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Zorg om bewoners Zomerweelde

PvdA op bres bewoners 
van recreatiewoningen
Castricum - De bewoners van 
park Zomerweelde in Limmen 
maken zich grote zorgen. Zij 
dreigen dakloos te worden. Peter 
Verduin van de PvdA: “Bewoners 
en bestuur kwamen aanklop-
pen bij onze fractie en wij heb-
ben vervolgens onderzoek ge-
daan.  De bewoners hebben een 
brief gekregen waarbij het colle-
ge refereert aan een besluit, ge-
nomen op 2 juni 2009. “De PvdA 
heeft deze besluitenlijst nageke-
ken en kan dit besluit nergens 
vinden. Ook als dit door het col-
lege is besloten, bevreemdt het 
de PvdA dat dit niet aan de ge-
meenteraad is voorgelegd. Het 
onderwerp gaat over bestem-
mingsplannen en daar gaat de 
raad over.” Bovendien zijn deze 
door het college genomen be-
sluiten gebaseerd op heel oude 

bestemmingsplannen. “Castri-
cum heeft zo’n 150 recreatiewo-
ningen. Er is berekend dat voor 
een juridische procedure veel 
uren, gemiddeld 281, nodig zijn 
per geval. Dit gaat dus veel geld 
kosten en dat heeft de gemeen-
te niet. Dus wij willen legalisatie 
van deze recreatiewoningen.” Teleurstelling voor actievoerders

Castricum – Zondag rond het 
middaguur was er geen hond 
te bekennen op straat. Honden-
bezitters waren met hun huis-
dier naar Bakkum getrokken 
om mee te doen aan een actie 
voor een hondenlosloopgebied 
in het Noordhollands Duinre-
servaat. Na een wandeling wer-
den de actievoerders ontvangen 
in Stayokay. Hier werd een peti-
tie en meer dan duizend hand-
tekeningen overhandigd. Maar 
het had geen zin. PWN, beheer-

der van het gebied, wil niet mee-
werken. “Loslopende honden 
hebben een te grote verstorende 
invloed”, aldus Jan van Mourik. 
“Teleurstellend”, zegt initiatiefne-
mer Ariane van Marwijk. “Maar 
er ligt nu wél een petitie bij PWN 
met meer dan 1.000 handteke-
ningen. We zijn benieuwd naar 
de reactie van de directie. Wat 
ons betreft gaan we nu samen 

met PWN op een creatieve ma-
nier op zoek naar een stuk bos. 
Bijvoorbeeld een rondje Kijk Uit. 
We willen helpen bij het beheer.”
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VUcas 25 jaar!
Het nieuwe programma 2010/2011 
ligt klaar bij de boekhandel, 
de bibliotheek, op ons kantoor 
en bij onze kapper.

Ook op www.vucas.nl

Kooiplein 24a
1901 VW Castricum
Tel. 0251-670048
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S E L E C T
WINDOWS

Tel. 023 538 22 77

ALLES VOOR EEN
BETERE WONING!
WWW.VANdERVLuGT.NL
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www.restaurantDeUitkijk.nl 

023 – 525 11 62

Op ’t Kopje van Bloemendaal
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Notariaat IJmond Noord.nl
(of www.NIJN.net)

Goed, Goedkoop en Snel
(zie de website)

Uw adres voor zaken die als standaard zijn aan te merken

Het alternatief in uw regio

Berliner Editie: x     Documentnaam: x Pagina:  �

Burgemeester Mooijstraat 29,
Castricum

☎ 0251 - 652430 
www.hansvanborre.nl

hans van borre

Skal 20199

Zoek jij een
leuke baan voor 

vrijdag, zaterdag 
en eventueel 
vakanties?

Bel dan
0251-652430

GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683

Hoera geslaagd vlaai! 
8 pers.	 € 9,95
10-12 pers.	 € 13,95
Zaterdag:

vaderdagtopper!
vaderdag oranjetaart

10-12 pers. € 14,95
oranje tompoucen

5 halen 4 betalen

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
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: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

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
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Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

advertentieverKoop:
Annette Visser
06-45733293
Wendi Honcoop
06-20278532
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
06-06-2010: Siem Hendrik, zoon 
van R. de Beer en M.E. Kerssens, 
geboren te Castricum. 06-06-
2010: Robin Peter, zoon van J.P. 
Christiani en P.M.F. Smulders, 
geboren te Beverwijk. 07-06-
2010: Sil, zoon van R.G.J. Noom 
en M. Brugman, geboren te Alk-
maar.

Wonende te Akersloot:
05-06-2010: Jill Rosalie, dochter 
van T.P.E. Zoon en A.M.E. van de 
Bult, geboren te Akersloot.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
07-06-2010: Steeman, Marcel 
Cornelis en Zonneveld, Marije, 
beiden wonende te Castricum. 
10-06-2010: Pieterse, Laurenti-
us T. en Welboren, Adriana C.A., 
wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:

04-06-2010: Schoordijk, Step-
han Alfons Berend en Pieter-
sen, Cindy, beiden wonende te 
Purmerend. 04-06-2010: Huizin-
ga, Vincent en Post, Daphne S., 
beiden wonende te Uitgeest. 04-
06-2010: Blom, Adriaan Hendrik 
en Schols, Elisabeth Petronella 
Louise Maria, beiden wonende 
te Purmerend. 04-06-2010: van 
der Meer, Dennis en Mus, Mar-
tine, beiden wonende te Assen-
delft. 04-06-2010: Norg, Gerjan 
en Schoots, Eva, beden wonen-
de te Alkmaar. 
04-06-2010: Kire, Lister en Post-
ma, Maria, bieden wonende te 
Castricum. 05-06-2010: Dijkstra, 
Hendrik Johan en Hendriks, Sil-
vy Monique, beiden wonende te 
Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
05-06-2010: van Noort, Christi-
aan J., oud 79 jaar, gehuwd ge-
weest met J.M.M. van Hecke, 
overleden te Amsterdam.

De Bakkerij ontvangt 
sleutels nieuwe locatie
Castricum - De vrijwilligers van 
‘De Bakkerij’ hebben afgelopen 
maandag de sleutels ontvangen 
van hun nieuwe onderkomen 
aan de Dorpsstraat. Bijna drie 
jaar nadat De Bakkerij het pand 
aan Het Bakkerspleintje moest 
verlaten is er een nieuw onder-
komen. Stichting Meergranen 
heeft voormalig ‘café Me Tante’ 
gekocht en zal dit verhuren aan 
de Vereniging Vrienden van De 
Bakkerij.
Maandag vond de overdracht 
plaats van het café naar de 
stichting Meergranen en konden 
de vrijwilligers van De Bakkerij 
beginnen met aanpassingen aan 
het interieur. Dat zal binnenkort 
het echte Bakkerijgevoel uitstra-
len. Het openingsprogramma 
wordt binnenkort bekend ge-
maakt.
Gelijktijdig wordt er hard ge-
werkt aan het uitwerken van de 

plannen om het gebouw multi-
functioneel te maken. De provin-
cie heeft subsidie toegezegd om 
aan de achterzijde een uitbouw 
te realiseren die aan alle heden-
daagse eisen van geluidsisolatie 
zal voldoen. De procedures die 
daarvoor nodig zijn, nemen nog 
geruime tijd in beslag.
Het initiatief voor een nieuw on-
derkomen voor De Bakkerij is in 
2006 ontstaan en leidde in janu-
ari 2007 tot het eerste burgerini-
tiatief in Castricum. Daarin werd 
de gemeente om steun gevraagd 
om onderzoek te doen naar een 
nieuwe plek aan de Dorpsstraat. 
Op 16 augustus 2007 moesten 
de sleutels van het vorige ge-
bouw aan het Bakkersplein-
tje bij de gemeente worden in-
geleverd. Na drie ‘bakloze’ jaren 
is De Bakkerij terug in de dorps-
kern van Castricum.

Aad de Wit, voorzitter stichting Meergranen overhandigt de sleutels 
van het pand aan Eelco Zwikker, voorzitter van de Vereniging Vrien-
den van De Bakkerij.

Files op A9 door aanrijdingen
Akersloot - Vorige week woensdag hebben twee ongelukken op de 
A9 tijdens de avondspits voor files gezorgd. Op de rijbaan richting Alk-
maar botsten rond vijf uur enkele auto’s op elkaar. Gewonden vielen er 
niet, maar wel was er veel blikschade. Toen de weg weer vrij was, bots-
ten op de rijbaan richting Haarlem ook enkele auto’s op elkaar. Hierbij 
raakte een van de auto’s te water. Foto: Leo Tillmans.
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Kunstfietsroute
Castricum - In het weekend van 
de kunstfietsroute, 19 en 20 ju-
ni is er bij stopplaats Toonbeeld 
veel te  doen. Naast de jaarlijkse 
kunstmarkt zullen kunstenaars-
docenten hun eigen beeldende 
werk laten zien in het gebouw 
van Toonbeeld. Meer informatie 
www.kunstfietsroutecastricum.
nl/stop15.html. Op de foto een 
portret van Tobias Klein gemaakt 
door cursist van Toonbeeld.
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KortWeg

Castricum – Op zaterdag 26 ju-
ni vanaf 15.00 uur is er een reü-
nie van alle (oud) Montessoria-
nen en (oud-) ouders/verzorgers 
van de Montessorischool aan de 
Koekoeksbloem 55.
Wie nog mensen uit de Mon-
tessoriperiode kent, wordt ver-
zocht hen dit te laten weten. Ie-
dereen is welkom om onder het 
genot van een hapje, drankje en 
entertainment herinneringen op 
te halen.
Aanmelden is wenselijk: mon-
tessorireunie@hotmail.com. Zie 
ook www.jubileummontessori-
castricum.nl.

Reünie Montessori-
school Castricum

Castricum - Donderdag 17 juni  
organiseert Positief Opvoeden, 
Triple P in samenwerking met bi-
bliotheek Kennemerwaard, loca-
tie Castricum de lezing ‘De kracht 
van positief opvoeden’. De lezing 
is voor ouders en/of verzorgers 
met een of meerdere kinderen in 
de leeftijd tot twaalf jaar. 
De lezing wordt gegeven door 
pedagogisch adviseur Mieke van 
Vleuten in de bibliotheek Ken-
nemerwaard, Geesterduinweg 
1. De lezing is van 19.30 uur tot 
21.30 uur.

Lezing ‘De kracht van 
positief opvoeden’

Castricum - Ria Vlaar houdt tot 
en met 5 juli een schilderten-
toonstelling op het terrein van 
Dijk en Duin, Westlinge A. Het 
is geopend van 9.00 – 16.00 uur 
(de woensdag- en vrijdagmid-
dag gesloten).
Ria Vlaar schildert met olieverf. 
Zij wil met deze tentoonstel-
ling graag laten zien wat zij zo-
al maakt. Zij schildert al bijna 25 
jaar en heeft dus aardig wat ma-
teriaal. Schilderen doet zij voor 
de ontspanning, om haar ge-
dachten te verzetten, om alles te 
verwerken uit haar verleden en 
om een stuk onvrede kwijt te ra-
ken.
Thema’s als het gezin thuis, na-
tuur (bloemen) en godsdienst 
zijn geliefd. Dit laatste thema is 
vooral gebaseerd op haar goe-
de jaren in het klooster, waar zij 
destijds intrad, als vlucht uit de 
werkelijkheid. Zij is moeder van 
drie kinderen en heeft nu ook 
kleinkinderen.
Ook zit Ria al jaren bij de Schil-
dersclub van Dijk en Duin. Eerst 
bij Lense Elzinga en nu bij Edith 
Bijkerk. ‘’Ze laten je hier in je 
waarde’’, aldus Ria. 
Zij hoopt met deze tentoonstel-
ling te laten zien dat ze toch nog 
gelukkig is geworden. 

Schilderijtentoon-
stelling van Ria Vlaar

Castricum - Op donderdag 25 
juni is er een klankmeditatie van 
20.00 tot ongeveer 22.00 uur in 
het witte kerkje op het Dijk en 
Duin terrein. Deze klankmedita-
tie is voor een kleine groep men-
sen zodat er voldoende persoon-
lijke aandacht is. Graag voor-
af reserveren. Meer informatie 
en opgave: www.sakagaweea.nl, 
sakagaweea@hotmail.com of tel. 
06-36155637.

Klankmeditatie

Akersloot - De Hempolder is 
een van de beste plekken voor 
weidevogels in de hele we-
reld. Boswachter Arjan Postma 
van Landschap Noord-Holland 
laat dat op zaterdag 19 juni van 
10.00-12.00 uur met zijn beken-
de enthousiasme graag zien. 
Verzamelen bij de werkschuur de 
Dodde, Hemweg 1 in Akersloot, 
vlakbij het gehucht Klein Dor-
regeest, achter Motel Akersloot. 
Aanmelden is noodzakelijk en 
kan via tel. 088-0064455. 
Jonge scholekster. Foto: Ger Tik

De Hempolder is 
weidevogelparadijs

Tuinliefhebbers to-
nen groene parels
Regio - Op 26 en 27 juni organi-
seert Groei & Bloei, de grootste 
tuinvereniging van Nederland, 
haar jaarlijkse landelijke Open 
Tuinen Weekend. In de buurt 
stellen trotse tuinbezitters met 
plezier hun tuin open.  “
Meer dan 55 tuinen van Groei & 
Bloei-leden in Heiloo, Egmond-
Binnen, Limmen, Castricum, 
Akersloot, Beverwijk, Heems-
kerk en Uitgeest doen mee aan 
dit landelijke initiatief. Sommige 
tuineigenaren tonen ook exposi-
ties van kunstenaars. 
Voor 2 euro kan men een pas-
se-partout kopen, dit is tevens 
een lootje voor de verloting van 
mooie tuinprijzen. Zie voor ver-
kooppunten passe-partouts en 
plattegronden de website mid-
den-kennemerland.groei.nl.

Castricum - Komend week-
end wordt voor de vijftiende keer 
de Kunstfietsroute gehouden in 
Castricum, Bakkum en Limmen. 
Sportieve kunstliefhebbers kun-
nen zaterdag en zondag tus-
sen 10.00 en 17.00 uur op bijna 
twintig adressen genieten van 
schilderijen, keramiek, foto’s en 
beeldhouwwerken. Zondag is er 
bij alle deelnemers bovendien 
live muziek of een ander optre-
den te beluisteren. 
Dit jaar is voor het eerst het Ou-
de Theehuys op Dijk en Duin 
in de route opgenomen. In dit 
sfeervolle café/restaurant wordt 
een expositie van het werk van 
de deelnemende kunstenaars 
gehouden. De expositie duurt 
van 1 t/m 27 juni en is geopend 
op woensdag tot en met zondag 
van 11.00 tot 17.00 uur.
Een folder met daarin de rou-
te is te vinden bij de VVV, boek-
handel Laan, de bibliotheken van 
Castricum en Limmen, Ida Bak-
ker, Perspectief, Toonbeeld en bij 
Het Oude Theehuys en staat ook 
op internet: www.kunstfietsrou-
tecastricum.nl.
Minder sportieve cultuurliefheb-
bers mogen de route overigens 
gewoon met de auto afleggen.  
Foto: Pé Zonneveld.

Oude Theehuys in 
Kunstfietsroute

Heiloo - Van 22 tot en met 27 ju-
ni is Heiloo dorp van de kunst.  
Met sportcentrum ‘De Dors’ als 
centrale tentoonstellingsruim-
te, met een kunst- en muziek-
route in het weekeinde, met een 
literaire dag en met een kunst- 
en ambachtsmarkt. In ‘De Dors’ 
is men elke dag welkom tussen 
10.00 en 17.00 uur. De kunst-
beurs vindt plaats in de tennis-
hal. In de ontmoetingsruimte van 
het sportcentrum wordt onder 
andere een literaire dag gehou-
den, is een markt met kunstboe-
ken en vinden workshops plaats. 
Ook zijn er in het weekeinde 
muziekoptredens. Zaterdag 26 
en zondag 27 juni kan men de 
kunst- en muziekroute door Hei-
loo volgen. Die voert langs tui-
nen, ateliers maar ook winkels 
en openbare gebouwen waar de 
ongeveer 90 deelnemende kun-
stenaars hun werk exposeren. 
Op zo’n dertig locaties, o.a. in het 
Stationscentrum, het Witte Kerk-
je en de Willibrorduskapel musi-
ceren solisten, koren en orkest-
jes. Zie ook www.kunstzesdaag-
se.nl. Foto: Sopraan Karin ten 
Cate in het Witte Kerkje.

