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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Badkamers
Airconditioning
Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl
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Actie voor kinderen met Rett-syndroom
Uitgeest - In blijde verwachting 
en na normale zwangerschap 
wordt er een ogenschijnlijk ge-
zond meisje geboren.  Dan ge-
beurt er ergens tussen de zes-
de en achttiende maand iets wat 
niemand voor ogen had; de ont-
wikkeling stagneert en vervol-
gens volgt een periode van ster-
ke achteruitgang waarbij diver-
se reeds verworden vaardighe-
den verloren gaan. Het Rett-syn-
droom slaat toe.

Twee vaders uit Uitgeest zullen 
op zondag 20 september, samen 
met vrienden, deelnemen aan de 
Dam-tot-Damloop om geld in te 
zamelen voor kinderen met het 
Rett-syndroom.  
Initiatiefnemer en organisator 
is Bas van der Landen, vader 
van Evi  van 2,5 jaar, die te zien 
is op de foto. Dennis Bakkum is 

vader van Pleun  van bijna drie 
jaar oud. Beide meisje hebben 
het Rett-syndroom. Dat zij bij-
na even oud zijn en hemelsbreed 
niet meer dan 500 meter bij el-
kaar vandaan wonen is bijzon-
der omdat de ziekte  heel zeld-
zaam is.
Bas van der Landen: “Het Rett-
syndroom is een ernstige neu-
rologische ontwikkelingsstoor-
nis, die vooral bij meisjes voor-
komt. Eind 1999 is de oorzaak 
ontdekt; in het erfelijk materiaal 
van één van de twee X-chromo-
somen is een spontane veran-
dering ontstaan. De frequentie 
wordt geraamd op 1:10.000 ge-
boren meisjes, circa acht kindjes 
per jaar.” 
Kinderen met Rett-syndroom zijn 
in alles afhankelijk van anderen 
omdat ze op den duur zeer ern-
stig verstandelijk en lichame-

lijk gehandicapt raken. “Het syn-
droom is zeldzaam en daarom 
onbekend bij het grote publiek, 
ook huisartsen en medewerkers 
van consultatiebureaus herken-
nen het vaak niet”, vervolgt Bas.
“Om dit syndroom wat meer on-
der de aandacht te brengen is 
er een actie in het leven geroe-
pen om financiële steun te wer-
ven voor Stichting Terre. Dit is 
een stichting die zich inzet om 
Rett-meisjes brede en blijvende 
steun te bieden en om het on-
derzoek naar en de behandeling 
van het syndroom van Rett te sti-
muleren.” 
Om deze actie te ondersteu-
nen kan men geld overmaken 
op rekening 363470182 ten na-
men van B. van der Landen on-
der vermelding van Sponsorbij-
drage Rett of kijk op www.stich-
tingterre.nl. 

Uitgeest - Verleden week don-
derdag heeft de politie rond 
18.00 uur op de Binnenkruier-
straat vier mensen aangehou-
den, nadat zij met elkaar slaags 
waren geraakt. Op dat moment 
werd er door een aantal men-
sen actie gevoerd tegen het ge-
bruik van dieren in het circus dat 
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Opnieuw nieuw asfalt voor de Tolweg
Uitgeest - De Tolweg krijgt op-
nieuw een nieuwe asfaltlaag 
vanaf de verkeersdrempel bij 
de grens van de bebouwde kom 
van Uitgeest tot en met de afslag 
naar de Anna van Renesselaan. 
Nog maar vorig jaar november 
werd de Tolweg binnen de be-
bouwde kom geheel opnieuw 
geasfalteerd. Door verschillen-
de oorzaken werd de bovenste 
asfaltlaag niet optimaal aange-
bracht. De Tolweg wordt nu af-

gesloten voor motorvoertuigen 
van maandag 7 tot en met vrij-
dag 11 september. Ook de Kleis 
is voor gemotoriseerd verkeer 
onbereikbaar. Het fietspad langs 
de Tolweg en de Kleis blijft open. 
Het verkeer naar Heemskerk 
wordt omgeleid via de Jacoba 
van Beierenlaan, de provinciale 
weg en de A9. Bewoners en be-

drijven in de Kleis en Waldijk blij-
ven goed bereikbaar. De Kleis is 
bereikbaar via de tunnel, de ro-
tonde aan de Jacoba van Beie-
renlaan en de Gorskamplaan. 
De Waldijk is bereikbaar via de 
Kleistunnel en de rotonde aan de 
Jacoba van Beierenlaan. De om-
leidingen worden aangegeven 
met borden. 

daar de tenten had opgeslagen. 
Er ontstond een woordenwisse-
ling tussen de actievoerders en 
circuspersoneel. 
Dit mondde uit in een handge-
meen. De politie hield drie cir-
cusmedewerkers aan en een ac-
tievoerder.   

tot ziens bij

Heerlijke Broeder!

van 4,95 voor 3,95
Een rijk gevuld brood met rozijnen, noten,
roomboter en bruine suiker
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Plusactiviteiten

computerlessen-creativiteit-

educatief-gezondheid-hobby

en vrije tijd-muziek-talen-sport-

typen-kunstzinnige vorming-

persoonlijke verzorging-

lezingen en workshops

Breed cursusaanbod 
voor jong en oud

U kunt nog 
inschrijven

www.plusactiviteiten.nl

Tel: 0251 - 67 18 37
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

openingstijden:
Maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 17.00 uur.

aanleveren teKst:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl

AAnleveren Advertenties:
Dinsdag voor 12.00 uur:
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

drUK:
Boesenkool Krantendruk BV
Castricummerwerf 39-41
1901 RV Castricum
Tel. 0251-656750
E-mail: info@boesenkool.nl

verspreiding:
Verspreidnet BV
Castricum
Tel. 0251-674433
Bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl/klacht

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

Overname/kopiëren van advertenties 
en/of teksten uit deze uitgave is 
niet toegestaan zonder schriftelijke 
toestemming van de uitgever.

Avond-, nacht- en week-
enddienst huisartsen Cas-
tricum, Limmen, Akersloot 
en Uitgeest
Op werkdagen van 17.00 tot 
08.00 uur en van zaterdag 
08.00 tot maandag 08.00 
uur: Huisartsenpost Bever- 
wijk (Rode Kruis Ziekenhuis, 
Vondellaan 13 in Beverwijk) 
alleen volgens telefonische 
afspraak: 0251-265265.
Voor spoedgevallen in Limmen 
dagelijks vanaf 17.00 uur en in 
het weekend tel. 072-5180618.Vakantiegasten Castricum

Campinggasten worden verzocht zich voor medische hulp te wenden 
tot de praktijk van huisarts A. Leemhuis, Dorcamp 1, tel. 654540. In het 
(hoog)seizoen dagelijks spreekuur op de grote campings.
Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten.
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenkliniek Geesterduin, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-655910.
Middelweg 11, Uitgeest, tel. 0251-312227. 
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen, tel. 0251-
653841 of 072-5051210.
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

Open Monumentenweekend 
in het dorpshuis De Kern
Castricum - Dorpshuis ‘De 
Kern’ is een gemeentelijk monu-
ment, dat tijdens het Open Mo-
numentenweekend van 12 en 
13 september wordt openge-
steld. In samenwerking met de 
Werkgroep Oud-Castricum is er 
een tentoonstelling tot stand ge-
bracht over de omgeving en de 
geschiedenis van dit markan-
te gebouw, op de hoek van de 
Overtoom en de Leo Toepoel-
straat. 
Het pand dateert uit 1938. Lan-
ge tijd is het in gebruik geweest 
bij het katholieke volksdeel van 
Castricum. Rond 1955 deed het 
toenmalige patronaatsgebouw 
tijdens de zomermaanden dienst 
als jeugdherberg voor meisjes 
en later als ‘gemengde jeugd-
herberg’. Het gebouw stond in 
de zestiger jaren ook bekend als 
‘De Instuif’, waar een sociëteit 
werd gehouden. Begin jaren ze-
ventig werd de gemeente Castri-
cum eigenaar van het dorpshuis. 
Al geruime tijd is het gebouw nu 
eigendom van een stichting en 
het wordt door vele Castricum-
se verenigingen, stichtingen en 
organisaties gebruikt. Veel kin-
deren hebben er tijdens de zo-
mervakantie meegedaan aan de 
activiteiten van ‘Vakantie Kinder-
vreugd’. De Kern is een begrip in 
het dorp.
Het thema van de tentoonstelling 
is ‘Castricum en De Kern op de 
kaart’, dus ook de groei van Cas-

tricum wordt in beeld gebracht. 
Ooit was er in de driehoek Over-
toom, Verlegde Overtoom en 
Dorpsstraat geen bebouwing 
en had dit gebied de functie van 
evenemententerrein. Onder an-
dere de kermis werd daar jaren-
lang gehouden.
Het patronaatsgebouw - later 
De Kern - werd gebouwd bij de 
splitsing van de Overtoom en de 
Verlegde Overtoom, maar ook 
het evenemententerrein werd 
bebouwd. Met een foto-impres-
sie wordt een beeld gegeven van 
het vroegere en het huidige ge-
bruik van het buurthuis.

Op zaterdag 12 september zal 
om 10.00 uur de officiële ope-
ning van de tentoonstelling wor-
den verricht door wethouder Ber 
Hes. In verband met de beschik-
bare ruimte zal hierbij een be-
perkt gezelschap aanwezig zijn.
Op zaterdag 12 en zondag 13 
september is De Kern open van 
11.00 - 17.00 uur. Voor de bezoe-
kers van de tentoonstelling laat 
de Werkgroep Oud-Castricum 
op zondag 13 september tussen 
13.00 uur en 16.00 uur om het 
half uur vanaf De Kern een paar-
dentram rijden door een mooi 
stukje Castricum. De ritprijs voor 
zowel volwassenen als voor kin-
deren is één euro per persoon. 
Ritkaarten kunnen in De Kern 
worden gekocht. Tijdens de rit 
wordt het een en ander verteld. 

De Kern in gebruik als jeugdherberg in de jaren ’60.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Rectificatie: 17-08-2009: Jaimy 
Jan, zoon van J.W. Taverne en C. 
de Jong, geboren te Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
26-08-2009: Reeze, Jeroen M. en 
Prins, Inge I.W., beiden wonende 
te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
19-08-2009: Pepping, Johan-
nes N., wonende te Akersloot 
en Malinovska, Oksana, wonen-
de te Alkmaar. 21-08-2009: Raat, 
Jeroen en Twisk, Maria J., beiden 

wonende te Alkmaar.

Overleden:
Wonende te Castricum:
19-08-2009: Bijmolt, Korne-
lia A., oud 79 jaar, overleden te 
Alkmaar, gehuwd met P. Moser. 
20-08-2009: Janssens, Gregori-
us J.M., oud 82 jaar, overleden 
te Castricum. 21-08-2009: Krol, 
Wilhelm J., oud 81 jaar, overle-
den te Beverwijk, gehuwd ge-
weest met W. Zoet.
Wonende te Limmen:
24-08-2009: Glorie, Cornelia, 
oud 89 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met J. 
Pepping.

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-

Gevonden en vermiste dieren

5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Gevonden:
Sleutelbloem Castricum: zwart 
poesje, witte bef, buik, pootjes, 
klein, mager en waarschijnlijk 
oud.

