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Erfgoed Uitgeest in HollandRoute
Uitgeest - Fort aan den Ham, 
Fort bij Krommeniedijk en In-
dustrieel Erfgoedpark De Hoop 
zijn opgenomen in De Holland-
Route die begin juli officieel is 
geopend door de commissaris 

Tweede fase herinrichting 
sportvelden FC Uitgeest
Uitgeest - Er is al heel wat ge-
beurd op sportpark De Koog 
sinds de herinrichting van start 
is gegaan. Wat eerst groen was 
is nu een enorme zandpartij van-
wege de onderhouds- en reno-
vatiewerkzaamheden van al-
le velden. Een nieuwe draine-
ring maar ook een complete be-
regeningsinstallatie is aangelegd 
en het straatwerk rondom het A-
veld is bijna gerealiseerd.
Ton van Egmond vertelt: “Dit 
is nodig om er een nieuwe ge-
galvaniseerde afrastering op te 
plaatsen. De afrastering zal wat 
hoger zijn dan wij gewend wa-
ren. Het scorebord is ook weer 
geplaatst, het heeft een nieuwe 
plek gekregen sinds het ICGT. 
Dit bord is door vrijwilligers com-
pleet gerenoveerd en weer op-
gebouwd.” Begin juli is het veld 
ingezaaid. “Nu maar hopen dat 
er op 1 oktober een fantasti-
sche grasmat ligt. Voor tekort re-
gen hoeven we niet bang meer 
te zijn, want de nieuwe installatie 
gaat zijn werk doen. Gelijktijdig 
is ook het E-veld naast de sport-
hal onder handen genomen. De-
ze is opgeschoven richting Pro-

van de Koningin in Noord-Hol-
land. De HollandRoute is aange-
legd om toeristen in Amsterdam 
beter over de regio te versprei-
den. Toeristen moeten zo ervaren 
dat er buiten de stad Amsterdam 

ook diverse bezienswaardighe-
den zijn. Er zijn routes ontwik-
keld voor de auto, de fiets, wan-
delen of met de boot. 
Duidelijke bewegwijzering langs 
de route brengt toeristen en re-
creanten langs een gevarieerd 
aanbod aan erfgoedattracties 
zoals historische molens, gema-
len, handelsbeurzen, oude fa-
brieken, vervoersmusea, for-
ten en historische musea. Foto: 
Fort aan den Ham waar zondag 
een open dag is. Zie voor meer 
hierover informatie elders in de-
ze krant.  

Nederlands kampioen 60+ 
Uitgeest - Begin juli is Gerard 
Albrink (63) Nederlands kam-
pioen geworden bij de 60+. De 
Uitgeester wielrenner, die rijdt 
bij wielervereniging  BRC Ken-
nemerland, was in Volendam ie-
dereen te snel af in de finale. 
Gerard is op 30-jarige leeftijd 
begonnen met fietsen, omdat hij 

zich realiseerde dat hij meer li-
chaamsbeweging nodig had. 
In het dagelijkse leven is hij rij-
schoolhouder en muzikant. 

Eerder werd hij tweede en derde 
bij de Nederlandse kampioen-
schappen en eerste bij de Ron-
de van Luxemburg.

Nieuwe openingstijden bibliotheek
Uitgeest – Vanaf 15 augustus 
wijzigen de openingstijden van 
de bibliotheek. De nieuwe ope-
ningstijden zijn: maandag 13.30-
20.30 uur, dinsdag tot en met 

vrijdag 13.30-18.00 uur en zater-
dag 11.00-15.00 uur. In verband 
met de zomervakantie is de bibli-
otheek gesloten van maandag 1 
tot en met zaterdag 13 augustus. 

vinciale weg. Ook daar is een 
nieuwe drainering en een bere-
geningsinstallatie aangelegd. 
De wal langs de Provinciale weg 
is ook gerealiseerd. Daar komt 
een geluidsscherm op  met be-
groeiing zodat het een mooi 
groen geheel wordt.
Ook de voorbereidingen voor 
de kunstgrasvelden zijn in volle 
gang. De velden zijn al gedraaid 
richting Provinciale weg. Er is 
begonnen graafwerkzaamheden 
en het draineren. “Zo gauw de 
drainering er in zit, komt er spe-
ciaal zand overheen. Dit geldt als 
de eerste opbouw voor onder 
het kunstgrasveld. De aannemer 
is ook begonnen met  de con-
touren van een ‘greenwall’. Die 
komt te liggen van het clubhuis 
van  korfbalvereniging Stormvo-
gels tot aan de kleedkamers van 
FC Uitgeest. Op deze greenwall 
komt een geluidscherm van to-
taal 4.50 meter hoog. Dit dient 
tevens als afscheiding tussen 
het sportpark en de nog nieuw 
te bouwen woningen. De werk-
zaamheden gaan gewoon door 
in de zomervakantie.”  Foto: Lu-
cas Hazes/MGK Media.
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Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Lim-
men dagelijks vanaf 17.00 uur 
en in het weekend tel. 072-
5180618. 
Campinggasten worden ver-

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.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227.
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op 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.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

zocht zich voor medische hulp te wenden tot de huisartsenpraktijk Leem-
huis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dage-
lijks spreekuur op de grote campings. 
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Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

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

aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

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

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
17.125
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.850

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Vermist:
Poelenburgplantsoen Heems-
kerk: lichtbruine kleine hond, 
reu, witte kraag en borst, wit 
aan de pootjes, hangoren, krul-
haar, gechipt, circa 8 jaar, Han-
nes. Het is een angstig hondje, 
gauw in paniek. Hinkt met ach-
terpoot. Weer gesignaleerd in 
Alkmaar. Kerklaan Akersloot: cy-
perse gecastreerde kater, klein 
wit plekje op keel, glanzende 
vacht, gechipt, zes jaar, Bram. 
Van Speykkade Castricum: rode 
gecastreerde kater, klein wit bef-
je, voor witte sokjes, gechipt, 2 
jaar, Pepper.

Gevonden:
Meester Nijssenstraat Castri-

cum: mager rood katje. Tulpen-
veld Castricum; gele kanarie. 
Sluisbuurt Uitgeest: cyperse on-
gecastreerde kater, wit rond de 
neus, witte borst en poten, wit-
te vlek op rug. Omgeving Kijk Uit 
Castricum: cypers/witte onge-
castreerde kater, hoog op de po-
ten. Breedeweg Castricum: cy-
perse kat met veel wit en cypers 
katje (klein van stuk).

Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.

Inlichtingen Ria Dol, tel. 0251- 
658504. 

Nieuwe cd D.R.I.E. online
Castricum - De nieuwe cd Tus-
senstap van D.R.I.E. staat nu on-
line en is gratis te downloaden. 
De mannen achter de hiphop-
formatie zijn 2B de Geest en dhr 
Poez. Zondag staan ze live op 
het podium van Uit Je Bak sa-

men met Bassa Klanka rond 
17.00 uur. Het is het derde album 
van D.R.I.E. die eerder Nummers 
en De Ruimte In uit hebben ge-
bracht. Luisteren of downloaden 
kan via http://drie.bandcamp.
com/album/tussenstap.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
13-07-2011: Mees Jean-Marie, 
zoon van B.E. Verkaart en S.C.V. 
Bakker, geboren te Alkmaar. 
16-07-2011: Duuk Geert, zoon 
van M.H. Snijders en M.C. de 
Vlieger, geboren te Alkmaar.
 
Wonende te Bakkum:
18-07-2011: Lize Jalou, dochter 
van W.H. Twisk en van der Hart, 
M., geboren te Bakkum.
 
Wonende te Akersloot:
16-07-2011: Katelyn Johanna, 
dochter van J.L. Hoogewerf en S. 
Singh, geboren te Alkmaar. 19-
07-2011: Marcin Janusz, zoon 
van J.A. Frakstein en E.S. Frak-
stein, geboren te Beverwijk.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
13-07-2011: Aay, Robbie en Ble-
ijendaal, Marion M.J., beiden 
wonende te Castricum. 15-07-
2011: van der Wateren, Gijs en 
Wessing, Claudia D., beiden wo-
nende te Heerhugowaard. 15-
07-2011: van Vliet, Henk J. en 

van der Jagt, Margje M.M., bei-
den wonende te Amsterdam. 15-
07-2011: Stam, Rudolphus J. en 
Groen, Geertruida E., beiden wo-
nende te Uitgeest. 19-07-2011: 
Korf, Paulus D. en Overmeer, 
Janneke M.G., beiden wonende 
te Castricum. 20-07-2011: Stee-
man, Martinus N.J. en Kalsbeek 
L., beide wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
15-07-2011: Vreenegoor, Anna 
M.E., oud 65 jaar, overleden te 
Bakkum.

Wonende te Limmen:
19-07-2011: Groot, Johanna E., 
oud 98 jaar, overleden te Lim-
men, gehuwd geweest met A.J. 
Koot.
 
Wonende te Castricum:
18-07-2011: Kuitems, Nicolaas, 
oud 92 jaar, overleden te Castri-
cum, gehuwd geweest met A.J. 
Zweers. 18-07-2011: Lunstroo, 
Henk, oud 75 jaar, overleden te 
Castricum, gehuwd met M.M.J. 
Lindeboom.

Scooter en twee fietsen in brand
Castricum - Op de Dorpsstraat 
stonden maandagochtend rond 
1.45 uur een scooter en twee 
fietsen in brand. Een beveili-

ger zag twee jongens wegren-
nen. De scooter zou als eerste in 
brand hebben gestaan en over-
geslagen zijn naar de fietsen.

Tips voor de redactie kunt u mailen naar
 info@castricummer.nl
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Gratis toegang bij Klaver Vier 

Dubbelexpositie met 
realisme en keramiek 
Castricum - Hetty Zonneveld 
uit Heemskerk en Ada Baars uit 
Limmen exposeren bij Klaver 
Vier op de Dorpsstraat 45. 
Hetty schildert realistisch, Ada 
maakt potten en voorwerpen van 
keramiek. Bovendien biedt zij 
creatieve rouwverwerking in de 
vorm van workshops. Meer in-
formatie is te vinden bij Klaver 
Vier. De expositie is gratis te be-
zoeken. 