Kunst6daagse Heiloo

Castricum - Een spetterend 
eindfeest om het 35 jarig-jubile-
umjaar van de Montessorischool 
af te sluiten, op zaterdag 26 juni 
is iedereen van 14.00-21.00 uur 
welkom. Er is voor jong en oud 
wat te beleven: een veiling met 
heel bijzondere kavelstukken , 
een open podium met jong en 
oud talent, een reünie van oud-
leerlingen, allerlei speelactivitei-
ten, een kinderdisco, film, een di-
ner en natuurlijk ‘s avonds dan-
sen. Ook is een jubileumboek vol 
(oude) foto’s en verhalen over 35 
jaar Montessorischool Castricum 
verkrijgbaar.  
Het geld dat met de veiling, de 
loterij en het diner wordt opge-
haald, is bestemd om de speel-
pleinen rondom de school ge-
heel op te knappen met nieu-
we speeltoestellen, nieuwe be-
strating en mooie versiering. Zelf 
hebben de leerlingen onder lei-
ding van kunstenares Judith 
Lang al mozaïekstoeptegels en 
een muurmozaïek op de school-
pleinen geplaatst. Een beton-
nen mozaïek ‘social sofa’ zal op 
26 juni feestelijk worden onthuld 
door niemand minder dan Tama-
ra Seur van het Jeugdjournaal.
Kortom, een feest om niet te mis-
sen. En waarbij dan ook iedereen 
welkom is.
Meer informatie (ook voor be-
stellen van loten en bieden op de 
veilingstukken) zie: www.jubile-
ummontessoricastricum.nl.

35 jaar Montessori-
school Castricum

Regio - De Dierenbescher-
ming organiseert in samenwer-
king met een groot aantal die-
renartsen, dierenasielen en die-
renambulances in de regio Alk-
maar een chipactie. Tot en met 
25 juni krijgen huisdiereigena-
ren korting op het plaatsen van 
een chip. Dankzij deze onder-
huidse chip kunnen vele dieren 
snel weer met hun eigenaar her-
enigd worden. Meer informatie 
over de chipactie is te vinden op 
www.dierenbeschermingnhn.nl 
en www.chipjedier.nl.

Huisdier chippen 
met korting

Bakkum -  Op donderdag 24 ju-
ni start in De Hoep het tweede 
deel van een vierdelige kruiden-
cursus. Elk cursusdeel duurt van 
14.00 tot 17.00 uur. 
De cursusdelen worden ver-
spreid over het hele jaar gege-
ven door Lydia Slijkerman en 
Cora Schipma, boswachters bij 
PWN. De cursisten leren op een 
toegankelijke manier de basis 
van de kruiden en het verwer-
ken ervan. De serie kan als ge-
heel maar de vier delen ook af-
zonderlijk van elkaar worden ge-
volgd. 
Deelnemen kost 27,50 euro per 
deel inclusief materialen, koffie 
en thee. Aanmelden via www.
pwn.nl/activiteiten of via 0900-
7966288.

Kruidencursus
in De Hoep
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Castricum - Zondagmorgen 
omstreeks 02.45 uur zag de po-
litie een personenauto rijden op 
de Mendelssohnlaan. Omdat het 
type auto vaak wordt gebruikt bij 
fietsendiefstal, werd een onder-
zoek ingesteld. Direct nadat de 
bestuurder zijn auto had stilge-

Gestolen auto

Marije (15) in haar 
eentje naar China
Castricum- Er zijn leerlingen 
die in de vakantie aan het werk 
gaan. Bij een bollenboer bijvoor-
beeld of op het strand. Anderen 
gaan luieren of met hun ouders 
op vakantie. De 15-jarige Marije 
Louter pakt het anders aan. Zij 
gaat in haar eentje een maand 
lang naar China om kennis te 
maken met de bevolking, taal en 
cultuur. “En in economisch op-
zicht is China een heel interes-
sant land”, zegt zij. 
De derdejaars vwo/atheneum-
leerling van het Bonhoeffer Col-
lege vertrekt op 16 juli naar Bei-
jing waar ze wordt opgewacht 
door haar gastgezin. “Ik logeer 
drie weken bij een gezin dat een 
dochter van zeventien heeft. De 
vader is professor en de moe-
der onderwijzeres, dus ik neem 
aan dat ze wel een beetje Engels 
spreken. Ik heb gekeken of ik 
vast wat Chinees kon leren, maar 
dat viel tegen. Eenzelfde woord 
kan bijvoorbeeld op vier verschil-
lende toonhoogten worden uit-
gesproken en heeft dan vier ver-
schillende betekenissen.” En dan 
lachend: “Dus als ik mijn gast-
moeder roep, kan het zomaar zo 
zijn dat ik haar paard noem.” 

Hoewel Marije thuis vegetarisch 
eet, past zij haar eetpatroon in 
China aan. “Er is bovendien veel 
groenten en vis. Ik zie er alleen 
echt tegenop om hond te eten. 
En het eten met stokjes zal wel 
lastig zijn.” De laatste week van 
haar verblijf in China worden uit-
stapjes gemaakt; een meerdaags 
bezoek aan Shanghai, naar de 
Chinese Muur en de Verboden 
Stad. 

De reis is georganiseerd door 
Youth For Understanding (YFU). 
Dat is een non-profit, non-poli-
tieke, niet-religieuze organisatie 
die jongeren over de hele wereld 

de kans biedt om een zomer, se-
mester of jaar door te brengen 
in een ander land. Marij wil eco-
nomie studeren en daarna voor 
het bankwezen in het buitenland 
werken. 
“Mijn vader werkte bij de ING 
en ik mocht soms met hem mee. 
Dat vond ik superleuk. Nu han-
delen we samen op de beurs. 
Daarnaast reis ik graag en houd 
van de sfeer in grote steden. 
Mijn studiekeuze biedt voldoen-
de mogelijkheden om een inter-
nationale carrière op te bouwen. 
Maar eerst wil ik met YFU een 
jaar naar de VS.” Want ook de 
Amerikaanse economie noemt 
Marije interessant. “Marije is een 
energiek meisje met veel interes-
ses”, zegt haar vader. “Spannend 
om haar een maand naar China 
te laten gaan, maar vooral heel 
leuk.” En dan besluit Marije: “Ik 
ga proberen om in China wat te 
netwerken en het zou mooi zijn 
als een bedrijf mijn sponsor wil 
zijn.” 
Jongeren die ook een poosje in 
het buitenland willen verblijven 
en gastgezinnen die een buiten-
landse student tijdelijk een thuis 
wil bieden, kijken voor meer in-
formatie op www.yfu.nl. 

Programma 17 juni t/m 23 juni 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 15.00 uur 
“Toy Story 3 (NL) - 3D

Zomerpremière“
woensdag 20.00 uur 

“Toy Story 3 (OV) - 3D
Zomerpremière“

donderdag 20.00 uur 
vrijdag & zaterdag 21.00 uur 

zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur
“Sex and the City 2”

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag, maandag & woensdag 20.00 uur 

“Robin Hood”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Vincere”
donderdag & dinsdag 20.00 uur 

“The Ghost Writer”
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

“Prince of Persia”
zaterdag 16.30 uur 
zondag 16.00 uur 

woensdag 15.00 uur
“Nanny Mc Phee 2”

zaterdag 16.30 uur 
zondag 16.00 uur 

“Hoe tem je een draak 3D”

Speciale arrangementen 
bij première Toy Story 3
Zowel ‘s middags als ‘s avonds 
biedt Corso een speciaal arran-
gement aan rond de premiere 
van Toy Story 3 op 23 juni. Om 
15.00 is de Nederlandse versie te 
zien in 3D. Alle bezoekers ont-
vangen in de pauze een lekke-
re, zomerse verrassing. Toegang 
10 euro.
De originele 3D versie, dus En-

gels gesproken, begint op 23 ju-
ni om 20.00 uur. Het arrange-
ment bestaat uit het toegangs-
bewijs voor de film, een biertje 
of fris voor de film en in de pau-
ze hetzelfde recept. Het geheel 
wordt aangekleed met een rode 
loper, attributen en heel veel ge-
zelligheid. Dit arrangement kost 
15 euro. 

Wanneer de succesvolle Britse 
ghostwriter, ‘The Ghost’ instemt 
om de memoires te schrijven van 
de vroegere premier van Groot-
Brittannië, Adam Lang, lijkt dat 
de kans van z’n leven te zijn. Hij 
vliegt naar het Amerikaanse huis 
van Adam Lang om de onafge-
maakte biografie te kunnen vol-
tooien van zijn voorganger die 
bij een ongeluk is omgekomen. 
De reputatie van de voormalige 
premier ligt onder vuur vanwe-
ge de beschuldiging dat hij op 

Ghost Writer de hoogte was van het illegaal 
uitleveren van verdachte terro-
risten aan de CIA ten tijde van 
zijn premierschap. Het eiland 
waar Adam Lang samen met zijn 
vrouw Ruth en zijn persoonlijke 
assistente en tevens minnares 
Amelia en ook ‘The Ghost’ ver-
blijft, wordt omringd door ver-
slaggevers en demonstranten. 
Tijdens zijn schrijfwerk ontdekt 
‘The Ghost’ geheimen die niet al-
leen de wereldpolitiek op haar 
grondvesten zal doen schudden, 
maar ook zijn eigen leven in ge-
vaar zal brengen.

zet, vluchtten zowel de bestuur-
der als de bijrijder weg. Bij con-
trole bleek de auto eerder in 

Zaandam te zijn gestolen. On-
derzoek in de omgeving leverde 
geen verdachten meer op.

Subsidie op zonneboilers 
nu bij Lammers Toepoel
Castricum - Wie kiest voor een 
zonneboiler bespaart maar liefst 
60% energie op warm water. Een 
slimme keuze, gezien de hoge 
energieprijzen en de behoefte 
aan duurzame oplossingen. Bo-
vendien kan de overheidssubsi-
die op zonneboilers vele honder-
den euro’s voordeel opleveren. 
Maar de subsidieregeling is tij-
delijk. Alle reden om nú contact 
op te nemen met de zonneboi-
lerspecialist van Castricum: Rob 
Monteban van Lammers Toe-
poel. 
Duurzame zonne-energie is 
niet alleen prettig voor de ener-
gierekening. Het milieu profi-
teert mee. Wie een zonneboi-
lersysteem aanschaft, bespaart 
zo’n dertig jaar lang 60% ener-

gie op warm water en stoot in 
die tijd bijna 12.000 kilo min-
der van het broeikasgas CO2 uit. 
Dat is niet niks: 400 bomen zou-
den die dertig jaar moeten groei-
en om deze hoeveelheid te com-
penseren. Vandaar dat de over-
heid op het ogenblik forse sub-
sidie geeft op zonneboilersyste-
men. Een zonneboilersysteem 
bestaat uit een één of meerde-
re collectoren, een SolarLine boi-
ler en een HR-ketel. “De hoogte 
van die subsidie hangt af van de 
opbrengst van het zonneboiler-
systeem”, legt Rob Monteban uit. 
“Op een systeem met één zonne-
collector krijg je al 700 euro sub-
sidie en de subsidie kan oplopen 
tot meer dan tweeduizend eu-
ro bij drie zonnecollectoren. Wij 

installeren doorgaans systemen 
met één of twee zonnecollecto-
ren. Dat is bij de meeste huis-
houdens genoeg om maximaal 
te profiteren van de zon.”
Monteban wijst erop dat het 
rendement van een zonneboiler 
vijf keer zo hoog is als het ren-
dement van zonnepanelen die 
elektriciteit opwekken. Maar 
ook tussen zonneboilersyste-
men onderling zijn er grote ver-
schillen. “Wij adviseren altijd de 
Nefit SolarLine. Dat is veruit het 
meest verkochte zonneboilersy-
steem van Nederland, want het 
heeft een aantal unieke voorde-
len, zoals de beste prijs-presta-
tie en de meeste plaatsingsmo-
gelijkheden. We kunnen het toe-
passen op praktisch elke woning 
en systeem werkt ook bij vries-
kou. Onze klanten profiteren dus 
het hele jaar door van gratis zon-
ne-energie.” Bel 0251-652924 
voor meer informatie of mail in-
fo@lammers-toepoel.nl.

Bluesix op het strand
Bakkum - Vrijdag 25 juni gaan 
de mannen van Bluesix weer 
een avondje onvervalst rocken 
bij strandpaviljoen Bad Noord. 
Bluesix bestaat uit (v.l.n.r.:) Henk 
Schippers gitaar, Willem Vis-
ser: bas, Bonne Zigtema: zang/
gitaar/bluesharp, Jan Stobbe: 

drums en Bert Baars saxofoon. 
Het wordt een avond genieten 
van het swingende repertoire 
van deze vijf muzikanten. Bluesix 
begint om 21.00 uur. Er rijdt weer 
een pendeldienst over het strand 
van 20.00 uur tot 21.00 uur en 
van 0.30 uur tot 1.30 uur.
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Wat een honkbalwedstrijd!
Castricum - Afgelopen zater-
dag was het weer spannend op 
de Puikman. Bij 25° C traden de 
Aspiranten van Red Stars Vitesse 
spelend in de eerste klasse aan 
tegen de Odiz Frogs uit Zaan-
dam voor een dubbel-wedstrijd.
In de eerste slagbeurt van de 
Odiz Frogs kwamen negen man 
aan slag en werd RS op een ach-
terstand van 0-4 gezet. In de ge-
lijkmakende slagbeurt werd de 
toon gezet. Weliswaar een drie-
slag uit, maar Beer de Visser 
kon het eerste punt binnen ha-
len. Hierna werden er nog zeven 
punten gescoord, zodat de eer-
ste inning afgesloten werd met 
een 8-4 voorsprong. 
In de tweede inning scoorden de 

Odiz Frogs slechts één punt. In de 
gelijkmakende slagbeurt kon RS 
verder uitlopen. Met twee man in 
het veld sloeg Florian Teufer een 
verre bal in het achterveld. Hier-
mee haalde hij twee man naar 
binnen en door een fout van de 
Odiz Frogs kon hij zelf ook nog 
binnenwandelen. Na vijf kwartier 
spelen kon een eindstand van 
11-5 genoteerd worden. 

Na de rust waarin een gezonde 
fruithap verorberd werd, waren 
de mannen klaar voor de twee-
de wedstrijd. De Odiz Frogs ga-
ven een mooie 3-honkslag waar-
op twee mannen binnen konden 
komen. Vervolgens gooide Joost 
Berkemeijer op rij twee man met 

drieslag uit. En even later volgde 
de derde nul ook door een drie-
slag uit. In de gelijkmakend slag-
beurt kon er slechts alleen ge-
scoord worden door Jason Even-
den. In de tweede inning lie-
pen the Frogs punt voor punt uit. 
Hierbij moet vermeld worden, 
dat zij zeer mooi slagwerk lever-
den, ze wisten de lege plekken in 
het veld goed te benutten. Dank-
zij een mooie vangbal van Rens 
Blom rechts in het achterveld 
werd de eerste nul gezet. De vol-
gende twee nullen kwamen van 
drieslag uit. In de gelijkmaken-
de slagbeurt werd slechts één 
punt gescoord door Twan Streef-
kerk. Welke gevolgd werd door 
een score van een punt voor de 
Odiz Frogs. RS moest nu alles op 
alles zetten en begon de laatste 
en gelijkmakende slagbeurt met 
een 2-8 achterstand. Door een 
velderskeus kwam Mees Zon-
neveld op het eerste honk aan, 
maar ging Jason Evendon uit op 
de thuisplaat. De klap die Seb 
van den Berg gaf werd gevan-
gen in het achterveld de twee-
de nul. Maar de return ging ech-
ter door, de achterstand werd 5-
8 met drie honken bezet. Beer de 
Visser gaf een harde klap dwars 
door het middenveld waarop 
Twan Verduin en Twan Streef-
kerk binnen konden komen, 7-
8. Met nog twee man in het veld 
zou dit ook de einduitslag zijn. 
De laatst nul werd gemaakt door 
de snelle reactie van de tegen-
standers. Ondanks de mooie 
slag hard door het midden was 
de bal eerder op het eerste honk 
dan de slagman, wat het einde 
van deze spannende wedstrijd 
betekende. 

Op slag van Florian Teufer, komt Maurice Tol gevolgd door Seb van 
den Berg binnen
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    Schiet
de leukste, mooiste, 

ontroerendste of 

spectaculairste W.K. Foto 

en SCOOR!

Schiet
de leukste, mooiste, 

ontroerendste of 

spectaculairste WK Foto

en SCOOR!
Uit alle inzendingen worden drie winnende foto’s gekozen. 
Aan deze foto’s wordt uitgebreid aandacht besteed in 
onze weekbladen. Daarnaast maakt elke ingezonden foto 
wekelijks kans op een ereplaats in onze weekbladen!