Tips voor de redactie kunt u mailen 
naar info@castricummer.nl
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Programma 3 sept t/m 9 sept 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag & maandag 20.00 uur 
dinsdag & woensdag 20.00 uur 

“Inglourious Basterds”(16JR)
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

dinsdag & woensdag 20.00 uur
“The Proposal”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Ice Age 3D” (NL)

vrijdag & zaterdag 18.30 uur
zondag 16.30 uur 

“G-Force 3D” (NL)
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag 20.00 uur 
“Public Enemies” (16JR)

donderdag & maandag 20.00 uur 
zondag 16.30 uur 

“Harry Potter 6”
zaterdag 14.00 uur 
zondag 14.00 uur 

woensdag 14.00 uur 
“Het geheim van 

Mega Mindy”

Inglourious Basterds; 
Oorlogsepos met Brad Pitt
Sinds donderdag is in Corso  In-
glourious Basterds te zien. Brad 
Pitt speelt in een oorlogsepos  
over Joods-Amerikaanse solda-
ten die in WO II een levensge-
vaarlijke missie in Frankrijk on-
dernemen. 
Een kleine groep Joods-Ameri-
kaanse soldaten, genaamd de 
Inglourious Basterds, heeft on-
der leiding van luitenant Al-
do Raine tot doel om tijdens de 
Tweede Wereldoorlog zoveel 

mogelijk terreur te zaaien onder 
de Nazi’s. Wanneer vernomen 
wordt dat zowel Hitler als Goeb-
bels een filmpremière gaan bij-
wonen in een kleine bioscoop in 
Parijs, proberen de Basterds voor 
eens en voor altijd af te rekenen 
met de kopstukken van het Der-
de Rijk. Ze worden echter op de 
hielen gezeten door de meedo-
genloze kolonel Hans Landa, ali-
as de Jodenjager, die iedere vorm 
van misleiding feilloos doorziet. 

Public Enemies misdaad-
film met Johnny Depp
In de jaren dertig kan niemand 
bankovervaller John Dillinger en 
zijn bende stuiten. Zijn ontwa-
penende charme en zijn gedurf-
de ontsnappingen maken hem 
geliefd bij vrijwel iedereen. De 
avonturen van Dillingers bende, 
met de psychopaat Baby Face 
Nelson en Alvin Karpis, worden 
door veel mensen gevolgd. J. Ed-
gar Hoover oprichter van de FBI, 
roept Dillinger uit tot staatsvij-
and nummer één. Maar Dillin-
ger en zijn bende zijn de man-
nen van FBI-agent Melvin Pur-
vis steeds de baas tijdens wilde 
achtervolgingen en schietpar-
tijen. Ten einde raad laat Purvis 
een stel ex-sheriffs uit het Wilde 
Westen komen. 

‘Ik geef mij bloot’ 

Commuzika gaat van 
start met een primeur
Castricum - Het radioprogram-
ma Commuzika bij Radio Castri-
cum105 heeft een primeur. Want 
gast in het programma is de Ne-
derlandstalige rockzanger Richie 
met zijn debuutsingle ̀ Ik geef mij 
bloot`. 
Programmamaker en presen-
tator Anton van Kaam: “Zanger 
Richie begon zijn carrière op de 
door de bekende Amsterdamse 
zanger Peter Beense georgani-
seerde karaokeavonden aan het 
Rembrandsplein in Amsterdam.
Richie hoopt met deze single 
door te breken in de rest van 

Nederland.” Commuzika vanaf 8 
september iedere dinsdagavond 
tussen 21.00 en 23.00 uur weer 
terug op Radio Castricum 105. 
Volgens Anton biedt de nieu-
we uitzendtijd voor hem meer 
mogelijkheden om in een rusti-
ger tempo en net voor het sla-
pen gaan het publiek kennis la-
ten maken met de verschillende 
ingrediënten in de muziek en het 
lokale/regionale nieuws en diver-
se culturele activiteiten. Het mot-
to van het programma blijft ‘Mu-
ziek is communicatie en commu-
nicatie is muziek’. 

Castricum - Op zondag 13 sep-
tember en maandag 14 septem-
ber wordt open huis gehouden 
in Mem’s Atelier. 
Van 10.00 tot 18.00 uur is ieder-
een welkom die kennis wil ma-
ken met de nieuwe herfst- en 
kerstdecoraties die in het ate-
lier gemaakt kunnen worden. 
Het adres is De Loet 294 in Cas-
tricum.  

Open huis bij  
Mem’s atelier

Reis Darwin in de klas
Castricum - Bijna tweehon-
derd jaar geleden maakte Char-
les Darwin een reis om nooit te 
vergeten. Dit jaar beleven leer-
lingen uit groep 6, 7 en 8 van 
De Montessorischool deze reis 
in de klas. Zij gaan aan de slag 
met het lespakket Beagle Spe-
cial, waarin natuur, wetenschap 
en techniek rondom de reis van 
Darwin centraal staat.

De leerlingen leren navigeren als 
oude scheepslieden, vergelijken 
fossielen van vroeger met dieren 
van nu, kijken met andere ogen 
naar slakken in de achtertuin 
en nog veel meer. Het lespak-

ket is gekoppeld aan de reis die 
de VPRO gaat maken. Zij gaan 
vanaf één september de reis van 
Charles Darwin in tien maanden 
tijd varen met de Clipper Stad 
Amsterdam. 

Biologe Sarah Darwin, de ach-
terkleindochter van Charles Dar-
win gaat samen met de Belgi-
sche bioloog Dirk Draulans op 
pad. Het lespakket vertaalt de 
gehouden experimenten naar de 
klas. Zo gaan de leerlingen bij-
voorbeeld uitzoeken wat de in-
vloed is van klimaatverandering 
op de Noordpool versus de Zuid-
pool. 

Open weken bij Toonbeeld
Castricum - Het nieuwe seizoen 
staat op het punt om los te bar-
sten bij Toonbeeld. Tijdens de 
open lessenweken van 8 tot en 
met 14 september geeft Toon-
beeld belangstellenden de kans  
om bij de cursussen waar nog 
plaats is kennis te maken met de 
cursussen en de docenten.  De-
ze les betaalt men alleen indien 
men zich definitief voor de cur-
sus opgeeft. In veel cursussen 
zal in het nieuwe seizoen ge-
werkt worden aan de hand van 
een thema. Dit jaar is dat mode. 
Kinderen kunnen bij Toonbeeld 
terecht op 7, 9 en 10 en septem-
ber. Op 7 september kinderate-
lier vanaf 16.00 uur, een com-

plete cursus beeldende vorming 
voor kinderen van 6 tot en met 8 
jaar. Op 9 september, beeldhou-
wen voor kinderen van 8 tot en 
met 12 jaar vanaf 13.15 uur. Op 
10 september tekenen en schil-
deren voor kinderen van 9 tot en 
met 12 jaar vanaf 17.00 uur.

Volwassenen
Op 8 september modeltekenen 
en schilderen vanaf 19.30 uur en 
keramisch vormen vanaf 19.30 
uur. Op 9 september olieverf-
schilderen en gemengde tech-
nieken vanaf 19.30 uur. Beeld-
houwen vanaf 19.30 uur. Op 12 
september schilderen voor de 
meer gevorderde schilder van-

af 10.00 uur. Op 14 september, 
beeldhouwen vanaf 13.30 uur. 
Op 21 september creatief met 
letters, oftewel kalligraferen. 
Aanmelden voor een of meer-
dere cursussen kan op tel. 0251 
659012.
Ook later in het seizoen gaan 
nog diverse cursussen van start  
waarvoor men zich nu al kan op-
geven en waarbij de eerste les-
sen vrijblijvend is. Pottenbakken 
op 19 september, Stop motion 
animatie voor kinderen op 19 
september, kalligrafie op 22 sep-
tember, pottenbakken voor kin-
deren op 23 september, kleuters 
krijten en kwasten op 1 oktober
Oriëntatiecursus tekenen en 
schilderen op 3 oktober, kennis-
makingscursus schilderen en te-
kenen kort op 5 november. 

Geslaagd buurtfeest 
in de Van Bergenlaan 
Bakkum - Zaterdag was het een 
drukte van jewelste in de Van 
Bergenlaan. Er werden tenten 
opgezet en zeilen gespannen, 
het vlees voor de barbecue werd 
gemarineerd, de kurken gingen 
alvast van de flessen wijn en de 
spelletjes voor de kinderen wer-
den  klaargezet.  Daarna kon het 
eerste straatfeest in de Van Ber-
genlaan in Bakkum beginnen.
De inzet was groot; de voorbe-
reiden van het feest was in han-

den van buurtbewoners van 5 tot 
88 jaar oud. 
Om 17.00 uur kwamen alle bewo-
ners bijeen en werd er geklonken 
met een glaasje prosecco. En het 
werd een feest die tot in de late 
uurtjes duurde. Iedereen was het 
met elkaar eens; het buurtfeest 
is voor herhaling vatbaar. Inmid-
dels heeft bewoner Julian Maar-
tens gezorgd voor een website 
waarop het hele feest is vastge-
legd: www.vanbergenlaan.nl. 

Prijzen winnen op www.
dorpshartcastricum.nl
Castricum - De consumenten-
actie Hartenjagen is gestart, een 
initiatief van Stichting Dorpshart 
Castricum. Bij de deelnemende 
winkeliers ontvangt de klant bij 
besteding boven 10,00 euro een 
kanskaart en kijkt vervolgens op 
www.dorpshartcastricum.nl.  Na 
het invullen van de code, naam 
en adresgegevens ontvangt men  

een e-mail waarin bekend ge-
maakt wordt of men een prijs ge-
wonnen heeft. 

Het prijzenpakket is enorm, door 
de winkeliers zijn meer dan 1200 
prijzen beschikbaar gesteld. Bo-
vendien zijn er extra hoofdprijzen 
te winnen zoals digitale came-
ra’s, iPod’s en een flatscreen t.v. 
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De Hoop zet de cartografen-
familie Blaeu op de kaart
Uitgeest - Gedurende het week-
end van 12 en 13 september zet 
in het kader van de jaarlijkse 
Open Monumentendagen het 
Erfgoedpark De Hoop de poor-
ten wijd open om de beroemde 
17e eeuwse kaartenmakersfami-
lie Blaeu op de kaart te zetten. 
Willem Janszoon Blaeu in 1571, 
naar alle waarschijnlijkheid in 
Uitgeest, geboren is één van de 
belangrijkste kaartenmakers ge-
weest en de grondlegger voor 
een belangrijke kaartendrukkerij 
in de 17e eeuw die door zijn zoon 
Joan en broer Cornelis werd 
voortgezet. Een bescheiden ten-
toonstelling met oude kaarten 
maakt duidelijk wat de betekenis 
van de familie Bleau is geweest 
om het wereldbeeld, maar ook 
het beeld van de naaste omge-
ving in kaart te brengen. 