Swingen op het strand 
Bakkum - Vrijdag 29 juli vindt 
de derde ‘Friday Night Live’ 
plaats bij strandpaviljoen Bad 
Noord. Op een podium staan 
muzikanten van de formatie Bob 
en de Blueband én Bluesix. Het 
repertoire bestaat uit swingende 
covers van de jaren zestig tot he-

den met een hoog meezingge-
halte. De band bestaat dit keer 
uit Bob Maarse zang, Sjoerd Balk 
gitaar, Danny Bakkum bas, Bert 
Baars saxofoon en Jan Stob-
be drums. De toegang is gratis 
en het optreden begint om 21.30 
uur.

Wat doen die tenten 
toch op het strand?
Bakkum - Sinds 2004 zet Bak-
kummer Cees de Groot een 
Mongoolse tent op het strand, 
een ger genaamd. Het eer-
ste jaar om vanuit de tent 2004 
meter aan cirkels te schrijven 
in het zand tussen Castricum 
en Heemskerk, met een knip-
oog naar de Olympische Spe-
len. “Een heus experiment dat 
nu wordt gezien als een intentie-
experiment, naar het boek van 
Lyne McTaggart”, vertelt Cees. 
In het boek, het Intentie Experi-

ment, met als ondertiteling ‘Kun-
nen gedachten de wereld veran-
deren?’, wordt ingegaan op de 
vraag of gedachten en itenties 
een tastbare energie zijn en ge-
beurtenissen kunnen beïnvloe-
den.
Cees vervolgt: “Latere jaren 
kwam de ger telkens terug met 
het gezin van Jeroen Heindijk uit 
Zeist dat zich leende voor het ex-
periment. Dit jaar wordt het pro-
ject uitgevoerd met drie Mon-
goolse tenten. Het is voor ieder-

een mogelijk om in een ger te 
slapen. Kom daarvoor naar het 
strand en maak een afspraak ter 
plaatse.”
Een tent biedt onderdak aan zo’n 
vijftien mensen en het is de be-
doeling dat iedereen iets mee-
neemt om de gezelligheid te ver-
hogen. De tenten staan er tot 4 
augustus.

Nieuwe datum voor kijk-
dag bij ’t Dierenduintje
Castricum - De kijkdag bij ’t 
Dierenduintje is uitgesteld van-
wege het slechte weer. Er is een 
nieuwe datum geprikt. Op zater-
dag 30 juli is iedereen welkom 
van 11.00 tot 16.00 uur. Bezoe-
kers kunnen tussen de dieren 
rondlopen en er zijn diverse in-
formatiestands. 
Kids for Animals en Dierenbe-
scherming schminken kinderen, 
er is een imker uit Stroet, Son-
ja’s met sieraden en schoenen, 
een kraam van Staals Specials 
en een sieradenkraam met Jan 
Zoontjes achter de toonbank. 
Tussen 11.00 en 14.00 worden 
schapen geschoren en er is een 
demonstratie op een spinnen-
wiel. 
Dierenartspraktijk IJmond Noord 
geeft adviezen voor de opvoe-
ding van de hond of pup en er 
is muziek. Van 11.00 tot 13.00 
uur treden Jan v.d. Schaaf en 
Henk Kersens op. Daarna zingt 
Jan Zoontjes en hij wordt bijge-
staan door zijn vaste geluidsman 

Uke. Tot slot is er een kleine rom-
melmarkt. Het adres is Duinen-
boschweg 1A, achter het NS-
station.

Lening voor starters 
op koopwoningmarkt 
Castricum - Castricumse star-
ters op de koopwoningmarkt 
kunnen vanaf 28 juli gebruikma-
ken van een regeling om voor de 
aankoop extra geld te lenen te-
gen gunstige voorwaarden. De 
gemeenteraad stelde de veror-
dening onlangs vast en heeft een 
bedrag van 500.000,- euro be-
schikbaar gesteld. De startersle-

ning is een aanvullende lening 
die het verschil overbrugt tus-
sen de totale verwervingskosten 
van de woning en het bedrag dat 
het huishouden kan lenen vol-
gens de normen van de Natio-
nale Hypotheek Garantie (NHG). 
Het Stimuleringsfonds Neder-
landse Gemeenten (SVn) ver-
strekt de lening namens de ge-

meente. De SVn Starterslening is 
de eerste drie jaar renteloos en 
aflossingsvrij. Daarna gaat de le-
ner in een aantal stappen gelei-
delijk rente en aflossing betalen. 
Als het inkomen dat niet toelaat, 
dan betaalt de lener een maand-
last die past bij het inkomen dat 
hij op dat moment heeft. 
Voor het verkrijgen van een le-
ning moet wel aan een aantal 
voorwaarden worden voldaan. 
Zo moet de aanvrager een in 
de gemeente Castricum woon-
achtige verblijfsgerechtigde per-
soon zijn die op het moment van 

de aanvraag minimaal een jaar 
zelfstandig een huurwoning be-
woont of minimaal een jaar in-
wonend is. De hypotheek mag 
maximaal 350.000,- euro bedra-
gen, en de hoogte van de star-
terslening mag niet meer dan 
20% bedragen van de totaal be-
nodigde hypotheeksom, met een 
maximum van 30.000,- euro per 
lening. Bovendien kan de star-
terslening niet worden verstrekt 
als Koopsubsidie BEW+ is toe-
gekend; verder moet de eerste 
hypotheek worden verstrekt of 
afgesloten worden met NHG. De 

aanvrager moet de woning zelf 
gaan bewonen. 

Via een intakeformulier toetst 
de gemeente of de aanvrager in 
aanmerking komt voor een star-
terslening. Meer informatie is-
te vinden op via www.castricum.
nl en op de website van het SVN 
(www.svn.nl) is algemene infor-
matie over de startersregeling te 
verkrijgen. Hoeveel iemand met 
zijn inkomen kan lenen, kan hij 
berekenen op de website van de 
Nationale Hypotheek Garantie 
(www.nhg.nl).

Programma 28 juli t/m 3 augustus

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag, dinsdag & woensdag 19.00 uur 

“Monte Carlo”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag 

maandag, dinsdag & woensdag
16.30, 19.00 & 21.30 uur 

“Harry Potter 7 - Part 2 - 3D”
donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag

maandag, dinsdag & woensdag 21.30 uur 
“Zoo Keeper”

zondag, maandag & dinsdag 14.00 uur 
woensdag 14.00 & 16.30 uur 
“De Smurfen (NL) 3D”

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

11.30 & 14.00 uur 
“Cars 2 (NL) 3D”

donderdag, vrijdag & zaterdag
11.30 & 14.00 uur 

zondag, maandag & dinsdag 16.30 uur 
woensdag 11.30 uur

“Kung Fu Panda 2 (NL) 3D”
donderdag, vrijdag & zaterdag 16.30 uur 
zondag, maandag & dinsdag 11.30 uur

“Penny’s Shadow”

Komedie Monte Carlo
Na het behalen van haar mid-
delbare schooldiploma beslui-
ten Grace en haar beste vrien-
din Emma om al hun spaar-
geld te verzamelen en einde-
lijk hun droomreis te gaan ma-
ken naar Parijs. Helaas worden 
Grace en Emma op hun trip ver-
gezeld door de bekrompen stief-
zuster van Grace, Meg. Eenmaal 
aangekomen in Parijs besluit het 
drietal de tour met bezienswaar-
digheden even te ontvluchten 

en onder te duiken in de lobby 
van een vijfsterren hotel. Grace 
wordt hier echter per ongeluk 
aangezien voor een verwende 
Britse bekendheid. Voordat de 
drie meiden de kans krijgen om 
hun ware identiteit te onthullen, 
raken ze verzeild in een wervel-
wind van paparazzi, privé-vlieg-
tuigen, haute couture kleding, 
sprookjesachtige romances en 
een vakantie in Monte Carlo, die 
ze nooit meer zullen vergeten. 

Wanneer de kwade tovenaar 
Gargamel hun dorp aanvalt, ont-
snappen de Smurfen via een 
magische doorgang, die ‘eens 
per blauwe maan’ geopend is. 
Ze komen terecht in een vreem-

Smurfen in 3D de, nieuwe wereld, die in niets 
lijkt op wat ze ooit hebben ge-
zien: New York. Ze zitten vast in 
Manhattan en om weer thuis te 
komen, moeten Grote Smurf en 
de anderen een echte blauwe 
maan zien te ‘smurfen’ voordat 
Gargamel ze vindt. 
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Recepten met streekproducten gezocht

Er gaat iets veranderen bij Rootz

Limmen - “Restaurant Lute 
Rootz in Limmen staat té hoog 
aangeschreven. Tja, waar klaagt 
een mens over, maar van ons 
hoeft de bewierokende poespas 
niet. Rootz mag dan er prach-

tig uitzien en een klinkende 
kaart hebben, maar dat is puur 
en alleen omdat we onze gas-
ten graag in de watten leggen en 
bij ons staat dat een even ont-
spannen als professionele sfeer 
niet in de weg.”Aan het woord 
is Peter Lute, eigenaar van Lu-
te Rootz.
“Drie jaar geleden heb ik de 
zaak van mijn ouders overge-
nomen en we zijn zeer voortva-
rend te werk gegaan. Alles ver-
bouwd, een prachtig terras aan 
de achterzijde en na twee jaar 
de bovenverdieping verbouwd 
tot  kookstudio. Dankzij de kook-
studio ben ik meer in contact ge-
komen met de ondernemers en 
de mensen uit de omgeving. Zo 
hoorde ik van het chique ima-
go van het restaurant en dat was 
nou juist net niet de bedoeling! 
De vergelijking met een fantas-
tische sterrenzaak uit de omge-

ving was de druppel. In Ouder-
kerk aan de Amstel hebben we 
de ambitie om in de top van de 
restaurants mee te draaien. Daar 
sta ik zelf achter het fornuis en 
willen de gasten me zien. Zeker 
na mijn Masterchef tv-debuut. In 
Limmen wil ik vooral het gezelli-
ge restaurant zijn voor de omge-
ving waar je gewoon heel lekker 
kunt eten of alleen een drankje 
komt drinken.”
Wie alleen zin heeft in bijvoor-
beeld een hoofdgerecht kan bij 
Rootz terecht. “Wij hebben de 
lekkerste saté, biefstuk of vis op 
de kaart, lekker met friet en sala-
de. Het succes van het viergan-
gen culinaire verrassingsmenu 
blijft. Mooie wijnen hebben we 
altijd in huis en het bier is na-
tuurlijk koud. In het toekomsti-
ge bargedeelte organiseren wil-
len we wijnproeverijen en work-
shops organiseren. Bij zo’n ver-

andering hoort een verbouwing 
en dat gaan we doen van 11 ju-
li tot en met 1 september. Vrij-
dag 2 september gaan we weer 
open en blijven open, 7 dagen 
in de week met een compleet 
nieuw team en nieuwe naam 
Rootz eten, drinken, kookstudio. 
Met de kermis serveren we boe-
renkool en in het voorjaar orga-
niseren we als vanouds de pa-
lingrookwedstrijden.” En nu ko-
men de thuiskoks in het vizier. 
“Voor ons gerieflijk drankje-met-

een-lekker snackje-menu zoe-
ken wij iets bijzonders, dat regi-
onaal gebonden is. Elke andere 
originele bijdrage van de creatie-
ve thuiskok is trouwens ook wel-
kom. Wij gaan ons over de ideeën 
buigen en de vier winnende sug-
gesties krijgen meer dan alleen 
eeuwige roem op ons Rootz-me-
nu. Voor wat, hoort wat: de trofee 
van de thuiskok mag bij Rootz 
met z’n vieren eten en drinken.” 
Stuur een recept naar marieke@
luterestaurant.nl.

