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Prachtige jubileumeditie
Uitgeest - Afgelopen zondag 
vond de tiende Skeelerronde van 
Uitgeest plaats. 
Deze jubileumeditie leek ’s och-
tends nog in het water te vallen, 
maar gelukkig pakte het alle-

maal anders uit. Nadat de jeugd-
categorieën het goede voorbeeld 
hadden gegeven, barstte in een 
stralend zonnetje om 13.45 uur 
het Uitgeester kampioenschap 
los, met daarin alle lokale kop-

mannen op scherp. Vanaf de 
start ging het gas er meteen op. 
De harde wind zorgde ervoor dat 
het kaf al snel van het koren ge-
scheiden werd. Routinier Willem 
Brantjes liet zich niet gek ma-

Uitgeest - De twee ex-wet-
houders Ineke Edzes-Altena 
en Henk Eilert nemen op dins-
dag 26 augustus van 19.30 tot 
21.00 uur afscheid. Dit doen 

zij in de hal van het gemeen-
tehuis. 
Raads- en commissieleden, 
relaties en inwoners van Uit-
geest; iedereen is welkom.

Puttertje voor Willem Putter
Regio - Tijdens de opening van een nieuwe winkel van bakker Put-
ter in Krommenie, werd Willem getrakteerd op een vogeltje; de put-
ter. Dit geschenk was afkomstig van Cobi en Piet Neeft, de vorige ei-
genaars. In de nieuwe Putter-winkel wordt niet alleen brood en banket 
verkocht. Hier is ook zuivel, kaas, vleeswaren en snoep te koop en er 
is ruimte gemaakt om koffie te drinken en een belegd broodje te eten. 
De winkel heeft een moderne uitstraling, terwijl het knusse van de Put-
ter-winkels toch niet ontbreekt. Putter heeft winkels in Uitgeest, Lim-
men, Akersloot en nu dus ook in Krommenie.

ken en had de langste adem. Hij 
mocht op het hoogste podium 
plaatsnemen. Op enige afstand 
sprintte André Starreveld naar 
een verdienstelijke tweede plek. 

Daarna was het de beurt aan de 
grote mannen. De bondsrijders 
zijn bijzonder enthousiast over 
het snelle parcours in Uitgeest 
en komen dan ook graag naar 
De Kleis. 

Vanaf meet af aan zat de snel-
heid er goed in. Toch maakte de 
wind ook hier al snel de verschil-
len. De strijd was heftig, toch viel 
de beslissende slag uiteindelijk 
pas in de laatste bocht. 
Jan Hubert wist uit de greep 
van het peloton te ontsnappen 
en kon de Belg Jean-Luc Ostyn 
met die jump net voorblijven. Een 
schitterende ontknoping van de-
ze wedstrijd. 

Uitgeest - Na een  melding trof-
fen politieagenten zondagoch-
tend rond 5.20 uur een auto aan 
in een greppel aan  de Geester-
weg. De vier inzittenden waren 
allen uit de auto gekropen. Nie-
mand was  gewond. 
De bestuurder, een 33-jarige 
man uit Bergen, had vermoede-
lijk onder invloed van alcohol de 
controle over het voertuig verlo-
ren. Op het politiebureau bleek 
hij een alcoholpromillage van 
0,63 (275 ugl) te hebben. Ook 
bleek zijn rijbewijs ongeldig ver-
klaard. Er is proces-verbaal  op-
gemaakt. 

In greppel, on-
geldig rijbewijs Afscheid ex-wethouders
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Huisartsen CastriCum, 
Limmen, aKersLOOt en 
uitGeest
avond-, nacht-  
en weekenddienst
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 af-
spraak: 0251-265265.

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.
Graskamplaan 13, Uitgeest, tel. 0251-208881.
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.
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.

Doktersdiensten
Huisartsen Castricum, 
akersloot en uitgeest

Informatienummer Castricum:
658686 voor informatie over 
aanwezige huisartsen voor waar-
neming van 8.00-17.00 uur op 
doordeweekse dagen, bij afwe-
zigheid van de eigen huisarts.

afwezige huisartsen: Geen.

Vakantiegasten Castricum
Degenen die tijdelijk in Castri-
cum verblijven, zoals op de kam-
peerterreinen Bakkum en Ge-
versduin, worden verzocht zich 
voor medische hulp te wen-
den tot de praktijk van huisarts 

A. Leemhuis, Dorcamp 1, tel. 
654540. In het (hoog)seizoen is 
dagelijks spreekuur op de grote 
campings. 

Doktersdiensten Limmen
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.

Pancratiuskerk Castricum
Za. 16 augustus: Geen viering.
Zo. 17 augustus 10.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger pastor G. Zaal.
Door de week is de viering op 
dinsdagmorgen om 9.00 uur.
Elke vrijdagmorgen van 9.30-
11.30 uur is de kerk open voor 
bezoek en bezinning.

Kerk maria ten Hemelopne-   
ming Bakkum
Vrij. 15 augustus 19.00 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. inzing-
groep Bakkum. Voorganger K. 
Szymon. Maria ten Hemelopne-
ming.
Za. 16 augustus 19.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang. 
Voorganger B. van Oploo.
Door de week is de viering op 
woensdagmorgen 9.00 uur.

Protestantse Gemeente Cas-
tricum
Zo. 17 augustus Dorpskerk 9.00 
uur: Ds. D. van Arkel, ochtend-
gebed.

10.00 uur: Ds. D. van Arkel. 
Tijdens dienst kindernevendienst 
en crèche. Uitgezonden door ra-
dio Castricum (kabel 104,5 m/
ether 105 m). Liturgie beschik-
baar via www.pgcastricum.nl.
Maranathakerk: Gesloten. 

evangelie Gemeente Castri-
cum
Zo. 17 augustus 10.00 uur: Arjan 
van Doorn uit Heemskerk. Ont-
moetingscentrum Geesterhage. 
Tijdens de dienst is er kinder-
opvang: crèche voor babies en 
peuters. Verschillende kinder-
diensten voor alle groepen van 
de basisschool.

Witte Kerkje Dijk en Duin
Zo. 17 augustus 10.00 uur: ds. 
Angelique Rijlaarsdam.

H. Cornelius Parochie Lim-
men
Za. 16 augustus 19.00 uur: 
Woord- en communieviering met 
liturgisch koor. Voorganger pas-
tor J. Olling.

Zo. 17 augustus 9.15 uur: Eucha-
ristieviering met gemengd koor. 
Voorganger pastor H. Helsloot. 

r.K. st. Jacobus de meerde-
re akersloot
Za. 16 augustus 19.00 uur: Geen 
viering.
Zo. 17 augustus 10.00 uur: Com-
munieviering met solisten. Voor-
ganger pastor J. Olling.

Parochie O.L. Vrouwe Geboor-
te uitgeest
Vrij. 15 augustus 9.00 uur: Eu-
charistieviering, koffiedrinken in 
de Klop na afloop.
19.00 uur: Woord- en communie-
viering in Geesterheem.
Za. 16 augustus 19.00 uur: Eu-
charistieviering met samenzang.
Zo. 17 augustus 9.30 uur: Eu-
charistieviering m.m.v. Laus Deo, 
kinderkerk en jongerengroep.
Di. 19 augustus 19.00 uur: Ma-
rialof.

Pinkstergemeente uitgeest
Inlichtingen: 0251-232062.

Kerkdiensten

INFO
R

MATI EF
Zomeravondconcert
Castricum - Op maandag 25 
augustus zal Elina Keizer uit Alk-
maar een zomeravondconcert 
verzorgen in de Dorpskerk.  Elina 
Keijzer studeerde blokfluit, orgel 
en kerkmuziek aan het Swee-

linck Conservatorium in Am-
sterdam. Later studeerde zij nog 
koordirektie aan het conservato-
rium te Alkmaar. Zij is werkzaam 
als cantor-organist bij de Doops-
gezinde gemeente in Zaandam 
en geeft blokfluit- en orgelles bij 
kunstencentrum Triade in Den 
Helder. Zij geeft regelmatig con-
certen in binnen- en buitenland. 
Elina Keizer zal zowel het kabi-
netorgel als de blokfluit bespe-
len. Er staan werken van on-
der ander Telemann, Böhm en 
Marais op het programma. De 
Dorpskerk is te vinden aan het 
Kerkpad 1. Aanvangstijd: 20.00 
uur. Kaartverkoop voorafgaande 
aan het concert in de kerk. Toe-
gangsprijs 5,00 euro. Dagje uit voor brandweerspuit Otto

Castricum - Verleden week donderdag om 14.00 uur vertrokken Sjaak Grippeling en Ko Kerssens, oud-
leden van de Brandweer Castricum naar Vlissingen. Want Otto, de antieke brandweerspuit van Castricum, 
was uitgenodigd voor Rescu Vlissingen, een feestelijk evenement met allerlei hulpdiensten. Op de boule-
vard stonden reddingsvoertuigen opgesteld, waaronder de oude Otto. Zo’n 40.000 bezoekers trokken langs. 
Hoogtepunt van de dag was de F16 solo display demonstratie door de Koninklijke Luchtmacht. Boven-
dien traden zeven bruidsparen op de bijzondere datum 08-08-08 op het strand in het huwelijk. Het trans-
port van de brandspuit is mogelijk gemaakt door de gemeente Castricum en Bouwbedrijf H. Twisk. (Fo-
to Giel de Reus). 

Geen krant ontvangen?
Bel 0255-520456
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donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur

zondag, maandag, dinsdag &
woensdag 20.00 uur 
“Mamma Mia!”

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.30 uur 

zondag 20.00 uur 
“Into the Wild”
vrijdag 14.00 uur 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur

woensdag 14.00 uur
“Kung Fu Panda” (NL)

donderdag 14.00 uur 
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 

“De Brief voor de Koning” 
donderdag 14.00 uur 

vrijdag & zaterdag 14.00 uur
zondag 15.00 uur

woensdag 14.00 uur 
“Wall E” (NL)

Programma 14 aug t/m 20 aug 2008

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

Dolfinn Rocks met weer 
een geweldig programma
Heiloo - Stichting Dolfinn orga-
niseert ook dit jaar weer het be-
nefietfestival Dolfinn Rocks. Het 
festival vindt plaats op zaterdag 
23 augustus op het plein bij Win-
kelhof ’t Loo in Heiloo. De op-
brengst komt geheel ten goe-
de aan Stichting Dolfinn. Deze 
stichting is in het leven geroepen 
om kinderen met een beperking, 
uit Heiloo en omgeving, financi-
eel bij te staan, en dolfijnenthe-
rapie te kunnen volgen. 
Om 12.00 uur start het festival 
met een kinderkermis met veel 
leuke attracties. Voor kinderen 
met een beperking zijn er ook 
verschillende attracties en er is 
een snoezelbus naar het festival 
gehaald. Naast deze attracties 
zijn er verschillende activiteiten.
Vanaf 13.00 uur start de mu-

ziek met drumband de Reiger. 
Dan zal Dirk Scheele, bekend 
van  diverse kinderprogramma’s 
en Dikkie Dik kinderliedjes, een 
spetterend optreden verzorgen. 
Alderliefst treedt dan om 15.00 
uur op. Daarna Herman van Idols 
en Sasja & Eric uit de X-factor. 
De middag wordt swingend af-
gesloten door een fantastisch 
feestband; Giga. Om 18.00 uur 
is het dan tijd voor Djumbo. Na 
de veiling volgen nog optredens 
van ook niet de minste arties-
ten wat te denken van MaiTai 
en Tspoon. Het avondprogram-
ma, op het Looplain, wordt afge-
sloten door de toppers van Bob 
en de Blue Band. Deze keer ver-
sterkt door Jim Bakkum! Dit jaar 
worden er ook weer fantastisch 
items geveild. 

Into the wild; natuur is 
niet altijd je vriend
Nadat hij afgestudeerd is aan 
Emory University laat student 
Christopher McCandless al zijn 
bezittingen achter en geeft al 
zijn spaargeld weg aan het goe-
de doel. Zonder afscheid te ne-
men van wie dan ook, doopt hij 
zichzelf om tot ‘Alexander Super-
tramp’ en trekt hij al liftend weg 
uit Atlanta. Onderweg komt hij 
verscheidene personages tegen 
die zijn leven vormgeven. Gedre-
ven door het filosofische gedach-
tengoed van zijn favoriete schrij-
vers Jack London, Leon Tolstoy 
en Henry Thoreau, is hij over-
tuigd dat Alaska zijn enige kans 
op geluk is. Een kluizenaarsbe-
staan leiden in de natuur, in een 
wereld zonder ouders en hypo-

crieten, waar hij spirituele ver-
lossing zal vinden. Na een rond-
reis van twee jaar door de Ver-
enigde Staten en Mexico, waar-
op hij tal van lotgenoten ontmoet 
en vriendschappen sluit, komt hij 
uiteindelijk in putje winter aan in 
Alaska, waar hij, gezeten in zijn 
magisch schoolbusje, zijn idyl-
lisch beeld van éénwording met 
de natuur toch een pak moet bij-
schaven: nee, de natuur is niet 
altijd je vriend. Op basis van 
dagboekfragmenten van McCa-
ndless en de getuigenissen van 
mensen die hem kenden, schreef 
Jon Kraukauer over dit waarge-
beurde verhaal de bestseller ‘In-
to the Wild’. De film won de Gol-
den Globe 2008.

De oude films op dvd?

Miljonair voor één dag
Regio - Een dag leven als een 
miljonair? Wie wil dat niet! Wie 
een staatslot koopt voor de trek-
king van 10 september en 10 ok-
tober maakt kans op het winnen 
van zo’n luxe verwendag. Een 
dag als miljonair houdt het vol-
gende in: het vervoer per limou-
sine, 2.000 euro zakgeld voor 
een bezoekje aan de winkels in 
de PC Hooftstraat, lunch op een 
luxe boot tijdens een rondvaart 
door de Amsterdamse grach-
ten, een welness verwenarran-
gement, een diner in restaurant 
La Rive in het Amstel Hotel met 
Michelinster en een overnach-
ting in de suite van het Amstel 

Hotel. Het arrangement is voor 
twee personen en heeft een 
waarde van 10.000 euro per ar-
rangement. Er worden totaal vijf 
van deze arrangementen weg-
gegeven. Dus allemaal op naar 
Primera. Primera heeft behal-
ve staatsloten ook voetbalmer-
chandice, wenskaarten, postze-
gels, tabak rokersbenodigdhe-
den, tijdschriften, kranten, Lot-
to, Toto, krasloten, fotoservice, 
beltegoed, batterijen, zoetwaren, 
(voetbal)tickets, et cetera. Pri-
mera Fidelio is te vinden aan de 
Beethovenstraat 79 in Heems-
kerk en in winkelcentrum Gees-
terduin in Castricum. 

