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

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

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

INSTAL
®

Over de kop...
UItgeest - Op de Provincialeweg, ter hoogte van de Middelweg, sloeg verleden week woensdag omstreeks 
19.00 uur een auto over de kop. De auto reed richting Assendelft toen een stoeprand geraakt werd, waar-
door de bestuurder de macht over het stuur verloor. De inzittenden waren een 20-jarige man uit Zaandam 
en een 19-jarige vrouw uit Oostzaan. Beiden zijn er goed vanaf gekomen, ondanks dat zij geen gordel droe-
gen. (Foto Leo Tillmans).

Uitgeest - Stichting Industrieel 
Erfgoedpark De Hoop ontving 
op 14 juli een cheque ter waarde 
van 8.950,- euro van Kennemer 
Wonen. Om haar betrokkenheid 
in de regio te tonen, heeft Ken-
nemer Wonen bij de opening op 
29 mei de gasten gevraagd om 
in plaats van een cadeau mee 
te brengen, een donatie te doen 
voor twee goede doelen. Het to-
taalbedrag aan giften is door 
Kennemer Wonen verdubbeld en 
verdeeld over de twee projecten. 
Naast het Erfparkgoed ontvangt 
zorgboerderij De Noorderhoeve 
in Schoorl  een cheque ter waar-
de van dit bedrag.   
Met het geld wil het Erfgoed-
park de parkinfrastructuur aan-
pakken en de bouw van Het Pak-
huis; een informatie- en tentoon-
stellingscentrum.

Dikke cheque 
voor De Hoop 

Duiven van Gerard twee 
keer snelste weer thuis
Uitgeest - De laatste Midfond-
vlucht van dit seizoen werd ver-
leden week zaterdag gevlogen  
vanuit het Franse Nanteuil; een 
afstand van 405 km. Tien deelne-
mers van de Vliegende Vleugels 
deden mee met 123 duiven. 
De eerste duif vloog met een 
snelheid van 1320,961 meter 
per minuut, ruim 79 km per uur. 
Winnaar van de vereniging en 
een tweede plaats in het Rayon 

B. werd Gerard Twaalfhoven uit 
Uitgeest. 
De jonge duiven vlogen afgelo-
pen weekend vanuit Nijvel met 
een afstand van 220 km. Met 
een harde wind in de zij, vloog 
de snelste duif 1443,491 meter 
per minuut en dat is ruim 86 km 
per uur. Winnaar van de vereni-
ging en eveneens in het Rayon 
B. werd Gerard Twaalfhoven uit 
Uitgeest. 

Wild FM in Buona Sera
Uitgeest - Zaterdag 25 juli komt 
de Wild FM Hitradio met twee 
dj’s naar Uitgeest. Deze nieu-
we radiozender is door een goe-
de mix van diverse muziekstijlen 
vooral populair bij jongeren. De 

dj’s draaien in Buona Sera en de 
toegang is gratis. 
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tot ziens bij

appel-
slagroomslof

6 personen

van 8,95 voor 7,50

Gerard en Gitta Twaalfhoven bij het duivenhok. 
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ELKE WEEK

HUIS-AAN-HUIS

IN UItgEESt
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

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

Degenen die tijdelijk in Castricum verblijven worden verzocht zich voor 
medische hulp te wenden tot de praktijk van huisarts A. Leemhuis, Dor-
camp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote 
campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
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.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
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.

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-

Gevonden en
vermiste dieren

5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 
Gevonden:
Van Oldenbarneveldtweg Bak-
kum: roodcyperse kat, schuw, 
slechte vacht, gehavende snoet.
Molenweide Castricum: Maltezer 
leeuwtje.

Castricum - Het MS Fonds 
zoekt nieuwe collectanten in 
Castricum voor de collecteweek 
in november. “Tot nu toe zijn er 
slechts drie collectanten. Voor 
een plaats als Castricum met 
ruim 35.000 inwoners is dat veel 
te weinig”, zegt Pamela Zaat, col-

MS Fonds zoekt 
collectanten

lecte-coördinator van het MS 
Fonds.
Vrijwilligers, jong en oud, met 
veel of beperkte tijd. Iedereen 
kan meehelpen de collecte tot 
een succes te maken! Het MS 
Fonds collecteert van 23 tot en 
met 28 november. Meer infor-
matie? Neem contact op met 
het Nationaal MS Fonds, 010-
5919839 of via www.msfonds.nl 
of doe een donatie op giro 5057.

Muttathara bedankt!
Castricum - Vorig jaar werd 
een jongetje bij Marjan Kroone 
gebracht omdat hij niet kon lo-
pen. Marjan is werkzaam in Be-
nin in Afrika. Marjan: “De jon-
gen praat niet en zijn lijfje is ver-
groeid. Zijn vader is altijd met 
hem op pad. Dat is uniek want  
dat soorten taken zijn hier voor 
de vrouw weggelegd. We heb-
ben hen naar het ziekenhuis in 

Tanguieta doorgestuurd. Daar 
heeft hij een behandeling van 
een half jaar ondergaan, inclu-
sief revalidatie.  Nu loopt hij met 
krukken. Papa is helemaal in de 
wolken en de kleine ook. Dit al-
les is te danken aan de vrijwil-
ligers van Muttathara in Castri-
cum. Deze stichting betaalt de 
rekening.” Kijk voor meer infor-
matie op www.aktiebenin.nl. 

Concert in Dorpskerk
Castricum - Op maandag 27 juli 
wordt in de Dorpskerk, Kerkpad 
1 te Castricum een concert ge-
geven door Wim Madderom uit 
Bergschenhoek. Er wordt zowel 
op de vleugel als op het kabinet-
orgel gespeeld. Tevens verleent 
de hoboïste Christine Lucardie 
haar medewerking aan dit con-

cert. Er staan werken van diverse 
componisten op het programma 
zoals J.S. Bach, Vivaldi,  Haydn  
en Rogier van Otterloo

Aanvangstijd: 20.00 uur. Kaart-
verkoop voorafgaande aan het 
concert in de kerk. De toegangs-
prijs bedraagt 5,00 euro. 
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Programma 23 juli t/m 29 juli 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
“Angels and Demons” 

donderdag 14.00 uur 
vrijdag & zaterdag 15.00 uur 

zondag 14.00 uur 
dinsdag & woensdag 14.00 uur 

“Ice Age 3D” (NL)
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Ice Age 3D” (OV)
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 17.00  & 21.00 uur
zondag 16.30 & 20.00 uur 

maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 
“Harry Potter 6”
donderdag 14.00 uur 

vrijdag & zaterdag 15.00 uur 
zondag 14.00 & 16.30 uur 

dinsdag & woensdag 14.00 uur 
“Het geheim van 

Mega Mindy”
donderdag 20.00 uur 

zondag 20.00 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 
“Ice Age” (OV)

Angels and Demons

Wanneer Langdon erachter 
komt dat een eeuwenoud ge-
heim broederschap bekend als 
de Illuminati, de machtigste on-
dergrondse organisatie uit de 
geschiedenis, weer actief is ge-
worden, wordt hij geconfron-
teerd met een dreiging die de 
ondergang kan betekenen van 
de aartsvijand van deze geheime 
organisatie: de katholieke kerk. 
Als Langdon ontdekt dat de Il-

Nieuwste Harry Potter 
nu te zien in Corso
Zesde avontuur van Harry, Her-
mione en Ron waarin Harry een 
mysterieus boek vindt met de 
tekst ‘Dit boek is het eigendom 
van de Halfbloed Prins’. Harry 
vermoedt dat er gevaar schuilt 
binnen de muren van Hogwarts, 
maar Dumbledore is meer be-
zig met Harry voor te bereiden 
op de laatste strijd die snel na-
dert. Samen proberen ze een 
manier te vinden om de verdedi-

ging van Voldemort te doorbre-
ken. Dumbledore schakelt hier-
voor zijn oude vriend en collega 
in; de argeloze Professor Horace 
Slughorn. 

Intussen krijgen de studenten 
met een tegenstander van een 
heel andere orde te maken. Hun 
hormonen spelen hun namelijk 
parten. Te zien in Corso Bioscoop 
in Castricum..

luminati een tijdbom hebben ge-
activeerd, vliegt hij naar Rome. 

Daar bundelen hij en Vittoria 
Vetra, een beeldschone en mys-
terieuze Italiaanse wetenschap-
ster, hun krachten. Ze begin-
nen aan een ware jacht vol ac-
tie die hen door verzegelde graf-
kelders, gevaarlijke catacomben 
en verlaten kathedralen voert, en 
ze komen zelfs in het hart van de 
meest geheime kerker op aar-
de. Langdon en Vetra volgen een 
400 jaar oud symbolenspoor uit 
de oudheid dat voor het Vaticaan 
de enige hoop op redding is.

