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Twee jongens (20) omgekomen 
na eenzijdig ongeval op N203

Uitgeest - Uitgeest rouwt. Twee 
20-jarige jongens zijn in de nacht 
van zaterdag op zondag uur om-
gekomen bij een eenzijdig onge-
val op de Provincialeweg (N203). 
Zij kwamen vanuit de richting 
Castricum. Op de plaats waar 
het fatale ongeval heeft plaats-
gevonden, worden onder andere 
bloemen neergelegd. 

De politie kreeg omstreeks 4.10 
uur een melding van een in 
brand staand voertuig bij een 
benzinestation in de bocht van 
deze weg. Bij het ter plaatse ko-
men bleken er twee personen 
in de auto, die volledig in brand 
stond, te zitten. Beiden  waren al 
overleden. De brandweer heeft 
het vuur geblust. 
De afdeling verkeersondersteu-
ning onderzoekt de exacte toe-
dracht. Foto: mgkmedia/Lucas 
Hazes. 
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FC Uitgeest speelt 
voorlopig alles uit
Uitgeest - FC Uitgeest speelt 
voorlopig uit. De hele maand au-
gustus is het eigen sportcomplex 
door de werkzaamheden voor de 
herinrichting van het sportpark 
niet beschikbaar. Op dit moment 
is de aannemer Groot nog volop 
bezig om alle werkzaamheden 
uit te voeren, zodat FC Uitgeest 
binnenkort de beschikking gaat 
krijgen over een volledig nieuw 
sportpark.
Pas in september komen er twee 
kunstgrasvelden beschikbaar 
en dat betekent dat FC Uitgeest 
haar eerste competitiewedstrij-
den speelt op kunstgras. Zoals 
het er nu naar uitziet krijgt FC 
Uitgeest vanaf oktober ook de 
beschikking over twee grasvoet-
balvelden, waaronder het hoofd-
veld. Vanaf dat moment wor-
den de wedstrijden van het eer-
ste elftal gespeeld op de nieuwe 
grasmat.
Zondag 24 juli is de selectie ge-
start met de eerste training. 
Naast de toekomstige spelers 
van FC Uitgeest 1 en 2 waren 
ook de spelers van het toekom-

stige A1 hiervoor uitgenodigd. 
Een grote groep met vele nieu-
we gezichten was het resultaat.
Het oefenprogramma is begon-
nen op vrijdag 5 augustus met 
een wedstrijd tegen eersteklas-
ser Pancratius in Badhoevedorp. 
Deze wedstrijd werd met 4-2 ver-
loren. Dinsdag 9 augustus werd 
tegen DEM gevoetbald in Bever-
wijk. Op vrijdag 12 en zondag 14 
augustus wordt er deelgenomen 
aan een toernooi bij HSV in Hei-
loo, waarbij de eerste wedstrijd 
wordt gespeeld tegen HSV. Op 
zondag zijn de finalewedstrijden. 
Op donderdag 18 augustus spe-
len FC Uitgeest 1 en 2 om 19.30 
uur in Alkmaar tegen Alkmaar-
se Boys. In het KNVB bekerpro-
gramma treft FC Uitgeest de vol-
gende verenigingen: ZCFC, Kol-
ping Boys en Hellas Sport. 

Het komende seizoen komt FC 
Uitgeest voor het eerst in haar 
bestaan uit in de tweede klasse. 
De competitie start op 4 septem-
ber met een uitwedstrijd tegen 
VSV uit Velserbroek.

Brandweer pompt boot 
van Recreatieschap leeg
Uitgeest - De brandweer moest 
zondagmorgen rond kwart voor 
elf uitrukken naar de jachtha-
ven op de Lagendijk, omdat een 
vaartuig water maakte. 
Bij aankomst bleek het te gaan 
om de boot van het Recreatie-
schap die de brandweer Uit-

geest ook als tweede boot ter 
beschikking heeft. Na drie kwar-
tier pompen was het ruim weer 
leeg en kon de boot uit het wa-
ter worden getild voor verdere 
inspectie naar de mogelijke lek-
kage. Foto: mgkmedia.nl/Lucas 
Hazes.
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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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uitgave van:
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opLaGE CasTrICummEr:
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opLaGE uITGEEsTEr 
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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, krulhaar, 
gechipt, circa 8 jaar, Hannes. 
Het is een angstig hondje, gauw 
in paniek. Hinkt met achterpoot. 
Weer gesignaleerd in Alkmaar. 

Kerklaan Akersloot: cyperse ge-
castreerde kater, klein wit plek-
je op keel, glanzende vacht, ge-
chipt, 6 jaar, Bram. Bonkenburg 
Uitgeest: gele kanarie.

Gevonden:
Meester Nijsenstraat Castricum: 

mager rood katje. Bredeweg 
Castricum: cypers katje (klein 
van stuk). 

Bakkummerstraat Bakkum: rode 
ongecastreerde kater met een 
oog. Helmbloem Castricum: cy-
perse kater, wat witte haren on-
der de kin.

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.

Lezing over de Europese 
topnatuur in bibliotheek 
Castricum - Johan Stuart, voor-
lichter van Landschap Noord-
Holland, laat zien hoe mooi de 
natuur is in de omgeving van 
Castricum. In een lezing op don-
derdagavond 18 augustus vertelt 
hij waarom natuurgebieden hier 
zo belangrijk zijn voor planten en 
dieren. Zo belangrijk dat de EU 
ze heeft aangewezen als Natura 
2000-gebied.
Natura 2000 is een natuurmaat-
regel van de Europese Unie en 
beschermt allerlei bijzonde-
re landschappen: duinen, veen-
weiden, bloemrijke beekda-
len, bergketens, maar ook uit-
gestrekte delta’s en zelfs grot-
tenstelsels. In deze gebieden le-
ven vaak bijzondere en kwetsba-
re planten en dieren zoals orchi-

deeën, steenarenden, flamingo’s, 
otters en lynxen. Ook de omge-
ving van Castricum hoort daar-
bij en is dus onderdeel van die 
Europese topnatuur. De natuur 
wordt er beschermd en mensen 
kunnen ervan genieten. Het gaat 
dan om de duinen, maar ook 
de veenweiden in het hart van 
Noord-Holland zijn uniek. Zelfs 
een deel van de Noordzee hoort 
bij Natura 2000.
De lezing is van 20.00 tot 21.45 
uur in de bibliotheek, Geester-
duinweg 1. De toegang bedraagt 
3,00 euro.
Aanmelden kan via castricum@
bibliotheekkennemerwaard.nl 
of op telefoonnummer 0251-
655678 of in de bibliotheek, tij-
dens de openingsuren.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
02-08-2011: Thijs Kornelia, zoon 
van E. Schipper en K.M. Mietti-
nen, geboren te Beverwijk.

Wonende te Bakkum:
26-07-2011: Catheline Susan-
ne, dochter van F.W. Zuilekom en 
E.S. Grimminck, geboren te Alk-
maar.
 
Wonende te Akersloot:
26-07-2011: Floor, dochter van 
R.J.J. Zoon en K.M.P. Meijne, ge-
boren te Alkmaar. 30-07-2011: 
Lisanne Catharina Gertrudis, 
dochter van D.W. de Jong en 
D.A.M. Koppes, geboren te Be-
verwijk. 31-07-2011: Yannick, 
zoon van M.A. Bernardos Anice-
to en W.A. Krom, geboren te Be-
verwijk.
 
Wonende te Limmen:
27-07-2011: Fleur Charlotte, 
dochter van B. Reinders en J. 
Lap, geboren te Amsterdam. 30-
07-2011: Thijs Rein Ewald, zoon 
van J.F.P. Hoogland en I.M. Leve-
ring, geboren te Alkmaar. 01-08-
2011: Anna Maria, dochter van 
M.M.J. Twisk en A.C.P. Hes, ge-
boren te Alkmaar. 02-08-2011: 
Amy Fie Vera, dochter van J.B. 

Coule en S.V.C. Brakenhoff, ge-
boren te Beverwijk.
 
Huwelijken en partnerschap-
pen:
02-08-2011: Demmers, Simon 
A., en Schipper, Minkje T. beiden 
wonende te Castricum.
 
Overleden:
Wonende te Limmen:
02-08-2011: Welp, Elisabeth 
W.C., oud 85 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd geweest met 
C.J. Maalman.
 
Wonende te Castricum:
31-07-2011: Langereis, Willem J., 
oud 71 jaar, gehuwd met P. de 
Moor, overleden te Castricum. 
01-08-2011: Groen, Geertruida 
C.M., oud 66 jaar, gehuwd met 
P.C.J. Borst, overleden te Castri-
cum. 
02-08-2011: de Winter, Pieter, 
oud 81 jaar, gehuwd geweest 
met H.G. Plas, overleden te Cas-
tricum. 02-08-2011: van der 
Ploeg, Hendrik J, oud 81 jaar, ge-
huwd met K.W. Sikkens, overle-
den te Castricum.
 
Wonende te Heiloo:
02-08-2011: Wiggers, Jan, oud 
66 jaar, gehuwd met M. Sjerps.
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Psychedelische rock en 
zomernacht in Bakkerij 
Castricum - Zondag 14 augus-
tus spelen de Alcmartians van-
af 16.00 uur in De Bakkerij. Mid-
night Culture start met psyche-
delische rock uit de jaren ’60 en 
’70. De band MeuG hypnotiseert 
op een heel andere manier met 
jazz, punk en vooral veel rock 
’n roll. Naast de optredens zul-
len dj Bulldóser Quero en dj Roy 
Rix voor muziek zorgen. De na-
druk ligt bij hen vooral op psy-

chedelische garagerock met tus-
sendoor jingels en reclamespot-
jes uit die tijd. 
Maar eerst is het zaterdag tijd 
voor de derde editie van JD & 
The Move. Zij presenteren een 
postpunk en new wave zomer-
nacht. De Bakkerij is te vinden 
aan de Dorpsstraat 30 te Castri-
cum. Zondag is de entree 4 eu-
ro. Zaterdag kan iedereen gratis 
naar binnen.