Kung Fu Panda
Po is groot, een beetje onhan-
dig, een heel enthousiast type, 
en een grote fan van een bij-
zondere vechtsport, het geheim-
zinnige kungfu. Daar droomt hij 
van tijdens zijn werk in de bami-
winkel van zijn ouders. Dan ge-
beurt er iets totaal onverwachts: 
Po wordt door een onbegrijpelijk 
toeval verkozen tot leerling bij de 
vermaarde kungfuleraar mees-
ter Shifu. 
Opeens werkt Po zich in het 
zweet naast zijn idolen Kraanvo-
gel, Tijger, Mantis, Aap en Adder. 
Meester Shifu, de belangrijk-
ste trainer in de wereld van het 
kungfu, geeft de onelegante Po 
gelukkig wat extra aandacht. 
Dan komen de leden van het 
kungfugezelschap er achter dat 
de verraderlijke sneeuwluipaard 
Tai Lung naar hen op weg is. 
Dat voorspelt niet veel goeds! 
De enige die het gezelschap kan 
redden van die gevaarlijke Tai 
Lung is de vriendelijke reuzen-
panda Po. 

Jan, Wim en de Tralowies
Genieten van boek oma Agnes
Limmen - Wie droomt er niet 
van? Avonturen beleven. Met 
een raket de ruimte in. Vreem-
de planeten bezoeken. Won-
derlijke, onderaardse wezentjes 
aantreffen. Het overkomt Jan en 
Wim. Op een middag verlaten ze 
hun huis. In het bos treffen ze 
een vreemdsoortige boom aan. 
Een boom met een gat ernaast. 
Ze komen terecht bij een heel 
vreemd volkje. Ze doen daar een 
ontdekking. En met die ontdek-

king vliegen ze de ruimte in. Een 
heel vreemd mannetje vergezelt 
hen daarbij. Alle drie staan ze 
doodsangsten uit. 
Agnes Henneman-Zwanenburg 
uit Limmen heeft het boek met 
als titel Jan, Wim en de Tralowies 
uitgegeven. “Ik ben geboren on-
der de meisjesnaam Zwanen-
burg op 8 maart 1938 te IJmui-
den”, vertelt zij. “Ik kom uit een 
kruideniersfamilie die de Vomar 
oprichtte. Vroeger al vertelde ik 
de avonturen van Jan en Wim 
aan mijn broertjes en zusjes. Sa-
men met Ton Henneman woon 
ik nu in Limmen. Ik heb vier kin-
deren en tien kleinkinderen, die 
ontzettend graag naar mijn ver-
halen van Jan en Wim luisteren. 
Hopelijk genieten jullie er net zo 
van!” Het boek kost 14,95 euro 
en is ondermeer verkrijgbaar via 
www.boekscout.nl.
 

Balletlessen van start
Castricum - De balletstudio van 
Jacqueline Burger start op 1 sep-
tember met het veertiende sei-
zoen. Sinds 1995 worden er klas-
sieke- moderne- jazz- en taples-
sen gegeven aan kinderen van-
af 4 jaar én volwassenen. De ba-
sis van de school wordt gevormd 
door een doordacht Engels les-
systeem waarbij de stof gron-

dig wordt uitgewerkt en plezier 
en discipline hand in hand gaan. 
De lessen worden gegeven in De 
Schakel. 
Voor inschrijvingen  en informa-
tie over het nieuwe seizoen  kan 
men bellen naar 023-5361009 in 
de ochtenduren of mail naar bsj-
burg@zonnet.nl of website www.
iskra.nl. 

Regio - Oude beelden in de toe-
komst blijven kijken op nieuwe 
apparatuur? Blomvision heeft al-
le apparatuur in huis om belang-
rijke momenten vakkundig over 
te zetten op een goede kwaliteit 
dvd-schijf. 
Theo Blom heeft hier al jaren er-
varing mee en staat dagelijks 

klaar om oude films en herinne-
ringen over te zetten. Het gaat 
om Super 8, Video 8 VHSC, Hi8, 
Digital 8, VHS, SVHS en Mini DV. 
Kwaliteit en goede prijzen staan 
daarbij hoog in het vaandel. 

Meer informatie via tel. 0251-
250565 of tblom@casema.nl. 
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Gulle gift van Stichting Muttathara

Abaraka start groentetuinproject in Gambia
Castricum - Stichting Abaraka 
heeft er voor gezorgd dat Fatou-
meta Sawarneh, een kleuter uit 
Gambia die met een klompvoet-
je werd geboren, een succesvol-
le operatie kon ondergaan. Dat 
had nogal wat voeten in de aar-
de. De operatie kon niet in Gam-
bia worden uitgevoerd vanwege 
een tekort aan medici. Het meis-
je is samen met haar moeder en 
contactpersoon Karamo van de 
stichting naar Dakar in Sene-
gal vertrokken waar de operatie 
twee weken geleden werd uitge-
voerd. 
 
Initiatiefnemer van de stichting, 
Anita de Rooij uit Castricum, zit 
ondertussen niet stil. “De Stich-
ting Abaraka heeft maar liefst 
tienduizend euro mogen ontvan-
gen van Muttathara. De Stichting 
Muttathara ondersteunt sinds 
vorig jaar ook ontwikkelings-
projecten buiten India, waarbij 
plaatsgenoten zijn betrokken. 

Daarnaast heeft de kringloop-
winkel Keer op Keer uit Heiloo 
drieduizend euro gedoneerd. 
Met het totale bedrag wordt een 
groentetuinproject in Gambia 
opgezet.”
Onder leiding van contactper-
soon Karamo is in Suarrakun-
da, het dorp waar hij werd ge-
boren, een eerste plan van aan-
pak gemaakt. “Er is voldoende 
land maar er is een groot tekort 
aan water”, vervolgt Anita. “Dus 
er zullen putten geslagen of her-
steld moeten worden. De bewo-
ners van het dorp zullen daarna 
een deel van de opbrengst van de 
oogst investeren in de voortgang 
van het project, zodat het uitein-
delijk zelfvoorzienend wordt. Het 
plan bevindt zich nog in een ori-
enterende fase. In september ga 
ik zelf weer poolshoogte nemen. 
Op eigen kosten uiteraard.” 

Tegelijk gaat de verzameling van 
medicijnen en instrumenten voor 

het Kerewan Health Centre ge-
woon door. “De stichting krijgt 
steun van apotheek Geester-
duin en een arts uit Rotterdam 
zet zich op alle mogelijke manie-
ren in. We zijn nu op zoek naar 
hechtingsmateriaal waar een 
groot tekort aan is. Het schijnt 
dat het dunste vissersgaren vol-
doet, maar daar moeten dan wel 
bijpassende naalden bij geleverd 
worden”. 
Ook zorgt Abaraka, wat ‘dank je 
wel’ betekent, dat de omstandig-
heden van kinderen met of zon-
der handicap wordt verbeterd en 
dat er meer kinderen naar school 
kunnen gaan. 
De stichting werd in 2007 opge-
richt met als doel kleinschalige 
hulp te bieden in Gambia waar 
de nood het hoogst is. Kijk voor 
meer informatie op www.aba-
raka.nl of bel voor meer inlich-
tingen 06-42289357. Een gift kan 
gestort worden op girorekening 
4943064.  

Gratis meedoen met lessen 
werelddansen en -muziek
Castricum - Op zaterdag 23 au-
gustus organiseert AfriCultuur, 
een organisatie die Afrikaanse 
en andere wereldactiviteiten or-
ganiseert, in De Klimop, Roose-
veltlaan 1, een ochtend vol we-
relddans en -muziek. Van 9.30  
tot 13.30 uur vinden er acht gra-
tis open lessen van een half uur 
plaats. West-Afrikaanse percus-
sie Afrikaanse dans voor kinde-
ren en volwassenen, djembé voor 
kinderen en volwassenen, Brazi-
liaanse capoeira, een combinatie 
van vechtsport, dans en acroba-

tiek voor kinderen en volwasse-
nen en als laatste, nieuw bij Afri-
Cultuur; Turkse dans. Alle lessen 
staan onder leiding van professi-
onele docenten. Aanmelden voor 
de open lessen is noodzakelijk. 
De wekelijkse lessen gaan van 
start op maandag 1 septem-
ber en zullen plaatsvinden op de 
maandag -en vrijdagavond en 
zaterdagochtend. Voor het exac-
te programma, verdere informa-
tie en aanmelding, kan men  con-
tact opnemen met e.hos@hetnet.
nl of bellen met 06-25200120. 

Nieuwe opstapcursus 
tekenen en schilderen
Bakkum - ‘Hoe zat het alweer 
met dat perspectief, hoe kan ik 
die mooie kleur rood mengen, 
hoe maak ik een aquarel?” Al 
deze vragen komen onder meer 
aan bod in de cursus ‘tekenen en 
schilderen’ bij de amateur-kun-
stenaarsvereniging ‘Perspectief’.
De cursus bestaat uit eerst zeven 
lessen tekenen en daarna zeven 
lessen schilderen. 
Er zijn twee cursussen. Een cur-
sus vindt plaats op donderdag-
avond. Deze begint op 2 oktober 
en is van 20.00 tot 22.00 uur. Do-
cent is Fré Ham. De andere is op 
vrijdagmiddag. Deze begint op 
12 september, is van van 13.30 

tot 15.30 uur en wordt gegeven 
door Afke Spaargaren. 
In het cursusgeld zit het lidmaat-
schap van Perspectief tot de zo-
mer van 2009 begrepen. Iedere 
dag van de week kunnen de cur-
sisten dan al kennismaken met 
een van de vele werkgroepen 
van Perspectief. Ook kan aan 
workshops en tentoonstellingen 
worden meegedaan.
De cursus wordt gegeven in de 
ateliers van ‘Perspectief’, Ou-
de Duinrandschool/Ateliers ‘De 
Duinrand’ Van Oldenbarneveldt-
weg 37 in Bakkum. Inlichtingen:
Barbara van de Velde, tel. 0251 
652534, bvdvelde@wanadoo.nl. 

Popkoor Vokaal Kabaal is 
op zoek naar versterking
Castricum - Popkoor Vokaal 
Kabaal is al negentien jaar een 
begrip in Castricum en omstre-
ken. Het koor heeft een eigen 
begeleidingsband en nu, na zes-
tien jaar, gaat de vaste begelei-
dingspianist het koor verlaten. Er 
wordt gezocht naar een nieuwe, 
swingende pianist. 
De band repeteert niet elke re-
petitie mee op donderdagavond, 
maar oefent mee als er optre-
dens voor de deur staan. Ook 
heeft het koor nu enkele plaat-
sen vrij voor nieuwe, jonge, en-
thousiaste en gemotiveerde zan-
gers (m/v). Elke stemsoort kan 
een beetje versterking gebrui-
ken. Iedereen die geïnteresseerd 
is kan twee keer gratis mee re-
peteren. De groep bestaat uit 
ongeveer 60 leden en repeteert 

een keer in de veertien dagen op 
donderdagavond van 20.00 uur 
tot 22.00 uur in het gebouw van 
de tafeltennisvereniging aan de 
Gobatstraat in Castricum. Naast 
eigentijdse popsongs wordt er 
jazz en close harmony gezongen. 
De arrangementen die het koor 
zingt zijn grotendeels uniek om-
dat deze geschreven zijn door de 
dirigente van het koor Rolien Ei-
kelenboom. Op woensdag 3 sep-
tember wordt de eerste auditie-
ronde gehouden. 

Op vrijdagavond 22 augustus 
verzorgt het koor een optreden 
om 20.30 uur in De Burgerij in 
Limmen en op zondag 14 sep-
tember om 14.00 uur wordt er 
een middagconcert gegeven in 
Geesterhage, Castricum. 

Workshops dans bij Fruns
Castricum - Op zaterdag 16 
augustus organiseert dansstu-
dio Fruns aan de Verlegde Over-
toom 9 enkele korte workshops 
van 30 minuten. In deze work-
shops, voor 2,00 euro per stuk,  
wordt door de docenten in vo-
gelvlucht een dansles gegeven. 
Aan bod komen streetballet, een 
mix tussen klassiek ballet, street-
dance en moderne dans, hiphop, 
rhythm-tapdance, buikdansen, 
lindyfit 50+, een jazzdans voor 
ouderen die graag meer aan be-
weging willen doen, lindyhop, de 
specialiteit van Fruns, de authen-

tieke jazzdans uit de jaren 20/30 
en 5ritmes. 5Ritmes is een dans 
die ruimte en structuur biedt en 
waarbij men op zoek gaat naar 
de eigen expressie. De mees-
te cursussen lopen al bij Fruns. 
Nieuwe cursussen zullen van 
start gaan bij voldoende be-
langstelling. Op www.fruns-jazz-
events.nl staat het volledige pro-
gramma van deze kennisma-
kingsworkshops en het volledige 
cursusprogramma. Aanmelden 
kan via info@fruns.nl .Bel voor 
meer informatie en aanmelding 
met Wynzen: 06-51046044. 

Jazz op Radio 
Castricum 105
Castricum - Op donderdag 14 
augustus van 19.00 tot 20.00 uur 
presenteren Fred Timmer en Jan 
van Weelden op Radio Castri-
cum 105 weer het jazzprogram-
ma ‘Just Jazz’. Het wordt een pro-
gramma over de ontwikkeling 
van de big bands vanaf het be-
gin tot de grote swing-era in de 
40 en 50-er jaren. Wat te denken 
van Jimmy Lunceford, die al in 
1934 scoorde in de Cotton Club.  
Nog veel bekender is natuurlijk 
de ‘King of Swing’ Benny Good-
man beroemd geworden door 
zijn Carnegie Hall Jazz Concert 
in 1938. Ook grootheden als Du-
ke Ellington en Count Basie zul-
len niet vergeten worden.
Het programma op Castricum 
105 is te beluisteren via FM 105.0 
in de ether tot ver in de regio, FM 
104.5 op de kabel in Bakkum en 
Castricum en FM 98.0 op de ka-
bel in Akersloot, Limmen en op 
De Woude. Kijk ook eens op  
www.castricum105.nl. 
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Naar de Westerwerf
Succes Uitgeester Notariaat 
maakt verhuizen noodzakelijk
Uitgeest - Laagdrempelig en 
een open karakter; dat zijn de 
belangrijkste kenmerken van de 
sfeer bij notariskantoor het Uit-
geester Notariaat. En dat is voor-
al te danken aan de specialis-
ten op het gebied van familie-
recht, onroerende zaken, onder-
nemingsrecht en mediation, mr. 
Alinda de Bruin en mr. Saskia 
Leegstra. Hun notariskantoor is 
verhuisd van de Middelweg naar 
de Westerwerf 7 in Uitgeest. 
Boven Smits Keukens heeft het 
uit negen personen bestaan-
de team van het Uitgeester No-
tariaat meer werkruimte gevon-
den. “De ruimte op de Middel-
weg werd echt te klein”, vertelt 
Alinda. “We zitten nu op goe-
de grond. Vlak bij de snelweg 
en toch blijven we deel uitma-
ken van het dorp. Zo blijven we 
gewoon een echt Uitgeester be-
drijf.” Toch maken mensen uit 
de gehele regio gebruik van de 
diensten van het Uitgeester No-
tariaat, mede dankzij de goede 
bereikbaarheid. 
Op 4 juni werd de beslissing ge-
nomen dat er verhuisd zou gaan 
worden en 24 dagen later was 
het zover. Saskia: ’s Morgens is 
op de Middelweg de laatste ak-
te opgesteld en daarna zijn we 
overgegaan. Om 16.00 uur liep 

onze eerste klant op de Wester-
werf al binnen.” Naast een verbe-
tering en uitbreiding van werk-
ruimte zijn Alinda en Saskia za-
kelijke partners geworden. “Ons 
team richt zich op een persoon-
lijke en dienstverlenende bena-
dering”, aldus Alinda. “Men kan 
hier terecht voor alle zaken be-
treffende het familierecht, onroe-
rende zaken, ondernemingsrecht 
en sinds kort ook voor mediati-
on. Daarbij bemiddelen wij bij 
conflicten.” Beide partijen wor-
den hierbij begeleid om vanuit 
hun belangen tot een gezamen-
lijk gedragen optimale oplossing 
van een conflict te komen.
Met het aantreden van een nieu-
we generatie notarissen, is er 
een einde gekomen aan een tijd-
perk waarbij notarissen vooral 
een stoffig imago hadden. “Wij 
gaan wel met onze tijd mee’, 
lacht Saskia. “Naast onze des-
kundigheid staan toegankelijk-
heid en klantvriendelijkheid hier 
altijd voorop.”
Wie meer wil weten kan bel-
len: 0251-361361 of de web-
site www.uitgeester-notariaat.
nl raadplegen. Het is bovendien 
mogelijk via de website een of-
ferte voor een dienst aan te vra-
gen. Het emailadres is info@uit-
geester-notariaat.nl. 