Oplossing huisvesting 
voor Jeugd en Techniek
Castricum - De Stichting Jeugd 
en Techniek kan uitzien naar een 
passende huisvesting. Voorlopig 
kunnen de vrijwilligers en hun 
leerlingen blijven in de voormali-
ge Molenweidschool. Als Nieuw 
Geesterhage eenmaal gereed 
is, wordt ingezet op huisvesting 
daar.
Stichting Jeugd en Techniek 
brengt kinderen in de leeftijd van 
zeven tot twaalf jaar technische 
kennis bij. Vorige maand trok de 
stichting aan de bel bij burge-
meester en wethouders. Het hui-
dige onderkomen, de voormalige 
Molenweidschool aan de Albert 
Schweitzerlaan, heeft te maken 
gehad met vandalisme. Daarbij 
gaf het bestuur aan ook voor de 
langere termijn duidelijkheid te 
wensen over de huisvesting. 
Donderdag 9 juli was hierover 
een gesprek gepland met wet-
houder F. de Haan. Inmiddels is 
echter bekend geworden dat de 
Molenweidschool voorlopig niet 
wordt gesloopt en dat de scha-
de door vandalisme aan het ge-

bouw door de gemeente wordt 
hersteld. Het gebouw wordt ver-
volgens overgedragen aan De 
Combinatie, die hier ook an-
dere gebruikers van zalencen-
trum Geesterhage gaat huisves-
ten tijdens sloop en nieuwbouw 
van (Nieuw) Geesterhage. Daar-
mee is een adequate huisvesting 
voor Stichting Jeugd en Tech-
niek verzekerd tot het moment 
dat Nieuw Geesterhage de deu-
ren opent. Het is de bedoeling 
dat de stichting daar dan defi-
nitief haar huisvesting vindt en 
dat er een einde komt aan de ve-
le verhuisbewegingen van de af-
gelopen jaren.
Het komt niet vaak voor dat een 
kwestie al is opgelost nog vóór 
de ingezamelde  handtekenin-
gen zijn overhandigd. De in-
middels opgeluchte bestuursle-
den van de stichting Jeugd en 
Techniek en ouders overhandig-
den vorige week donderdag aan 
wethouder De Haan een boek-
je voorzien van handtekeningen 
van de ouders. 

Vrijwilligers helpen 
bij een (tuin)klusje
Castricum - In Akersloot, Lim-
men en Castricum staan waarno-
dig vrijwilligers klaar, niet alleen 
voor de klusjes in huis maar ook 
voor de tuinklussen.
Gelukkig heeft de Klussenbank 
na een oproep veel nieuwe tuin-
vrijwilligers erbij gekregen. En, 
ze hebben er zin in. De vrouwen 
en mannen werkten altijd met 
plezier in de eigen tuin en heb-
ben nu een tuincursus gevolgd 
om waarnodig ook anderen een 
handje te helpen. Deze vrijwil-
ligers (geen hoveniers) staan 
klaar voor ouderen. Maar ook 
mensen met een minimum in-
komen kunnen een klus aanvra-
gen. De Klussenbank bepaalt of 

een klus al dan niet aangenomen 
kan worden. Het gaat om klei-
ne klusjes (maximaal drie uur) 
waar het bedrijfsleven niet voor 
komt en waar men zelf moei-
te mee heeft. Na afloop van de 
klus betaalt men de klusser vijf 
euro per gewerkt uur. De Klus-
senbank neemt geen tuinen in 
onderhoud, wel kan zij één keer 
in de vier à zes weken een bij-
drage leveren aan het tuinonder-
houd. Verwaarloosde tuinen kan 
de Klussenbank niet aannemen. 

Voor aanmelden of meer infor-
matie: Stichting Welzijn Castri-
cum, tel. 656562, Geesterduin-
weg 5, vcc@welzijncastricum.

Radio is bij Timmerdorp
Castricum - Ook dit jaar doet 
Radio Castricum 105 weer ver-
slag vanaf het Timmerdorp, dat 
van 10 tot en met 14 augustus 
gehouden wordt. 
Dagelijks is de zender aanwezig 

tot en met 13 augustus van 12.00 
tot 14.00 uur. Er kunnen verzoek-
jes worden ingestuurd. De ver-
zoekplaatjes kunnen verzonden 
worden naar contact@castri-
cum105.nl. 

Breakdance 
Limmen - Op maandag 3 au-
gustus kunnen kinderen van ze-
ven tot en met twaalf jaar mee-
doen aan een workshop Break-
dance in de gymzaal aan de Ho-
geweg in Limmen. De activiteit is 
van 12.30 tot 14.00 uur en wordt 
gegeven door Dansstudio Fruns 
in het kader van de Jeugdvakan-
tiecocktail. De kosten bedragen 
2,50 euro. Aanmelden kan via 
www.welzijncastricum.nl.

Castricum - ‘Kunst om de Hoek’ 
exposeert tot en met 15 augus-
tus in cadeauwinkel Klaver 4, 
Dorpsstraat 45a.
Kunst om de Hoek’ (kodh) is een 

Kunst om de hoek creatief werkcentrum voor men-
sen met een lichamelijke beper-
king en of hersenletsel en maakt 
deel uit van Heliomare dagbe-
steding. De expositie bestaat uit 
schilderijen (bomenserie), kera-
miek en kunst.

Opbrengst collecte 
epilepsiefonds
Castricum - De collecte van het 
Nationaal Epilepsie Fonds heeft 
in Castricum 7.019 euro, Lim-
men: 1.448 euro en Akersloot: 
1.541 euro opgebracht.

Hoe gastvrij is Castricum?
Castricum - YFU Internatio-
nal Exchange (YFU) is op zoek 
naar gezinnen in Castricum en 
omgeving, die hun huis en hart 
willen openstellen voor één van 
de uitwisselingsstudenten. Via 
YFU komen begin augustus bij-
na zeventig jongeren van 15 tot 
19 jaar oud naar Nederland, die 
in dit land een semester of jaar 
meedraaien in een gezin. Voor 
vijftien jongeren is YFU nog op 
zoek naar gastgezinnen. 
Alle gastoudergezinnen en stu-

denten genieten professione-
le begeleiding tijdens het verblijf 
van de buitenlandse student in 
het gezin. Het gastgezin kan een 
voorkeur uitspreken voor een 
jongen of een meisje en een be-
paalde nationaliteit. 

Op www.yfu.nl kan men ervarin-
gen lezen van gastgezinnen die 
voorgingen. Belangstellenden 
nemen contact op met YFU In-
ternational Exchange, telefoon 
0297 - 264850.
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In de prijzen bij Bakkerij van Baar

Familie de Koning wint reis-
checque met de kwarkbol!

Akersloot - Het is geen brood 
en het is geen cake. De kwark-
bol smaakt fris, bevat rozijntjes 
en een vleugje vanille. De fami-

Grote kans Castricum aan Zee 
Hierbij willen wij graag reageren op de eerder ingezonden brieven over 
de onderzoeksopdracht strand Castricum aan Zee. Uiteraard hadden 
wij als strandondernemers gehoopt op een positieve reactie van de ge-
meenteraad op het voorstel en het onderzoek van het college. Jaar-
rondexploitatie en slapen in de huisjes zien wij als een grote kans voor 
Castricum aan Zee. Omdat in de ons omliggende kustgemeenten jaar-
rondexploitatie en slapen in de huisjes wel mag, zien wij onze concur-
rentiepositie sterk achteruit gaan. Wanneer je zonder te betalen voor een 
parkeerplek in de winter in Egmond aan Zee of in Wijk aan Zee op het 
strand een kop koffie kunt gaan drinken, dan is de keus snel gemaakt. 
Wij zien jaarrondexploitatie als een mogelijkheid om de verschillende 
zaken winstgevender te maken en kunnen daarmee een grotere impuls 
aan de kwaliteit van Castricum aan Zee geven. Kwaliteitsimpuls wordt 
aan de ene kant gerealiseerd omdat het makkelijker wordt om gekwali-
ficeerd personeel aan te nemen op jaarrondvoorwaarden. Aan de andere 
kant wordt het makkelijker om investeringen te doen in uitstraling en de 
voorzieningen in Castricum aan Zee. Tevens kunnen de reeds gedane 
investeringen beter benut worden. Waarom zouden we in de winter ook 
niet gebruik maken van die kwaliteitshoreca. Castricum aan Zee is een 
prachtig familiestrand met verschillende strandafgangen en een uiteen-
lopend strandaanbod, waar we met zijn allen tros op mogen zijn.  Het 
zal het imago van Castricum aan zee absoluut ten gunste komen.We zijn 
dan ook blij met de beslissing van de gemeenteraad om het ‘onderzoek 
strand’ nog beter te laten onderbouwen, zodat het jaarrond exploiteren 
en slapen in de huisjes een grotere kans van slagen heeft. We steunen 
hierin de gemeenteraad en roepen graag  iedereen op om  wanneer er 
via een enquête of een referendum om de mening van de inwoners van 
de gemeente Castricum wordt gevraagd hier ook van harte uw mede-
werking aan te geven.  
Namens de strandondernemers Castricum aan Zee, Stichting de Frisse 
wind. 