Limmen - De fuchsiavereniging 
is een landelijke vereniging en 
bestaat uit 29 regio’s. Op 30 en 
31 juli heeft de vereniging open 
tuindagen. In Limmen kan men 
in de tuin bij Levering op de Ho-
geweg 150 terecht. Hier kan men 

Open tuindagen kennismaken met de vele soor-
ten en de kleurenpracht van de 
fuchsia. 
Ook voor vragen over overwin-
teren, snoeien, stekken, toppen 
en verzorgen van de fuchsia is 
men hier op het goede adres. 
Voor meer adressen zie: www.
regio9.nl.

Akersloot - Woensdag 3 au-
gustus gaat Amak 10 km wan-

Amak wandelt delen in IJmuiden. Vertrek om 
18.00 uur vanaf het kruispunt 
Mozartlaan/hoek Raadhuisweg 
in Akersloot. Iedereen is welkom.

Castricum - Maandag 1 augus-
tus staat Vakantie Kindervreugd 
in het teken van de dieren. 
Het snuffelcollege komt op be-
zoek met de hond Nino en er 
wordt uitgelegd hoe kinderen 

Beestenboel bij Vakantie Kindervreugd
met honden om moeten gaan. Er 
worden beesten gemaakt van al-
lerlei materialen en figuurzagen, 
knippen, kleien en met kurken 
stempelen en de kinderen kun-
nen als beest geschminkt wor-

den. Dorpshuis De Kern is te vin-
den aan de Overtoom 15 en de 
activiteiten zijn bedoeld voor kin-
deren van vier tot twaalf jaar. En-
tree een euro. Aanvang 10.00 
uur.

Twee kaarten voor de prijs 
van één bij Dance Valley
Regio - Dance Valley heeft te 
kampen met een tegenvallen-
de ticketverkoop. De verhoging 
van de BTW en een slechte eco-
nomie zijn factoren die het er in 
evenementenland niet beter op 
maken. Vooral de verhoging van 
het BTW-tarief heeft ertoe ge-
leid dat de ticketprijzen in de 
dancescene flink zijn gestegen. 
De organisatie van Dance Val-
ley zag zich ook genoodzaakt om 
de ticketprijs te verhogen. Dance 

Valley wil nu bezoekers tegemoet 
komen. Iedereen die al een tic-
ket voor Dance Valley heeft ge-
kocht of dit nog gaat doen mag 
een extra persoon op dit ticket 
mee naar binnen nemen. 
Dit betekent dat een ticket nog 
slechts 34,50 euro per persoon 
kost. Maar de organisatie gaat 
nog verder. Men heeft namelijk 
besloten dat de ticketprijs ook 
in de toekomst, te beginnen met 
2012, naar beneden moet. 

Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenzaken. 
Deze maand behandelt hij ‘het 
belang van een onafhankelijk 
advies’. 

Maandagavond. Ik spring net te 
laat vanuit mijn werk in de auto. 
De jazzdance van mijn dochter 
begint om kwart voor 6 en zij 
verwacht dat ik haar breng.  
Precies op tijd stappen we de 
kleedruimte binnen en 5 minuten 
later zit ik weer in de auto op 
weg naar de supermarkt. Onder-
tussen is thuis de oven voorver-
warmd, zodat ik met de rest van 
mijn gezin om 6 uur kan eten. 

Tijdens het eten vliegen alle be-
zigheden van school over tafel. 
Ook mijn kinderen hebben het 
druk. Mijn blik dwaalt naar de 
klok, om kwart voor 7 is jazzdance 
afgelopen en staat mijn dochter 
op mij te wachten. ‘s Avonds als 
de kinderen in bed liggen, zit ik 
op de bank. De map met ver-
zekeringspapieren ligt naast mij.  
Ik heb de intentie er in te kijken, 
maar ook deze avond denk ik:  
‘ik heb het te druk’. 

Ik realiseer mij dat ik niet de 
enige ben met een druk leven en 

bij Univé Noord-Kennemerland 
zien wij dat ook. Onze klanten 
gaan steeds bewuster met hun 
tijd om en stellen prioriteiten.  
Wij willen onze klanten graag 
helpen, zodat zij niet onnodig 
veel tijd kwijt zijn voor belangrijke 
zaken als verzekeringen. 

Een persoonlijk advies op maat
Met de komst van internet is het 
eenvoudiger geworden om ver-
zekeringen te vergelijken. Maar 
bij het vergelijken gaat het om 
meer dan de prijs alleen. Welke 
risico’s zijn afgedekt? Tot welke 
bedragen? Welke voorwaarden 
zijn daaraan verbonden? Een per-
soonlijk advies is dan wel zo 
prettig. Maar waar vindt u iemand 
die u een goed en onafhankelijk 
advies geeft? Een verzekering  
advies op basis van wat u be-
langrijk vindt.

Wat vindt u belangrijk?
Kent u ook mensen die dachten 
dat ze zelf alles goed geregeld 
hadden maar achteraf tot de 
conclusie zijn gekomen dat het 
niet zo goed was dan dat ze 
dachten? Met een verzekering 
verzekert u wat belangrijk voor u 
is. Uw huis en inboedel. Uw auto, 
boot of caravan. Maar ook uw 
gezondheid en zelfs uw leven. 
Maar hoe weet u of u de beste 
verzekering heeft afgesloten?  
Of u niet bent oververzekerd, of 

misschien zelfs onderverzekerd? 
Want wat de ene verzekering 
dekt, dekt de andere niet.

Meer weten? 
Wilt u een kijkje nemen in uw 
financiële toekomst? Kijk op onze
website of kom eens bij ons 
langs voor een vrijblijvend en 
onafhankelijk advies. Wij zoeken 
graag met u naar de producten 
die het beste bij u passen. Univé 
Noord-Kennemerland is te vin-
den in Heemskerk op de Maere-
laan 6, tel. (0251) 65 70 75 en in 
Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. (072) 505 35 81.

Druk druk druk...
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Respect voor elkaar: kampregel nr. 1

Met 51 kinderen op kamp
Uitgeest - Er is geen compu-
ter in het zomerkamp in Eersel 
bij Eindhoven. Het bestuur van 
het zomerkamp heeft de mobi-
les niet verboden, maar wel af-
geraden om mee te nemen. Even 
wennen dus voor de 49 jongens 
en twee meisjes, variërend in 
leeftijd van acht tot en met ze-
ventien jaar, die aan het zomer-
kamp meedoen. 
Sportiviteit, competitie, inzet, 
doorzettingsvermogen en een 
goed onderling sociaal contact; 
dat zijn de dingen waar het de 
week van 23 juli tot en met 30 
juli om gaat in de jeugdboerde-
rij ‘Weet je wel’.
Zaterdag 23 juli om 12.30 uur 
vertrokken 51 kinderen en ne-
gentien man leiding (tien man-
nen en negen vrouwen), inclusief 
de twee mensen voor de keuken 
en één persoon voor de EHBO, 
die eveneens arts is. Een door 
DNT Future Flowers gesponsor-
de vrachtauto reed voorop, ge-
volgd door twee busjes voor elk 
negen personen van Unietax en 
verder nog enkele personenau-
to’s. De vrachtwagen was vol-
geladen met spelmateriaal, on-
der meer met twee voetbaldoe-
len, voedsel en alle bagage van 
kinderen en leiding. De busjes 
van Unietax mogen de gehele 
week gebruikt worden: een ge-
weldige sponsoring. Behalve ge-
noemde sponsors zijn er nog di-
verse andere sponsors. Voorzit-
ter Oscar Snijder (33): “Maar wij 
zijn natuurlijk erg blij als nieuwe 
sponsors zich bij ons aanmel-
den.” Drie van de vijf organisa-

toren van het zomerkamp doen 
het woord. Dat zijn de voorzitter 
en kampbeul genoemde Oscar 
Snijder (33), de secretaris Martin 
Hollenberg (26) en Oscars rech-
terhand Paul Vosse (26). 

De teams
De kinderen moesten 130 euro 
voor de hele week betalen. Daar 
zit het geld voor de voeding, het 
drinken en de overnachtingen 
bij in. Meteen zaterdag was er 
al een barbecue. “Wij hebben 
de kinderen onderverdeeld in 
teams”, aldus Oscar. “Er zijn zes 
teams en in ieder team zitten ne-
gen of acht kinderen: twee B-ju-
nioren, twee C-junioren,  twee 
D-junioren en twee E-junio-
ren. De oudste wordt aangewe-
zen als de captain van het team. 
Die is verantwoordelijk voor de 
teamleden. Alle zes teams strij-
den met elkaar. Het competitie-
niveau is hoog. Iedere dag zijn er 
spellen, waar men punten voor 
kan behalen. Touwtrekken staat 
dagelijks op het programma. Se-
cretaris Martin Hollenberg (26) 
vervolgt:  “Die spellen bedenken 
we hoofdzakelijk zelf. Er wordt 
praktisch geen voetbal gespeeld. 
Dat doen de kinderen, allen lid 
van FC Uitgeest, al vaak genoeg 
vinden we. Wel wordt er gestre-
den voor de penaltybokaal.”

