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Leren duiken in De Zien
UItgeest - Op 15 augustus kan 
iedereen van tien jaar en ou-
der leren duiken in zwembad De 
Zien. Onder leiding van de er-
varen instructeurs van de Padi 
duikscholen verkennen de deel-
nemers stap voor stap een nieu-
we wereld onder water. Er wor-
den foto’s gemaakt en iedereen 
krijgt een tas mee naar huis met 
daarin allerlei duikspullen en 
meer. 
De hele duikervaring duurt on-
geveer een uur. Hierin krijgt men 
eerst uitgebreide uitleg aan de 
kant, waarna de duikers in spe 
het water ingaan. Daar zullen zij 
kunnen wennen aan de uitrusting 
en het ademen door een adem-
automaat. Als dit goed gaat dui-
ken zij onder water en zwemmen 
ze een stuk over de bodem van 
het zwembad. Deelname is 15,00 
euro en daarvoor heeft men gra-
tis entree voor het zwembad, het 
gebruik van lucht- en duikmate-

Klaar voor elfde skeelerronde

Uitgeest - Komende zondag 
barst het sportieve geweld weer 
los in De Kleis. Vanaf 13.00 uur 
gaan daar de krachten geme-
ten worden van talloze skee-
lertalenten. De uiterst fanatie-
ke wedstrijdcommissie, bestaan-
de uit leden van wijkvereniging 
De Kleis en IJsclub Uitgeest, ver-
wacht een mooie dag. Het snel-
ste parcours van Nederland is 
voor de elfde keer klaargemaakt 
om bestormd te worden door de 
tientallen toppers uitkomend in 
diverse categorieën. Om 13.00 
uur wordt op de Anna van Re-
nesselaan het startschot gege-
ven voor de jeugd tot en met 9 
jaar. Om 13.20 uur volgt de jeugd 
tot en met 13 jaar. Dan gaan de 
lokale toppers van start in hun 
strijd om het Open Kampioen-
schap van Uitgeest. Deelne-
mers vanaf 14 jaar krijgen in de-
ze wedstrijd de kans om eeuwi-
ge roem en een prachtige trofee 
te vergaren. Na afloop van deze 
wedstrijd verschijnen de bonds-
rijders ten tonele. Onderverdeeld 
in maar liefst zes verschillende 
categorieën gaan deze dames en 
heren strijden om de eer en na-
tuurlijk de door de sponsors be-
schikbaar gestelde geldprijzen. 
Er is een dj, een gezellig terras 
en allerlei vermaak voor de klein-
sten. Meedoen is altijd een leu-
ke ervaring. 
Deelnemers kunnen zich ter 
plekke inschrijven tot een half 
uur voor de wedstrijd in sport-
hal De Wissel en zijn verplicht el-
leboog-, pols- en kniebescher-
ming en een helm te dragen. 

riaal, de tas vol cadeautjes, kor-
ting op een eventuele vervolgcur-
sus en informatie over duiken in 
binnen- en buitenland. Inschrij-
ven kan via de website www.dui-
ken.nl/dsdevent.

Uitgeest - De brandweer van 
Heemskerk werd maandag-
ochtend gealarmeerd voor een 
paard te water. Het dier was door 
onbekende oorzaak in een bre-
de en diepe sloot aan de Vogel-
meerweg geraakt. 
Twee brandweerlieden zijn met 
waadpakken het water in ge-
gaan. 
Ze hebben het paard begeleid 
naar een minder steile oever en 
hem zo weer op het droge ge-
bracht.

Paard te water
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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.
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Tel. 0251-656750
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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 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.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
07-07-2009: Galena Venelin, 
dochter van V.D. Hvarkov en A.I. 
Ivanova-Hvarkova, geboren te 
Alkmaar. 
08-07-2009: Betty, dochter van 
M. Schaap en F. Baars, geboren 
te Castricum. 08-07-2009: Juliet-
te Jeanne, dochter van A.N. van 
Zanten en C. Portegies, geboren 
te Castricum.
 onende te Limmen:
10-07-2009: Sam Anne Ma-
ria, dochter van A.T.J. Terluin en 
A.M.P. Zoon, geboren te Lim-
men.
Wonende te Akersloot:
08-07-2009: Diede, zoon van 
M.K. Koster en W.S.A. Hogerhe-
ijde, geboren te Akersloot. 11-
07-2009: Valentijn Frank, zoon 
van M. Koot en M.R. Wubbe, ge-
boren te Alkmaar. 23-07-2009: 
Tess, dochter van R.J. Pepping 
en H.C.M. Jonker, geboren te 
Akersloot.
Wonende op de Woude:
15-07-2009     Jule, dochter van 
C.J. Schoon en J.E. Blunck, ge-
boren te Purmerend
Wonende te Bakkum:
16-07-2009: Elin Mina, dochter 
van A.J. Schel en B. van Loden-
steijn, geboren te Alkmaar.
 
Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
09-07-2009: de Bruijne, Marinus, 

wonende te Castricum en Noort, 
Diane M., wonende te Velsen. 
10-07-2009: Scheffer, Jung S.H.J. 
en Vancrayelynghe, Marijke C.K., 
beiden wonende te Bakkum. 13-
07-2009: Laceur, Stany en de 
Graaf, Daisy, beiden wonende 
te Bakkum. 23-07-2009: Visser, 
Ewoud, wonende te Alkmaar en 
van den Broek, Bernadette M.T., 
wonende te Castricum.
 
Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
09-07-2009: ten Wolde, Menno 
en Buntsma, Catharina K., bei-
den wonende te Zaanstad. 10-
07-2009: Groenendaal, Matthijs 
en Jansen, Joyce, beiden wonen-
de te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Bakkum:
06-07-2009: Borst, Gerardus, oud 
84 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd geweest met G. Me-
kenkamp Groen. 11-07-2009: Es-
huis, Egbert J., oud 89 jaar, over-
leden te Bakkum, gehuwd met 
P.N. Schipper.

