in de rug 
en van tijd tot tijd een hoosbui; 
dat waren de belangrijkste kern-
merken van de eerste dag van de 
strandzesdaagse die maandag 
van start ging. Ondanks de bar-
re weersomstandigheden haakte 
niemand af. 
De strandzesdaagse is wandel-
kampeertocht langs het strand 
van Hoek van Holland naar Den 
Helder. In 1959 is de geeste-
lijke vader, Henk Horsman, er 
voor het eerst op uitgetrokken 
met 37 enthousiaste deelnemers. 
Dit jaar vindt de vijftigste editie 

plaats onder leiding van Woody 
van Loo. 
Onderweg wordt door de 1.000 
deelnemers in zelf meegenomen 
tenten overnacht op de door de 
organisatie, gemeenten en ver-
enigingen verzorgde kampeer-
terreinen. 

De tussenliggende pleisterplaat-
sen zijn: Wassenaar, Noordwijk, 
Velsen-Noord, Egmond aan Zee 
en Callantsoog. De totale af-
stand bedraagt 140 km. Donder-
dag komen de wandelaars langs 
Bakkum.   

MuziekfestiCAL voor 
alle inwoners Castricum
Limmen - De Stichting Limbon 
organiseert een muziekevene-
ment onder de naam ‘Muziekfes-
ti-CAL’. Hiermee hoopt de stich-
ting de saamhorigheid onder alle 
inwoners van de gemeente Cas-
tricum te verhogen. Deze mani-
festatie vindt plaats van vrijdag 
22 tot en met zondag 24 augus-
tus. Als locatie is gekozen voor 
Sporthal d’ Enterij. 
Koren, bands, harmonieën, 
dweilorkesten, troubadours en 
overige toonkunstenaars uit de 
kernen zijn te beluisteren op een 
binnen- en buitenpodium. De of-
ficiële opening wordt verricht op 
vrijdag 17.00 uur in d’Enterij door 
burgemeester A. Emmens-Knol 
in het bijzijn van genodigden en 
sponsors. 

De opening wordt opgeluisterd 
met optredens van De Vredebur-
gers, Emergo, Cal 4 U en harp-
spel van Wilma Ploegaert. Om 
19.30 uur opent de harmonie Ex-
celsior op het buitenpodium het 
avondprogramma waar op beide 
podia tot 24.00 uur plaats is in-
geruimd voor diverse koren en 
musici uit de regio. 

De toegang is deze avond gra-
tis. Zaterdagmiddag is er vanaf 
14.00 uur een uitgebreid kinder-

programma met clowns, dans-
demonstraties, een salsaband, 
ballonnenwedstrijd, jumpsessie, 
een percussie-workshop een li-
monadebar, een vuurspuwer en 
nog tal van andere attracties. 
Deze middag, aangeboden door 
de Rabo-bank en is ook geheel 
gratis. 

Vanaf 16.00 uur treden er diver-
se regionale bands op. Buiten 
tot 21.45 uur en binnen tot 21.00 
uur. De zaal wordt dan ontruimd 
om om kwart voor tien plaats te 
maken voor de West-Friese band 
“Oôs Joôs” en is dan uitsluitend 
toegankelijk voor publiek dat is 
voorzien van toegangskaarten. 
De zondagavond staat in het te-
ken van de “Tribute to the Cats-
Band”, afgewisseld met gastop-
tredens van Corry Konings en 
Nick & Simon. De optredens van 
de deelnemers uit de kernen zijn 
gratis toegankelijk. 

Om dit mogelijk te maken zal 
voor de zaterdagavond van-
af 21.45 uur en de gehele zon-
dagavond voor de optredens in 
d’Enterij entree geheven worden. 
Kaarten zijn iedere maandag en 
vanaf 18 augustus dagelijks te 
koop in d’Enterij tussen 19.00 en 
20.00 uur. Daarnaast zijn ze ver-
krijgbaar bij boekhandel Laan 
in Castricum en Veldt’s Toko in 
Akersloot 

De prijs bedraagt 15,00 euro 
voor de zaterdag en 30,00 euro 
voor de zondag. Een passe-par-
tout kost 35,00 euro. Een volle-
dig programma zal begin augus-
tus huis aan huis in de kernen en 
omliggende dorpen worden ver-
spreid.
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Kinderen actief en creatief 
in de strandbibliotheek
Bakkum - Cora Schipma is bos-
wachter bij PWN en zij komt op 
woensdag 30 juli langs bij de 
strandbibliotheek van Castricum. 
Kinderen vanaf 8 jaar kunnen 
met haar mee op een spannen-
de overlevingstocht door de dui-
nen en langs het strand. De tocht 
is van 11.00 – 13.00 uur en be-
doeld voor kinderen die houden 
van een stevige wandeling. 
Hermien de Waard van de ‘Boe-
kenwerkplaats’ in Castricum 
heeft haar eigen verteltheater. 
Naar aanleiding van het pren-
tenboek, ‘Kleine Kangoeroe’ van 
Guido van Genechten, heeft zij 
een voorstelling gemaakt. Dit 
boek is tijdens De Nationale 

Voorleesdagen 2007 verkozen tot 
prentenboek van het jaar. Samen 
met Hermien de Waard en Klei-
ne Kangoeroe kunnen kinderen 
tot 6 jaar op zaterdag 2 augustus 
een avontuur beleven van 14.00 
tot 15.00 uur bij de strandbibli-
otheek. 
Op zondag 3 augustus van 
14.00-16.00 uur kunnen kinde-
ren vanaf 6 jaar komen knutse-
len bij juffrouw Klieder & Klodder 
in de strandbibliotheek. Alle ac-
tiviteiten in de strandbibliotheek 
zijn gratis. Voor meer informatie: 
www.strandbibliotheek.nl of de 
website van de bibliotheek Cas-
tricum. In de strandbibliotheek 
kan men lenen zonder pasje. 