Aanwinst voor Uitgeest!
Loliyo biedt origineel 
en creatief assortiment
Uitgeest - Woensdag 6 augus-
tus werd Loliyo geopend op de 
Wilhelminastraat 1. Loliyo ver-
koopt outlet-kleding, originele 
cadeauartikelen, sieraden, tas-
sen, riemen en kleine meubel-
tjes die door initiatiefnemer Hel-
ma Lute zijn opgeknapt en/of 
beschilderd. In de nabije toe-
komst is het bovendien moge-
lijk hier workshops te volgen en 
accessoires te maken voor huis 
en tuin. Want daar draait het bij 
Loliyo vooral om; pure creativi-
teit. 
“Toen ik hier voor het eerst langs 
liep, wist ik meteen dat het echt 
een winkeltje voor mij was”, ver-
telt Helma die twee jaar geleden 
in Uitgeest kwam wonen. “Toen 
werd er alleen kleding verkocht 
en ik liep af en toe naar binnen, 
ook om een praatje te maken. Zo 
hoorde ik dat het winkeltje vrij 
zou komen. Het heeft gewoon zo 
moeten zijn.” Loliyo is een afkor-
ting van de voornamen van de 
drie dochters van Helma en haar 
man: Lois, Lisa en Yoelle.
Merkkleding van Indian Rose en 
Il ‘Dolce wordt afgewisseld door 
onder meer leuke jurkjes en 
blouses. “Ik verkoop vooral vrije-
tijdskleding”, vervolgt Helma. “De 
maten variëren van xs tot en met 
xl en de kleding is gericht op al-
le leeftijden.” Omdat Helma van 

oorsprong coupeuse is, kan de 
kleding altijd door haar aange-
past worden en dat maakt het 
natuurlijk allemaal een stuk ge-
makkelijker. Dat men kan reke-
nen op een deskundig én crea-
tief kledingadvies is vanzelfspre-
kend.

De meubeltjes die hier verkocht 
worden zijn zonder uitzondering 
apart. “Ik knap van alles op en 
soms beschilder ik het. Er zijn 
tafeltjes, stoelen, kastjes, kap-
stokken, spiegels en zelfs nieu-
we en oude schilderijen. Ook be-
schilder ik voorwerpen op ver-
zoek van mijn klanten.” Bij het 
assortiment cadeauartikelen 
kan men denken aan grappige 
vaasjes, potjes, mandjes, doos-
jes, lantaarns, kop en schotels 
en droogbloemen. En dan zijn er 
ook nog allerlei leuke sieraden 
te koop, mooie tassen en rie-
men. Al met al is Loliyo een ech-
te aanwinst voor het dorp. Om-
dat het assortiment met grote re-
gelmaat wordt vernieuwd, is het 
handig met regelmaat even rond 
te neuzen. 

Loliyo is geopend van woens-
dag tot en met vrijdag van 10.00 
tot 17.30 uur en op zaterdag van 
10.00 tot 17.00 uur.  Ook tijdens 
de braderie op zondag 24 au-

Fietsen met Kennemer TC
Regio - De Kennemer Toer Club 
organiseert een fietstoertocht op 
zondag 17 augustus. De Zuider-
toer kan vanuit Heemskerk ge-
fietst worden over drie verschil-
lende afstanden. De fietstochten 
van de Kennemer Toer Club ver-
trekken vanuit het clubgebouw 

van de IJsclub Kees Jongert in 
het park achter slot Assumburg 
te Heemskerk, bereikbaar vanaf 
de Communicatieweg. Inschrij-
ven van 8.30 tot 9.30 uur voor 
120 km, van 9.00 tot 10.00 uur 
voor 60 km en van 10.00 tot 11.00 
uur voor 25 km. 

FCU verwacht 
veel van B-tjes
Uitgeest - De B1 van FC Uitgeest 
gaat voor het tweede jaar uitko-
men in de landelijke derde divi-
sie, en dat is een bijzonder zware 
poule. Vorig jaar wist B1 na een 
goede tweede helft de competi-
tie te beëindigen met een knap-
pe eindklassering. Een mooi re-
sultaat en ook voor dit jaar zullen 
de mannen onder leiding van de 
trainer René de Vries en de be-
geleiders Raymond Rijnsburger 
en Rick Huisen trachten hun rol 
mee te spelen.
Secretaris Ben Vredenburg: “Als 
de voetballiefhebber wil genie-
ten van aankomende talenten en 
leuke wedstrijden dan raden wij 
ze aan om eens kijkje te nemen 
op de sportvelden aan de Zien-
laan in Uitgeest. B1 speelt haar 
thuiswedstrijden op zaterdag om 
14.30 uur.” 

Dames FCU 
snel in actie
Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest zijn alweer volop in trai-
ning voor het nieuwe seizoen. 
De ploeg van aanvoerder Shari 
Breetveld begint dinsdag 19 au-
gustus met een vriendschappe-
lijke thuiswedstrijd tegen ODIN 
(aanvang 19.30). Op donder-
dag 28 augustus wordt er uit te-
gen Jong Holland gespeeld. Dan 
volgen er drie bekerduels. Op 31 
augustus wordt er uit tegen Sv  
Overbos gespeeld. Dit Hoofd-
dorpse team is verzwakt omdat 
er verschillende speelsters naar 
concurrent Sv Hoofddorp ver-
trokken. Op 7 september speelt 
Uitgeest thuis tegen  Alliance. 
De laatste wedstrijd in de beker-
poule is precies een week later 
in en tegen  Hoofddorp. De com-
petitie begint voor de vrouwen 
van Fc Uitgeest op zondag 21 
september. Aanvoerster Breet-
veld kijkt er al naar uit. “Het zal 
ongetwijfeld weer een leuk sei-
zoen worden. We hebben een 
leuke selectie. Wel kunnen  we 
nog steeds nieuwe speelsters 
gebruiken. Het is hier altijd ge-
zellig en iedereen mag eerst op 
proef meetrainen.” 

Dronken 
jongen uit trein 
Uitgeest - De  politie heeft vrij-
dag  rond 7.30 uur een dronken 
Amsterdammer uit de trein ge-
haald op het station in Uitgeest. 
De Amsterdammer was in die-
pe slaap en niet aanspreekbaar. 
Agenten hebben hem uit de trein 
getild. Op dat moment kwam hij  
weer bij. 
De jongeman mocht zijn roes 
uitslapen op een politiebureau. 
Er is proces-verbaal tegen hem 
opgemaakt. Zijn vader heeft hem 
later deze ochtend  van het bu-
reau gehaald. 

Aangehouden na mishandeling
Uitgeest - Personeel van een 
uitgaansgelegenheid aan de 
Westerwerf heeft zondag rond 
3.10 uur  een 16-jarige jongen uit 
Westknollendam aangehouden 
en overgedragen aan de  politie. 
De jongen wordt er van verdacht 
een 17-jarige jongen uit Heems-
kerk te hebben mishandeld. De 
verdachte weigerde zich te le-

gitimeren en gedroeg zich  zeer 
agressief tegen de politie en de 
medewerkers van de uitgaans-
gelegenheid.  Hij kon met de no-
dige moeite in bedwang worden 
gebracht en worden meegeno-
men naar het politiebureau. Hij 
is voor nader onderzoek ingeslo-
ten. De politie heeft zijn ouders 
geïnformeerd. 

Poging tot oplichting verijdeld
Uitgeest -  Verleden week 
maandag heeft de politie om 
12.15 uur drie mannen aange-
houden op de Middelweg op 
verdenking van oplichting. Een 
van hen zou hebben geprobeerd 

met een vals identiteitsbewijs 
een aanzienlijk geldbedrag op 
te nemen bij een nabij gelegen 
bankfiliaal. Daarbij werd hij ge-
assisteerd door de andere twee. 
De mannen ontkennen.
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Netwerkavond vrouwelijke 
ondernemers en managers
Castricum - Op maandag 29 
september organiseren  ABN 
AMRO Heemskerk en Castricum 
een netwerkavond voor vrouwe-
lijke ondernemers en managers. 
Deze bijeenkomst ‘Women Only’ 
vindt plaats bij Blinckers op het 
strandplateau in Bakkum. De af-
trap van de avond wordt gege-
ven door burgemeester Aagje 
Emmens-Knol.
Daarna gaan de twee enige 
vrouwelijke wethouders uit Cas-
tricum en Heemskerk, Portegies 

en Van ‘t Veer-Kamminga de 
dialoog met elkaar aan. Monic 
Buhrs, co-auteur van het boek 
Stratego voor vrouwen, en Noor 
Ney, clusterhoofd van een slib-
fabriek, zijn uitgenodigd om een 
inspirerend verhaal te vertellen. 

Deze avond wordt bovendien 
georganiseerd om vrouwen ken-
nis laten maken met andere on-
dernemers en managers. Aan-
melden kan via womenonly@
nl.abnamro.com. 

Lezing over genezing 
langs geestelijke weg
Castricum - Over het onder-
werp ‘Hulp en genezing langs 
geestelijke weg door de leer van 
Bruno Gröning’ wordt op maan-
dag 25 augustus, een informa-
tieve lezing gehouden in de Tuin 
van Kapitein Rommel. De lezing 
begint om 19.30 uur en de toe-
gang is gratis. 

Bruno Gröning leefde van 1906 
tot 1959 in Duitsland. Hij wees er 
de mensen op dat er een gene-
zende kracht in de kosmos be-

staat, die hij ‘Heilstrom’ noemde. 
De Bruno Gröning Vriendenkring 
wil de leer en het werken van de 
genezende kracht kosteloos ver-
der te geven. 

Iedereen uit deze organisatie 
verleent zijn medewerking op 
vrijwillige basis uit dankbaar-
heid voor verkregen genezing 
en de wens dat ook anderen ge-
holpen worden. Voor informatie: 
tel. 075-6284502 of www.bruno-
groening.org.

Vogelwerkgroep 
verandert naam
Castricum - Vogelwerkgroep 
Castricum heet voortaan Vogel-
werkgroep Midden-Kennemer-
land. De naamswijziging is door-
gevoerd om meer recht te doen 
aan de grootte van het ledental 
en het feitelijke werkgebied.  

BP tankstation gaat dicht 
vanwege verbouwing 
Castricum - Het BP tankstation 
van Martijn en Pieter Kooijman 
aan de Soomerwegh 3 in Cas-
tricum is vanwege een groot-
scheepse verbouwing gesloten 
van 18 augustus tot en met 5 
oktober. Martijn Kooijman: “Om 
ook in de toekomst aan de zeer 
strenge milieueisen te voldoen 
wordt gedurende deze sluiting 
van zeven weken de comple-
te vloeistofdichte bestrating van 
het tankstation vervangen. Daar-
naast wordt de grond onder het 
station volledig gesaneerd en 

worden de benzinepompen ver-
vangen.” En daar blijft het niet bij. 
De winkel krijgt zowel van bin-
nen als buiten een grondige op-
knapbeurt zodat het BP tanksta-
tion de komende tien jaar weer 
volledig up-to-date is. 
“Vanwege de zeer strenge vei-
ligheidseisen is het niet moge-
lijk om een deel van het station 
open te laten”, vervolgt Martijn. 
Vanaf 6 oktober zijn de klanten 
weer welkom in het nieuwe, mo-
derne en vooral milieuvriendelij-
ke tankstation.”

Laatste activiteit in 
de strandbibliotheek
Bakkum - Op woensdag 20 au-
gustus vindt de laatste activiteit 
van dit jaar plaats in de strand-
bibliotheek. Van 14.00 –15.00 uur 
kunnen kinderen van alle leeftij-
den komen knutselen. i
Er is flink geleend in de strand-
bibliotheek en vooral kinderen 
hebben volop meegedaan aan de 
vele activiteiten die bij de strand-
bibliotheek plaatsvonden.

Zo waren er bijvoorbeeld pira-
tenfeesten, werd er volop voor-
gelezen, konden kinderen met 
metaaldetectoren aan de slag, 
was er een overlevingstocht en 
een zonnig muzikaal optreden 
met fingersteeldrums.
Zaterdag 23 augustus is de laat-
ste dag waarop er in de strand-
bibliotheek geleend én terugge-
bracht kan worden. 

Proefles djembe in Berg en Bal
Castricum - Ibu Sylla, afkom-
stig uit Guinee, West Afrika geeft 
op maandag 18 augustus van 
19.00-20.00 uur een proefles 
djembe voor beginners in Berg 
en Bal, De Bloemen 69. Voor ge-
vorderde spelers is de proefles 
van 20.00-21.30 uur. Een djembe 

is een Afrikaanse houten trom-
mel bespannen met een geiten-
vel. Een proefles kost 5,- euro 
en een djembe  huren 2.50,- eu-
ro. Voor informatie en/of opga-
ve; ibusylla@hotmail.com of via 
www.nafaja.com com, tel.: 06-
13566229. 

Wateroverlast
Castricum - Ook in Castri-
cum is de regenval op donder-
dag en vrijdag extreem geweest. 
Vele straten kwamen blank te 
staan, omdat het gemeenteriool 
dergelijk hoeveelheden niet zo 
snel kan verwerken. Op een en-
kel adres kwam het water vanuit 
het riool omhoog. De brandweer 
hoefde niet in actie te komen,  
in tegenstelling tot vele andere 
korpsen in Noord Holland. 
In de nacht van zaterdag op zon-
dag was er een containerbrand 
aan de Puikman die kon wor-
den geblust met de inhoud van 
de watertank van de brandweer-
wagen

Castricum -  Een medische 
keuring nodig voor het verlen-
gen van het rijbewijs? Dan is het 
mogelijk een afspraak te ma-
ken voor een rijbewijskeuring op 
donderdag 28 augustus. De keu-
ring vindt plaats in Geesterhage,  
Geesterduinweg 5.. De keuring 
wordt georganiseerd door bu-
reau Regelzorg in samenwerking 
met R. Kloek, voormalig huisarts 
en kost 30,00 euro voor catego-
rie B/E en 35,00 euro voor cate-
gorie C/D/E (alleen voor 70 jaar 
en ouder). De verdere data voor 

2008 zijn: 29 september, 10 ok-
tober, 14 november en 12 de-
cember. Voor verdere informa-
tie en aanmelding kan men bel-
len naar het afsprakenbureau 
van Regelzorg tel. 0251-231793 
(tussen 14.00–17.00 uur). Van te 
voren dient men bij de gemeen-
te een Eigen Verklaring formulier 
met medisch verslag te kopen en 
de Eigen Verklaring zelf in te vul-
len. De beoordeling van de Eigen 
Verklaring door het CBR 2 kan 
tot drie maanden duren. Meer in-
formatie: www.regelzorg.nl. 