Stuur tijdens de WK 2010 je WK foto met een korte 
toelichting en naam, adres en telefoonnummer naar: 
De Castricummer/Uitgeester Courant, Zeeweg 189-191, 
1971 HB IJmuiden of mail naar info@castricummer.nl 
of info@uitgeestercourant/nl t.a.v. WK fotowedstrijd 
en maak kans op mooie prijzen!

PRIJzENPAKKET:PRIJzENPAKKET:
WK Rondvaart in Amsterdam
Voor 15 personen, inclusief 2 drankjes
Beschikbaar
gesteld door

Luxe BBQ Pakket
Voor 6 personen
Beschikbaar gesteld door 

WK Taart met winnende foto erop
Beschikbaar gesteld door

T 0251 65 23 31

D-tjes Vitesse in halve finale 4x4-toernooi
Castricum - De voetballertjes 
van Vitesse’22 schoppen het dit 
jaar wel heel erg ver. Vijf spelers 
uit de D1 en D2 van Vitesse’22 
blijven maar winnen. 
Na eerst de Regionale voorron-
des bij FC Castricum te hebben 
gewonnen, was het zaterdag 5 

juni dan zover: De Districtfina-
les van het KNVB Calvé 4-tegen-
4 toernooi. 

Na een lange reis richting Nieu-
wegein werd er onder meer aan-
getreden tegen een team van de 
Mokums Jongeren Voetbal en 

de leeftijdsgenoten van VVZ uit 
Zaandam. Na drie overtuigen-
de winstpartijen in een poule 
van drie teams, waaronder één 
met 12-0, mochten de voetbal-
lers aantreden in de finale. Daar 
werd met 4-4 gelijkgespeeld, wat 
geen winnaar opleverde. 

Schiet en score; fotowedstrijd
Regio - Mevrouw de Boer uit Uitgeest stuurde een foto van haar 
kleinzoon in. Daarmee hoopt zij kans te maken op een van de prij-
zen van de WK-fotowedstrijd. “Wij proberen met deze foto te scoren”, 
schijft zij. Insturen van een WK-foto kan tot het einde van de kampi-
oenschappen. Er zijn mooie prijzen te winnen.
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Tien jaar Stichting De 2e Ronde
Akersloot - Het is tien jaar ge-
leden dat De 2e Ronde het stok-
je overnam van Stichting Door-
stroom door het inzamelen en 
verkopen van nog bruikba-
re spullen. Deze worden iedere 
zaterdag verkocht ten bate van 
goede doelen in de derde we-
reld.
Dit vieren zij zaterdag 19 juni 
door er een extra gezellige dag 
van te maken met leuke attenties 
en onder andere een grabbelton 
voor de kinderen. Mede dank-
zij de bezoekers hebben zij in 
2009 de volgende donaties ge-
daan: 3.000 euro voor Stichting 
Veldwerk: bouw van een winkel 
en steun aan weeshuis Hamro 
Gaun in Kathmandu, 2.500 euro 

voor Ruphingstichting Amster-
dam: inrichting van een school in 
Majok op Flores, 3.000 euro voor  
Lilianefonds Oosterbeek t.a.v. Co 
Klaver: aanschaf schoolbanken 
en latrine in Reru in Kenia, 1.300 
euro voor Missie Mill Hill Oos-
terbeek t.a.v. Co Klaver: water-
tank voor ziekenhuis Magale in 
Oeganda en 500 euro voor Jus-
ty Velzeboer, Akersloot: school-
materiaal voor zwarte school in 
sloppenwijk te Kaapstad.
De afgelopen 10 jaar hebben de 
vrijwilligers met plezier voor de 
bezoekers klaargestaan en men 
hoopt ze nog vele jaren zater-
dags tussen 9.00 en 16.00 uur te 
ontmoeten op de Koningsweg 42 
te Akersloot.

Enkele vrijwilligers. Foto: Inge Kerssens.

Drie gewonden na ernstig ongeval
Castricum - Donderdag 10 ju-
ni rond 19.45 uur vond er op de 
Beverwijkerstraatweg een aanrij-
ding met letsel plaats. 
Twee 13-jarige meisjes uit 
Heemskerk staken op hun fiets 
de weg over vanaf de Hollaan. 
Ze werden aangereden door een 
21-jarige motorrijder uit Heems-
kerk. Hij kwam uit Castricum. De 
motorrijder, die niet gedronken 

had, kon zich de aanrijding niet 
herinneren. Alle drie betrokke-
nen zijn gewond vervoerd naar 
ziekenhuizen in Alkmaar en Be-
verwijk. 
Eén meisje bleek ondermeer 
haar rechterbovenbeen te heb-
ben gebroken en moest daaraan 
worden geopereerd. Ze had te-
vens een breuk in haar rechter-
pols en mist een voortand. Het 

andere meisje heeft een been-
wond en een gebroken teen. De 
motorrijder heeft een lichte her-
senschudding en een breuk in 
zijn schouderblad.
De verkeersongevallendienst van 
de politie stelt een nader onder-
zoek in. 
Er moeten nog enkele getui-
gen en betrokkenen worden ge-
hoord.

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-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
M.L. Kinglaan Castricum: cyper-
se poes, 1 jaar, Minoes. Rijks-
straatweg Limmen: effen grij-
ze gecastreerde kater, wit vanaf 
de neus naar de borst en halve 

Gevonden en
vermiste dieren

witte kraag, klein grijs plekje op 
de kin, witte voeten of sokjes, cy-
perse staart, 5 jaar Joep. 

Egmond-Binnen: donkercyper-
se kater, witte plek naast neus, 
linkerschouder en voorpoot wit, 
linkerachterpoot witte kniekous, 
4 jaar, Gijs. Ontsnapt uit katten-
mand en door openstaand auto-
raam uit rijdende auto gespron-
gen op de weg Egmond-Bakkum 
t.h.v. Heerenweg/Luilaantje in 
Egmond-Binnen.
 
Gevonden: 
Molenweide, Castricum: gevlekt, 
bruin cypers katje, wit rondom 
het snuitje en kin, zwart stipje op 
neus, circa 6 maanden.

Castricum pakt hotspots 
zwerfafval succesvol aan
Castricum - Het project Zwerf-
afval is succesvol. In 2008 werd 
gestart met dit project met als 
doel het zwerfafval terug te drin-
gen. De eerste resultaten zijn dat 
zowel volgens metingen als voor 
het oog de straten en pleinen 
van Castricum schoner worden. 
Dat gebeurt dankzij een speciaal 
monitoringsysteem dat aangeeft 
waar en wanneer er schoonge-
maakt moet worden.
Via een uitgewerkte methodiek 
wordt in Castricum grondig bij-
gehouden hoe het gesteld is met 
het zwerfafval: op allerlei plekken 
wordt gekeken en geteld. Zo ko-

men de hotspots goed in beeld. 
Daarnaast zijn bij de gemeente 
al een aantal plekken waar veel 
zwerfafval voorkomt, bekend.
Door deze werkwijze kan het 
zwerfvuil gerichter en efficiënter 
worden bestreden. Drie veegwa-
gentjes en een veegmachine zijn 
alle dagen in touw.
Door de gerichte bestrijding en 
het bijplaatsen van afvalbak-
ken waar dat nodig bleek, zijn 
de eerste goede resultaten ge-
boekt. De evaluatie van het pro-
ject heeft dan ook als belangrijk-
ste uitkomst dat de gemeente 
doorgaat op de ingeslagen weg.

Aanpak van de ratten- 
overlast heeft resultaat
Castricum - De rattenbestrij-
ding in drie Castricumse wijken 
(Componistenbuurt, Zeehelden-
buurt en een deel van Bakkum) 
werpt zijn vruchten af. Na dertien 
weken intensief bestrijden is de 
populatie danig teruggedrongen. 
De laatste paar weken bleef het 
lokaas in het riool onaangeroerd 
en was het aantal meldingen ge-
daald tot enkele.
Het totaal aantal meldingen dat 
de afgelopen periode bij het KAD 
(Kenniscentrum Dierplagen) is 
binnengekomen, is: 4 in novem-

ber, 11 in december, 19 in janu-
ari, 23 in februari, 20 in maart, 
10 in april en 4 in mei. Het me-
rendeel van de meldingen betrof 
ratten die om de woning werden 
gesignaleerd, vaak nabij water. 
Overigens bleek het niet altijd 
om ratten te gaan, in zestien ge-
vallen betrof het muizen.
Half mei liep het bestrijdings-
programma in het hoofdriool af 
en is de balans opgemaakt. Drie 
maanden lang is ook bijgehou-
den in hoeverre van het lokaas 
werd gegeten. Momenteel wor-

den er in diverse kolken in het 
riool camera’s geplaatst om te 
zien of er nog ratten voorkomen 
in het hoofdriool. Het gaat hier 
om een proefproject in samen-
werking met Wise Control.

Melden
Wie overlast heeft van ratten in 
of om de woning, kan contact 
opnemen met het KAD, tel. 0317-
419660. Tot september blijft het 
mogelijk meldingen via het KAD 
door te geven. Deze geeft de 
melding door aan Rentokil die 
de bestrijding uitvoert. Rentokil 
kan ook advies geven over het 
tegengaan van rattenoverlast, 
bijvoorbeeld hoe om te gaan met 
voer in konijnenhokken buiten of 
het voeren van vogels.

Inschrijving Jeugdvakantiecocktail

Programma omvat 50 
verrassende activiteiten

Castricum - Op maandag 21 ju-
ni gaat de inschrijving van start 
voor de Jeugdvakantiecocktail 
georganiseerd door de Stichting 
Welzijn Castricum. 
De inschrijving zal persoonlijk 
middels twee inschrijfavonden 
en telefonisch gaan plaatsvin-

den. De inschrijfavonden zijn op 
maandag 21 juni en donderdag 
24 juni van 20.00 tot 21.30 uur 
bij de Stichting Welzijn in Ont-
moetingscentrum Geesterhage, 
Geesterduinweg 5. 
Tijdens de inschrijfavonden kun-
nen aanmeldstrookjes voor de 

Vlotten bouwen is één van de activiteiten bij de Jeugdvakantiecock-
tail.

activiteiten, te vinden in de cock-
tailgidsen en verkrijgbaar bij 
de Stichting Welzijn, ingeleverd 
worden, tevens kunnen de acti-
viteiten afgerekend worden. Al-
le activiteiten kosten 2,50 euro. 
Kinderen kunnen zich onbeperkt 
opgeven voor de activiteiten. 

De Jeugdvakantiecocktailgid-
sen worden deze week op al-
le basisscholen in de gemeente 
verspreid. Vanaf dinsdag 22 ju-
ni kan telefonisch ingeschreven 
worden door te bellen met 0251-
656562 van maandag tot en met 
donderdag van 13.30 tot 15.00 
uur. Aan de balie is aanmelden 
mogelijk van 9.00 tot 10.00 uur 
op werkdagen. 

Deze zomer worden maar liefst 
50 verrassende activiteiten ge-
boden in de zomervakantie voor 
kinderen in de leeftijd van vier tot 
twaalf jaar uit Castricum, Bak-
kum, Akersloot, Limmen en De 
Woude. Het programma voor de 
cocktail wordt uitgevoerd in sa-
menwerking met 25 enthousias-
te organisaties en verenigingen 
uit de verschillende kernen. 

Het volledige programma van 
de Jeugdvakantiecocktail is in 
te zien op www.welzijncastri-
cum.nl. 
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VVD krijgt weer 
meeste stemmen 
Castricum - Tijdens de Tweede 
Kamerverkiezingen zijn 22.231 
stemmen uitgebracht in de ge-
meente Castricum. De opkomst 
was 83,35%. De VVD kreeg 5802 
stemmen, de PvdA 4287, het CDA 
3166 en PVV 2484. D66 kreeg er 

1958 en GroenLinks was goed 
voor 1943 stemmen. 1792 stem-
men gingen naar de socialisten 
van SP. 
Van de kleinere partijen kozen 
294 kiezers voor de PvdD, 202 op  
CU en 131 op TON.

Circus Renz Berlin 
bezoekt Castricum
Castricum - Van donderdag 23 
juni tot en met zondag 27 juni 
zal het grote tentencomplex van  
circus Renz Berlin worden opge-
bouwd op de Brink. Het circus 
komt met een vernieuwd pro-
gramma. Er zijn vele internati-
onaal bekroonde artiesten uit 
Duitsland, Hongarije, Rusland en 
Nederland die samen met de ve-
le dieren zorgen voor een ruim 
twee uur durend spektakel. Ge-
niet van het trapezewerk van 
Lavinia en Sarina Renz, hand-
standacrobatiek van Tebi and 
Krisztian, jongleur Zsoltan Kokai, 
springplankact van de Jumping 
Juniors, de bekende clown Anto-
nio en vele andere spectaculaire 
nummers. Natuurlijk ontbreken 
de paarden niet en kan men ver-
der kijken naar Siberische step-
penkamelen en Indische olifan-

ten, welke vakkundig worden 
gepresenteerd door Bernhard 
Renz, Bernhard Renz Jr en En-
rico Frank. De presentatie is in 
handen van Jan Hoekstra. 

De circuskassa is vanaf woens-
dag 23 juni 11.00 uur geopend. 
Circus Renz Berlin is een traditi-
oneel circus in een modern jas-
je. 
Dit originele Circus Renz Ber-
lin kent al een geschiedenis van 
meer als 150 jaar en reist inmid-
dels met de zevende generatie 
Renz. Volgende week treft men 
kortingsbonnen aan in De Cas-
tricummer. 

Juf Truus en meester Ton 
vinden het nu welletjes
Limmen - Juf Truus Pepping-
Buur  neemt na 45 jaren afscheid 
van de kinderen en de Sint Maar-
tenschool in Limmen. Ook mees-
ter Ton van der Poel stapt op na 
41 jaren hard werken. 

De loopbaan van Truus is begon-
nen op de Mariaschool, later de 
Dusselhoek. Na de fusie met de 
Corneliusschool  wordt haar car-
rière nu afgesloten op de Sint 
Maartenschool. Met hart en ziel 
heeft ze aan meer dan 900 kin-
deren lesgegeven. Ondanks de 
vele veranderingen binnen het 
onderwijs heeft ze het plezier in 
het werken met kinderen tot op 
de dag van vandaag behouden.
“Haar klas onderging bij elk the-
ma een ware metamorfose. Je 

kwam terecht in een heus oer-
woud met planten uit eigen tuin 
of een supermarkt met winkel-
wagen en echte kassa”, aldus 
een oud-leerling. Op een aantal 
vrije zaterdagen verzorgde zij de 
koffie voor de ophalers van het 
oud-papier. Bij Truus zal school 
blijven kriebelen, vandaar dat zij 
alvast op de invallerlijst geplaatst 
zal worden. Daar heeft ze vast 
geen bezwaar tegen.
Meester Ton van der Poel heeft 
er inmiddels ook 41 jaren opzit-
ten. Na de kweekschool startte 
hij in 1969 als gewoon onderwij-
zer op een kleine Zuid-Holland-
se  dorpsschool. Zijn kwaliteiten 
werden snel doorzien, want bin-
nen een jaar werd hij het hoofd-
meester van  deze school. Na 21 

jaren werd hij directeur van een 
middelgrote dorpsschool. Hier 
werkte hij tien jaar. Intussen was 
zijn oog op een mooi huis in Ber-
gen aan Zee gevallen. Voor een 
kunstenaar in hart en nieren 
werd dit dorp zijn vaste verblijf-
plaats. In Limmen vond hij een 
werkplek dichtbij zijn huis. Tien 
jaren heeft hij aan de bovenbouw 
lesgegeven. Dat was hem op het 
lijf geschreven. Een kunstzinnige 
en inspirerende onderwijzer, bij 
wie creativiteit hoog in het vaan-
del staat. Meester Ton gaat ge-
bruik maken van de Vut-rege-
ling. Iedereen die de meester en 
juf gedag wil zeggen is welkom 
op vrijdag 25 juni van 15.45 uur 
tot 17.00 uur in de aula van de 
school aan de Lage Weide 2. 

Hinder na aanrijding 
met gewonden op A9
Regio - Dinsdagmorgen rond 
7.15 uur vond er een aanrijding 
plaats op de snelweg A9 ter 
hoogte van Heiloo waarbij twee 
bestuurders gewond raakten. 

