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Uitgeest krijgt filmhuis
Uitgeest - Op vrijdag 4 sep-
tember vindt de opening plaats 
van een nieuw filmhuis in Uit-

geest onder de naam Filmhuis de 
Zwaan. Een oproep enige maan-
den geleden voor vrijwilligers 

voor dit nieuwe initiatief van de 
Zwaan Cultureel was zeer suc-
cesvol. Daarnaast is een groot 
filmdoek aangeschaft en de 
overige benodigde apparatuur. 
Vooralsnog wordt dit jaar twee 
keer  per maand een film wor-
den vertoond, op vrijdagavond 
en op  zondag. Per filmvoorstel-
ling is er plaats voor vijftig perso-
nen.  De officiële opening wordt 
gedaan door burgemeester Bal-
tus, waarna door Egbert Barten 
een korte presentatie gegeven 
wordt over historie van de bios-
copen in Uitgeest. Aansluitend 
vindt een proeverij van Californi-
sche wijnen plaats.
Op 4 september wordt de film 
‘Sideways’ vertoond; een intel-
ligente komedie over twee der-
tigers die een rondreis door het 
Californische wijngebied maken 
voordat één van de twee gaat 
trouwen. Op 6 september de film 
‘Little Miss Sunshine’; een tegen-
draadse komedie over een ge-
zin dat alles op alles zet om haar 
aparte dochtertje mee te laten 
doen aan een schoonheidswed-
strijd. 
De toegangskaarten zijn in de 
voorverkoop verkrijgbaar bij 
boekhandel Schuyt of aan de 
zaal en kost 5,00 euro inclusief 
koffie of thee bij aanvang. Met 
een vriendenpas betaalt men 
4,00 euro  (maximaal twee toe-
gangskaarten met korting). De 
films starten op beide avonden 
om 20.15 uur. Voor 20,00 euro 
per jaar kan men Vriend van de 
Zwaan Cultureel worden. Meer 
informatie en een aanmeldings-
formulier op de website van De 
Zwaan, www.dorpshuisdezwaan-
uitgeest.nl. 

Zondag skeelerronde
Uitgeest - Komende zondag 
barst het sportieve geweld los in 
De Kleis en niet vorige week zon-
dag, zoals verleden week in De 
Uitgeester Courant was te lezen.  
Het snelste parcours van Neder-
land is voor de elfde keer klaar-
gemaakt om bestormd te worden 
door de tientallen toppers uitko-
mend in diverse categorieën. Om 
13.00 uur wordt op de Anna van 
Renesselaan het startschot ge-
geven 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 zes verschillende categorieën 
gaan deze dames en heren strij-
den om de eer en de beschikbaar 
gestelde geldprijzen. Deelne-
mers kunnen zich ter plekke in-
schrijven tot een half uur voor de 
wedstrijd in sporthal De Wissel 
en zijn verplicht elleboog-, pols- 
en kniebescherming en een helm 
te dragen. 

Concert Regina Albrink 
Uitgeest - De Zwaan Cultureel 
heeft de internationaal bekende 
Regina Albrink kunnen contrac-
teren voor twee pianoconcerten 
op 5 en 6 september in dorps-
huis de Zwaan. Zij zal dan onder 
andere werken van Chopin en 
Liszt spelen. 

In 2008 heeft Regina Albrink het 
eerste theaterseizoen van De 
Zwaan Cultureel geopend. Di-
rect na afloop was dan ook ge-
opperd om ook het tweede sei-
zoen te starten met een tweetal 
pianoconcerten door Regina Al-
brink, een van de meest veelzij-
dige pianisten van Nederland. 
Het komend jaar staan aller-
lei voorstellingen gepland, van 
klassiek tot Portugese fado, di-
verse cabaret- en kindervoor-

stellingen en  het Open Podium.  
Vanaf 17 augustus start de ver-
koop van toegangskaarten.  Een 
toegangskaart kost 10,00 euro, 
met een vriendenpas 7,50 euro. 
Het concert start op 5 septem-
ber om 20.30 uur en op 6 sep-
tember om 14.30 uur. De kaar-
ten zijn verkrijgbaar bij boekhan-
del Schuyt. 
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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.