Veranderingen bij Speel-
o-Theek Humpie Dumpie
Castricum - Op zaterdag 16 au-
gustustus zullen de deuren van 
de Speel-0-Theek Humpie Dum-
pie weer open gaan. Humpie 
Dumpie is boven de bibliotheek 
gehuisvest. 

Humpie Ddumpie is alleen nog 
maar op zaterdag open van 
11.00 tot 13.00 uur. Er zijn te wei-
nig vrijwilligers om op donder-
dag open te blijven. En er moe-
ten zeker nog enkele vrijwilligers 
bijkomen als de Speel-o-Theek 

wil blijven bestaan. Dus er wordt 
naarstig gezocht naar mensen 
die het leuk vinden om met kin-
deren om te gaan. 
Door een gift van het Schiphol-
fonds is Humpie Dumpie wel 
in staat om een laptop aan te 
schaffen. 
Door de nieuwbouwplannen 
van Geesterhage zal de Speel-
o-Theek tijdelijk een ander on-
derkomen moeten zoeken. Het is 
nog niet bekend waar en wan-
neer. 

Zondag Spinnerij
Bakkum - De Spinnerij zoekt 
zondag het mooie weer op en 
zorgt voor de handjes in de lucht 
op het strand bij Club Zand. 
Vanaf 16.00 uur komen de eer-
ste deuntjes de boxen uitknallen 
met dj’s The Founders, 31DJ’s 
en mc Aaf. Kaarten bestellen op 
www.despinnerij.com. De mini-
mum leeftijd is 18 jaar.  

Vermist: Laan van Albert’s Hoe-
ve Castricum: zwarte gec. kater, 
kop als Felix, witte borst, 4 witte 
kniekousen, groot, 8 jr, Liefie.
Gevonden: Belle van Zuylenlaan 
Castricum: bruin dwergkonijntje, 
pluizig tussen de oren.
Inlichtingen: Vermiste en ge-
vonden dieren: 0251-658504. 
Kantoor: 072-5150071. Knaag-
dierencentrum: 072-5090234. In-
spectie: 0900-2021210. Vogel-
asiel: 075-6213737. Dierenambu-
lance: 0251-215454. 

Gevonden en
vermiste dieren

Swingen in zand met 
de Booming Piano’s
Bakkum – Voor de allerlaatste 
keer dit seizoen komen de Boo-
ming Piano’s naar strandpavil-
joen Deining. 
Wie al eerder van de partij was, 
weet dat er geswingd wordt en 
meegezongen door het publiek. 
Twee om twee wisselen pianisten 
elkaar af en zorgen voor topen-
tertainment, zonder pauzes. 
Ook behoort het tot de mogelijk-
heid om verzoeknummers aan 
te vragen, zodat de avond afge-
stemd wordt op de favoriete mu-
ziek van het publiek. Aanvang 
16.00 uur. Er wordt muziek ge-
maakt tot de zon ondergaat. 

Vrijwilligers gezocht!

Voordelige rijbewijskeuring 70+
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Goed gevoel bezorgt 
Cynthia twintig punten
Castricum - Het was me het 
avondje wel voor Cynthia Slin-
ger bij biljartvereniging Wik. 
Met het goede voorgevoel waar-
mee zij aan de partij tegen Kees 
Baars begon, was het meteen 
raak. Cynthia opende de wed-
strijd met de aquitstoot die een 
goed vervolg voor haar in petto 
had. De zes caramboles die zij 
moet maken, werden in de 15e 
beurt bereikt. Voor de resterende 
25 beurten betekende dit voor 
haar, dat er gewerkt kon worden 
aan de extra bonuspunten. Nou, 
het werden 20 wedstrijdpunten, 
want Cynthia had het vermogen 
in huis om er 12 te maken. De 
dubbele partij die Kees speelde, 
was wat teleurstellend met in to-
taal 17 punten.
Een mooie partij tussen twee 
spelers die als beste in moyen-
neverhoging het dichtst bij el-
kaar staan; Gerard de Zeeuw 
versus Peter Ent. Peter had in 
30 beurten met 15 caramboles 
zes extra bonuspunten te pak-
ken. Voor de laatste tien beur-
ten bleek de koek echter op. Ge-

rard pikte met 11 caramboles 
ook nog een extra puntje mee. 
Na vanavond bedraagt het ver-
schil in moyenneverhoging 2.5 % 
met die verstande, dat Peter nog 
een achterstand op Gerard heeft 
van 6 partijen. 
De derde plaats met een verschil 
van 5.82% op koploper G. de 
Zeeuw is momenteel voor Kees 
Baars. Ook Kees moet op Gerard 
nog 7 partijen inhalen. Naar alle 
waarschijnlijkheid zal het tussen 
deze drie om de titel gaan.
Wim Baltus zat weer eens in de 
lift. Er kwam tegen Ferry van 
Gennip een prima moyenne uit 
van 0.700, goed voor 15 punten. 
Ook Ferry ging het hem tegen 
Wim goed af met 12 punten. Jan 
Martens haalde tegen Piet Lief-
ting bakzeil met, maar 14 caram-
boles en vier punten. 13 punten 
voor Piet, eveneens voor Jan van 
der Zon die Jan Plug op een af-
stand hield. Hein Kitsz zat ook in 
de winst met twee extra punten, 
terwijl tot slot Peter Vos met 11 
caramboles het bij zijn basisaan-
tal hield.

Jan Bos wint Ronde van Limmen
Limmen - Jan Bos uit het Frie-
se Nieuwehorne was de sterkste 
in de Elite/Beloften koers over 
85 km. Al vroeg in de koers on-
dernam Jan Bos een vluchtpo-
ging met ploegmaat Arno van 
Zwet. Zij kregen kort daarop ge-
zelschap van acht renners: San-
der Lormans, Ton Slippens, Jos 
Pronk, Mike Terpstra, Nico Vu-
rens, Roy Pieters, Tino Haakman, 
de titelverdediger en Jeroen Lu-
te. Deze groep renners dicteer-
de verder de koers en haalde 

met nog dertig kilometer te gaan 
het peloton in. Een tweede vlucht 
van Jan Bos maakte het spel af 
en in de eindsprint klopte hij 
Rob Disseldorp uit Rijpwetering, 
Sander Lormans uit Heemskerk 
werd derde. De plaatselijke favo-
riet Jeroen Lute eindigde op kor-
te afstand als vierde.
Eerder op de middag gingen de 
Amateurs B de strijd aan over 50 
km. Het grote deelnemersveld 
kende veel bekende namen met 
al een lange staat van dienst. Er 

werd hard gekoerst en het was 
spannend tot het einde toe. De 
eindsprint werd gewonnen door 
Mark Bakker uit Den Helder ge-
volgd door Bert Bakker uit Zaan-
dam en Rob Hulscher uit Bever-
wijk.
De recreanten koers kende dit 
jaar in tegenstelling tot voor-
gaande jaren een bescheiden 
deelnemersveld van 30 renners 
waarvan 22 uit Limmen. Dus de 
belangstelling van de Limmer 
bevolking was hierbij groot. De 
prijzen bleven dan ook in het 
dorp Jeroen Verlaan werd eer-
ste gevolgd door Mark Zomer-
dijk en Jac Tijsen. De bedrijven-
bokaal werd hierbij gewonnen 
door Autobedrijf Dirk van der 
Steen. Deze ploeg behaalde één 
punt meer dan Bouwbedrijf Ni-
com, winnaar van vorig jaar van 
de bedrijvenbokaal.
De wielerrondes werden voor-
afgegaan door een Skeelerron-
de over 30 minuten plus 3 ron-
den (goed voor zo’n 20 km.). Bij 
de dames won Danique van Dijk 
(17 jaar) gevolgd door Sandra 
Koot en Ria Groot. Bij de heren 
was Michel Meijering de sterk-
ste, gevolgd door Ton Veldt. Bij 
de meisjes (12 tot 16 jaar) werd 
Thirza Pronk eerste, Daphne 
Twisk tweede en Amy Vleugel 
derde. Bij de prestatieronde voor 
de basisschooljeugd waren de 
snelste jongens achtereenvol-
gens Mitchel Zijp, Ivan Koot en 
Bart Levering. 
Bij de meisjes waren dit Priscil-
la Zijp, Kim Groot en Jente Fop-
ma. De basisschooljeugd was 
in groten getale afgekomen op 
de Skeelerclinic. De clinic was 
een groot succes. Dick Nap, de 
skeelerinstructeur bij de Skate-
bond en de KNSB maakte er een 
zeer leerzame en plezierige mid-
dag van. 

De clinic resulteerde in een gro-
te deelname door de jeugd aan 
de skeelerprestatieronde zon-
dag. (Foto Giel de Reus).

Op de foto Leonie Buur die tweede werd in de klasse L2. Chiara Prijs 
werd eerste in de de klasse Z2.

Chiara en Leonie zijn 
regiokampioenen pony
Castricum - Chiara Prijs heeft 
afgelopen zaterdag 9 augustus 
in Den Oever het regiokampi-
oenschap Z2 binnengehaald met 
haar hengst Mastwood Blackber-
ry. Met haar andere pony Despe-
rado werd ze ook nog eens re-
servekampioen. Leonie Buur uit 
Akersloot reed in de klasse L2 en 
werd tweede. 
De percentages van Chiara wa-
ren uitstekend te noemen. Ge-
middeld 68.4 voor Black en 67.2 
voor Des. Chiara is in het Itali-
aanse team opgenomen. Chiara 
mag nu over twee weken naar de 
Nederlandse kampioenschappen 
te Ermelo om Noord Holland zo 
goed als mogelijk te vertegen-
woordigen. Ook Noa het zeven-
jarige zusje van Chiara reed op 
de kampioenschappen twee ge-
weldige proeven met haar B po-

ny Pancho. Niet alleen was ze de 
jongste en kleinste, maar ze haal-
de ook nog eens bijna het regio-
kampioenschap. In een deelne-
mersveld van negen amazones 
was ze in de eerste proef tweede 
met 183 punten en in de tweede 
proef eerste met 294 punten. He-
laas kwam ze drie punten tekort 
waardoor ze nu reservekampi-
oen is. 

Leonie Buur had zich gekwalifi-
ceerd in Wormerveer. Het lukte 
haar om vijf winstpunten te sco-
ren en daarmee werd zij tweede 
van Noord-Holland. 
“Hiermee heb ik me gekwalifi-
ceerd om op het NK te rijden”, 
vertelt zij blij. De Hippiade wordt 
verreden in Ermelo op het fede-
ratiecentrum op 12 en 13 sep-
tember. 

Red Stars heeft geen 
moeite met Cromtigers
Castricum -  Voor de derde keer 
dit seizoen had Red Stars Vitesse  
weinig moeite met Cromtigers. 
De Castricumse honkballers re-
kenden met 19-0 af met de num-
mer vier van de competitie.
Red Stars opende de doorgaans 
beladen wedstrijd met drie honk-
slagen op rij, van Martijn Zon-
dervan, Joost Kuijs en Jeroen 
Groenendal. Toen daarna Coen  
Niesten, Daan Kuijper en Jeroen 
de Ruijter daar klappen aan toe-
voegden, stond na één inning 
een 4-0 stand op het scorebord.

Dat bleek direct doorslagge-
vend, want Cromtigers kwam er 
aanvallend ook niet aan te pas. 
De Krommeniërs konden alleen 
in de eerste en de laatste zesde 
inning de honken vullen, maar 
ook toen bleef het koelbloedi-
ge Red Stars foutloos. Pitchers 

Joost Kuijs en Sander van Lu-
beck gooien elf keer drie slag en 
kregen maar vier honkslagen te-
gen.
Na eerder 11-2 en 23-2 wonnen 
de Castricummers weer over-
tuigend van Cromtigers. Coach 
Maarten de Ruijter: ‘De uitslag 
zegt natuurlijk alles. We hebben 
soms onder druk gestaan met 
volle honken, maar door scherp 
te blijven hebben we knap de 
nul gehouden. Toch hoop ik een 
volgende wedstrijd op iets meer 
spirit.’
Red Stars staat na de zege nog 
steeds drie punten achter op 
koploper Onze Gezellen, dat het 
nog twee keer ontmoet. Komen-
de zondag speelt de ploeg uit bij 
Sparks Haarlem. De eerste thuis-
wedstrijd is op zondag 24 augus-
tus, om 16.00 uur tegen nummer 
drie Double 

Limmen wint van FCC
Limmen - Na een 2-0 voor-
sprong met de rust met doel-
punten van voetballers Bas Schijf 
en Paul Bakker, wist Ralf Donker 
na de rust de 3-0 te scoren na 

een volledig uitgespeelde aan-
val. Een toegekende en benut-
te strafschop voor FC Castricum 
bepaalde de eindstand van dit 
nuttige oefenduel op 3-1. 
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Vernieuwde Egmondstage voor 
recreatieve lopers bij AVC
Castricum - Vanaf woensdag 20 
augustus tot begin januari orga-
niseert AV Castricum voor recre-
atieve lopers die geen lid van de 
vereniging zijn weer extra loop-
trainingen. Deze trainingen zijn 
vooral bedoeld om op 11 janua-
ri bij de Halve Marathon van Eg-
mond goed aan de start te staan. 
Ook voor de lopers die in sep-
tember meedoen aan de Van 
Dam tot Damloop is dit echter 
een prima voorbereiding.
Al sinds een jaar of tien heeft AV 
Castricum vanaf september tot 
de Halve Marathon van Egmond 
een trainingsstage voor lopers 
die zich specifiek op die 21 kilo-
meter willen voorbereiden. Twee 
keer in de week met de groep 
samen en één keer in de week 
op een schema.
Dit jaar starten de trainingen een 
maand eerder om de lopers nog 
beter voor te bereiden op Eg-
mond en ander ‘lang werk’. Door 
het aanstellen van een extra trai-
ner en aandacht voor schoeisel, 

kleding, voeding en blessurepre-
ventie, hoopt AV Castricum vele 
lopers een aantrekkelijke voor-
bereiding te bieden. 
Voor al die mensen die geen 
lid van AV Castricum zijn en 
die Egmond ‘op safe’ willen lo-
pen heeft de vereniging daar-
om ook dit jaar weer een aan-
bod. De trainingen vinden plaats 
op de woensdagavond van 19.30 
tot 20.30 uur en op de zaterdag 
van 9.15 uur tot 10.45 uur. Op de 
woensdag wordt getraind op de 
kunststofbaan aan de Zeeweg, 
terwijl op de zaterdag vanaf het 
AVC-sportpark in de duinen ge-
traind wordt. 
Naast de trainingen krijgen de 
deelnemers aan deze ‘stage’ bo-
vendien een gratis startbewijs 
voor de Bosloop die AVC in de-
cember organiseert. 
Vooraanmelding is niet nodig. 
Voor verdere inlichtingen over 
de Egmondstage kan men con-
tact opnemen met Ari Smit, tel. 
0251-657684.  