Fiets gewonnen dankzij slagzin 
Castricum - Dit voorjaar organi-
seerde Koninklijke Talens samen 
met fietsfabrikant Batavus, een 
actie waarmee deelnemers een 
Personal Bike Delivery konden 
winnen. De deelnemers moesten 
hiervoor wel een slagzin afma-
ken en een product uit de nieu-
we lijn van Amsterdam all acry-
lics kopen. De slagzin van de 
winnende deelnemer was een-
voudig, maar viel hierdoor juist 

extra op. Op woensdag 16 ju-
li heeft mevrouw Broers uit Cas-
tricum de fiets in ontvangst ge-
nomen bij fietshandel Fred Knol 
en een feestelijk bloemetje aan-
geboden door Lijstenmakerij Ida 
Bakker. Tijdens de nieuwe ronde 
in het najaar is een van de prij-
zen een schilderij van de beken-
de kunstenaar Geert Jan Jan-
sen. Kijk voor meer informatie 
op www.talens.com.

Mevrouw Broers is heel blij met de nieuwe fiets die zij won dankzij  
de pakkende slagzin die zij bedacht voor een wedstrijd van Talens en 
Batavus.

Controle van 
brandkranen 
Castricum - In de vakantiepe-
riode controleert  de brandweer 
van Castricum de brandkranen 
in Akersloot, Limmen en Castri-
cum. Hier bevinden zich meer 
dan 1.000 brandkranen, veelal 
in het wegdek of trottoirs en ge-
markeerd door een gele paal en 
of een rood bordje aan de gevel. 
In geval van brand kan de brand-
weer met de brandkraan water 
onttrekken aan het waterleiding-
net. De brandweerwagens zelf 
hebben een watertank van cir-
ca 1500 liter, deze hoeveelheid 
wordt gebruikt voor de eerste in-
zet, bij noodzakelijke redding of 
bij een kleine brand. Voor groter 
branden moet gebruik worden 
gemaakt van de brandkraan of 
water uit vijvers en sloten. Jaar-
lijks worden de brandkranen ge-
controleerd op hun werking en  
hun bereikbaarheid. Door tech-
nische mankementen, verande-
ringen in het straatwerk en door 
begroeiing kunnen er problemen 
ontstaan. Problemen worden 
doorgegeven aan PWN en ge-
meentewerken. Bewoners kun-
nen hun steentje bijdragen door 
de brandkraan bereikbaar te 
houden en het bordje zichtbaar 
te houden.  

Laffe beroving
Regio - Zondag rond 16.30 uur 
werd een 85-jarige vrouw in een 
scootmobiel op de Nijenburger-
weg in Heiloo beroofd door een 
jongeman. De vrouw reed in 
haar scootmobiel richting het vi-
aduct over de A9. Voorop, in een 
mandje, had zij haar handtas 
met daarin een regenjas en ver-
zekeringspapieren. Een jongen 
op een fiets reed haar voorbij 
en pakte het mandje. Het slacht-
offer sprak daarna twee dames 
aan. Zij vonden de handtas van 
de vrouw met de inhoud terug. 
Agenten hebben later ook het 
mandje gevonden. De verdach-
te is een blanke jonge van onge-
veer 16 jaar, donker kort haar. Hij 
droeg een knalrode broek. Men-
sen die inlichtingen over deze 
jongen kunnen verschaffen wor-
den verzocht te bellen met de 
politie in Heiloo: 0900-8844.

Speelgoedmarkt 
dit jaar in Kern
Castricum - Vakantie Kinder-
vreugd houdt de traditionele 
speelgoedmarkt dit jaar niet in 
Geesterduin, maar in De Kern, 
Overtoom 15. Kinderen kunnen 
hier speelgoed verkopen en ko-
pen. De verkoop van dieren of 
etenswaren is niet toegestaan. 
Om 9.30 uur gaat De Kern open. 
Aangeraden wordt de spullen 
te voorzien van een prijskaartje.  
Alle verkopers betalen 1,00 eu-
ro entree. Om 10.00 uur start de 
verkoop en om 12.00 uur is  de 
markt afgelopen. 

Ponydressuurteam in 
Italië blij met Chiara
Castricum - De 13-jarige Chia-
ra Prijs uit Castricum is met haar 
beide pony’s Blackberry en Des-
perado opgenomen in het offici-
eele dressuurponyteam van Ita-
lië. Voortaan zal Chiara alle inter-
nationale wedstrijden  uitkomen 
voor Italië en tevens Italië na de 
gebruikelijke selectieprocedu-
re vertegenwoordigen in 2009 
op het Europees kampioenschap 
dressuur in België. Het Italiaanse 
dressuurteam bestaat uit de vijf 
beste pony amazones van Italië.
Chiara Prijs die twee paspoorten 
in haar bezit heeft (Italiaans en 
Nederlands) is onlangs door de 
Italiaanse paardensport federa-
tie met thuisbasis Rome bena-
derd.
De Italiaanse federatie was het 
niet ontgaan dat Chiara op nati-
onale en internationale wedstrij-
den hoge ogen gooide en uiter-
mate goed presteerde.
Uitgangspunt voor de Italiaanse 
paardensportbond was dat het 
Italiaanse ponyteam van de bes-
te kwaliteit moest zijn om naam 
te maken in Europa. Vandaar dat 
zij verder is gaan kijken dan Ita-
lië zelf en is gaan kijken in Euro-
pa of er kwaliteit te vinden is met 
de Italiaanse nationaliteit.
Deze vonden ze en een uitno-
diging om naar Rome te komen 
volgde.
Samen met haar ouders is Chi-
ara naar Italië afgereisd om van 
beide kanten de doelstellingen 
te bespreken. Chiara werd met 
open armen ontvangen en al 
snel was er een akkoord dat Chi-
ara per direct voor Italië interna-
tionaal zou gaan rijden en per 
2009 na de selectieprocedure te 
Italië in het Italiaanse EK team 
zou plaatsnemen. Chiara kreeg 
direct na afloop haar Italiaanse 
teamkleding en alle toebehoren.