Wonende te Castricum:
10-07-2009: Zonneveld, Marga-
retha, oud 83 jaar, overleden te 
Zaanstad, gehuwd geweest met 
J. Schermer. 21-07-2009: Zonne-
veld, Gerardus P.J., oud 70 jaar, 
overleden te Beverwijk, gehuwd 
met F.E. Petiet.

Bed & Breakfast in het dorp
Trouwen in Oude Raadhuis
Castricum - Vrijdag heeft Land-
schap Noord-Holland de sleu-
tels van het oude raadhuis over-
handigd aan Frits en Edith van 
Daalen en hun zoon Sjoerd. Zij 
zijn de nieuwe eigenaars van het 
markante gebouw in het hartje 
van het dorp. Plan is om er een 
bed en breakfast met tien ka-
mers te beginnen, compleet met 
grand café en woonruimte voor 
de familie. De buitenkant blijft 
gehandhaafd, van binnen gaat 
er van alles op de schop. 
Bovendien wordt de mogelijk-
heid geschapen om weer te trou-
wen in het oude gemeentehuis. 
Het uit 1911 stammende ge-
bouw heeft lange tijd dienst ge-
daan als het gemeentehuis van 

Castricum. Daarna werd het in 
gebruikgenomen door Land-
schap Noord-Holland, die er zijn 
hoofdvestiging had. Inmiddels  is 
de natuurorganisatie verhuisd 
naar Heiloo in afwachting van 
een nieuw onderkomen dat aan 
de Puikman verrijst; Het Groen-
huis. 
In september wordt een informa-
tiebijeenkomst gehouden door 
de gemeente Castricum en het 
Ontwikkelingsbedrijf Noord Hol-
land Noord voor mensen die ook 
van plan zijn een bed & break-
fast of een ander soort klein-
schalige verblijfsaccommodatie 
te beginnen. Ook mensen die al 
actief zijn als gastheer of -vrouw 
zijn welkom.

Reizigers meer tevreden 
over veiligheid op station
Castricum - Op dit moment 
geeft 92% van de reizigers so-
ciale veiligheid overdag een 7 of 
hoger, ’s avonds vindt 66% van 
de reizigers sociale veiligheid 
een 7 of hogere waarde. In 2006 
gaf 89% van de reizigers overdag 
de sociale veiligheid een 7 of ho-
ger, ‘s avonds was dit percenta-
ge 58%.  
In 2007 ondertekenden de ge-
meente Castricum, NS Re-

gio Randstad Noord, de Poli-
tie Noord-Holland Noord en de 
KLPD Dienst Spoorwegpolitie 
met elkaar een handhavingar-
rangement. Het doel was ener-
zijds de agressie van het uit-
gaanspubliek op het station en 
in de treinen terugdringen, an-
derzijds het verhogen van de 
waardering van de treinreizigers 
voor de veiligheid op het station 
en in de treinen.

Castricum -  Op zaterdag 1 
augustus om 10.00 uur en op 
woensdag 5 augustus om 14.00 
uur kan men deelnemen aan een 
les ‘Omgaan met Hooglanders’. 
Natuurbeheerder PWN en Cros-
shill Natuurbegrazing organise-
ren deze bijeenkomsten speciaal 

Bang voor Hooglanders?
voor duinbezoekers die de gro-
te grazers in het duin liever niet 
tegenkomen. Deelnemen is gra-
tis en aanmelden kan via www.
pwn.nl/activiteiten of via 0900-
7966288. De bijeenkomsten 
starten vanaf Gasterij De Kruis-
berg in het duin te Heemskerk. 
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Programma 30 juli t/m 5 aug 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)

The Proposal in Corso
De invloedrijke redactrice Mar-
garet dreigt uitgezet te worden 
naar haar vaderland Canada. Om 
dit te voorkomen dwingt ze haar 
niets vermoedende en komische 
assistent Andrew om zich met 
haar te verloven, terwijl ze hem al 
jarenlang het leven zuur maakt. 
Hij gaat akkoord met de verlo-
ving maar tegen een paar per-
soonlijke voorwaarden. Het on-
waarschijnlijke stel reist af naar 
Alaska om de eigenzinnige fa-
milie van Andrew te ontmoe-

ten. Het zelfbeheerste stads-
meisje komt dan in de ene ko-
mische situatie na de andere te-
recht, waarin ze zich als een vis 
op het droge voelt. Met een on-
voorbereid huwelijk in het voor-
uitzicht en de vreemdelingenau-
toriteiten op de hielen, beloven 
Margaret en Andrew met eni-
ge aarzeling zich aan het plan te 
houden. Ongeacht de angstvalli-
ge gevolgen…
Vanaf 6 augustus te zien in Cor-
so.

Zesde avontuur Harry 
Potter is vakantiehit
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 

Reizigersadvisering sneller, 
efficiënter en goedkoper 
Castricum - Met de aansluiting 
van de huisartsenpraktijk Leem-
huis/V.d. Maarel aan de landelijk 
opererende reizigersadviesorga-
nisatie Reisprik.nl  is het opvra-
gen van een gezondheidsadvies 
voor reizen naar het buitenland 
eenvoudiger, sneller en goedko-
per geworden. 
Dankzij deze samenwerking kan 
met de praktijk een afspraak 
worden gemaakt, bijvoorbeeld 
via internet, en de adviesvrager 
krijgt meteen te zien welke even-
tuele vaccinaties er nodig zijn en 
of er ook nog anti-malariamedi-
catie mee op reis moet.
De huisartsenpraktijk geeft al 
zeker 20 jaar reizigersadviezen. 
De praktijk is er volledig voor ge-
certificeerd en ook de vaccina-
ties tegen ‘gele koorts’ mogen 
er al vele jaren gegeven worden. 
Vooral dat laatste is lang niet 
overal het geval. De verstrek-

te informatie is altijd zeer up-to-
date:  indien zich waar dan ook 
in de wereld een medisch cala-
miteit voordoet, dan is dat in de 
praktijk via verbindingen met 
Reisprik en Travel Alert, een or-
ganisatie die informatie verza-
melt en beschikbaar stelt, altijd 
direct bekend.
Voor de reiziger is het goed te 
weten dat men ook voor een 
last-minute-advies bij Reisprik 
terecht kan. En de vaccinaties 
kunnen er meteen toegediend 
worden. Een tweede keer terug-
komen is er dus niet bij. Verder 
is de advisering vaak veel goed-
koper (tot 65% aan toe) dan el-
ders.  Dat is dan ook de reden 
dat grote touroperators intussen 
hun belangstelling voor Reisprik.
nl hebben getoond. Voor een af-
spraak kan men ook telefonisch 
op de praktijk terecht: 0251-
654540.