Het Industrieel Erfgoedpark heeft 
als hoofddoelstelling het erfgoed 
van Cornelis Corneliszoon van 
Uitgeest, een eenvoudige boer, 
molenmaker maar bovenal uit-
vinder duidelijk te maken. Naast 
deze belangrijke Uitgeester leef-

de ongeveer te zelfde tijd Wil-
lem Janszoon Blaeu, waarschijn-
lijk in Uitgeest geboren zoon van 
een handelaar. Willem Janszoon 
had geen belangstelling voor de 
handel en ging studeren zowel in 
eigen land als in buitenland en 
werd cartograaf (kaartenmaker) 
en maakte globes. Zijn kaar-
ten en globes waren belangrijk 
voor o.a. de navigatie op de VOC 
schepen, maar daarnaast ook 
voor bestuursinformatie van de 
vroegere ‘vroede vaderen’ (be-
stuurders). Vandaag de dag zijn 
de kaarten die door vader Willem 
Janszoon Blaeu en zijn zoon en 
kleinzoon zijn gemaakt kostba-
re voorwerpen geworden. De At-
las Maior, een aantal grote dik-
ke boeken met prachtige kaar-
ten, in het bezit van de Univer-
siteit van Amsterdam, is tiental-
len miljoenen euro’s waard. Op 
het erfgoedpark wordt onder het 
Open Monumentendagthema 
‘Op de kaart gezet’ in een kleine 
expostie aandacht aan dit thema 
gegeven. Betere ’op de kaartzet-
ters’ als de Blaeu-familie zijn er 
niet geweest. Naast de kaarten-

expositie vinden er op het erf-
goedpark nog een aantal ande-
re activiteiten plaats. Zo wordt 
Uitgeester zondagsschilder Rob 
Ybema in de molenhut met een 
kleine expositie op de kaart ge-
zet. De onderwerpen van zijn 
werk zijn landschappen, stads-
gezichten, schepen en bloemen. 
Op zaterdag is er een optreden 
van Ed Sjoerdsma, Carla Zee-
lemeijer en Loes Meerdink. Zij 
brengen historische muziek ten 
gehore op oude instrumenten. 
Houtdraaier Frans Erkamps uit 
Uitgeest toont op zondag van-
af 13.00 uur zijn vakmanschap 
op een draaibank, bij mooi weer 
buiten en bij wat minder weer in 
timmerwerkplaats De Juffer. Ten-
slotte is het op zondag pannen-
koekenmiddag op het erfgoed-
park. Vrijwilligers bakken dan te-
gen een kleine vergoeding een 
pannenkoek van het meel van 
een echte meelmolen. .

Het erfgoedpark, gelegen aan de 
Lagendijk 31a te Uitgeest, is op 
beide dagen geopend van 11.00-
17.00 uur. De toegang is gratis.

Lekker feesten in de buurt
Uitgeest - Op zaterdag 29 au-
gustus werd een gezellig buurt-
feest georganiseerd op De Wal-
dijk. Eens in de twee jaar ko-
men de bewoners samen rond 
de barbecue op de Haverkam-
plaan, Darse en een deel van de 
Breekamplaan. In de speeltuin 
kon de organisatie die in han-
den was van Kitty Hensen, Den-
nise Baas, Paula Spiegeler, Lin-
da Schelvis, Ellen Krol en Nel-
leke Wester, er een groot feest 

van maken. Nelleke vertelt: “Op 
de springkussens voor kleine en 
grotere kinderen werd, ondanks 
de wat frisse temperatuur, heer-
lijk gespeeld en gegleden. Het 
vlees was lekker en na het eten 
speelden we nog even poppen-
kast voor het slapen gaan. De 
grote mensen hebben nog lang 
nagepraat en gefeest, nieuwe 
contacten gelegd en de plannen 
voor over twee jaar liggen alweer 
klaar.” 

Expositie pop-up boeken 
niet alleen voor kinderen
Uitgeest - In de bibliotheek 
van Uitgeest is er een exposi-
tie van pop-up boeken van Joep 
Schenk-van Hoogland te zien. 
Sinds 1990 verzamelt Joep deze 
kunstwerkjes. Het pop-up boek 
is een boek dat beweegbare on-
derdelen bevat. De technieken 
die daarvoor zijn ontwikkeld zijn 
divers. Verreweg de meeste  uit-

klapboeken zijn kinderboeken. 
Toch zijn er ook boeken speci-
aal voor volwassenen. Juist deze 
boeken hebben haar interesse. 
Boeiend vind zij de diverse ma-
nieren waarop ze gemaakt zijn. 
Het zijn niet zomaar boekjes; het 
is voor Joep echte kunst. 
De expositie is te zien tot 15 ok-
tober. 

SurpriSing naar Hongarije
Uitgeest - popkoor SurpriSing 
vertrekt vrijdag 11 september 
voor vier dagen naar Hongarije. 
Tweeënhalf jaar geleden is men 
begonnen met de voorbereidin-
gen voor deze trip ter gelegen-
heid van het vijfjarig bestaan van 
het popkoor. Speciaal voor deze 
reis zijn er Hongaarse nummers 
gerepeteerd. Vrijdag 11 septem-
ber zal er een dubbeldekkerbus 
met 86 leden van dit grote pop-
koor richting Eindhoven vertrek-
ken en vandaar vliegen naar Boe-
dapest. Daar gaat de reis verder 

met twee bussen naar de zuster-
gemeente van Uitgeest, Pincehe-
ly en wordt er een optreden ver-
zorgd. In het dorp dat 2500 inwo-
ners telt, hangen inmiddels hon-
derd posters die het koor aan-
kondigen. Tijdens dit optreden 
wordt er aan de dagopvang voor 
bejaarden een cheque overhan-
digd om de tuin op te knappen.  
De leerlingen van de plaatselij-
ke school worden blij gemaakt 
met muziekinstrumenten en een 
keyboard. Na dit optreden wordt 
er door de bewoners een gezel-

lige avond georganiseerd. Zater-
dag staat in het teken van cul-
tuur waarbij het koor een zijde-
fabriek zal bezoeken en typisch 
Hongaarse drankjes en hapjes 
krijgt voorgeschoteld.  ‘s Mid-
dags treedt het koor op tijdens 
een multiculturele dag in de 
burcht van Ozora. Zondag staat 
in het teken van Boedapest. Na 
een stadstour zal SurpriSing zijn 
opwachting maken tijdens het 
internationaal wijnfestival in de-
ze stad. 

Startzondag de in kerk 
Uitgeest - Zondag 6 september 
houdt de protestantse gemeen-
te Uitgeest/Akersloot haar jaar-
lijkse feestelijke startzondag. Het 
programma, waarbij alle belang-
stellenden welkom zijn, bestaat 
uit twee delen. 

’s Ochtends wordt een natuur-
wandeling gemaakt van Uitgeest 
naar Akersloot; vertrek vanaf de 

kerk aan de Castricummerweg 
om 9.00 uur.
’s Middags om 15.30 uur is er 
een feestelijke kerkdienst, waar-
in de eigen cantorij zingt. Aan-
sluitend is er een buffet. 

Meer informatie is te vinden op 
www.uitgeest-akersloot.pknge-
meente.nl  of bel de predikant, 
ds Jan van Aller, 0251-312388.

	 	
SpeculaaS.....alleen de geur al...!!
September is speculaas. Dus vanaf nu bakken wij dit weer dagelijks lekker 
vers, en die verrukkelijke geur komt u al tegemoet in de winkel.....

Van woensdag tot woensdag

SpeculaaS gevulde koeken
óf de “gewone” nu 3 stuks voor 2, 50 !!
DIT WEEKEND:

pakje SpeculaaS *groot of klein* van  3,95 voor  3, 25 !!

Limmen,
Hogeweg 159, tel. 072-5051562 

Krommenie, Ruimtevaartlaan 154a, tel. 075-6285579
Uitgeest, Langebuurt 55, tel. 0251-312342 

Putter’s Specialiteiten Bakkerij
Bakkerij Putter al 150 jaar Uw Bakker
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Amak jubileumloop
Akersloot - Zondag 27 sep-
tember organiseert de Akerslo-
ter Marathon Klub voor de 25e 
maal de AMAK loop. Deze loop 
zal dan ook in zijn geheel in het 
teken staan van dit 25-jarig jubi-
leum. In een tijd dat menig loop-
evenement niet meer georgani-
seerd kan worden door onder 
andere een afname van deelne-
mers, gebrek aan vrijwilligers en 
sponsors is deze Akersloter atle-
tiekvereniging na 25 succesvol-
le jaren nog steeds in staat de-
ze, bij veel atleten zeer populaire 
hardloopwedstrijd, te organise-
ren. Reden te meer er om dit jaar 
een extra feestelijke loop van te 
maken. 
Zo zal burgemeester A. Em-
mens-Knol het startschot laten 
klinken, kunnen alle deelnemers 
gratis inschrijven voor dit evene-
ment, ontvangen bij de inschrij-
ving een jubileum T-shirt en kun-
nen strijden om de vele geldprij-

zen en prijzen in natura op alle 
afstanden zowel voor de dames 
als de heren. 
Tevens zal voor elke 25e door-
komende loper en een veelvoud 
daarvan een prijs beschikbaar 
gesteld worden. Het parcours 
voor de volwassenen gaat door 
het rustieke dorp Akersloot, het 
natuurgebied de Klaas Hoorn en 
Kijfpolder en langs de rietkragen 
van het Alkmaardermeer. Opti-
male condities dus om aan deze 
jubileumloop deel te nemen. Het 
enige wat de atleten zelf dienen 
te doen is de keuze te maken of 
zij 5, 10 of 15 kilometer wensen 
te lopen.
Inschrijving vanaf 9.00 uur in 
Grand Sports Café De Lelie 
aan de Rembrandtsingel 3 te 
Akersloot. Kleed- en douchege-
legenheid aanwezig.
De start is om 11.00 uur aan de 
Rembrandtsingel in Akersloot.
De jeugdige atleten zullen ook 

Meiden van VV Croonenburg 
presteren goed op NK Beach!
Castricum - Naast het zaalvol-
leybal heeft VV Croonenburg ook 
een beachvolleybal afdeling. De-
ze afdeling is de hele zomer ac-
tief geweest op het strand en op 
de diverse aangelegde beach-
velden in den lande. 
De beachafdeling begon met 
ruim 50 jeugdleden in mei onder 
de naam 2 BEACH met een aan-
tal trainingen op het strand. Een 
viertal teams van Croonenburg/2 
beach was actief in het beach-
toernooiencircuit van de NEVO-
BO.  Allen waren succesvol, een 
team sprong er uit en wist zich te 
plaatsen voor de gesloten NK.
Het team Demi Zwerver/Luca 
Leithuijser beëindigde het 
beachseizoen van VV Croonen-

burg/2 beach met een uitsteken-
de derde plaats in de categorie  
meisjes C junioren (<14 jaar) op 
het  Nederlands Kampioenschap 
Beachvolleybal.
Ze speelden afgelopen zondag 
met de sterkste C-jeugd van 
Nederland op het Schevening-
se strand. Ondanks een stevi-
ge windkracht 5 wisten de mei-
den aanvallend te blijven spelen 
en lieten de toeschouwers span-
nende rally’s en spectaculaire 
reddingen zien. In de strijd om 
de derde/vierde plaats wisten 
ze op het center court onder en-
thousiaste aanmoedigingen van 
het publiek in drie sets de der-
de plaats te veroveren. Een pres-
tatie om trots op te zijn!  

ruime aandacht krijgen in deze 
jubileumeditie. Om ze alle aan-
dacht te kunnen geven zullen 
zij een uur voor de volwassenen 
van start gaan voor het ‘Open 
kampioenschap van Akersloot’. 
Dit geeft de ouders de gelegen-
heid de verrichtingen van hun 
kinderen van start tot finish te 
volgen alvorens zij zelf aan hun 
wedstrijd beginnen.Alle basis-
scholen in Akersloot en omge-
ving zijn benaderd om zoveel 
mogelijk leerlingen te motiveren 
om mee te doen aan de jeugd-
loop over 500 meter, een of twee 
kilometer.
Voor de kinderen van vier tot en 
met zes jaar is de wedstrijd 500 
meter lang, voor de jeugd van 
zeven tot en met negen jaar één 
kilometer en voor de jeugd van 
tien tot en met dertien jaar is de 
afstand twee kilometer. 
Voor de kampioenen staan be-
kers klaar aan de finishlijn en 
elke jeugdige deelnemer ont-
vangt een leuke herinnering ter-
wijl de school met het grootste 
aantal deelnemers (in verhou-
ding tot het aantal leerlingen per 
school) ook nog kan strijden om 
de AMAK-school bokaal.