Poprockband Helder 
komt naar Deining
Bakkum - Op zaterdag 13 au-
gustus zorgt de band Helder van 
22.00 tot 1.00 uur voor een ge-
zellig muziekspektakel bij Dei-
ning op het strand. De band Hel-
der is een poprockband met een 
zangeres. De band bestaat uit 
vijf gedreven, geschoolde mu-
zikanten uit Noord-Holland. 
Nuchter, vrolijk, passievol, spe-
lend met vrienden; dat is Helder 
in eigen woorden. Na al jaren sa-
men te spelen besloot het team 

in 2008 de studio in te gaan met 
eigen werk. Onder de ervaren 
leiding van producer Frans Hen-
driks, die eerder samenwerkte 
met Kyteman, Guus Meeuwis en 
Do, werden de eerste nummers 
opgenomen. De entree is gratis. 
Voor een complete avond uit kan 
men vooraf aan het bezoek van 
de band Helder een hapje eten. 
Om zeker te zijn van een tafel is 
het wel verstandig om te reser-
veren: tel.: 0251-674101. 

Lichtjes, swingende klanken 
en tennissen bij Club Zand
Bakkum - Club Zand organi-
seert meerdere evenementen en 
live optredens op het strand van 
Bakkum. Vrijdag 5 augustus ko-
men de jongens van Moved bij 
Music hun muzikale talent laten 
horen op het terras. Op zaterdag 
13 augustus is er een gezellige 
lichtjesavond, die bij slecht weer 
wordt verplaatst naar 20 augus-
tus. Lichtjesavond is een idee 
van alle gezamenlijke strand-
huisjeseigenaren. Tegelijk is er 
bij Club Zand een ‘Caribbean 
Night’; een complete avond met 
swingende live-muziek en voor-
al veel gezelligheid. Ook staat in 
augustus het bekende Old Skool 
Beach Break op de agenda met 
meerdere dj’s en live-artiesten. 

De datum wordt bekendgemaakt 
op de Club Zand Facebook en 
website. Dit feest is voor ieder-
een van achttien jaar en ouder.
Tot en met september wordt in 
het weekend, op mooie dagen, 
muziek gemaakt op het terras, 
Verschillende muzikanten wis-
selen elkaar af tijdens de jam-
sessies en het geheel staat on-
der leiding van Danny Bakkum 
en Sjoerd Balk.
In samenwerking met Club Zand 
word een strandtennistoernooi 
gehouden op zondag 28 au-
gustus. Ongeveer 100/150 deel-
nemers kunnen voor het pavil-
joen meestrijden om het kampi-
oenschap. Alle evenementen en 
feesten zijn gratis te bezoeken. 

Programma 11 augustus t/m 17 augustus

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag &

woensdag 20.00 uur 
“Larry Crowne”

vrijdag 19.00 uur
“Monte Carlo”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 20.00 uur 

“Harry Potter 7 - Part 2 - 3D”
donderdag 16.00 uur 

vrijdag & zaterdag 16.00 & 18.30 uur 
zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 16.00 uur 

“Mr. Poppers Penguins (NL)”
donderdag & vrijdag 13.00 & 16.00 uur 
zaterdag 13.00 & 16.00 & 18.30 uur 

zondag, maandag, dinsdag 
& woensdag 13.00 & 16.00 uur
“De Smurfen (NL) 3D”

vrijdag, zaterdag, maandag 
& woensdag 13.00 uur 
“Cars 2 (NL) 3D”

zondag 13.00 uur 
“Kung Fu Panda 2 (NL) 3D”

donderdag & dinsdag 13.00 uur 
“Penny’s Shadow”

Oscarwinnaars Tom Hanks en 
Julia Roberts in een heerlij-
ke romantische komedie, ge-
regisseerd door Hanks zelf. De 
charmante Larry Crowne (Tom 
Hanks) ontmoet de knappe pro-

Larry Crowne

Mr. Popper’s Penquins
Thomas Popper is een succesvol 
projectontwikkelaar in New York, 
maar door zijn werk totaal ver-
vreemd van zijn gezin. Maar dat 
verandert allemaal als zijn avon-
tuurlijke vader hem een pingu-
in nalaat. Door een misverstand 
krijgt Popper er zelfs nog vijf pin-
guïns bij, die zijn leven op zijn 
kop zetten. Poppers kinderen zijn 
echter dol op de pinguïns en om 
hun liefde voor hem weer terug 
te winnen, besluit hij de pingu-
ins te houden. Maar dat valt niet 
mee, want naast de zorg voor zes 

pinguïns heeft Popper ook zijn 
zinnen gezet op een historisch 
pand in Central Park. Als Popper 
de eigenaar wil overhalen het 
pand aan hem te verkopen, zor-
gen de pinguïns voor een enor-
me chaos en dreigt hij zelfs zijn 
baan kwijt te raken. Desondanks 
gaat Popper steeds meer van 
de pinguïns houden en leren zij 
hem een betere vader en echt-
genoot te zijn. Dankzij zijn nieu-
we kijk op het leven, slaagt Pop-
per er ook nog in de belangrijke 
deal te sluiten.

fessor Mercedes Tainot (Ju-
lia Roberts). Larry Crowne her-
innert zijn lerares aan de kleine 
verrassingen van het leven. Hij-
zelf heeft alle reden om te ver-
zwelgen in somberheid, maar hij 
kiest ervoor om er het beste van 
te maken. 

Gratis busje voor Engelse scouts 
om de omgeving te leren kennen

Castricum - De afgelopen we-
ken werd de World Jamboree 
voor scouts in Zweden gehou-
den. 40.000 jongens en meiden 
in de leeftijd van veertien tot ze-
ventien jaar en afkomstig uit 160 
landen kwamen hier bijeen. De 
vijftienjarige Madelon van de 
Water uit Castricum was ook van 
de partij. 

Zij kwam zondag weer thuis en 
vertelt: “Engeland had bedacht 
dat het voor hun scouts leuk zou 

zijn als ze nog een paar dagen in 
gezinnen konden worden onder-
gebracht in Nederland. Mijn ou-
ders wilden wel twee jongens in 
huis nemen, maar ze hadden er 
nog wat over en toen kregen we 
er vier!” 
“Zondag moest we dus ineens 
vijf scouts en een berg bagage 
van drie weken ophalen”, ver-
volgt Madelons moeder Marian-
ne. “Onze auto heeft plek voor 
vier personen, dus dat ging echt 
niet. Bovendien waren we van 

plan om samen met de jongens 
allerlei tochtjes te maken in de 
omgeving en ons gezin bestaat 
al uit vier personen. Toen ik dit 
verhaal deed bij Middelbeek Au-
torent in Alkmaar, wilde dit be-
drijf ons wel helpen. Zij stel-
len een busje beschikbaar waar 
negen mensen in passen! Jack, 
Marianne besluit lachend: “Jack, 
Callam, Matthew en Alex kunnen 
nu worden getrakteerd op Hol-
landse nieuwe en andere Hol-
landse wetenswaardigheden.”    



pagina 6 10 augustus 2011

Woningbouw is mogelijk 
na uitspraak Raad van State
Limmen - Het bestemmingsplan 
Hogeweg/Pagelaan is rechtma-
tig, dat is het oordeel van de af-
deling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Het bestem-
mingsplan dat in november 2010 
door de gemeenteraad werd 
vastgesteld, maakt de bouw van 
75 woningen in Limmen moge-
lijk. Het beroep van een nabijge-
legen bedrijf is ongegrond ver-
klaard. 

Het beroep bij de Raad van Sta-
te ging over de aan te houden 
afstand tussen de woningen en 
het bedrijf en over de vraag of de 
gemeente haar besluit hierover 
voldoende had gemotiveerd.

De gemeente is terecht niet uit-
gegaan van een afstand van 100 
meter, omdat voor dit bedrijf in 
eerste instantie 50 meter als uit-
gangspunt was genomen, luidt 

het oordeel van de Raad van 
State.
De Raad van State zegt ook dat 
de gemeente een uitgebreide re-
actie heeft gegeven op de ziens-
wijzen. Daarbij heeft de gemeen-
te terecht het nu geldende be-
stemmingsplan in aanmerking 
genomen, de bestaande bedrij-
vigheid beoordeeld, uitgebreid 
akoestisch onderzoek laten ver-
richten, de bestaande woningen 
bij de afweging betrokken, toe-
komstig beleid in aanmerking 
genomen en onderzocht  welke 
maatregelen gevestigde bedrij-
ven zouden moeten treffen en 
hoe groot de kans daarop is.