Inmiddels heeft Chiara drie in-
ternationale wedstrijden voor 
Italië gereden. De laatste wed-
strijd was die in Pompadour die 
van 16 tot en met 18 juli in Frank-
rijk werd gereden. Met deelname 
van veel Europese landen en 22 
deelnemers is Chiara in de gro-
te finale vijfde geworden. De kur 
op muziek werd beoordeeld met 
een 67% en daarmee viel ze in de 
prijzen. Een mooie kick off voor 
Italië.
Het fijne van deze kans die Chi-
ara krijgt is, dat zij evengoed na-
tionale wedstrijden mag blijven 
rijden. Zo zal Chiara gewoon aan 
de regiokampioenschappen en 
bij kwalificatie ook aan de Ne-
derlandse kampioenschappen 
meedoen. Een nieuwe FEI regel 
(Overkoepelend Europees hippi-
sche federatie) zegt dat een po-
nyrijder of een junior rijder even-
goed nationaal mag starten als 
zij voor een ander land interna-
tionaal start. Zo werd Chiara on-
langs eerste op de kringkam-
pioenschappen te Bergen met 
haar pony (hengst) Mastwood 
Blackberry en tweede met haar 
pony ruin Desperado. Over twee 
weken zal Chiara op de Noord- 
Hollandse regiokampioenschap-
pen met Mastwood Blackber-
ry en Desperado wederom een 
gooi doen om het regiokampi-
oenschap binnen te slepen.

Ook Chiara’s kleine zusje Noa 
van zeven jaar doet het al heel 
goed in de dressuursport. Op de 
afgelopen kringkampioenschap-
pen is zij met haar B pony Pan-
cho reservekampioen geworden 
en ook zij mag naar de regio-
kampioenschappen van Noord- 
Holland. Noa Prijs zal ongetwij-
feld in de voetsporen willen tre-
den van haar grote zus.

Zomeravondconcert
Castricum - Op maandag 28 ju-
li zal het Ensemble Se Piace een 
zomeravondconcert verzorgen 
in de Dorpskerk. Onder de titel 
Concert A4 laten de vier musici 
in allerlei combinaties horen hoe 
zo’n vier eeuwen geleden een 
viertal bekende liedjes en bas-
schema’s voor componisten in 
heel Europa uitgangspunt waren 

voor eigen werk. Het fraaie kabi-
netorgel zal in het afwisselende 
programma een belangrijk aan-
deel hebben. 
Het concert is in de Dorpskerk 
aan het Kerkpad 1 te Castricum. 
Aanvangstijd 20.00 uur. Kaart-
verkoop voorafgaande aan het 
concert in de kerk. Toegangs-
prijs 5,00 euro. 
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9.00 tot 17.00 uur. 

Duinlandschappen in aquarel
Castricum - In juli en augustus 
exposeert Dora Overmars haar 
duinaquarellen in Bezoekers-
centrum De Hoep. De expositie 
omvat 20 aquarellen met de af-
meting 50 x 65 cm. Elke aquarel 
is te koop. 
Dora Overmars woont in Assen-
delft. Ze behaalde haar akte aan 
de Hogeschool voor de Kunsten 
in Amsterdam en heeft een eer-
ste graads-lesbevoegdheid te-
kenen/schilderen en kunstge-
schiedenis. 
Sinds enkele jaren geeft ze cur-
sussen in het buurthuis in Wor-
mer (bij SCWO) en in Amstel-
veen (De Bolder). Het duinland-
schap, met name de ‘wei van 

Brasser’ en omgeving (Castri-
cum), is voor haar een onuitput-
telijke bron van inspiratie. Bij re-
delijk weer zit ze in de duinen te 
schilderen. 
Als ze, zomer of winter, door de 
duinen zwerft gaat het schets-
boek mee. Voor vragen: dora-
overmars@zonnet.nl of aan de 
balie van De Hoep.
Bezoekerscentrum De Hoep is 
gelegen aan de Zeeweg te Cas-
tricum (Parkeerterrein bij Johan-
na’s Hof). 

Het bezoekerscentrum is in de 
vakantieperiode dagelijks ge-
opend van 10:00 - 17:00 uur. Toe-
gang is gratis. 

Vleermuizen zoeken 
Castricum - Op donderdag 7 
augustus gaat de boswachter 
om 21.15 uur op zoek naar het 
nachtleven van de duinen. 
Vertrek vanaf de parkeerplaats 
Geversduin, voor een wandeling 
naar de verborgen wereld van 
het nachtelijke bos. Men gaat 
op zoek naar de vleermuis. Deel-
nemen kost voor volwassen 3,50 
euro en voor kinderen tot twaalf 
jaar 1,50 euro.  
De excursie is geschikt voor kin-
deren vanaf acht jaar. Aanmel-
den via www.pwn.nl/activiteiten 
of 0900-7966288. 
De excursie gaat zoveel mogelijk 
in het donker, dus deelnemers 

moeten wel goed ter been zijn.
Wat is daar te horen…, is dat een 
uil? Wat ritselt daar in de blade-
ren, een groot gevaarlijk dier? 
Als het donker wordt, beginnen 
de zintuigen pas echt te werken 
en lijkt de wereld gevuld met ge-
luiden die men nog nooit heeft 
gehoord. Met behulp van de mo-
dernste technieken luistert men 
naar het ultrasone geluid van 
deze bijzondere dieren. 
Tijdens deze wandeling laat de 
boswachter de deelnemers ken-
nismaken met het wel een wee 
van het vleermuisbestaan. Zijn 
ze nu echt gevaarlijk en waar 
woont de vampier? 

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
09-07-2008: Zoë, dochter van 
B.J.A. van Riet en J.H.M. Ger-
rits van den Ende, geboren te 
Alkmaar. 09-07-2008: Loïs Jazz, 
dochter van M. Vrijenhoek en M. 
Goedhart, geboren te Alkmaar. 
11-07-2008: Bart Simon Cornelis, 
zoon van A.G. Glorie en D.C.A. 
Dam, geboren te Castricum. 11-
07-2008: Steyn, zoon van P.M. 
van Egmond en M.M. Duijn, ge-
boren te Beverwijk. 15-07-2008: 
Stijn, zoon van M. Faasse en K. 
van der Veen, geboren te Castri-
cum.

Wonende te Limmen:
29-06-2008: Storm Riano, zoon 
van P.A. Jacobs en S.M.A. Roos, 
geboren te Alkmaar. 12-07-2008: 
Kevin Adrianus Simon, zoon van 
E.J.P.M. Schilder en B.C.G. Kaan-
dorp, geboren te Limmen.