De start is om 10.00 uur voor de 
500 meter, om 10.10 uur voor de 
een km en om 10.20 uur voor de 
twee km. Ook de deelname voor 
de jeugd is geheel gratis en zij 
ontvangen bij de inschrijving een 
gratis lot voor de verloting.
Voor meer informatie zie de web-
side www.amak.nu of bel Gerda 
Smit 0251-313738. 

Icoon Dirk Huisman neemt 
na 33 jaar afscheid van FCC
Castricum - Met de tranen in 
zijn ogen heeft Dirk Huisman af-
scheid genomen van zijn spor-
tieve carrière bij FC Castricum. 
De afgelopen 33 (!) jaar stond 
zijn leven in het teken van SCC 
en later FC Castricum. In die tijd 
manifesteerde Dirk zich als veel 
scorende spits, keeper, jeugdlei-
der, teamleider, moppentapper, 
dj, organisator, gangmaker, pret-
letter, feestvarken en keepers-
trainer. De jaarlijkse attractie op 
het Oeralfestival op Terschelling 
beschikt inmiddels over een ei-
gen club: ‘De Hausmangang’. 
Speciaal voor de icoon van FC 
Castricum kreeg hij van zijn on-
telbare vrienden een afscheids-
wedstrijd aangeboden. Op de 

voor hem ontworpen shirts stond: 
‘Dirk tige tank foar de letstê kear 
oant sneon’ of te wel ‘Dirk enorm 
bedankt voor de laatste keer’. 
Hoeveel doelpunten Dirk in zijn 
carrière heeft gescoord, is niet 
meer na te gaan, maar het zijn er 
heel veel geweest. Zelfs in zijn af-
scheidswedstrijd trof het zwaar-
gewicht nog éénmaal doel. 
Na afloop moest Dirk door een 
erehaag en biggelden de tranen 
over zijn wangen. “Dit zal ik nooit 
meer vergeten”, vertelde hij met 
een brok in zijn keel. ,”Wat een 
geweldig afscheid.” Waarna het 
hele gezelschap het glas hief en 
er tot diep in de nacht werd ge-
lachen en gefeest. (Foto: Han de 
Swart).

Afzwemmers de Witte Brug
Castricum - Tijdens de school-
vakanties van de basisscho-
len wordt er elke week in zoge-
naamde weekcursussen zwem-
les gegeven in zwembad ‘De 
Witte Brug’. Elke doordeweek-
se dag krijgen de leerlingen, die 
voor deze week of weken opge-
geven zijn, op een vast uur les op 
het eigen niveau. En steeds aan 
het einde van zo’n week in de 
zomervakantie wordt er door een 
aantal kinderen op vrijdagoch-
tend afgezwommen voor het A- 
of B-diploma. Deze zomer heb-
ben 32 kinderen hun zwemdiplo-
ma gehaald.
In de eerste week van de zomer-
vakantie is er zowel voor het A- 
als het B-diploma geoefend en 
mochten op 10 juli Rick Duine-
veld, Jasper van Domburg, Da-

nique Glorie, Yasmijn Hoever, 
Isa van der Meer, Tim Lind, Fem-
ke Pet, Joost van Vliet en Ar-
thur Wiggers voor A afzwem-
men en voor B hebben Floris Ho-
ning, Mart Kingma, Sophie Korn-
blum, Isabel Mulder, Lieselotte 
Meij, Jochem Twisk en Thijs de 
Zeeuw aan alle eisen voldaan 
en de ouders en andere belang-
stellenden konden goed het ver-
schil in eisen en vaardigheden 
voor de beide diploma’s zien. Op 
17 juli zijn Amber Blauw, Bryan 
Blom, Stan Groot, Sophie Sannes 
en Joris Vromans geslaagd voor 
het A-diploma. De derde week 
van de vakantie was het zwem-
bad gesloten. Op 31 juli heb-
ben: Björn Mannaart, Willemijn 
Neefkes, Thijs te Riele en Guido 
Stengs. afgezwommen voor A.

Aan het einde van de vijfde zo-
mervakantieweek waren er geen 
afzwemmers.
Een week later, op 14 augustus, 
hebben Kevin Berkhout, Thijs 
Dekker, Jens Hoetjes, Lara Mi-
chels, Nina Odermatt, Milan Pee-
man en Marilia van Unen  nder 
veel belangstelling alle onderde-
len voor het A-diploma met goed 
gevolg afgelegd.

De eerste keer na de zomer-
vakantie, op woensdag 26 au-
gustus, is er door dertien kan-
didaten voor het C-diploma af-
gezwommen. Deze geoefende 
zwemmers zijn: Sacha van der 
Berg, Wiet Boon, Max Hess, Jef-
frey Gilling, Kevin Kaandorp, Co-
lin van der Linden, Sophie Obe-
rink, Niqui van der Plaat, Sjoe-
rd van der Plaat, Lucas Schram, 
Stijn Wieringa, Julian de Winter 
en Thomas van der Wijk.

Castricum - Nu de mooie zomer 
in z’n laatste fase is, is er een 
stiltewandeling met het thema 
‘Dankbaarheid voor de oogst’.

Met vrienden van levenlicht on-

Stiltewandeling der leiding van Marianne Duijn 
en Rob de Wit wandelen de deel-
nemers op maandag 7 septem-
ber ongeveer vijf kilometer in 
stilte door de duinen. 
Deelname is gratis en eenieder 
is welkom.
Verzamelen om 9.30 uur op het 

parkeerterrein voor ‘de Hoep’ 
aan de Zeeweg in Bakkum. Om 
9.45 uur start de wandeling. Na 
afloop kan men op eigen kos-
ten nog wat drinken bij Johan-
na’s Hof. 
Voor meer informatie: 06-
30773907 of 0251-657809.

Castricum - Op woensdag 2, 
vrijdag 4 en woensdag 9 septem-
ber spelen biljarters Jan Veldt en 

Voorwedstrijden extra klasse libre
Frans Peperkamp in biljartcen-
trum Millers in Heerhugowaard 
hun voorwedstrijden biljart extra 

klasse libre. Jan en Frans strijden 
dan met nog vijf andere spelers 
voor een plaats voor het kampi-
oenschap biljarten van Neder-
land.
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FC Uitgeest gaat van 
start met thuiswedstrijd
Uitgeest - De zondag 1 van FC 
Uitgeest moet het zondag 6 sep-
tember opnemen tegen OSV. En 
dat wordt direct een sterke te-
genstander voor het team van 
trainer jurg Bosman. OSV heeft 
in de voorbereiding laten zien 
makkelijk te scoren. Verder lijkt 
het team dit jaar sterker dan vo-

rig seizoen. Maar Fc Uitgeest 
had ook een redelijke voorberei-
ding en het team van Bosman zal 
ongetwijfeld scherp staan. 

Het duel begint om 14.00 uur en 
er wordt veel publiek verwacht 
op het knusse complex van Fc 
Uitgeest. De arbiter is T. Verbij. 

FC Uitgeest is nog ongeslagen
Uitgeest - De vrouwen van Fc 
Uitgeest doen het prima in het 
bekertoernooi. Na drie duels is 
er nog niet verloren. De ploeg 
begon uit tegen vv Limmen. Kee-
per Shari Breetveld: “Het was 
voor ons de eerste wedstrijd 
dus dat was weer wennen. We 
hebben een paar nieuwe mei-
den en er deden wat speelsters 
mee van dames 2.” Uitgeest be-
gon niet echt sterk maar kwam 
wel 0-1 door Priscilla Kleijne. Al 
snel maakte Limmen gelijk en dit 
was ook de ruststand. Breetveld: 
“In de tweede helft werden wat 
speelsters gewisseld van plek en 
we gingen wel beter voetballen.” 
Beide club kregen kansen maar 
Uitgeest maakte 1-2 door Sabine 
Admiraal. Daarna kwam al snel 
weer een doelpunt door Wen-
dy Berkhout. “Deze ruime voor-
sprong hielden we goed vast 
en we gingen tevreden met 1-3 
naar huis.”
Afgelopen donderdag tegen 

Duinrand S ging het in de begin-
fase moeizaam. Breetveld: “Het 
ging slecht bij ons. Duinrand 
kreeg een paar goede kansen 
net niet goed uitgespeeld of de 
bal ging naast. Gelukkig werden 
we daarna wakker.” Na het niet 
verzilveren van een paar moge-
lijkheden kwam dan eindelijk de 
openingstreffer door Kleijne. Het 
was tevens de ruststand. In de 
tweede helft ging Uitgeest veel 
beter voetballen en er werd leuk 
getikt. Uiteindelijk werd dit goede 
werk beloond door een doelpunt 
van wederom Kleijne. De tegen-
stander gaf zich daarna gewon-
nen en het was de attente
Marjorie Tor die wist te scoren. 
De laatste treffer kwam op naam 
van de goed spelende Linda van 
Zutphen, eindstand 4-0.

Zondag 30 augustus moest Uit-
geest het opnemen tegen LSVV. 
Uitgeest begon goed en kwam al 
snel op 1-0 door Sabine Admi-

raal. Na het doelpunt zakte Uit-
geest in en de tegenstander zag 
kansen. “LSVV is sterk en slim 
en kon profiteren van onze te-
rugval en het werd al snel 1-1 
en daarna 1-2. Het was ook de 
ruststand”, aldus Breetveld. In 
de tweede helft ging Uitgeest 
weer beter voetballen en kwam 
er een mooie pas van de snelle 
van Zutphen naar Admiraal. Die 
reageerde attent en kon de ver-
diende gelijkmaker scoren. Uit-
geest voelde dat er meer in zat 
en moest nog tien minuten bik-
kelen. Uiteindelijk kwam de be-
loning toen Tor de winnende 
treffer scoorde. 
Breetveld was na afloop tevre-
den. “De meiden hebben alle-
maal hard gewerkt in de twee-
de helft en het is terecht dat we 
hebben gewonnen met 3-2. Zon-
dag 6 september spelen we te-
gen Alliance thuis om 11.00 uur 
een oefenwedstrijd. De week 
daarop begint de competitie.” 