Open dag ’t Dierenduintje 
met verrassende attracties

Castricum - Kinderboerderij 
Stichting ‘t Dierenduintje orga-
niseert op zaterdag 25 juli van 
11.00 tot 16.00 uur een  open 
dag voor jong en oud. De scha-
pen worden geschoren, de wol 
wordt bewerkt en meteen ge-
sponnen op een spinnewiel. Er 
zijn kraampjes van Kids for Ani-
mals, cadeauwinkel AnneMar-

Oefenen in de duinen
Castricum - Dinsdag 14 juli 
werd de wekelijkse oefenavond 
van het brandweerkorps besteed 
aan een duinbrandoefening. De 
drie voertuigen van Castricum 
kregen assistentie van de col-
lega’s van Limmen en Heems-
kerk. De officier van dienst en de 
alarmcentrale werkten mee met 
de oefening. 
Ter hoogte van de Groeneweg 
nabij het voormalige pompstati-
on werd met behulp van roken-
de vaten met stro de duinbrand 
over enkele honderden meter 
gesimuleerd. Als extra moeilijk-
heidsfactor bedreigde het vuur 
een aantal woningen. Direct na 
de melding gingen conform de 
procedure drie brandweereen-
heden op pad. 
Woordvoerder Gerard Veldt ver-
telt: “Deze werden met behulp 
van bereikbaarheidskaarten naar 
de plek van de brand gedirigeerd. 
Op de bereikbaarheidskaarten 
zijn alle voor brandweervoertui-
gen berijdbare wegen, brandkra-
nen en andere bijzonderheden 

aangegeven. Direct na aankomst 
werd bepaald wat de prioriteiten 
waren en werd er opgeschaald. 
De collega’s van Heemskerk en 
Limmen werden gealarmeerd en 
verschillende loonwerkers die 
worden gewaarschuwd om met 
giertanks met water naar het in-
cident te komen.”
Na circa twee uur hard werken 
met veel zweet was het vuur in-
gesloten en konden de uitgeput-
te spuitgasten zelf even wat ver-
koeling zoeken met een drankje. 
Gerard Veldt: “Voor de bezoekers 
van het duingebied is het han-
dig om te weten dat de plaats-
aanduiding in het duin niet altijd 
kan worden gedaan door namen 
van paden en straten door te ge-
ven omdat die moeilijk te vin-
den zijn. PWN heeft alle bank-
jes in het duin voorzien van let-
ters en nummers. Met deze ge-
gevens kan de brandweer exact 
zien waar iemand zich bevindt. 
Dit is van groot belang in geval 
van calamiteiten.” (Foto: Giel de 
Reus).

lie De Koning uit Akersloot heeft 
dankzij de kwarkbol een vakan-
tiecheque gewonnen ter waar-
de van 200,00 euro. Vrijdag was 

de feestelijke overhandiging bij 
Bakkerij van Baar op de Kerklaan 
in Akersloot. “De kwarkbol is 
heel populair”, vertelt ambach-
telijke bakker Peter van Baar. “Je 
kunt hem zo uit het vuistje eten, 
maar combineren met zomers 
fruit of geroosterd is ook erg lek-
ker.” Bij aankoop van een zak mi-
ni-kwarkbollen zit tijdelijk een 
kraskaart met een code. Hiermee 
is het mogelijk één van de vijf-
tig reischeques ter waarde van 
200,00 euro te winnen. De actie 
loopt tot en met 31 augustus. 
Op de site www.kwarkbol.nl kan 
men informatie over de kwarkbol 
vinden waaronder aantrekkelijke 
recepten. Op de foto de familie 
De Koning en rechts de ambach-
telijke bakker Peter van Baar. 

leen, er is een imker, een stand 
met sieraden, Staals Specials 
laat zien hoe men zelf wijn, kaas, 
likeur en bier kan maken en ook 
de vereniging voor het behoud 
van amfibieën is van de partij. 
Verder zijn er enkele kraampjes 
met tweedehands
spullen en antiek. Het duo Jan 
v.d. Schaaf en Henk Kersens ver-
zorgt de muziek tussen 11.00 en 
13.30 uur op accordeon en gi-
taar. Op deze dag kan iedereen 
tussen de dieren lopen , genieten 
van de vele bloemen en planten 
in de vlindertuin en een bezoekje 
brengen aan de boomgaard met 
de mooie vijver. ’t Dierenduin-
tje is te vinden aan de Duinen-
boschweg 1a in Castricum. Uit-
gebreide informatie is te vinden 
op www.dierenduintje.nl. 

Castricum - Een 90-jarige man 
uit Heiloo raakte zaterdagmid-
dag rond 17.20 uur gewond bij 
een aanrijding op de Kennemer-
straatweg in Heiloo. De man stak 
met zijn rollator de weg over bij 
een zebrapad en werd geschept 
door een 23-jarige automobi-

90-jarige gewond na 
aanrijding op zebrapad

list uit Castricum die in de rich-
ting van zijn woonplaats reed. 
De voetganger raakte gewond 
en werd met onbekend letsel 
overgebracht naar het zieken-
huis. De bestuurder van de au-
to werd aangehouden. Zijn rijbe-
wijs is ingevorderd.

Ganzenbord-
zwemmen 
Castricum - Op donderdag 30 
juli kunnen kinderen in de leef-
tijd van acht tot en met twaalf 
jaar en op woensdag 5 augus-
tus kunnen kinderen van zes tot 
en met acht jaar deelnemen aan  
Ganzenbordzwemmen in zwem-
bad De Witte Brug. Met prijzen. 
Een zwemdiploma is verplicht 
voor deze activiteit. De activitei-
ten zijn van 13.00 tot 15.00 uur. 
De kosten bedragen 2,50 euro. 
Aanmelden kan tot en met 22 ju-
li voor de activiteit op 30 juli en 
tot en met 29 juli voor de activi-
teit op 5 augustus via de site van 
de Stichting Welzijn Castricum: 
www.welzijncastricum.nl. 

Vijftien jaar 
Boulewei
Limmen - Vorige week zaterdag 
vierde de Limmer jeu de boules-
vereniging Boulewei haar vijf-
tienjarig jubileum. 
De viering begon met een bij-
eenkomst in de bovenzaal van 
de stolpboerderij Vredeburg. 
Daar werden de leden onthaald 
op koffie en gebak en een toe-
spraak van voorzitter Frans 
Scheepmaker die daarin voor-
al stil stond bij het vele vrijwil-
ligerswerk dat er in die vijftien 
jaar was verricht en waardoor de 
nu 110 leden tellende vereniging 
beschikt over een accommoda-
tie, die fraai gelegen is in de tuin 
van de oude boerderij. 
Ter ondersteuning van zijn woor-
den riep hij de vrijwilliger van het 
eerste uur, Cees Min, naar vo-
ren. 
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Winnaar fotowedstrijd ontvangt 
prijs voor winterlandschap
Regio - Mevrouw Tichelaar uit 
Bergen is de tweede winnaar ge-
worden van de fotowedstrijd van 
Landschap Noord-Holland en de 
Noord-Hollandse Rabobanken. 
Ze heeft een verrekijker als prijs 
ontvangen voor haar winterfoto. 
Het thema van de fotowedstrijd 
is ‘de vier jaargetijden’. Iedereen 
kan nog meedoen met zomerfo-
to’s.
De foto van mevrouw Tichelaar 
heeft de titel ‘Winter bij de Voert 
in Bergen en foto is gemaakt op 
een schitterende winterdag, met 
rijp aan de bomen en een strak 
blauwe hemel. Het is volgens de 
jury de ideale winterfoto.
Twee ingezonden foto’s krijgen 

een eervolle vermelding. Een fo-
to van ‘grutto’s in de sneeuw’ bij 
de Ouderkerkerplas door M. de 
Boer uit Ouderkerk aan de Am-
stel. En de foto van ‘de winter in 
de Alkmaarderhout’ van P. Post 
uit Alkmaar. De winnende foto’s 
worden gepubliceerd in de bla-
den van Landschap Noord-Hol-
land en de Rabobank. 

Tot 15 oktober kan iedereen nog 
zomerfoto’s inzenden. De foto’s 
moeten in Noord-Holland zijn 
gemaakt en niet gemanipuleerd. 
Nadere informatie over de foto-
wedstrijd is te vinden op www.
landschapnoordholland.nl en 
www.rabobank.nl.

Castricum - Op donderdag 30 
juli van 10.00 tot 12.00 uur wordt 
in De Kern, Overtoom 15 de be-
kende speelgoedmarkt gehou-

Speelgoedmarkt

Castricum - Gilde Castricum 
reikt graag de helpende hand 
aan 55+ers die in een rustig tem-
po en in een klein groepje willen 
kennismaken met een computer.
Mensen die geen ervaring met 
de computer hebben kunnen op 
maandagmiddag of woensdag-
middag terecht in de bibliotheek. 
Snelle beslissers kunnen meteen 
in september van start.
In twee middagen van circa twee 
uur laten medewerkers van Gilde 
Castricum de deelnemers ken-
nismaken met de basisbegrip-
pen van automatisering. De bij-
eenkomsten vinden plaats op de 
bovenverdieping van de openba-
re bibliotheek van 14.15 tot 16.15 
uur. De totale kosten bedragen 
11,50 euro. Inschrijven en beta-
len kan men bij Stichting Welzijn, 
Geesterduinweg 5, tel. 656562. 
Gedurende de zomervakantie is 
de Stichting alleen ‘s morgens 
geopend. 