Wonende te Bakkum:
11-07-2008: Bo, dochter van B. 
Castricum en J.S. Molenaar, ge-
boren te Beverwijk.
Wonende te Akersloot:
15-07-2008: Tom, zoon van N.R.J. 
Putter en M. Luten, geboren te 
Akersloot. 15-07-2008: Tim Hen-
drik, zoon van H.J. van der Eng en 
S. Bakker, geboren te Akersloot.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
14-07-2008: Vosse, Eduard A. 

en Kaptein, Catharina A., bei-
den wonende te Akersloot. 16-
07-2008: Baltus, Petrus J.M. en 
Hendriks, Johanna A., beiden 
wonende te Castricum. 17-07-
2008: den Bakker, Anna en Rui-
ter, Catharina P., beiden wonen-
de te Castricum. 

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
11-07-2008: Bruinenberg, Fran-
ciscus M. en Goedhart, An-
toinette, beiden wonende te 
Akersloot.

Overleden:
Wonende te Castricum:
10-07-2008: Stroobach, Sina, 
oud 85 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met H.H. 
Hulsing. 
11-07-2008: Liefting, Adriana A., 
oud 83 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met L. de 
Winter. 15-07-2008: Dekker, Piet, 
oud 72 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd met J. Sevenhuij-
sen.

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

Doedelzakpunk in 
de Special Edition!
Castricum - De Canadese punk-
band The Real McKenzies staat 
deze maand centraal in de Spe-
cial, die donderdag 31 juli tussen 
18.00 en 19.00 uur te beluisteren 
zal zijn in het programma Spe-
cial Edition dat gepresenteerd 
wordt door Carry Munter op Ra-
dio Castricum105. 
De band, waarvan de bandleden 
van Schotse komaf zijn, bestaat 
al sinds 1994, heeft zeven cd’s 
uitgebracht en gebruikt de doe-
delzak in hun muziek, die een 
mix is van traditionele Schotse 
folk en punkrock.
De bandleden, die kilts tijdens 
hun optredens dragen, zetten 

een wervelende show op het po-
dium en zijn constant in bewe-
ging. Bij het concert, dat the Re-
al McKenzies recentelijk in Haar-
lem gaven, heeft Carry een in-
terview gedaan met oprichter 
Paul McKenzie, die door zijn ou-
ders op Schotse wijze werd op-
gevoed. Hij moest een kilt dra-
gen, Schotse liederen zingen 
en Schotse dansen leren en in-
tegreerde dat in zijn punkrock-
band the Real McKenzies.

Hoe de muziek van hun nieu-
we cd ‘Off The Leash’ klinkt, 
kan men dus donderdag 31 juli  
horen.
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Burgemeester Emmens-Knol poseert met twee jeugdleden op het 
kunstgrasveld bij één van de doelen.

Burgemeester daagt 
FC Castricum uit
Castricum - Burgemeester Em-
mens-Knol daagt FC Castricum 
uit. Tijdens haar inspectie van 
het kunstgrasveld, dat op zater-
dag 9 augustus om 12.00 uur 
wordt geopend, was de eerste 
burger van Castricum lovend en 
kritisch tegelijk. 
“Het ziet er prachtig uit,” zei 
de burgemeester lovend. “Ik 
vind dat wethouder Hommes 
van sportzaken een pluim ver-
dient. Er was in politiek opzicht 
geen goed gevoel bij het kunst-
grasveld. Het lag heel gevoelig. 
Dankzij de lobby van wethouder 
Hommes en zijn politieke over-
tuiging is er beleid gemaakt en 
heeft FC Castricum het kunst-
grasveld gekregen. 
Dat moet, want anders staat de 

volgende club meteen op de 
stoep.” Waarna zij de vertegen-
woordigers van het bestuur uit-
daagde: “Ik zou het geweldig vin-
den wanneer onder de jeugd die 
wat hangt jongelui opstaan die 
hier allerlei sportevenementen 
gaan organiseren. Op dit kunst-
grasveld kun je ook tijdens de zo-
mermaanden de jeugd de ruim-
te geven. Samen met de andere 
sportverenigingen en de scho-
len ligt hier een mooie taak voor 
FC Castricum. Het timmerdorp is 
een traditie waarvoor sommige 
gezinnen niet op vakantie gaan. 
Dat gaat wel erg ver. Maar het 
zou prachtig zijn als hier op het 
kunstgrasveld ook een traditie 
ontstaat waarvoor mensen thuis 
zouden willen blijven.”

Castricum - De ballen in de drie-
bandencompetitie willen niet al-
tijd rollen zoals iedereen zou wil-
len wensen. Dertien van de ne-
gentien spelers konden niet aan 
hun basisaantal van tien punten 
komen. Slechts drie spelers gin-
gen met extra punten naar huis.
Kees Baars plaatste met zes ca-
ramboles de hoogste serie van 
de avond. Kees moest er negen-
tien maken, maar hij wist zijn 
partij met vier extra carambo-
les te overtreffen. Twaalf punten 
pakte Kees en staat er relatief 
goed voor, aangezien hij nog zes 
partijen op koploper Gerard de 
Zeeuw in te halen heeft. Het ver-
schil bedraagt 68 punten en ook 
zijn stijgingspercentage in moy-
enne ligt gunstig met 23.14%. 
Tegenstander Jan van der Zon 
haalde met twaalf caramboles 
precies zijn aantal.
Een dubbele partij van Peter Ent 
leverde hem in totaal vijf extra 

punten op. Een punt extra in de 
eerste partij tegen Hein Kitsz die 
er met vijf punten bekaaid af-
kwam. In de tweede partij tegen 
Siem Bakkum ging het Peter op-
nieuw voor de wind. Hier kwa-
men met dertien caramboles vier 
extra punten uit. Tien basispun-
ten was het maximum wat Siem 
uit de partij kon halen.
In de laatste beurt kon Piet Lief-
ting met twee caramboles toch 
nog aan twee extra punten ko-
men, zodat hij voorlopig van de 
tweede plaats verzekerd blijft. 
Wim van Duin had tegen Piet het 
geluk niet aan zijn zijde en moest 
het met zes punten stellen.
Jan Martens was verder de eni-
ge nog met tien punten voor zijn 
29 caramboles.
Er waren enkele spelers die niet 
meer dan drie caramboles uit de 
partij konden halen. Begrijpelijk 
dat zij er niet op zaten te wach-
ten om hier genoemd te worden. 