Door de aanrijding en kijkers op 
de andere rijbaan ontstonden er 
files die tot 10.00 uur duurden. 
De aanrijding ontstond toen een 
44-jarige bestuurder van een be-
stelbusje uit Heerhugowaard te 
laat merkte dat een 52-jarige au-
tomobilist uit Joure die voor hem 
reed over de A9 in de richting 
van Amsterdam moest remmen 

voor het overig verkeer. De man 
uit Heerhugowaard reed met de 
voorzijde van zijn busje tegen de 
achterzijde van de personenauto 
die hierdoor via de linker vang-
rail midden op de weg beland-
de. 
Het busje werd gelanceerd en 
kwam via de berm in een vrijwel 
droge sloot terecht. 

Beide bestuurders zijn per am-
bulance naar het ziekenhuis ge-
bracht waar ze zijn opgenomen. 
Ze hadden pijn in hun nek en 
rug.

Limmen - Dinsdag rond 13.50 
uur liep een 21-jarige automo-
bilist uit Limmen bij een snel-
heidscontrole op de Vennewa-
tersweg in Heiloo tegen de lamp. 
De man reed met een snelheid 
van 126 kilometer per uur op een 
weg waar 50 maximaal is toege-
staan. Hij wilde, zo verklaarde hij: 
‘Even planken’. Hij is een begin-
nend bestuurder en gezien de 
overschrijding werd zijn rijbewijs 
onmiddellijk ingenomen.

Op de weg werd ook nog een 
andere automobilist bekeurd die 
102 km/u reed en een Poolse 
man die 76 reed. Hij moest ge-
zien zijn buitenlandse afkomst 
meteen afrekenen. 

Even planken

Zomerwandeling KNBV
Bakkum - Op 20 juni worden 
door het hele land zomerwande-
lingen gehouden. 
De wandelingen worden geor-
ganiseerd door de Koninklijke 
Nederlandse Bosbouwvereni-

ging (KNBV) die dit jaar 100 jaar 
bestaat. Vanaf De Hoep star-
ten de wandelingen om 11.00 en 
14.00 uur en zijn circa vijf kilo-
meter en niet geschikt voor min-
dervaliden. 
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Stichting Opkikker blij 
met ambassadeur Jelle 
Limmen - Hij is pas negen jaar 
oud en toch mag hij zich al am-
bassadeur van de Stichting Op-
kikker noemen. Want sinds Jel-
le Koot vorig jaar op een opkik-
kerdag is getrakteerd, wil hij dat 
er zoveel mogelijk zieke kinde-
ren van deze verwennerij kun-
nen genieten. Daarom zamelt 
dit ondernemende mannetje af-
gedankte mobieltjes in voor het 
goede doel. Vodafone, hoofd-
sponsor van de stichting, betaalt 
namelijk 3,50 euro per oud mo-
bieltjes aan Opkikker. Ondertus-
sen heeft Jelle gezorgd dat er 
ruim duizend euro op hun reke-
ning is bijgeschreven voor zieke 
kinderen.
Moeder Nathalie Koot-Klein ver-
telt: “Hij is helemaal uit zichzelf 
begonnen met het verzamelen 
van oude mobieltjes hier in Lim-
men. Hij belt bij de mensen aan, 
vertelt waarom hij dit doet en 
waarom het zo nodig is. Er zijn 
nu zelfs mensen die hier aan de 
deur komen en vragen naar Jel-
le, zodat ze de mobieltjes per-
soonlijk kunnen overhandigen. 
Hij geeft mensen zijn visitekaart-
je, ook zelf gemaakt met een 
adresstempel. Heeft hij nu zeker 
al driehonderd mobieltjes opge-

haald en er komen er nog steeds 
meer bij!” En dan vervolgt Nat-
halie lachend: “Jelle heeft zelfs 
een brief geschreven naar de 
gemeente Castricum om eens 
te kunnen praten met de burge-
meester! Dat doet hij dus hele-
maal uit eigen beweging.”
Maar het is niet altijd feest ge-
weest in huize Koot. Jelle is ge-
trakteerd op een opkikkerdag 
dankzij zijn opa en oma Klein uit 
Limmen. Jelle heeft namelijk di-
abetes type 1, die zeer moeilijk 
instelbaar is. Nathalie: Dit houdt 
in dat het nooit goed zit met zijn 
bloedsuikers. Ze schommelen 
tussen de 1,1 en de 33. Bij ge-
zonde mensen is dat tussen de 
4 en de 7! De bloedsuikers me-
ten wij gemiddeld vijf keer op 
een dag door in zijn vinger te 
prikken. Daarom zit Jelle op een 
school voor langdurig zieke kin-
deren in Haarlem. De school hier 
in het dorp kon hem niet goed 
begeleiden. Toen anderhalf jaar 
geleden zijn geliefde opa Koot 
overleed, kwam Jelle helemaal in 
een dip terecht. Vandaar de op-
kikkerdag.”
Jelle was drie jaar toen ont-
dekt werd dat hij diabetes heeft. 
“Binnen twee weken was hij zo 

bang voor de insulinespuit dat 
hij met twee mensen vastgehou-
den moest worden om geprikt te 
worden. Zie het maar eens een 
kind van drie uit te leggen waar-
om het moet. En dan ook nog 
drie keer op een dag en vaak ook 
nog midden in de nacht. Toen 
Jelle vijf werd, moesten wij zelfs 
zeven keer op een dag spuiten. 
Toen was voor ons, als ouders, 
de maat vol. Gelukkig konden we 
overstappen van het MCA naar 
het VUmc. Jelle heeft nu een in-
sulinepomp. Dit gaat gelukkig 
een stuk makkelijker.” 
Stichting Opkikker verzorgt Op-
kikkerdagen voor gezinnen met 
een langdurig ziek kind, zodat na 
veel vervelende dagen de leuke 
dagen toch nét iets langer du-
ren. Jelle kreeg zijn opkikker-
dag bij Centerparcs de Eemhof 
in Zeewolde. Jelle: “Daar kregen 
we allemaal verrassingen; lekker 
zwemmen, met een motortocht 
mee, racen in een Porsche over 
de dijk, vliegen met een helikop-
ter, over het terrein rijden in een 
politiebus en ik mocht zelfs door 
de microfoon praten.” “Hij riep 
dat iedereen naar buiten moest 
komen met de portemonnee om-
hoog”, vervolgt Nathalie lachend. 

“En de mensen kwamen echt 
naar buiten om te kijken wat er 
aan de hand was!” De familie 
mocht met alle activiteiten mee-
doen. “Ieder gezin krijgt een vas-
te begeleider mee. De begelei-
ders zijn het personeel van ver-
schillende bedrijven. Zij doen dit 
vrijwillig en offeren er zelfs een 
vrije dag voor op. Bij ons was dat 
PME Legend.” Op de website van 
Opkikker wordt trots gemeld dat 
Jelle hen tijdens de Bloemenda-
gen niet is vergeten. “Ik heb een 
mozaïek gemaakt, een mobieltje 

natuurlijk.” Als dank voor zijn ve-
le inspanningen mag Jelle vrij-
dag naar de Ambassadeursdag 
van Stichting Opkikker in het 
Moviepark in Duitsland. 
Jelle heeft bij Albert Heijn, de 
Rabobank, Stuifbergen, drogist 
Aker en nog vele andere winkels 
een opkikkerdoos neergezet, zo-
dat mensen daar hun oude mo-
biel in kunnen leveren. Wie meer 
wil weten over deze actie of zich 
als bedrijf wil aanmelden als vrij-
williger kan meer informatie vin-
den op www.opkikker.nl. 
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Castricum - Richard Bloedjes 
van Univé Noord-Kennemerland 
brengt de lezers iedere maand op 
de hoogte van interessante weet-
jes en bruikbare tips op financieel 
en verzekeringsgebied.
“Het is al zo vaak gezegd: starters 
op de huizenmarkt hebben het 
niet makkelijk om een toereikende 
financiering te krijgen. Als ouders 
dan kunnen bijspringen, is dat wel 
zo prettig. En dat kan op verschil-
lende manieren. Ik zal deze moge-
lijkheden kort toelichten.” 

Schenking
Richard: “Als u als ouders over 
voldoende financiële middelen 
beschikt, kunt u sinds 1 januari 
gebruik maken van een eenma-
lige schenking van € 50.000,-.  
U hoeft hierover geen belasting 
te betalen als uw kind de schen-
king gebruikt voor de aanschaf 
van een eigen woning. Uw (aan-
gehuwde) kind mag niet ouder 
dan 34 jaar zijn. Kortom, een 
mooie manier om belastingvrij te 
schenken en uw kind te helpen 
met een koopwoning.”

Familiebank
“Als u geld op een spaarreke-
ning heeft staan wat u niet direct 
nodig hebt, kunt u uw kind geld 
lenen voor de aanschaf van een 
woning. Over deze lening moet 

uw kind wel rente aan u betalen, 
anders ziet de belastingdienst dit 
als een schenking. Deze rente is 
voor uw kind gewoon aftrekbaar.  
U kunt de rente wel weer terug-
schenken, mits het bedrag lager 
is dan de standaard schenkings-
vrijstelling van € 5.000,-. Naast 
dat u uw kind helpt met de fi-
nanciering van zijn woning, kunt 
u dankzij de familiebank meer uit 
uw spaargeld halen. Als u uw 
geld naar de bank brengt en op 
een spaarrekening zet, leent de 
bank het geld uit aan iemand 
anders tegen een hoger tarief 
dan u krijgt. Dit renteverschil is 
de winst voor de bank. Door een 
familiebank op te richten, blijft 
het renteverschil binnen de fa-
milie. Aangezien de rente voor 
uw kind gewoon aftrekbaar is en 
u hoeft zelf geen belasting af te 
dragen over de ontvangen rente, 
betaalt de fiscus een groot 
gedeelte mee. Bij een lening van 
€50.000,- kan deze constructie u 
€ 1.500,- opleveren.”

Medeschuldenaarschap
“Een andere mogelijkheid is dat 
u medeschuldenaar wordt van 
de hypotheek van uw kind. 
Hierdoor kan uw kind in sommi-
ge gevallen meer lenen. Dit 
betekent wel dat de bank bij u 
kan aankloppen als uw kind de 

hypotheeklasten niet meer kan 
betalen. Bovendien kan het gevol-
gen hebben als uzelf duurder wilt 
gaan wonen. Houdt er ook reke-
ning mee dat de belastingdienst 
betalingen van ouders als schen-
king ziet. Over het bedrag dat 
boven de schenkingsvrijstelling 
komt, betaalt u dan belasting.”

Welke vorm van steun u ook kiest, 
u doet er goed aan eerst alle 
financiële en fiscale gevolgen op 
een rij te zetten en zich vooral 
goed te laten voorlichten. Univé 
Noord-Kennemerland kan u hier-
bij van dienst zijn. U bent daarom 
altijd welkom in onze winkel in 
Limmen (de Drie Linden 1) of in 
Heemskerk (Maerelaan 6) om 
samen onder het genot van een 
kopje koffie uw mogelijkheden te 
bespreken.

Voordelig uw kind helpen bij de 
financiering van een eigen woning? 

IJsjes scoren met Oranje
Castricum - Joop van Eer-
den van ijssalon Marx O’ Lar-
ry’s, te vinden op de Burge-
meester Mooijstraat 27b, speelt 
in op oranjekoorts die is uitge-
broken rond het WK-voetbal. Ie-
dereen die een ijsje bij hem komt 
eten kan de uitslag voorspellen 
van de eerstvolgende wedstrijd 
die gespeeld wordt door Oran-
je. Tien winnaars worden vervol-

gens getrakteerd op een aantal 
bollen ijs, net zoveel als het aan-
tal doelpunten dat Nederland 
heeft gemaakt. 
De tien winnaars ontvangen 
een sms-bericht op hun mobie-
le telefoon. De bollen ijs kunnen 
worden opgehaald tot maximaal 
twee dagen na de wedstrijd en 
op vertoon van het ontvangen 
sms-bericht. 

Nationale titels voor de 
masters van AV Castricum
Castricum - Bij de Nederlandse 
Kampioenschappen atletiek voor 
masters hebben atleten van AV 
Castricum maar liefst zeven me-
dailles in de wacht gesleept. An-
ja Akkerman, Marc van Vliet en 
Rob Dekker veroverden de nati-
onale titel. 
Marc van Vliet kwam op de baan 
van het organiserende AV Scor-
pio in Oosterhout uit op zijn fa-
voriete polsstokhoogspringen. 
Met zijn hoogte van 3,20 meter 
was de AVC-master onbereik-
baar voor de concurrentie. 
Anja Akkerman toonde zich sterk 
op de beide sprintnummers. Met 
een tijd van 14,87 seconden op 
de 100 meter eiste zij in haar 
klasse de hoogste plaats op het 
podium op, terwijl haar tijd van 
30,22 seconden op de 200 meter 
goed was voor de derde plaats. 

Met deze laatste tijd scherpte zij 
ook het clubrecord verder aan. 
Ook Rob Dekker leverde een uit-
stekende prestatie door bij de-
ze kampioenschappen met een 
sprong van 1,52 meter de winst 
bij het hoogspringen voor zich 
op te eisen. 

Succes was er ook voor Roelf 
Akkerman op de beide sprint-
nummers. Via zijn tijden van res-
pectievelijk 14,26 en 29,72 se-
conden behaalde de AVC’er op 
zowel de 100 als de 200 me-
ter de tweede plek op het podi-
um. Ton van Rooij kwam aan de 
start op de 800 meter. Zijn eind-
tijd van 2.17,34 was goed voor de 
derde plaats. 
Met een tijd van 57,33 seconden 
op de 400 meter behaalde Frank 
Stam een 11e plek.
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Spannend weekend 
bij Excelsior Limmen
Limmen – Afgelopen weekend 
werden er bij Muziekvereniging 
Excelsior Limmen praktijkexa-
mens voor muziekdiploma’s ge-
houden. De in totaal 24 deelne-
mers gingen er voor, om hun di-

ploma A, B of C te behalen. Eer-
der dit jaar waren er al theorie-
examens gedaan en die waren 
door alle deelnemers gehaald 
met prima resultaten.
De examencommissie, bestaan-

de uit de docenten van Excelsi-
or; Liesbeth Zonneveld, Maartje 
Peek, Alex Thijssen en Floris van 
Tol, hebben alle examens afge-
nomen en daarvan een kritisch 
verslag geschreven. En toen op 
zondag om half 5 iedereen ge-
weest was, konden de diploma’s 
uitgereikt worden: iedereen was 
geslaagd! Gefeliciteerd!
Voor diploma A: Jos Boetzkes 
(trombone), Jeroen Castelein 
(snaredrums en mallets), Julia 
van Diepen (dwarsfluit), Emma 
van der Geer (dwarsfluit), Céline 
Heijne (klarinet), Esther Heijne 
(klarinet), Joyce Levering (bari-
ton), Sven Schoonebeek (klari-
net), Anne ten Seldam (klarinet), 
Karel Voorwalt (slagwerk) en 
Daan van Zelst (slagwerk).
Voor diploma B: Randy Bruin 
(klarinet), Tjitske Draafsel (kla-
rinet), Irene Klaver (dwarsfluit), 
Amy de Leeuw (klarinet), Esther 
de Leeuw (dwarsfluit), Jos Nol-
den (trombone), Inge ten Sel-
dam (klarinet) en Allard de Vries 
(saxofoon).
Voor diploma C: Iris de Leeuw 
(hobo), Dylan de Vries (klarinet), 
Lotte van Zelst (klarinet), Marie-
ke van Zelst (dwarsfluit) en Arne 
Zoon (slagwerk).

Leerlingen Johannesschool 
geslaagd voor EBHO-examen

Castricum - Bij een gemeen-
schappelijke controle op men-
senhandel bij bedrijven heeft de 
politie twee 47-jarige mannen 
uit China aangehouden. Bij een 
restaurant aan de Burgemees-
ter Mooijstraat zag de politie 
een man via het etensluikje weg-
vluchten. Omdat het pand rond-
om in de gaten werd gehouden, 
moest de man nog in het restau-
rant zijn. Een zoektocht lever-
de twee verdachten op die zich 
hadden verscholen in een sy-
steemplafond van de bijkeuken. 
De mannen zijn aangehouden, 
hun verblijfsstatus wordt onder-
zocht. Tegen de eigenaresse van 
het restaurant wordt proces-ver-
baal opgemaakt, omdat zij illega-
le werknemers in dienst had. 