Kennismaken 
met de computer

Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:
Stichting ‘t Dierenduintje is op zoek naar een allround vrijwilli-
ger die allerhande klussen rondom de kinderboerderij wil aanpak-
ken. Daarnaast iemand die tuinieren erg leuk vindt en de verzorging 
rondom de dieren. Er worden een vijftal vaste evenementen georga-
niseerd en ook daar kan men nog hulp bij gebruiken.

In Uitgeest is het Industrieel Erfgoedpark De Hoop. Bezoekers 
kunnen hier kennis nemen van de uitvinder van de houtzaagmolen 
in de Gouden Eeuw, het belang van het beschermen van monumen-
ten, in het bijzonder de houtzaagmolens en nog veel meer. De be-
zoekers worden rondgeleid door vrijwilligers, die ondersteuning krij-
gen van aanwezige deskundigen. Voor wie mee wil werken aan het 
overdragen van kennis over dit nationaal erfgoed en het leuk vindt 
om mensen uitleg te geven, kan bij De Hoop rondleidingen gaan 
verzorgen. Een lichamelijke beperking is geen bezwaar.

Elke donderdagmiddag komt een groep cliënten in de Clinghe (Dijk 
en Duin) bijeen voor een gezellige bijeenkomst met onder ande-
re diverse activiteiten. De coördinator kan enthousiaste hulp ge-
bruiken bij het assisteren van activiteiten en het verrichten van 
hand- en spandiensten. Als de coördinator een dag niet aanwezig 
is, moet de vrijwilliger in staat zijn kleine taken over te nemen. Het 
gaat om de donderdagmiddag van 12.30 - 15.30 uur.

Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil 
doen kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 
in Castricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Het telefoon-
nummer is 0251-656562. De centrale is ook te vinden op www.wel-
zijncastricum.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Castricum – Bibliotheek Ken-
nemerwaard heeft een zomerse 
aanbieding: Wie voor 31 augus-
tus een jaarabonnement op de 
bibliotheek neemt, krijgt de eer-
ste drie maanden gratis en be-
taalt geen inschrijfkosten.  
Met het basisabonnement kan 
men een jaar lang steeds acht 
materialen thuis hebben met een 
uitleentermijn van drie weken. 
Meer informatie op www.biblio-
theekkennemerwaard.nl. 
Meedoen met een van de zo-
merwedstrijden van Bibliotheek 
Kennemerwaard? Dit jaar zijn er 
twee fotowedstrijden: ‘Klik Ken-
nemerwaard’ en slagzinwedstrijd 
‘Zet uw zinnen op de bieb’. Stuur 
voor 28 augustus een foto en/
of een slagzin op naar info@bi-
bliotheekkennemerwaard.nl en 
maak kans op een prijs!

Bellissimo hervat de repetities
Heemskerk - Het Heemskerks 
gemengd koor Bellissimo begint 
zich vanaf woensdag 19 augus-
tus weer voor te bereiden op de 
concerten van het nieuwe sei-
zoen.
Zaterdag 26 september wordt 
het eerste concert in de Boni-
fatiuskerk in Medemblik gege-
ven. De opbrengst van de kaart-
verkoop komt ten goede aan de 
restauratie van het 17e eeuwse 
Pieter Backerorgel.
Vrijdag 23 oktober volgt een 
concert voor de Lions Club in 
Uitgeest/Castricum. Het concert 
vindt plaats in de Willibrorduska-
pel te Heiloo.
24 maart 2010 staat een passie-
concert met onder andere ‘die 
sieben Worte’ van Joseph Haydn 

op het programma.
Dit concert wordt op projectba-
sis uitgevoerd wat wil zeggen dat 
zangers en zangeressen die aan 
dit concert willen deelnemen 
zich kunnen aanmelden bij het 
secretariaat van het koor.
De voorbereidingen voor dit con-
cert beginnen ook op 19 augus-
tus.
Wie van zingen houdt is wel-
kom op de repetitieavond te ko-
men luisteren. Het koor repeteert 
op woensdagavond van 20.00 – 
22.15 uur in buurtcentrum ‘de 
Schuilhoek’, van Bronckhorst-
straat 1 in Heemskerk.
Voor meer informatie: Aty Hek-
ster, tel. 0251-249122. E-mail: 
aty.hekster@gmail.com. Zie ook  
www.gemengdkoorbellissimo.nl.

den. Informatie is te verkrijgen 
via de telefoonnummers 0251-
650198 of 0251-655637. 
De entreekosten bedragen 1,00 
euro. Opgeven vooraf is niet no-
dig. 

Bakkum - Op donderdag 6 au-
gustus is er een klankmeditatie  
in het Witte Kerkje op het terrein 
van Dijk en Duin. 
De klankmeditatie begint om 
20.00 uur en duurt ongeveer 
twee uur. De afsluiting is samen 
met een klankcirkel. 
Deelnemers dienen zelf een ma-
tje mee te nemen, iets om zcih 
mee toe te dekken en een kus-
sentje. Vooraf reserveren is ge-
wenst. Voor meer informatie en 
opgave: Joke Welboren sakaga-
weea@hotmail.com of tel. 06-
36155637 of kijk voor meer info 
op www.sakagaweea.nl.

Klankmeditatie

Zomerse aanbie-
ding bibliotheek

Effectiever afval scheiden
Regio - Om de verschillende af-
valstromen een nuttige bestem-
ming te kunnen geven, is het be-
langrijk afval zo goed mogelijk 
te scheiden. Met de nieuwe af-
valsorteerinstallatie van Sortiva, 
een samenwerkingsverband van 
HVC en GP Groot, kan dat bin-
nenkort nog effectiever.
De nieuwe afvalsorteerinstallatie 
is volledig mechanisch en heeft 
een verwerkingscapaciteit van 
minimaal 35 ton per uur. De in-
stallatie zal 5 dagen in de week, 
16 uur per dag gebruikt worden. 
Dat betekent dat de installatie 
per jaar ongeveer 140.000 ton 
afval kan verwerken.
De verwachting is dat de afval-
sorteerinstallatie eind 2009 ge-
reed is voor proefbedrijf.
Sortiva verwerkt het afval van 
particulieren, bedrijven en ge-
meenten op een milieubewus-

te manier voor hergebruik. On-
der het motto ‘Recyclen is on-
eindig goed’ recyclet Sortiva 
veel verschillende afvalstromen. 
De grondstoffen, halffabricaten 
en eindproducten worden ver-
volgens gebruikt in de produc-
tieprocessen van Sortiva’s af-
nemers. De producten worden 
hoofdzakelijk ingezet in de we-
genbouw, de hout- en papierin-
dustrie, de kunststofbranche en 
de energetische industrie. 

HVC voert het afvalbeheer uit 
voor 55 aandeelhoudende ge-
meenten uit Noord-Holland, Fle-
voland, Zuid-Holland en Fries-
land. Als gemeentelijk samen-
werkingsverband beoogt HVC bij 
te dragen aan de doelstellingen 
van de deelnemende overheden 
op het gebied van duurzaam af-
val- en energiebeheer.
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Castricum - In de vakantiepe-
riode controleert  de brandweer 
van Castricum traditioneel de 
brandkranen in Akersloot, Lim-
men en Castricum. “Omdat veel 
inwoners niet op de hoogte zijn 
met het brandkranensysteem 
en de inwoners tijdens het werk 
aan de brandkranen nieuwsgie-
rig vragen wat er aan de hand is 
wil de brandweer van Castricum 
hier aandacht voor vragen.” Aan 
het woord is Gerard Veldt van de 
brandweer Castricum. “In Castri-
cum Limmen en Akersloot bevin-
den zich meer dan 1.000 brand-
kranen. Deze kranen bevinden 
zich in iedere straat veelal in het 
wegdek of trottoirs en zijn ge-
markeerd door een gele paal en 
of een rood bordje aan de ge-
vel. In geval van brand kan de 
brandweer met de brandkraan 
water onttrekken aan het water-
leidingnet voor blussing van de 

Houd brandkranen bereikbaar! 
brand. De brandweerwagens zelf 
hebben een watertank van cir-
ca 1.500 liter. Deze hoeveelheid 
wordt gebruikt voor de eerste in-
zet, bij noodzakelijke redding of 
bij een kleine brand.”
Voor grote branden moet ge-
bruik worden gemaakt van de 
brandkraan of water uit vijvers 
en sloten. Veldt: “Jaarlijks wor-
den de brandkranen gecontro-
leerd op hun werking en  hun 
bereikbaarheid. Door techni-
sche mankementen, verande-
ringen in het straatwerk en door 
begroeiing kunnen er problemen 
ontstaan. Deze problemen wor-
den gesignaleerd en doorgege-
ven aan PWN en gemeentewer-
ken. Ook de bewoners kunnen 
hun steentje bijdragen door de 
brandkraan bereikbaar te hou-
den, begroeiing te snoeien daar 
waar nodig en het bordje zicht-
baar te houden”.