CSV handbal viert jubileum
Castricum - Handbalvereniging 
CSV viert het komend weekend 
het 60-jarige bestaan van de 
vereniging. De CSV is op 4 no-
vember 1948 begonnen met een 
damesteam op de voetbalvelden  
aan de Zeeweg en heeft zich in 
de loop der jaren ontwikkeld tot 
een gezonde vereniging, geves-
tigd op sportpark Wouterland.
Op dit ogenblik telt de vereniging 
zo’n tweehonderd leden, die ver-
deeld zijn over zeven dames en 
herenteams en zes jeugdteams.
De feestelijke activiteiten begin-
nen met een rommelmarkt op 
het sportpark Wouterland aan 
de van Haerlemlaan. Deze rom-
melmarkt begint om 10.00 uur 
en er zijn al veel leuke en bruik-
bare zaken bijeen gebracht. De-

ze rommelmarkt duurt tot 14.00 
uur. 
Het feest voor genodigden, le-
den en oud leden wordt zater-
dagavond gevierd in het club-
gebouw van de hockeyclub. De 
avond wordt muzikaal omlijst 
met de elf man tellende band 
Reflexx. Na het toernooi is er niet 
veel tijd om bij te komen van de 
festiviteiten, want zondag om 
11.00 uur begint het familietoer-
nooi, waarin veertien teams met 
zeer gemengde samenstelling 
tegen elkaar zullen strijden om 
de titel van beste handbalfami-
lie.van Castricum. 
Het jubileum wordt afgesloten 
met een receptie op 4 november, 
precies zestig jaar na de officiële 
oprichtingsdatum. 

Thijs en Janine kampioen bij 
clubkampioenschappen TVL
Limmen - Vorige week werden bij tennisvereniging Limmen de club-
kampioenschappen  voor de jeugd gehouden. Naast het tennis was er 
een quiz, pannenkoeken eten en een spannende GPS speurtocht met 
Rem Pronk. Op de laatste dag werd traditiegetrouw de barbecue en 
slotfeest georganiseerd met dj Rick Beers. Bij de jongens dit jaar een 
nieuwe clubkampioen: Thijs Beentjes won op degelijke wijze met 6-
1 6-2 van Laurens Duin, die met zijn 14 jaar verrassend ver gekomen 
was. Bij de meisjes prolongeerde Janine Pirovano haar titel. 

Rugbymeiden gezocht
Castricum - De trainingen zijn weer begonnen en in september start 
de competitie van het damesteam van de Castricumse Rugby Club. De 
dames zijn op zoek naar nieuwe rugbysterren die het team willen ver-
sterken. Daarom zijn er twee introductietrainingen gepland. Op dins-
dag 19 en vrijdag 22 augustus op Sportpark Wouterland. De trainingen 
starten om 19:30 uur. De meiden van CAS RC trainen op dinsdag- en 
vrijdagavond. Belangstellenden kunnen dan ook langskomen. 

Badminton weer van start
Castricum - Op maandag 2 sep-
tember begint het badminton-
seizoen van BC Castricum weer. 
Badminton is een dynamische 
intensieve sport die meestal ge-
associeerd wordt met de cam-
ping, maar niets is minder waar! 
Wie de uitdaging aandurft om 
eens een shuttle te komen slaan 
in verenigingsverband, is vanaf 
maandag 2 september welkom 
om de sfeer van deze sport en 
de vereniging te komen proeven. 
BCC speelt in sporthal de Bloe-
men van 19.30 tot 23.00 uur. De 
vereniging bestaat uit leden op 
vele niveaus; van beginners tot 
vergevorderd en in alle leeftijds-
categorieën. Er wordt gespeeld 

volgens een systeem waarbij ie-
dere speler zelf kan bepalen van 
hoe laat tot hoe laat men gaat 
spelen. Door middel van het op-
hangen van een spelerspasje op 
het speelbord worden er steeds 
weer verschillende partijen ge-
vormd tussen verschillende spe-
lers. Deze parijen duren 20 mi-
nuten, waarna men weer kan op-
hangen op een andere baan op 
een andere tijd. Voor beginners 
wordt er als dat gewenst is een 
beginnertraining gegeven. De 
eerste twee keer kan men gratis 
meespelen. Bel voor meer infor-
matie met Dennis van Velzen, tel: 
0251-672552 of mail naar: info@
bccastricum.nl.  

Azen op witvissen in ‘t Stet 
Limmen - Zondag 17 augustus 
wordt de voorlaatste wedstrijd 
gevist in de witviscompetitie. Vis-
water is het Stet in Limmen. Vis-
sen met de vrije hengel en aan-

gewezen aassoorten. Opgeven 
tot vrijdagavond 19.00 uur bij Pe-
ter van der Heijdt, 072-5051056 
of 06-27872854. Vertrek zondag 
om 7.00 uur bij Albert Heijn.

Verschijning wekelijks op
 woensdag of donderdag in:

De Castricummer:
Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot,

Uitgeester Courant:
Uitgeest

Redactie / Acquisitie:
Zeeweg 189-191
1971 HB  IJmuiden
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
www.castricummer.nl
www.uitgeestercourant.nl
Telefoon : 0255-520456
Telefax : 0255-518875

Commercieel directeur:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

Centrale redactie:
Anneke  Zonneveld
06-12931800

Acquisitie :
Lidy Duin 06-12930422
Tamara Kamp 06-40935547
Annette Visser 06-45733293
Wendi Honcoop 06-20278532

Algemeen medewerker:
Mirjam Beevendorp

Verspreiding :
Verspreidnet B.V.
Telefoon : 0251-674433
E-mail : info@verspreidnet.nl

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers  B.V.

De Castricummer  - 16.700 ex.
Uitgeester Courant - 5.400 ex.

Druk:
Boesenkool Krantendruk bv
Castricummerwerf 29-37
1901 RV Castricum
Tel: 0251-656750
ISDN 0251-673620
E-mail: info@boesenkool.nl

Overname/kopiëren van adver-
tenties en/of teksten uit deze uit-
gave is niet toegestaan zonder 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever.

Aanleveren van tekst uiterlijk 
maandag voor 12.00 uur,  adver-
tenties uiterlijk dinsdag voor ver-
schijning tot 12.00 uur. Wanneer 
u de tekst naar ons e-mailt kun-
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Maandag tot en met vrijdag van 
9.00 tot 17.00 uur. 
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Lopen voor dierenasiel
Regio - Op zaterdag 30 augus-
tus gaat de tiende editie van 
de sponsortrimloop ‘Loop voor 
Hoop’ van start vanaf sport-
school Maxifit aan de Eendracht-
straat 5 in Wormer. 
Deze trimloop, georganiseerd, 
door Rotaryclub Wormerveer/
Krommenie, atletiekverenigin-
gen Lycurgus Krommenie en 

AVZ Zaanland, heeft afstan-
den van 9,5 en 15 km nabij en 
rond polder de Enge Wormer. De 
opbrengst van de sponsorloop 
komt geheel ten goede aan de 
nieuwe behuizing van ‘Het Die-
renasiel’ in Zaandam.
Inschrijfgeld is 5,00 euro. Aan-
melden vanaf 17.00 uur. De start 
is om 18.30 uur. 

Veel te hard
Uitgeest - De politie heeft verle-
den week woensdag rond 13.40 
uur het rijbewijs ingevorderd van 
een 39-jarige  automobilist uit 
Alkmaar. 
De man reed 140 km/uur over 
de Provincialeweg. De maxi-
mumsnelheid op deze weg is 80 
km/uur. Niet alleen zijn rijbewijs 
is  ingevorderd, maar er is ook 
proces-verbaal tegen hem op-
gemaakt. 

Gedoogverklaring!
In het Dagblad Kennemerland van 7 augustus wordt vermeld dat de 
kopers van de appartementen in het wooncomplex De Florijn een bij-
zondere clausule in hun koopcontract krijgen opgenomen om af te zien 
van hun recht om te klagen tegen mogelijke overlast van het aldaar ge-
vestigde chinees restaurant. De Gemeente Uitgeest heeft zich hiermede 
akkoord verklaard en draagt het bouwbedrijf Putter op om in het koop-
contract een gedoogverklaring op te nemen. Ik wil er op wijzen dat de 
Gemeente Uitgeest nadrukkelijk geen partij is in de koopovereenkomst. 
Het betreft hier een zuiver privaatrechtelijke aangelegenheid waarbij het 
niet is toegestaan om gedogen middels een gedoogverklaring bij over-
eenkomst te regelen. Aan een dergelijke verklaring kan derhalve geen 
enkele juridische waarde worden toegekend! De Gemeente Uitgeest is 
in beginsel verplicht om overtreding van wettelijke normen te handha-
ven. Elke belanghebbende heeft het recht de gemeente te verzoeken 
om handhavend op te treden. Dat publiekrechtelijk recht kan niet bij 
een privaatrechtelijke overeenkomst aan een belanghebbende worden 
ontnomen. Laten de kopers en de aannemer gewaarschuwd zijn.
W.L. van den Berg, Uitgeest. 

Sport- en bewegings-
lessen bij Unitas
Uitgeest - Het lesrooster van 
Unitas voor 2008-2009 is be-
kend. De lestijden en dagen van 
de meisjes vanaf groep 6 zijn ver-
plaatst naar vrijdagmiddag. Uni-
tas biedt dit seizoen weer sport- 
en bewegingslessen aan voor al-
le doelgroepen van twee tot en 
met 90 jaar onder leiding van ge-
kwalificeerde trainsters. 
Speciale aandacht richten zij op 
de lessen voor groot(ouder)-
en kindgym op maandag- en 

woensdagochtend in de Zien 
en voor jongensgym op dins-
dagmiddag van 16.00-17.00 uur 
in de Wissel voor jongens vanaf 
groep 3.  
Ook nieuw is gymnastiek met 
dance voor meisjes van 12 jaar 
en ouder op vrijdag van 17.45-
18.45 uur in de Meet. Er zijn nog 
plaatsen vrij en een proefles is 
altijd mogelijk. Kijk voor info op 
www.unitasuitgeest.nl bij les-
rooster.

Zomerbraderie
Uitgeest - Zondag 24 augustus 
is er van 12.00 tot 18.00 een gro-
te zomerbraderie in Uitgeest.
Voor kraamverhuur/organisa-
tie kan men bellen naar 06-
23305906.

Oogstschikking
Uitgeest - Op vrijdag 12 septem-
ber van 19.30 tot 21.30 uur wordt 
een oogstschikking gemaakt bij 
Stichting de Nieuwe Kuil. Er wor-
den hoorntjes van stro gemaakt 
met hierin pipetten geklemd.
De hoorntjes worden aan elkaar 
gemaakt en het geheel wordt af-
gemaakt met fel gekleurde bloe-
men. Wie meer wil weten kijkt  
op de website: www.freewebs.
com/bloemsierkunst. Opge-
ven kan bij Margret de Reus tel. 
0251-314177.

Legerparty in 
Buona Sera 
Uitgeest - Zaterdag 16 augus-
tus is er een Legerparty in Buona 
Sera. De hele Buona Sera wordt 
omgetoverd tot een legerhol. Het 
personeel en het interieur zal ge-
heel in het teken van het leger 
staan! Speciaal voor deze avond 
is het populaire shooter Dutch 
Dynamite maar twee euro.  

Creatieve mei-
den gezocht
Uitgeest - Vanaf 1 september 
beginnen de Fabo Hobbyclubs 
weer. De knutselclub wordt el-
ke woensdagavond van 19.00 tot 
20.30 uur gehouden. Tijdens de 
clubavond knutselen de deelne-
mers elke week weer iets anders. 
Meisjes tussen de 7 en 11 jaar 
kunnen zich nog opgeven. Ook 
is de club op zoek naar iemand 
van 18 jaar of ouder die het leuk 
vind om deze meiden te begelei-
den. Kijk voor meer informatie 
op www.fabouitgeest of bel 06-
51867712. 

Huttenkamp was verrassend
Uitgeest - Van maandag 4 au-
gustus tot en met vrijdag 8 au-
gustus heeft de huttenweek in 
Uitgeest plaatsgevonden. The-
ma van dit jaar was: ‘Olympische 
spelen’. Maandagochtend  heeft 
burgemeester Mieke Baltus de 
huttenweek op Olympische wij-
ze geopend. Met een olympi-
sche vlam werd de Olympische 
huttenweekvlag in top gehesen. 
Toen konden 250 kinderen be-
ginnen met hout slepen en tim-
meren. Maandag stond in het te-
ken van timmeren en bouwen. 
Toen na een uurtje alle ouders 
van het veld waren verdwenen, 
was er al een nieuwe wijk te ont-
dekken aan de rand van Uitgeest. 
Er werd gebouwd aan een heus 
olympisch dorp. Dinsdag was 
de dag van het afmaken van de 
hutten, aanslepen van nog meer 
hout en zorgen dat de hut stevig 
genoeg is om er donderdag in te 
kunnen slapen. Toen de meeste 
hutten klaar waren had de Uit-
geester brandweer wat leuks in 
petto. Er werd een pompwagen 
neergezet en in teams van vijf 
kinderen werden er met brand-

weerspuiten grote ballen heen 
en weer gespoten.  
Woensdag was de dag van het 
uitje. Op de ijsbaan werden ver-
schillende grote opblaasattrac-
ties neergezet, waar met wa-
ter, zeep en ballen, verschillen-
de spellen werden gedaan. Ie-
dereen vermaakte zich prima, 
en toen aan het einde van de 
dag de patat kon worden opge-
haald was wel duidelijk, de kin-
deren waren erg moe, maar ook 
heel blij. 
Donderdagmorgen ging ieder-
een naar het veld. Het begon 
goed, maar toen na een uurtje 
timmeren de hemel naar bene-
den viel en er bliksem en onweer 
over Uitgeest heentrok, kon de 
leiding niet anders dan iedereen 
naar huis sturen. Later moch-
ten de kinderen weer terugko-
men en de playbackshow kon 
worden voorbereid. Om acht uur 
kwam er een groepje hardlopers 
bestaande uit trainer Dick Korte-
kaas, burgemeester Mieke Bal-
tus, Hans Weeren, Peter Hees-
been (leiding) en Mike Schrö-
der (leiding) met het Olympische 

vuur en geëscorteerd door mo-
torpolitie en politieauto naar het 
huttenweekterrein. Daar ont-
stak de trainer het olympische 
vuur en kon de playbackshow 
beginnen. Na diverse fantasti-
sche optredens, waarbij regel-
matig de polonaise over het veld 
rondging, werden de verschil-
lende prijzen uitgereikt. Het was 
tijd om te gaan slapen, waar-
bij overlopen absoluut verboden 
was. Het bleef nog lang rumoe-
rig op het veld. En toen de kin-
deren werden wakkergemaakt 
vrijdagmorgen 7.00 uur, kwa-
men de eerste ouders het veld 
op om hun kinderen op te halen. 
Iedereen kreeg nog een brood-
je, en toen was het opruimen en 
naar huis, waar de meeste kin-
deren toch nog maar even naar 
bed gingen. 
De organisatie was na afloop te-
vreden. Een vrijwilliger: “Wij van 
de huttenweek zijn blij dat dank-
zij hulp van iedereen in Uitgeest 
dit evenement mogelijk is ge-
maakt. Zonder de inzet van zo-
veel hulp ouders en sponsoren 
kunnen wij dit niet organiseren.” 