De Raad van State heeft geoor-
deeld dat de gemeente zich aan 
een goede ruimtelijke ordening 
heeft gehouden en heeft daarom 
het beroep ongegrond verklaard. 
De bouw is reeds gestart.Gameday bij Jeugdvakantiecocktail

Limmen - Odi in Zwembad 
Dampegheest organiseert de-
ze zomer in samenwerking met 
de Jeugdvakantiecocktail een 
gameday op dinsdag 16 augus-
tus voor kinderen in de leeftijd 
van acht tot en met twaalf jaar. 
De gekste sporten, wedstrijdjes, 
ouderwetse spellen en moder-
ne varianten met allerlei soorten 

banden, ballen, ringen, touwen, 
doeltjes, stokken, sticks, spon-
sen komen aan bod.
De activiteit is van 11.00 tot 13.00 
uur. Na gameday mogen de kin-
deren ‘s middags blijven zwem-
men in Zwembad Dampegheest. 
De kosten bedragen 3,00 euro.
Aanmelden kan bij de Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-

weg 5 aan de balie en telefo-
nisch: 0251-656562. De stichting 
is geopend van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur 
en op maandag- en woensdag-
middag van 13.30 tot 15.30 uur. 
Voor meer leuke vakantieactivi-
teiten kan de site van de stich-
ting bekeken worden: www.wel-
zijncastricum.nl.

Nieuwbouw Basisschool Paulus van start! 
In de week van 15 augustus start bouwbedrijf Tervoort uit Egmond met de heiwerkzaamhe-

den voor de nieuwbouw van Paulusschool en de 15 daarboven gelegen appartementen. De 
nieuwe Paulusschool wordt gebouwd op de locatie naast de huidige Paulusschool aan de 

Eerste Groenelaan. De huidige Paulusschool is aan vervanging toe, het gebouw verkeert 
bouwkundig in slechte staat en voldoet niet meer aan de hedendaagse eisen voor het 

geven van goed onderwijs. De nieuwe school krijgt negen groepsruimten, een aula, 
een ruimte voor een peuterspeelzaal en een ruimte voor de buitenschoolse opvang.  
Bovenop de nieuwe school worden 15 appartementen gebouwd.
De 15 appartementen zijn royaal uitgevoerd en hebben een woonoppervlak van 84 
m2 tot 102 m2. Bovendien hebben alle woningen  een riant terras op het zuiden 
De verkoop van deze appartementen zal binnenkort starten en loopt via Hopman 
ERA Makelaars, telefoon 0251-65 77 00. Verwacht wordt dat de school en appar-
tementen rond augustus 2012 opgeleverd worden.

Architect BBHD uit Schagen ontwierp het gebouw. Het zal even druk worden op 
het schoolterrein voor de 240 leerlingen, want terwijl de nieuwe school gestalte 

krijgt, blijft het huidige gebouw open. ”Het zal wel een onrustig en spannend jaar 
worden, want er staat ons iets heel moois te wachten’’, zegt directeur Conny Goedel.

Tien jaar geleden werd de omliggende woonwijk aan de Oranjelaan heringericht en 
hoopte de Paulusschool ook op een opknapbeurt. Goedel:  “Daar vielen we net buiten 

en dat leidde tot uitstel en geen onderhoud meer. Gelukkig werd in 2007 besloten om 
nieuw te bouwen.’’ Vorig jaar is er een Europese aanbesteding geweest waarbij ontwikkelaar 

Exploitatie Maatschappij Egmond (EME II b.v.) samen met BBHD het winnende ontwerp heeft 
ingediend, inclusief appartementen. EME, de ontwikkelcombinatie van Tervoort Egmond en Van 

der Gragt uit Assendelft ontwikkelt het project en verzorgt de woningverkoop via Hopman.  Tervoort 
Egmond gaat de bouw uitvoeren. Daar is Wil Kaandorp, sectormanager Huisvesting van de overkoepe-

lende onderwijsorganisatie Tabijn, erg blij mee:  “Het is een regionaal bedrijf en bovendien denken ze erg goed 
met ons mee.’’

De begane grond en een deel van de eerste etage worden school. Er komen twee woonlagen met 15 appartementen. 
Goedel is verheugd over het ontwerp en de mogelijkheden.  “We hebben straks een school die de komende 40 jaar modern is en 
helemaal aansluit bij onze visie op onderwijs. Wetenschap en techniek staan centraal en veiligheid en betrokkenheid zijn de norm. In de 
toekomst gaan we ons op buitenschoolse opvang richten en willen we driejarigen bij ons onderwijs betrekken. Met de 9 lokalen, die 
onderling geschakeld kunnen worden, een technieklokaal, snoezelruimte, uitgebreide keuken en een aantal grote gemeenschappelijke 
ruimten, zijn we daar straks helemaal klaar voor.’’
Volgens planning zal het schooljaar 2012-2013 van start gaan in het nieuwe gebouw. De appartementen zullen dan ook gereed zijn 
voor bewoning.  Makelaar Hopman voorziet een  voorspoedige verkoop:  “de appartementen liggen prachtig in deze mooie wijk,  
hebben riante terrassen en worden hoogwaardig uitgevoerd.  Bovendien  liggen de woningen met prijzen vanaf  € 214.500 v.o.n.  zeer 
courant  in de markt.” 

Torenstraat 2a  |  1901 ED Castricum  |  Telefoon: 0251-65 77 00
 www.hopmanmakelaars.nl

Poëzie in de Slotkapel
Egmond- Op zondagavond 14 
augustus kan men in de Slot-
kapel gratis genieten van po-
ezie en muziek, met als thema 
‘Op de grens van Land en Wa-
ter’. De Schoorlse schrijfster Gi-
selle leest gedichten voor. Roser 

Vives Batista zingt enige gedich-
ten a capella en begeleidt zich-
zelf ook op de gitaar. Ans Zwart 
illustreert dit meditatieve mo-
ment met bloemen. 
De bijeenkomst begint om 20.00 
uur.  
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Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand 
op de hoogte van interessante 
weetjes en bruikbare tips over 
verschillende consumentenza-
ken. Deze maand behandelt hij 
‘de vernieuwde hypotheekregels’

Sinds 1 augustus jl. zijn de ver-
nieuwde regels voor hypotheken 
in gegaan. Nieuwe woningeige-
naren kunnen voortaan hoog-
stens de helft van hun hypotheek 
nog aflossingsvrij afsluiten. Dit is 
het gevolg van de aangescherpte 
Gedragscode Hypothecaire Fi-
nancieringen (GHF).

Wat is er gewijzigd?
De twee belangrijkste wijziging-
en in de GHF hebben betrekking 
op de hoogte van de lening en 
het gedeelte dat aflossingsvrij 
mag worden afgesloten. De ver-
nieuwde regels zijn als volgt:
Ten eerste is er een maximum ge-
steld aan de hoogte van de hypo-
theek in verhouding tot de waar-
de van de woning. De consument 
mag in de nieuwe situatie niet 
meer dan 104 procent van de 
marktwaarde lenen vermeerderd 
met de verschuldigde over-
drachtsbelasting. (nu tijdelijk 2%)

Daarnaast mag nog maar de 
helft van de marktwaarde van de 
woning met een aflossingsvrij 
krediet gefinancierd worden. Dit 
betekent dat in elk geval mini-
maal 50 procent van een volledig 
krediet moet worden afgelost. 

Wat betekent het voor u?
Het lijkt er in eerste instantie op 
dat de regels behoorlijk aange-
scherpt zijn. Maar is dit ook zo? 
Voor mensen die een hypotheek 
afsluiten met Nationale Hypo-
theek Garantie verandert er niets. 
Woningkopers die een hypo-
theek nodig hebben die hoger is 
dan 350.000 euro krijgen wel te 
maken met de vernieuwde re-
gels. In de vernieuwde regels 
wordt gekeken naar de markt-
waarde van de woning in plaats 
van naar de executiewaarde in 
de oude situatie. 

Bijvoorbeeld: de marktwaarde van 
een woning is 400.000 euro en 
executiewaarde (waarde bij ge-
dwongen verkoop) is 348.000 
euro. In de oude situatie kon er 
435.000 euro (125% van de execu-
tiewaarde geleend worden. Met 
de vernieuwde regels kan er maxi-
maal 440.000 euro (110% van de 
marktwaarde) geleend worden. 

Let op
Als u bij uw huidige woning een 
grote verbouwing heeft gepland 
waarbij u te maken krijgt met een 
nieuwe hypotheek, dan gelden 
ook deze vernieuwde hypotheek-
regels. Dit kan verstrekkende ge-
volgen voor u hebben, zoals een 
veel hogere maandlast.

Meer weten?
Wilt u weten wat de nieuwe re-
gels voor u betekenen? Kom dan 
langs voor een vrijblijvend en 
onafhankelijk advies. Wij zijn te 
vinden in Heemskerk aan de 
Maerelaan 6, tel. (0251) 65 70 75 
& in Limmen aan De Drie Linden 1, 
tel. (072) 505 35 81.

Vernieuwde hypotheek-
regels sinds 1 augustus

Dolfinn Rocks vol verrassingen

Heiloo - Stichting Dolfinn orga-
niseert ook dit jaar weer het suc-
cesvolle benefietfestival Dolfinn 
Rocks. Het festival vindt plaats 
op zaterdag 10 september op het 
plein bij Winkelhof ’t Loo in Hei-
loo. De opbrengst van het bene-
fietfestival komt weer geheel ten 
goede aan Stichting Dolfinn. De-
ze stichting is in het leven geroe-
pen om kinderen met een beper-
king, uit Heiloo en omgeving, fi-
nancieel bij te staan, en dolfij-
nentherapie te kunnen volgen.
Dolfinn Rocks omvat een verras-
send programma. Optredens van 
bekende artiesten, een eetpla-

za, een kinderkermis en allerlei 
activiteiten voor de kinderen. Al 
maanden zijn de voorbereidin-
gen in volle gang en op de dag 
zijn meer dan 120 vrijwilligers in 
touw om alles in goed banen te 
leiden. Opbrengsten van het fes-
tival komen geheel ten goede 
van Stichting Dolfinn. 