Licht in glas gevangen in 
Akersloots Gemaal 1879

Castricum - Zondag 2 augus-
tus start Lousanne Schuuring 
haar expositie van glasobjecten, 
schilderijen en sieraden in Het 
Gemaal 1879 in Akersloot. Over 
haar glaskunst zegt zij zelf on-
der meer: “Het is een eeuwen-
oude traditie, het vastleggen van 
licht in glas.”
Lousanne Schuuring heeft de 
opleiding ‘vrije grafiek’ doorlo-
pen aan de Rietveld Academie 
Amsterdam en daarnaast jaren-
lang gewerkt bij en met diverse 
kunstenaars. De objecten heb-
ben verschillende afmetingen 
en zijn vooral kleurrijk. De schil-

derijen, meestal uitgevoerd in 
olie/acrylverf, zijn dat eveneens. 
Daarnaast zullen er sieraden 
te zien zijn, uitgevoerd in zilver, 
goud of titanium met glas. Wie 
meer wil weten kijkt op www.
glaskunstlousanneschuuring.
com. De tentoonstelling is in au-
gustus en september elke zon-
dag van 13.30 tot 16.30 uur in 
Het Gemaal 1879 aan de Fielker-
weg 4 in Akersloot te bekijken. 
De entree is 1,00 euro die wordt 
gebruikt voor het onderhoud van 
Het Gemaal. Kinderen tot twaalf 
jaar hebben gratis toegang. Par-
keren kan bij Hotel Akersloot. 

Richard Bloedjes: “NHG 
nu ook voor u interessant?”
Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Verzekeringen en Hy-
potheken brengt de lezers iede-
re maand op de hoogte van in-
teressante weetjes en bruikba-
re tips op financieel en verzeke-
ringsgebied. 
“De zomervakantie is volop aan 
de gang. Wellicht zit u midden in 
de voorbereidingen om er lekker 
op uit te trekken of bent u wel-
licht alweer terug? In het eer-
ste geval:  bewaar dit artikel 
dan tot na uw vakantie. In het 
andere geval: ga er even rus-
tig voor zitten. Met ingang van 
1 juli is namelijk de grens voor 
de Nationale Hypotheek Garan-
tie (NHG) tijdelijk verhoogd naar 
350.000 euro. En dat is belang-
rijk nieuws!” 

Extra zekerheid met NHG
“Een huis kopen mét hypo-
theekgarantie biedt u, naast een 
lagere rente, ook veel zeker-
heden. Als u bijvoorbeeld, bui-
ten uw schuld om, in financië-
le problemen terecht bent geko-
men, zorgt de NHG, onder voor-
waarden, ervoor dat u niet met 
torenhoge schulden blijft zitten. 
Denk bijvoorbeeld aan de ge-
volgen van ontslag, werkloos-
heid, scheiding of arbeidson-
geschiktheid. Maar ook aan de 
voordeur, bij het aangaan van de 

hypotheek, zorgt de NHG voor 
een verantwoorde hypotheek. 
De NHG stelt als richtlijn de in-
komensnormen zoals deze door 
het NIBUD zijn opgesteld. Dit 
geeft zekerheid dat u niet meer 
leent dan voor u verantwoord is. 
Het kabinetsbesluit van 19 juni 
maakt deze voordelen voor veel 
meer mensen bereikbaar. Vraag 
ernaar bij aankoop van een wo-
ning!”  

Tot 17 september: ook NHG 
bij oversluiten
“Tot 17 september is het even-
eens mogelijk om uw hypotheek 
over te sluiten zodat u van extra 
rentekorting (tot 0,6%) kunt pro-
fiteren. Dit bespaart u in de eer-
ste plaats veel geld, de rentekor-
ting bij NHG kan wel oplopen tot 
0,6%, maar geeft u dezelfde ze-
kerheden en een veilig gevoel. 
Ook als u uw woning wilt ver-
bouwen, kunt u dit via NHG nog 
meefinancieren.” 

Geen NHG, wel extra zeker-
heid
“Wanneer u wellicht niet in aan-
merking komt voor deze garan-
tieregeling, bijvoorbeeld als uw 
hypotheek de grens van  350.000 
euro te boven gaat, is het ove-
rigens nog steeds mogelijk om 
extra zekerheden in te bouwen. 

Voor bijvoorbeeld onvrijwillige 
werkloosheid of arbeidsonge-
schiktheid zijn er goede oplos-
singen die uw financiële risico’s 
kunnen wegnemen. Het doel van 
de NHG verhoging is met name 
om de huizenmarkt weer vlot te 
trekken.  En dat is een besluit dat 
ik van harte ondersteun! Univé 
probeert door een goede advise-
ring hier een steentje aan bij te 
dragen. We willen dan ook graag 
met u bekijken of deze maatre-
gel ook u meer financiële ruim-
te en grotere zekerheid kan op-
leveren.” 
Univé Hypotheken & Verzekerin-
gen is te vinden op De Drie Lin-
den 1 in Limmen, (072) 505 35 81 
en op de Maerelaan 6 in Heems-
kerk, (0251) 65 70 75.

Zondag swingen in het dorp!
Castricum - Zondag 26 juli or-
ganiseren café De Balustrade en 
café Me Tante de muziekzondag, 
die eens per jaar plaatsvindt. Dit 
keer is het niet Trafasi die het 
grote, ronde podium beklimt. 
Dit jaar is er gekozen voor de 
Amsterdamse formatie Tour de 
Funk. Sinds de oprichting in 2003 
heeft de band een ongeëvenaar-
de live-reputatie opgebouwd. De 
band treedt op in heel Neder-
land ; van studentenfeest tot het 
verzorgen van voorprogramma’s 
van grote Nederlandse acts op 

vooraanstaande podia. Ook bui-
ten Nederland zijn ze inmiddels 
opgemerkt en de band heeft dan 
ook in diverse grote Europese 
steden en Azië zijn opwachting 
gemaakt. De zes muzikanten van 
Tour de Funk staan bekend om 
hun ongekend energieke optre-
dens, muzikale vaardigheden en 
show. Ze geven hun eigen twist 
aan elk nummer en weten hoe ze 
het publiek moeten betrekken bij 
hun enthousiaste optredens. Het 
uitgebreide repertoire bestaat uit 
stevige rock, funk en popcovers 

varierend van Prince tot Lenny 
Kravitz, Queen tot Robby Willi-
ams en The Jackson 5 tot Ma-
roon 5.
Het muzikale evenement vindt 
plaats in hartje van Castricum, 
op het pleintje voor café De Ba-
lustrade. De toegang is gratis.
Op het pleintje staan twee gezel-
lige buitenbarren en diverse gro-
te partytenten om voor eventu-
ele beschutting te zorgen. Bei-
de café’s zijn vanaf 15.00 uur ge-
opend, maar het optreden gaat 
om 18.30 uur van start.

Toeristisch Platform Castricum laat 
plattegrond en website ontwikkelen
Castricum - Het Toeristisch 
Platform Castricum (TPC) wil in 
samenwerking met de VVV een 
overzichtelijke plattegrond uit-
geven. Uitgevoerd in een hand-
zaam formaat moet de platte-
grond Castricum, Akersloot, Lim-
men omvatten en van het strand 
tot en met het Alkmaardermeer 
in een oplage van 100.000 stuks.
In september zal een start ge-
maakt worden met het benade-
ren van de ondernemers om te 
adverteren op de kaart. Het stre-

ven is de kaart in maart 2010 in 
omloop te brengen.
Verder ziet het bestuur van TPC 
het belang van de ontwikkeling 
van een website. Bij een bedrijf 
in Castricum wordt momenteel 
onderzocht hoe de website er uit 
zal moeten zien en aan welke ei-
sen deze zal moeten voldoen.  

Het Toeristisch Platform Castri-
cum heeft zich ten doel gesteld 
om zich bezig te houden met lo-
kale promotie, productontwikke-

ling en evenementen. Zodoende 
wordt het toerisme bevorderd en 
de economische structuur ver-
sterkt. Het platform richt zich 
met haar activiteiten en werk-
zaamheden op toeristen, recre-
anten maar ook op de eigen be-
volking in haar gebied. 
Ondernemers die geïnteresseerd 
zijn het platform te ondersteu-
nen kunnen contact opnemen 
met het secretariaat of een mail 
sturen naar: marvollers@oran-
ge.nl.

Surfspullen op strand gestolen
Castricum - Donderdag 16 juli 
bleek rond 9.00 uur dat er op het 
strand drie zeecontainers van  
surfvereniging Freakwave waren 
opengebroken. Ze waren in ge-
bruik als opslag van materiaal. 
Er waren zo’n 60 kites en tus-
sen de 10 en 20 surfboards ont-
vreemd met een totale waarde 
van vele duizenden euro’s. Bij de 
vloedlijn werden nog enkele ge-
stolen goederen teruggevonden. 