Gezonde eetlust
Er wordt ontbeten, geluncht en 
’s avonds warm gegeten. Na het 
ontbijt maken de kinderen zelf 
hun lunchpakket klaar. De kok, 
Marina Reichardt, stelde van te-

voren een lijst met ingrediën-
ten samen. Die werd ingediend 
bij de organisatoren, die de di-
verse producten kochten in Uit-
geest en bij aankomst in Eer-
sel bij diverse winkeliers. “Voor-
al de pubers hebben na al die in-
spannende dagen een enorme 
eetlust en eten of hun leven er 
van afhangt”, aldus bestuurslid 
Paul Vosse (26). “Dagelijks zijn 
de kinderen heel actief. Zo is er 
onder meer een spooktocht en 
een fietsparcours, een dropping, 
een vossenjacht en een dieren-
geluidenspel om maar een paar 
spellen te noemen. Vrijdagavond 
is er een bonte avond. Volgens 
een dagelijks bijgehouden sco-
relijst zal uiteindelijk de winnaar 
van de hele week worden aan-
gewezen. Die krijgt een mooie 
badhanddoek aangeboden. Het 
zomerkamp wordt met een dis-
co afgesloten.” 
Oscar vervolgt: “Dit is de 26ee 
keer dat er een zomerkamp 
wordt georganiseerd. Met-
een bij terugkomst kan ieder 
kind al weer een inschrijffor-
mulier invullen voor het zomer-
kamp van 2012. De kinderen ko-
men vaak enthousiast, maar ver-
moeid thuis. Dikwijls wordt het ’s 
nachts later dan gepland. En dan 
valt het niet altijd mee om om 
half acht weer helemaal wakker 
te zijn voor het ontbijt. In het zo-
merkamp leren de kinderen zelf-
standig te zijn en elkaar te waar-
deren. Onze kampregel num-
mer één is respect voor elkaar 
en voor elkaars spullen.” (Mar-
ga Wiersma)

Drie van de vijf organisatoren van het Zomerkamp. Van links naar rechts: Paul Vosse, Oscar Snijder en Mar-
tin Hollenberg.

Beoordeel deze zomer 
strandjes van Uitgeest
Uitgeest - Doe mee met de in-
spectie van zwemstrandjes en 
recreatiegebieden in de buurt 
van Uitgeest. Vertel hoe het is 
gesteld met de horeca en het 
sanitair. Is het terrein schoon en 
vinden de kinderen het er leuk? 
De ANWB en de terreinbeheer-
ders van Recreatie Noord-Hol-
land zijn benieuwd naar ie-
ders mening en naar die van de 
(klein)kinderen. Wie meedoet 
ontvangt een vragenlijst om in 
te vullen. De inspectie duurt in-
clusief het invullen van de vra-

genlijst circa twee uur. Kinde-
ren van acht tot twaalf ontvan-
gen een speciaal kinderinspec-
tieformulier en een ANWB sleu-
telhanger. Men kan meedoen op 
een zelf te kiezen dag en tijd-
stip in de maanden juli, augustus 
en september. Aanmelden kan 
op www.anwb.nl/actieve-leden. 
Na inzending van de ingevul-
de vragenlijst(en) ontvangt men 
een ANWB-bon van tien euro 
(een bon per huisadres) en voor 
de kinderen een ANWB-Natuur-
detective (een boekje per kind). 

Zomeractiviteiten voor 
jongeren bij Mill House
Uitgeest - Jongerencentrum 
Mill House organiseert voor jon-
geren van acht tot en met twaalf 
jaar drie aantrekkelijke zomer-
activiteiten. 
Woensdag 17 augustus is er 
lasergamen en worden Oud-
hollandse spelletjes gespeeld. 
Met een ‘Laser Maxx Ener-
gypack’ vuren de deelnemers, 
dwars door licht- en rooksigna-
len, de laserstralen op de tegen-
standers af. Ook kan er mee-
gedaan worden met Oudhol-
landse spelletjes. Tussendoor is 
er een glaasje fris. De activiteit 
vindt plaats in Kartworld Lim-
men, Maatlat 2 in Limmen. Aan-
vang 15.15 uur.
Woensdag 24 augustus gaan 
de jongeren bowlen en eten in 
Bob’s Party Palace op de Wes-
terwerf 1 in Uitgeest. Van 15.00 
tot 16.00 uur kunnen zij bowlen 

en daarna patat eten met een 
kroket of frikadel en ijsje toe. Tij-
dens het bowlen is er limonade. 
De activiteit is om 16.45 uur af-
gelopen. 
Woensdag 31 augustus worden 
zomerse cupcakes gedecoreerd 
in Mill House op de Molenwerf 
6. Aanvang 15.15 en het duurt 
tot 16.15 uur. 

Vooraf aanmelden is noodzake-
lijk en dat kan via millhouseuit-
geest@gmail.com. Vermeld bij 
inschrijven naam, adres, leef-
tijd, telefoonnummer en e-mail-
adres. De kosten van elke acti-
viteit zijn twee euro en worden 
op de dag zelf contant en gepast 
voldaan. Inschrijven kan uiterlijk 
tot vier dagen voor de activiteit.
Kijk voor meer informatie over 
Mill House op millhouseuit-
geest.blogspot.com.

Sleutelbeenblessure Ott
Uitgeest - Racingteam Edwin 
Ott Motoren had afgelopen 
weekend training en een wed-
strijd voor coureur Eric Ott inge-
pland. Een steutelbeenblessure 
gooide roet in het eten. 

Eric had vrijdag al drie trainin-
gen gereden met hier en daar 
een natte plek op de baan. Tij-
dens de vierde training zag Eric 

dat in de bocht een voorganger 
onderuitging en een ronde ver-
der ging Eric zelf onderuit. Een 
breuk in zijn rechter steutelbeen 
was het gevolg. Eric denkt dat hij 
over drie weken weer een wed-
strijd kan rijden. 
Het team gaat naar Assen waar 
de Gamma Racingdays worden 
gehouden op 7 augustus met 
Alex Ott in de Dutch Superbikes. 

Bromfietser (17) gewond 
na aanrijding met auto
Uitgeest – Een 17-jarige brom-
fietser uit Uitgeest is vrijdag om-
streeks 19.20 uur gewond ge-
raakt bij een aanrijding met een 
auto op de Duitslandlaan in 
Heemskerk. De bromfietser stak 
de weg over toen een automobi-
list, een 25-jarige Beverwijker, de 
bromfietser niet meer kon ont-
wijken. 
De bromfietser heeft een gebro-

ken bovenbeen en een gebroken 
sleutelbeen opgelopen door het 
ongeval. De weg is door dit on-
geval enige tijd afgesloten ge-
weest. 

Getuigen die de politie nog niet 
hebben gesproken worden ver-
zocht alsnog contact op te ne-
men met de politie van IJmond 
Noord via 0900-8844.
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Puzzel mee en win leuke Prijzen

Stuur de oplossing van de puzzel voor 17 augustus 2011 naar De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191 1971 HB IJmuiden 
of mail uw oplossing naar: info@castricummer.nl of info@uitgeestercourant.nl en vermelD Uw telefoonnUmmmer. 

Gratis 1 maand 
sporten

De oPlossing van De vorige Puzzel was: voetgangerstunnel. De Prijswinnaars van Deze Puzzel zijn:

Dinerbon 
t.w.v. 25 euro

Dorpsstraat 70, Castricum
Tel. 0251-652291

Fruitmand
t.w.v. 15 euro

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

CastricummerWerf 16
1901 RW Castricum

Cadeaubon 
t.w.v. 25 euro

Putter’s Specialiteiten 
Bakkerij

Hogeweg 107
1911 GD Uitgeest
Tel. 0251-319009
www.eetkameruitgeest.nl

De Eetkamer 
van Uitgeest

Middelweg 86 
1911 EJ Uitgeest
06-20036921

Burg. Mooijstraat 21
1901 EP Castricum
tel. 0251-650068

4 x waardebon  
t.w.v. 12,50 euro

Raadhuisplein 3, Castricum
www.sport4me.nl

A. Roozendaal, Uitgeest: 4 kaarten voor 1 uur bowlen bij Bobs Party Palace. Erna Meijer,  Uitgeest: Dinerbon t.w.v. 25 euro bij De Eetkamer van Uitgeest.  
E. Borstlap, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij De Oude Woonstal in Castricum. Thea van der Heyden, Uitgeest: Spijsbrood af te halen bij Putter’s Specialiteiten  
Bakkerij in Uitgeest. F. Dam, Castricum: 2 vrijkaarten voor de Corso bioscoop in Castricum. C. de Gast, Uitgeest: Fruitmand t.w.v. 15 euro af te halen bij Dekker groente 
en fruit in Uitgeest. Evelien van den Broek, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 15 euro af te halen bij Nice 2 Have in Castricum. Gre en Loes, Castricum: Cadeaubon t.w.v. 
25 euro af te halen bij Drogisterij Parfumerie Visser in Castricum. Kim Visser, Castricum: Gratis maand sporten bij Sport4me in Castricum. M. Kuilman, Limmen, L. v.d. 
Eng, Uitgeest-, Tiny Kok, Castricum, Mevr. Groot, Limmen: Waardebon t.w.v. 12,50 euro van Riesch Mode in Alkmaar.

Limmen, Hogeweg 159, tel. 072-5051562 
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 
Uitgeest, Middelweg 113, tel. 0251-312426 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 54a, 
tel. 075-6285579

Schoutenstraat 26, 
Alkmaar

2 vrijkaarten

dekker
groente&fruit

Cadeaubon
t.w.v. 15 euro

Geesterduin 50, 
Castricum

Westerwerf 1, Uitgeest, 
tel. 0251-315150

1 uur gratis 
bowlen

KRUISWOORDPUZZEL

Oud-Hollandse tulband
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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: 
maandag t/m vrijdag

 09.00-12.00 uur.
- Afdeling Sociale Zaken: 

maandag t/m donderdag 
09.00-12.00 uur.

Gemeentewerf
Maandag t/m donderdag van 
13.00 tot 15.30 uur; vrijdag 
en zaterdag van 09.00 tot 
12.00 uur 

In dringende gevallen kan te-
lefonisch een regeling worden 
getroffen voor een afspraak 
buiten de openingstijden.