Verscholen in 
het plafond

Akersloot - Op maandagavond 7 juni was het eindelijk zo ver: het 
EHBO-examen voor de groepen 7a en 7b van de Johannesschool. On-
der begeleiding van Joke de Wit kregen de beide groepen vanaf de 
kerstvakantie elke maandagmiddag een uur EHBO-les. De leerlingen 
leerden van alles over verband – en hulpmiddelen, de vijf belangrijkste 
punten bij het verlenen van eerste hulp, wonden, vergiftiging, breuken 
en nog veel meer punten die bij EHBO thuishoren. Het vele oefenen 
heeft zijn vruchten afgeworpen, want alle leerlingen waren in één keer 
geslaagd en ontvingen het EHBO-diploma. 

Make-over jeugdafdeling 
bibliotheek Castricum
Castricum - De jeugdafdeling van de bibliotheek in Castricum heeft 
een ware metamorfose ondergaan. De wanden, kozijnen en pilaren op 
deze afdeling zijn in vrolijke kleuren geschilderd. Door het verplaatsen 
van kasten is meer openheid gecreëerd. Het ziet er zonnig en kind-
vriendelijk uit, een echte jeugdafdeling. Door de nieuwe indeling van 
de kasten oogt de afdeling heel ruimtelijk en overzichtelijk. De jeugd-
afdeling is aangekleed met kleurrijke materialen en nodigt kinderen 
uit om te gaan zitten lezen of spelen. Hiermee is aan de wens van 
veel jonge leners, die uit het klanttevredenheidsonderzoek naar vo-
ren kwam, voldaan.

Castricum - Op zondag 20 ju-
ni wordt een Club Sundaymid-
dag georganiseerd in Grand-Ca-
fé Mezza Luna. Alleengaanden, 
maar ook mensen met een part-
ner, zijn uitgenodigd in het ca-
fé aan de Mient 1 (schuin te-
genover het station) of, bij mooi 
weer, op het Club Sundayterras 
bij Mezza Luna. De aanvangs-
tijd is 14.00 uur. Onder het ge-
not van een drankje kan men 
anderen ontmoeten en gezellig 
een praatje maken. Club Sunday 
wordt elke derde zondag van de 
maand georganiseerd en is een 
initiatief van een groepje actie-

Club Sunday bij Mezza Luna
ve mensen dat, in samenwerking 
met de Stichting Welzijn Castri-
cum, graag ontmoeting én ge-
zelligheid wil combineren in het 
weekend. Men wil zich richten 
op de leeftijd 45 tot circa 65 jaar 
(een paar jaar jonger of ouder 
maakt natuurlijk niet uit). Deel-
name is kosteloos, consump-
ties zijn voor eigen rekening. Be-
langstellenden zijn zonder opga-
ve welkom. Voor meer informa-
tie kan contact op worden ge-
nomen met de Stichting Wel-
zijn Castricum, telefoon 0251-
656562. Mailadres: info@wel-
zijncastricum.nl. 

Op transport... 
Limmen - Legopop Henk werd, 
nadat hij drie dagen onvrijwillig 
op een andere locatie werd vast-
gehouden, herenigd met de an-

deren. Dinsdagochtend gingen 
alle poppen als een grote Lego-
familie op transport terug naar 
Denemarken. 

De politie waarschuwt 
voor schoorsteenvegers
Castricum - Vanuit Castricum 
en Heiloo zijn twee meldingen 
binnengekomen van een schoor-
steenvegersbedrijf uit Nieuw-
waal. Dat bedrijf presenteerde 
hoge rekeningen van 1100 en 
1500 euro. In één geval is dit be-
drag ook betaald, terwijl er een 

afspraak was gemaakt voor het 
reinigen van een dakgoot voor 
een paar tientjes. Toen bleek dat 
er een kraaiennest in de schoor-
steen zat werd die ook meteen 
verwijderd en liep de rekening 
extreem hoog op.
De politie stelt een onderzoek in 

omdat dit een vorm van oplich-
ting kan zijn.  

De politie adviseert voor schoon-
maakwerkzaamheden zelf een 
vertrouwd bedrijf in te schake-
len. Toch in zee gegaan met een 
onbetrouwbare ondernemer en 
geconfronteerd worden met een 
torenhoge rekening, betaal de-
ze dan niet, maar bel de politie. 
De politie is bereikbaar via tele-
foonnummer 0900-8844 (lokaal 
tarief).

Politie houdt drugsdealer aan
Castricum - Op zaterdagmor-
gen omstreeks 00.15 uur kon 
de politie een 23-jarige man uit 
Heerhugowaard aanhouden op 
de Verlengde Overtoom in Cas-

tricum op aanwijzing van een 
horecaportier. De portier had 
gezien dat de verdachte drugs 
stond te verhandelen en belde 
de politie. 

Bij controle van de verdach-
te bleek deze verschillende wik-
kels cocaïne bij zich te hebben 
en hennep. De man werd aange-
houden en voor verhoor overge-
bracht naar het politiebureau. 
De drugs zijn in beslag geno-
men.
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Beesie bij Albert Heijn

WK schminken bij 
AH in Geesterduin
Castricum - Jeugdige Oranje-
supporters kunnen zich op za-
terdag 19 juni bij Albert Heijn in 
Geesterduin laten uitdossen voor 
de wedstrijd die het Nederlands 
elftal ‘s middags om 14.00 uur 
speelt tegen Japan. De allerjong-
ste Oranje-fans kunnen zich tus-
sen 9.00 en 12.00 uur laten ver-
sieren met Beesie plaktattoos. 
“Beesie is de grootste supporter 
van Nederland en duikt tijdens 
het WK overal op. De mascot-
te kan overal opgeplakt worden, 
maar je kunt hem ook buigen en 
ergens omheen draaien.” Super-
marktmanager Tim Verbeek is er 
trots op dat Nederlands groot-
ste Oranje-supporter ook in zijn 
winkel zijn opwachting maakt: 
“Natuurlijk hebben we óók aan 
de jongste Oranje-fans gedacht. 
Zij kunnen zich op zaterdag 19 
juni helemaal laten uitdossen als 

voorbereiding op Nederland-Ja-
pan. Zo laten we zien dat ieder-
een - van jong tot oud - het Ne-
derlands elftal door dik en dun 
steunt!” De kinderactiviteit is 
voor kinderen vanaf drie jaar.
In de Beesie-commercial is de 
nummer één hit ‘Schouder aan 
Schouder’ te horen. Het num-
mer wordt gezongen door Guus 
Meeuwis en Marco Borsato. Al-
le fans van Guus Meeuwis kun-
nen bovendien bij Albert Heijn in 
Castricum terecht voor kaarten 
voor het speciale voetbalconcert 
op 19 juni in het Philips Stadion 
in Eindhoven. 
Klanten van Albert Heijn in Cas-
tricum krijgen, zolang de voor-
raad strekt, bij elke 15 euro aan 
boodschappen een Beesie ca-
deau. Er is ook een grote Beesie 
sjaal te koop voor 2,49 euro en 
een Beesie cap voor 2,99 euro.

ABN AMRO en Fortis werken sa-
men onder een dak in Castricum
Castricum - Het kantoor van 
Fortis Bank Nederland aan de 
Torenstraat 64 verhuist per 23 ju-
ni naar het ABN AMRO-kantoor 
aan de Dorpsstraat 76 in Castri-
cum. Hiermee is de eerste stap 
gezet naar de fysieke integratie 
van de twee banken. Fortis-klan-
ten zijn door hun bank persoon-
lijk ingelicht over het samen-
gaan. Zij behouden hun eigen 
rekeningnummer, bankpas en 
pincode. Vanaf eind deze maand 
wordt de integratie ook zichtbaar 
in het straatbeeld. Op de gevel 
is dan voortaan alleen het ABN 
AMRO logo nog te zien.

Toan Tan, districtdirecteur: “Tij-
dens het integratieproces staat 

het klantbelang centraal. Op on-
ze vestigingen en in onze call 
centers zijn extra mensen aan-
wezig om vragen te kunnen be-
antwoorden. Ook gaan we vaker 
‘s avonds open.” In het proces 
is gekozen voor een geleidelij-
ke verandering voor de klant. Zo 
wordt er Twinning (two-in-one) 
toegepast. Dat betekent dat er in 
de ABN AMRO-vestigingen een 
speciale balie komt waar klanten 
van Fortis Bank Nederland voor-
lopig terecht kunnen. 
Klanten kunnen vanaf 23 juni  
aan het kantoor aan de Dorps-
straat. De openingstijden zijn  
maandag van 13.00 tot 17.00 uur 
en op dinsdag tot en met vrijdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. Ook is een 

service uitgebreid, zo is er bij het 
kantoor een sealbag-automaat 
aanwezig voor het storten van 
contant geld. Op de oude locatie 
aan de Torenstraat verdwijnen de 
geldautomaten. Het Fortis-kan-
toor sluit in de loop van maan-
dag 21 juni. Hoewel er op dins-
dag 22 juni in het ABN AMRO-
kantoor nog enige werkzaamhe-
den kunnen zijn, is dit kantoor 
die dag open voor zowel Fortis- 
als ABN AMRO-klanten. De of-
ficiële opening van het gecombi-
neerde bankkantoor vindt plaats 
op woensdag 23 juni. Alle ge-
interesseerden zijn uitgenodigd 
hierbij aanwezig te zijn. Meer in-
formatie op www.abnamro.nl/fu-
sie. 

Castricum/Heemskerk - De WK-actie van Primera Geesterduin in Castricum en Primera Fidelio in Heems-
kerk is een groot succes. Nadat er een keer 25000 euro en zes keer 10000 euro was gewonnen in het afge-
lopen jaar werd het weer tijd voor een nieuwe actie. De nieuwste Sony LCD TV werd in samenwerking met 
Expert de Graaf uit Castricum verloot om het WK in stijl te kijken. Alle klanten die een staatslot hadden ge-
kocht bij Primera deden aan de actie mee. Op de foto is de winnaar te zien: mevrouw Vos uit Heemskerk. 
Ook beide troostprijswinnaars: de heer Pirovano en mevrouw Tuborg. Alle prijswinnaars kregen gratis toe-
gangsbewijzen om in De Kuip het voetbalfeest bij te wonen van het Nederlands elftal.

WK-actie Primera succes

Iedere woensdag open 
eettafel voor 55-plussers
Castricum - Op initiatief van en 
in samenwerking met Stichting 
Welzijn Castricum zijn er inmid-
dels diverse woensdagavonden 
georganiseerd met een Open 
Eettafel voor mensen van 55 jaar 
en ouder bij ’t Mirakel van Bak-
kum op de Heereweg 36 in Bak-
kum-Noord. 
Men kan dan op een gezellige en 
gastvrije manier bij leeftijdgeno-
ten aanschuiven en genieten van 

een voorgerecht en een hoofdge-
recht voor slechts 7,50 euro. De-
ze avonden zijn een enorm suc-
ces te zijn, en men heeft daar-
om besloten deze Open Eetta-
fel standaard iedere woensdag-
avond te organiseren.

Alle 55-plussers zijn al vanaf 
16.30 uur welkom. Reserveren is 
mogelijk bij ’t Mirakel van Bak-
kum, tel. 0251-671353.

De wethouder en het strand
Bakkum - Wethouder Meijer 
van Strandzaken heeft dinsdag 
8 juni met een ambtelijke de-
legatie kennisgemaakt met al-
le strandondernemers. Ook kon-
den de ondernemers kennis-
maken met strandmeester Theo 

Kraan die sinds 1 juni bij de ge-
meente in dienst is. Deze nieu-
we medewerker is er om toezicht 
uit te oefenen en gaat ook fun-
geren als contactpersoon tussen 
ondernemers en gemeentelijke 
afdelingen.

Open dagen Pratyak Caitanya

Start yogaopleidingen 
en mandala tekenen
Regio - Pratyak Caitanya, school 
voor raja-yoga en intuïtief man-
dala tekenen, houdt open dagen 
in juni, augustus en september. 
De school biedt professionele 
yogaopleidingen voor iedereen 
en interessante mandala teken-
cursussen. 
Mandala tekenen, zoals die in 
de yoga is bedoeld, is een bij-
zondere techniek waarbij het de 
bedoeling is om meer bij jezelf 
terug te komen. Er worden vier 
verschillende mandala tekencur-
sussen aangeboden. De begin-
ners- en gevorderdencursus zijn 
aangepast en er wordt nu ook 

Boeddha- en chakra-tekenen 
aangeboden.

“Yoga is een levenswetenschap 
die in het westen over het alge-
meen verkeerd wordt geïnter-
preteerd. De kennis en vaardig-
heden die in deze opleidingen 
worden aangeboden, zijn ge-
baseerd op de klassieke, maar 
bijzonder actuele, yogaleer en 
brengen je in controle over je ei-
gen leven. Het leidt tot een ho-
ger welzijn met een krachtiger 
en zelfverzekerder gevoel. Je 
wordt steeds meer meester over 
je eigen leven.” In augustus star-

ten er twee raja-yogaopleidin-
gen, waarvoor nog enige plek-
ken beschikbaar zijn. “Wij heb-
ben nog enkele plaatsen voor 
mensen die na een professione-
le hatha-yogaopleiding hun ken-
nis en vaardigheden verder wil-
len verdiepen.” 

De inlooptijden zijn: zaterdag 19 
juni, 14.00-16.00 uur, zondag 20 
juni, 14.00-16:00 uur, vrijdag 27 
augustus, 19.30-21.30 uur, za-
terdag 28 augustus, 14.00-16.00 
uur, zaterdag 11 september, 
14.00-16.00 uur, zondag 12 sep-
tember, 14.00-16.00 uur. Op al-
le dagen is er informatie over al-
le cursussen te verkrijgen én een 
mandalaexpositie te zien.

De school staat aan de A.W. 
Grootestraat 6 in Heemskerk.
Voor meer informatie kan men 
bellen: 0251-239610 of de web-
site bezoeken: www.caitanya.nl.

Castricum - Zondagavond rond 
18.00 heeft de Dierenambulan-
ce de brandweer ter assisten-
tie gevraagd voor het bevrijden 
van een kauw. Die was aan een 

Kraai in nood touwtje verstrikt geraakt in een 
hoge boom aan de Piet Heinlaan. 
Een brandweerman, die in het 
dagelijks leven  werkzaam is bij 
de bomenploeg van de gemeen-
te, kwam zijn collega’s assiste-
ren met de hoogwerker. Hiermee 
was het klusje snel geklaard. 
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FC Castricum presenteert 
selectie voor nieuwe seizoen

Castricum - FC Castricum 
heeft donderdagavond 10 ju-
ni in de eigen kantine op sport-
complex Noord End de nieuwe 
selectie en staf gepresenteerd. 
Met 36 spelers en een begelei-
dingsteam van negen mensen is 
de formatie op volle sterkte voor 
een nieuw voetbalseizoen in de 
tweede Klasse. Afscheid is geno-
men van gestopte en vertrokken 
spelers en ruime tijd werd be-
steed aan het verwelkomen van 
de kersverse aanwinsten binnen 
de selectie. Meest opvallende 
nieuwe namen zijn Patrick van 
de Linde (Jong Hercules), Ruud 
Drolinga (Reiger Boys) en Ra-
oul van de Wel (Jong Holland). 
Naast de nieuwkomers zijn ook 
dit jaar weer een flink aantal A-
junioren toegevoegd aan de se-
lectie. “Ze zijn wellicht mijn be-
langrijkste aanwinsten, want 
een club als FC Castricum moet 
het vooral hebben van de ei-
gen jeugd. Vijf A-junioren erbij, 

daar kunnen sommige clubs al-
leen maar van dromen. Met het 
stoppen van spelers als Maar-
ten Jurrjens is de gemiddelde 
leeftijd een stuk omlaag gegaan, 
maar we hebben opnieuw veel 
kwaliteit in huis”, sprak een op-
getogen Mark Kranendonk (fo-
to). “Over de doelstelling kan ik 
nog weinig zeggen. Dat bewa-
ren we voor augustus”, besloot 
de trainer.  
Door het instellen van de Top-
klasse komt FC Castricum voor 
het eerst uit in een poule met 
maar liefst veertien(!) clubs. Wel-
ke tegenstanders het zullen wor-
den is nog niet bekend, maar het 
belooft weer een boeiend sei-
zoen te worden. De start van 
de competitie is zaterdag 4 sep-
tember. FC Castricum is er klaar 
voor! 