Marcel Beentjes wint fiets
Uitgeest - Aan de vooravond 
van de vlucht vanuit Strombeek 
hield de postduivenvereniging 
de Vliegende Vleugels haar jaar-
lijkse barbecue-avond. Tijdens 
deze ongedwongen avond werd 
de door de plaatselijke rijwiel-
handel en reparateur Het Fiet-
spandje geschonken fiets on-
der de leden verloot. De geluk-
kige winnaar was Marcel  Been-
tjes uit Akersloot, vliegend onder 
de naam combinatie gebroeders 
Beentjes. Zaterdag stond de der-
de Natoervlucht op het program-
ma. Met een krachtige westen-
wind vlogen de duiven vanuit 
Strombeek, met een afstand van 

184 km. Aantal deelnemers 14 
en aantal ingekorfde duiven 311. 
Hoogste snelheid werd gemaakt 
door de duif van de winnaars 
combinatie Kerssens-Krom uit 
Akersloot met 1468,300 meter 
per minuut (ruim 88km p.u.) De-
ze snelheid van de combinatie 
Kerssens-Krom was tevens goed 
voor de eerste plaats in zowel 
Rayon A. en B. 

De uitslag van de eerste drie 
liefhebbers; eerste plaats com-
binatie Kerssens-Krom, tweede 
plaats gebroeders Beentjes en 
derde het enige jeugdlid van de 
vereniging Jikke Liefting. 

Uit wandelen met olifanten

Uitgeest - Het was niet alleen 
maar kommer en kwel tijdens de 
periode dat het circus Uitgeest 
aandeed. Actievoerders, die te-
gen het gebruik van wilde dieren 

in het circus protesteerden en 
circusmedewerkers kregen het 
met elkaar aan de stok. 
Ian Webbe en zijn vriend Aron 
waren van de partij toen de oli-

fanten van het circus woensdag 
een luchtje gingen scheppen. Zij 
mochten het gezelschap verge-
zellen en dat overkomt je nou 
niet bepaald elke dag. 

Korfballers Stormvogels  
spelen eerste uitwedstrijd
Uitgeest - De selectie van KV 
Stormvogels is alweer druk be-
zig met de voorbereidingen op 
het nieuwe seizoen. Speler Ge-
rard Valkering: “We zijn dit jaar 
begonnen met een groep van 
twaalf  man. Sebastiaan van den 
Bosch en Ingeborg Laanbroek 
zijn aan de groep toegevoegd.” 

De dorpsclub heeft ook oog voor 
de toekomst. “De voltallige juni-
orengroep is gepromoveerd tot 
tweede om aansluiting te vinden 
bij de selectie. “Daarnaast zijn 
we al sinds 6 augustus in training 

om extra conditie op te doen en 
aan het spel van de nieuwe trai-
ner te wennen. Ook hebben we 
al drie wedstrijden en een toer-
nooi achter de rug.” 

Kees Vermeulen is voor beide 
teams (voorlopig) de trainer. On-
der zijn leiding wordt er op de 
training hard gewerkt. Valkering 
kijkt alweer uit naar de eerste 
wedstrijd. “Volgende week heb-
ben we de eerste wedstrijd te-
gen Hilversum uit. We moeten in 
staat zijn om direct een goed re-
sultaat neer te zetten.”

Senioren actief in september
Uitgeest - Stichting Uitgeester 
Senioren (SUS) heeft een veel-
zijdig programma voor de maand 
september samengesteld. De ac-
tiviteiten in Dorpshuis de Zwaan 
worden aangegeven met ZW. 
Soosactiviteiten, dagelijks van 

maandagmiddag tot en met vrij-
dagmiddag. Voor activiteiten van 
Plus-Actief-Uitgeest  kan  men 
zich telefonisch aanmelden op 
311136.
De SUS. is bereikbaar op maan-
dag tot en met woensdag  van 

9.00-17.00 uur en op donder-
dag en  vrijdag tot 13.00 uur in 
Dorpshuis de Zwaan. Telefoon: 
311136. Voor informatie betref-
fende activiteiten van de S.U.S.: 
mw. E. Hendriks en mw. R. Prig-
ge, tel.: 311136 

Latino Grooves in Bobs Uitgeest - Zaterdag 5 septem-
ber staat Bobs geheel in het te-
ken van Latino Grooves. Sinds 
vorig jaar toert de Latino Grooves 
karavaan door  Nederland. Het is 
voor Bobs de derde editie. De 
vorige twee edities waren com-
pleet uitverkocht en nu trekt B-
Bass Dance Events alle troeven 
uit de kast !
De line up liegt er niet om. Enke-
le voorbeelden van echte Latin-
house en Eclectic dj’s zijn: D-Ra-
shid, Glenn B, E-Sonic, D-Guan, 
Kid Kaio, Rishi Bass, Morinho, 
Rowel Sinester, Carlos Barbosa, 
Mark Laurenz, Funkastarz en the 
Rockdown Superstars. Bestel-
len van kaarten kan via  www.
bobs.nl.
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Nieuw cursusprogram- 
ma bij La dolce lingua
Castricum – Italiaanse taal-
school La dolce lingua is klaar 
voor het nieuwe seizoen. In het 
cursusjaar 2009-2010 wordt er 
weer Italiaans gegeven op alle 
niveaus, van beginners tot ver-
gevorderden. 
De beginnersgroep is bedoeld 
voor mensen die het Italiaans 
(nog) niet of een heel klein beet-
je spreken. In het eerste jaar 
wordt een basiswoordenschat 
opgebouwd waarmee de cursist 
gesprekken over dagelijkse on-
derwerpen in het Italiaans kan 
voeren. 
In de lessen ligt de nadruk op 
het begrijpen en spreken van het 
Italiaans. De luister- en spreek-
vaardigheid worden actief geoe-
fend, zowel klassikaal als in klei-
ne groepjes. Naast de lesstof is 
er aandacht voor Italiaanse cul-
tuur en gebruiken. Er wordt ge-
luisterd naar Italiaanse liedjes en 
gekeken naar film- en televisie-
fragmenten in aansluiting op een 
thema in de les of de actualiteit. 
In de beginnerscursussen wordt 
gewerkt met de lesboeken van 
Allegro 1, een uitnodigende 
nieuwe methode met een duide-
lijke opbouw en een ongedwon-

gen Italiaanse sfeer. Thuis her-
haalt de cursist de lesstof met 
oefeningen uit het werkboek en 
op cd-rom.
In de vervolgcursussen is de 
voertaal steeds meer Italiaans en 
wordt er extra aandacht besteed 
aan conversatie.
De taalcursussen beginnen in de 
week van 14 september en be-
staan uit 24 lessen van anderhalf 
uur. De basiscursussen (Italiaans 
1, 2, 3) kosten 205 euro. 
Alle cursussen worden gege-
ven in basisschool de Sokker-
wei in Castricum. Op de website 
is uitgebreide cursusinformatie 
te vinden, alsmede het volledige 
programmaoverzicht en meer in-
formatie over de docent. 
Inschrijven kan via de website 
www.ladolcelingua.nl of telefo-
nisch 0251-674324.
Italiaans 1 woensdag 19.00-
20.30 uur of donderdag 20.40-
22.10 uur, Italiaans 2 dinsdag 
20.40-22.10 uur of donderdag 
19.00-20.30 uur, Italiaans 3 dins-
dag 19.00-20.30 uur, Italiaans 4 
maandag 19.00-20.30 uur, Ita-
liaans 5 maandag 20.40-22.10 
uur, Livello avanzato woensdag 
20.40-22.10 uur. 

Lezing bij Fit4Lady
Limmen - Op donderdag 3 sep-
tember vindt er een lezing plaats 
voor vrouwen bij Fit4lady. Het 
onderwerp is ‘Verlies gewicht 
met gezonde voeding en verant-
woord trainen.’
Op donderdagavond 3 septem-
ber vanaf 20.00 uur houdt ge-
wichtsconsulente Ineke Earns-
haw uit Castricum een lezing 

voor vrouwen die interesse heb-
ben in sport en voeding en hoe 
deze combinatie leidt tot ge-
wichtsverlies. De lezing is inte-
ressant voor alle vrouwen die 
op weg zijn naar een gezonde 
levensstijl. De lezing duurt een 
uurtje. De toegang is gratis.
Fit4lady is te vinden op de Drie 
Linden 2 in Limmen. 

Brandweer bij duinbrand Schoorl
Castricum - De brandweer Cas-
tricum is de hele zaterdag inge-
zet bij de duinbrand in Schoorl, 
samen met een groot antal an-
dere korpsen uit Noord-Holland. 
Woordvoerder Gerard Veldt ver-
telt: “De Castricummers hadden 
voornamelijk de taak om alle 
nog smeulende resten onder de 
dennenbossen te blussen met 
zand en een vuurzweep. Al met 
al een van de meest ondankba-
re klussen waarbij een beroep 
wordt gedaan op het doorzet-
ting- en uithoudingsvermogen.” 
Het korps Castricum is in het 
bezit van een bosbrandaanhan-
ger die is voorzien van een groot 

aantal vuurzwepen en schop-
pen. “Deze kwamen goed van 
pas, vooral omdat de korpsen 
die niet uit de duinstreek komen 
niet over deze zaken beschikken. 
Het terreinvoertuig van Castri-
cum werd ingezet om personeel 
het gebied in te brengen en de 
spuitgasten te voorzien van eten 
en drinken.” De werkzaamheden 
werden ondersteund door een 
compagnie bos- en heidebrand-
weervoertuigen afkomstig uit di-
verse gemeentes van de Velu-
we. “Deze voertuigen zijn allen 
vierwiel aangedreven en kunnen 
veel water meenemen. Helaas 
komen deze voertuigen in hei-

de en ruigte beter tot hun recht. 
In de dennenbossen moesten ze 
vanaf de paden worden ingezet. 
De spuitgasten moesten daar-
om in de dennenbossen met het 
handgereedschap aan de slag.” 
Na een dag zwaar werken maak-
ten twee helikopters het werk af 
door verschillende droppingen  
te doen. De nablussing en be-
waking duurden nog enkele da-
gen. De politie is op zoek naar 
getuigen die mogelijk meer in-
formatie hebben over de oorzaak 
van de bosbrand die vrijdagmid-
dag rond 13.00 ontstond via te-
lefoonnummer 0900-8844. (Foto: 
Leo Tillmans).

Iedere seconde telt...
Castricum - De Stichting Re-
animatie & AED Castricum biedt 
de mogelijkheid om in een kor-
te cursus de basistechnieken 
van het reanimeren te leren. De 
handelingen zijn niet moeilijk en 
in een aantal uren te beheer-
sen. De instructeurs zijn gecerti-
ficeerd door de Nederlandse Re-
animatieraad. Als vervolg op de 
reanimatiecursus is er de moge-
lijkheid tot het volgen van een 
AED-cursus (Externe Automa-
tische Defibrillator). De AED is 
een hulpmiddel en geen vervan-
ging van het reanimeren. Nieuw 
is de cursus baby –en kinderre-
animatie. 
Voor de reanimatiecursus van 
woensdag 9 september en de 

AED-cursus van donderdag 
24 september, beiden aanvang 
19.30 uur, zijn nog enkele plaat-
sen beschikbaar. Men kan zes 
keer herhalen. Sommige zorg-
verzekeringen vergoeden de 
kosten van een reanimatiecur-
sus. De herhalingsavonden vin-
den plaats op iedere eerste don-
derdagavond van de maand (be-
halve in juli, augustus en januari) 
in Geesterhage, Geesterduinweg 
3 in Castricum. Reanimatie tus-
sen 19.00 tot 20.00 uur en AED 
tussen 19.45 tot 20.30 uur. Twee-
maal per jaar oefenen is over het 
algemeen voldoende. Inlichtin-
gen tel: 0251 655307 of 650187 
of mail naar reanimatie.castri-
cum@casema.nl.