Rond het middaguur troffen ge-
dupeerde leden van de vereni-
ging op een parkeerplaats in de 
omgeving een gestolen camper 
aan waarin een groot deel van 
de buit lag. De camper bleek de-
fect. De forensische opsporings-
dienst van de politie heeft de 
camper onderzocht op sporen. 
Onduidelijk is of de gehele buit 
terug is, er moet nog een inven-
tarisatie plaatsvinden. 
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Elf prijsduiven voor Cees

Castricum - De vierde jongedui-
venvlucht werd vervlogen vanuit 
het Belgische Nijvel (220 km). 
De snelheid was ruim 85 km per 
uur. Winnaar werd Cees de Wildt 
die zijn duiven aan een touwtje 

De ANWB wandeldag
Castricum - Op zondag 13 sep-
tember is de ANWB wandeldag.  
Op deze dag kunnen wandellief-
hebbers in twaalf provincies ge-
nieten van prachtige wandelrou-
tes. De routes variëren van vijf, 
tien of vijftien kilometer en gaan 
door de natuur en langs plekken 
zoals musea en parken. 
Bij de start en finish is op de-
ze dag een uitgebreid program-
ma vol activiteiten voor jong en 
oud. Wie onderweg moe wordt, 
schuift gewoon aan bij een van 

Vissers trotseren slecht weer
Limmen - Er is weer flink gehen-
geld de afgelopen tijd. Zo had de 
55+club afgelopen woensdag de 
laatste witwedstrijd aan het Stet. 
De winnaars waren: 1. Kees Le-
vering 45 stuks, 2. Jan Walta 39 
stuks en 3. Tinus Veldt 20 stuks.

De zondag ervoor hield HSV Lim-
men een witviswedstrijd aan het 
Noordhollands kanaal bij Koe-
dijk. Het weer was deze ochtend 
erbarmelijk slecht. Onophoude-
lijk regen en een aanwakkeren-

de wind moesten de hengelaars 
trotseren. Samen met een diepte 
van bijna 4 meter en een flinke 
stroming zorgde dit voor moeilij-
ke omstandigheden. Na drie uur 
bleken de meesten toch redelijk 
geslaagd in hun missie. Er was 
echter een uitschieter, Rob Jak, 
die bovendien ‘slechts’ in de B-
klasse vist, wist een flinke hoe-
veelheid brasems te landen met 
een gezamenlijk gewicht van 17,4 
kilo. 
De overige B-winnaars: 2. Her-

kreeg, elf prijsduiven voor Cees 
waarachtig een mooie prestatie.
De winnende duif, de NL09-
1059170 zorgde voor de bloe-
men en Cees had ook het ge-
noegen om de kweker van deze 
duif, Sjaak de Graaf, te belonen 
met de dobbelduif.
Ook verrassend goed presteer-
de Gerhard Tromp op de tweede 
plek en Anton Tromp op de der-
de plek kregen de duiven snel 
achter elkaar.
Bij Jaap Kaandorp zijn duiven 
komt ook de benodigde vlieg-
vorm terug, gezien de vierde 
plaats.
De vijfde duif was van Arie Ha-
geman nipt voor de combinatie 
de Graaf.

Castricum - Le Champion orga-
niseert op zaterdag 1 augustus 
een fietstocht door het Noord-
Hollands duingebied. 
Er zijn drie afstanden: 30, 50 en 

Fietstocht door het duingebied

Van Kruchten breekt door
Castricum - Voor veel atletiek-
kenners stond hij te boek als een 
talentvol atleet. Niet voor niets 
behaalde hij in de jaren 2004 – 
2006 zes nationale junioren hor-
detitels, liep hij Nederlandse ju-
nioren indoor records op de 50 
en 60 meter horden in 2006 en 
werd hij 9e op de 110 meter hor-
den het Wereld Junioren Kampi-
oenschap in 2006 in Beijing. 

Daarna werd het twee jaar stil 
rondom de Castricumse horde-
loper van Phanos. Blessures ble-
ven hem achtervolgen in 2007 
en 2008 en ook een verblijf van 
een jaar aan de Eastern Kentuc-
ky University in Amerika werd 
geen sportief succes. Een lan-
ge weg terug begon in de zomer 

van 2008 en die terugweg werd 
nog onderbroken door een ern-
stige hamstringblessure in janu-
ari 2009.

Erg langzaam kwam Mike van 
Kruchten dit jaar in vorm en hij 
probeerde nog diverse keren in 
juni te voldoen aan de limiet van 
14.00 seconden op de 110 mh 
voor het Europees Kampioen-
schap voor neo-senioren (on-
der de 23 jaar). Hij kwam diverse 
keren erg dicht bij die limiet met 
twee keer 14.04 seconden en 
14.06 seconden, maar het lukte 
steeds net niet om onder die ver-
eiste 14 seconden te duiken.
Afgelopen weekend klopte al-
les in een keer precies. Tijdens 
de befaamde nacht van de Atle-

Butter sneller dan ooit tijdens 
de KBC Nacht van de Atletiek
Castricum - Tijdens de jaarlijk-
se KBC Nacht van de Atletiek in 
het Belgische Heusden-Zolder 
heeft Michel Butter zijn persoon-
lijk record op de 5.000 meter ver-
der aangescherpt. De atleet van 
AV Castricum liet de klokken stil-
staan na 13.37.33 minuten. Met 
deze prestatie zette Butter de 
beste Nederlandse jaarpresta-
tie op deze afstand neer. De tijd 
was ook een verbetering van het 
clubrecord van AV Castricum op 
deze afstand. 

Behalve Michel Butter deden 
in Heusden-Zolder ook ande-
re atleten van AV Castricum van 
zich spreken. Met zijn tijd van 
13.43.80 evenaarde Martin Lau-

ret zijn beste tijd ooit op de 5.000 
meter. Ook Christian de Lie was 
sneller dan ooit en scherpte met 
zijn eindtijd van 14.26.31 minu-
ten zijn persoonlijk record op de 
5.000 meter met meer dan elf se-
conden aan. 

A-junior Wesley Pauel passeer-
de de meet na 14.41.82 minuten, 
wat een verbetering van zijn ei-
gen clubrecord met maar liefst 
tien seconden betekende. 
Niels Verwer had gekozen voor 
de 1.500 meter. Met 3.55.85 no-
teerde hij een prima resultaat. 
Met 2.13.35 minuten op de 800 
meter zette ook Diana Spaarga-
ren een redelijk resultaat in de 
boeken. 

Clubrecord voor Wesley Pauel (foto: Karel Delvoye).

de horeca- of rustpunten die 
langs de routes liggen.
Om mee te wandelen kunnen 
wandelaars zich van tevoren 
aanmelden via anwb.nl/wandel-
dag. Hier staan ook van alle lo-
caties de exacte adres- en route-
gegevens en verdere informatie. 
Meedoen is gratis voor ANWB- 
en KNBLO-NL-leden. 

De startlocatie in Castricum is 
Kennemerduincamping Gevers-
duin.

tiek in het Belgische Heusden-
Zolder trof Mike ideale condi-
ties. Met 13.75 seconden pak-
te hij niet alleen een uitstekende 
tweede plaats in een sterk deel-
nemersveld, maar verbeterde hij 
ook zijn persoonlijk record met 
een ongekende marge van 0.29 
seconden. Dit is de vijfde tijd ooit 
door een Nederlander gelopen 
en alleen topper Gregory Sedoc 
was dit jaar een snellere Neder-
lander. 

Mike van Kruchten staat met 
deze prestatie nu zelfs negen-
de op de huidige Europese sei-
zoens ranglijst. Hiermee stelt hij 
zich ook duidelijk kandidaat voor 
een plaats op het podium bij de 
Nederlandse atletiek kampioen-
schappen die op 1 en 2 augustus 
gehouden worden in het Olym-
pisch Stadion in Amsterdam.

VV Limmen start met thuisduel
Limmen - Net als de mannen 1 
starten de vrouwen van VV Lim-
men het seizoen 2009-2010 met 
een thuiswedstrijd. De dames 
beginnen op zondag 6 septem-
ber tegen Purmerend (aanvang 

14.00 uur). Een week later wordt 
er uit tegen Olympia Haarlem (fu-
sieclub voortgekomen uit TYBB 
en DCO) gespeeld. De laatste 
wedstrijd voor de winterstop is 
op zondag 20 december tegen 

Roda ‘46. Op 25 oktober moet 
VV Limmen waarschijnlijk voor 
de KNVB beker spelen. De vrou-
wen van VV Limmen waren afge-
lopen seizoen redelijk succesvol, 
en insiders binnen de club ver-
wachten dat de talentvolle selec-
tie dit seizoen nog sterker voor 
de dag kan komen. 

Ook Nico de Graaf en Cor Spren-
keling zagen hun duiven terug in 
de top van het klassement.
Verder in de prijzen duiven van 
de combinatie Rijkom/Sentveld, 
Piet Verduin en Jan Molenaar.
Bert Bark completeerde de lijst 
van prijsvliegende duiven.
De tweede groep duiven werd  
gelost in het Franse plaatsje 
Chateauroux, afstand 672 kilo-
meter vanaf Castricum.
De snelheid kwam deze week uit 
op bijna 90 km per uur.