Om 12.00 uur start het festi-
val met een kinderkermis met 
attracties als een springkus-
sen, trampoline, een treintje, 
speelparadijs en een zweefmo-
len. Ook de vorig jaar geïntro-
duceerde Shape Shifter is er dit 

jaar weer bij. Het is een nieuw 
ontwikkeld spel met combina-
ties van Human Tetris, Hole in 
the Wall en de draaimolen. De 
clowns Soeth, Ditte, Scheffers 
en Frans Brok zijn weer van de 
partij om de kinderen met hun 
grappen en grollen een heerlijke 
middag te bezorgen. Om 13.00 
uur start de muziek met drum-
band de Reigers, al zes jaar lang 
een trouwe traditie op Dolfinn 
Rocks. Gevolgd door een optre-
den van dansschool Denise. De 
Kids Club speelt het stuk ‘Op een 
onbewoond eiland’; een mix tus-
sen bestaande kindernummers 

en een nieuw geschreven ver-
haal. Dan de ‘Niet alleen voor 
kids band’ onder leiding van de 
presentator van de dag Herman 
de Jager. Vervolgens Ready, drie 
jongen dames die in 2008 als  
publiekslieveling werd gekozen 
op het Junior Songfestival. 

Rond de klok van 16.00 uur word 
het één groot feest op het plein 
met Sjon & Sjeffrie. Dit komische 
duo, met de slimme Sjon en de 
overenthousiaste Sjeffrie bren-
gen muziek en maken daar een 
toneelstuk van. Kevin Hellen-
brand is de volgende artiest die 
optreedt. Hij is vooral bekend uit 
de tijd dat hij bij de bekende pop-
groep Chipz optrad. Na enkele 
grote hits met Chipz te hebben 
gehad is Kevin nu solo op tour.                                                                                   
Hierna volgt een optreden van 
de bekende Noord-Hollandse 
poprockband Helder. Om 19.00 
uur is het tijd voor Gio. Deze jon-
ge zanger heeft al met vele gro-
te namen samengewerkt, zoals 
Usher, Ali B en Darryl. Met zijn 
Nederlandstalige repertoire laat 
Gio horen dat hij bij de beste ar-
tiesten van Nederland behoort. 

Het avondprogramma begint 
rond 19.30 uur met een optreden 
waar de organisatie van Dol-
finn Rocks ontzettend blij mee 
is. Niemand minder dan Garden 
of Love zal komen optreden. Be-
kend geworden door Johnny de 
Mol die in mei en juni van dit jaar 
een serie van dit vijftal maakte 

onder de naam ‘Down met John-
ny Rocks’. De vier jongens en het 
meisje, allen met een verstande-
lijke beperking, zal iedereen ver-
steld doen staan. Het zijn vijf on-
gelofelijk muzikale talenten die 
met optredens op Pinkpop en op 
het bevrijdingsfestival op 5 mei 
in Zwolle diepe indruk hebben 
gemaakt op het publiek.  

Rond 20.00 uur betreedt Lesley 
Williams het podium. Hij is in 
Nederland landelijk bekend ge-
worden door zijn Andre Hazes 
imitatie van de Soundmixshow. 
Hij eindigde daar op de derde 
plaats. Na zijn optreden de lote-
rij. De gehele dag door kan het 
publiek loten kopen voor het 
goede doel. Prachtige prijzen zijn 
er beschikbaar gesteld door di-
verse ondernemingen uit Heiloo 
en omstreken. Onder andere een 
arrangement van Bob’s Party Sa-
loon, een weekendje Antwerpen 
ter waarde van 200 euro van Ho-
land International, kaarten voor 
Timmerdorp 2012 en een was-
machine van Wouters Witgoed. 
De presentatie en uitreiking van 
deze  prijzen is in handen van 
Henny Huisman.  

Rond 21.00 uur nadert het bom-
volle programme het einde met 
een optreden van Hot Town, een 
showband die met veel gevoel 
voor entertainment het publiek 
trakteert op een muzikaal spek-
takel. (Foto Garden of Love: Kees 
Tabak).

Castricum - Vrijdag 26 au-
gustus vanaf 19.30 uur vindt 
het jaarlijkse Pompoenencon-
cert plaats in de Tuin van Kapi-
tein Rommel. Tijdens het concert 
staat de tuin een hele avond in 
het teken van muziek. Melodieu-
ze klassieke composities, swin-
gende jazz of volksmuziek, sfeer-
volle kaarsverlichting en uitge-
sneden pompoenen geven de 
tuin deze avond een sprookjes-
achtige uitstraling. Dit jaar heeft 
Vereniging Vrienden van de Bak-
kerij gezorgd voor de invulling 
van het programma. Vanaf 20.00 
speelt Milou Bakker en na de 
pauze Neef Steef Op Dreef. 
De 17-jarige Beverwijkse Milou 
Bakker vormt samen met Joey 
Hendriks (16) een duo. Op dit 
moment is jazz/pop de stijl die 
het meest bij hen past. “De tek-

sten en de melodieën die ik zing 
komen overal vandaan. Een mooi 
woord, ruzie met een vriend, een 
vreemde foto in de krant, echt ál-
les inspireert mij. Meestal begint 
Joey te improviseren, ik zing wat 
er het eerste in mij opkomt en we 
hebben dan een nummer!”

Neef Steef Op Dreef maakt klei-
ne vrolijke liedjes over simpe-
le dingen. Frankrijk, lekker eten, 
het mooiste meisje… Gewa-
pend met een gitaar en een ver-
sterkertje gaat hij proberen een 
glimlach te brengen op het ge-
zicht van het publiek. Wie wil zit-
ten kan een eigen stoeltje mee-
nemen. 
De entree is gratis, maar een 
vrijwillige bijdrage is welkom. De 
tuin is te vinden schuin tegen-
over het NS-station. 

Jong talent laat van zich horen 
tijdens het Pompoenenconcert 
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Dirk de Bruin wint jonge 
duivenvlucht vanuit Laon
UItgeest - Met een uitstel naar 
de zondag werd de vijfde jon-
ge duivenvlucht van de Vliegen-
de Vleugels vervlogen vanuit La-
on met een afstand van 336 km. 
Aantal deelnemers was 13 met 
226 ingekorfde duiven. Met op 
deze dag  goeie weersomstan-
digheden werden de duiven ge-
lost om 8.05 uur. Met een harde 
zzwestenwind  in de staart werd 
de eerste en tevens snelste duif 
geconstateerd om 11.19.48 uur 
in Uitgeest bij Dirk de Bruin met 
een snelheid van 1726,675 mpm 
en dat is ruim 103km p/uur. Bin-
nen 21 minuten waren de prijzen 
verdeeld van het concours. Uit-

slag van de eerste drie liefheb-
bers vijfde wedvlucht jonge dui-
ven op zondag 7 augustus luidt 
als volgt: Dirk de Bruin 1-4-10-
14-20, Gerard Twaalfhoven 2-17-
23-33-48, combinatie Kerssens-
Krom 3-22-35-36-55. De eerste 
duif van Dirk de Bruin was te-
vens goed voor een vierde plaats 
in het Rayon B. tegen 97 deelne-
mers met 1774 duiven. 

Volgende week de laatste jonge 
duivenvlucht vanuit Morlincourt 
met een afstand van 350 km en 
tevens die dag de start van de 
Natour vanuit St. Job in ’t Goor 
met 135 km. 

Twee punten voor Alex Ott in Assen

Uitgeest - Tijdens de ‘racing-
day’ op 7 augustus op het cir-
cuit van Assen behaalde Alex Ott 
twee punten voor het Dutch Su-
perbikes kampioenschap, al had 
hij een slechte start. Het werd 

toch nog een mooie wedstrijd 
waarbij Alex als vijftiende over 
de streep kwam. Na een diskwa-
lificatie van een andere motor-
rijder schoof hij nog een plaats 
op, werd veertiende en haalde zo 

Straatvoetbaltoernooi
Uitgeest - Dit jaar is er gedu-
rende twee weken een straat-
voetbaltoernooi in de gemeen-
te Uitgeest én Castricum. Van 23 
augustus tot en met 1 septem-
ber wordt in de dorpskernen Uit-
geest, Castricum, Akersloot en 
Limmen op straat of gras ge-
voetbald met dit jaar de finale op 
het Bakkerspleintje in Castricum 

op zaterdagmiddag 3 september. 
Ga naar www.toernooi.nl en zoek 
op calustreetleague2011 om een 
team aan te melden. De Preda-
tors uit Limmen waren afgelopen 
twee jaar winnaar en het is maar 
de vraag of zij de wisselbeker in 
hun bezit weten te houden. Al-
le deelnemers aan het toernooi 
krijgen een cadeautje.

Uitgeest - Vanwege de aanwe-
zigheid van blauwalg heeft de 
provincie een negatief zwemad-

Niet zwemmen bij oeverpark Dorregeest

Cursus architectuur en kunstgeschiedenis
Uitgeest - In de Nieuwe Kuil 
op de Hogeweg 8 wordt op ze-
ven maandagen vanaf 20.00 uur 
een cursus gegeven, die op 3 ok-
tober begint. De eerste twee of 
drie avonden staan in teken van 
‘Woningen van onze generatie’. 

twee punten binnen. Vrijdag 12 
augustus gaat Alex richting Spa 
Francorchamps om te trainen. 
Ed, Karin en Eric Ott gaan naar 
Assen. Na de wedstijd zullen ze 
Alex nareizen.