Luisteren naar verhalen dorpsgenoten
Castricum - Teruggaan naar 
toen blijkt een aanstekelijke en 
vrolijke activiteit te zijn. Verhalen 
van vroeger. Door herinneringen 
te delen met anderen, blijkt het 
ene verhaal het andere weer op 
te roepen. 
Dat heeft de Verhalengroep, een 
verzameling van Oud-Castri-
cummers, tijdens haar  bijeen-
komsten in het afgelopen jaar 
wel gemerkt. Men heeft er van 
genoten en er wordt in septem-

ber weer met enthousiasme van 
start gegaan, aan de hand van 
maandelijkse thema’s. 

De bijeenkomsten, begeleid door 
Gilde Castricum, worden gehou-
den op dinsdagochtenden van 
10.00 tot 11.30 uur in het on-
derkomen van de Werkgroep 
Oud-Castricum De Duynkant, 
op de hoek Geverwegs/Duinen-
boschweg. Bij deze vaste groep 
kunnen mensen aanschuiven die 

geïnteresseerd zijn in een be-
paald thema. 
Tijdens de eerste bijeenkomst op 
15 september zal Bertus Stuif-
bergen vertellen over zijn erva-
ringen op het seminarie en zijn 
belevingen van de oorlogstijd in 
Castricum. 
Belangstellenden kunnen zich 
opgeven bij de Stichting Welzijn 
Castricum, Geesterduinweg 5, 
tel.: 0251-656562, info@welzijn-
castricum.nl. 

Limmen - Op de Rijksweg is 
zondag rond 1.00 uur een 45-ja-
rige man uit Castricum aange-
houden. Hij reed met lage snel-

Teveel drank? heid en zonder verlichting. De 
man weigerde een ademanaly-
se. Hierop is zijn rijbewijs inge-
vorderd. 
Tegen de man wordt proces-ver-
baal opgemaakt.
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Kermisfeest zonder adem-
pauze in café De Lantaarn 
Limmen - Vrijdag 11 september 
barst het kermisgeweld los in De 
Lantaarn, met de meest popu-
laire band van dit moment: Bob 
en de Blue Band. In het voorca-
fé laat dj Toine het dak eraf knal-
len. 
Zaterdag 12 september speelt in 
de tent La Stampa; een profes-
sioneel all-round feest- en sho-
workest. In de zaal gaan de ker-
misgangers uit hun dak met het 
overbekende housefreakerz-
feest waar ook de bekende Cliff 
Jones gaat draaien. In het café 
zet dj Toine het café op zijn kop.

Zondag 13 september speelt Gi-
ga in de tent. Giga brengt een 
up-to-date repertoire met de al-
lerlaatste hits. En zondag is er 
ook nog een eenmalig optreden 
van een bekende ‘mistery guest’.
In de zaal staat Memphis met 
een mix van de Beatles, REM, 
U2, Rolling Stones, Queen en 
Robbie Williams, terwijl dj Den-
niz er een feest van maakt in het 
voorcafé.
Maandag 14 september feest in 
de tent. Jukebox speelt met een 
hoog swing-, dans- en ga maar 
uit je dakgehalte. In de zaal trio 

Tjoe en Jeroen, de slechtste 
band van Noord-Holland zoals 
ze zelf zeggen. Feest-dj Maarten 
staat in het café en hij zal niet 
eerder rusten tot iedereen met 
hem mee feest. In het café is ook 
dj Toine te vinden.

Na het optreden van Jukebox in 
de tent is  Impact aan de beurt 
die tot laat in de avond speelt. 
Om ongeveer 18.00 uur komt de 
Amsterdamse zwaargewicht Pe-
ter Beense de tent nog even op 
zijn kop zetten. Dus dit jaar voor 
het eerst geen pauze. 

Zaterdag opening cultureel seizoen 
Castricum - Verschillende op-
tredens en workshops, allerlei 
informatie en de mogelijkheid 
een prijs te winnen; het is alle-
maal mogelijk op het evenement 
Cultuur Proeven, de opening van 
het culturele seizoen op zater-
dag 5 september in de biblio-
theek aan de Geesterduinweg. 
Zes grote organisaties uit Cas-
tricum geven van 12.00 tot 15.00 
uur acte de présence om volwas-
senen én kinderen te trakteren 
op voorproefjes voor het nieu-
we uitgaans/cursusseizoen. Het 
programma van Cultuur Proeven 
omvat voor elk wat wils. 
Wie wil weten welke kleuren haar 
óf hem flatteren kan deelnemen 
aan de miniworkshop Kies kleur-
bewust van Vucas en wie geïnte-
resseerd is in modeltekenen en 
schilderen kan ter plaatse mee-
doen aan workshops uitgevoerd 
door de ervaren docenten van 
Toonbeeld. Tijdens een groende-
coratieworkshop van Nivon, ge-

geven door een echte bloemis-
te, kan een elfentasje gemaakt 
worden. De bibliotheek verkoopt  
boeken per kilo voor een eu-
ro  en biedt actuele (bijna) nieu-
we boeken aan uit de Strandbi-
bliotheek voor vijf euro per stuk. 
Ook staat de bibliotheek paraat 
om te laten zien hoe men een ‘di-
gitaal romanadvies’ kan krijgen 
voor nog meer leesplezier. Lief-
hebbers van de Nederlandse taal 
kunnen zich met het Klein Dic-
tee, als voorloper op het Groot 
Dictee van Stichting Welzijn Cas-
tricum en bibliotheek in novem-
ber, laten testen.  
Muzikaal is er ook van alles tij-
dens Cultuur Proeven te beleven: 
het Klezmerensemble Freilach, 
een popensemble met in het ge-
hoor liggende hits en het accor-
deonensemble van Toonbeeld 
zullen optreden. Bezoekers die 
een gitaarprobeerles willen vol-
gen kunnen in de bieb terecht bij 
een gitaardocent van Toonbeeld. 

De Werkgroep Oud Castricum 
zal in het leescafé een doorlo-
pende beeldpresentatie verzor-
gen over historische bijzonder-
heden van Castricum. Als klap-
stuk wordt elk half uur een lote-
rij gehouden voor de aanwezige 
bezoekers, waarbij entreekaarten 
gewonnen kunnen worden voor 
voorstellingen, filmabonnemen-
ten, concerten, lezingen, cursus-
sen en terrasbonnen van de or-
ganisaties: Toonbeeld, Volksuni-
versiteit, bibliotheek, Stichting 
Welzijn Castricum, Nivon en Tuin 
van Kapitein Rommel. Voorts in-
formeren genoemde organisa-
ties vanuit hun stands bezoe-
kers over de vele activiteiten die 
zij het komende seizoen aanbie-
den op muzikaal, creatief, edu-
catief en natuurterrein. Kinderen 
kunnen de gehele middag crea-
tief aan de slag. 
Bezoekers worden verwelkomd 
met een glaasje prosecco, kof-
fie of thee. 

Lagere waardevaststelling 
voor woonboerderijen
Regio - Voor de bepaling van 
de WOZ waarde worden voor de 
agrarische boerderijen speciale 
normen gehanteerd. Deze waar-
de is aanzienlijk lager dan de 
waarde van soortgelijke woon-
boerderijen. 

Ten onrechte, volgens een re-
cente gerechtelijke uitspraak van 
het Gerechtshof in Den Haag. 

Voor agrarische en niet agrari-
sche woningen moet volgens het 
college dezelfde waarderings-
methode worden gebruikt. Nu de 
waarde voor agrarische wonin-
gen te laag is vastgesteld heeft 
dit tot gevolg dat de waarde voor 
niet agrarische woonboerderijen 
ook moet worden verlaagd. Kijk 
voor meer informatie op www.
vanhier.nl.

Ondernemende vrouwen 
netwerken op het strand
Castricum - Maandagavond 
kwamen ruim zestig onderne-
mende vrouwen bijeen bij Zoo-
mers op het Castricumse strand 
voor een netwerkbarbecue. De-
ze avond werd georganiseerd 
door Goed Contact, een netwerk 
voor kennisoverdracht, intervi-
sie en het opdoen van inspira-
tie voor ondernemende vrouwen 
in Castricum en omgeving. On-
dernemer Carina Bijl presenteer-
de haar bedrijf Zoomers, waarna 
er tijdens en na het eten door de 
aanwezige ondernemers en ma-
nagers flink werd genetwerkt. 
De voorzitter van Goed Contact, 
Rianne Heere, vertelde over de 
plannen van het netwerk en in-

troduceerde de website www.
goed-contact.nl. “Het netwerk 
is een officiële stichting gewor-
den met een bestuur en diverse 
commissies”, vertelt Rianne Hee-
re. “Vanaf nu is het mogelijk om 
als vrouwelijke ondernemer of 
manager lid te worden van het 
netwerk. Leden krijgen toegang 
tot het ledenportal waarin direct 
contact kan worden gelegd met 
andere inspirerende, onderne-
mende vrouwen, om elkaars ex-
pertise te benutten of om erva-
ringen te delen. Tevens organi-
seert Goed Contact jaarlijks een 
aantal activiteiten waaraan le-
den bijna gratis en met voorrang 
kunnen deelnemen.” 

Limmen - Zondag rond 17.45 
uur kreeg de politie de melding 
dat een dronken 50-jarige auto-
mobilist uit Alkmaar in slaap was 
gevallen. Hij was met zijn auto tot 
stilstand gekomen bij een ver-
keerslicht en tegen een vlucht-
heuvel op de Rijksweg. 

De man was onder invloed van 
drank en medicijnen. Aan het 
bureau blies hij 775 ug/l (tot 220 
toegestaan). Er is een proces-
verbaal tegen hem opgemaakt 
en zijn rijbewijs is ingenomen. 

Drankrijder onwelVerkeerscontrole
Castricum - Verleden week 
woensdag heeft de politie een 
controle gehouden bij het ver-
keerslicht op de Rijksweg. Er 
werd op gelet of verkeer in de 
richting van Castricum door rood 
licht reed. Opvallend was dat de 

Castricum - Op woensdag 9 
september kan gratis deelgeno-
men worden aan een wandeling 
van 15 kilometer begeleid door 

Meewandelen?

Klassiek ballet voor beginners
Castricum -  Leerlingen van 
dertien jaar en ouder die met 
klassiek ballet willen beginnen 
kunnen tijdens de open leswe-
ken van 1 tot en met 15 septem-
ber een gratis proefles volgen op 
dinsdag 8 en 15 september.
Sinds 1995 is Balletstudio Jac-
queline Burger het vertrouwde 

adres voor klassiek ballet, jazz-
dans en tapdans voor kinderen 
vanaf vier jaar en volwassenen. 
Ook gaat er een nieuwe cursus 
kleuterballet van start vanaf be-
gin september. Alle lessen wer-
ken stapsgewijs aan een klas-
sieke ondergrond. Voorberei-
ding voor audities van de vak-

opleiding zijn mogelijk met een 
‘stoomcursus’ op basis van twee 
lessen per week. Spitzenles is 
voor de gemotiveerde leerlingen 
op basis van twee lesuren. 