Overwinnaar werd Gerhard 
Tromp voor Arie Hageman. De 
derde duif behoorde toe aan 
Cees de Wildt gevolgd door de 
duif van de combinatie de Graaf.
Ook John Hardebol en Cor 
Schermer pakten hun prijsdui-
ven mee.

man Scholten 4600 gram, 3. Piet 
Pepping 400 gram. A-klasse 1. 
Jan Walta 5250 gram, 2. Mar-
cel Acquoy 3300 gram, .3 Ge-
orge v.d. Linden 3050 gram. Co 
Duijnmeijer liet vlak voor de we-
ging een brasem wegglippen. Dit 
kostte hem zeker een top drie 
notering en zo belandde hij met 
2675 gram op de vijfde plaats.

Zondag 26 juli wordt de achtste 
witviswedstrijd gehouden aan 
het Stet. Deelnemers dienen zich 
voor deze wedstrijd op te geven 
bij Peter van der Heijdt.

100 km. De routes zijn volledig 
uitgepijld.  
De start is van 9.00 tot 13.00 uur 
vanaf Johanna’s Hof, Johannis-
weg 31 in Castricum. 

De sluiting van de eindcontro-
le is 16.00 uur. De inschrijfkos-
ten bedragen voor de 30 en 50 
kilometer 1,50 euro en 1,50 eu-
ro voor toegang duingebied en 
voor de 100 kilometer 2,00 eu-
ro en 1,50 euro voor de toegang 
van het duingebied.
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Uitgeest - Op 18 juli werd de 
laatste vlucht van de Dagfond 
gehouden. De oude duiven van 
de Vliegende Vleugels vlogen 
vanuit Chateauroux met een af-
stand van 670 km, 

Met goed weer vanaf de los-
plaats werd het een snelle 
vlucht, ondanks de vele buien 
die ze onderweg moesten trot-
seren. De eerste duif van de win-
naar R. van Bohemen kwam met 
een snelheid van 1473,186 meter, 
ruim 88 km per uur. 

De jonge duiven vlogen een week 
eerder vanuit Strombeek met 
een afstand van 185 km. .  Win-
naar in vereniging, werd de Ri-
nus van Bohemen uit Akersloot, 
tweede Kerssens-Krom en derde 
Gerard Twaalfhoven.

De Vliegende 
Vleugels 

Zondag 26 juli
Stoomtrein rijdt weer
Regio - De vereniging Corus 
Stoom IJmuiden heeft voor zon-
dag weer een rit over het terrein 
van Corus op het programma 
staan. Onderweg wordt gestopt, 
zodat de locomotief water in kan 
nemen en de bezoekers foto’s 
kunnen maken. In de stoomtrein 
is koffie en frisdrank verkrijgbaar 
en er zijn toiletten aan boord. De 
ritprijs is 5 euro voor volwassen 
en 3 euro voor kinderen tot en 
met 12 jaar. 
Kaartjes zijn vanaf 09.30 uur 
te koop bij station Velserbosch 
waar de stoomtrein om 10.45 
uur ook vertrekt. De rit duurt tot 
12.15 uur. Kaartjes zijn ook te re-
serveren via tel. 06-121 05 962.

Station Velserbosch is als volgt 
te vinden. Wenckebachstraat in 
Velsen-Noord uitrijden tot aan 
het hoofdkantoor van Corus. 

Voor het afgesloten hek linksaf 
richting Staalhaven. Daar is een 
parkeerplaats. Borden verwijzen 
hiervandaan naar het station. 

Bruidsparen tanken 
zaterdag gratis bij Shell
Heemskerk - Op zaterdag 25 
juli kunnen bruidsparen tussen 
12.00 en 13.30 uur gratis tanken 
bij het Shell benzinestation aan 
de Communicatieweg in Heems-
kerk. 
Voor iedereen gekleed als bruid 
of bruidegom gaat anderhalf uur 
lang kosteloos de pomp open. 

De actie ‘Typetje Tanken’ is on-
derdeel van de Shell Gratis Li-
ter Weken en biedt automobi-
listen vijf weekenden de moge-
lijkheid om gratis te tanken, mits 
gekleed als voorgeschreven ty-
petje. Naast bruidsparen passe-
ren o.a. ook zusters, kabouters 
en skileraren de revue. 

Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562
Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579

Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342
Putter’s Specialiteiten Bakkerij

Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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SPIJSBROOD 
*groot* van  8,95 nu  8, - -  !!
SPIJSBROOD 
*klein* van  5,95 nu  5, 50 !!
**veRkRIJgBaaR In De Smaken: amanDel, kaneel en lemOn !!**

6 luxe BOllen
*2 bruin - 2 wit - 2 krenten*  2, 50 !!
BROODJe van De maanD:
ZOmeRSTOl yoghurtvulling  4, 95 !!

** internet: www.bakkerijputter.nl **

Drugsonderzoek leidt 
tot zes aanhoudingen 
Regio - De politie IJmond-Noord 
is na overleg met de Officier van 
Justitie begin mei een onderzoek 
gestart gericht op drugs. Aanlei-
ding voor het onderzoek waren 
diverse signalen van buurtbe-
woners en vanuit de gemeente-
raad dat er met grote regelmaat 
in harddrugs gedeald zou wor-
den in Beverwijk en Heemskerk. 
Een tiental rechercheurs was be-
trokken bij het onderzoek, diver-
se opsporingsmethoden werden 
toegepast.

In de tweede week van juli zijn 
er in vier woningen huiszoekin-
gen verricht, aan de Paasdal in 
Wijk aan Zee, de Alkmaarse-
weg in Beverwijk, de Van Meurs-

straat in Heemskerk en de Indu-
striestraat in IJmuiden. In totaal 
zijn zes mannen aangehouden 
in de leeftijd van 20 tot 35 jaar, 
twee daarvan waren afkomstig 
uit Portugal en vier woonachtig 
in Beverwijk. 
Vijf van de verdachten zijn voor-
geleid voor de rechter commis-
saris, die ze in bewaring heeft 
gesteld. Eén van de verdachten 
is overgedragen aan de vreem-
delingenpolitie. Bij de zoekingen 
werd een grote hoeveelheid aan 
harddrugs en geld aangetrof-
fen. Dit is in beslag genomen. De 
politie verwacht in de komende 
tijd nog meer verdachten aan te 
kunnen houden in verband met 
dit onderzoek.

Zomeren in 
Mill House
Uitgeest - Bij Mill House wor-
den deze zomer weer diverse ac-
tiviteiten georganiseerd. Het is 
mogelijk om zich op te geven tot 
drie dagen voor elke activiteit. 
Behalve het film kijken, dat kan 
ook op het laatste moment. De 
activiteiten zijn bedoeld voor kin-
deren van acht jaar en ouder. 
Dinsdag 21 juli, 13.30 uur: Gratis 
film kijken in Mill House en een 
ijsje toe. Vrijdag 24 juli: Uur bow-
len en patat en ijs eten in Bob’s 
Party Palace Uitgeest van 16.45 
tot ongeveer 19.00 uur. Kosten: 
2,00 euro. Woensdag 29 juli: La-
sergamen met eten in Kartworld, 
Maatlat 2, Limmen. Om 16.15 uur 
aanwezig zijn. Om ongeveer om 
18.15 uur is deze activiteit afge-
lopen. Kosten: 2,00 uur.
Vrijdag 31 juli: Kettingen maken
in Mill House. van 11.00 tot 
12.30/13.00 uur. Kosten: 2,00 
uur. Woensdag 5 augustus: Zo-
mertaartje maken van 13.00 tot 
14.30/15.00 uur. Kosten: 2,00 eu-
ro. Om zich aan te melden bel-
len of mailen naar 06-13421719 
of jongerenwerk@jonguitgeest.
nl. Vermeld bij inschrijven naam, 
adres, leeftijd, telefoonnummer 
en e-mailadres. 

Uitgeest - Maandagmorgen is 
een motorrijder onderuitgegaan 
in de bocht van de oprit naar de 
A9 richting Beverwijk. Hij kwam 
ten val, vermoedelijk door de 
aanwezigheid van olie op het 
wegdek. Zijn verwondingen le-
ken mee te vallen, maar hij werd 
toch overgebracht naar het zie-
kenhuis voor een nader onder-
zoek. Een gedeelte van de weg 
werd vervolgens afgezet om het 
wegdek schoon te kunnen ma-
ken. 
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Geen uitGeester
courant ontvanGen?

Deze krant kan afgehaald worden op 
onderstaande adressen:

Vrolijk, Lagendijk 7
Sportplan, Populierenlaan 45a

Boekhandel Schuyt, Middelweg 139
Dekamarkt, Middelweg 80

Gemeentehuis, Middelweg 28 
Deen, Anna van Renesseplein 1

Duizend euro voor het 
onderwijs in Costa Rica
Uitgeest - De kringloopwinkel 
Heemskerk heeft duizend eu-
ro geschonken aan, de van oor-
sprong uit Uitgeest afkomstige, 
Nancy Brantjes. 
Zij zet zich in voor de armen van 
Centraal Costa Rica. Het bedrag 

dat werd geschonken door de 
kringloopwinkel is bedoeld voor 
de ondersteuning van onderwijs-
projecten in Costa Rica. Het was 
de tweede keer dat Nancy geld 
mocht ontvangen van de kring-
loopwinkel voor het goede doel 

Geen trein maar bus
Regio - Op dit moment wordt de  
Velserspoortunnel volledig ver-
nieuwd. Hierdoor is tot en met 9 
augustus geen treinverkeer mo-
gelijk tussen Beverwijk en Drie-
huis. Passagiers worden tijdelijk 
vervoerd met een bus van Con-
nexxion.  (foto: Friso Huizinga).