Programma voorbereiding
Zaterdag 24 juli 1e training. Za-
terdag 31 juli Katwijk (Topklasse 
zaterdag) – FC Castricum. Zater-
dag 7 augustus FC Castricum – 
De Kennemers (1e Klasse zon-
dag). Vrijdag 13 augustus Lim-
men – FC Castricum (Cal-cup). 
Zondag 15 augustus 2e wed-
strijd Cal-cup. Zaterdag 21 au-
gustus 1e bekerwedstrijd. Dins-
dag 24 augustus 2e bekerwed-
strijd. Zaterdag 28 augustus 3e 
bekerwedstrijd. Zaterdag 4 sep-
tember start competitie 2e Klas-
se A West I.
Foto: Henk Hommes

Jeugdviswedstrijd HVC
Castricum - Vrijdagavond 18 ju-
ni organiseert HengelsportVer-
eniging Castricum (HVC) een 
jeugdviswedstrijd. Er wordt van 
19.00 tot 20.30 uur gevist in de 
vijver aan de Trompvijver (vijver 
Santmark). Vanaf 18.30 uur kun-
nen de plaatsnummers (loting) 
worden afgehaald aan de wa-
terkant. De wedstrijd is bestemd 
voor de jeugdleden van de HVC. 
Er wordt gevist in twee leeftijds-
categorieën: van 7 tot en met 
10 jaar en van 11 tot en met 14 
jaar. Deze wedstrijd telt mee in 
de competitie. Door een jeugd-
visvergunning van 4 euro te ko-
pen bij hengelsportwinkelier Van 

Leeuwen aan de Dorpsstraat 12 
wordt men lid van HVC.
De deelname aan de jeugdvis-
wedstrijden is gratis. Na afloop 
is de prijsuitreiking op basis van 
het aantal gevangen vissen en 
de leeftijdscategorie. De deel-
nemers dienen een emmer mee 
te nemen om de gevangen visjes 
tijdelijk in te bewaren.
Aangezien de vangsten in de he-
le regio nogal tegenvallen, wordt 
er misschien uitgeweken naar 
een andere vijver. 
Voor meer informatie over het 
jeugdvissen: Henk Serlijn, tel. 
0251-656400 of www.hsvcastri-
cum.nl. 

Lian Maalman tweede 
op de NK Trampoline
Castricum - Afgelopen zater-
dag zijn in Aalsmeer de Ne-
derlandse Kampioenschappen 
Trampoline springen gehouden. 

Akersloot - Vorige week kwam 
de B1-jeugd van Meervogels’60 
bijeen om foto’s te maken bij 
Vakgarage Akersloot, die dit sei-
zoen zijn sponsorcontract heeft 
verlengd en vergroot. 

De spelers kregen nieuwe shirts, 
broekjes en trainingspakken.

Vakgarage Akersloot verlengt sponsor-
contract van Meervogels ‘60 B1-jeugd

Philip en Lian.

In alle klassen van A t/m E werd 
gestreden om de nationale titel. 
Van gymnastiekvereniging DOS 
hadden vier springers zich ge-

plaatst voor de landelijke finale. 
Per klasse konden zich maximaal 
12 springers plaatsen voor de-
ze wedstrijd. In de klasse Junior/
Senior gemengd D kwamen voor 
DOS uit: Lian Maalman, Iris Dek-
ker en Philip Elders. De voorron-
des, bestaande uit een verplichte 
en een keuze oefening, verliepen 
goed, maar Philip wist helaas op 
een haar na de finale niet te be-
reiken en eindigde als negende. 
Lian en Iris mochten wel door 
naar de laatste ronde, respectie-
velijk als tweede en als zevende 
gingen ze de finale in. 

Iris behaalde uiteindelijk de 
achtste plaats. Lian eindigde in 
de finale op een prachtige twee-
de plaats, op slechts 0,1 van de 
nummer één. In de klasse Senior 
Dames C had Laura van Tilborg 
zich geplaatst voor dit NK. In een 
spannende strijd, wist Laura als 
achtste de finaleronde te beha-
len. Die plaats behaalde ze ook 
in de finale. .

Red Stars kan draai niet vinden
Castricum – Het lukt de honk-
ballers van Red Stars Vitesse 
maar niet om een nadrukkelijke 
stempel te drukken op de com-
petitie. Voor de tweede keer in 
korte tijd was het niet al te ster-
ke Olympia Haarlem te sterk. De 
Castricummers gingen zaterdag 
in de laatste inning met 11-10 
pijnlijk onderuit.
Achteraf extra pijnlijk, omdat de 
superieur geachte koploper Be-
ars ook verloor en Red Stars bij 
een winst in het spoor had kun-
nen blijven. Maar dat is nu niet 
meer aan de orde, de Castri-
cumse ploeg moet eerst de ei-
gen vorm terugpakken voordat 
het naar de top van de rang-
lijst mag kijken. Met vier verlo-
ren wedstrijden heeft het nu, na 

zeven wedstrijden, al net zoveel 
nederlagen als in het gehele vo-
rige seizoen.
“Wij zijn dit jaar veel te wissel-
vallig”, ziet coach Daan Kuijper, 
die tegen Olympia bij afwezig-
heid van zijn broer Mark het eer-
ste honk bemande. De wisselval-
ligheid vertaalde zich zaterdag 
in elf veldfouten, voornamelijk in 
het binnenveld. Omdat Olympia 
ook twaalf listig geplaatste honk-
slagen produceerde, bereikte het 
geregeld de thuisplaat.

Desastreus
Het scoreverloop golfde daar-
door de hele wedstrijd op en 
neer, van een 4-1 stand naar 4-
4. Van 7-4 voor Olympia tot 7-9 in 
het voordeel van Red Stars, dat 

met driehonkslagen van Niek 
Kuijs en Jeroen Groenendal de 
wedstrijd leek te beslissen. Maar 
de laatste inning, die begon met 
een stand van 9-10, was desas-
treus en tegelijk tekenend voor 
de wedstrijd. Met één uit en het 
tweede honk bezet, had Red 
Stars alle kans om met winst af 
te sluiten. Maar een honkslag 
gevolgd door drie veldfouten 
maakten dat de honkloper én de 
slagman de beslissende punten 
konden binnenbrengen.
“Van de vier nederlagen, is dit 
wel de meest stomme en on-
nodige”, analyseert Kuijper. “Er 
moet echt een omwenteling ko-
men in ons spel, te beginnen met 
zondagochtend tegen Alcma-
ria Victrix.” Na deze uitwedstrijd 
is het wachten tot zondag 4 juli, 
als Red Stars om 14.00 uur thuis 
speelt tegen Sparks Haarlem.

Jaarlijkse tennistoernooi Lelie 
Open zaterdag 19 juni van start
Akersloot - Voor de 13e maal 
organiseert TV Akersloot het 
jaarlijkse open tennistoernooi 
‘Lelie Open’. 
Op tennispark de Kijf gaat zater-
dag 19 juni het jaarlijkse tennis-
toernooi van start. Een toernooi 
waarin gestreefd wordt de ingre-
diënten sport en gezelligheid in 
een goede ambiance met elkaar 

samen te laten gaan. Er wordt 
gespeeld vanaf zaterdag 19 ju-
ni en de finales zijn op zondag 
27 juni. 

Er wordt gespeeld in diverse ca-
tegorieën vanaf gemengdubbel 
4 tot en met de damesdubbel en 
herendubbel 8. In totaal zijn er 
16 onderdelen waarin wordt ge-

streden om de titel en de felbe-
geerde kampioenslelie. Het Lelie 
Open staat bekend als één van 
de gezelligste tennistoernooien 
van Akersloot en omstreken, zo 
is er op vrijdag 25 juni een feest-
avond met een optreden van Fa-
bric. 
Naast het tennis is de kantine 
dagelijks open voor een hapje en 
natuurlijk een drankje. Kortom, 
een gezellige week voor spe-
lers en toeschouwers op het Le-
lie Open op de Boschweg 7a in 
Akersloot.
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Prijzen voor judoka’s 
Judoclub Groefsema
Limmen - Zondag 13 juni heb-
ben een zestal judoka’s van Ju-
doclub Groefsema meegedaan 
aan de Open Beverwijkse Kam-
pioenschappen judo. Dit jaar 
deden maar liefst 500 judoka’s 
uit heel Nederland mee aan de 
Open Beverwijkse Kampioen-
schappen. Op het toernooi wordt 
het poulesysteem gehanteerd; 
de judoka’s judoën dus allemaal 
minimaal vier of vijf wedstrijden. 
Bij de jongste judoka’s wist Mees 
Burgering knap van twee sterke 
judoka’s te winnen. Daarna wer-
den er twee wedstrijden verloren 
en was er voor Mees een der-
de plek. Aaron Wesselius ver-
loor zijn eerste wedstrijd, maar 
kwam daarna op stoom en won 

zijn overige partijen en wist uit-
eindelijk zo beslag te leggen op 
een tweede plek. Kane van Raal-
te zat in een sterke poule met al-
leen maar hogere banden. Kane 
wist een aantal mooie ippons te 
maken met verschillende tech-
nieken en wist uiteindelijk knap 
derde te worden. Andere der-
de plaatsen waren er voor Tim 
Opdam, Bart Opdam en Casper 
Tolsma. Zo konden alle judoka’s 
van Judo Dorssports met een 
prijs naar huiswaarts keren. Dit 
was voor de judoka’s van Judo-
club Groefsema de laatste wed-
strijd van het seizoen. Volgend 
seizoen zullen ze weer in actie 
komen op verschillende jeugd-
wedstrijden in de provincie.

Duivensport
De Graaf vitessekampioen
Castricum - Op zaterdag 12 ju-
ni stond alweer de laatste vites-
sevlucht op het programma. Met 
de wind vanuit het noordwes-
ten werden de duiven om 11.50 
uur gelost in het Belgische Nij-
vel, hemelsbreed 220 kilometer. 
Het was de doffer van Sander 
de Graaf die alle concurrenten te 
snel af was. De doffer werd om 
14.56.31 uur geconstateerd en 
behaalde toch nog een snelheid 

van 70 kilometer per uur. Tevens 
werd Sander door deze presta-
tie vitessekampioen van de Gou-
den Wieken.

Tweede liefhebber werd Gerhard 
Tromp en Anton Tromp klokte 
de derde duif. De verrassing van 
deze week werd toch Bert Bark 
die zich tussen de toppers nes-
telden.
Ook in de top tien zijn duiven te-

Clubrecord voor Lisanne Schoonebeek

Medailleregen voor AVC-pupillen

Castricum - Tijdens de tweede 
competitiewedstrijd voor pupil-
len scoorden zaterdag 5 juni 23 
atleten van AV Castricum 13 me-
dailles, waarvan 5 gouden. Bo-
vendien was er een fraai clubre-
cord van Lisanne Schoonebeek. 
Zij wist de hoogte van 1.35 m te 
bedwingen. Daarmee verbeterde 

ze haar persoonlijke hoogspring-
prestatie met maar liefst 20 cm. 
Op de zonovergoten atletiek-
baan van DEM Beverwijk ver-
schenen de pupillen eerst aan 
de start van de driekamp en de 
estafette. Na de sprintnummers 
was er voor elke categorie een 
springnummer (ver- of hoog-
springen) en een werpnummer 
(balwerpen of kogelstoten). Het 
totaal van deze prestaties vormt  
de persoonlijke eindscore. In 
hun categorie (10 jaar) kwamen 
Lisanne Schoonebeek (MPA1) 
en Kalle Veldhuisen (mini) op 
de hoogste tree van het podium. 
Tobias Vrolijk (mini) en Pascal-
le van Westerop (MPA1) kregen 
de zilveren bokaal, en Ludo van 
Kruistum (JPA2) nam het brons 
mee naar huis. Pauline Verhaar 
kwam na een spannende strijd 
tot een keurige vijfde plaats, en 
verder eindigden ook Yanne Do-
renbos (4), Yair Ben-Jacov (6), 
Lensa Said (7) en Kasper Vrolijk 

(8) bij de beste tien van hun ca-
tegorie. 
Tot slot was er nog een lange-af-
standsnummer af te leggen. Het 
was een ware uitdaging, gezien 
de inmiddels bijna tropische om-
standigheden. Desalniettemin 
werd er driemaal goud verdiend 
door Ludo van Kruistum, JPA2; 
Tobias Vrolijk, mini; Lisanne 
Schoonebeek, MPA1, eenmaal 
zilver door Pascalle van Wes-
terop, MPA1 en driemaal brons 
door Paulien Verhaar, MPA2; 
Yanne Dorenbos,  JPA1 en Kal-
le Veldhuisen, mini. Ook Maai-
ke Bakker (5), Hanke Pijlman (5), 
Lensa Said (6), Evy Pepping (7), 
Afra Straathof (7), Sten v.d. Moer 
(8) en Martijn Hollenberg (8) 
eindigden binnen de top tien. 

Op 26 juni volgt de laatste pu-
pillencompetitiewedstrijd in de 
reeks van drie; dan zal AV Cas-
tricum gastheer zijn op de atle-
tiekbaan aan de Zeeweg. 

Viswedstrijd met WK-thema
Limmen - Zaterdag 19 juni 
wordt de derde wedstrijd van 
de jeugdcompetitie van visver-
eniging Samen Beet gevist. Vis-
water is het Stet. Verzamelen om 
18.30 uur op het haventje.
Omdat het Nederlands elftal die 
middag moet spelen, wil men 
graag zoveel mogelijk deelne-
mers in oranje uitdossing aan de 
waterkant. Voor de leukste out-

fits en WK-gadgets zijn er extra 
prijsjes. En natuurlijk gaat men 
voor een mooie foto in de krant 
Bij een vorig WK werd de vereni-
ging zelfs in de nationale hen-
gelsportbladen geplaatst. Dus 
kom allemaal naar de jeugdwed-
strijd van Samen Beet, waar elke 
visser altijd prijs heeft.
Meer info op www.samenbeet.
nl.

Handbalvereniging Meervogels 
‘60 ondersteund door Rabobank
Akersloot - Handbalvereniging Meervogels ‘60 heeft voor het op-
knappen van hun clubgebouw ‘Het Boshuis’ financiële ondersteuning 
gekregen uit het Coöperatiefonds van Rabobank Noord-Kennemer-
land. Op maandag 31 mei werd hiervoor een cheque uitgereikt aan 
Meervogels tijdens de ledenbijeenkomst van de bank in Egmond aan 
Zee. Uiteraard is Meervogels heel blij met de grote bijdrage van 8.000 
euro want hiermee kan Het Boshuis onder andere worden voorzien 
van kunststof kozijnen. 

Limmen - De uitslagen van de 
ringsteekwedstrijden van afgelo-
pen zondag zijn als volgt:
Onderdeman: 
1. Judith Bakkum, 2. Rosa Schep-
per, 3. Nathalie Nolet, originali-

Uitslagen ring-
steken Limmen

teitsprijs Femke Baltus en best-
gaand paard Meije Baltus.
 Aangespannen:
1. Henk Jak met steekster Mir-
jam Kuys, 2. Fons Denneman met 
steekster Petrouska Klijn, 3. Joop 
De Ruyter met steekster Moni-
que De Ruyter, schoonste geheel 
Ben Meyland met steekster Kim 
Bierman, bestgaand paard Louis 
Al met steekster Alice Kaptein.

rug te vinden van Nico de Graaf 
en Cees de Wildt.
De lange afstandspelers had-
den een vlucht vanuit het Fran-
se Bourges op het programma 
staan, dit over een afstand van 
632 kilometer. Hier werd de win-
naar Piet Verduin die zijn duif na 
ruim negen uur vliegen op de 
klep zag landen.
Tweede werd Gerhard Tromp 
voor Sander de Graaf.
Ook Cees de Wildt en Cor Scher-
mer hadden genoegen vroege 
duiven te klokken.
Ook Wim Glas en Arie Hage-
man zijn terug te vinden in de 
top tien.

Gemengd jeugdteam TVC 
tot en met 17 jaar kampioen
Castricum - Tennisvereniging 
Castricum heeft een geweldig 
jeugdteam, dat afgelopen com-

De jeugdige kampioenen v.l.n.r.: Lisa Nussy, Lisette Huijgen, Nicky 
Kloosterman, Joost Nussy, Lasse Kos en Tom Beentjes.

petitie op de zaterdag speelde in 
de tweede klasse gemengd tot 
en met 17 jaar. In totaal werd er 

uit zeven wedstrijden 36 punten 
behaald en dat was ruimschoots 
voldoende om het kampioen-
schap binnen te halen.

Afgelopen zaterdag reisde het 
team voor de laatste wedstrijd af 
naar Groet.
Daar werden een damesdub-
bel, een herendubbel, twee da-
mes- en twee herenenkels ge-
speeld. Het waren stuk voor stuk 
spannende wedstrijden, waar-
in nog behoorlijk voor de pun-
ten geknokt moest worden en 
vaak een driesetter nodig was. 
Ondanks dat de Castricummers 
al een week wisten dat ze kam-
pioen waren, hielden ze de eer 
hoog en wilden ze ook op de-
ze laatste dag zo goed mogelijk 
presteren. Het resultaat was er 
naar, want met een klinkende 6-
0 ging het team huiswaarts. 