Mill House report
Uitgeest - Dinsdag 12 augus-
tus is het weer chill- and film-
time in Mill House. De film be-
gint om 15.30 uur en is bedoeld 
voor tieners van 11 tot en met 
16 jaar. Vrijdag 15 augustus is 
er Mill Lounge Café van 15.00 
– 17.30 uur voor tieners van 11 
tot en met 16 jaar. Zaterdag 16 
augustus is er Disco Flitzz met 
een gratis frisdrankje vanwege 
de opening van het nieuwe sei-
zoen.  De disco wordt gehouden 
van 19.30 – 23.00 uur voor tie-
ners van 11 tot en met 16 jaar. 
Vrijdag 22 augustus wordt een 
film gedraaid van 20.00 – 22.30 
uur voor tieners vanaf 11 jaar. 
De toegang van alle activiteiten 
is gratis. Mill House is te vinden 
aan de Molenwerf 6 in Uitgeest.  
Bel of mail voor meer informa-
tie met jongerenwerker Daniël-
le van de Brug: 0613421719 of 
jongerenwerk@jonguitgeest.nl.

Lezing WO II
Regio - Op zondag 17 augus-
tus is er in het luchtoorlogmu-
seum Fort Veldhuis, gelegen aan 
de Genieweg 1, op de grens van 
Heemskerk en Assendelft, een 
lezing over aanvallen op Duitse 
konvooien voor de kust bij Den 
Helder. De lezing wordt gegeven 
door Hans Nauta. die deskundig 
is betreffende de luchtoorlog bo-
ven Noord-Holland.
De lezing begint om 14.00 uur 
in de presentatieruimte van het 
museum. 
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Cal-toernooi op kunststof
Castricum - Ter afsluiting van de 
feestweek organiseert FC Castri-
cum het jaarlijkse Cal-toernooi. 
Hieraan doen traditiegetrouw de 
seniorenselecties mee van Vites-
se 22, vv Limmen, Meervogels 31 
en FC Castricum. Komende vrij-
dag 15 augustus en zondag 17 
augustus treffen de teams elkaar 
op sportpark Noordend. De edi-
tie van 2008 zal een speciale zijn, 
omdat voor het eerst wedstrijden 
op kunstgras worden gespeeld.
Het belooft overigens een span-
nend toernooi te worden, want 
niet alleen FC Castricum tim-
mert aan de weg. vv Limmen, de 
winnaar van vorig jaar, kan voor 
de derde maal in successie het 
toernooi winnen en mag dan de 
beker definitief een plekje ge-
ven op sportpark Dampegheest. 
De ploeg van trainer Sem Wok-
ke, vorig seizoen kampioen van 
de 4e klasse, is daarom gebrand 
op een nieuwe overwinning. FC 
Castricum heeft al laten weten 
daar graag een (sportief) stok-
je voor te willen steken. Meer-
vogels 31 mag ook niet worden 
onderschat. In 3 jaar tijd pro-
moveerden de Akersloters van 
de 6e klasse naar de 4e klasse. 
Meervogels 31 is daarmee terug 
op niveau en zal komend week-

end de geelzwarte kleuren met 
hand en tand verdedigen. Vites-
se 22 nam na vele jaren afscheid 
van succestrainer Dik-Jan En-
te. Onder zijn leiding ontwikkel-
de Vitesse zich van een 3e klas-
ser tot een toonaangevende club 
in de 2e klasse. De nieuwe trai-
ner, Heemskerker Ron van Aan-
holt - van 2003 tot 2005 hoofd-
trainer van FC Castricum - heeft 
de beschikking over opnieuw 
een sterke selectie. Met spelers 
als Robin Bakker, Tanno van den 
Berghe en Lennert Beentjes be-
schikken de Puikman bewoners 
over een voorhoede waar heel 
wat clubs jaloers op zijn. Vites-
se 22 verwacht veel van het ko-
mend seizoen en is favoriet voor 
de cup. Burgemeester Emmens-
Knol zal op zondag na afloop van 
de wedstrijden de prijsuitreiking 
verzorgen.

Vrijdag 15 augustus, aanvang 
19.15 uur: Wedstrijd A: Meervo-
gels 31 – FC Castricum 1. Wed-
strijd B: Limmen 1 – Vitesse 22 1
Wedstrijd C: Meervogels 31 2 
– FC Castricum 2. Wedstrijd D: 
Limmen 2 – Vitesse 22 2. Zondag 
17 augustus worden de wedstrij-
den om 11.45 uur en 13.00 uur 
gespeeld. 

Perfecte opening van 
kunstgrasveld bij FCC
Castricum - Onder grote be-
langstelling en ideale weers-
omstandigheden heeft FC Cas-
tricum op zaterdag 9 augustus 
haar kunstgrasveld feestelijk ge-
opend.
Na het welkomstwoord van voor-
zitter Martin Vaalburg mocht 
burgemeester Emmens met de 
pupillen Sanne uit den Boogaard 
en Bram Kornblum de openings-
handeling verrichten door op de 
penaltystip met gas gevulde bal-
lonnen uit twee kleine doeltjes te 
laten opstijgen.
Daarop feliciteerde de eerste 
burger in haar speech de voet-
balvereniging van harte met de-
ze aanwinst en constateerde 
dat de club hiermee weer een 
sprong vooruit had gemaakt. 
Ook benadrukte zij de belang-

rijke rol van Peter van Splunter, 
voormalig voorzitter van FC Cas-
tricum, in de totstandkoming van 
dit veld.
Het was vervolgens Van Splun-
ter zelf, die uitgerekend het eer-
ste doelpunt maakte op de altijd 
groene mat in de openingswed-
strijd tussen het ‘Veilingteam’ en 
vijfde seniorenteam van de ver-
eniging. Daarna kon het publiek 
nog genieten van een junioren-
partij tussen AZ en FCC en een 
wedstrijd van de zaterdaghoofd-
macht tegen Edo uit Haarlem. 
Rondom het voetballen werden 
de toeschouwers op het splin-
ternieuwe terras vermaakt door 
zanger Arnold Stone, die zeer 
toepasselijk een aantal keren het 
lied ‘Green green grass of home’ 
over sportpark Noord-End liet 

schallen. Ondertussen werd de 
jeugd getrakteerd op zelfge-
maakte popcorn en kon er wor-
den meegedaan aan een kleur-
wedstrijd.
Aan het einde van de middag 
had Martin Vaalburg nog een 
verrassing in petto voor Peter 
van Splunter. De voorzitter bood 
hem een straatnaambordje met 
het opschrift ‘Peter van Splun-
terplein’ en voegde daaraan toe 
dat het terras tussen het nieuwe 
veld en de kantine voortaan zo 
gaat heten.
Al met al een geslaagde ope-
ning, die veel goeds beloofde 
voor de overige festiviteiten, die 
in het kader van het kunstgras-
veld gedurende een volle week 
door de Castricumse fusieclub 
worden georganiseerd. 

De burgemeester verricht de openingshandeling voor het kunstgras-
veld van FC Castricum. (Foto Ronald Snijders).

De trotse jeugdkampioenen van Tennisclub Bakkum kunnen terugzien 
op een sportieve en feestelijke week. 

Drie titels voor Danae Brouwer
Veelbelovend tennistalent 
bij tennisverening Bakkum
Bakkum - Tijdens de vorige 
week gehouden jeugdweek van 
Tennisclub Bakkum was de strijd 
om het clubkampioenschap het 
belangrijkste onderdeel. De 106 
jonge deelnemers werkten bij el-
kaar 229 partijen af. Door de he-
vige regenval in het midden van 
de week werd voor een deel van 
de wedstrijden uitgeweken naar 
de binnenbanen van Berg en 
Bal. Helaas moesten ook de ver-
liezerronden worden geschrapt. 
Deze jeugdclubkampioenschap-
pen kenmerkten zich door uit-
stekend tennis in alle leeftijds-
klassen. Danae Brouwer span-
de de kroon door beslag te leg-
gen op drie titels. Ze werd kam-
pioen in de categorie meisjesen-
kel t/m 10 jaar. Samen met Am-
ber Sophie Wuring herhaalde ze 
deze prestatie in het meisjes-

dubbel t/m 10 jaar en met Bart 
Schijen in het gemengd dubbel 
t/m 12 jaar.
Enkele jeugdige deelnemers wis-
ten beslag te leggen op twee ti-
tels. In de oudste leeftijdscate-
gorie won Xander den Duijn de 
finale van Caspar Bongers en 
samen met Laura Meijer claim-
de hij de eerste prijs in het ge-
mengd dubbel. Laura Meijer leg-
de ook beslag op de titel bij de 
meisjes t/m 16 jaar. Bij de meis-
jes t/m 14 jaar was het Lara 
Veldt, die twee dubbeltitels won: 
het meisjesdubbel met Shelly 
Brouwer en het gemengd dub-
bel met Perry Ducro. Yuna Zeet 
werd eerste bij de meisjes t/m 12 
jaar en won samen met Meins-
ke Haak de titel in het meisjes-
dubbel. Bart Schijen werd sa-
men met zijn tweelingbroer Stan 

Lastig gedrag in sport
Castricum - In het najaar wordt 
een cursus ‘Omgaan met onge-
wenst en opvallend gedrag van 
kinderen in de sport‘ georgani-
seerd voor trainers en begelei-
ders verbonden aan sportorga-
nisaties in Castricum, Bakkum, 
Akersloot en Limmen. De cursus 
sluit aan bij de praktijk van deze 
trainers en begeleiders actief in 

diverse takken van sport.
De cursus wordt gegeven door 
Jan Mienes en vindt plaats op 
de dinsdagen 23 en 30 septem-
ber en 7 en 14 oktober van 20.00 
tot 22.00 uur in Geesterhage. Er 
zijn aan deze cursus geen kosten 
verbonden. Informatie en aan-
melding: Stichting Welzijn Cas-
tricumtel.: 0251 656562. 

Meesterslag 
voor Van Riet
Castricum - Met twee overtui-
gende zeges in de stromende re-
gen heeft Pim verder afstand ge-
nomen van de concurrentie in de 
race naar de Dunlop SportMaxx 
Clio Cup 2008. De Castricummer 
was op het kletsnatte asfalt niet 
te stuiten en liet er geen twij-
fel over bestaan wie er de bes-
te was op het Belgische circuit in 
Zolder. 
“Mijn auto was echt perfect in 
balans en ik kon ermee doen 
wat ik wilde. Voor me hadden ze 
de grootste moeite op de baan te 
blijven waardoor ik er makkelijk 
langs kon komen. Een tweede 
plaats zou ook al mooi zijn ge-
weest omdat voor mij alleen de 
punten voor het kampioenschap 
tellen. Ik kreeg de leiding ge-
woon in de schoot geworpen.” 

Aldus Van Riet, die een zeldzaam 
oppermachtig weekend mee-
maakte, dat zijn puntenvoor-
sprong tot dertien deed uitgroei-
en.

kampioen bij de jongens t/m 12 
jaar en sleepte zijn tweede titel in 
de wacht bij het gemengd dub-
bel, samen met Danae Brouwer.  
Ook Amber Sophie Wuring kon 
zich twee keer kampioen noe-
men: in het meisjesdubbel t/m 
10 jaar en in het gemengddub-
bel t/m 10 jaar. 
In het jongensdubbel t/m 10 jaar 
was de eerste prijs voor David 
Luijckx en Bart Verplanke. David 
won ook het onderdeel jongen-
senkel t/m 8 jaar en Bart pres-
teerde hetzelfde bij de jongens t/
m 10 jaar.
De bereidwilligheid van de ou-
dere jeugd om bij de wedstrij-
den van de allerjongsten te hel-
pen met tellen, is een groot com-
pliment waard.
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Cultuur en natuur op forten 
van Stelling van Amsterdam
Regio - Tijdens de Stelling-
maand van 30 augustus tot en 
met 28 september, openen de 
forten van de Stelling van Am-
sterdam hun deuren voor het 
publiek. Een unieke kans, want 
veel van deze monumenten zijn 
de rest van het jaar gesloten. 
Dit jaar opent de Stellingmaand 
met een theatraal evenement op 
Fort bij Spijkerboor, waar bezoe-
kers al wandelend in en rond-
om het fort getrakteerd worden 
op zang, dans en spel. Regisseu-
se Annemieke Delis en choreo-
grafe Wies Bloemen lieten zich 
inspireren door het roerige ver-
leden van het fort. Acteurs van 
het MUZtheater uit Zaandam en 
dansers van Danstheater AYA uit 
Amsterdam werken samen aan 

dit multidisciplinaire project. 
De hele maand september staat 
in het teken van cultuur: van 
kunstexposities en theater tot 
video, muziek en tal van ande-
re activiteiten voor jong en oud. 
Op het programma staan onder 
andere jeugdtheater, lichtkunst, 
openluchtbioscoop op forteiland 
Pampus, muziekworkshops, ten-
toonstellingen, rondleidingen, 
demonstraties en een work-
shop innerlijk leiderschap. Een 
uitgebreid programma is te vin-
den op de portal van de Stelling 
van Amsterdam www.stellingva-
namsterdam.nl. Het programma 
is onder andere te verkrijgen bij 
de VVV. 
De Stelling van Amsterdam is 
een 135 kilometer lange verde-

digingslinie die bestaat uit een 
ring van dijken, sluizen en 44 
forten en batterijen. Tijdens de 
Stellingmaand zijn ten minste 26 
forten open voor het publiek. De 
Stelling van Amsterdam ligt op 
een afstand van 15 tot 20 kilo-
meter van het centrum van Am-
sterdam en is aangelegd tussen 
1880 en 1914. Het leger, de re-
gering en het koningshuis zou-
den zich binnen deze ring kun-
nen terugtrekken bij een aan-
val op Nederland. De Stelling is 
als monument beschermd door 
de Provincie Noord-Holland en 
het Rijk. Sinds 1995 draagt de 
Stelling de titel Nationaal Land-
schap. Bovendien staat ze sinds 
1996 op de Werelderfgoedlijst 
van de UNESCO. 

Zomer op het Plein 
met Kasper en de Nits
Regio - Zomer op het Plein 2008 
nadert zijn einde. Het één na 
laatste optreden van dit zomer-
seizoen is voor zanger/cabare-
tier Kasper van Kooten. Op zater-
dag 16 augustus brengt hij van-
af 20.30 uur samen met zijn vas-
te band liedjes uit verschillende 
cabaretprogramma’s. 
De laatste zondagmiddag is ge-
reserveerd voor de Amsterdam-
se popgroep De Nits. In het voor-
programma staat singer/song-
writer Leine. 
De Nits, opgericht in 1974, was 
vooral in de jaren 80 zeer popu-
lair met hits als Nescio, In The 
Dutch Mountains en J.O.S. Days. 
En nog steeds staat de groep ga-
rant voor prachtige, met veel ge-

voel voor detail en groot spelple-
zier uitgevoerde songs. De Nits 
bestaat uit Henk Hofstede (gi-
taar, toetsinstrumenten, zang), 
Rob Kloet (drums, zang) en  Ro-
bert Jan Stips (toetsinstrumen-
ten, zang). 
In het voorprogramma staat sin-
ger/songwriter Leine. Als helft 
van het duo Kirke (Winnaar Gro-
te Prijs van Nederland 1997 in de 
categorie singer/songwriter) was 
Leine al jaren met muziek bezig. 
Ze begeleidde de nummers op 
saxofoon en accordeon. In haar 
zwoele gitaarnummers klinkt de 
grote invloed van jazz en bossa 
nova uit haar jeugd door. 
Aanvang 14.30 uur op het Cana-
daplein. 