Daarna wordt gestart met ‘Ar-
chitectuur en kunst van de By-
zantijnen, orthodoxie en islam. 
Ook in Krommenie worden cur-
sussen architectuur gegeven 
op de dinsdagmiddag: ‘Afbeel-
ding van ruimte, architectuur en 

landschap’ en ‘Architectuur voor 
kunst’. Beide cursussen gaan van 
start op 20 september. Docent is 
Geert van Boxtel. 
Bel voor meer informatie tel. 
020.6169353 of mail naar erva-
ring@tiscali.nl.

Zomeractiviteiten voor 
jongeren bij Mill House
Uitgeest - Jongerencentrum 
Mill House organiseert voor 
jongeren van acht tot en met 
twaalf jaar drie zomeractivitei-
ten. Woensdag 17 augustus is 
er lasergamen in Kartworld Lim-
men, aanvang 15.15 uur. Woens-
dag 24 augustus bowlen en eten 
in Bob’s Party Palace vanaf 15.00 
uur. Woensdag 31 augustus wor-

den zomerse cupcakes gedeco-
reerd in Mill House, Aanvang 
15.15 uur. 
Vooraf aanmelden is noodza-
kelijk en dat kan via millhou-
seuitgeest@gmail.com. Ver-
meld naam, adres, leeftijd, te-
lefoonnummer en e-mailadres. 
De kosten van elke activiteit zijn 
twee euro.

vies uitgebracht voor het water 
van het Uitgeestermeer bij Dor-
regeest. Blauwalg scheidt stof-

fen af die voor de mens giftig 
zijn. De mate waarin men ziek 
wordt hangt af van de conditie.

Uitgeest - Een man van 23 jaar 
uit uitgeest is samen met een 
evenoude Zaandammer aange-
houden. 
Politiemensen stelden vorige 
week dinsdag rond 17.00 uur een 
onderzoek ik na een melding dat 
er werd geschoten in een veld bij 
de Communicatieweg. Ter plek-

Schieten met luchtdrukwapen
ke troffen de agenten inderdaad 
twee mannen aan die met een 
luchtdrukgeweer aan het schie-
ten waren. De mannen  werden 
aangehouden. De wapens zijn 
in beslag genomen. De mannen 
zijn overgebracht naar een po-
litiebureau en ingesloten voor 
verhoor. 

VOORDEEL

© Borst Sales Promotion

VOORDEEL   

OPEENS TREK ?? NEEM ’N CRACKER !!
Een heerlijk tussendoortje en neemt gemakkelijk mee !
Van woensdag t/m woensdag:

BAKKERS CRACKERS
ambachtelijke kwaliteit per pakje € 2,50 !!
Dit weekend:

PLAATCAKE
in div. smaken van € 4,95  nu € 3,50 !!

Ko�  e, gebak en belegde broodjes in onze ko�  ecorner Uitgeest !!
www.bakkerijputter.nl

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

Uitgeest Middelweg 113 t: 0251-312426

Burgerlijke stand Uitgeest
Geboren:
Tara-Lynn Rudolphie, dochter 
van J. Rudolphie en J. de Bruijne. 

Nikky Robina, dochter van Jel-
mer Zonneveld en Tinka van 

Enkhuizen.

Ondertrouwd:
V. Rozemeijer en Y.A.Q. Beentjes. 
J.W.F. van Liempt en M.H. Ble-
ijendaal. 

C.H. Klaassen en C.M.C.F. Boon-
stra. 
M. Walrave en S.C.J. Groot.

Gehuwd:
Y.U. Offerhaus en C.J.M. Krom.

Overleden:
M. Muijs, 81 jaar.
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Limiet verhoogd naar 6.000 deelnemers
Dam tot Dam FietsClassic populair 
Regio - De inschrijving voor de 
5e Dam tot Dam FietsClassic, die 
op zondag 18 september wordt 
gehouden, verloopt voorspoedig. 
Dit fietsspektakel van Le Cham-
pion wordt zowel bij de fanatieke 
toerfietsers als bij de stadsfiet-
sers steeds populairder. In over-
leg met de gemeente Amster-
dam is de deelnemerslimiet dit 
jaar daarom verhoogd van 5.000 
naar 6.000.

Eendaagse fietsevenementen, 
zoals deze Dam tot Dam Fiets-
Classic, zijn erg in trek. In 2010 
deden er 5.000 fietsers mee in 
Amsterdam. De limiet was toen 
al twee weken voor de sluiting 
bereikt, waardoor veel belang-
stellenden teleurgesteld moes-
ten worden. Op dit moment heb-
ben zich al bijna 2500 deelne-

mers aangemeld. De grootste 
groep komt uit Noord-Holland, 
gevolgd door Zuid-Holland en 
Utrecht. Ook in het buitenland 
begint de FietsClassic aan popu-
lariteit te winnen. Uit vijf landen, 
waaronder Zuid-Afrika en Tur-
kije, hebben zich al deelnemers 
ingeschreven. 

De Dam tot Dam FietsClassic 
kent een bijzondere start- en fi-
nishplaats: voor het Koninklijk 
Paleis op de Dam in Amsterdam. 
De Dam is voor deze gelegen-
heid zelfs speciaal afgesloten. 
Kort na de start volgt de passage 
door de IJtunnel. Een unieke er-
varing! Deelnemers kunnen kie-
zen uit vier verschillende afstan-
den: 40, 65, 105 en 145 kilome-
ter. De routes gaan langs diverse 
plaatsen met dam in hun naam, 

zoals Monnickendam, Ilpendam, 
Volendam, Obdam, Durgerdam 
en Schoorldam. Onderweg is er 
volop verzorging en amusement. 
Wie wil kan er een compleet 
dagje uit van maken. De Dam 
tot Dam FietsClassic maakt deel 
uit van het Dam tot Damweek-
end, waarbij op zaterdag 17 sep-
tember de Dam tot Dam Wan-
deltocht plaatsvindt en op zon-
dag de Dam tot Damloop. In to-
taal zijn in er tijdens die twee da-
gen 60.000 mensen in beweging.
Voor de Dam tot Dam FietsClas-
sic kan nog worden ingeschre-
ven tot en met 28 augustus 2011 
(of tot de limiet is bereikt) via 
www.damtotdamfietsclassic.nl. 
Na-inschrijving is niet mogelijk. 
Alle soorten fietsen zijn welkom, 
dus ook handbikes, ligfietsen en 
elektrische fietsen.

Zomerfeest in heem-
tuin De Wielenmaker 

Egmond-Binnen - Op zaterdag 
13 en zondag 14 augustus stel-

len de vrijwilligers van Stichting 
De Wielenmaker hun heemtuin 

weer open voor het publiek. De 
IVN natuurgidsen leiden het pu-
bliek rond en vertellen alles over 
het eiken hakbos, de duinbeek, 
het bloemrijke grasland, de pad-
denpoel en de groententuin. De 
heemtuin bestaat nu tien jaar en 
door het beheer, dat geheel door 
vrijwilligers gebeurt, is er een 
prachtig stukje natuur ontstaan 
waar natuurlijke processen zo 
veel mogelijk hun gang gaan. 
Geniet van de vele sprinkha-
nen, vlinders en de kleine kik-
kertjes die vrolijk rondspringen. 
Door het natte weer van de laat-
ste tijd zijn er ook weer veel wil-
de bloemen. De lekkere taartjes 
van Fermento maken het feest 
helemaal compleet. 
Ook weten hoe de eigen tuin op 
een natuur- en milieuvriende-
lijke wijze aangepast kan wor-
den? Kom dan 13 of 14 augustus 
tussen 10.00 en 16.00 uur naar 
Heemtuin De Wielenmaker, Sint 
Adelbertusweg 38 in Egmond-
Binnen. De entree is gratis, een 
vrijwillige bijdrage wordt op prijs 
gesteld. Voor meer informatie zie 
www.wielenmaker.nl.

Harpconcert in Abdijkerk
Egmond-Binnen - De befaam-
de harpiste Erika Waardenburg 
geeft van 19 tot en met 25 au-
gustus voor de negende keer 
een Master Summer Course 
Harp in het Lioba-klooster te Eg-
mond. Met 13 deelnemers uit 
onder andere Duitsland en En-
geland wordt zeer intensief ge-
werkt aan de kleinste details op 
masterniveau. De jongste deel-
nemer is 16 jaar.
Tijdens deze cursus zijn drie op-
tredens gepland.
0p 19 augustus een besloten 
concert in de kapel van het Lioba 

klooster, Herenweg 85, Egmond 
Binnen. Aanvang 19.30 uur.
Op 21 augustus in de Abdijkerk 
van de st. Adelbertabdij, Abdij-
laan 26 te Egmond Binnen. Aan-
vang 19.00 uur.
Op 24 augustus in de kapel van 
Willibrord, Kennermerstraatweg 
464 te Heiloo. Aanvang 19.30 
uur.

Voor verdere informatie zie: 
www.erikawaardenburg.com. 
Toegang gratis. Na afloop col-
lecte voor bestrijding van de on-
kosten.

Jokertje komt op bezoek!

Kermis op de Brink
Castricum - Van zaterdagmid-
dag tot en met maandagavond 
staat de kermis op De Brink. Om 
14.00 uur wordt het feest zater-
dag officieel geopend door wet-
houder M. Zonjee-Zonneveld. 
Zij wordt bijgestaan door clown 
Desalles. Hierna kunnen de kin-
deren meedoen aan een ballon-
nenwedstrijd. Welke ballon zal 
het verste komen? 
Meest spectaculaire attractie 

De Groene Driehoek naar 
Landschap Noord-Holland
Uitgeest - De Groene Driehoek, 
het natuurgebied ingeklemd tus-
sen Waldijk, rijksweg A9 en de 
provinciale weg N203 is eind ju-
li door de gemeente Uitgeest 
overgedragen aan Landschap 
Noord-Holland. In 2007 sloot de 
gemeente via het Ontwikkelbe-
drijf Uitgeest (OBU) een inten-
tieovereenkomst met Landschap 
Noord-Holland voor overdracht 
van het gebied. 