Schulpers en Skulpers
Castricum - Afgelopen zondag 
stond de open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum voor de 
laatste keer in het teken van de 
schelpenvisserij. 
Er kwamen ook nu veel be-
zoekers af op de expositie, die 
het wel en wee van de schul-

pers (schelpenvissers) in beeld 
bracht. Daarnaast trokken de 
Skulpers met hun zeemanslie-
deren en Ierse folksongs ’s mid-
dags voor het gebouw de Duyn-
kant veel aandacht van het pu-
bliek, dat in grote getale op de 
Geversweg stond opgesteld.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
10-07-2009: Jasper Adam, zoon 
van A.H. de Loos en M.A. Zy-
wicka, geboren te Alkmaar. 19-
07-2009: Marit, dochter van A.R. 
van Leeuwen en I. Slee, geboren 
te Alkmaar. 20-07-2009: Daras, 
zoon van Dana Ali Khosknauw 
en V.G. McLean, geboren te Alk-
maar. 22-07-2009: Sefu Sinan 
Kissima, zoon van E.F. Hos, ge-
boren te Beverwijk. 24-07-2009: 
Noah Jonathan Gerrold, zoon 
van M. Asagbo en M.C.A. Krou-
wel, geboren te Beverwijk. 28-
07-2009: Leonore Amaranthe, 
dochter van F. Kloos en S.T. van 
de Poll, geboren te Castricum. 
28-07-2009: Benjamin, zoon van 
P. Zoon en S. Gomethvrakurn, 
geboren te Castricum.

Wonende te Limmen:
27-07-2009: Jesse Jacobus The-
odorus, zoon van A.C.G. Lem-
mink en L. Bloedjes, geboren te 
Limmen.

Wonende te Akersloot:
26-07-2009: Sofie Cornelia The-
resia, dochter van W.A. Fransen 
en M.C.T. Verhoef, geboren te 
Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
27-07-2009: Termes, Albertus P.F. 
en de Moel, Jolanda, beiden wo-
nende te Castricum. 28-07-2009: 
Esmeijer, Frederik K.J.H. en Pater, 
Susanne C., beiden wonende te 
Castricum. 

29-07-2009: Groen, Marinus C. 
en de Beer, Anneloes, beiden 
wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
23-07-2009: de Bruijne, Mari-
nus, wonende te Castricum en 
Noort, Diane M., wonende te 
Santpoort.

Overleden:
Wonende te Castricum:
19-07-2009: Bant, Fokje A., oud 
80 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met J.C. Amoureus. 27-
07-2009: Schuijt, Wilhelmina A., 
oud 94 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met J.M. 
Meijer. 29-07-2009: van Ekeren, 
Johannes, oud 60 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
C.M.A. de Wit. 

Wonende te Limmen:
24-07-2009: Strik, Maria J.A., oud 
79 jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd met J.L.W.M. Louman.

Wonende te Akersloot:
18-07-2009: Kateman, Antonia, 
oud 91 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met P.G.H. 
Schlaman. 27-07-2009: Buth, 
Antje, oud 91 jaar, gehuwd ge-
weest met P. van der Oord, over-
leden te Akersloot.

Wonende te Heiloo:
27-07-2009: Bleijendaal, Odulp-
hus P., oud 89 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
C.W. Boersen.

Oud Hollandse spelen 
in dorpshuis De Kern
Castricum - Op donderdagmor-
gen 6 augustus heeft Vakantie 
Kindervreugd in Dorpshuis De 
Kern op de Overtoom 15 een wa-
terval van activiteiten op het pro-
gramma gezet. Als de kinderen 
binnenkomen mogen zij kiezen 
uit een enorme lijst van moge-
lijkheden. Er zijn behendigheids-
spelen zoals hoepelen, pijltjes 
schieten, vissen, touwtrekken, fi-
guurzagen en touwtje springen. 
Voor de denkers is er dammen, 

schaken  bingo en gokken. De 
kinderen kunnen koekjes ver-
sieren, koekhappen en poffertjes 
eten. Bij deze grote variëteit aan 
bezigheden kan de organisatie 
nog wel wat hulp gebruiken. Wie 
het leuk vindt om mee te werken 
kan zich aanmelden bij Trees 
Knebel, tel 0251-650198. 

De activiteiten worden gehouden 
van 10.00 tot 12.00 uur en de en-
treeprijs bedraagt 1,00 euro.  

Gevonden en
vermiste dieren

Vermist: Delving Akersloot: rode 
gecatreerde kater, witte kop, bef, 
buik en voetjes, scheve bek, 5 jr, 
Kismo. Gevonden: Hoogegeest/
K. Hoornlaan Akersloot: rood 

met donkergrijze poes. De Mient 
Castricum: jong lichtbruin ko-
nijntje, lange oren, mannetje. In-
lichtingen: 0251-658504 of 072-
5150071.