Biljartvereniging WIK

Matig resultaat voor 
de meeste spelers

Michel Butter loopt nationale toptijd (foto: Karel Delvoye)

Michel Butter loopt 
een nationale toptijd
Castricum - Bij de KBC Nacht 
van de Atletiek in het Belgische 
Heusden heeft Michel Butter van 
AV Castricum onder het oog van 
een massaal opgekomen publiek 
een zeer snelle 5.000 meter ge-
lopen. 
Ondanks minder goede weers-
omstandigheden scherpte de 
Beverwijker met zijn tijd van 
13.37.60 zijn persoonlijk record 
op deze afstand met maar liefst 
19 seconden aan. De tijd bete-
kende tevens de snelste tijd op 
de 5.000 meter die dit jaar door 
een Nederlander op de klokken 
is gezet. 
Ook Tom Wiggers en Christian 

de Lie hadden gekozen voor de 
5.000 meter. De 20-jarige Wig-
gers sloot zijn serie winnend af 
in een sterke tijd van 14.07.89, 
waarmee hij ruim 21 seconden 
sneller was dan ooit tevoren. De 
tijd van 14.38.60 van Christian de 
Lie betekende ook voor hem een 
beste prestatie ooit. 
Op de 1.500 meter deed Niels 
Verwer van zich spreken. Met 
zijn scherpe tijd van 3.54.96 staat 
de AVC’er nu tweede op de sei-
zoensranglijst bij de A-junio-
ren. Diana Spaargaren kwam uit 
op de 800 meter en finishte hier 
in een verdienstelijke tijd van 
2.15.81.

VV Limmen wil 
CAL Cup houden
Limmen - Op vrijdag 15 en zon-
dag 17 augustus wordt er weer 
gestreden om de CAL Cup. VV 
Limmen was de afgelopen twee 
seizoenen de uiteindelijke win-
naar. 
Als de trotse ploeg weer als eer-
ste uit de bus komt mogen ze de 
wisselbeker definitief houden. 
En VV Limmen wil dat bijzon-
der graag. In elk geval heeft de 
concurrentie al laten weten alle 
sportieve gewicht in de strijd te 
werpen om de Limmer aspiraties 
naar hegemonie te gaan dwars-
bomen. 
Dit jaar is FC Castricum de gast-
heer voor de eerste en tweede 
elftallen van VV Limmen, Vites-
se ‘22, FC Castricum en Meer-
vogels.
Op vrijdag 15 augustus speelt 
Meervogels eerst tegen FC Cas-
trium. Later die avond komen 
Limmen en Vitesse in actie. Bij 
de tweede teams staat op het 
programma: Meervogels 2-FC 
Castricum 2, Limmen 2-Vites-
se’22 2. 
Zondagmiddag komen alle 
teams weer in actie. FC Castri-
cum verwacht dat er veel fans 
komen kijken. 

Meervogels 
start met een
thuiswedstrijd
Akersloot - De zondag 1 van 
Meervogels start zondag 7 sep-
tember de competitie met een 
thuiswedstrijd tegen Spor-
ting Krommenie. Een week la-
ter wordt er uit tegen Zaanlandia 
gespeeld. De week daarop komt 
Zaandijk naar Akersloot. De se-
lectie van Meervogels start be-
gin augustus weer met de trai-
ning. 

Castricum - De zondag 1 van 
Vitesse’22 begint op zondag 7 
september de competitie met 
een zware uitwedstrijd tegen Fo-
resters. 
Het zal druk worden op het 
knusse complex in Heiloo. Vele 
Vitesse fans zullen ongetwijfeld 
komen kijken om de ploeg bij de 
eerste klus aan te moedigen. 
Een week later speelt Vitesse 
haar eerste thuiswedstrijd in de 
tweede klasse A tegen DEM. 
Op zondag 21 september spelen 
de Castricummers uit tegen EDO 
(Haarlem). 
Over de sterkte van dat team valt 
weinig te zeggen want de selec-
tie bestaat voornamelijk uit nieu-
we spelers. 
Vitesse speelt 28 september thuis 
tegen Stormvogels en dat is op 
papier een zeer interessante te-
genstander. Eind deze maand 
begint de training weer voor de 
selectie van Vitesse’22.

Vitesse’22 be-
gint in Heiloo

Dubbele winst voor Tromp
Castricum - Zaterdag wer-
den de jonge duiven gelost in 
het Belgische Chimay (281 km). 
De manden werden om 13.10 
uur geopend en de duiven vlo-
gen met een snelheid van ruim 
90 kilometer naar Castricum toe. 
Gerhard Tromp pakte net als vo-
rige week de eerste duif van de 
vereniging. Tweede werd Jaap 
Kaandorp die laat blijken dat zijn 
vliegploeg ook de juiste kwalitei-
ten bezit. 
De combinatie Rijkom/Sentveld  
akte de derde plek op het po-
dium. De combinatie De Graaf 
bleef nipt Cees de Wildt voor. 
De middenmoot werd deze week 

aangevoerd door Arie Hageman  
gevolgd door Cor Sprenkeling en 
Anton Tromp. 
Ook John Kool en Jan Molenaar 
zijn terug te vinden bij de prijs-
winnaars. De strijd om de laatste 
prijs werd door Nico de Graaf en 
Ed Kos gestreden. Voor de ou-
de duiven stond de laatste fond-
vlucht op het programma. Gelost 
om 6.45 uur landde de eerste 
duif om 16.27.54 uur op de klep 
bij Gerhard Tromp. De tweede 
plaats was voor Arie Hageman 
en de derde voor Jaap Kaandorp. 
Verder vielen de duiven van Piet 
Verduin en Cees de Wildt in de 
prijzen.
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Fransprekende Belgen  
willen Nederlands leren
Uitgeest - De Belgische over-
heid stimuleert jongeren uit Wal-
lonië om Nederlands te leren. 
Deze Franstalige jongeren kun-
nen met een gehele of gedeel-
telijke beurs op uitwisseling naar 
Nederland. Begin augustus komt 
er een groep Waalse scholie-
ren voor vijf maanden naar Ne-
derland om hier een middelba-
re school te bezoeken en de Ne-
derlandse taal en cultuur te le-
ren kennen. Voor vier van de-
ze Franstalige jongeren is Youth 
for Understanding (YFU) nog op 
zoek naar gastgezinnen in en 
rondom Uitgeest. 
Alle gastgezinnen en studenten 
genieten professionele begelei-
ding tijdens het verblijf van de 
buitenlandse student in het ge-