De definitieve overeenkomst 
kwam tot stand onder meer na 
overeenstemming over het ver-

wijderen van distels. Ook werd 
nog een aanvullend bodemon-
derzoek verricht. Dat gaf Land-
schap Noord-Holland geen aan-
leiding om van overname af te 
zien. 
De percelen die nu bekend staan 
als de ‘Groene Driehoek’ zijn in 
het verleden ingericht om te 
kunnen dienen als natuurgebied. 
Zo kreeg het gebied een recre-
atieve waarde en kon tegelijk 
een noodzakelijke waterberging 
worden gecreëerd. De gemeen-
te verwierf een aantal subsidies 
voor het creëren van de natuur-

waarde. Voorwaarde daarbij was 
dat de ‘Groene Driehoek’ onder-
houden zou worden door een 
natuurbeheerder.

Voordat de overdracht aan Land-
schap Noord-Holland tot stand 
kon komen moesten in het na-
tuurgebied een onderhoudspad 
en een brug worden aangelegd. 
Begin 2009 was dat zover en kon 
de gemeente met Landschap 
Noord-Holland aan tafel voor 
de juridische overdracht. Daarbij 
bleek het gewenst om nog enige 
plooien glad te strijken. Zo had-

den de agrariërs van omliggen-
de percelen een dringend ver-
zoek gedaan om de veelvuldig 
voorkomende distels in de drie-
hoek te verwijderen. Vorig jaar 
konden daarover afspraken wor-
den gemaakt waarin alle betrok-
ken partijen zich konden vinden.
Verder leefde nog een wens bij 
Landschap Noord-Holland om 
in vervolg op het bodemonder-
zoek van 2003 aanvullend on-
derzoek te doen. De resultaten 
daarvan kwamen afgelopen ju-
ni beschikbaar. Wethouder Piet 
Linnartz: ‘Ook dat nieuwe onder-
zoek heeft geen vervuiling in het 
gebied aan het licht gebracht. In 
overleg met Landschap Noord-
Holland hebben we bij de over-
dracht een bepaling opgenomen 
dat als er binnen nu en vijf jaar 
alsnog wordt aangetoond dat er 
sprake was van ernstige bodem-

vervuiling, de gemeente de kos-
ten van de sanering betaalt.’
Bij de overdracht van het gebied 
heeft de gemeente volgens de 
oorspronkelijke overeenkomst 
tussen het OBU en Landschap 
Noord-Holland een afkoopsom 
betaald voor het toekomstige 
onderhoud van het gebied. 
Wat de gemeente nog rest is er-
voor te zorgen dat het opstal-
recht en het recht van overpad 
voor het onderhoudspad juri-
disch geregeld wordt. Dat pad 
loopt over de gronden van NS 
Vastgoed, ProRail, gemeente 
Heemskerk, Rijkswaterstaat en 
het Hoogheemraadschap Hol-
lands Noorderkwartier. Ten slot-
te moeten de waterpartijen in 
het gebied nog worden overge-
dragen aan het Hoogheemraad-
schap. Dat gebeurt na de vakan-
tieperiode.      

is dit jaar de Rock-it; een rond-
draaiende klepel met daaraan 
drie gondels voor elk vier per-
sonen, die ook nog een afzon-
derlijk ronddraaien en over de 
kop gaan. Maandagavond rond 
20.00 uur loopt er een bekende 
Nederlander over het kermister-
rein. Jokertje van de tv-serie Oh 
oh Cherso deelt handtekeningen 
uit en fans kunnen met hem op 
de foto. 
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Goochelaar in de Kern
Castricum - Vakantie Kinder-
vreugd haalt maandag 15 au-
gustus goochelaar Benaaaar 
naar Dorpshuis de Kern. 

Na het goochelen kan er nog ge-

knutseld worden. Het feest voor 
kinderen van vier tot en met 
twaalf jaar begint op de Over-
toom 15 om 10.00 uur en duurt 
twee uur. Entree een euro, aan-
melden is niet nodig.

Castricum - Zondagavond om-
streeks 22.30 uur werd de bewo-
ner van een pand aan het Nar-
cissenveld in Castricum wakker 

Woninginbraak van gestommel in zijn achtertuin. 
Toen hij het slaapkamerraam 
opende en naar buiten keek, zag 
hij twee mannen die bij een keu-
kenraam bezig waren om bin-
nen te komen. Toen de inbrekers 

de bewoner in de gaten kregen, 
gingen zij er vandoor.
Bij controle bleken er beschadi-
gingen in het kozijn van het keu-
kenraam te zitten. Er werd niets 
gestolen.

Expositie
Castricum - Van 10 septem-
ber tot 22 oktober exposeren Ti-
neke de Gier, Marion de Jonge 
en Marian Smulders. Zij expo-
seren schilderijen en beelden bij 
de herenkapper Jeunesse op het 
Kooiplein in Castricum. 

De een zijn dood...
Castricum - Anja Res maakte deze foto tijdens een dagje uit in Vo-
lendam. Zij dacht even de musjes te voeren, totdat er ineens een blau-
we reiger opdook. 

Het Verhalenpaviljoen 
komt naar Castricum

Castricum - Het Verhalenpavil-
joen reist langs zes Noord-Hol-
landse kustplaatsen. In het pavil-
joen krijgen mensen de gelegen-
heid om over een bijzondere plek 
aan de Noord-Hollandse kust te 
vertellen of om naar verhalen te 
luisteren. Op 20 en 21 augus-
tus is het Verhalenpaviljoen in de 
gemeente Castricum. Het pavil-

joen staat van 10.00 tot 18.00 uur 
op het Bakkerspleintje. Belang-
stellenden zijn welkom om ver-
halen van anderen aan te horen 
én hun eigen verhaal te vertel-
len aan de professionele filmers 
in het Verhalenpaviljoen. Enkele 
mensen uit Castricum, onder wie 
Marijke Dokter, Ernst Mooij en 
Jan Nijman zijn al gefilmd. Hun 

verhalen zijn te zien en beluiste-
ren in het Verhalenpaviljoen. Het 
Verhalenpaviljoen is een initiatief 
van de kustgemeenten en Pro-
vincie Noord-Holland.
De eigentijdse troubadour Bert 
van Baar begeleidt de verhalen-
vertellers en zorgt voor muzika-
le ondersteuning. In het onder-
deel Drawing the Coast kun-
nen bezoekers, onder begelei-
ding van beeldend kunstenaars 
Norbert Wille en Baukje Spaltro 
een tekening van een gedroom-
de kustlocatie maken. Interviews 
zijn op de website van Oneindig 
Noord-Holland te zien en te be-
luisteren, www.oneindignoord-
holland.nl.

Rond het Verhalenpaviljoen ziet 
men afbeeldingen van voorma-
lige gebouwen, pleinen en bou-
levards. En impressies van ge-
bouwen die ooit bedacht, maar 
nooit gerealiseerd zijn. Deze af-
beeldingen geven weer hoe de 
kustgemeenten er ooit uitzagen 
of hadden kunnen zien.

Fietser zwaargewond
Castricum - Maandagmiddag werden de hulpdiensten rond half zes 
opgeroepen omdat een fietser op het fietspad tussen Castricum en 
Uitgeest, dat zich naast de N203 bevindt, gevallen was. Bij aankomst 
bleek de man door de val zwaar hoofdletsel opgelopen te hebben. Hij 
is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis. Foto: mgkmedia.nl/
Lucas Hazes.

Oudercursus ‘Beter 
omgaan met pubers’
Castricum - In het Centrum 
voor Jeugd en Gezin op de Gees-
terduinweg 2 in Castricum start 
in september de oudercursus 

’Beter omgaan met pubers’. In de 
cursus wordt aandacht besteed 
aan de veranderingen in de pu-
berteit, de leuke en lastige kan-

ten van omgaan met pubers en 
hoe je als ouder goed contact 
kan onderhouden en ruzie zou 
kunnen voorkomen. De cursus 
vindt plaats op de woensdag van 
19.30 tot 21.30 uur op 28 sep-
tember, 5, 12 en 26 oktober, 2 
en 9 november. Aanmelden kan 
via www.ggdhollandsnoorden.nl 
of tel. 088-0100555. Er zijn geen 
kosten aan verbonden.

Castricum - Op 24 augustus 
begint om 19.30 uur een work-
shop pompoenen snijden. Carla 
de Regt leert belangstellenden 
op vakkundige wijze hoe pom-

Workshop pompoenen snijden
poenen kunnen worden uitge-
sneden. Pompoenen en materi-
alen zijn aanwezig. Opgeven en 
meer informatie bij de Tuin of via 
tel.: 0251-672356.  

Bedevaart naar Lourdes
Castricum - Ook dit jaar wordt 
vanuit Castricum, in samenwer-
king met VNB Nationale Bede-
vaarten, een pelgrimstocht ge-
organiseerd per vliegtuig naar 
Lourdes. 
De reis vindt plaats van 5 tot en 
met 10 september. Tijdens de-
ze reis staan religie, beleving en 
ontmoeting centraal. 
Deelname is mogelijk voor alle 
belangstellenden, ook voor men-

sen die specifieke zorg of medi-
sche begeleiding nodig hebben. 
Vrijwilligers verlenen alle zorg 
die wenselijk is. Het programma 
is een combinatie van op bede-
vaart zijn en ontspanning. 