Brandstichting  
bij NS-station
Castricum - In de nacht van 
maandag  20 op 21 juli zijn bij 
het NS-station diverse fietsen 
in brand gestoken, zowel aan de 
voor- als achterkant. 
De brandweer was snel ter plaat-
se en bluste de brandjes in kor-
te tijd.  De schade was aanzien-
lijk, maar in een slechter scena-
rio hadden ook de gebouwen 
vlam kunnen vatten omdat en-
kele fietsen tegen de gevel van 
het station stonden.  

Een gasman op het erf
Bakkum - Een bewoonster van 
de Heereweg, die net van een 
wandeling terugkwam, vond ver-
leden week dinsdag rond 14.00 
uur een onbekende man op haar 
erf. 
De man vertelde de gasman te 
zijn en dat hij het gas kwam con-
troleren. Hij ging samen met 
de vrouw de woning binnen en 

keek even naar de gaskachel. 
Vervolgens vroeg hij haar of zij 
geld in huis had. De vrouw gaf 
aan geen geld in huis te heb-
ben, waarop de man zei de vol-
gende dag weer terug te komen. 
Het gaat om een net, verzorgd 
geklede man van circa 1.70 lang. 
Hij heeft een gezet postuur, een 
snorretje en dun grijs haar.

Akersloot - Maandag 20 ju-
li rond 17.15 uur vond er een 
aanrijding plaats op de krui-
sing Startingerweg en de Pas-
toor van de Berghstraat. Een 72-
jarige man op een racefiets uit 
Uitgeest verleende op de krui-
sing geen voorrang aan een voor 
hem van rechts komende 39-ja-
rige automobilist uit Egmond aan 
Zee. Door de botsing raakte de 
fietser gewond en hij werd per 
ambulance overgebracht naar 
het Rode Kruis ziekenhuis in Be-
verwijk. Na behandeling mocht 
hij naar huis. 

Aanrijding

Soos terug naar oude stekkie 
Castricum - Met ingang van 
zondag 2 augustus gaat De 
Soos, georganiseerd door de 
Stichting Welzijn Castricum voor 
mensen met en zonder beper-
king, verhuizen naar Het Steeg-
je, Dorpsstraat 77 in Castricum. 
Het Steegje ligt naast voormalig 
Café Centraal waar De Soos bij-
na vijf jaar geleden is gestart. Ei-
genaresse Jenny Piers van Het 
Steegje is een goede bekende 

van De Soos; zij was voorheen 
verbonden aan Café Centraal. 
Het Steegje is beter toegankelijk 
voor rolstoelgebruikers en geeft 
ook goede mogelijkheden zelf-
standig te draaien. Er is een  bui-
tenterras voor als het lekker weer 
is. En de eindtijd van 17.00 uur 
die gehanteerd werd in in Dis-
covery is niet meer van toepas-
sing. Ook in Het Steegje zullen 
als vanouds hits van toen en nu 

Fluitend of sjokkend mee-
doen aan strandzesdaagse 
Bakkum - Donderdag wordt het 
druk op het strand. Zo’n duizend 
deelnemers aan de 51e strand-
zesdaagse passeren fluitend of 
sjokkend het strand van Bak-
kum. Een groot deel daarvan zal 
neerstrijken op een van de teras-

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

gedraaid worden door dj Cismo. 
Er is in Het Steegje gelegenheid 
spelletjes te doen en natuurlijk 
een praatje te maken. Soosbe-
zoekers zijn op 2 augustus vanaf 
14.00 uur welkom in Het Steegje. 
Voor meer informatie kan con-
tact opgenomen worden met de 
Stichting Welzijn Castricum, te-
lefoon 0251-656562. geduren-
de de zomervakantie in de och-
tenduren. 

Castricum - Plaatsgenoten ex-
poseren van 3 tot en met 14 au-
gustus in de Dorpskerk in Wijk 
aan Zee. Wil Marechal–van Lies-
hout toont ikonen uit het le-

Expositie

sen om te lunchen of een biertje 
te drinken, Want traditioneel be-
staat het wandelgezelschap uit 
zeer uiteenlopende types. 
Een groot deel wil vooral een 
sportieve prestatie neerzetten 
en genieten van natuur en bui-
tenlucht. Een ander deel wan-
delt vooral mee voor de gezellig-
heid en geniet van de feestjes op 
de camping. En terwijl de eerste 
groep de dagafstand aflegt als 
het eb is, omdat dat nu eenmaal 
makkelijk loopt, zullen de feest-
vierders dat belang nogal eens 
uit het oog kunnen verliezen. 