Bij terugkomst op het tennispark 
werden de ongeslagen kampioe-
nen gehuldigd en in de bloemen 
gezet na een trotse speech van 
voorzitter Jos Verkleij. Er werd 
taart geserveerd en vervolgens 
vierde het jeugdteam het succes 
op het strand. 
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TC Bakkum klaar voor 
het Biesterbos Open!

Bakkum - Twee kleine weekjes. 
Zo kort is men verwijderd van de 
start van het grootste interna-
tionale jeugdtennistoernooi van 
Nederland: Het Biesterbos Open. 
Dit toernooi staat hoog aange-
schreven op de internationale 
tenniskalender, want het hoort 
bij de 25 grootste toernooien van 
de Internationale Tennis Federa-
tie (ITF).
Elk jaar is het weer spannend 
wie er zich inschrijven voor het 
Biesterbos Open. Voor de 54ste 
editie zijn er enkele opmerke-
lijke inschrijvingen. Zo komen 
er dit jaar Japanners, Indiërs, 
Zuid-Amerikanen, Australiërs 
en Nieuw-Zeelanders naar Bak-
kum. Naast deze nationaliteiten 
zijn er natuurlijk nog veel meer 
nationaliteiten die zich hebben 

ingeschreven. Een uniek ele-
ment van het Biesterbos Open is 
het plaatsen van deelnemers in 
gastgezinnen. Deze manier van 
onderdak geven maakte dit toer-
nooi uniek, zowel voor het gast-
gezin als voor de speler. Helaas 
zijn de regels voor de huisves-
ting vanaf dit jaar aangescherpt 
door de ITF. 
Dit betekent dat deelnemers niet 
meer in gastgezinnen geplaatst 
mogen worden, maar onderdak 
moeten vinden middels hotels of 
jeugdherbergen. De commissie 
betreurt dit ten zeerste, maar zal 
er moeite voor doen om deze re-
gel in de toekomst weer te laten 
worden zoals het was.

De agenda van het toernooi ziet 
er (voorlopig) als volgt uit: 

Vader en zoon voor Artsen zonder Grenzen

Twee Castricummers 
gaan de uitdaging aan
Castricum - Eind augustus gaan 
Wouter (25) en Bert Hendriksen 
(62) meedoen aan de Tour for 
Life. Dit is een zware wielertocht 
van Noord-Italië naar Zuid-Lim-
burg. 
Doel is om sponsorgeld bij el-
kaar te brengen voor Artsen 
zonder Grenzen voor hulp in 
noodgebieden. Zo was Artsen 
zonder Grenzen (AzG) als een 
van de eerste hulporganisaties 
in Haïti na de laatste verwoes-
tende aardbeving daar. Ook in 
andere probleemgebieden in de 
wereld biedt AzG hulp aan men-
sen in nood met eigen medische 
teams.
“Het leek me een goed idee”, al-
dus Bert “om mijn vut-periode 
in te luiden door te fietsen voor 
een goed doel. Toen ik Wouter 
vroeg of hij mee wilde doen, zei 
hij gelijk ja. Vader en zoon zon-
der grenzen.”  
De twee kozen voor Tour for 
Life om AzG te steunen en om-

dat deze tocht een echte uitda-
ging is. In acht etappes wordt 
ruim 1200 km gereden door de 
Alpen, de Jura, de Vogezen en de 
Ardennen. Met het nodige klim-
werk. Zo is de eerste dag al Al-
pe d’Huez aan de beurt. Verder 
gaat het over onder andere de 
Col de la Madeleine uit de Tour 
de France en de Grand Ballon en 
heuvels als La Redoute bekend 
uit Luik-Bastenaken, met de fi-
nish op de Cauberg in Valken-
burg. 
Bert en Wouter hebben aanslui-
ting gevonden bij de ploeg Nino, 
een schaatstrainingsgroep uit 
Nieuwkoop/Noorden. “Dit klikte 
gelijk, omdat ik ook schaats en 
drie Elfstedentochten achter de 
rug heb”, zo vertelt Bert. Wouter 
heeft als student wedstrijden ge-
roeid en deed onder andere mee 
aan de Varsity en de Head of the 
River.
Nu richten zij zich geheel op het 
fietsen van tochten van zo’n 150 

km. “Die afstand gaan we eind 
augustus dagelijks doen, dus die 
moet je wel in je benen hebben”, 
vertelt Wouter. Afgelopen week-
end deden zij mee aan een wie-
lertocht in de Vogezen om klim-
kilometers te maken. En Bert 
gaat volgende week met een 
fietsploeg van Basel naar Milaan 
fietsen. Ook andere trainings-
tochten met de ploeg staan op 
hun programma.

Sponsors
Verder zijn de twee druk be-
zig om sponsors te vinden. De 
ploeg moet 15.000 euro bij el-
kaar brengen om te mogen star-
ten. Er staan al verschillende ac-
tiviteiten op stapel de komende 
tijd. Zo zal er in samenwerking 
met Tourclub Limmen op 18 ju-
li een sponsortocht worden ge-
organiseerd. 

Wie Wouter en Bert wil spon-
soren, kan dit laten weten via: 

b.hendriksen@casema.nl of 
(0251) 672393 of gaat naar www.

tourforlife.nl. Zie ook de ploeg-
website: www.nino-tourforlife.nl.

Zondag 27 juni: Eerste dag kwa-
lificaties enkelspel. Maandag 28 
juni: Finaledag kwalificaties en-
kelspel. Maandagavond 28 ju-
ni: Opening Biesterbos Open 
met Hollandse avond. Dinsdag 
29 juni: Eerste ronde hoofdtoer-
nooi enkelspel inclusief avond-
wedstrijden. Woensdag 30 ju-
ni: Tweede ronde hoofdtoernooi 
enkelspel + eerste ronde hoofd-
toernooi dubbelspel inclusief 
avondwedstrijden. Donderdag 
1 juli: Achtste finales enkel- en 
dubbelspel inclusief avondwed-
strijden. Vrijdag 2 juli: Kwartfina-
les enkel- en dubbelspel inclu-
sief avondwedstrijden. Vrijdag-
avond 2 juli: Loterij*. Zaterdag 3 
juli: Halve finales enkel- en dub-
belspel. Zondag 4 juli: Finales 
enkel- en dubbelspel.

* De loterij wordt gehouden voor 
het goede doel ‘Ninos de Gua-
temala’. Dit goede doel zet zich 
in voor een betere toekomst voor 
de inwoners van Guatemala door 
middel van onder andere educa-
tie. Meer info zie www.ninosde-
guatemala.org. Loten zijn voor 
1,50 euro te koop en geven de 
kans om mooie prijzen te win-
nen, waaronder een overnach-
ting in een luxueus hotel.
Voor meer informatie over het 
Biesterbos Open: www.biester-
bosopen.nl.

Onderlinge wedstrijden VIOS
Castricum - Op zondag 14 ju-
ni werden de onderlinge wed-
strijden van VIOS gehouden. ’s 
Morgens lieten alle recreatie-
turnsters en turners aan het pu-
bliek zien wat ze allemaal ge-
leerd hebben.
Eerste prijzen waren er voor: 
Koen Rodenburg, Maud Vixse-
boxse, Isabel van Sprang en Am-
ber Croon. Tweede prijzen: Sten 
Kotten, Froukje Schaaders, Roos 
Vixseboxse, Ges Oosterlaar. Der-
de prijzen: Niels Kotten, Maren-
te van Veenen, Lisanne van Vee-
nen, Matty Meijer. Ook alle an-
dere deelnemers gingen met een 
medaille naar huis. De jaarlijkse 
wisseltrofee werd uitgereikt aan 
Tim Schotten vanwege zijn trou-
we en enthousiaste inzet op de 
lessen.
’s Middags waren de selectie-
turnsters aan de beurt. Eer-

ste prijzen waren er voor Nico-
le v.d. Toorn, Nina Koene, Anna 
de Boer en Marlous de Bruijne. 
Tweede prijzen: Gaby van Burgel, 
Eva Kalshoven, Denise Meuldijk 
en Lisa Meuldijk. Derde prijzen: 
Stijne de Winter, Doris Braken-
hoff en Eveline v.d. Meer. Vierde 
prijzen: Patrice Brakenhoff, Bet-
sie Limmen en Manouk Roden-
burg. Bonnie Brakenhoff werd in 
haar categorie vijfde.
De Ton Settels wisseltrofee werd 
dit jaar uitgereikt aan Marlous 
de Bruijne vanwege haar knap-
pe prestaties en grote inzet op 
de trainingen.

De selectieturnsters, dit jaar ge-
traind door Jeanet Welboren, An-
nemieke Hoogeboom, Bea van 
der Meer en Shanne Veldt, kun-
nen terugkijken op een zeer suc-
cesvol seizoen met vele prijzen.
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Inspraakreactie spitsstroken A9
Bestuur, raads- en commissieleden, Onder verwijzing naar onze eerdere 
reacties vragen we uw aandacht voor het plan om de A9 ter hoogte van 
Uitgeest onder te brengen in een tunnel, zoals te vinden op onze web-
site www.avbu.com. Volgens onze inschattingen is ter plekke de aanleg 
van spitsstroken uit ruimtelijke en veiligheidsoverwegingen niet mogelijk 
en levert de aanleg van een tunnel een win win situatie op die past in 
het rijks-, provinciaal en gemeentelijk beleid t.a.v. ruimtelijke ordening, 
verkeer, vervoer en recreatie. Een aansluiting in Limmen op de A9 moet 
de verkeersdruk op de N203 doen afnemen. Dat zal ook gelden voor de 
aansluiting van de A8 op de A9. 
Met de lancering van het idee om het A9-tracé in Uitgeest te vertunnelen 
is een eerste aanzet gegeven voor het toekomstig herstel van de open-
heid naar het Uitgeestermeer. Nu het plan om de A9 (via spitsstroken) 
ook vanaf Uitgeest tot Alkmaar zesbaans te maken in het meerjarenpro-
gramma van de rijksoverheid is opgenomen dient dit project daarin te 
worden meegenomen om de geluidshinder te beperken en ter bescher-
ming van de luchtkwaliteit (fijn stof normen) in Uitgeest. We hebben in 
juli 2007 i.s.m. de watersportbedrijven Zaadnoordijk en Zonjee in deze 
zin gereageerd op de Startnotitie spitsstroken A9 Uitgeest-Alkmaar. 
Dit tunnelplan zou ook in het beeldkwaliteitsplan en het bestemmings-
plan voor de zuidoever van het Uitgeestermeer moeten worden opge-
nomen. Een mooie kans om een belangrijke bron van geluidsoverlast, fijn 
stof en uitlaatgassen bij de bron aan te pakken en een groot areaal aan 
onze groene ruimte toe te voegen. Uitgeest komt dan weer echt aan het 
meer te liggen en de gemeentehaven wordt dan ook beter bereikbaar. 
Hier ligt een schone taak voor het college en de gemeenteraad om een-
drachtig dit probleem en dit project aan te pakken. Inmiddels heeft ook 
het Recreatieschap RAUM positief op het plan gereageerd.
Gaarne bereid tot toelichting en nader overleg. 
Met vriendelijke groet, AVBU-Uitgeest.

De tenniskampioenen!
Uitgeest - Het jongensteam tot 
en met zeventien jaar van Tennis 
Club Uitgeest is afgelopen vrij-
dag kampioen geworden in de 

1e klasse. Na een laatste span-
nende wedstrijd tegen De Gouw 
klonk het ‘We are the cham-
pions’ uit de boxen. Op de fo-

to van links naar rechts: Frank 
Meijer, Thies Baijards, Stef Veld-
huis, Sander Rozemeijer en Lars 
Cnossen. 

Steun voor FC Uitgeest
Uitgeest - FC Uitgeest is klaar-
blijkelijk de populairste sportver-
eniging in de omgeving. De voet-
balclub kreeg de meeste steun 
bij de clubactie van supermarkt 
Deen en die support werd met 
1.690 euro in klinkende munt 
omgezet. Een geweldige finan-
ciële steun voor de nog steeds 
groeiende jeugdafdeling van FC 
Uitgeest. Voor het komende sei-
zoen wil de vereniging alle jeugd-
spelers voorzien van een jack of 
sweater, zodat zij uniform voor de 
wedstrijd verschijnen. De vereni-
ging is tien jaar geleden gestart 
met het kledingfonds, waarin alle 
jeugdspelers een compleet tenue 
beschikbaar werd gesteld.

Meisjes D1 tweede op 
toernooi in Amsterdam
Uitgeest - Meisjes D1 heeft af-
gelopen zaterdag een goed toer-
nooi gespeeld bij FIT in Amster-
dam. In de eerste wedstrijd te-
gen het thuisteam werd het veld-
overwicht pas laat uitgedrukt in 
doelpunten. De 2-1 overwinning 
voor Uitgeest was verdiend. In 
de tweede wedstrijd tegen Myra, 
had Uitgeest te maken met een 
sterke tegenstander. Myra kwam 
na 10 minuten spelen op een 1-0 
voorsprong maar zoals vaker dit 
seizoen boog Uitgeest ook de-
ze achterstand om in een mooie 

2-1 overwinning. Hiermee werd 
Uitgeest groepswinnaar en ging 
door naar de finale. In de fina-
le was Castricum D1 de tegen-
stander. Een sterke ploeg waar-
mee Uitgeest het moeilijk had. 
De eerste 20 minuten kon Uit-
geest stand houden maar toen 
Castricum met een snelle com-
binatie de score opende was het 
verzet van Uitgeest gebroken. 
Uiteindelijk verloor Uitgeest de 
finale met 3-0 maar de meiden 
kunnen terugkijken op een pri-
ma toernooi. 

Eric Ott op het podium
Uitgeest - Tijdens de Speed 
Challenge op 13 juni op het TT 
circuit van Assen reed Eric Ott 
zich naar het podium waar hij 
bloemen, een beker en een ca-
deau in ontvangst kon nemen. 
Hij eindigde als derde. 

De dag begon met een warming-
up. Eerst Alex en daarna Eric Ott. 
Alex mocht van positie 19 star-
ten in de Superbikes om 15.30 
uur en Eric kon starten van de 
Pole in de supersport B om 16.30 
uur. 
Alex ging slecht van start en 

nam uiteindelijk de 21e positie 
in en was daar hij niet blij mee. 
Ook Eric had moeite met de eer-
ste bocht, Hij was zevende bij de 
eerste doorkomst. Maar daanrna 
ging het beter. Met Ben Bollen 
en Koen Zeelen in zicht reed hij 
zijn laatste rondes. Hij reed wel 
naar ze toe, maar moest genoe-
gen nemen met de derde plaats.

De volgende wedstrijd waar Ra-
cingteam Edwin Ott motoren 
mag rijden is de wedstrijd tij-
dens de TT van Assen op zater-
dag 26 juni. 

Boekenmarkt in Heemskerk
Heemskerk - Op zaterdag 19 juni en zondag 20 juni is van 10.00 tot 
17.00 uur in centrum Heemskerk de traditionele Jaarmarkt met wel 150 
marktkramen. Een vast onderdeel daarbij is ook de jaarlijkse boeken-
markt met veel antiquarische boeken.

IJmond - De organisatie van de 
komende IJmondvierkampen wil 
de voetballiefhebbers onder de 
schakers graag tegemoet ko-
men. 
Dus begint de tweede ronde van 
dit schaaktoernooi op zaterdag 
19 juni om 18.00 uur in De Zon 
in Wijk aan Zee. Het schaak-
toernooi begint vrijdagavond 18 
juni om 18.00 uur, de derde en 
laatste ronde begint zondag om 
12.00 uur. 
Wie nog wil meedoen aan de 
open vierkampen kan zich aan-
melden via www.ijmondvierkam-
pen.nl of een telefoontje naar 
toernooisecretaris Frans Koop-
man: 0251 241772.

IJmondvierkamp

Regio - Zilveren Kruis Achmea 
heeft de deuren geopend van 
het servicepunt in buurtcentrum 
De Kaaik in Assendelft. Verze-
kerden kunnen hier op woens-
dag- en vrijdagmorgen tussen 
9.00 en 12.00 uur terecht. Het 
mobiele kantoor bestaat niet 
meer. Het adres is Parkrijklaan 
121 te Assendelft.