Belangstellenden kunnen voor 
meer informatie contact opne-
men met Nel Weckseler, tel.: 
656439 en Annie Assendelft, tel.: 
650757.

Workshop op 
de camping
Castricum - Op zondag 14 au-
gustus is er op camping Gevers-
duin een gratis workshop elek-
trisch vervoer. Tijdens de work-
shop worden verschillende ver-
voermiddelen gedemonstreerd 
en kunnen de deelnemers een 
testrit maken. De workshop, 
waaronder een elektrische ska-
tewedstrijd start om 13.00 uur. 

Vrijwilligershulp bij 
de thuisadministratie 
Castricum - Het wordt er al-
lemaal niet eenvoudiger op. Er 
moet steeds vaker een formulier 
worden ingevuld of een briefje 
worden geschreven naar de ge-
meente, de verzekering, het zie-
kenfonds, de woningbouwver-
eniging, het ziekenhuis, enzo-
voort. 
Daar komen dan ook nog eens 
bank- en girozaken bij. Het be-
talingsverkeer wordt ingewikkel-
der, er komen steeds meer mo-
gelijkheden. Geen wonder dat 
het soms niet meer lukt, zeker 
als de partner die zich hiermee 
bezig hield, ziek wordt of  komt 
te overlijden.
Om ervoor te zorgen dat mensen 

toch zelf de touwtjes in handen 
kunnen blijven houden, biedt 
het Gilde administratieve onder-
steuning. Zij heeft in alle dorps-
kernen enthousiaste vrijwilligers 
klaarstaan die bereid zijn naar 
de mensen thuis te gaan om hen 
te ondersteunen bij het ordenen 
van hun administratie. Het kan 
gaan om éénmalige hulp of om 
langere begeleiding.

Mensen die behoefte hebben 
aan administratieve ondersteu-
ning of er meer van willen weten 
kunnen zich melden bij Stichting 
Welzijn Castricum, Geesterduin-
weg 5, tel. 0251-656562, vcc@
welzijncastricum.nl. 
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Akersloot - Zondag 21 augus-
tus is de Dorp tot Dorp wandel-
tocht bij de Akersloter Marathon 
Klub van 17 km lang.

Amak wandelt

Goede voorbereiding op 
de Dam tot Damloop
Regio - Le Champion organi-
seert lopen op de woensdag-
avonden 17, 24 en 31 augustus 
en 7 september. De afstanden 
zijn 7,5 km en 1600 meter. Alleen 
voor de serie van de 7,5 km is er 
een voorinschrijving bij Runners-
world Zaandam/Alkmaar. De na-
inschrijving is in de kantine van 
voetbalvereniging Assendelft 
aan de Dorpsstraat 253 in As-
sendelft. 

De start is op de hoek van de 
Veenpolderdijk/Zaandammer-
weg. Van de lopers die zich voor 
de serie inschrijven wordt een 
klassement bijgehouden. Voor dit 
klassement tellen de drie beste 
uitslagen. Bij een gelijke stand, is 

de vierde avond beslissend. Door 
sponsor Runnersworld uit Zaan-
dam worden er prijzen beschik-
baar gesteld voor de verschillen-
de categorieën. Tevens is het ook 
mogelijk om op alle avonden in 
te schrijven voor de loop van de 
betreffende avond. Het parcours 
van de 7,5 km is een ronde om 
de Veenpolder en de lopers van 
de 1600 meter gaan richting ro-
tonde Zaandammerweg en krij-
gen een keerpunt. 

De starttijden zijn: 7,5 km 19.30 
uur en de 1600 meter 19.35 uur. 
Er is kleed- en douchegelegen-
heid aanwezig. Inlichtingen: 
trimloopcommissie@lechampi-
on.nl of www.lechampion.nl. 

Kersverse keeperstrainer 
traint met harde hand
Castricum - Bob Beentjes is 
de nieuwe keeperstrainer bij FC 
Castricum. Hij is begonnen met 
een strak trainingsprogramma. 
Met het doel de keepers voor 
het aankomende voetbalseizoen 
klaar te stomen. Bob had voor 
deze dag een aantal zware oe-
feningen voor de keepers in pet-
to. Er werd bijvoorbeeld gewerkt 
met een midicinbal. Een oefen-
bal van circa drie kilo. De man-
nen moesten er aan geloven. Om 
en om overgooien maar dan op 
één been. Om de minuut van 
been wisselen. Bob: “Dat is be-
ter voor de stabiliteit van het li-
chaam en voor de kuitspieren. 
Die spieren behoren eenmaal 
tot de luiere spieren van het li-
chaam.”
Zo ook de oefening met de kee-
per op zijn buik. De keeper 
houdt beide armen voor zijn ge-

zicht. De trainer gooit de keeper 
aan op gezichtshoogte (zie foto). 
Vervolgens werkt de doelman de 
bal terug zonder met zijn armen 
de grond te raken. Dit komt dus 
erg op de rug- en rompspieren 
aan. Om daarna nog eens zeven 
keer op te drukken. Gemakke-
lijk, zou je zeggen. Maar het ging 
toch even anders. De keepers 
moesten opdrukken, maar wel 
ieder met een bal onder de beide 
handen. En zo volgden nog vele 
zware oefeningen.
Het werd een zeer geslaag-
de trainingsdag. Bob sluit af: 
“De keeperstraining moet te al-
len tijde serieus worden uitge-
voerd. Zowel door de keeper als 
de keeperstrainer. Het is niet een 
kwestie van een paar ballen op 
het doel schieten en dat is het. 
Nee, er zit veel meer achter.” (Fo-
to: Han de Swart)

Vertrek om 9.30 uur op de fiets 
vanaf ’t Kruispunt, Mozartlaan/
hoek Raadhuisweg in Akersloot. 
Belangstellenden zijn welkom.
Voor inlichtingen: Tinie Leijen, 
tel. 02513-15137 of Kees Deijlen, 
tel. 0251-310715.

Uitgestelde vlucht uit Laon
Castricum - De weergoden de-
den afgelopen weekend waar ze 
zelf zin in hadden. De wind blies 
regenbui op regenbui van zee 
het land op, waardoor het las-
tig werd voor de lossingverant-
woordelijken om te besluiten 
wanneer de duiven de lucht in 
mochten. Zaterdagochtend werd 

besloten tot uitstel naar de zon-
dag. Zondagochtend was het 
in Frankrijk prima weer, de dui-
ven stonden in de containerwa-
gens in Laon, zo’n 340 kilometer 
van Castricum en er werd beslo-
ten dat de duiven om 8.05 uur de 
vrijheid kregen. Op de lossing-
plaats een kalme zuidenwind en 

Cees Burgmeijer herstelt zich bij WIK
Castricum - Afgelopen weken 
moest Cees noodgedwongen 
veel punten laten liggen, omdat 
hij zijn caramboles maar niet kon 
maken. Maar hier kwam veran-
dering in tegen Peter Vos. Bei-
de spelers wilden niet voor el-
kaar onderdoen, wat resulteerde 
in een leuke partij, die voor Cees 
eindigde met 13 punten, terwijl 
Peter ook uiterst content was 
met zijn behaalde 12 punten. 
Gerard de Zeeuw kwam ook met 
een smile van de tafel, want hij 
had Wim van Duin gedecideerd 
aan de kant gezet met een sco-
re van 13 caramboles. Hiervoor 
mocht hij 13 punten bijschrij-
ven en voor Wim helaas maar 

drie. Hans Kooiman had weer 
een goede kijk op de patronen, 
in zijn de partij tegen Gert Lute 
scoorde hij 11 caramboles, wat 
hem 13 punten opleverde. Gert 
kwam ook tot een score van 11, 
maar hij moest genoegen nemen 
met  vier punten. Waarschijnlijk 
door de warmte werd er verder 
matig gepresteerd door de aan-
wezige leden. Alleen Kees Baars 
in zijn partij tegen Piet van Leur 
en Willem Baltus tegen Kees 
Baars, konden nog een winst-
punt extra laten noteren, voor 
beide 11 punten.

Cynthia Slinger was de grote 
winnaar van deze avond, maar 

CAL-toernooi eerste serieuze 
test van de voetbalselecties
Castricum - Komend weekend 
wordt op de Puikman het jaar-
lijkse CAL-toernooi gespeeld. 
Dit jaar is namelijk Vitesse ’22 de 
gastheer van dit sportieve toer-
nooi tussen de eerste en twee-
de elftallen van FC Castricum, 
VV Limmen, Meervogels en Vi-
tesse’22. 

Een toernooi waarin sportivi-
teit centraal staat, maar ook de 
wil om te winnen is aanwezig en 
wat zich bovenal kenmerkt als 
een traditie waar velen zich weer 
op verheugen. Voor alle clubs 
zijn dit meestal ook de eerste se-
rieuze oefenwedstrijden van het 
nieuwe voetbalseizoen. 
Het wordt alweer de tiende edi-
tie van deze bekende seizoen-
start, dat inmiddels toch ook een 

tevens van de gehele competi-
tie. Met een geweldige inhaal-
slag maakte zij haar achter-
stand in wedstrijden goed, waar-
door zij de koppositie verover-
de. Haar twee wedstrijden waren 
goed voor 21 punten, wat haar 
totaal bracht op 255 punten en 
een winstpercentage van 151%. 
Mochten de andere leden haar 
een aantal weken nog de ‘Best 
van de Rest’ noemen, nu kan zij 
het lied van Tina Turner zingen: 
‘Simply the Best’.