Een kater in combinatie met het 
rulle zand maakt zo’n wande-
ling extra zwaar. Zaterdagmid-
dag komen de deelnemers aan 
in Den Helder na 140 km wan-
delen langs de vloedlijn. Tenmin-
ste, het deel dat het tot het einde 
heeft volgehouden. 

ven van Jezus, Joop Mare-
chal  scheepsmodellen met een 
schaal van 1:700 en Joke Spoon 
schilderijen van zeeën en kusten. 
Maandag tot en met vrijdag van 
19.00 – 21.00 uur en zaterdag en 
zondag van 15.00 – 17.00 uur.
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KortWeg

Regio - De Dierenbescher-
ming zoekt een nieuw onder-
komen voor 34 (half) verwilder-
de katten. De dieren leefden op 
een bedrijventerrein in Egmond 
aan de Hoef, maar kunnen hier 
door omstandigheden niet lan-
ger verblijven. Omdat het om 
(half) verwilderde katten gaat, 
kunnen de dieren niet binnens-
huis herplaatst worden. De Die-
renbescherming zoekt dan ook 
met name naar bedrijfsterreinen 
en boerderijen. De dieren zijn 
gewend in groepen te leven en 
worden dan ook minimaal met 
z’n tweeën geplaatst. 
Geïnteresseerden kunnen con-
tact opnemen met het Dieren-
tehuis Alkmaar via het telefoon-
nummer 072- 5114861 of via e-
mail info@dierentehuisalkmaar.
nl.

Opvang gezocht
Regio - Sinds 2007 werken vrij-
willigers, RAVON en Landschap 
Noord-Holland aan de nieuwe 
verspreidingsatlas van de Noord-
Hollandse reptielen en amfibieën. 
2009 is het laatste veldwerkjaar. 
Een tussenstand laat zien dat de 
zeldzame soorten zoals kamsa-
lamander en rugstreeppad goed 
in kaart zijn gebracht. De alge-
menere soorten blijven echter 
achter. Het gaat dan om gewo-
ne pad, kleine watersalamander, 
bruine kikker en de groene kik-
kers. Mensen vinden die waar-
nemingen vaak niet bijzonder 
genoeg om door te geven. Dit 
levert een vertekend beeld op, 
nu lijkt het alsof de rugstreep-
pad algemener is dan de ge-
wone pad, en de kleine water-
salamander en de bruine kikker 
ontbreken in hele gebieden van 
Noord-Holland. Ook deze soor-
ten wil men adequaat bescher-
men en daar is een representa-
tief verspreidingsbeeld voor no-
dig. Daarom deze oproep. Kijk in 
de vijver, til eens een steen op, 
loop langs een sloot en geef de 
(oude) waarnemingen door via 
www.telmee.nl. Voor meer infor-
matie of hulp bij het invullen van 
telmee.nl: Jeanine Hamers, tel. 
088-0064444. Kleine watersala-
mander. (Foto Jelger Herder).

‘Gewone’ amfibie-
en op kaart zetten

Castricum - Twee seizoenen 
was de strandbibliotheek in Cas-
tricum een groot succes. Helaas 
wordt dit project niet langer fi-
nancieel ondersteund door de 
provincie Noord-Holland. 
Dit jaar zijn er alleen langs de  
Zuid-Hollandse kust strandbi-
bliotheken. Er wordt wel onder-
zocht wat de mogelijkheden zijn 
om de strandbibliotheek in 2010 
weer te realiseren.

Dit jaar geen 
strandbibliotheek

Egmond - De galerie van Ab-
dijkaarsen in Egmond organi-
seert tot en met 15 augustus een 
bijzondere expositie met werk 
van jonge, opkomende Nepale-
se kunstschilders. De schilde-
rijen die worden tentoongesteld 
zijn aangekocht door de organi-
satie Out-Domi van Marjon Jan-
maat.
Marjon Janmaat komt al meer 
dan 15 jaar in Nepal dat ze in-
middels haar ‘tweede thuis’ 
noemt. Via Out-Domi koopt ze 
werk van Nepalese kunstenaars 
met het doel dit in Nederland te 
exposeren en door te verkopen. 
Meer informatie: www.out-domi.
nl en www.stichting-veldwerk.
org. De galerie is gelegen aan de 
Vennewatersweg 27 in Egmond-
Binnen en is geopend van maan-
dag tot en met zaterdag tussen 
10.30 en 16.30 uur. 

Expositie Nepalese 
schilderkunst

Egmond-Binnen - Ook dit jaar 
is er weer een expositie van Jan-
ny Veenstra in het kerkje aan de 
Abdijlaan. De expositie is za-
terdag en zondag geopend van 
14.00-17.00 uur tot en met 13 
september.

Expositie

Heiloo - Iedere eerste dinsdag 
van de maand wordt van 13.30 
– 15.30 uur een bijeenkomst ge-
houden van de lotgenoten con-
tactgroep partnerverlies. Het 
doel van deze middagen is het 
ontmoeten en samenzijn van 
deelnemers die in een vergelijk-
bare situatie verkeren. Er wordt 
gepraat over een onderwerp dat 
herkenbare gevoelens oproept. 
Hoe beleeft men bijvoorbeeld 
deze vakantieperiode. Met dit 
zomerthema gaat men op dins-
dagmiddag 4 augustus aan de 
slag. Belangstellenden worden 
uitgenodigd om hieraan deel te 
nemen. Voor meer informatie: 
Ida Zoet, Stichting Ouderenwerk 
Heiloo, telefoon 072-5331297 of 
i.zoet@ouderenwerkheiloo.nl.

Lotgenoten praten 
over de vakantietijd

Egmond aan Zee - Een rond-
leiding door het museum zonder 
dat men dit van tevoren hoeft af 
te spreken. Dat kan dit seizoen 
op de maandagmiddagen 2 au-
gustus en 7 september. Bezoe-
kers horen boeiende verhalen 
over de drie Egmonden en kun-
nen tevens de schelpententoon-
stelling bewonderen en de gravu-
res van zeeheld van Speyk waar-
naar de vuurtoren is genoemd.  
Aanmelden om 14.45 uur bij het 
museum, waarna de rondleiding 
begint om 14.00 uur. Duitse gas-
ten zijn welkom om 13.45 uur. Er 
is deze middagen een kleine toe-
slag op de entreeprijs. 
De normale openingstijden zijn: 
dinsdag tot en met zondag van 
14.00–16.00 uur en op dinsdag, 
woensdag en donderdagavond 
tevens van 19.00 – 21.00 uur. 
Het museum is rolstoelvriende-
lijk. Entree 2,00 euro, kinderen 
1,00 euro, MK en donateurs gra-
tis. Zie ook www.museumva-
negmond.nl.