Geen krant ontvangen? 
Bel: 0251-674433
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Programma 6 aug t/m 12 aug 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 20.00 uur 
“The Proposal”

donderdag 14.00 uur 
vrijdag & zaterdag 15.00 uur 

zondag 15.00 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 20.00 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 
“Harry Potter 6”
donderdag 14.00 uur 

vrijdag & zaterdag 15.00 uur 
zondag 15.00 uur 

dinsdag & woensdag 14.00 uur 
“Het geheim van 

Mega Mindy”
donderdag 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 
20.00 uur 

“Ice Age” (OV)

Naar de kust
Regio - De provincie Noord-
Holland, verschillende kustge-
meenten en PWN treffen maat-
regelen om de bereikbaarheid 
van de Noordzeekust te bevor-

deren. De website www.reacht-
hebeach.nl informeert badgas-
ten hoe zij het makkelijkst op het 
strand kunnen komen. 
In Castricum zet Connexxion 
vanaf het NS-station extra bus-
sen in.

Mardou brengt boek uit
Chocolade met noten
Castricum - De uit Castricum 
afkomstige Mardou van Kuilen-
burg heeft een bundel uitgege-
ven dat de naam ‘Chocolade met 
noten’ meekreeg. “Het is bun-
del vol onzinnige onderwerpen 
en hilariteit”, vertelt de 21-jari-
ge auteur lachend. Het boek be-
vat vijftig columns over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. 
Want wat doe je met een ham-
sterlijkje? Hoe reageer je op een 
ongewenst huwelijksaanzoek? 
Waar vind je de Man met de Ha-
mer? Wanneer worden puber-
meisjes volwassen? Herkenbare 
gebeurtenissen en situaties vol-
gen elkaar op. De columns zijn 
grotendeels geschreven vanuit 
de ogen van de schrijfster met 
een rijkelijke maar realistische 
fantasie; fictie en non-fictie lo-

pen lekker dwars door elkaar. 
Rode draad? Tegendraads! 

Mardou van Kuilenburg volg-
de een grafische opleiding aan 
het Grafisch Lyceum in Amster-
dam. In 2008 begon ze columns 
te publiceren, waarop de reac-
ties steevast positief bleken. 

Haar stijl omschrijft ze als luch-
tig, vaak herkenbaar met een 
vleugje humor en sarcasme. 
Haar verhalen komen vooral 
voort uit eigen ervaringen aan-
gedikt met fictieve gebeurtenis-
sen. Na enkele publicaties vond 
ze het tijd voor iets anders. Haar 
boek ‘Chocolade met noten’ is te 
bestellen via de webshop www.
boekenbent.com en binnenkort 
ook via bol.com.

Castricum - Workshops, com-
puterinloop, kennismaken met 
de computer, begeleiding thuis; 
computerkennis vergaren, dicht-
bij huis en overdag? Dat kan 
bij Gilde Castricum en de Bi-
bliotheek! Zij organiseren een 
informatiebijeenkomst over 
hun totale computeraanbod in 
2009/2010.  Kenmerkend voor 
dit aanbod zijn: het rustige tem-

Informatie computer voor 50+ 
po, de persoonlijke aandacht en 
de korte duur. Op  woensdag 26 
augustus kunnen belangstellen-
den van 14.15 tot 15.15 uur te-
recht op de bovenverdieping van 
de bibliotheek Castricum. 
Mensen die de informatiemid-
dag willen bijwonen, kunnen 
zich aanmelden bij  Stichting 
Welzijn telefoon 656562, e-mail 
info@welzijncastricum.nl. 

The Proposal in Corso;
Here comes the bribe

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 onwaarschijnlijke stel reist 
af naar Alaska om de eigenzin-
nige familie van Andrew te ont-
moeten. 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. Met Sandra Bullock en Ry-
an Reynolds. The Proposal is een 
productie van Walt Disney Mo-
tion Pictures

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 bezig 
met Harry voor te bereiden op de 
laatste strijd die snel nadert. Sa-
men proberen ze een manier te 
vinden om de verdediging van 
Voldemort te doorbreken. Dum-
bledore schakelt hiervoor zijn 
oude vriend en collega in; de ar-
geloze Professor Horace 

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..

Geen voorrang voor snorfietsster
Limmen - Een 66-jarige snor-
fietsster uit Castricum liep za-
terdagmiddag hoofdletsel op bij 
een aanrijding op de Visweg. Een 

Aanhouding na mishandeling
Castricum - In de nacht van 
donderdag op vrijdag omstreeks 
2.00 uur werden twee jongens 
aangehouden op de Dorpsstraat 
op verdenking van mishandeling 
van een 37-jarige man uit Cas-
tricum. Getuigen hadden gezien 
dat de twee jongens met een 
makelaarsbord rondliepen en 
hiermee op een voetganger in-
sloegen. De gewaarschuwde po-
litie zette al rennend de achter-

volging in. Hierbij werd een ver-
dachte aangehouden. De tweede 
kon worden gepakt toen voorbij-
gangers hem bij het passeren uit 
balans hadden gebracht.
De verdachten, een 16-jarige jon-
gen uit Monnickendam en een 
17-jarige Zaandammer, werden 
voor verhoor overgebracht naar 
het politiebureau. Het slachtoffer 
liep verwondingen aan zijn ge-
zicht op. 