Met nog vier wedstrijdavonden 
te gaan is de stand als volgt: 1. 
Cynthia Slinger, 2. Cees Burgme-
ijer, 3. Peter Groenendal. 

prestigieus karakter heeft gekre-
gen. Na afloop van de duels op 
vrijdagavond en zondagmiddag 
komt een dj het gebeuren in de 
Vitesse-kantine muzikaal opluis-
teren. 
Vrijdagavond om 19.00 uur spe-
len alle eerste en tweede teams 
tegelijkertijd. Bij de eerste teams 
treedt gastheer Vitesse aan te-
gen Limmen, terwijl Meervogels 
het moet gaan opnemen tegen 
FC Castricum. Bij de reserve-
teams gaat de strijd dan tussen 
Vitesse en FC Castricum, en tus-
sen Limmen en Meervogels.
Zondagmorgen 14 augustus 
wordt er om 11.00 uur afgetrapt 
voor de finalewedstrijden van de 
reserveteams, terwijl de finale-
duels tussen de hoofdmachten 
om 14.00 uur gespeeld worden.

in Nederland een sterk zuidwes-
tenwind windkracht 5, dus de 
snelheden zouden boven de 100 
kilometer per uur uitkomen.
Dat Sander de Graaf zijn dui-
ven de laatste weken als aan een 
touwtje naar huis krijgt, bleek 
wel uit de uitslagen die er ge-
maakt werden. En ook op Laon 
afgelopen zondag bleek eens te 
meer dat de vorm van de duiven 
uitstekend was.
Op de Burg. Nieuwenhuijsen-
straat in Limmen werd de vol-
gende serie neergezet in de 
postduivenvereniging de Gou-
den Wieken 1, 3, 4, 5, 17, 23 voor-
waar een perfecte prestatie.
De jonge duivin met ringnum-
mer NL 11-1616584 bereikte om 
11.25.23 haar thuisbasis, dit met 
een gemiddelde snelheid van 
104 km per uur.

Tussen al dit geweld werd An-
ton Tromp verrassend tweede en 
Gerhard Tromp derde. De vierde 
liefhebber werd John Kool voor 
Arie Hageman. Ook Cees de 
Wildt en Jaap Kaandorp klokten 
vroege duiven. De laatste prijs-
vliegende liefhebber werd Nico 
de Graaf.
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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.

OPENBARE
BEKENDMAKINGEN
CAMPAGNE BEsPAARDAAR IJMOND 2011
De gemeente heeft met de Provincie Noord-Holland 
een klimaatafspraak gemaakt om de inzet van duur-
zame energiebronnen en CO2-reductie te bevorde-
ren. Met de Campagne BespaarDaar IJmond 2011 
kunnen aan particulieren (eigenaar/bewoners) sub-
sidies worden verstrekt voor vanaf 8 juni 2011 t/m 
30 december 2011 te treffen isolatiemaatregelen aan 
vloer, dak en gevel van een woning. Op de websites 
www.BespaarDaar.nl  en www.milieudienst-ijmond.nl
kan over de campagne en subsidievoorwaarden 
meer informatie worden verkregen. De isolatiemaat-
regelen moeten worden uitgevoerd in de periode 8 
juni 2011 t/m 30 december 2011. Subsidieaanvra-
gen kunnen worden ingediend vanaf 8 juni 2011 tot 
31 oktober 2011 bij de Milieudienst IJmond. 
Onderdeel van de campagne is ook een verloting van 
een isolatiepakket. 
Om de campagne bevoegd en efficiënt door de Mi-
lieudienst IJmond te kunnen laten afhandelen, heb-
ben burgemeester en wethouders vastgesteld het 
Mandaat- en machtigingsbesluit Uitvoeringsregeling 
duurzame energiepakket 2010 gemeente Uitgeest 
ingaande op 1 januari 2011, en de bij de campagne 
BepaarDaar IJmond 2011 behorende voorwaarden, 
ingaande op 8 juni 2011. Vastgesteld zijn ook de 
Algemene Actievoorwaarden BespaarDaar IJmond 
2011 – verloting isolatiepakket. Deze en andere op 
de campagne betrekking hebbende stukken liggen 
vanaf heden gedurende zes weken ter visie. Tegen 
deze besluiten kan geen bezwaar of beroep worden 
ingesteld.

VERKEERsBEsluIt zEBRAPADEN
GEEstERwEG
Burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben in 
hun vergadering van 26 juli 2011 besloten tot het 
aanbrengen van een voetgangersoversteekplaats 
(zebrapad) op de Geesterweg ter hoogte van de krui-
sing met de Castricummerweg, aan de zuidzijde van 
het betreffende kruispunt, en op de Geesterweg ter 
hoogte van de kruising met de Populierenlaan, aan 
de noordzijde van het betreffende kruispunt.
De verkeersmaatregel wordt getroffen door middel 
van het aanbrengen van een witte markering op het 
wegdek, alsmede door middel van plaatsing van het 
bord L2 (voetgangersoversteekplaats) van bijlage I 
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990.
Zij, die tegen uitvoering van voormeld besluit be-

zwaren hebben, kunnen binnen een termijn van zes 
weken na de dag waarop deze bekendmaking is 
gedagtekend, bezwaar maken bij Burgemeester en 
wethouders van Uitgeest, Postbus 7, 1910 AA  Uit-
geest.

VERGuNNING stANDPlAAts
Burgemeester en wethouders van Uitgeest maken 
bekend dat op grond van artikel 5:18 van de APV 
vergunning is verleend aan V.O.F. Vishandel Kerssens 
voor een standplaats voor de verkoop van vis op de 
locatie Melis Stokelaan (bij de Jumbo supermarkt) 
met ingang van heden tot en met 31 december 
2011, op de vrijdagochtend van 09.00 tot 13.00 uur.
Bezwaarmogelijkheden: inlichtingen over de moge-
lijkheden tot het indienen van een bezwaarschrift 
zijn verkrijgbaar bij Juridische Zaken. Belanghebben-
den kunnen tegen dit besluit een bezwaarschrift in-
dienen binnen zes weken na de bekendmaking.

ONtVANGEN AANVRAAG
OMGEVINGsVERGuNNING
Ontvangstdatum
05-08-2011  OV 2011-117  Middelweg 119  Plaatsen 
koelunit   
Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunning 
ook wordt verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNINGEN
Verzenddatum
08-08-2011 OV 2011-088 Nabij Lagendijk 7
  Aanleg inrit-uitrit 
08-08-2011 OV 2011-062 Kruiskamplaan 28
  Aanleg inrit-uitrit
08-08-2011 OV 2011-079 Haverkamplaan 50
  Vergroten kelder
Bezwaren: tegen deze besluiten kunnen belangheb-
benden binnen zes weken schriftelijk en gemoti-
veerd bezwaar indienen bij Burgemeester en wet-
houders van de gemeente Uitgeest, Postbus 7, 1910 
AA Uitgeest. De termijn van zes weken gaat in één 
dag na de verzending van het besluit aan de aan-
vrager. Het indienen van een bezwaarschrift schorst 
de inwerkingtreding  van de vergunning echter niet. 
Als u niet kunt wachten op een uitspraak op uw 
bezwaarschrift omdat u van mening bent dat snel 
een voorlopige maatregel nodig is, dan kunt u de 
voorzieningenrechter verzoeken om een voorlopige 
voorziening. Het verzoek om voorlopige voorziening 
moet worden gericht aan de Voorzieningenrechter 
van de rechtbank Haarlem, sector Bestuursrecht, 
postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Wanneer een voor-
lopige voorziening wordt aangevraagd treedt de be-
schikking pas in werking nadat hierover een beslis-
sing is genomen.

Kennemerland is een van de veilig-
ste regio’s in Nederland. Om dat te 
behouden moeten burgers, onderne-
mers, gemeenten en politie nog meer 
samenwerken. Om daar een impuls 
aan te geven, is de campagne ‘Nog 
geen BNer?’ gestart. BN’er staat daar-
bij voor: ‘Burgernetter’. Iedere crimi-
neel moet weten dat er in Kennemer-
land wel heel veel ogen en oren zijn. 
De kans op een aanhouding is groot. 
Hulpbehoevenden worden dankzij 
Burgernet snel geholpen en wijken 

worden adequaat gewaarschuwd bij 
een ramp of crisis.
Twee jonge kinderen en een bejaarde da-
me in nood zijn al dankzij Burgernet thuis-
gebracht. Met 196 mensen is uitgekeken 
naar een inbreker in Bloemendaal. Die be-
denkt zich nu wel een tweede keer. 
Speciaal voor de ondernemers en win-
keliers organiseert Burgernet in samen-
werking met het RPC Kennemerland ex-
tra overval- en agressietrainingen. Opge-
ven kan via de website van Burgernetken-
nemerland.nl. Daar is ook meer informa-

tie te vinden over de campagne, acties en 
aanbiedingen.
Als blijk van waardering krijgen deelne-
mers de mogelijkheid om producten van 
SelectaDNA tegen een fikse korting aan 
te schaffen. SelectaDNA is een transpa-
rante vloeistof die goederen onzichtbaar 
kan merken. Elk pakket heeft een code die 
wordt ingevoerd op een speciale website. 
De database die zo ontstaat wordt ge-
bruikt door de politie. Als gestolen goede-
ren zijn gevonden, kan de politie nagaan 
of deze gemerkt zijn en wie de eigenaar is.

Burgernetcampagne: ‘Nog geen BN’er?’