OPENBARE BEKENDMAKINGEN

VERGADERING WElstANDscOMMIssIE
De Welstandscommissie behandelt op maandag 1 augustus de bouw-
plannen van de gemeente Uitgeest. De agenda van de te behandelen 
bouwplannen ligt vanaf donderdag 28 juli ter inzage bij de balie van 
de afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behandelen bouwplan-
nen, het bijwonen van de vergadering en overige informatie over wel-
standszaken kunt u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, 
mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

ONthEffING sluItINGsuREN DE DOG
De burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat ontheffing sluitingsuur 
is verleend aan Tennisvereniging De Dog, ten behoeve van de horeca-
inrichting (sportkantine) aan de Niesvenstraat 18 te Uitgeest, voor de 
navolgende data (avonden / festiviteiten):
09 april 2011 KNLTB-zaterdagavondcompetitie 24.00 uur
16 april 2011 KNLTB-zaterdagavondcompetitie 24.00 uur
23 april 2011 KNLTB-zaterdagavondcompetitie 24.00 uur 
07 mei 2011 KNLTB-zaterdagavondcompetitie 24.00 uur 
14 mei  2011 KNLTB-zaterdagavondcompetitie 24.00 uur 
21 mei 2011 KNLTB-zaterdagavondcompetitie 24.00 uur 
28  mei 2011 KNLTB-zaterdagavondcompetitie 24.00 uur 
04 juni 2011 KNLTB-zaterdagavondcompetitie 24.00 uur 
12  mei 2011 Partnertoernooi 24.00 uur 
18 juni t/m 3 juli 2011 Clubkampioenschappen 24.00 uur 
13 augustus t/m 21 augustus 2011
 Open Dog Dubbeltoernooi
 Tot 1 uur na laatst gespeelde wedstrijd,
 maar niet later dan 24.00 uur
19 augustus 2011 Feestavond open Dog Dubbeltoernooi
  01.00 uur
31 augustus t/m 16 september 2011
 Clubkampioenschappen 24.00 uur
17 september 2011 Feestavond Clubkampioenschappen
  01.00 uur
29 oktober 2011 Medewerkersavond 01.00 uur

Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het in-
dienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de gemeentelijke 
afdeling Juridische Zaken. Een  bezwaarschrift dient binnen zes weken 
na bekendmaking van de besluiten tot vergunningverlening te worden 
ingediend.

VERGuNNING EVENEMENt
Burgemeester en wethouders maken bekend dat voor 14 augustus 2011 
vergunning is verleend voor het houden van een evenement met live 
muziek, het exploiteren van een terras, het plaatsen van een attractie 
voor kinderen en het plaatsen van een snackkar op de Middelweg/op 
het plein voor het gemeentehuis/voor café de Balken van 16.00 tot 
22.00 uur. Tevens is toestemming verleend voor het afsluiten van een 
deel van de Middelweg ter hoogte van Café de Balken. Aan deze vergun-
ning zijn voorwaarden verbonden.
De Burgemeester van Uitgeest maakt bekend dat voor 14 augustus 2011 
ontheffing is verleend op grond van artikel 35 van de Drank- en Hore-
cawet aan Café de Balken voor het schenken van zwakalcoholhoudende 
dranken tijdens evenement op een tijdelijk terras aan de Middelweg voor 
het gemeentehuis. Aan deze ontheffing zijn voorwaarden verbonden.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het in-
dienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Een 
bezwaarschrift dient binnen zes weken m.i.v. de dag na bekendmaking 
van het besluit te worden ingediend.

VERGuNNING WERKzAAMhEDEN AAN sPOOR
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat vergun-
ning is verleend op grond van artikel 4.6 van de APV aan Strukton Rail 
West voor werkzaamheden op het baanvak Alkmaar-Uitgeest van 00.00 
tot 07.00 uur in de nacht van 12 op 13 oktober, 13 op 14 oktober, 19 
op 20 oktober en 20 op 21 oktober 2011. Aan deze vergunning zijn 
voorwaarden verbonden.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de mogelijkheden tot het in-

dienen van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij het Stafbureau. Be-
langhebbenden kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift indienen 
binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit.

ONtVANGEN AANVRAGEN
OMGEVINGsVERGuNNING

Ontvangstdatum
19-07-2011 OV 2011-106 Anna van Renesselaan 16a
   Legaliseren erfafscheiding   
19-07-2011 OV 2011-107 Molenwerf 1a
   Plaatsen erfafscheiding
25-07-2011 OV 2011-108 Benesserlaan 119
   Verwijderen asbest 25-07-2011 
OV 2011-109 Middelweg 24
   Plaatsen erfafscheiding
   en zwembad  
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden ver-
leend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Verzenddatum
22-07-2011 Nabij de Florisvenstraat 1
  Plaatsen bouwkeet en container 
27-07-2011 Melis Stokelaan 1-3
  Plaatsen reclame
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. 

KENNIsGEVING 1.3.1. BRO INzAKE DE
BOuW VAN 50 stARtERsWONINGEN
AAN DE sMAllEKAMPlAAN
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken overeenkomstig ar-
tikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend, dat een 
bestemmingsplan wordt voorbereid voor de locatie bekend staande als 
voormalige locatie van de firma Verzijlenberg, gelegen aan de Smalle-
kamplaan te Uitgeest. De gronden die men wil bebouwen zijn gelegen 
op het braakliggende terrein naast de Tennisvereniging Uitgeest, welke 
gelegen is aan de Waldijk 2 te Uitgeest ( kadastraal bekend Uitgeest 
sectie HA nr. 1474). 
Op de gronden zullen drie appartementencomplexen worden opgericht, 
waarin 50 starterswoningen worden ondergebracht.
Het geldende bestemmingsplan ‘Waldijk’ voorziet niet in deze ontwik-
kelingen. Het bestemmingsplan is in de fase van de vroege planvoor-
bereiding. In dit stadium worden nog geen stukken ter inzage gelegd. 
Daarom is er nog geen gelegenheid zienswijzen of adviezen naar voren 
te brengen.

ONtWERPBEsluIt OMGEVINGsVERGuNNING KRuIs-
KAMPlAAN, WAlDIjK 
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend, dat er op 20 
december 2010 een verzoek om omgevingsvergunning is gedaan op 
grond van artikel 2.1, lid 1 onder a Wabo voor de activiteit bouwen in af-
wijking van het bestemmingsplan. De aanvraag betreft het bouwen van 
zes woningen ter hoogte van de Kruiskamplaan op de Waldijk. Omdat 
de aanvraag in strijd is met het bestemmingsplan ‘Waldijk II’ kan er niet 
zonder meer een omgevingsvergunning worden verleend. Het college is 
voornemens in afwijking van het bestemmingsplan op grond van artikel 
2.12, lid 1 sub a onder 3 medewerking te verlenen.
Voordat overgegaan wordt op een definitieve beslissing kunt u met in-
gang van 29 juli 2011 voor een periode van zes weken op het gemeen-
tehuis kennis nemen van het ontwerpbesluit en de bijbehorende stuk-
ken. Het ontwerpbesluit en de stukken kunnen gedurende de genoemde 
termijn ook digitaal worden ingezien op de website van de gemeente 
Uitgeest: www.uitgeest.nl.
Tijdens deze termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk een ziens-
wijze indienen. Zienswijzen dienen gericht te worden aan het college 
van burgemeester en wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA Uit-
geest. Tevens kan men een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor 
kunt u een afspraak maken (tel. 0251-36 11 11).
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SAMEN NAAR ZEE?? WITTE BOLLEN MEE!!
En ze smaken natuurlijk ook heerlijk in uw achtertuin.....

Van woensdag t/m woensdag:

Zak WITTE BOLLEN
altijd lekker.... van € 2,95  nu € 2,50 !!
Dit weekend:

KLEIN SPIJSBROOD
amandel of kaneel..... van € 6,00  nu € 5,25 !!

www.bakkerijputter.nl

Limmen Hogeweg 159 t: 072-5051562
Krommenie Ruimtevaartlaan 54a t: 075-6285579

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

Fort aan den Ham open
Uitgeest - Zondag 31 juli is Fort 
aan Den Ham voor publiek ge-
opend van 11.00 tot 16.00 uur. 
Gebouwd in 1903 voor de ver-
dediging van Amsterdam tegen 
mogelijke vijanden rondom. Het 
fort ligt net over het spoor tus-
sen Krommenie en Uitgeest aan 
de provinciale weg N203. Nu 
een rustige plek in het Noord-
Hollandse landschap maar in de 
mobilisatietijden 1914-1918 en 
1940 vol soldaten en kanonnen.
De vrijwilligers hebben van het 
fort een militair museum ge-
maakt met behoud van de oude 
sfeer. Zoveel mogelijk wordt het 
fort in de oude staat gehouden 
of teruggebracht met zieken-

zaal, keuken, officierskantine en 
de manschappen privaten. Er zijn 
diverse exposities te zien over de 
Stelling, WO-2, militaire commu-
nicatie, de linie van Beverwijk en 
de politionele acties gedurende 
1945-1950 in de Oost. Het Ne-
derlands Grammofoon Genoot-
schap toont haar collectie ou-
de grammofoonspelers. Het fort 
is opgenomen in de, zojuist ge-
opende, Holland Route die langs 
tal van Industrieel Erfgoed in 
Noord-Holland loopt.
Het fort en fortterrein rondom is 
geheel toegankelijk en UNESCO 
Wereld Erfgoed sinds 1996. Het 
fort is ook het hele jaar iedere 
woensdag te bezoeken.

Slachtoffer agressief 
naar hulpverleners
Uitgeest - De politie kreeg vo-
rige week dinsdag omstreeks 
14.20 uur een melding van een 
aanrijding met letsel op de A9. 
Een 30-jarige automobilist uit 
Dordrecht was door onbekende 
oorzaak met zijn auto tegen de 
vangrail gebotst. 
Hij zou met zijn auto ook een an-
der voertuig aangereden heb-
ben. Toen ambulancemedewer-
kers hulp wilden verlenen, werd 
de man agressief en weigerde 
medewerking. Bij navraag bleek 

de man zijn medicatie niet inge-
nomen te hebben en hierdoor 
agressief had gereageerd. Dit in 
tegenstelling tot eerdere bericht-
geving dat hij mogelijk onder in-
vloed van verdovende middelen 
zou zijn. 