Afwisselend en na- 
tuurlijk bewegen
Castricum - Op een ontspan-
nen, niet belastende en afwis-
selende manier bewegen en dat 
het liefst buiten? De natuurlijke 
coach laat zich inspireren door 
oosterse bewegingsvormen als 
Tai chi en qi-gong en yoga. Door 
verschillende houdingen die men 
bij deze vorm van bewegen aan-
neemt gebruikt men alle delen 
van het lichaam. Op dinsdag en 

zaterdagochtend van 9.00 uur tot 
10.30 uur en op woensdagavond 
van 19.00 tot 20.30 uur in de dui-
nen van Castricum. De lessen 
van 1½ uur kosten  9,00 euro.
Men kan ook vrijblijvend een 
proefles volgen. Op de dinsdag 
wordt tevens op een niet presta-
tie gerichte wijze aandacht be-
steed aan het hardlopen. Spor-
tieve ervaring is niet vereist. Ie-
dereen kan meedoen. 
Informatie bij Judith Bosman-
Draai 072-5051147 www.dena-
tuurlijkecoach.nl.

Cursus ‘In de 
put, uit de put’
Castricum - Iedereen voelt zich 
wel eens somber. Bijvoorbeeld 
als er iets onplezierigs gebeurt, 
zoals conflicten met anderen, te-
genslag, of ziekte. Soms blijft die 
somberheid bestaan, alles lijkt 
kleurloos en men heeft nergens 
plezier in. Deze klachten kun-
nen wijzen op depressiviteit. An-
dere klachten kunnen zijn: moe 
zijn, slecht slapen, slecht kunnen 
concentreren en negatieve ge-
dachten hebben. In de cursus ‘In 
de put uit de put’ leren de deel-
nemers hoe zij zelf met prakti-
sche handvatten weer grip kun-
nen krijgen op deze klachten.
De cursus start 28 augustus en 
bestaat uit 12 wekelijkse bijeen-
komsten op donderdagmiddag 
van 14.00 – 16.00 uur. De cursus 
wordt gehouden bij GGZ Dijk en 
Duin op de locatie aan de Zee-
straat 43 in Beverwijk. Men kan 
zich rechtstreeks, zonder ver-
wijzing, aanmelden bij mevrouw 
C. Koonstra, afdeling Volwasse-
nen van GGZ Dijk en Duin. Voor 
meer informatie kan men bellen 
met mevrouw M. de Vries of C. 
Koornstra tel. 0251 -276400.

Voor show met Daphne Deckers

Endemol zoekt publiek
IJmond - Endemol zoekt voor 
een nieuw televisieprogramma 
enthousiast publiek dat aanwe-
zig wil zijn bij de opnames van 
een (mode)show gepresenteerd 
door Daphne Deckers. Aan de 
ene kant komt het publiek in 
beeld, en aan de andere kant kan 
men zien hoe zo’n opnamedag in 
zijn werk gaat. Daphne Dekkers 
zal aanwezig zijn om de finale te 
presenteren, zo nu en dan lopen 
er ook wat andere BN’ers rond. 
Wie het leuk vindt om een opna-
me bij te wonen en als publiek te 
fungeren, is welkom. 

Op één dag worden twee afle-
veringen gemaakt. Men kan dus 
ook twee opnames bijwonen, 
maar dat is niet verplicht. Het 
publiek mag gratis naar binnen. 
Reserveren is niet noodzakelijk. 
Opnamedagen zijn: donderdag 
28 augustus: 11.00 - 14.00 uur 
en 15.00 - 18.00 uur. Vrijdag 19 
september: 11.00 - 14.00 uur en 
15.00 - 18.00 uur. Vrijdag 10 ok-
tober: 1.00 - 14.00 uur en 15.00 
tot 18.00 uur. De opnamen vin-
den plaats in Claus Event Center 
aan de Kruisweg 1405, in Hoofd-
dorp.

Vrijwilligers gezocht 
voor taak in de natuur
Castricum - Leerlingen van het 
voortgezet onderwijs kunnen 
binnenkort voor hun maatschap-
pelijke stage kiezen voor werken 
in natuur en landschap. Om dat 
mogelijk te maken start Land-
schap Noord-Holland in het na-
jaar van 2008 met het aanbieden 
van stages voor geïnteresseerde 
jongeren. 
De begeleiding gebeurt deels 
door vrijwilligers. Daarom is 
Landschap Noord-Holland in 
de hele provincie op zoek naar 
mensen die jongeren enthousi-
ast voor de natuur willen maken.
 
Landschap Noord-Holland biedt 
de leerlingen een inspirerende 
en uitdagende klus op bijzon-
dere plekken. De leerlingen zul-
len deze stage als een bijzonde-
re tijd ervaren. 
Van de vrijwillige mentoren 
wordt verwacht dat zij de leer-
lingen begeleiden bij hun maat-
schappelijke stage. Ervaring met 
natuur- en landschapsbeheer 
is een pré maar niet noodzake-

lijk. Voordat de nieuwe vrijwillige 
mentoren aan de slag gaan met 
leerlingen, krijgen zij een oplei-
ding, maar ook daarna worden 
ze ondersteund door de mede-
werkers van Landschap Noord-
Holland. 
Van de vrijwilligers wordt ver-
wacht dat ze scholen bezoeken 
om de leerlingen voor te berei-
den, de praktische zaken voor 
het veldwerk regelen zoals het 
vervoer van gereedschap en de 
groepjes jongeren begeleiden 
tijdens het veldwerk. 

Landschap Noord-Holland zorgt 
voor opleiding op maat, werk-
kleding, veiligheidslaarzen en 
een passende onkostenvergoe-
ding. Het leukste van deze vrij-
willigersbaan is het werken op 
de mooiste plekken van Noord-
Holland en natuurlijk de inspire-
rende contacten met jongeren. 
Wie meer informatie wenst of 
zich aan wil melden, belt met Re-
né Faber of Lidy Zeinstra, 0251-
362736.

BumrushRadio
Castricum - BumrushRadio, de 
wekelijkse HipHop radioshow 
op Castricum105, verzorgt de-
ze week een ‘Zaan-special’. Zon-
dag 17 augustus tussen 20.00 
en 23.00 uur staat de Zaanstad 
centraal in de show. In deze ex-
tra lange uitzending van een uur 
zijn verschillende zaanse mc’s in 
de studio te vinden om er weer 
een legendarische editie van te 
maken. 
Zaandam en omstreken heeft al-
tijd al een zeer actieve HipHop 
scene gehad en dit is nog steeds 
het geval. De Zaanse dj/produ-
cer Dokuso zal ook aanwezig zijn 
in de studio.
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Probleem discreet opgelost
Ongedierte is uitdaging 
voor Jaap Zandvliet 
IJmond - Ongedierte in woning 
of bedrijfspand, je zult er maar 
last van hebben. In het belang 
van de bewoner, maar zeker ook 
in het belang van de omgeving, 
dient ongedierte altijd zo snel 
mogelijk te worden bestreden. 
Daarom is het goed om te we-
ten dat Jaap Zandvliet deskun-
dig, snel en discreet zorg draagt 
voor de bestrijding van onge-
dierte. Daarbij wordt gewerkt 
volgens de Europese wetgeving 
en op basis van het Examen- en 
Certificeringsinstituut Plaagdier-
preventie (EVM), zodat men er 
verzekerd van kan zijn dat al-
les op correcte wijze gebeurt. 
Bovendien wordt een probleem 
met ongedierte door Jaap Zand-
vliet middels periodieke inspec-
ties vaak in een vroeg stadium 
gesignaleerd, zodat er tijdig ac-
tie kan worden ondernomen en 
de situatie niet kan uitgroeien tot 
een oncontroleerbare plaag.
Wie belt voor het laten verwijde-
ren van een wespennest kan er 
in de meeste gevallen op reke-
nen dat de klus (ook op zondag!) 
nog dezelfde dag wordt ge-
klaard. Voor alle andere vormen 
van ongediertebestrijding kan 
men van maandag tot en met za-
terdag bellen. Te denken valt aan 
de bestrijding van vliegen, mui-
zen, ratten, vlooien, kakkerlak-
ken, zilvervisjes, ovenvisjes, pa-
piervisjes, mieren, houtworm of 
houtaantastbare schimmels. Ook 
het weren van spinnen behoort 
tot de mogelijkheden. Er wordt 
gewerkt op basis van een een-

malige opdracht of een abonne-
mentsvorm, waarbij geldt dat in 
onderling overleg diverse varian-
ten mogelijk zijn. De kracht van 
het bedrijf schuilt onder meer in 
de flexibele werkwijze, waarbij 
voor elke klant een oplossing op 
maat wordt geleverd.
Bovendien staat discretie hoog 
in het vaandel. Om die reden 
staat op de bedrijfsauto ook niet 
te lezen dat het gaat om onge-
diertebestrijding. 
Voor projecten binnen 15 kilo-
meter vanuit Heemskerk wor-
den geen voorrijkosten in reke-
ning gebracht. Wie de ongedier-
tebestrijding liever zelf aanpakt, 
dient daarbij wel gebruik te ma-
ken van de juiste bestrijdings-
middelen. 
Ook in dat geval is Jaap Zand-
vliet partner, want in de web-
shop op www.jaapzandvliet.
nl wordt een groot aantal pro-
ducten aangeboden, allen voor-
zien van een duidelijke toelich-
ting. Liever persoonlijk contact? 
In dat geval kan men bellen en 
telefonisch de bestelling door-
geven. Overigens is Jaap Zand-
vliet ook partner voor regelmatig 
tuinonderhoud. Neem eens con-
tact op en informeer naar de mo-
gelijkheden!

Ongediertebestrijding en Tuin-
onderhoud Jaap Zandvliet, 
Frankrijklaan 45 te Heemskerk. 
Telefoon: 0251 242233 (b.g.g. 06 
12756257). Of kijk op www.jaap-
zandvliet.nl voor meer informa-
tie.

Feest vieren in vernieuwde 
zaal van café De Lantaarn
Limmen - De feestzaal van ca-
fé De Lantaarn is verbouwd 
en helemaal opgeknapt. Hier-
door heeft Limmen er een fraaie 
feestzaal bij waar 40 tot en met 
100 personen samen een mooie 
avond kunnen beleven. 
Op de Dusseldorpweg 56 heerst 
in het café een gezellige drukte. 
Ondertussen worden achter de 
schermen de voorbereidingen 
getroffen voor een feestavond. 
Gastheer Hans van Ammers ver-
telt: “Wie een feestje bij ons wil 
vieren kan kiezen uit verschillen-
de mogelijkheden. Ons team kan 
een compleet feest verzorgen in-

clusief een goed verzorgd buf-
fet. En daarbij zijn veel varianten 
mogelijk. Ook is het nog steeds 
mogelijk een bruiloft, receptie of 
jubileum te vieren met koffie en 
gebak, een onbeperkte hoeveel-
heid drankjes, allerlei feestelijke 
hapjes en koffie en luxe belegde 
broodjes toe.” 
In De Lantaarn worden zowel in 
de vernieuwde zaal als in het ca-
fé vergaderingen en presenta-
ties gehouden. Wie meer wil we-
ten kan langsgaan of bellen, tel.: 
072-5051313. Kijk ook eens op 
de website www.lantaarnlim-
men.nl. 

Burgerlijke Stand
Geboren
Wonende te Castricum
02-08-2008: Janne Fieke, doch-
ter van H. Schekkerman en I.H.M. 
Tulp, geboren te Alkmaar.
06-08-2008: Roos, dochter van 
R.J.M. Baltus en S. Windt, gebo-
ren te Castricum.
Wonende te Limmen
01-08-2008: Petrus Johannes 
Adrianus, zoon van P.J.S. Mors 
en M.C.M. Kramer, geboren te 
Beverwijk.
06-08-2008: Kim Maria, dochter 
van P.C.L. de Wit en L.T. de Wildt, 
geboren te Limmen.
06-08-2008: Noud Yannick, zoon 
van C.J.P. van Saase en M. Admi-
raal, geboren te Limmen
Wonende te Bakkum:
03-08-2008: Paul Ortwin, zoon 
van T.P. van Koll en A. Da Gama 
Queiroz, geboren te Amsterdam

Aangifte huwelijken en part-
nErschapsregistraties
01-08-2008: Hof, Mattheus M. 
en van Leeuwen, Ester, beiden 
wonende te Castricum.
05-08-2008: Buitenhuis, Jasper 
en Wassenaar, Hanneke, beiden 
wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties
01-08-2008: Sprenkeling, Pascal 
P.J. en Kaandorp, Daphne, bei-
den wonende te Castricum.
01-08-2008: van Zijtveld, Erwin 
en van der Lit, Sandra, beiden 
wonende te Castricum.
05-08-2008: Zoutman, Albert en 
Nagelhout, Maria J.C.C., beiden 
wonende te Akersloot.
06-08-2008: Beerse, John F. en 
Lute, Cindy C.M., beiden wonen-
de Castricum.

Overleden
Wonende te Limmen
28-07-2008: Vessies, Jacobus, 
oud 81 jaar, overleden te ’s-Gra-
venhage, gehuwd geweest met 
C.W. Laan.
04-08-2008: Ahling, Maria G.E., 
oud 79 jaar, overleden te Lim-
men.
Wonende te Bakkum
05-08-2008: van de Manakker, 
Huberdina A. H., oud 61 jaar, ge-
huwd met H.W. Brandse, overle-
den te Bakkum.
Wonende te Castricum:
01-08-2008: Schermer, Johan-
nes F.M., oud 80 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
A.C.M. Leijser. 
05-08-2008 
Schermer, Theodorus W., oud 91 
jaar, gehuwd geweest met L.C. 
van Antwerpen, overleden te 
Castricum. 

Kunst en Koningsduin 2008:
Duinen decor voor kunst 
Bakkum - In het Noordhol-
lands Duinreservaat wordt zon-
dag 24 augustus de derde editie 
gehouden van het culturele eve-
nement Kunst en Koningsduin. 
Kunstenaars die in deze omge-
ving hun inspiratie vinden, pre-
senteren langs een wandelrou-
te in het duingebied verschillen-
de kunstvormen, waaronder po-
ezie, literatuur, muziek, theater, 
dans en een grote verscheiden-
heid aan beeldende kunst. De 
toegang is gratis. 