zin. Gastgezinnen kunnen een 
voorkeur uitspreken voor een 
jongen of een meisje. Ook wordt 
rekening gehouden met de inte-
resses en hobby’s van het gast-
gezin en de uitwisselingsstudent. 
Niet alleen gezinnen met wat ou-
dere kinderen, maar ook gezin-
nen met kleine kinderen, éénou-
dergezinnen of gezinnen zonder 
kinderen kunnen gastgezin wor-
den. De ouders van de bezoe-
kende student zijn zelf verant-
woordelijk voor zak-, kleed- en 
schoolgeld, gastoudergezinnen 
nemen op vrijwillige basis een 
student in hun gezin op.
Voor meer informatie kan con-
tact worden opgenomen met 
YFU International Exchange, te-
lefoon 0297–264850, www.yfu.nl.

Politie waarschuwt voor 
oplichting aan de deur
Regio - Agenten kregen dins-
dag 15 juli een melding van een 
bejaarde bewoonster van het 
Rendorppark in Heemskerk over 
oplichting aan de deur. De vrouw 
meldde dat rond 15.30 uur een 
man met een TNT-uniform aan 
voor de deur stond met een pak-
ketje. Hiervoor moest zij 98 eu-
rocent betalen. De vrouw haalde 
het geld, maar hij wilde ook haar 
betaalpas hebben voor gegevens. 
Deze moest langs een pinappa-
raatje worden gehaald. De vrouw 
zag dat het pakketje al gebruikt 
was en weigerde het aan te ne-

men. Ook heeft zijn haar pas niet 
gegeven. Het signalement van 
de verdachte is: een donker type 
van rond de 22 jaar, kort geknipt 
met een smal gezicht. De man 
droeg een TNT-uniform. De po-
litie stelt een onderzoek in naar 
deze oplichter en waarschuwt 
met name oudere mensen voor 
dit soort praktijken. Mensen die 
weten wie de verdachte is of 
aanwijzingen hebben die kun-
nen leiden tot zijn aanhouding 
worden verzocht contact op te 
nemen met de politie in Heems-
kerk, tel. 0900-8844. 

In de prijzen bij Bobs
Uitgeest - Zaterdag 26 juli is de 
vierde editie van het spraakma-
zomerevenement ‘Wet & Wild’ in 
discotheek Bobs. Rond de klok 
van 3.00 uur strijden de deelne-
mers tijdens de voorronde van 
de verkiezing om een plaats in 
de finale op zaterdag 30 augus-
tus. De Bobs is gedurende de zo-
mermaandan omgetoverd tot het 

hippe Griekse Starbeach com-
pleet met jacuzzi, douche, palm-
bomen, cocktailbar etc. etc. 
Iedere week zijn er naast een 
Ipod van Apple icentre Uitgeest 
en een reischeque van Go Best 
mooie prijzen te winnen door 
het uitgaanspubliek door mee te 
doen met allerlei publieksspelle-
tjes. 

Club St. Tropez in Club Planet
Uitgeest - Club Planet staat 
twee zomermaanden in het te-
ken van het zonnige en hippe St. 
Tropez voor 18-plussers. Zater-
dag 26 juli draaien resident dj’s 
Mmarque en Noisy Nik ‘back 
to back’ tracks van deze zomer. 
Mmarque en Noisy Nik produ-

ceren house in de breedste zin 
van het woord; van Latin house 
tot elektro. Op 9 augustus komt 
topdj Ian Carey vanuit de U.S.A. 
naar Club Planet. Club Planet is 
geopend van 1.00 tot 5.00 uur. De 
club is gevestigd aan de Wester-
werf in Uitgeest. 

Nieuw raadslid 
voor de VVD 
Uitgeest - In een bijzonde-
re openbare raadsvergadering 
vond donderdagavond 10 juli in 
de raadzaal de installatie plaats 
van de wethouders P.K. Linnartz 
(VVD) en J. Chr. van der Hoek 
(D66). De vrijkomende raads-
zetel van Piet Linnartz wordt in-
genomen door zijn partijgenoot 
Henk de Bruin. Deze werd don-
derdagavond beëdigd als raads-
lid. Wie de raadszetel voor D66 
gaat bezetten is op dit moment 
nog niet bekend. Wethouder Sely 
(PU) houdt de portefeuille die hij 
ook voor de breuk in de coalitie 
had. De nieuwe wethouders Lin-
nartz en Van der Hoek nemen de 
portefeuilles over van respectie-
velijk H.H. Eilert en mw. H.M. Ed-
zes, met één uitzondering: Volks-
gezondheid komt onder de hoe-
de van Linnartz en Milieu gaat 
naar Van der Hoek. 

‘Coureur’ aangehouden
Uitgeest - Surveillerende agen-
ten op de A9 zagen zondag rond 
1.30 uur een auto met zeer hoge  
snelheid rijden. Ze achtervolg-
den de auto, waarbij een snel-
heid van 200 km/uur werd be-
reikt. Ter hoogte van het Rotte-
polderplein ging de bestuurder  
plotseling 120 km/uur rijden, 
om er vervolgens weer vol gas 
van door te  gaan. Dit herhaalde 
zich nog een keer bij knooppunt 
Raasdorp. Vanwege het onveili-

ge  rijgedrag van de bestuurder 
werd de achtervolging gestaakt. 
Even later zag een  andere poli-
tieagent de desbetreffende auto 
rijden bij een fastfoodrestaurant  
aan de Vuursteen in Hoofddorp. 

Hier werd de man uiteindelijk 
aangehouden. Het  bleek om 
een 25-jarige man uit Heerhugo-
waard te gaan. Er is proces-ver-
baal  tegen hem opgemaakt. Ook 
is zijn rijbewijs ingevorderd. 