Ten tijde van de aanrijding had-
den familieleden contact opge-
nomen met de politie in Dor-
drecht omdat de man vermist 
was. De man is inmiddels over-
gedragen aan hulpverleners.

Motorrijder rijdt te hard
Uitgeest - Videosurveillanten 
zagen vorige week woensdag 
even na 20.00 uur een motor-
rijder over de A9 rijden die veel 
harder ging dan toegestaan. In 
verband met werkzaamheden 
geldt daar op dit moment een 
maximumsnelheid van 70 kilo-
meter per uur. De 48-jarige be-

stuurder uit Nieuw-Vennep reed 
met een gecorrigeerde snelheid 
van 143 kilometer per uur, veel 
te hard. Hij is veilig aan de kant 
van de weg gezet en werd ge-
confronteerd met de gemaakte 
videobeelden van zijn levensge-
vaarlijke rijgedrag. Zijn rijbewijs 
is ingevorderd. 

Gebroeders Beentjes pakken 
tweede jonge duivenvlucht
Uitgeest - De jonge duiven van 
de Vliegende Vleugels vlogen 
voor de tweede maal dit seizoen, 
nu vanuit Duffel met een afstand 
van 163 km. Aantal deelnemers 
was 13 met 279 ingekorfde dui-
ven.  Met een vrij harde westen-
wind werden de duiven gelost 
om 10.15 uur.  De snelste duif 
werd geconstateerd om 12.43.27 
uur in Akersloot bij de gebroe-
ders Beentjes met een snel-
heid van 1100.382 mpm. (ruim 
66km p/uur). Ook Dirk de Bruin 
en Henk Brondijk behoorden tot 
de top drie. Die dag zou ook de 
laatste dagfond en de afsluiten-
de vlucht van het oude duiven-
kampioenschap worden gehou-
den. De weersomstandigheden 
dwongen de organisatie dit een 
dag uit te stellen. De oude dui-
ven vlogen vanuit Argenton s/
Creuse met een afstand van 700 
km, het aantal deelnemers was 
12 met 139 duiven. Met een vrij 

harde westenwind werden de 
duiven gelost om 9.00 uur. De 
snelste duif werd geconstateerd 
om 18.15.37 uur in Uitgeest bij 
Hein Berkhout met een snelheid 
van 1258.477 mpm. (ruim 75 km 
p/uur). Ook Jaap Teeling en Pe-
ter Schellevis vielen in de prijzen. 
Eindstand kampioenschap dag-
fond: onaangewezen: 1e Hein 
Berkhout, 2e Gerard Twaalfho-
ven en 3e Dutch Day Racers. 
Aangewezen: 1e  Gerard Twaalf-
hoven, 2e Dutch Day Racers en 
3e Peter Schellevis. Duifkampi-
oen van de dagfond werd Hein 
Berkhout met zijn ’10-533 die zes 
van de zes vluchten prijs heeft 
gevlogen. Eindstand kampioen-
schap oude duiven: onaangewe-
zen: 1e Gerard Twaalfhoven, 2e 
Combinatie Kerssens-Krom en 
3e Frank Rodenburg. Aangewe-
zen: 1e Gerard Twaalfhoven, 2e 
Combinatie Kerssens-Krom en 
3e Dirk de Bruin.

Uitgeest - Yoshi Koster stapt 
over van Westzaan naar FC Uit-
geest. 
De 24-jarige linkshalf kwam in 
contact met de club via de spits, 

Yoshi Koster naar FC Uitgeest
waarna trainer Jorg Borman 
vroeg of hij mee wilde trainen. 
Dat beviel zo goed dat de over-
stap snel werd gemaakt naar de 
tweedeklassers. 

Uitgeest - In de derde week 
van augustus vindt het jubileum 
van het open toernooi plaats van 
tennisvereniging De Dog; ‘het 
25e Open Dog toernooi’. Van 13 
tot en met 21 augustus wordt op 
het tennispark van De Dog in di-
verse categorieën gestreden om 
de titel. Zoals altijd zijn de spe-
lers verzekerd van het spelen 
van twee partijen, want na een 
eventuele verloren eerste partij 
volgt er altijd nog een verliezers-
ronde. Ter gelegenheid van dit 
jubileumjaar wordt het toernooi 
extra aangekleed! Maar dat niet 
alleen. Speciaal dit jaar zal het 
Open Dog Team bestaan uit een 
aantal oud gedienden, waaron-
der Gerda Geukes en oud-toer-
nooivoorzitter Jaap Neele. Daar-
naast heeft het toernooi dage-
lijks een speciaal thema, waar-
door het ouderwets gezellig gaat 
worden. 

25e Open Dog 
Dubbeltoernooi

Heemskerk - Politiemensen 
hielden op de Jan van Kuikweg 
op woensdag 20 juli een ver-
keerscontrole gericht op snel-
heid. Van de 1780 passanten re-
den er 183 harder dan de daar 
maximaal toegestane 50 km/u. 
Hoogst gemeten snelheid was 
maar liefst 82 km/u. 

Eén op de tien

Regio - Zondag 31 juli is er een 
boeiende strandexcursie, star-
tende om 11.00 uur vanuit De 
Rel, Relweg 4 in Wijk aan Zee.  
Ton Benner begeleidt op gepas-
sioneerde wijze de deelnemers 
en een ieder zal versteld zijn 
door de vele bijzonderheden die 
de kust te bieden heeft.
Kosten 5 euro, incl koffie/thee, 
tot 12 jaar prijs 2,50 euro. Vooraf 
aanmelden is niet nodig.  

Strandexcursie
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Vakantieactiviteit bij De Stetters
Jeu de boules voor kinderen
Castricum - Op donderdag 4 
augustus wordt van 14.00 tot 
16.00 uur op de echte wedstrijd-
banen van de Stetters op Sport-
park Wouterland een spannen-
de wedstrijd jeu de boules met 
prijzen gehouden. Op de 13 me-
ter lange banen wordt het butje 
(kleine balletje) uitgegooid en 
dan is het zaak zo goed mogelijk 
te mikken met de boules (gro-
te ballen) om zo dicht mogelijk 
in de buurt van het butje te ko-
men. De spelregels van het jeu 
de boules zijn niet moeilijk, erva-
ren begeleiders helpen ieder om 

tot topprestaties te komen. De 
kosten bedragen 3 euro.

Kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar kunnen zich aanmel-
den bij de Stichting Welzijn Cas-
tricum, Geesterduinweg 5, tel. 
0251-656562. De stichting is ge-
opend van maandag tot en met 
vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur en 
op maandag- en woensdagmid-
dag van 13.30 tot 15.30 uur. Voor 
meer leuke vakantieactiviteiten 
kan de site van de stichting be-
keken worden: www.welzijncas-
tricum.nl.

Deelnemende restaurants bekend

Castricum Culinair wordt 
een tweedaags evenement
Castricum – Castricum Culi-
nair, dat dit jaar voor het eerst 
wordt gehouden, is uitgebreid 
van één naar twee dagen. 
Het prille evenement zou aan-
vankelijk op zondag 18 septem-
ber plaatsvinden, maar heeft 
daar nu ook zaterdag 17 sep-
tember aan vastgeplakt. “De 
belangstelling van restaurants 
om mee te doen was zo enorm, 
dat een tweedaags evenement 
ons geschikter leek”, licht Daan 
Kuijs, samen met Robert de Rij-
ke organisator, toe. “Bovendien 
merkten we veel enthousiasme 

in de Castricumse samenleving. 
Zoveel, dat ook de gemeente 
met het voorstel kwam er twee 
dagen van te maken.”
Inmiddels heeft Castricum Cu-
linair zijn ‘line-up’ van deelne-
mende restaurants rond. Zes re-
gionale eetgelegenheden scho-
telen het publiek op het Bak-
kummerpleintje een weekend 
lang hun specialiteiten voor. Dat 
zijn Apicius, ’t Eethuysje, Blinc-
kers, hotel-café Borst, De Hoop 
op D’Swarte Walvis uit Zaandam 
en De Jonge Halewijn uit Bever-
wijk.

Ook ijsspecialist Marx O’Larry’s, 
kaas- en wijnexpert Bourgondi-
sche Lifestyle uit Beverwijk, cu-
linaire groothandel De Kweker 
uit Purmerend en cateraar De 
Oestervriend uit Beverwijk laten 
zien wat ze in huis hebben. 
Het is de bedoeling dat deelne-
mende restaurants zoveel mo-
gelijk met streekproducten wer-
ken. Kuijs en De Rijke zijn mo-
menteel in overleg met sterren-
koks, die tijdens Castricum Culi-
nair masterclasses gaan geven. 
Meer informatie: www.castri-
cumculinair.nl.

Geslaagd seizoen van 
zondagmiddagsociëteit

Castricum - De door Stich-
ting Welzijn Castricum georga-
niseerde zondagmiddagsocië-
teit kan terugkijken op een ge-
slaagd seizoen. Een divers aan-
bod van voorstellingen maak-
te dat er voor elk wat wils was.   
Brassquintet Emergo luidde het 
nieuwe jaar in met een spette-
rend concert. En er was ook de 
drukbezochte Castricumse mid-
dag, waar de bezoekers zich in 
het Castricum en Bakkum ‘van 

Mevrouw Desmee als echte 19e 
eeuwse Zaanse dame.

toen’ waanden. Het Meezing-
koor uit Middellie kreeg de he-
le zaal luidkeels aan het zingen, 
terwijl de toneelvoorstelling ‘Wie 
stenen losbreekt’ van Kirsten 
Benschop liet nadenken over de 
wat zwaardere onderwerpen van 
het leven. Het seizoen voor de 
zomerstop werd afgesloten met 
een kostuumshow van ‘De Zaan-
se Kaper’. Deze groep maakt zelf 
kostuums zoals die in de 18e en 
19e eeuw in de Zaanstreek ge-
dragen werden. Tijdens hun op-
treden in de zondagmiddagsoci-
eteit werd zelfs de 90-jarige me-
vrouw Desmee aangekleed als 
ware een echte ‘Zaanse dame’.
In de maanden juni, juli en au-
gustus is er een zomerstop, maar 
op 11 september opent de zon-
dagmiddagsociëteit haar deuren 
weer. De komische cabaretvoor-
stelling ‘slingeren’ van de geta-
lenteerde cabaretier Arie Vuyk 
staat dan op het programma. 
De zondagmiddagsociëteit vindt 
vanaf september elke tweede 
zondag van de maand plaats van 
14.00 tot 16.00 uur in ontmoe-
tingscentrum Geesterhage. En-
tree is 4 euro. Voor meer infor-
matie en het volledige najaars-
programma kan men contact 
opnemen met Stichting Welzijn 
Castricum: 0251-656562 of in-
fo@welzijncastricum.nl.