74-jarige automobilist uit Heiloo 
kwam vanaf deze weg en wilde 
de Rijksweg oversteken. 
Hierbij zag hij de snorfietsster 

Deuken schoppen in eigen auto
Limmen - Op zondagavond om-
streeks 22.45 uur kreeg de po-
litie melding dat drie jongens 
deuken in een auto aan het 
schoppen waren op de Rijks-
weg in Limmen. De politie, die 
nog geen minuut later ter plaat-
se was, zag een groepje jongens 
tegen een personenauto schop-
pen. Een van hen ging daarmee 

zelfs door toen zij door de politie 
werden aangesproken. De jon-
gen begon bovendien de politie-
mensen te beledigen en wenste 
zich niet te legitimeren. Hij werd 
daarop aangehouden en voor 
verhoor overgebracht naar het 
politiebureau.
De vernielde auto bleek van een 
van de jongens te zijn. 

Bakkum - Bij de EHBO op het 
strand is het druk vanwege het 
grote aantal mensen dat een 
wespensteek heeft opgelopen. 
Een persoon vertoonde een al-
lergische reactie en werd met de 
ambulance afgevoerd naar het 
ziekenhuis voor controle. Dank-
zij de mooie voorzomer zijn ste-
kende insecten vroeg deze zo-
mer en ze zijn er in grote getale. 
Vooral wespen. Wespen worden 
vervelend als ze op zoek gaan 
naar zoetigheid. Die zoektocht 
begint zodra het aantal larven in 
het nest afneemt omdat de ko-
ningin gestopt is met het leggen 
van eieren. De werksters die nor-
maal gesproken van de larven 
een zoetstof krijgen als beloning 
voor het brengen van voedsel, 
gaan op zoek naar andere zoet-
stoffen. Dit jaar werden de eer-
ste wespen op zoetige drankjes 
al vanaf de tweede helft van ju-
ni gezien. De vroege start kan er 
ook toe leiden dat er een tweede 
generatie wespen ontstaat. 

Wespensteken

over het hoofd waardoor een 
aanrijding ontstond. 

De vrouw kwam ten val en liep 
hoofdletsel op. Zij werd over-
gebracht naar het ziekenhuis in 
Alkmaar.
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Circus Belly Wien slaat 
zijn tent op in Uitgeest
Uitgeest - Het circus Belly Wien 
presenteert een internationa-
le en traditioneel twee uur du-
rend circusprogramma met zes 
gitzwarte Friese paarden, tijgers, 
kamelen, apen, honden, zebra,s, 
Indische olifanten en als klap op 
de vuurpijl de enige echte cir-
cusgiraffe van Europa genaamd 
Kenay. Het motto ‘Circus zoals 
circus hoort te zijn’ staat garant 

voor een feest voor jong en oud, 
waaraan een groot aantal topar-
tiesten meedoen uit binnen- en 
buitenland. De circustent wordt 
opgezet op het evenemententer-
rein op de Binnenkruierstraat. De 
voorstelling is te zien op woens-
dag 26 augustus om 19.00 uur, 
donderdag om 19.00 uur, vrijdag 
om 16.15 uur en om 19.00 uur, 
zaterdag om 15.00 en 19.00 uur 

en zondag om 14.00 uur.  
De kaartverkoop is van 10.00 tot 
12.00 uur en een uur voor aan-
vang circusvoorstellingen aan 
de circuskassa. Circus Belly 
Wien verspreidt kortingsbonnen 
in de winkels in het centrum. ‘s 
Avonds is de entree 7,00 euro, lo-
ge uitgesloten. ’s Middags tegen 
inlevering van de bon 5,00 euro 
korting op de kassaprijzen.

Uitgeest - De politie heeft zon-
dagavond met de lasergun het 
verkeer op snelheid gecontro-
leerd op de N 203 in Uitgeest. 
Hierbij werd de snelheid van de 
471 passanten gemeten. 
Tien bestuurders overschreden 

Hardrijders hierbij ruimschoots de maximaal 
toegestane snelheid van 80 km/
uur. Een automobilist raakte di-
rect zijn rijbewijs kwijt omdat hij 
152 km/uur had gereden. 

De overige hardrijders werden 
door de politie aan de kant ge-
zet en zij kregen direct hun be-
keuring mee.