Kunst en Koningsduin, een initia-
tief van PWN Waterleidingbedrijf 
Noord-Holland, Kunstenaars-
centrum Bergen en de Eerste 
Bergensche Boekhandel, is op-
gezet om mensen op een ande-
re manier kennis te laten maken 
met de duinen. Er is een wan-
delroute uitgezet waarbij bezoe-
kers niet alleen kunnen genie-
ten van de natuur in het duinge-
bied, maar ook kunnen ervaren 
dat kunst en natuur met elkaar 
verbonden zijn. Dat deze opzet 
- wandel en beleef nóg meer - 
aanslaat, blijkt uit het gegeven 
dat de voorgaande edities van 
het tweejaarlijkse evenement 
1500 bezoekers trokken.

Ook dit jaar zijn kunstenaars van 
naam en faam weer bereid hun 
medewerking te verlenen aan 
het evenement. Deelnemende 
kunstenaars dit jaar zijn: Jabik 
Veenbaas, Elly de Waard (dich-

ters), Mensje van Keulen, Koos 
Meinderts (schrijvers) Leine, Ge-
sina Liedmeier, Bas Buissink, 
Fokko Mellema en de BOM (Bo-
ze Oude Mannen)-band (mu-
ziek), Bodies Anonymous (dans), 
Keetmeester Wim van Bokhorst 
(jeugdtheater), en Marit Dik, 
Helma Kuyper, Andreas Hetfeld, 
Linda Anneveld, Arjen Zwart en 
Willy Looyen (beeldende kunst). 

Kunst en Koningsduin wordt ge-
houden in het Noordhollands 
Duinreservaat bij Bakkum, op de 
grens van de gemeenten Cas-
tricum en Egmond. De wande-
ling begint bij de parkeerplaats 
Noorderstraat, aan de Heere-
weg in Castricum. Daar is ook 
een boekje verkrijgbaar met in-
formatie over de deelnemen-
de kunstenaars en het duinge-
bied. De kunstenaars geven van 
11.00 tot 17.00 uur doorlopend 
optredens langs de wandelrou-
te. Rond 17.30 uur wordt het eve-
nement afgesloten met een op-
treden van de BOM-band op het 
speelveld bij de entree. 

Meer informatie is te vinden op 
internet: www.kunstenkonings-
duin.nl Het informatieboekje 
over Kunst en Koningsduin is in 
de voorverkoop verkrijgbaar bij 
het Kunstenaarscentrum Bergen 
en de Eerste Bergensche Boek-
handel, respectievelijk te vinden 
aan Plein 7 en de Oude Prinsweg 
11 in Bergen. 

Zonnebloem 
verkoopt loten
Castricum - Op zaterdag 16 au-
gustus verkoort De Zonnebloem 
afdeling Castricum-Bakkum van 
10.00 tot 16.00 loten in winkel-
centrum Geesterduin. Men kan-
mooie geldprijzen winnen in de-
ze loterij.
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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.

Afscheid 
ex-wethouders
De twee ex-wethouders Ineke 
Edzes-Altena en Henk Eilert ne-
men op dinsdag 26 augustus van 
19.30 tot 21.00 uur in de hal van 
het gemeentehuis afscheid van 
raads- en commissieleden, rela-
ties en inwoners van Uitgeest. 
Iedereen is daarbij van harte wel-
kom.

Nieuwe motor-
maaier
Na ruim zeven jaar was de motor-
maaier van de gemeentelijke bui-
tendienst hard aan vervanging 
toe. Vorige week donderdag werd 
op de gemeentewerf een nieuwe 
grasmaaier opgeleverd.
De nieuwe maaier, van Engelse 
makelij, zal minder tijd vragen 
aan onderhoud. Een ander groot 
voordeel is, dat hij is uitgerust 
met een rolbeugel en daarmee 
een stuk veiliger dan het vorige 
apparaat. In het maaiseizoen is 
de buitendienst een week van de 
maand bezig met het kort hou-
den van de openbare gazons.

Fietspad langs 
Tolweg open
Tijdens de asfaltering van de 
Tolweg en de Kleis die vanaf 1 
september tot en met 7 novem-
ber gaat duren, blijft het fietspad 
toegankelijk voor (brom)fietsen. 
Waar nodig zal voor de veilig-
heid van de fietsers en bromfiet-
sers een tijdelijk hekwerk langs 
het pad worden aangebracht. De 
fietsverbinding tussen Uitgeest 
en Heemskerk/Beverwijk blijft 
dus tijdens de werkzaamheden 
normaal open.

Steun voor vrij-
willigers
De provincie Noord-Holland roept 
vrijwilligersorganisaties die actief 
zijn op de terreinen zorg of wel-
zijn op om vóór 1 september nog 
verzoeken in te dienen voor een 
provinciale subsidie. Er is nog 
geld beschikbaar in het budget 
dat bestemd is voor het werven 
en behouden van vrijwilligers. 
Per aanvraag is maximaal 1.500 
euro beschikbaar. Voor meer in-
formatie, zie de website http://
provincies.overheidsloket.over-
heid.nl/noordholland/ 

Gemeentelijke
basisadministratie
In de gemeentelijke basis
administratie persoonsge
gevens (de officiële bena
ming voor de Nederlandse 
bevolkingsadministratie, 
ook wel: GBA) zijn gege
vens opgenomen van ieder
een die binnen de gemeente 
Uitgeest woonachtig is.

Het gaat hierbij niet alleen om 
adresgegevens, maar bij voorbeeld 
ook gegevens over een huwelijk of 
partnerschap, nationaliteit, ouders 
of kinderen. Deze gegevens wor-
den veelal automatisch verstrekt 
aan vele overheidsinstellingen. Ze 
gaan ook naar enkele bijzondere 
maatschappelijke instellingen, zo-
als pensioenfondsen, als deze dat 
nodig hebben voor de uitvoering 
van hun wettelijke taken. Het mi-
nisterie van Binnenlandse Zaken 
bepaalt welke informatie uit de 
gemeentelijke basisadministratie 
aan deze instellingen kan worden 
verstrekt. Burgers kunnen de ver-
strekking van gegevens voor ge-
noemde doelen niet tegenhouden, 
omdat die verplicht is.

Geheimhouding
Het komt echter ook voor dat 
derden vragen om persoonsgege-
vens uit de gemeentelijke basis-
administratie. In dit geval kunnen 
burgers de verstrekking van hun 
gegevens voorkomen door om ge-
heimhouding te verzoeken. 
Derden zijn onder te verdelen in 

‘verplichte derden’ en ‘vrije der-
den’. Tot de eerste groep horen bij 
voorbeeld een curator of advocaat 
die een dagvaarding wil uitbren-
gen of de stichting Interkerkelijke 
Ledenadministratie. Bij de ‘vrije 
derden’ gaat het om niet-commer-
ciële instellingen zoals sport- en 
muziekverenigingen of particulie-
ren.
Inwoners van Uitgeest kunnen 
bij de gemeente schriftelijk ver-
zoeken om aan ‘derden’ geen ge-
gevens over hen te verstrekken 
uit de basisadministratie. De ge-
meente stuurt een bericht terug 
als zo’n verzoek is ontvangen en 
verwerkt.

Het is ook mogelijk om van de ge-
meente een overzicht te krijgen 
van instanties aan wie in het afge-
lopen jaar persoonsgegevens zijn 
verstrekt. Ook die aanvraag moet 
schriftelijk worden ingediend en 
voorzien zijn van een duidelijke 
legitimatie (kopie paspoort, ID-
kaart of rijbewijs). Binnen enkele 
weken wordt het overzicht thuis 
gestuurd. 
Het is van groot belang dat de in 
de basisadministratie opgenomen 
gegevens juist en actueel zijn. Bij 
twijfel kan men contact opnemen 
met de afdeling Burgerzaken van 
de gemeente, tel. (0251) 36 11 
61. Over rechten en plichten in 
het kader van de basisadministra-
tie is daar ook een speciale folder 
te krijgen.

GEBOREN
Joep Duin, zoon van M.A. Duin en M.P.M. Kruidenberg

HUWELIJKSAANGIFTE
M.A. Spillekom en S.E. de Vries

GEHUWD
R.R.A. Pick en S.H. Gieseke
M.H. de Regt en T.E. Wehnes
R.G.F. van Bree en P. Knikman

OVERLEDEN
Jacobus Johannes Heijne, 73 jaar

Burgerlijke Stand



OPENBARE
BEKENDMAKINGEN

De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt een openbare 
vergadering op maandag 18 augustus om 19.30 uur in de raadzaal 
van het gemeentehuis, Middelweg 28, Uitgeest. Op de agenda staan 
de behandeling van:
- een bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethou-

ders tot het verlenen van een bouwvergunning voor een erfafschei-
ding aan de Sluisbuurt;

- een bezwaarschrift tegen het besluit van burgemeester en wethou-
ders vergunning te verlenen voor het slopen van een woning met 
toebehoren aan de Tolweg.

Tot tien dagen voor de hoorzitting kunnen belanghebbenden nadere 
stukken indienen. Gedurende een week voor de hoorzitting liggen de 
bezwaarschriften en op de zaak betrekking hebbende stukken voor 
belanghebbenden ter inzage bij de secretaris van de commissie (ope-
ningstijden van het gemeentehuis: ma. tot vr. van 08.30 tot 12.00 uur, 
of na afspraak).

Wet milieuBeheer/Wet verontreiniging oppervlakteWa-
teren

De gemeente Uitgeest heeft een vergunning aangevraagd ingevolge 
de Wet milieubeheer voor het oprichten en in werking hebben van een 
gemeentewerf, gelegen aan de Molenwerf 25 en 27 te Uitgeest. De 
inrichting betreft een gemeentewerf, afvalbrengstation inclusief KGA-
depot en een brandweerkazerne. Gedeputeerde Staten van Noord-Hol-
land zijn van plan deze vergunning te verlenen.

u kunt de ontwerpvergunningen inzien

De ontwerpvergunningen en alle bijbehorende stukken kunnen van 15 
augustus tot 26 september 2008 worden ingezien bij het Hoogheem-
raadschap Hollands Noorderkwartier te Heerhugowaard en Edam of 
bij de secretarie op het gemeentehuis van Uitgeest, Middelweg 28, 
dagelijks van 09.00 tot 12.00 uur, of na telefonische afspraak (0251) 
36 11 74; (0251) 36 11 82.

Zienswijzen

Als u het met de ontwerpvergunning(en) niet eens bent, dan kunt u uw 
zienswijze hierover tot 26 september 2008 schriftelijk indienen bij Ge-
deputeerde Staten van Noord-Holland, Procedurekamer SHV, Postbus 
3007, 2001 DA Haarlem. In uw zienswijze moet u aangeven waarom 
u het niet eens bent met de ontwerpvergunning(en). U kunt er ook 
voor kiezen uw zienswijze mondeling te geven. Een verzoek voor een 
gesprek moet voor 19 september 2008 zijn gedaan. U kunt hiervoor 
contact opnemen met mevrouw J. Bakker (0800-9986734). Voor in-

formatie over de vergunning kunt u contact opnemen met de heer W. 
Wissink (0299-663000).

verdere procedure

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland en het Hoogheemraadschap 
Hollands Noorderkwartier zullen binnen zes maanden na binnenkomst 
van de vergunningaanvragen definitieve besluiten nemen. Hierbij zul-
len zij rekening houden met de eventueel ingekomen zienswijzen. 
Worden geen zienswijzen ontvangen, dan zullen zij binnen vier weken 
na de terinzagelegging definitieve besluiten nemen.
Tegen de definitieve besluiten kan door belanghebbenden beroep wor-
den ingesteld bij de Raad van State. Voorwaarde is dan wel dat de 
belanghebbende tijdens de terinzagelegging zijn/haar zienswijze naar 
voren heeft gebracht. Heeft hij/zij dit niet gedaan, dan moet worden 
aangetoond dat dit hem/haar in redelijkheid niet te verwijten valt.

ontvangen BouWaanvragen

BL 2008-060 Lepelaarstraat 13 Uitbreiden woning
BL 2008-078 De Sluiswachter 23 Uitbreiden woning
BR 2008-080 Kastanjestraat 1 Uitbreiden woning

ontvangen monumentenaanvraag

MA 2008-003 Middelweg 113 Verplaatsen entree

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden ver-
leend.

aFgegeven BouWvergunningen
verzenddatum

12-08-2008 Kleis 39 Vernieuwen berging
12-08-2008 De Bakker 8 Plaatsen dakkapel
12-08-2008 Koperwiekstraat 42 Oprichten schuur
12-08-2008 Haverkamplaan 41 Plaatsen tuinhuis
12-08-2008 Middelweg 109 Oprichten carport

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven of geweigerde vergunningen of voorgenomen 
vrijstellingen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Een be-
zwaarschrift dient binnen zes weken met ingang van de dag na be-
kendmaking van het besluit te worden ingediend en gericht te worden 
aan Burgemeester en wethouders.

Burgerinitiatief
inwoners van uitgeest
kunnen een onderwerp 
op de agenda van de ge-
meenteraad laten plaat-
sen zodat de raad dat 
onderwerp bespreekt 
en er eventueel een be-
sluit over neemt. een
dergelijke actie heet 
‘burgerinitiatief’. er is 
een aantal spelregels. 
Zo moet het onderwerp 
aan bepaalde voorwaar-
den voldoen en er zijn 
ook eisen wat betreft 
het minimum aantal in-
dieners van een burge-
rinitiatief. als aan alles 

wordt voldaan, plaatst 
de raad het onderwerp 
binnen drie maanden 
op de agenda.

Het onderwerp van een 
burgerinitiatief mag geen 
klacht zijn over een ge-
draging van het gemeen-
tebestuur of een bezwaar 
tegen een besluit van het 
gemeentebestuur. Ook 
mag het niet gaan om een 
onderwerp waarover het 
gemeentebestuur korter 
dan twee jaar tevoren nog 
een besluit heeft geno-
men.

De indiener van een bur-
gerinitiatief moet in Uit-
geest wonen en minstens 
zestien jaar oud zijn. Zijn 
verzoek moet worden on-
dersteund door minstens 
45 Uitgeesters van zestien 
jaar of ouder.

hoe indienen?
Een onderwerp voor de 
agenda van de gemeen-
teraad moet schriftelijk 
worden ingediend bij de 
burgemeester. Het verzoek 
bevat in elk geval:
- een nauwkeurige om-
schrijving van het voor-

stel of onderwerp;
- een toelichting op het 
voorstel;

- de persoonsgegevens en 
ondertekening van de in-
diener;

- een lijst met de namen, 
persoonsgegevens en 
handtekeningen van de 
plaatsgenoten die het ini-
tiatief steunen.

De indiener van het bur-
gerinitiatief wordt uitge-
nodigd voor de raadsver-
gadering waar zijn of haar 
onderwerp wordt behan-
deld. Hij of zij krijgt de ge-

legenheid om het daar nog 
mondeling toe te lichten.
Het burgerinitiatief is vast-
gelegd in een verordening 
die door de gemeenteraad 
van Uitgeest werd vastge-
steld in november 2002 en 
die in werking is getreden 
op 1 januari 2003. De ver-
ordening is gebaseerd op 
de artikelen 147 en 149 
van de Gemeentewet. De 
volledige tekst van de ver-
ordening is in te zien op 
het gemeentehuis of in de 
openbare bibliotheek, in 
de map ‘Verordeningen ge-
meente Uitgeest’.