Bijen in De Schoorlse Duinen
Regio - Van 2 augustus tot 11 
september staat de honingbij te 
kijk in de Schoorlse Duinen. Bij-
en vormen een onmisbare scha-
kel in de natuur. Hoe zij leven en 
werken wordt door imkers ge-
toond en verteld.  Via een spie-
gel kan in de korf het nijvere 

Strandtententest Groter Groeien

Deining allerleukste strandtent 
voor kinderen in Noord-Holland!

Bakkum - Wat is de leukste 
strandtent van Nederland voor 
kinderen? Dat wilde de redactie 

van het tijdschrift Groter Groei-
en wel eens weten en startte een 
onderzoek. Conclusie? “Deining 

op het strand van Bakkum is de 
leukste in Noord-Holland, want 
de tosti is perfect en de sfeer ge-
moedelijk”, aldus de jury. “Dei-
ning is een pleisterplaats voor 
ouders met kinderen en gewel-
dig voor schoolreisjes. Binnen 
staat een houten speelhuis en 
buiten drie glijbanen. De bedie-
ning is vriendelijk, de inrichting 
mooi, maar niet te mooi! Voor 
kinderen kan een extra bord be-
steld worden zodat ze gratis mee 
kunnen eten met hun ouders. En 
er zijn speciale kindergerechten 
verkrijgbaar, zoals een kinder-
soepje en kinderlasagne.” Dei-
ning kreeg een dikke negen van 
de jury.  Ook in Scheveningen en 
Cadzand werd een negen uitge-
reikt bij Strandclub Wij en ‘t Hal-
ve Maentje.  

Cursus valpreventie 65+
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum organiseert in sa-
menwerking met SenZ de val-
preventiecursus ‘Zicht op even-
wicht’. Zicht op evenwicht is een 
groepscursus voor mensen van-
af 65 jaar die bang zijn om te val-
len en daardoor activiteiten gaan 
vermijden, zoals wandelen, trap-
lopen of zelfstandig boodschap-

werk van de bijen worden beke-
ken. In een  glazen bijenkast la-
ten de bijen zien hoe zij van nec-
tar honing maken en hoe goed 
zij voor hun koningin zorgen. 
En natuurlijk kan er honing ge-
proefd en gekocht worden. Die 
wordt door de imkers elke vrij-

dag met de honingslinger  uit 
de raten gehaald. Ook maken de 
imkers wasplaatjes die de bijen 
verder uit kunnen bouwen. Van 
deze wasplaatjes mogen kinde-
ren kaarsen maken. 
Bezoekerscentrum De Schoorlse 
Duinen, Oorsprongweg 1, is elke 
dag, behalve maandag, open van 
10.00 tot 17.00 uur. 

De cursus vindt plaats in Dorps-
huis de Kern, Overtoom 15 op 
acht achtereenvolgende donder-
dagen, met uitzondering van 29 
september van 14.30 tot 16.30 
uur. Startdatum: 15 septem-
ber, einddatum 19 november. De 
kosten zijn 65 euro. Leden van 
SenZ betalen 50 euro. Aanmel-
den is noodzakelijk en mogelijk 
tot 13 augustus en kan bij Stich-
ting Welzijn via 0251-656562 of 
info@welzijncastricum.nl. 

pen doen. In de cursus leert men 
om te gaan met de (wellicht on-
nodige) bezorgdheid en hoe val-
len kan worden voorkomen. 
Deelnemers aan de cursus die-
nen in staat te zijn om korte af-
standen te lopen (eventueel met 
behulp van rollator of wandel-
stok) en wonen zelfstandig of in 
een verzorgingshuis. 
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Spel- en knutselochtend

‘De Rommelkeuken’
Limmen – Op donderdag 4 au-
gustus is in Limmen van 10.00–
11.30 uur een spel- en knut-
selochtend ‘de Rommelkeuken’. 
Deze activiteit is bestemd voor 
kinderen van vier tot en met zes 
jaar.
In ‘de Rommelkeuken’ leren kin-
deren hoe ze als een echte ober 
glazen naar de tafel brengen en 
heerlijke drankjes mixen. Als kok 
moet men natuurlijk ook van al-

les ruiken en proeven. Dat wordt 
smullen. ‘De Rommelkeuken’ 
vindt plaats in bibliotheek Lim-
men, Zonnedauw 2. Deelname-
kosten bedragen 3 euro.
Opgeven bij Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5.
Tel.: 0251- 656562. Openingstij-
den maandag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 12.30 uur en maan-
dag- en woensdagmiddag van 
13.30 tot 15.30 uur.

Castricum - Oud-plaatsgenoot 
Jeroen Sijm is met succes afge-
studeerd in Antwerpen. Hij is nu 
doctorandus vertaler en gespe-
cialiseerd in Engels, Mandarijn 
Chinees, ondertitelen en audio-
beschrijvingen. Hij vertrekt bin-
nenkort voor een jaar naar China 
om zich verder in de taal te ver-
diepen aan een van de universi-
teiten van Beijing.

Afgestudeerd

Duofiets voor senioren Santmark
Castricum - Sinds dinsdag kun-
nen bewoners van de Santmark 
samen met een familielid, buur-
vrouw of vrijwilliger weer op de 
fiets stappen. Met steun van het 
RCOAK is het mogelijk gemaakt 
een duofiets aan te schaffen. De 

fiets werd overhandigd aan een 
lid van de cliëntenraad die er di-
rect een toertje op kon maken 
met een van de bewoners. De 
stoeltjes zitten naast elkaar, zo-
dat men tijdens het fietstochtje 
contact met elkaar kan houden.

Limmen - Dinsdag  2 augustus 
wordt er in de Vredeburg door 
de K.B.O. een zomerbingo geor-
ganiseerd. Deelname is voor al-
le 50-plussers die weer eens een 
middagje bingo willen spelen. Bij 
grote hitte wordt de airco aange-
zet. De kosten zijn drie euro per 
persoon, er worden tien rondes 
gespeeld plus een extra staan-
de bingo. De bezoekers krijgen 
twee keer koffie of thee aange-
boden en iedereen gaat met een 
of meerdere prijsjes naar huis. 
Er wordt gespeeld van 14.00 tot 
16.00 uur.

Zomerbingo 

Ina Eilander verzorgt ‘Een 
luchtig slot’ in de Slotkapel 
Egmond aan den Hoef - 
Schrijfster en dichteres Ina Ei-
lander uit Hoogwoud verzorgt op 
31 juli ‘Een luchtig Slot’ met als 
thema ‘Op de grens van land en 
water’ in de Slotkapel. Zij draagt 
onder meer gedichten voor van 
Coot van Doesburg en Ina Sip-
kes-de Smit. Maar ook werk van 

Boudewijn de Groot ontbreekt 
deze avond niet. Er is weer ‘’n 
endje Westfries’ en er wordt een 
gedicht in het Tessels dialect 
voorgedragen.
Muzikale omlijsting wordt ver-
zorgd door: piano Jan van der 
Schaaf, viool Anouk Eyben (foto). 
Aanvang 20.00 uur.

Prijswinnaars van Maand 
van het Spannende Boek 
Castricum - ‘Galg en rad  - Mis-
daad door de eeuwen heen’. Bi-
bliotheek Kennemerwaard heeft 
met de viering van de Maand 
van het Spannende Boek de his-
torische thrillers extra onder de 
aandacht gebracht. 
Tijdens deze maand zijn de voor-
delen van een grootabonnement 
nog eens voor het voetlicht ge-
bracht. Velen hebben de gele-
genheid aangegrepen om tegen 
een tijdelijk gereduceerd tarief 
voortaan 16 materialen te lenen 
voor de dubbele uitleentermijn 
(zes weken). Tevens kunnen zij 
met het grootabonnement gra-

tis ‘Sprinters’ (populaire nieuwe 
titels) twee weken lenen. 
Uit de nieuwe leden met een 
grootabonnement zijn drie prijs-
winnaars getrokken: N.J.M. 
Scheerman uit Castricum, R.R. 
Rozendaal uit Alkmaar en A.M.R. 
Huits-Groot uit Heerhugowaard. 
Zij ontvangen de cadeauset met 
de dvd ‘The Mrs. Bradley Myste-
ries’ en een boek van de schrij-
vers Monaldi en Sorti. De boe-
ken zijn beschikbaar gesteld 
door boekhandel Laan in Cas-
tricum, van der Meulen’s boek-
handel in Alkmaar en boekhan-
del Stumpel in Heerhugowaard. 

Castricum - De gemeentegids 
2011-2012 wordt in de periode 
tot en met 31 juli bezorgd op al-
le adressen in de gemeente die 
geen nee/nee-sticker op de brie-
venbus hebben. Wie geen gids 
ontvangen heeft, kan dit vanaf 1 
augustus melden bij de uitgever, 
FMR Producties, tel. (0223) 661 
425, e-mail info@fmr-produc-
ties.nl. De uitgever laat de ver-
spreiddienst in de week daar-
na alsnog op dat adres de gids 
bezorgen. Na 8 augustus zijn de 
gemeentegidsen ook af te halen. 
Dat kan bij de gemeentelijke lo-
catie in Limmen (Zonnedauw 4) 
en de bibliotheekvestigingen in 
Limmen, Akersloot en Castricum.

Geen gemeente- 
gids ontvangen?

Castricum - De gemeente keert 
terug naar het Raadhuisplein in 
Castricum. Vanaf maandag 3 ok-
tober zijn publieksbalies, kantoor 
en bestuur onder één dak in het 
nieuwe gemeentehuis.