Rondleiding Muse-
um van Egmond

Bergen - Op 2 augustus be-
gint om 10.00 uur een wande-
ling door de zomerse natuur in 
en om Bergen onder leiding van 
IVN gids Ton van der Putten. De 
wandeling start vanaf het beeld-
je van Adriaan Roland Holst bij 
de ruïnekerk in Bergen en zal 
ongeveer twee uur duren. 
Het belooft een afwisselende 
wandeling langs Bergense dre-
ven te worden, die gaat door 
fraaie met bomen omzoomde la-
nen, over het landgoed ‘Het Ou-
de Hof’, langs de overgang van 
bos naar polders en door in het 
Bergens binnenduingebied.
Kosten 2,00 euro per volwassene, 
kinderen gratis. Graag van tevo-
ren even aanmelden, bij voor-
keur per e-mail: IVNNKL@hot-
mail.com of anders telefonisch: : 
06-23576647. 

Natuurwandeling 
in en om Bergen

Castricum - Donderdag 30 ju-
li worden op 110 vakantiepar-
ken in heel Nederland ballonnen 
voor 1,00 euro verkocht en ge-
zamenlijk om 19.00 uur opgela-
ten. Met deze Ballonnendag wil-
len de vakantieparken bereiken 
dat de vele kinderen die in Ne-
derland vakantie vieren en ple-
zier hebben, ook iets doen voor 
kinderen die het minder goed 
getroffen hebben. 
Dit jaar komt de opbrengst van 
de Ballonnendag ten goede aan 
de projecten van War Child in 
Sierra Leone. Inwoners daar on-
dervinden nog steeds de gevol-
gen van een burgeroorlog die 
tien jaar duurde en de samenle-
ving ontwrichtte. War Child on-
dersteunt dorpen bij hun weder-
opbouw. Met creatieve middelen 
wordt gewerkt aan de opbouw 
van vreedzame gemeenschap-
pen, waarin de rechten van het 
kind worden nageleefd. Ook krij-
gen jongeren de kans alfabetise-
ringslessen te volgen en een vak 
te leren.  
Aan de actie is een ballonnen-
wedstrijd verbonden. Op www.
ballonnendag.nl is een overzicht 
te vinden van alle vakantiepar-
ken waar men voor één euro een 
ballon voor War Child kan ko-
pen. In Noord-Holland doen de 
volgende recreatieparken mee: 
camping Bakkum, camping Hei-
loo en de Woudhoeve in Egmond 
aan den Hoef. De deelnemers 
kunnen na 30 juli op www.bal-
lonnendag.nl nagaan of hun bal-
lon al is gevonden.

War Child 
ballonnendag

Regio - Op 1 en 2 augustus zal 
overal in Nederland en België 
door duizenden gezinnen ge-
speurd worden naar vlinders in 
de tuin. In België al voor de der-
de maal, in Nederland dit jaar 
voor het eerst. Alle waarnemin-
gen kunnen worden doorgege-
ven op www.vlindermee.nl. Het 
Belgische vlindertelweekend 
van Natuurpunt en haar Waal-
se zustervereniging Natagora is 
toe aan haar derde editie. De ac-
tie wordt vanaf dit jaar ook over-
genomen door de Nederland-
se Vlinderstichting, zodat in heel 
België én Nederland op hetzelf-
de moment de vlinders worden 
geteld. Voor meer informatie zie 
www.vlindermee.nl.

Vlinder mee op 
1 en 2 augustus

Egmond aan Zee - Op zondag 
2 augustus is er een IVN-natuur-
wandeling door de duinen bij 
Egmond aan Zee. De natuurgids 
neemt de deelnemers mee door 
het Zeedorpenlandschap, waar 
men de akkertjes (langkies) be-
werkt op traditionele wijze. Heel 
langzaam begint ook de vogel-
trek weer op gang te komen en 
misschien zijn er al bijzonde-
re exemplaren te vinden bij de 
meertjes van het Starrevlak. Al 
met al een afwisselde wandeling 
van ongeveer twee uur door een 
bijzonder stukje Noord-Holland.
De wandeling begint om 10.00 
uur bij het Sportcentrum in Eg-
mond aan Zee, een duinkaart is 
verplicht. Voor volwassenen is 
de bijdrage 2,00 euro, kinderen 
kunnen gratis mee.
Informatie: Nel Visser 072- 
5071885.

Natuurwandeling

Alkmaar - Welke koning ver-
bleef in de 1531 in het Witte Hof 
en waarom? Wat is er zo speci-
aal bij de visbanken? Waarom 
was Napoleon zo trots op Alk-
maar in 1799? Wie was de doch-
ter van de rijke reder Roemer 
Visscher?  Het is zeker de moeite 
waard om in de komende maan-
den, met een ervaren gids van 
het Gilde te wandelen in Alk-
maar. Er wordt dan zeker ant-
woord gegeven op de bovenge-
noemde vragen en er wordt veel 
verteld over de geschiedenis van 
Alkmaar. Ook een bezoek aan 
enige hofjes is zeker de moeite 
waard. De wandelingen zijn bin-
nen of buiten de stadswallen en 
kunnen op elke dag van de week 
gehouden worden. 
Wie interesse heeft en meer in-
formatie wil kan bellen met C.J. 
Bakker, tel. tel. 0251-310272 of 
06-13203704.

Wandelen in 
de geschiedenis

Heemskerk - Zaterdagavond 22 
augustus nodigt Zomerpodium 
Heemskerk iedereen uit op het 
Marquettefestival, Heemskerks 
eigen Parade. Het program-
ma biedt van alles voor jong en 
oud. Sprookjesachtige vertellin-
gen, vervreemdende acrobatiek, 
spectaculair theater en swin-
gende muziek. En al deze optre-
dens zijn gratis toegankelijk te-
gen de achtergrond van het de-
cor van de IJmond, het landgoed 
Marquette. 