Oefencampagne 
Uitgeest - Vorige week is de se-
lectie van FC Uitgeest gestart 
met de training. Driemaal per 
week krijgen de selectiespelers 
een pittige training voorgescho-
teld. Naast de toekomstige spe-
lers van FC Uitgeest 1 en 2 wa-
ren ook de spelers van het toe-
komstige A1 hiervoor uitgeno-
digd. Een grote groep die wordt 
getraind door Jurg Bosman, 
Pim Touber en Wouter van den 
Bergh. Deze groep spelen drie 
oefenwedstrijden en drie beker-
wedstrijden. Op zondag 9 au-
gustus wordt de oefencampag-
ne gestart met een wedstrijd te-
gen Alcmaria Vitrix in Alkmaar. 
FC Uitgeest 2 speelt om 11.00 en 
FC Uitgeest 1 om 14.00 uur. Op 
woensdag 12 en zaterdag 15 au-
gustus neemt een selectieelftal 
deel aan het toernooi in Assen-
delft. Op vrijdag 14 augustus en 
op zondag 16 augustus nemen 
twee selectieelftallen deel aan 
het toernooi van FC Velsenoord. 
Daarna wordt de voorberei-
ding voortgezet met bekerwed-
strijden tegen Vitesse ’22, Lim-
men en Jong Hercules. De eer-
ste wedstrijd uit deze reeks start 
met een uitwedstrijd op zondag 
23 augustus tegen Vitesse ’22 uit 
Castricum. 

Vato Gonzales bouwt 
Ibizafeestje in Bobs
Uitgeest - Zaterdag 8 augustus 
staat discotheek Bobs geheel  in 
het teken van Ibiza staan met 
Vato Gonzalez achter de draaita-
fels. Vato Gonzales is dj/produ-
cer. Door volledig onafhankelijk 

te werken wist hij binnen de hui-
dige Latin- en Electrohouse een 
substroming te creëren. 

Bobs is open vanaf 23.00 uur en 
de minimum leeftijd is 16 jaar. 

Zoekactie naar inbreker
Heemskerk - De politie was dinsdagochtend tussen Breedweer en 
Uitgeest op zoek naar een auto-inbreker. Dit naar aanleiding van be-
richten van een persoon die zich verdacht ophield en later via vermoe-
delijk een sloot het maisveld was ingevlucht. De omgeving werd afge-
zet en er is zelfs een helikopter ingezet. De zoektocht had echter geen 
resultaat. (Foto: Leo Tillmans).
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5 müeslibollen
2,50 Nu 1,75

5 harde
broodjes
2,10 Nu 1,75

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253

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 **

Fc Uitgeest jeugdtoernooi
Uitgeest - Op zaterdag 22 en 23 
augustus wordt er groot jeugd-
toernooi georganiseerd op de 
sportveldvelden van Fc Uitgeest 
aan de Zienlaan.
De toernooicommissie die vorig 
jaar is gestart met dit jeugdtoer-
nooi, is verder voortgegaan met 
de prima opzet en is er weer in 

geslaagd voor een goede toer-
nooibezetting. Voor meer dan 
duizend kinderen na de vakantie 
weer een eerste ontmoeting met 
het voetbal. De toernooicommis-
sie hoopt op mooi weer en veel 
voetbalplezier voor al deze jeug-
dige toekomstige voetbaltalen-
ten. 

Uitgeest - De jonge duiven van 
De Vliegende Vleugels vlogen 
voor de zesde maal hun vlucht, 
nu vanuit Peronne op een af-
stand van 315 km met twaalf 
deelnemers en 320 duiven. Een 
zeer lastige vlucht werd het voor 
de jonge duiven. Het warme en 
broeierige weer, met veel inver-
sie en atmosferische storingen, 
maakte het wel erg moeilijke 
voor de jonge duiven hun hok di-

Lastige vlucht
rect terug te vinden. Ten tijde van 
het uitslaan van de klokken (drie 
uur na melding van eerste duif) 
had gemiddeld eenderde van de 
duiven het hok teruggevonden. 

De stemming was dan ook niet 
vrolijk. Minstens vier tot zes 
maanden is men bezig zijn jon-
ge garde te verzorgen en op te 
leiden voor het jonge duiven-
spel. Echter met een zo’n vlucht 

als deze wordt al het werk in een 
keer teniet gedaan. Met een va-
riabele, maar een  overheersen-
de zuid-oostenwind,  haalde de 
eerste duif van de winnaar Ge-
rard Twaalfhoven een snelheid 
van 1492,879mtr (ruim 89 km per 
uur). Hij maakte tevens een zui-
vere hattrick, door drie duiven op 
rij te spelen. 
Vierde werd H.M. Berkhout en 
vijfde de gebroeders Beentjes. 

Uitgeest - In het gemeentehuis 
is een expositie te zien van aqua-
rellen en olieverfschilderijen van 

Tentoonstelling Anneke Baltus-Heijnis. De expo-
sitie is er tot en met 30 oktober 
te bezichtigen tijdens openings-
uren. Anneke Baltus-Heijnis is 
een geboren en getogen Uit-
geesterse
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De kermis vieren met Paul Vlaar in De Stiefel

Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe!