Appel-
enveloppen

1,20

5 voor 5,=

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253
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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.

Kijk op Uitgeest
Spiegels
In het gemeentehuis heb ik een 
fijne werkkamer. Het is in het oude 
gedeelte op de eerste verdieping. 

Ik kijk vanuit mijn raam zo op de 
Middelweg. En als het zonnetje 
niet op de ramen staat, dan pro-
beer ik de lamellen altijd helemaal 
opzij te schuiven. Ik werk er niet 
alleen fijn achter mijn bureau, 
maar ik gebruik de kamer ook voor 
besprekingen en op dinsdag hou-
den we er de collegevergadering. 
En als ik buitenshuis ben, wordt 
mijn kamer ook wel door de wet-
houders gebruikt voor overleg met 
bezoekers.

Meteen bij mijn aantreden was ik in 
mijn sas met deze burgemeesters-
kamer. ‘Niks meer aan veranderen’, 
dacht ik. Er zijn namelijk collega-
burgemeesters die meteen de hele 
boel voor veel geld laten restylen. 
Van mij hoeft die poespas niet. Er 
was echter wel een bijzonderheid 
aan mijn nieuwe werkplek. De 
achterwand hing vol met spiegels. 
Beetje excentriek, maar ach dacht 
ik, dan kan ik regelmatig checken 
of mijn haar nog goed zit. 

Daar dacht wethouder Piet Linnartz 
echter geheel anders over. ‘Wan-
neer gaan we eens wat doen aan 
die kapperszaak van je?’ vroeg hij 
telkens opnieuw. En gelijk had hij, 
het was inderdaad een raar gezicht 
al die spiegels en het werd hoog 
tijd dat ze weg werden gehaald. Ik 
ging een week met vakantie en in 

die tijd zou alles worden geregeld. 
En jawel, bij terugkomst: geen 
spiegels meer. Wel een beetje kaal, 
maar een plant kan dan wonderen 
doen. En nu ben ik nog gelukkiger 
met mijn kamer.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
burgemeester@uitgeest.nl

Begeleid zelfstandig wonen
Nog tot half augustus kunnen belangstellenden zich melden voor 
een project voor Begeleid Zelfstandig Wonen voor Jongeren op 
het terrein van het voormalige dienstencentrum aan de Dokter 
Brugmanstraat. De initiatiefnemers zijn ouders van jongeren. Zij 
hebben overleg gevoerd met wethouder J. Chr. van der Hoek van 
de gemeente Uitgeest en met de heer D. Tromp, directeur van Ken-
nemer Wonen. De woningcorporatie ontwikkelt bouwplannen voor 
deze locatie.

Kennemer Wonen en de gemeente heb-
ben toegezegd als onderdeel van het 
nieuw te bouwen complex maximaal 
tien appartementen voor Begeleid 
Zelfstandig Wonen te willen bestem-
men. Volgens afspraak wordt eerst 
nagegaan of hiervoor in Uitgeest be-
langstelling bestaat. Acht Uitgeesters 
en drie kandidaten van buiten de ge-
meente hebben zich al gemeld op te-
lefoonnummer 0251 - 31 16 56.  Het 

project Begeleid Zelfstandig Wonen is 
bedoeld voor jonge mensen tussen 
de 20 en 40 jaar die met een beetje 
ondersteuning zelfstandig kunnen 
leven. Het gaat om mensen met een 
lichte verstandelijke beperking of een 
aan autisme verwante stoornis. Ook 
kan het gaan om normaal begaafde 
mensen die emotioneel kwetsbaar 
zijn en veel moeite hebben met het 
leggen van contacten.

Burgerlijke stand
GEREGISTREERD
PARTNERSCHAP
F.A.M. Snel en J. Zam

OVERLEDEN
L. Vrouwe-Acquoij, 89 jaar
N.M. Rodenburg, 73 jaar

Fietstunnel niet voor auto’s
Bij herstelwerk aan de roosters van een goot in fietstunnel De 
Zien is gebleken dat de schade onder meer is ontstaan doordat 
ook auto’s gebruikmaken van de tunnel. Bij de constructie van de 
tunnel en de keuze van de materialen voor het fietspad is uiter-
aard geen rekening gehouden met zwaar verkeer.

Automobilisten die het inrijdverbod 
aan hun laars lappen, moeten er 
rekening mee houden dat zij tegen 
een forse boete aanlopen als de po-
litie de overtreding constateert.

De tunnel is overigens ook taboe 
voor bromfietsers en scooters. Op 
donderdag 16 juli heeft de politie 
een aantal overtreders van deze re-
gel bekeurd.

Centraal Loket dicht
Het Centraal Loket aan de Ho-
geweg is wegens onvoorziene 
omstandigheden gesloten tot 
maandag 3 augustus. Voor 
spoedeisende zaken is het loket 
telefonisch bereikbaar van maan-
dag tot en met donderdag van 
09.00 uur tot 13.00 uur op num-
mer 0251 - 36 11 45.

Bericht uit B&W 
van 21 juli
Burgemeester en wethouder verga-
deren elke dinsdag. Hieronder een 
van de onderwerpen waarover deze 
week een besluit is genomen:

- Afhandelen verwijderde fietsen. 
Fietsen die bij het NS-station en van 
andere plaatsen verwijderd zijn om-
dat ze hinderlijk gestald stonden 
waar dat verboden is, worden op-
geslagen op de gemeentewerf aan 
de Molenwerf. Eigenaars kunnen 
ze daar tegen betaling van 45 euro 
(uitsluitend met pin!) weer afhalen. 
Dat tarief dekt de kosten van verwij-
dering en opslag. Het college gaat 
ervan uit dat van dit bedrag een pre-
ventieve werking zal uitgaan.

Bruggen zijn er klaar voor
De onderhoudswerkzaamheden aan 
de vier bruggen in de Geesterweg 
inclusief delen van het wegdek zijn 
afgerond. Op enige schilderwerk-
zaamheden na zijn de kunstwerken 

weer in staat om gedurende jaren 
probleemloos de stroom van snel-
verkeer, bromfietsers en fietsers te 
verwerken over deze drukke door-
gaande route.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
ONtvANGEN BOuwAANvRAGEN
BR 2009-044  wethouder twaalfhovenstraat 12 
	 	 Vergroten duivenhok
BL 2009-046 Spoorlaan 29 
	 	 Bouwen dakkapel en wijzigen gevel
BL 2009-047 Geesterweg 101 
	 	 Bouwen dakkapel

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden
verleend.

AfGEGEvEN BOuwvERGuNNINGEN
Verzenddatum
21-07-2009 De Hoop 3 
	 	 Uitbreiden basisschool 	 	 	
20-07-2009  weegbree 10 
	 	 Uitbreiden woning
21-07-2009 Middelweg 17 
	 	 Legaliseren reclame-uiting

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven vergunningen 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, vERZOEKEN OM vRIJStELLING
Met ingang van vrijdag 24 juli 2009 ligt in verband met een voorge-
nomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 4 lid 2
onder m van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende twee weken bij
de afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2009-025 Molenwerf 5
Uitbreiden bedrijfspand

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

vERGADERING wELStANDScOMMISSIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 27 juli een aantal
bouwplannen voor de gemeenten Heemskerk, Bergen, Castricum en
Uitgeest. De vergadering begint om 14.00 uur. Belangstellenden kun-
nen de vergadering bijwonen in het tijdelijke onderkomen van de ge-
meente Castricum aan de Duinenbosch 3, ingang Zeeweg, 1901 NT
Castricum. De agenda van de bouwplannen van de gemeente Uitgeest
kan vanaf donderdag 23 juli worden ingezien bij de balie van Publieks-
zaken in het gemeentehuis van Uitgeest. Telefonisch kan informatie
worden ingewonnen bij mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

Kano-opstapplaats gereed 
De Lagendijk is sinds vorige week een opstapplaats voor kano’s rijker. Bij
het parkeerterrein tegenover jachthaven Zaandnoordijk heeft de gemeente
een voorziening gecreëerd waar pleziervaarders hun kano te water kunnen
laten. De nieuwe opstapplaats is openbaar en voor iedereen toegankelijk.
De aanleg werd mede mogelijk door een subsidie van IJmond Veelzijdig.

Geen krant ontvangen?
Bel: 0251-674433

bezorgers + VAKANTIe-
bezorgers geVrAAgd

voor de Castricummer en de Uitgeester Courant! Voor info:

Tel. 0251 - 674 433
E-mail: info@verspreidnet.nl
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