Marquettefestival

Castricum - De kopieerservice 
van de Stichting Welzijn is geslo-
ten tot 17 augustus. Voor spoed-
gevallen zijn de vrijwilligers op-
roepbaar, de balie van de stich-
ting is uitsluitend geopend van 
9.00 tot 12.30 uur. Voor eventuele 
vragen of afspraken over spoed-
klussen: tel. 0251–656562 of in-
fo@welzijncastricum.nl.

Zomertijden 
Stichting Welzijn



pagina 12 29 juli 2009

Gratis naar Quero Brasil feest
Uitgeest - Zaterdag 1 augustus 
is er een Quero Brasilfeest in de 
Bob’s Party Palace. 
Het publiek trekt zijn mooiste 
badkleding aan en danst de Bra-
ziliaanse samba op heerlijke zo-
mermuziek. Bij aankoop van 

badkleding bij Intersport Mega-
store Alkmaar ontvangt men een 
gratis ticket voor de Quero Bra-
silavond. 
Bovendien ontvangt iedereen tij-
dens de Quero Brasilavond nog 
eens gratis een kortingsbon ter 

waarde van 10,- eurote besteden 
bij de Intersport Megastore Alk-
maar. 
Op de bovenverdieping van Bobs 
is een speciale viparea ingericht 
voor het uitgaanspubliek van 18 
jaar en ouder. 

Uitgeest - Alle jongeren vanaf 
14  jaar kunnen vrijdag in Bobs 
uit hun dak gaan bij een feest van 
BigDik. Dj E1 en dj Basiq draaien 
en er is een optreden van Naz-T.  

Feest bij BigDik Er wordt een film en vele foto’s 
gemaakt die terug te zien zijn op 
de website van BigDik. 

Het feest begint om 22.00 uur en 
een geldige ID is verplicht. Kijk 
voor meer informatie op www.
bigdik.nl. 

Tekenen en schilderen of 
keramische vormgeving
Uitgeest - Op woensdag 16 
september van 19.30 tot 22.00 
uur start in De Nieuwe Kuil een 
cursus tekenen en schilderen 
die  tweewekelijks wordt aan-
geboden. Alle aspecten komen 
aan bod en de deelnemers wer-
ken op eigen niveau en tempo.  
Docente is Josine van Os.  Wie 

zin heeft om zich te verdiepen in 
keramische vormgeving kan te-
recht op donderdagochtend van 
van 9.30 tot 12.00 uur. Ook de-
ze cursus vindt tweewekelijks 
plaats. De startdatum is 24 sep-
tember. Voor meer informatie 06-
24773508 of mail naar de docent 
josinevanos@hotmail.com.

Verkeerscontrole 
met lasergun 
Uitgeest - De politie heeft ver-
leden week woensdag tussen 
18.30 en 21.30 uur op de Provin-
cialeweg het rijbewijs van een 
44-jarige Amsterdammer inge-
vorderd. De politie constateer-
de ter hoogte van de Broekpol-
der weg met de lasergun dat de 
man 173 km per uur reed terwijl 
80 km per uur is toegestaan. In 
totaal passeerden 573 bestuur-
ders de lasercontrole. Hiervan re-
den er in totaal elf te hard. 
Één auto bleek bovendien on-
verzekerd, één bestuurder kreeg 
een boete omdat zijn uitlaat niet 
in orde was en één bestuurder 
reed met een onleesbare kente-
kenplaat op zijn motor.

Struinen in de kofferbak
Uitgeest - Op 2 augustus, van 
9.00 tot 15.30 uur, kunnen lief-
hebbers weer struinen en afdin-
gen op het parkeerterrein van 
Bob’s tijdens de kofferbakmarkt. 

Verkopers komen met een auto, 
eventueel met aanhanger, of met 
een busje volgeladen met twee-

dehands spulletjes om vanuit de 
kofferbak hun waar te verkopen. 
Iedereen kan zich als markt-
koopman of -vrouw aanmelden, 
maar een plaatsje reserveren is 
niet mogelijk. Een bezoek aan de 
kofferbakmarkt is gratis. Meer 
informatie is te vinden op www.
kofferbakmarkt.com.

Uitgeest - Op 23 augustus start 
voor de zondag 1 van Fc Uitgeest 
de KNVB Bekercompetitie.
FC Uitgeest is ingedeeld met Vi-
tesse’22, Limmen en Jong Her-
cules. Clubs uit de regio en dat 
maakt deze ontmoetingen bij-
zonder interessant. Daarnaast is 
het een goede testcase voor de-
ze clubs vlak voor de start van de 
competitie. 
De ploeg van trainer Jurg Bos-
man start met een thuisduel te-
gen Vitesse’22. En voor dat du-
el zal veel publieke belangstel-
ling zijn. 

Drie dagen later speelt Uit-
geest tegen vv Limmen. De laat-
ste poulewedstrijd voor de be-
ker is op zaterdag 29 augustus 
als Uitgeest tegen Jong Hercu-
les speelt.

Uitgeest in be-
kercompetitie Senioren actief is De Zwaan

Uitgeest - De Stichting Uitgees-
ter Senioren (S.U.S.) is dagelijks 
te vinden in dorpshuis de Zwaan, 
De S.U.S. organiseert gezellige, 
leerzame, creatieve en sportie-
ve activiteiten.  Deze activitei-
ten vinden plaats van maandag 
tot en met vrijdag tussen 9.00-
17.00 uur. In de zomermaanden 
werkt de S.U.S. met een aange-
past, verkort programma.
In september gaat het nieuwe 
seizoen van start met onder an-
dere computerles, engelse con-
versatie, beeldhouwen/boetse-
ren, quilten, maar ook yoga en 
fifty-fit voor wie fit wil blijven.
In de week van 31 augustus tot 
en met 4 september zijn alle se-
nioren welkom van 9.00-12.00 
uur en van 13.30-17.00 uur om 
kennis te maken met de activi-