Zaterdag 8 augustus
mmv

Paul Vlaar
vanaf 16.00 uur

Burg. Mooijstraat 4b, Castricum

KermisKermis

Castricum - Dat het feest wordt in De Stiefel za-
terdagavond is een ding dat zeker is. In de tappe-
rij in de Burgemeester Mooijstraat komt toetsenist 
en zanger Paul Vlaar de boel op stelten zetten. Be-
gonnen op een bruiloft in een schuur, is Paul on-
dertussen een van de meest gevraagde muzikan-
ten in zijn genre. Deze enthousiaste beroepsmu-
zikant heeft al veel ervaring opgedaan in zijn vak. 
Hij weet daarom wat er nodig is om een feest te 
doen slagen. 

Paul zingt en begeleidt zichzelf op keyboards en 
kan daarom snel inhaken op de wensen van het 
publiek. Doordat hij werkt met de modernste ap-
paratuur klinkt het alsof er een compleet orkest 
speelt. Zijn repertoire is heel breed. Het omvat on-
der andere de nieuwste top 40 hits, gouwe ou-
we, feestmuziek, stijldansmuziek, danceclassics 
en traditionele meezingers. Verzoeknummers zijn 
welkom, want: “U vraagt en ik speel” is het motto 
van deze Noord-Hollandse feestmuzikant. 

Kermis in Castricum

Duurzame energie nu voor iedereen 
toegankelijk met of zonder subsidie

Castricum - Jan Tardy behan-
delt voetbalvelden en weet alles 
van het composteren van groen-
afval en Frank Drost is adviseur 
op het gebied van onderhoud 
en energiebesparing aan ge-
bouwgebonden technische in-
stallaties. Samen hebben ze hun 
krachten gebundeld in een nieu-
we gezamenlijke onderneming.
Castricummers Jan Tardy en 
Frank Drost zijn de oprich-
ters van het CO2 Management-
team, een nieuw adviesbureau 

voor degenen die milieuvriende-
lijk en/of energiezuinig willen le-
ven. Om dit bedrijf meer naams-
bekendheid te geven en mensen 
te interesseren voor duurzame 
energie houden de ondernemers 
op 27 september in sporthal De 
Bloemen in Castricum een beurs 
over alles wat met duurzaamheid 
te maken heeft. Tardy: “Uiteraard 
om onze gezamenlijke onderne-
ming meer bekendheid te geven. 
Maar ook om belangstellenden 
informatie te geven hoe zij groe-

ner kunnen leven.’’ De onderne-
mers kennen elkaar al jaren via 
hun zonen en dochters die voet-
ballen bij FC Castricum. Maar 
verder hadden Tardy en Drost 
hun eigen zaak. 

Tardy Vermilcultures, met als di-
recteur Jan Tardy, houdt zich be-
zig met het composteren van 
tuinafval, het behandelen van 
sportvelden, het verbeteren 
van voedingsbodems  voor ge-
wassen en het telen van wor-

men. Frank Drost is directeur 
van Drost Technical Manage-
ment. Dit bedrijf voert inspec-
ties uit aan werktuigbouwkun-
dige- en elektrotechnische in-
stallaties, adviseert haar klanten 
over energiebesparing, het ver-
minderen van CO2 uitstoot en 
het bedrijf maakt meerjaren on-
derhoudsbegrotingen. Het werk-
gebied omvat Nederland met 
als thuisbasis Castricum en Uit-
geest.
Jan Tardy  heeft een vestiging 
aan de Heemstederweg in Cas-
tricum. Dagelijks rijden vracht-
wagens met tuinafval naar zijn 
bedrijf en lossen daar hun la-
ding. Daarna begint het com-
posteren. Na maanden van ver-
kleinen omzetten en zeven is de 
compost klaar. De echt grote 
brokken gaan opnieuw het pro-
ces in. Het eindproduct wordt 
verkocht aan hoveniers, tuin-
ders en bollenboeren. Daarnaast 
houdt de Castricummer zich be-
zig met het telen van wormen. 
De uitwerpselen van deze dieren 
worden gebruikt voor bemesting 
van het gras op voetbalvelden.
Het composteerproces levert nog 
een product op dat sinds kort 
wordt gebruikt als brandstof. De 
brandstof, kleine samengeperste 
houtsnippers tot briket, dienen 
als energiebron voor stookin-
stallaties. En dat laatste is Frank 
Drost zijn zaak. Een intensieve 

samenwerking volgde. Uitein-
delijk, na een gedegen markton-
derzoek, besloten de Castricum-
mers tot de oprichting van het 
CO2 Managementteam. Frank 
Drost: “Want er is nog zoveel te 
verbeteren op bij voorbeeld het 
rendement van stookinstallaties 
waaronder houtgestookte cv-ke-
tels en houtkachels. Dat is vaak 
bij mensen onbekend. Maar ook 
organisaties of gemeenten zijn 
vaak niet op de hoogte wat voor 
voordelen er nog te behalen zijn. 
Niet alleen wat de kosten betreft, 
maar ook op de verbetering van 
de emissie.’’ 