Expositie Art-Baker in 
bibliotheek Uitgeest
Uitgeest - In de bibliotheek 
Uitgeest is een expositie van 
Art-Baker te zien. In het schil-
dersambt is hij een laatbloei-
er. Jarenlang heeft hij als Ech-
te Bakker een eigen bedrijf 
gehad. 

Art-Baker is het pseudoniem van 
Jan Hemmer. Toen het schilders-
bloed begon te stromen, startte 
hij met het maken van portretten 
in diverse grijstinten. 

Vervolgens nam hij les bij kun-
stenaars. Inmiddels heeft hij al 
twee keer geëxposeerd tijdens 
de Kunstroute in Heiloo. 

Hij schildert onder meer portret-
ten en landschappen met acryl. 
Art-Baker schildert van abstract 
tot figuratief en laat zich ook in-
spireren door de Haagse School.
 
De tentoonstelling is te bezichti-
gen van 28 juli tot en met 1 ok-
tober in de bibliotheek Uitgeest, 
Dr. Brugmanstraat 5. Openings-
tijden: maandag 14.00–17.30 uur, 
dinsdag en vrijdag van 14.00– 
17.30 en 18.30-20.30 uur, woens-
dag 10.00–12.00 uur en 14.00–
17.30 uur en op zaterdag van 
11.00 tot 15.00 uur. 
Meer informatie is te vinden op 
www.bibliotheekijmondnoord.nl.   

Ladiesbridge 
zoekt leden
Heemskerk - Bridgeclub La-
diesbridge zoekt leden. De club 
is alleen voor dames en uniek 
in Kennemerland. Ladiesbridge 
werd opgericht in september 
1973 en bestaat dus al 35 jaar. 
De ledenstop is nu opgeheven. 
Het devies van de club is altijd 
geweest: gezelligheid en niet te 
fanatiek.
Er zijn nu 80 dames lid en dat 
aantal kan uitgebreid worden. Er 
wordt gespeeld op de dinsdag-
morgen van 9.00 tot 12.00 uur.
Het seizoen loopt van september 
tot en met maart, de kosten zijn 
34 euro per jaar. Dit is inclusief 
een kerstdrive met brunch en 
een slotdrive met prijzen.
Ladiesbridge speelt in Sportcen-
trum Heemskerk aan de Kerk-
weg 229 in Heemskerk, telefoon 
0251-237114. Er wordt gebruik 
gemaakt van het scoresysteem 
van bridgemate. Dat is de nieu-
we standaard om scores te ver-
werken en de uitslag te bereke-
nen. De bridgemate is een klein 
elektronisch apparaatje waarop 
door de paren de resultaten van 
de door hun gespeelde spellen 
worden ingevoerd.
Aanmelden van nieuwe leden 
kan bij Elly Smit-Otten tele-
foon 0251-233394, e-mail ellys-
mit@ladiesbridge.nl of kijk op 
de website www.ladiesbridge.nl 
waar ook elke dinsdag de uitsla-
gen worden gepubliceerd.

Auto over de kop
Akersloot - Een 53-jarige man 
uit Akersloot is zondag gewond 
geraakt bij een aanrijding op de 
Herenweg. Zijn auto raakte hier 
in een slip en botste tegen een 
boom. De auto sloeg over de 
kop. Een passagier, een 20-jarige 
man uit Bergen raakte eveneens 
gewond. Beiden zijn ter controle 
naar het ziekenhuis vervoerd.
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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.

Burgerlijke Stand
GEBOREN
Timo Johannes Dominicus
Schermer, zoon van
A.J. Schermer en L. Dekker.
Mitchell Glas, zoon van
J.A. Glas en A. Glas-Dijkman.
Naut Lau Keijsper, zoon van
R.P. Keijsper en L. Meijer.
OVERLEDEN
L. Beerthuizen, weduwe van 
Berghuis, 76 jaar.
N.M. van der Eng, 80 jaar.

Nieuwe bedrijfswagens
gemeente
Op donderdag 17 juli heeft de ge-
meentelijke buitendienst de be-
schikking gekregen over twee nieu-
we bedrijfswagens.

De bestelling voor de nieuwe auto’s 
ging al in november 2007 de deur 
uit, maar de oplevering nam – ook 

al vanwege de gewenste opbouw 
van de voertuigen – de nodige tijd 
in beslag. De in fel geel uitgevoerde 
trucks zijn goed herkenbaar aan 
een groot uitgevoerd gemeentewa-
pen. De oude bedrijfswagens deden 
dienst sinds 1997 en waren drin-
gend aan vervanging toe.

Mantelzorgers betaald?
Nadine (27 jaar) zorgt samen met haar moeder voor haar ge-
handicapte en zieke broer. Dit kost veel tijd en ze kan hierdoor 
eigenlijk niet fulltime werken. Ze zou het heel fijn vinden als er 
een financiële tegemoetkoming was. Nu hoorde ze laatst iets 
over het ‘mantelzorgcompliment’. Ze vraagt zich af of dit iets 
voor haar is.

Vorig jaar ontvingen mantelzorgers rond 10 november, de Dag van de 
Mantelzorg een financiële waardering van € 250,00. Dit wordt het man-
telzorgcompliment genoemd. Ook dit jaar kunnen mantelzorgers dit 
bedrag tegemoet zien. Het is niet zo dat iedereen in aanmerking komt 
voor deze tegemoetkoming. De zorgvrager (degene die zorg ontvangt) 
kan één persoon aanmelden als mantelzorger.
Voorwaarde is dat de zorgvrager een ANWB-indicatie heeft voor zorg 
aan huis van minimaal zes maanden in 2008. Als dit het geval is, krijgt 
hij of zij van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) automatisch een 
formulier toegestuurd waarmee het mantelzorgcompliment kan worden 
aangevraagd. Als de zorgvrager een indicatie heeft voor huishoudelijke 
hulp of voor opname in een zorginstelling kan er geen mantelzorgcom-
pliment aangevraagd worden. 
Meer informatie over het mantelzorgcompliment is te vinden op www.
mantelzorg.nl of op www.svb.nl. 
Tandem zal in het najaar voorlichting geven over deze vergoeding en 
over andere vergoedingen en regelingen waar mantelzorgers mee te 
maken kunnen krijgen. De voorlichtingsbijeenkomsten zullen ook in 
deze krant worden aangekondigd.
De mantelzorgmakelaar kan ondersteuning bieden bij regeltaken. Ad-
vies hierover is kosteloos en er is  geen indicatie voor nodig. Meer infor-
matie over Tandem: 023 - 89 10 610 of www.tandemzorg.nl.