teiten. Ook ouderen die niet mee 
willen doen aan de activiteiten 
zijn dagelijks welkom in Dorps-
huis De Zwaan. Voor een kop-
je koffie of thee tegen een ge-
ringe vergoeding, een praatje of 
het lezen van de krant. Voor wie 
niet op eigen gelegenheid naar 
het dorpshuis kan komen is ver-
voer te regelen. Hiervoor kan 
men de Algemene Hulpdienst 
bellen ,tel.: 319020. Dit nummer 
is beschikbaar van maandag tot 
en met  donderdagmorgen tus-
sen 9.00-10.00 uur. Voor de ac-
tiviteiten van Plus-Actief (voor-
heen Gilde Uitgeest) moet men 
zich altijd eerst aanmelden  tel.: 
311136. Voor inlichtingen m.b.t. 
de Soos kunt u bellen: 312127.  
Voor inlichtingen betreffende de 
ANBO-activiteiten: tel.: 311686.

Duif gebroeders Baltus 
eerste terug uit Chimay
Uitgeest - Zaterdag 25 juli werd 
de vijfde vlucht voor de jongen 
duiven vervlogen van De Vlie-
gende Vleugels. Het Belgische 
Chimay met een afstand van 280 
km was de losplaats met dertien 
deelnemers die 349 duiven in-
korfden. Met een stevige wes-
tenwind meldde de eerste duif 
zich bij de combinatie gebroe-

ders Baltus, dit met een snelheid 
van 1358,676 ( ruim 81 km p/uur). 
Met drie duiven bij de eerste tien 
werd het een mooie uitslag voor 
de combinatie gebroeders Bal-
tus. Tweede liefhebber werd Ge-
rard Twaalfhoven met een twee-
de plaats en de derde werd de 
combinatie Kerssens-Krom met 
een vijfde en zesde plaats. 

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 **
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Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

Tel.: 0251 - 361111
Fax: 0251 - 310352
Internet: www.uitgeest.nl
E-mail: gemeentebestuur@uitgeest.nl
Klachtenlijn: 0251- 320114

Openingstijden
Gemeentehuis
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

- Afdeling Burgerzaken: Maandag 
t/m vrijdag 09.00-12.00 uur en 
daarnaast ook op woensdagmiddag 
van 13.30 tot 16.00 uur en donder-
dagavond van 18.30 tot 20.00 uur.

- Afdeling Grondgebiedzaken: maan-
dag t/m vrijdag 09.00-12.00 uur.

- Afdeling Sociale Zaken: maandag 
t/m donderdag 09.00-12.00 uur.

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

In dringende gevallen kan telefonisch 
een regeling worden getroffen voor 
een afspraak buiten de openingstij-
den.

Burgerlijke stand
GEBOREN
Thijs Jan Castricum, zoon van 
Kasper Castricum en Maria Ja-
coba van den Eshof

GEHUWD
R. Winters en R. van Bergem

Noord-Hollandse held?
Er zijn veel dingen die mensen tot een held kunnen maken. Maar wat 
maakt iemand voor u een held? En kent u zo iemand in Uitgeest?
Als dat zo is, kunt u op de website www.noordhollandsehelden.nl uw 
held voordragen of er stemmen op een van de reeds aangemelde hel-
den. Dus neem een kijkje en stem op uw Noord-Hollandse held.

Fikse kosten fout stallen fiets
Fietsen die bij het NS-station hinderlijk gestald staan op plaatsen 
waar dat verboden is, worden verwijderd en opgeslagen op de ge-
meentewerf aan de Molenwerf. Eigenaars kunnen hun rijwiel daar 
op vertoon van het fietssleuteltje en tegen betaling van de kosten 
van verwijdering en opslag weer afhalen. Die kosten bedragen 45 
euro, uitsluitend te betalen met pin. 

Fietsen en bromfietsen die in de om-
geving van het NS-station fout wor-
den gestald, bezorgen wandelaars 
en winkelend publiek veel overlast. 
Het komt geregeld voor dat eige-
naars hun tweewielers inderhaast 
achterlaten op de blindenstrook die 
blinden en slechtzienden veilig naar 
de perrons moet geleiden. Ook on-
deraan de trappen staan ze soms 
hinderlijk in de weg. Eigenaars 
van fout geparkeerde fietsen lopen 
voortdurend het risico dat hun ver-

voermiddel door de gemeente wordt 
verwijderd. Het tarief van 45 euro 
waartegen een rijwiel weer is af te 
halen is gebaseerd op de werkelijke 
kosten van verwijdering en opslag. 
Het college gaat ervan uit dat van de 
hoogte van dit bedrag een preven-
tieve werking zal uitgaan.

Bij het station staat op borden dui-
delijk aangegeven waar fietsen niet 
mogen worden gestald en wat het 
risico is van fout parkeren.

Kleinschalig wonen uitgebreid
De provincie Noord-Holland stelt tot en met 2012 twee miljoen 
euro beschikbaar voor kleinschalige woonvormen. Tot nu toe 
steunde de provincie kleinschalig woonprojecten voor mensen 
met dementie. Met de nieuwe regeling is er ook geld beschikbaar 
voor andere kwetsbare doelgroepen.