Beurs
De beurs over duurzaamheid op 
27 september wordt gehouden in 
sporthal De Bloemen van 10.00 
tot 17.00 uur. Volgens de initia-
tiefnemers is er veel belangstel-
ling. “Er is concrete interesse van 
een leverancier van zonnepane-
len, een producent van isolatie-
glas, een fabrikant van vloerver-
warming en houtkachels. En mo-
gelijk dat ook de gemeente Cas-
tricum er met een stand staat.’’ In 
totaal zijn er 26 stands met een 
oppervlakte van 16 tot 62 vier-
kante meter. 
Belangstellende ondernemers 
of instellingen kunnen contact 
opnemen met Frank Drost, te-
lefoon: 0251 311 864 of mailen 
naar info@drostadvice.eu.
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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
Yannic, zoon van M.C.A. Fenne-
ma en A. Rijs

Storing website verholpen
De website van de gemeente Uitgeest is vorige week van maan-
dagochtend tot donderdagmiddag onbereikbaar geweest van-
wege een storing. Pas donderdag rond het middaguur was www.
uitgeest.nl weer ‘in de lucht’. Het probleem ontstond omdat de 
server, ondergebracht in het gemeentehuis van Heemskerk, 
geen contact meer maakte met de verschillende databases.
De storing legde ook de websites van de gemeente Heemskerk, de 
brandweer en muziekschool in onze buurgemeente en die van de Broek-
polder plat. De afdeling systeembeheer van Heemskerk slaagde er pas 
na dagen van onafgebroken werk in om de problemen te verhelpen. 
Het is niet eerder gebeurd dat de website van beide gemeenten zo lang 
onbereikbaar was. De afdeling communicatie van de gemeente Uitgeest 
biedt excuses aan voor de overlast. Vele gemeentelijke diensten kunnen 
immers tegenwoordig rechtstreeks op www.uitgeest.nl worden gere-
geld. Dat was nu enige dagen onmogelijk.

Nieuw filmhuis 
voor Uitgeest
Burgemeester Mieke Baltus verricht vrijdagavond 4 september 
in Dorpshuis de Zwaan de opening van een nieuw filmhuis. Film-
huis de Zwaan stelt zich ten doel om interessante en kwalitatief 
hoogwaardige films te vertonen in een intieme en ongedwongen 
sfeer, voor maximaal vijftig bezoekers. Tot en met december staan 
voorlopig twee voorstellingen per maand geboekt, een op vrijdag-
avond en op een zondagavond, telkens om 20.15 uur.

Het filmhuis is een nieuw initiatief 
van De Zwaan Cultureel. Een oproep 
voor vrijwilligers enige maanden 
geleden was zeer succesvol. Met 
een nieuw filmdoek en nieuwe ap-
paratuur is het mogelijk de films te 
vertonen in ‘full HD’ en het filmge-
luid heeft ‘surround’-kwaliteit. Per 
filmvoorstelling is er plaats voor 
maximaal 50 personen. Na afloop
bestaat de gelegenheid om nog even 
na te praten.
Toegangskaarten voor de voorstel-
lingen zijn in de voorverkoop ver-
krijgbaar bij boekhandel Schuyt, 
Middelweg 139, of aan de zaal bij 
aanvang. Een toegangskaart kost 5 
euro (inclusief kopje koffie of thee 
bij aanvang). Houders van een vrien-
denpas van De Zwaan Cultureel be-
talen 4 euro (maximaal twee kaarten 
met korting).

Officiële opening
Na de openingshandeling door bur-
gemeester Mieke Baltus op vrijdag-
avond 4 september geeft een van de 
nieuwe vrijwilligers, de heer Egbert 
Barten, een korte presentatie over 
de historie van de bioscopen in Uit-
geest. Na de vertoning van de film 
‘Sideways’ is er een proeverij van Ca-
lifornische wijnen in samenwerking 
met Slijterij Vreeburg.
‘Sideways’ (van Alexander Payne, 