Controles bij
Skeelerronde
Bij de jaarlijkse Skeelerronde van
Uitgeest op zondag 10 augustus 
zal de politie streng optreden tegen 
automobilisten die voetpaden en 
fietspaden gebruiken om de Kleis 
in en uit te komen. Vorig jaar bleek 
een aantal wijkbewoners tijdens de 
skeelerwedstrijd de verkeersregels 
aan de laars te lappen. Ook toen 
deelde de politie bij constatering 
zonder pardon bekeuringen uit. De 
skeelerronde wordt gehouden vanaf 
12.00 uur. Wijkbewoners die na 
die tijd hun auto willen gebruiken, 
wordt aangeraden om deze tijdig te 
verplaatsen naar een plek die bui-
ten het parcours ligt. Om ongeveer 
19.00 uur wordt het parcours weer 
vrijgegeven.

Voorkom woninginbraak
Nu voor de meeste mensen de va-
kantie er weer aankomt, geven wij 
u nog enkele tips om uw huis te 
beschermen tegen inbrekers. Plak 
nooit een briefje op de deur met 
‘Ben even weg’ en gebruik uw ant-
woordapparaat niet om uw vrienden 
en kennissen te laten weten dat u 
op vakantie bent. Voorkomen is be-
ter dan genezen. Dat geldt ook wan-
neer het gaat om inbraken. 

Tips voor een veilige woning
Zo verkleint u de kans op woningin-
braak:
- Sluit ramen en deuren goed af 
(denk ook aan het wc-raampje en 
ramen of deuren van garages). 
- Laat geen sleutels aan de binnen-
zijde van sloten zitten. 
- Controleer hang- en sluitwerk op 
gebreken. 
- Sluit binnendeuren en kostbaar 
meubilair niet af. Daarmee wordt 
extra schade voorkomen.
- Laat geen geld, waardevolle papie-
ren en sieraden thuis achter. Bewaar 
ze bijvoorbeeld in de kluis bij de 
bank.
- Doe tijdschakelaars op lampen en/

of op de radio. Zo lijkt het net of er 
iemand thuis is.
- Laat nooit duidelijk merken dat u 
weg bent. Dus geen briefjes op de 
deur en touwtjes uit de brievenbus. 
Laat de overgordijnen open en laat 
de planten gewoon voor de ramen 
staan.
- Laat ook niet via uw antwoordap-
paraat merken dat u op vakantie 
bent!
- Laat de brievenbus regelmatig le-
gen en de post op een plek neerleg-
gen die van buitenaf niet zichtbaar 
is.
- Zet ladders, vuilcontainers en an-
dere dingen waar op kan worden 
geklommen weg. 
- Registreer en merk uw eigendom-
men (vermeld postcode en huis-
nummer).

- Vraag buren, kennissen of familie 
een oogje in het zeil te houden.
- Parkeer eventueel de (2e) auto 
van de buren op uw oprit. 
- Als u bij u in de buurt iets ver-
dachts ziet, bel dan de politie. 
Noteer als het kan kentekens en 
andere bijzondere kenmerken.

Politiekeurmerk Veilig Wonen
U kunt zelf veel doen om wonin-
ginbraak te voorkomen. Met het 
Politiekeurmerk Veilig Wonen® 
werkt u zelf aan uw eigen veilig-
heid. Hoe verkrijgt u het keur-
merk?
1. U vraagt het advies aan. 
2. U brengt de geadviseerde aan-
passingen aan of belt een bedrijf 
om dat voor u te doen.
3. U vraagt het certificaat Veilige 
Woning aan. Met dit certificaat 
kunt u korting vragen op uw in-
boedelverzekeringspremie.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
ONTVANGEN BOUWAANVRAAG

BL 2008-074 Anna van Renesselaan 66
  Plaatsen erfafscheiding
   
ONTVANGEN MONUMENTENAANVRAAG

MA 2008-002 Meldijk 19
  Renoveren woning

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

AFGEGEVEN BOUWVERGUNNINGEN
Verzenddatum
22-07-2008 Populierenlaan 19
  Plaatsen dakkapel    
22-07-2008 Jacoba van Beierenlaan 25
  Plaatsen dakkapel aan voor- en achterzijde   
   
AFGEGEVEN SLOOPVERGUNNING

Verzenddatum
18-07-2008 Middelweg 117-119
  Slopen van gevels, daken en binnenwanden  

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

TERINZAGELEGGING, VERZOEK OM VRIJSTELLING

Met ingang van vrijdag 25 juli 2008 ligt in verband met een voorge-
nomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 19 lid 
2 van de Wet op de ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2008-042 Lagendijk 31a
  Oprichten drie houtloodsen en drie
  informatiehuisjes

TERINZAGELEGGING, MONUMENTENAANVRAAG
Met ingang van vrijdag 25 juli 2008 ligt in verband met de renova-
tie van een rijksmonument gedurende twee weken het onderstaande 
bouwplan ter inzage.

MA 2008-002 Meldijk 19 Renoveren woning

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

VERGADERING WELSTANDSCOMMISSIE
De welstandscommissie behandelt op maandag 28 juli 2008 om 14.00 
uur een aantal bouwplannen voor de gemeente Heemskerk, Bergen en 
Uitgeest. Belangstellenden kunnen de vergadering bijwonen in het ge-
meentehuis van Bergen (gemeente Alkmaar). De agenda van de bouw-
plannen van de gemeente Uitgeest kan vanaf donderdag 24 juli 2008 
worden ingezien bij de balie van Publiekszaken in het gemeentehuis 
van Uitgeest of u kunt contact opnemen met dhr. R. Bulte, tel. 0251-
361159.

Vakantiewerkers nodig?
Plaats een advertentie op 

de KennemerJob pagina’s en op de site!

In de maanden juli en augustus

50% korting!*

*(Aanbieding alleen geldig voor vakantiewerk)