Van 2005 t/m 2009 heeft de provin-
cie 4,6 miljoen euro subsidie ver-
strekt aan 31 projecten die woon-en 
leefomstandigheden voor mensen 
met dementie enorm verbeteren. De 
nieuwe regeling richt zich op de re-
alisatie van kleinschalige woonvor-
men voor een diversiteit aan doel-
groepen. Het gaat dan bijvoorbeeld 
om mensen met niet-aangeboren 
hersenletsel, mensen met een ver-
standelijke beperking, ggz-patiën-
ten of mensen met autisme, of an-
deren die behoefte hebben aan een 
beschermde woonomgeving met 
begeleiding of zorg. 
In 2005 was het de bedoeling dat 
er 24 projecten voor mensen met 
dementie ondersteund zouden 
worden. Dat zijn er 31 geworden. 
Kleinschalige voorzieningen bieden 
mensen met dementie de mogelijk-
heid om - ondanks hun beperkingen 
- in het eigen dorp of de eigen wijk, 
met het daarbij behorende sociale 
netwerk, te blijven wonen. De pro-
vincie heeft de afgelopen jaren di-
verse verzoeken gekregen voor sub-

sidie voor andere doelgroepen dan 
mensen met dementie. Daarnaast is 
het onderzoek ‘Kleinschalig wonen 
vergroten’ uitgevoerd. Hieruit blijkt 
ook dat een groot aantal diverse 
doelgroepen behoefte heeft aan 
een kleinschaliger, meer individuele 
manier van wonen. Met de nieuwe 
regeling wil de provincie minimaal 
twintig initiatiefnemers ondersteu-
nen om ook voor deze mensen pro-
jecten te realiseren.
De uitvoeringsregeling ‘Kleinscha-
lig wonen voor kwetsbare groepen’ 
sluit aan op het beleidsprogramma 
‘Meedoen in Noord-Holland’. Een 
van de uitgangspunten daarin is 
‘Een passend huis voor iedereen in 
een aangename omgeving met vol-
doende zorg en dienstverlening in 
de buurt en met de mogelijkheid 
voor iedereen om sociale netwerken 
te onderhouden.’ 
De uitvoeringsregeling ‘Kleinscha-
lig wonen’ voor kwetsbare groepen 
Noord-Holland 2009 is te vinden op 
www.noord-holland.nl (subsidielo-
ket).

Musea, monumen-
ten en archieven
De provincie Noord-Holland 
heeft tien miljoen euro beschik-
baar gesteld voor het TWIN-H 
programma musea, monumen-
ten en archieven 2009-2011. 
Minimaal tien projecten kunnen 
subsidie krijgen voor behoud en 
het verbeteren van de publieke 
toegankelijkheid.

De provincie Noord-Holland werkt 
aan het behoud van het Noord-Hol-
lands erfgoed en het verbeteren van 
de toegankelijkheid. Gedeputeerde 
Sascha Baggerman: “Alle Noord-
Hollanders hebben nu en in de toe-
komst recht op toegang tot het rijke 
verleden van de provincie. Die toe-
gankelijkheid kan en moet verbe-
terd worden. Er zijn veel initiatieven 
om dit te realiseren maar het komt 
vaak voor dat projecten vertraging 
oplopen omdat er een financieel te-
kort is. Die projecten wil de provin-
cie een steun in de rug geven.” 
Voor de komende vier jaar is er 
tien miljoen euro beschikbaar. Voor 
2009 kan vier miljoen euro subsidie 
worden verleend: de ene helft voor 
musea en archieven en de andere 
helft voor monumenten. 
            
Uitvoeringsregeling
Voor projecten die in aanmerking 
willen komen voor een bijdrage 
geldt dat het merendeel van de be-
nodigde middelen al bij elkaar moet 
zijn gebracht. Overige voorwaarden 
zijn opgenomen in de ‘Uitvoerings-
regeling musea, archieven en monu-
menten 2009’. Deze regeling en het 
aanvraagformulier zijn te vinden op 
www.noord-holland.nl (subsidielo-
ket). Subsidieaanvragen voor het 
jaar 2009 kunnen worden ingediend 
tot 1 oktober van dit jaar.

Raads- en commissie-
vergaderingen
beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
ONtvANGEN slOOPAANvRAAG
sA 2009-008 Provincialeweg 9

Vervangen asbesthoudende golfplaten

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

AfGEGEvEN BOuwvERGuNNINGEN
Verzenddatum
24-07-2009 De Bakker 7

Bouwen dakkapel
28-07-2009 Geesterweg 101

Bouwen dakkapel
28-07-2009 Benningskamplaan 1

Bouwen erker

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven of geweigerde 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 Wethou-
ders.

BEslIssING OP BEzwAAR tEGEN AfGEGEvEN
BOuwvERGuNNING
Verzenddatum
29-07-2009 Prinses Irenelaan 62
In beslissing op bezwaar bouwvergunning verleend voor het uitbrei-
den van de woonkamer en het vervangen van een stallingruimte en
een bergruimte door een bergruimte en een bijkeuken

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een beroep-
schrift tegen dit besluit zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publieksza-
ken. Een beroepschrift dient binnen zes weken na verzenddatum van
het besluit te worden ingediend en gericht te worden aan de Arron-
dissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, postbus 1621, 2003 BR
Haarlem.
Indien onverwijlde spoed dat vereist, bestaat tevens de mogelijkheid
een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen bij de voorzienin-
genrechter van de rechtbank.

Expositie Anneke Baltus geopend
woensdagavond 22 juli heeft wethouder Arnold sely onder flinke 
belangstelling een expositie geopend van aquarellen en olieverf-
schilderijen van Anneke Baltus-Heijnis in het gemeentehuis van 
uitgeest. De expositie is er tot en met 30 oktober te bezichtigen 
tijdens openingsuren.

Anneke Baltus-Heijnis is een gebo-
ren en getogen Uitgeesterse. In het
begin van haar schilderloopbaan
wijdde zij zich vooral aan aquarel-
len, maar de laatste jaren legt zij

zich meer en meer toe op olieverf-
schilderijen. Anneke Baltus: ‘Afwis-
seling van materiaal vind ik prettig
en ook collages zijn aan mij wel be-
steed.’

De schilderes had eerder exposities
in Amsterdam, Alkmaar en Uitgeest:
‘Deze tentoonstelling laat van al
mijn technieken iets zien, voor ieder
wat wils dus.’

De openingsuren van het gemeente-
huis zijn: van maandag tot en met
donderdag van 09.00 tot 12.30 uur
en 13.30 tot 17.00 uur; donderdag-
avond van 18.30 tot 20.00 uur en
vrijdagmorgen van 09.00 tot 12.30
uur.

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

Vragen naar Martin

VersPreIdNET