Voor meer informatie kan men 
bellen naar 023 – 536 1009, mai-
len naar bsjburg@zonnet.nl of 
kijk op www.balletstudiojacque-
lineburger.nl. 

vele scholieren die het punt pas-
seerden zich keurig aan de re-
gels hielden en stopten voor het 
rode verkeerslicht. 
Van de vijf fietsers die uiteinde-
lijk werden bekeurd waren er 
slechts twee scholier. Een auto-
mobilist kreeg een bon wegens 
het niet handsfree bellen. 

Rinus Vink. Vertrek om 10.00 uur 
vanaf de kaartjesautomaten voor 
het NS-station. Men kan zonder 
opgave deelnemen. Voor infor-
matie Rinus Vink, telefoon 0251 
-652016.



pagina 22 2 september 2009

Automobilist zwaar onder invloed medicijnen 
Uitgeest - Maandag 24 augus-
tus rond 4.00 uur kreeg de poli-
tie de melding dat een 60-jarige 
man uit Wormerveer vanuit Cas-
tricum met zijn auto was gaan 
rijden. 
Dat terwijl hij zwaar onder in 
vloed van medicijnen verkeerde. 

De medicijnen konden zijn rij-
vaardigheid nadelig beïnvloe-
den. 

Hij werd staande gehouden op 
de N203 bij Uitgeest. Hij bleek 
inderdaad onder invloed te ver-
keren maar weigerde aan het 

bureau mee te werken aan een 
bloedonderzoek. Zijn rijbewijs 
werd daarom meteen ingeno-
men. 

Er volgt een onderzoek naar zijn 
mogelijkheden om een auto te 
mogen besturen.

Open Podium in De Zwaan
Uitgeest - Het dorpshuis De 
Zwaan begint een plek te wor-
den waar men tijdens het open 
podium voor en met elkaar mu-
ziek maakt. Geen keiharde hard-
rock, elektrische gitaren of disco, 
maar unplugged.
Iedereen die op redelijk niveau 
kan zingen en/of een akoestisch 
instrument bespeelt is welkom 
om zijn of haar kunsten aan het 
publiek te laten horen. Volksmu-

ziek, folk en blues, jazz, klassie-
ke muziek, koormuziek, alles kan 
een plek op het podium krijgen.
Er wordt ook ruimte gegeven 
voor een jamsessie; spontaan 
samenspel waarbij er muziek 
wordt gemaakt voor en met el-
kaar of ter ondersteuning van el-
kaar. Aanmelden kan via open-
podiumdezwaan@gmail.com.
Zaal open om 20.30 uur, De toe-
gang is gratis.

Uitgeest - In de bibliotheek van 
Uitgeest wordt een internetin-
structie aangeboden voor begin-
ners. Tijdens deze instructie leert 
men zoeken via www-adres, 
zoekmachine en webindex. Voor 
het meedoen aan deze instructie 
is het belangrijk dat men redelijk 
met de computermuis kunt om-
gaan. De internetinstructie vindt 
plaats op vrijdag 18 september  
van 10.30-12.30 uur. 
De instructie duurt twee uur. 
Deelnemen kan na persoonlij-
ke inschrijving bij de klantenser-
vice van de bibliotheek Uitgeest. 
Meer info op website: www.bibli-
otheekijmondnoord.nl. 

Internet voor 
beginners

Uitgeest - Als eerste activiteit 
dit seizoen heeft Kindervreugd 
klaverjassen op de agenda 
staan. Op maandag 7 september 
gaat het kaartspel om 20.00 uur 
in het clubgebouw van de speel-
tuin van start.  

Klaverjassen

Uitgeest - Zaterdag 5 septem-
ber wordt een ‘Tropical Beach 
Party’ gehouden in Mill House, 
een feest dat in het teken van 
zon, zee, strand en cocktails 
staat. Het feest is van 19.30 tot 
22.30 uur en is voor iedereen van 
11 tot en met 16 jaar. De toegang 
is gratis en ook het eerste drank-
je. Voor wie het leukst gekleed is 
naar het thema, is een creativi-
teitsprijs. 

Op woensdag 9 september gaan 
de deelnemers foto’s ‘scrappen’ 
in een workshop. Kinderen van-
af 8 jaar kunnen hiervoor terecht 
van 15.00 tot 17.00 uur. Kosten 
twee euro. -. Incl. alle materialen. 
Neem zelf  Aanmelding: via jon-
gerenwerk@jonguitgeest.nl of 
06-13421719.

Op woensdag 9 september hou-
den breakdancedocenten een 
gratis open avond voor iedereen 
vanaf 8 jaar van 19.00 tot 20.00 
uur. De cursus gaat op 16 sep-
tember van start. gaat. Deze cur-
sus bestaat uit acht lessen van 
een uur. Mill House is te vinden 
aan de Molenwerf 6 in Uitgeest.  
Kijk ook eens op www.millhouse.
jonguitgeest.nl. 

Ook feesten 
in Mill House?

Zondag kofferbakmarkt
Uitgeest - Zondag van 9.00 tot 
15.30 uur is het struinen en af-
dingen geblazen op het parkeer-
terrein van Bob’s Party Palace tij-
dens de kofferbakmarkt. Verko-
pers komen met een auto (met 
aanhanger) of een busje volge-
laden met tweedehands spul-

len  om vanuit de kofferbak hun 
waar te verkopen. Wie spullen 
wil verkopen betaalt 12,- euro 
voor een personenauto, 16,- eu-
ro voor een busje en 24,- euro en 
voor een auto met aanhangwa-
gen. Een plaatsje reserveren is 
niet mogelijk.   

Kleurrijke actie Rotaryclub 
voor kinderen Waterjuffer
Uitgeest - Leden van de Rota-
ryclub Heemskerk-Uitgeest heb-
ben de afgelopen maanden de 
handen uit de mouwen gestoken 
voor De Waterjuffer in Uitgeest. 
De Waterjuffer is een woonvoor-
ziening voor twintig kinderen van 
4 tot 18 jaar met een verstandelij-
ke beperking en soms complexe 
problematieken. De Rotaryclub 
heeft met ambachtelijk werk en 
kunstzinnigheid de nodige kleur 
in het huis gebracht. Zaterdag 29 
augustus vond de overhandiging 
plaats van vier grote speelgoed-
kisten. De Uitgeester kunstenaar 
Rob de Reus maakte deze dag 
samen met de kinderen boven-
dien een paar grote schilderijen 

voor in de hal van De Waterjuf-
fer. Aanleiding voor de actie was 
een presentatie voor de Rota-
ryclub eind vorig jaar door een 
teamleidster van De Waterjuffer, 
die vertelde dat in het huis net 
nieuwe vloerbedekking en schil-
derwerk waren aangebracht, 
maar dat er nog veel te wensen 
viel. Zo waren de kisten waarin 
de kinderen het speelgoed be-
waarden aan vervanging toe en 
wilde men ook graag de muren 
wat opfleuren.
Leden van de club besloten ge-
zamenlijk vier compleet nieuwe, 
robuuste speelgoedkisten te fa-
briceren en in vrolijke kleuren af 
te lakken.  

Programma Sport- en 
Tenniscentrum Uitgeest 
Uitgeest - Het programma in 
Sport- en Tenniscentrum is als 
volgt: vrijdag 4 september RZVV 
SNS Regiobank Competitie met 
om 19.30 uur Rotho Houten 
Vloeren-Piet Putter Bouw, 20.10 
uur Snijder Stoffering-Bouw en 
Funderingstechniek, 20.50 uur 
Vlaggenkoning-Sport Sportief 
Castricum, 21.30 uur Unibet.

com- WEA accountants, 22.10 
uur SNS Regiobank-Autoschade 
Zonneveld, 22.50 uur Tesselaar-
Autobedrijf Uitgeest.
Maandag 7 september begint 
om 20.30 uur de KNVB Zaalvoet-
balcompetitie.
Woensdag 16 september is er 
vanaf 20.00 uur recreatiebad-
minton en -volleybal.

Uitgeest - Zondag hielden po-
litieagenten op de Geesterweg 
vanaf 21.30 uur een drie uur du-
rende alcoholcontrole. Totaal 190 
bestuurders moesten blazen. De 
politie heeft vijf mensen aange-
houden, die te diep in het glaas-

Alcoholcontrole je hadden gekeken. Een begin-
nend bestuurder van een brom-
fiets had zoveel gedronken, 1,78 
promille, dat hij zijn rijbewijs di-
rect moest inleveren. Ook moest 
een automobilist het zonder rij-
bewijs doen omdat hij teveel had 
gedronken. Drie anderen kregen 
(ook) proces-verbaal plus een 
rijverbod van enkele uren.

Regio - Op zondag 6 september 
organiseert luchtoorlogmuse-
um Fort Veldhuis, gelegen op de 
grens van Heemskerk en Zaan-
stad, in samenwerking met de 
IPMS een modelbouwdag. In het 
museum treft men diverse mo-

Modelbouw in 
Fort Veldhuis

delbouwers en special interest 
groups die bezig zijn met hun 
modellen. Tevens worden vele 
al gebouwde modellen en dio-
rama’s tentoongesteld. Voor de 
hobbyist op modelbouwgebied 
is Fort Veldhuis op 6 september 
een bezoek meer dan waard. Het 
museum is open tussen 10.00 en 
17.00 uur. Luchtoorlogmuseum 
Fort Veldhuis is te vinden op de 
Genieweg 1, Heemskerk.
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Nieuw iN oNs assortimeNt:

‘Vollerkoren’
met 35% meer voedingsvezels 
dan in gewoon volkoren

2 voor 3,95
(Geldig t/m 15-09-’09)

Bakkerij P. van Baar

Kerklaan 14, 1921 BL Akersloot
tel. 0251-312253



G  E M E E N T E  U I T G E E S T

I n f o b u l l e t i n
26 augustus 2009

Bezoekadres
Gemeentehuis Uitgeest
Middelweg 28, 1911 EG Uitgeest

Postadres
Postbus 7, 1910 AA Uitgeest

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

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

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

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

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

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

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

Burgerlijke stand
geBOren
Lucius Theodorus Stefanus Kiburg,
zoon van S.J.T. Kiburg en S.H. Meilink

huwelIjk
D.J. Duin en I. de Ruijter

Overleden
W.M. Baltus-Brandjes, 93 jaar

Raads- en commissiever-

gaderingen beluisteren?

WWW.UITGEEST.NL

Nieuw asfalt voor Tolweg
De Tolweg krijgt een nieuwe asfaltlaag vanaf de verkeersdrempel
bij de grens van de bebouwde kom van Uitgeest tot en met de af-
slag naar de Anna van Renesselaan. De Tolweg wordt daarvoor af-
gesloten voor motorvoertuigen in de week van maandag 7 septem-
ber tot en met vrijdag 11 september 2009. Ook de Kleis is tijdens 
de werkzaamheden voor gemotoriseerd verkeer onbereikbaar. Het 
fietspad langs de Tolweg en de Kleis blijft gewoon open.

Nog maar vorig jaar november werd 
de Tolweg binnen de bebouwde 
kom geheel opnieuw geasfalteerd. 
Door verschillende oorzaken werd 
de bovenste asfaltlaag niet optimaal 
aangebracht. De aannemer gaat as-
falt en belijning nu vervangen. De 
omwonenden zijn door de gemeen-
te per brief geïnformeerd. Tijdens 
de werkzaamheden kunnen zij van 
07.00 tot 17.00 uur hun woningen 
niet met de auto bereiken. Ook over 
het kruispunt van en naar Assum en 
Weeg kan op die uren geen verkeer 
passeren. 