VS, 2004, duur 126 minuten) is een 
intelligente komedie met o.a. Paul 
Giamatti en Thomas Haden Church. 
Twee dertigers maken een rondreis 
door het Californische wijngebied 
voorafgaand aan het huwelijk van 
een van beiden. De film werd in 
2005 genomineerd voor vijf Oscars 
en was goed voor twee Golden Glo-
bes.
Op zondag 6 september draait de 
film ‘Little Miss Sunshine’ (van Jo-
nathan Dayton en Valerie Faris, VS, 
2006, duur 101 minuten). Met Abi-
gail Breslin, Greg Kinnear, Toni Col-
lette en Alan Arkin. Een lichtelijk te-
gendraadse komedie en road movie 
over een gezin dat alles op alles zet 
om zijn bijzondere dochtertje mee te 
laten doen aan een schoonheidswed-
strijd. Won in 2007 twee Oscars (voor 
de beste mannelijke bijrol van Alan 
Arkin en voor het beste scenario).
Vriend van De Zwaan Cultureel wor-
den kan voor 20 euro per jaar. De 
vriendenpas geeft recht op een euro 
korting op een kaartje (maximaal 
twee per film). Daarnaast geeft het 
een korting van 2,50 euro voor elke 
theatervoorstelling van De Zwaan 
Cultureel. Voor meer informatie en 
aanmeldingsformulieren, zie de 
website www.dorpshuisdezwaan-
uitgeest.nl. De formulieren zijn ook 
af te halen in het dorpshuis.

Informatieboekje
senioren
Voor Uitgeester senioren is 
sinds enige tijd een handig in-
formatieboekje beschikbaar. 
Het 28 pagina’s tellende boekje 
is gratis af te halen op het ge-
meentehuis en bij de openbare 
bibliotheek.

‘Het informatieboekje voor senio-
ren in de gemeente Uitgeest’ gaat in 
op de mogelijkheden van zorg- en 
dienstverlening, maar wijst ook de 
weg op het gebied van activiteiten, 
wonen, vervoer, dienstverlening, 
gezondheidszorg en financiën. Een 
handige trefwoordenlijst vergemak-
kelijkt het zoeken. Het informatie-
boekje is een uitgave van de afde-
ling Publiekszaken van de gemeente 
Uitgeest.

Afsluiting voor 
Skeelerronde
Vanwege de Skeelerronde zijn op 
zondag 9 augustus van ongeveer 
12.00 uur tot 18.30 uur de Anna 
van Renesselaan en de Kleis afgeslo-
ten voor verkeer. De tussenliggende 
straten zijn tijdens de ronde minder 
goed toegankelijk. 

Fietsers komende vanaf de Geester-
weg en vanuit Castricum richting 
Heemskerk worden omgeleid via de 
Kleistunnel. Via de Kleistunnel zijn 
voor auto’s en fietsers bereikbaar de 
Jacoba van Beierenlaan, Tennis Club 
Uitgeest, plan Waldijk en Heems-
kerk.

Brug De Darse 
afgesloten
De brug van De Darse wordt van-
wege werkzaamheden afgesloten 
voor alle verkeer op donderdag 13 
augustus. Het verkeer richting Lang-
kamplaan en Jacoba van Beierenlaan 
wordt met borden omgeleid. Borden 
zetten ook fietsers en voetgangers 
op het goede spoor.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
BOMEN- EN hEGGENschOuw
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken bekend dat iedere 
eigenaar of beheerder van een boom, heg, struik of andere beplanting 
ervoor dient te zorgen dat deze beplantingen niet het uitzicht voor het 
verkeer belemmeren, dan wel op een andere wijze gevaar, schade, of 
hinder aan het verkeer - waaronder ook voetgangers vallen - toebren-
gen of kunnen toebrengen. Daarnaast behoren deze beplantingen zich 
op eigen terrein te bevinden en, voorzover het niet bomen betreft, 
niet boven de openbare weg of plantsoen.

De BOMEN- EN HEGGENSCHOUW die jaarlijks ter controle op boven-
staande wordt gehouden, zal dit jaar plaatsvinden in de week van 24 
augustus 2009.

Iedereen die het aangaat, zal er daarom vóór deze datum voor moeten 
zorgen, dat zijn bomen, heggen, struiken en andere beplantingen op 
juiste wijze zijn gesnoeid. Indien dit niet naar behoren is geschied, 
kan van gemeentewege op kosten van de nalatigen, tot snoeien wor-
den overgegaan.

Uitgeest, 6 augustus 2009

Huttenweek: straatafsluiting
Burgemeester Mieke Baltus opent maandagmorgen 10 augustus 
de jaarlijkse huttenweek op het terrein aan de Binnenkruierstraat. 
De huttenweek duurt tot en met donderdag 14 augustus.

De Binnenkruierstraat is vanwege 
het evenement afgesloten van 10 
augustus vanaf 07.00 uur tot en 
met vrijdag 15 augustus 17.00 uur. 

Doorgang blijft wel mogelijk voor 
voetgangers (met kinderwagens, 
rolstoelen, etc.) en voor fietsers.

Raads- en commissievergaderingen

beluisteren?

www.uITGEEsT.NL

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