Naar een nieuw 
gemeentehuis

Castricum - Van 29 augustus 
tot 2 september worden repara-
tiewerkzaamheden aan het asfalt 
uitgevoerd op de Van Bergen-
laan, de Van Assendelftlaan, de 
Van Polanenlaan en de Van Uy-
trechtlaan. Doorgaand verkeer is 
tijdens de werkzaamheden niet 
mogelijk en ook mogen er geen 
geparkeerde auto’s staan. Meer 
informatie: de heer F Schönig. 
tel. 0251-661122.

Werkzaamheden 
aan het asfalt

Presentatie Ko Veltman van 
Artis bij vlindertentoonstelling
Egmond - De druk bezochte 
vlindertentoonstelling in de ex-
positieruimte van Abdijkaarsen 
bij de abdij van Egmond, biedt 
bezoekers op zaterdag 6 augus-
tus een extra reden om de ex-
positie te bezoeken. Op die dag 
verzorgt Ko Veltman van het vlin-
derpaviljoen in Artis, samen met 
enkele vrijwilligers, een aan-
tal presentaties over rupsen en 
vlinders. Veltman: “Een vlinder 
wordt eigenlijk twee keer gebo-
ren en heeft een eerste leven in 
de gedaante van een rups. Rup-
sen die weinig meer doen dan 
eten, spreken over het algemeen 
weinig tot de verbeelding, maar 
het zijn wel diezelfde rupsen die 
zich in het popstadium transfor-
meren tot vaak indrukwekken-
de vlinders met een fascineren-
de roltong en prachtig gekleur-
de vleugels. Dat is een wonderlij-
ke zaak waar veel over te vertel-

len valt en dat gaan we op 6 au-
gustus dan ook doen.” Bijzonder 
aan de presentaties van Ko Velt-
man is ook dat ze ook voor blin-
den en slechtzienden toeganke-
lijk zijn door het gebruik van zo-
genaamde voelmodellen.
Als het weer het toelaat zal een 
deel van presentaties plaatsvin-
den bij De vlinderhof van broe-
der Frans, de pas aangelegde 
vlindertuin die is vernoemd naar 
broeder Frans Melkert, die velen 
kennen als ‘de vlinderbroeder’ 
van de Egmondse abdij. Hij leg-
de in 1964 de eerste vlindertuin 
aan op het abdijterrein.
De presentaties vinden plaats 
tussen 10.30 en 16.30 uur. De 
vlindertentoonstelling is nog te 
bezoeken tot en met 16 septem-
ber. Bij Adbijkaarsen, gelegen in 
aan de Vennewatersweg 27 in 
Egmond-Binnen, is ruime gratis 
parkeergelegenheid.
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Tapuit symbool voor om-
gang Castricum met natuur?
Wie ’s morgens heel vroeg uit de veren gaat, en een wandeling door bos 
of duin maakt, wordt overweldigd door de enorme rijkdom aan vogel-
geluiden. Het hele vogelboekje kun je horen, overal gaat het tekeer. Je 
zou bijna denken dat het goed gaat met de natuur. Toch verdwijnen er 
nog steeds in rap tempo soorten, ook uit onze omgeving en ook in onze 
natuur. Een voorbeeld daarvan is de tapuit.
Dit vogeltje, ter grootte van een mus, dat familie is van de lijsters, is een 
liefhebber van open land met kort gras. Daar maakt hij al hollend jacht 
op insecten. De kans dat u hem tijdens uw wandelingen zult zien, is niet 
zo heel groot, omdat het een erg schuw vogeltje is. Er is ooit gemeten 
dat in een gebied waar de tapuit leeft er per uur maar één wandelaar 
voorbij hoeft te komen, op een afstand van 100 meter, om het vogel-
tje uit dat gebied te verdrijven. Toch komt de tapuit nog voor in ons 
duinreservaat. Er is een afhankelijkheid van konijnen. Het konijn houdt 
het landschap open en het gras kort. En de tapuit broedt in halfopen 
konijnenholen. Als het slecht gaat met het konijn, heeft de tapuit het 
ook moeilijk.
De tapuit is één van de vogelsoorten die vroeger talrijk waren in de 
duinen, zoals het paapje, de grauwe klauwier, en andere kleine jagers. 
Net als die andere vogels heeft de tapuit het zwaar. Het paapje is al he-
lemaal verdwenen, de grauwe klauwier is nog maar een sporadische en 
onregelmatige broedvogel in onze duinen. Het NoordHollands Duinre-
servaat is een natuurgebied met de Natura2000-status. Dat betekent dat 
het een uniek gebied is, dat de grootste mate van bescherming nodig 
heeft. Dankzij die status heeft een vogel als de tapuit nog een kans in 
Nederland. Om u een indruk te geven: er broeden jaarlijks minder dan 
25 paartjes in ons duinreservaat, van de circa 700 in heel Nederland. 
En jammer genoeg voor de tapuit is dat in de buurt van, u raadt het al, 
ons strandgebied. Onze populatie heeft nog enige aansluiting met de 
populaties in de Noorderduinen bij Den Helder, meer naar het zuiden is 
door drukte in en om de duingebieden de vogel al helemaal verdreven.
Wat bedreigt deze vogel? Verruiging en vergrassing van het duingebied 
door stikstofneerslag, konijnensterfte, en onrust door menselijke aan-
wezigheid. Die stikstofneerslag is het gevolg van luchtvervuiling (ver-
brandingsgassen). Interessant in dit kader is een paragraaf in de do-
cumentatie bij het projectplan “Jaarrondexploitatie strandpaviljoens en 
overnachten in strandhuisjes”, dat in de gemeenteraad behandeld wordt. 
Hierin staat dat tot de nadelige gevolgen van de intensievere exploitatie 
van strandpaviljoens en strandhuisjes gerekend moet worden een ver-
hoogde uitstoot van stikstof. 
Wandelaars die het met de regels niet zo nauw nemen en denken dat 
de paden er niet voor hen zijn, verstoren de voor dieren noodzakelijke 
rust en verdrijven ze van hun vaste woonplekje. Doordat ook de randen 
van onze natuurgebieden commercieel geëxploiteerd worden, hebben 
mensen niet meer door in welke kwetsbare omgeving ze zich eigenlijk 
bevinden. Met alle gevolgen van dien. Daarom zet Platform Ons Strand 
zich ook in voor de natuur. En daarom sluiten ook leden van natuurver-
enigingen zoals de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland en Stichting 
Duinbehoud zich bij ons aan. Niet omdat we mensen geen eerlijke bo-
terham of een pleziertje gunnen. Maar omdat de natuur daarvoor de 
rekening betaalt.
Adrie Lute, Platform Ons Strand. Afsluitingen verbindings-

weg A9 Alkmaar-Uitgeest
Regio - Weggebruikers op de 
A9 tussen Alkmaar en Uitgeest 
moeten vanaf eind juli rekening 
houden met nachtelijke afslui-
tingen van de verbindingsweg 
vanaf de westelijke ring Alkmaar 
(N9) naar de A9. Daarnaast zijn 
er afsluitingen van de toe- en af-
ritten Akersloot in beide richtin-
gen. De afsluitingen houden ver-
band met de aanleg van spits-
stroken in combinatie met on-
derhoudswerkzaamheden tus-
sen Alkmaar en Uitgeest. Ge-
le borden geven de omleidings-
routes aan. Weggebruikers moe-

ten rekening houden met extra 
reistijd.
 
Tot zaterdag 30 juli is de ver-
bindingsweg vanaf de westelij-
ke ring Alkmaar (N9) naar de A9 
in de avond en nacht afgeslo-
ten van 21.00 uur tot 05.00 uur 
de volgende ochtend. Het door-
gaande verkeer wordt omgeleid 
via de Smaragdweg en de Dia-
mantweg en de oostelijke ring 
Alkmaar (N242).

Van zondag 31 juli 19.00 uur tot 
zaterdag 6 augustus 18.00 uur 

en van maandag 8 augustus 
21.00 uur tot donderdag 11 au-
gustus 5.00 uur zijn de toe- en 
afrit Akersloot voor het verkeer 
op de A9, dat rijdt in de rich-
ting Uitgeest afgesloten. Verkeer 
wordt omgeleid via de aanslui-
ting Castricum (N203 en Gees-
terweg). Van maandag 22 au-
gustus 6.00 uur tot donderdag 
25 augustus 5.00 uur zijn de toe- 
en afrit Akersloot voor het ver-
keer dat rijdt in de richting Alk-
maar afgesloten. Ook hier wordt 
het verkeer omgeleid via de aan-
sluiting Castricum. 

”Ruud, mag ik met je op de 
foto en een handtekening?”
Bakkum - Radiomaker Ruud de 
Wild was donderdag op camping 
Bakkum. Het programma Ruud-
dewild.nl van Radio 538 ging de 
ether in vanuit de tijdelijke radio-
studio Loods 2 bij het sportveld. 
Zanger Dries Roelvink kwam ook 
even langs voor een kort optre-
den. De cameraploeg van SBS 

maakte een item voor het pro-
gramma Shownieuws. Er wer-
den allerlei activiteiten georga-
niseerd voor de toegestroomde 
fans. Het waren vooral kinderen 
die bedelden om een handteke-
ning of de foto samen met Ruud. 
Ruud presenteerde op de cam-
ping een cd met campingtracks: 

‘Ruud’s Camping Knallers’ met 
onder andere nummers van 
Alexandra Stan, Inna, André Ha-
zes, Pitbull, Martin Solveig, Ge-
rard Joling, Caro Emerald, Yolan-
da Be Cool, Haddaway en Sabri-
na. Die gingen als zoete brood-
jes over de toonbank. Foto: VJP-
hoto/Vincent Bloothoofd. 

Castricum - De fans van zan-
geres Pink nemen het op voor 
hun idool en zijn uitermate loy-
aal. Dat ondervond de zestienja-
rige Bregje afgelopen weekend. 
In een Tweet verstuurde Pink 
een steunbetuiging aan de No-

Bregje krijgt fans Pink over zich heen
ren na de gruwelijke aanslag vo-
rige week. Zij noemde Noorwe-
gen een prachtige stad, waarna 
Bregje haar corrigeerde. 

De followers van @pink reage-
ren massaal ontstemd op de re-

actie van Bregje, noemen haar 
dom en raden haar aan een le-
ven te zoeken. Bregje kan er 
wel om lachen. Haar tweet was 
aanleiding voor SBS om er aan-
dacht te besteden op tv, afgelo-
pen maandag. 