Omleidingsroute
Het verkeer naar Heemskerk wordt 
omgeleid via de Jacoba van Beie-
renlaan, de provinciale weg N203 

en de A9. Bewoners en bedrijven 
in de Kleis en Waldijk blijven goed 
bereikbaar. De Kleis is bereikbaar 
via de Kleistunnel, de rotonde aan 
de Jacoba van Beierenlaan en de 
Gorskamplaan. De Waldijk is voor 
het (bouw)verkeer bereikbaar via 
de Kleistunnel en de rotonde aan 
de Jacoba van Beierenlaan. De om-
leidingen worden aangegeven met 
borden.
Gedurende de werkzaamheden is 
overlast voor het verkeer helaas niet 
te voorkomen, maar de aannemer 
en de gemeente spannen zich in om 
die zoveel mogelijk te beperken.

[fotobijschrift TolwegAug09:]De Tol-
weg moet worden ontdaan van on-
effenheden. 

Nieuwsbrief
Schiphol
Sinds de opening van de Polder-
baan is de hinder van vliegver-
keer in onze regio toegenomen. 
Zes gemeenten (Beverwijk, Cas-
tricum, Heiloo, Heemskerk, Vel-
sen en Uitgeest) werken samen 
als Cluster noord om de stand-
punten van deze regio te behar-
tigen. Zij hebben beleid opge-
steld dat zegt: ‘de hinder kan en 
moet minder’ en werken samen 
met bewonersvertegenwoordi-
gers uit de zes gemeenten. Om 
inwoners meer te betrekken bij 
dit onderwerp brengt Cluster 
noord een nieuwsbrief uit.

Aanmelden
Om inwoners te informeren over 
lopende projecten en de stand-
punten die Cluster noord inneemt, 
verschijnt vier maal per jaar een 
e-mailnieuwsbrief. De eerste editie 
is uit en te downloaden op www.
milieudienst-ijmond.nl. Hier kunnen 
geïnteresseerden ook terecht om 
zich aan te melden voor volgende 
edities van de nieuwsbrief. Naast de 
actiepunten die Cluster noord on-
derneemt, staan in de nieuwsbrief 
ook meetresultaten van meetpunten 
in de regio.

Erfgoedpark zet Blaeu op de kaart
In het weekend van 12 en 13 september zet Erfgoedpark De Hoop 
ter gelegenheid van de jaarlijkse Open Monumentendagen Willem 
Janszoon Blaeu op de kaart. Blaeu werd in 1571 geboren als zoon 
van een handelaar, vermoedelijk in Uitgeest. Hij was een van de 
belangrijkste cartografen van zijn tijd.

De optredende gezelschappen ma-
ken samen deel uit van de Uitgees-
ter Harmonie: het Opleidingsorkest 
en het Harmonieorkest (beide geleid 
door Lex Bak) en de slagwerkgroep 
Blast! (onder leiding van Maurice 
Vastenouw). Ze laten ieder voor zich 
diverse muziekstukken horen. Maar 
er wordt ook gezamenlijk gemusi-
ceerd, onder meer in ‘African Symp-
hony’ en ‘Latin Favourites’. 
Het programma bestaat uit popu-
laire, goed in het gehoor liggende 

muziek en evergreens als het thema 
van ‘The Pink Panther’ en ‘Can’t take 
my eyes off you’. Blast! zal het pu-
bliek verrassen met opzwepende 
Braziliaanse en Afrikaanse ritmes. 
Het openluchtconcert wordt ge-
organiseerd door de Projectgroep 
Sociaal Contact van De Koog. Eer-
der dit jaar zorgde de projectgroep 
vier keer voor een ‘mobiel terras’. 
De activiteiten zijn bedoeld om de 
contacten tussen buurtbewoners te 
stimuleren.

Werken aan perrons
Van 10 september tot en met 20 september wordt gewerkt aan 
herstel van de perrons op het NS-station van Uitgeest. Om de 
dienstregeling van het treinverkeer niet te verstoren, vinden 
de werkzaamheden plaats tussen 01.00 en 05.00 uur ’s nachts. 
Er bestaat kans op enige geluidsoverlast, maar de uitvoerders 
zullen alles doen om dit tot een minimum te beperken. De 
gemeente heeft ontheffing verleend voor het uitvoeren van de 
herstelwerkzaamheden.

Stuntmenshow 
verschoven
De uitvoering van de Big Foot Stunt-
men Show is verschoven van 8 naar 
15 september 2009. Locatie is het 
parkeerterrein tussen de kantine van 
F.C. Uitgeest aan de Zienlaan en De 
Kuil. De show begint om 19.00 uur.



OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE
sAMENlEVINGszAKEN

De Commissie Samenlevingszaken houdt een openbare vergadering 
in de raadzaal van het gemeentehuis van Uitgeest, Middelweg 28, op 
maandagavond 7 september. De vergadering begint om 20.00 uur en 
op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorlichting door BMC/De Meergroep over ontwikkelingen in de so-
ciale werkvoorziening en in de WSW.
- Invoering Wet investeren in jongeren (WIJ).
- Stand van zaken herinrichting sportpark De Koog.

VERGADERING COMMIssIE GRONDGEBIEDzAKEN

De Commissie Grondgebiedzaken houdt een openbare vergadering in 
de raadzaal van het gemeentehuis van Uitgeest, Middelweg 28, op 
dinsdagavond 8 september. De vergadering begint om 20.00 uur en 
op de agenda staan onder meer de volgende onderwerpen:

- Voorstel inzameling kunststof afval.
- Projectbesluit uitbreiding uitvaartcentrum Niesvenstraat 12.
- Voorstel toekenning monumentensubsidie Assum 23.
- Jaarverslag 2008 B&W over de welstand.

BElEIDslIjN stuNtshOws

Burgemeester en wethouders van Uitgeest hebben in de vergadering 
van 24 augustus 2009 besloten om met ingang van heden als beleids-
lijn te hanteren per jaar één maal een vergunning te verlenen voor het 
houden van een stuntshow.

Uitgeest, 3 september 2009

Ontvangen bouwaanvragen

BR 2009-035 Benesserlaan 236 Uitbreiden woning
BR 2009-050 Veenislaan 13 Uitbreiden woning

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunningen ook worden 
verleend.

AfGEGEVEN slOOPVERGuNNING
Verzenddatum
02-09-2009 Provincialeweg 9 Verwijderen asbest van dak zoutloods

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar-
schrift tegen afgegeven vergunningen zijn verkrijgbaar bij de afdeling 

Publiekszaken. Een bezwaarschrift dient binnen zes weken met ingang 
van de dag na bekendmaking van het besluit te worden ingediend en 
gericht te worden aan het College van Burgemeester en Wethouders. 

Afgegeven bouwvergunningen met ontheffing bestemmingsplan
Verzenddatum
02-09-2009 Kuipersvenstraat 6 Bouwen erker (In de bekendmaking 
van vorige week stond onjuist vermeld dat de vergunning op 26-08-
2009 werd verleend)
02-09-2009 Molenstraat 28 Uitbreiden bedrijfspand   

02-09-2009 Molenstraat 28 Wijzigen gevels
02-09-2009 Paltrokstraat/Koperwiekstraat Plaatsen kabelbaan
   

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

tERINzAGElEGGING, VERzOEK OM
VRIjstEllING

Met ingang van vrijdag 4 september 2009 ligt in verband met een 
voorgenomen vrijstelling van het geldende bestemmingsplan (artikel 
3.23 van de Wet ruimtelijke ordening) gedurende zes weken bij de 
afdeling Publiekszaken de volgende aanvraag ter inzage:

BR 2009-047 Hogeweg 87 Plaatsen dakopbouw

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen van zienswijzen 
zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. Zienswijzen dienen 
binnen de periode van de terinzagelegging vrijstelling te worden in-
gediend en gericht te worden aan het College van Burgemeester en 
Wethouders.

Vergadering welstandscommissie

De Welstandscommissie behandelt op maandag 7 september een aan-
tal bouwplannen voor de gemeenten Heemskerk, Bergen, Castricum 
en Uitgeest. De vergadering begint om 14.00 uur. Belangstellenden 
kunnen de vergadering bijwonen in het tijdelijke onderkomen van de 
gemeente Castricum aan de Duinenbosch 3, ingang Zeeweg, 1901 
NT Castricum. De agenda van de bouwplannen van de gemeente Uit-
geest kan vanaf donderdag 3 september worden ingezien bij de balie 
van Publiekszaken in het gemeentehuis van Uitgeest. Telefonisch kan
informatie worden ingewonnen bij mevr. K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

Kijk op Uitgeest
Evalueren en leren

Elk jaar, na de zomervakantie heb ik de vaste afspraak 
om twee belangrijke evenementen te evalueren met alle 
betrokkenen. Evalueren is eigenlijk niets anders dan te-
rugkijken en vast te stellen wat er goed, maar ook wat 
er fout is gegaan. En in het laatste geval kunnen we er 
allemaal wat van leren en maken we nieuwe afspraken 
voor volgend jaar.

De twee evenementen waar ik het over heb zijn het In-
ternationale Cor Groenewegen Toernooi en de kermis. 
De afgelopen weken heb ik deze evaluatieavonden ge-
had. De brandweer is er dan bij, maar ook de milieu-
dienst (i.v.m. metingen voor eventuele geluidsoverlast), 
de politie, onze buitendienst en mijn juridisch adviseur, 
Nina Zuurbier. Bij de bijeenkomst over het Groenewe-
gen Toernooi is de organisatie altijd aanwezig en voor 
de bespreking van de kermis zijn de horecaonderne-

mers van de partij. Ook worden omwonenden uitgeno-
digd en heel specifiek de mensen die klachten hebben 
gehad over het betreffende evenement. 

Door deze evenementen na te bespreken proberen we 
het elk jaar weer een beetje beter te krijgen. Dit jaar 
was de conclusie dat de meeste dingen prima waren 
verlopen. Maar natuurlijk niet alles. En daarover ma-
ken we dan nieuwe en nog betere afspraken. Zo kon 
deze keer iemand die in de buurt woont van een ho-
recabedrijf meteen afspraken maken om volgend jaar 
minder overlast te ondervinden.

In het voorjaar heb ik dan weer twee bijeenkomsten 
met alle betrokkenen om de laatste puntjes op de i te 
zetten voor het nieuwe jaar.

Mieke Baltus
Burgemeester van Uitgeest
Burgemeester@uitgeest.nl

Opening
Filmhuis
De Zwaan
Burgemeester Mieke Baltus opent 
vrijdagavond 4 september om 20.15 
uur het nieuwe Filmhuis de Zwaan 
in Dorpshuis de Zwaan aan de Mid-
delweg. Na de opening is de eerste 
filmvoorstelling te zien: ‘Sideways’ 
van regisseur Alexander Payne. Zon-
dagavond, eveneens om 20.15 uur, 
vertoont het filmhuis ‘Little Miss 
Sunshine’ (regie: Dayton en Faris). 

Kaarten voor de voorstellingen zijn 
verkrijgbaar in de voorverkoop bij 
boekhandel Schuyt (Middelweg 139) 
en indien voorradig bij aanvang aan 
de zaal. Het nieuwe filmhuis heeft 
vijftig zitplaatsen. 