Servicepunt



Bezoekadressen
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen (sector 
Ruimte)

Postadres
Postbus 1301, 1900 BH Castricum
T: (0251) 66 11 22
F: (0251) 66 12 34
I: www.castricum.nl
E: gemeentebestuur@castricum.nl

Openingstijden
Publiekszaken, Zonnedauw 4, Limmen
Maandag t/m donderdag van 9.00 uur tot 
16.00 uur, vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur, 
‘s middags gesloten. De afdeling Publieks-
zaken is op donderdag geopend tot 18.00 
uur voor aangiften geboorte en overlijden, 
verhuizingen , emigratie, huwelijk en gere-
gistreerd partnerschap, paspoorten/neder-
landse identiteitskaarten en rijbewijzen. Van 
18.00 tot 20.00 uur uitsluitend geopend 
voor rijbewijzen en reisdocumenten.
Team Bouwen, Wonen en Bedrijven, uitslui-
tend te bezoeken na telefonische afspraak 
via 0251 - 661122 of via de receptie in de 
locatie Zonnedauw 4, Limmen.

Spreekuur college
Voor afspraken met leden van het college 
van burgemeester en wethouders, kunt 
u tijdens kantooruren een afspraak ma-
ken met het Bestuurssecretariaat, telefoon 
(0251) 66 12 20 / 66 13 60

Contact met de raadsfracties
Op de website www.castricum.nl vindt u 
onder het kopje Bestuur en organisatie/
raadsfracties de e-mailadressen van de ze-
ven raadsfracties van de raad van de ge-
meente Castricum.

Schulpstet
De buitendienst van de afdeling Gemeente-
werken vindt u aan het Schulpstet 17, 1901 
JH Castricum. Deze locatie, waar ook het 
afvalbrengdepot is gevestigd, is geopend op 
werkdagen van 8.00 uur tot 11.45 uur en 
van 13.00 uur tot 15.45 uur. De afvalstraat 
is daarnaast ook op zaterdag geopend van 
9.00 uur tot 13.00 uur.

Kantoor bestuur griffie
De Loet, ingang Zeeweg, Duin en Bosch 3, 
1901 NT Castricum. Bezoek op afspraak.

Bijeenkomst gemeenteraad
Clusius College, Oranjelaan 2a, 1901 TX 
Castricum

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl

I N F O B U L L E T I N
16 juni 2010

Informatieavond M.L. Kingstraat 
Akersloot op 23 juni 
De gemeente houdt op 23 juni in Akersloot 
een informatieavond over de te veranderen 
bestemming van het perceel M.L.Kingstraat 
17-18 in Akersloot. De bestemmingswijzi-
ging wordt meegenomen bij het actualise-
ren van het bestemmingsplan Akersloot. 
De gemeente geeft op die avond informa-
tie over de aanleiding en de procedure die 
gevolgd wordt. 
In het bestemmingsplan worden de uit-
gangspunten (randvoorwaarden) vast-
gelegd voor het bouwplan dat de pro-

jectontwikkelaar daar wil realiseren. Het 
bouwplan zelf wordt niet besproken. Voor 
het bouwplan wordt een aparte procedure 
gevolgd. Dat gebeurt als de wijziging van 
het bestemmingsplan onherroepelijk is ge-
worden.

Omwonenden zijn via een persoonlijke 
brief uitgenodigd. Andere belangstellenden 
zijn ook welkom: woensdag 23 juni 2010, 
vanaf 19.30 uur, in ‘De Vriendschap’, 
Kerklaan 18 te Akersloot.

Rijbaan Soomerwegh 
week afgesloten
Binnenkort worden bij het gemeente-
huis de damwanden van de parkeer-
garage uit de grond getrokken. Dat 
heeft als gevolg dat een rijbaan van de 
Soomerwegh tijdelijk wordt afgesloten, 
het gaat om het deel vanaf de rotonde 
Soomerwegh / C.F. Smeetslaan tot aan 
het toegangshek van de bouwplaats 
(gemeentehuis).
De planning is dat het werk aanvangt 
op vrijdag 18 of maandag 21 juni. Dit is 
afhankelijk van de voortgang bij het uit-
trekken van de damwanden die eerder 
aan de beurt zijn.
De andere rijbaan is wel gewoon open. 
De werkzaamheden nemen ongeveer 
een week in beslag. Er wordt een om-
leidingsroute aangegeven.

Toegangsweg naar 
de parkeergarage 
Bakkerspleintje een 
nacht afgesloten
In de nacht van 17 op 18 juni van 21.00 
tot 6.00 uur wordt de toegangsweg 
naar de parkeergarage in opdracht van 
de projectontwikkelaar van het Bak-
kerspleintje, geasfalteerd. Bewoners, 
omwonenden en de winkeliers worden 
door de projectontwikkelaar geïnfor-
meerd.

Nieuwbouw ge-
meentehuis bereikt 
hoogste punt
De werkzaamheden aan het gemeentehuis 
vorderen goed: het hoogste punt van de 
nieuwbouw wordt binnenkort bereikt met 
het gereedkomen van het casco van de be-
stuursvleugel. Dat moment wordt gevierd 
op donderdag 24 juni, aanvang 16.00 uur, 
met het traditioneel hijsen van de vlaggen 
en het presenteren van het leisteen dat op 
het plein voor het raadhuis wordt aange-
bracht. Ook is er gelegenheid de voortgang 
van de werkzaamheden te bekijken via 
rondleidingen door oud- en nieuwbouw. 
Het progamma duurt tot 17.15 uur.
Iedereen is daarbij welkom. Aanmelden is 
wel noodzakelijk, dat kan tot en met maan-
dag 21 juni, bij voorkeur per e-mail aan 
koks@castricum.nl, of tel. (0251) 661390.
De rondleidingen op de bouwplaats zijn in 
dit stadium van de bouw helaas niet geschikt 
voor mensen die gebruik maken van een rol-
stoel of rollator of die slecht ter been zijn.

Tweede fase Dorpsstraat sneller gereed
De tweede fase van de herinrichting van de 
Dorpsstraat is vrijdag 18 juni gereed. Twee 
weken eerder dan gepland is het deel tus-
sen Verlegde Overtoom en Stationsweg 
opnieuw ingericht. 
Aannemer Van Vuuren Wegenbouw gaat 
vanaf maandag 21 juni meteen door met 
de derde fase, het deel tussen Torenstraat 
en Cieweg. 
Wel kan de planning uit lopen door slechte 
weersomstandigheden.

Bereikbaarheid
Het deel tussen de Torenstraat en de Cie-
weg wordt afgesloten voor autoverkeer. 

De omleiding blijft via Mient, Ruiterweg, 
Kleibroek en Oranjelaan. In de Schoolstraat 
wordt het eenrichtingverkeer tijdelijk om-
gedraaid.
Het kruispunt Dorpsstraat / Cieweg / Korte 
Cieweg wordt voorlopig niet afgesloten 
voor het verkeer. Het verkeer dat uit de 
noordelijke richting van de Dorpsstraat 
komt, kan via de Korte Cieweg rijden. 
De kruising met de Torenstraat blijft toe-
gankelijk voor verkeer, met uitzondering 
van de dagen dat deze kruising zelf onder 
handen wordt genomen. 
Zie de website van de gemeente voor meer 
informatie.

Rectificatie:
Drie keer meepraten over Cultuurnota
Op de infopagina van vorige week stonden 
drie data vermeld waarop u kunt meepraten 
over cultuur in Castricum. Daarin klopte één 
datum niet. Het gaat om brainstormsessies 
op 28 juni, 30 juni en 24 augustus. U kunt 
dan meepraten over de kansen op het ge-

bied van kunst en cultuur in onze gemeente. 
De uitkomsten vormen de voedingsbodem 
voor de gemeentelijke Cultuurnota. U kunt 
zich tot 21 juni hiervoor aanmelden. Meer 
informatie leest u op de website (Sport, 
kunst en cultuur > cultuurbeleid).

Zomeractiviteiten voor ouderen Castricum
In juni, juli en augustus liggen veel activitei-
ten van de ouderenorganisaties stil. Om el-
kaar toch te kunnen ontmoeten organiseert 
de Stichting Welzijn Castricum samen met 
de SWOL, SWOA, KBO, PCOB en ANBO 
een aantal activiteiten. Het gaat om o.a. 

wandelingen, jeu de boules, schilderen en 
fotografie. Meer informatie kunt u vinden 
op de website van de SWC www.welzijn-
castricum.nl, aanmelden kan via (0251) 
656562 of e-mail info@welzijncastricum.
nl.

Opbrengst
Anjeractie 2010
De Anjercollecte heeft  € 5.972,62 op-
gebracht. Dat kan een prachtig resul-
taat worden genoemd. De verenigingen 
die aan de collecte hebben meegedaan 
mogen eenderde van het bedrag (€ 
1.990,87) onderling verdelen en krijgen 

daarvan deze week bericht. 
Tweederde van het bedrag (€ 3.981,75) 
wordt overgemaakt naar het Prins Bern-
hard Cultuurfonds, dat dit jaar ook weer, 
mede dankzij uw inzet, vele projecten op 
het gebied van cultuur en natuurbehoud 
in onze provincie kan ondersteunen. Bur-
gemeester Emmens wil u hartelijk bedan-
ken voor uw gift en hoopt volgend jaar 
weer op uw steun te mogen rekenen.



Agenda
Raadsplein
24 juni 2010

Raadscaroussel
Tijd	 Onderwerp
17:30- 19:00 Behandeling 1e bestuursrapportage 2010
17:30 -18:00 Bestemmingsplan Boekel 23 Akersloot
18:00 - 18:30 Diverse technische onderwerpen

A. 13e wijziging bouwverordening ivm inwerkingtreding WABO
B. Verslagen en besluitenlijsten 3 en 10 juni 2010
C. Lijst van ingekomen stukken
D. Lijst ter inzage gelegde informatie
E. Vragen uit de raad, mededelingen uit het college

18:30- 19:30 Vervolgbespreking voortgangsrapportage Zanderij*

Er kan alleen ingesproken worden op de onderwerpen die in de carrousel worden 
behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) worden ingesproken. 
Indien u wilt inspreken kunt u tot uiterlijk 24 uur van te voren contact opnemen met 
de griffie; mevr. V. Hornstra (0251) 661 277 of mevr.  L. van Heezik ( 0251) 661 370; 
e-mail; verahornstra@castricum.nl , liesbethvanheezik@castricum.nl.
Alle raadsactiviteiten worden gehouden in het Clusius College aan de Oranjelaan in 
Castricum. Gehandicapte bezoekers van de raadsbijeenkomsten  kunnen met gebruik 
van de gehandicaptenparkeerkaart parkeren op de bezoekersparkeerplaatsen van het 
politiebureau aan de Eerste Groenelaan.

Agenda Raadsactiviteiten
17 juni 2010
Tijd	 Onderwerp
20:00 - 21:00 Jaarrekening 2009, 1e bestuursrapportage 2010 en voorjaarsnota

2010: korte toelichting door portefeuillehouder 

Aansluitend: inloopavond voorjaarnota 2010: reacties van burgers en instellingen

Geef uw mening over de 
Voorjaarsnota 2010
Ter voorbereiding op de raadsbehandeling 
van de Voorjaarsnota 2010 op 1 juli wil de 
gemeenteraad van Castricum graag uw 
mening horen over deze nota. Daarom no-
digt de gemeenteraad u uit om op 17 juni 
2010 van 20:00 - 21:00 uur in de aula van 
het Clusius College uw mening kenbaar 
te maken over de Voorjaarsnota. Op de 
avond van 17 juni vindt geen besluitvor-
ming plaats. Dat gebeurt in de raadsverga-
dering van 1 juli.
Tijdens deze bijeenkomst proberen de 
gemeenteraadsleden zo veel mogelijk in-
formatie te verzamelen die zij kunnen ge-
bruiken bij de behandeling van de Voor-
jaarsnota in de raadsvergadering van 1 juli.  
De nota is een belangrijk beleidsstuk: in 
dit beleidsstuk wordt een meerjarenbeeld 

gepresenteerd waarin de raad richting-
gevende uitspraken doet over de peri-
ode 2011 t/m 2014. Aan de hand van de 
uitspraken van de raad gaat het college 
over tot het opstellen van de begroting 
2011 en de meerjarenbegroting 2012 t/m 
2014. De Voorjaarsnota kunt u bekijken 
op www.castricum.nl>politiek, bestuur en 
organisatie>Financiële documenten
Als u uw mening wilt laten horen wordt u 
vriendelijk verzocht zich te melden bij de 
griffie (Vera Hornstra: (0251) 661277 of 
Liesbeth van Heezik (0251) 661370). Mai-
len kan ook: raadsgriffie@castricum.nl
De gemeenteraad vergadert op 1 juli over 
de voorjaarsnota. Deze openbare vergade-
ring begint om 17:00 uur in de aula van het 
Clusius College.

Kernbezoek Bakkum in Hotel Borst
Ieder jaar brengt het college van burge-
meester en wethouders een kernbezoek 
aan de vijf kernen die onze gemeente rijk 
is. Dit voorjaar staan de kernbezoeken in 
het teken van een kennismaking met het 
nieuwe college. Op 11 mei was het college 
op de Woude, op dinsdag 25 mei in Cas-
tricum, op 1 juni in Akersloot, vorige week 

in Limmen en aankomende dinsdag breng 
het college een bezoek aan de woonkern 
Bakkum.
Alle inwoners van de woonkern zijn van 
19.30  tot 21.30 uur hartelijk welkom in 
Hotel Borst, om met het college kennis te 
maken en van gedachten te wisselen over 
uiteenlopende onderwerpen.

Kosten vergoed door Bijzondere bijstand 
Als u te maken krijgt met bijzondere kos-
ten, die noodzakelijk zijn en die u niet uit 
uw eigen inkomen kunt betalen, kan de 
bijzondere bijstand mogelijk een oplos-
sing bieden. Daarbij kunt u denken aan 
medische kosten, tandheelkundige voor-
zieningen die slechts gedeeltelijk door de 
ziektekostenverzekering worden vergoed, 
kosten van inrichting van de woning of 
voor warme maaltijden als u niet in staat 
bent om de maaltijden zelf te bereiden.
Als u een beroep op de bijzondere bijstand 
doet, kijkt de gemeente o.a. naar uw in-
komen en naar uw eventuele vermogen. 
Ook is van belang dat de kosten waarvoor 
u bijzondere bijstand heeft gevraagd voor 
u noodzakelijk zijn en of u de kosten al ge-
maakt heeft of nog gaat maken. In som-
mige gevallen, bijvoorbeeld bij medische 

kosten, zal de gemeente een advies bij 
derden vragen om te onderzoeken of de 
gevraagde voorziening noodzakelijk is.

In Nederland geldt de bijstandsnorm als 
een laag inkomen. Voor de meeste rege-
lingen in de gemeente Castricum mag uw 
inkomen iets hoger zijn, namelijk 120% 
van de bijstandnorm die in uw situatie van 
toepassing is of zou zijn. Op de website 
(www.castricum.nl >  Zorg, welzijn, Wmo 
> Bijzondere bijstand) vindt u een gede-
tailleerd overzicht van de bijstandsnormen 
en het maximale eigen vermogen. Meer 
informatie en aanvraagformulieren kunt u 
verkrijgen bij het Zorgloket (0251) 66 13 
82 in de gemeentelijke locatie in Limmen. 
Zie voor contactgegevens de colofon van 
deze Infopagina.

AAnGeVrAAGde VerGunninGen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkij-
ken op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 
4.

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvragen, 
aanvragen om een aanlegvergunning, aanvragen 
(licht)reclame en verzoeken om ontheffingen 
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
070610	 Uitgeesterweg 3 in Limmen

Het bouwen van een woning
	 Westerweg 88 in Limmen

Het vergroten van de dakkapel
080610	 Rijksweg 1 in Limmen

Het slopen van diverse panden
090610	 Zeeweg 31 in Bakkum

Het intern wijzigen van het pand (loods 3)
	 Strandvlak t.h.v. de redingsbrigade te Bak-

kum
Het plaatsen van een containerunit

100610	 Dag Hammarskjöldlaan 2 in Castricum
Het plaatsen van een overkapping

	 Prinses Margrietstraat 13 in Castricum
Het plaatsen van een dakkapel en  het renove-
ren van een dakkapel

	 Maartje Offerstraat 14 in Castricum
Het plaatsen van een dakopbouw

	 Esdoornlaan 22 in Castricum
Het uitbreiden van de woning en de verdie-
ping

	 Hogeweg 50 in Limmen
Het uitbreiden van de woning en het plaatsen 
van een berging

	 Dorcamp 44 in Castricum
Het plaatsen van een veranda en erfafschei-
ding

110610	 Pagenlaan 2a in Limmen
Het uitbreiden van de woning

	 Oudeweg 3d in Limmen
Het bouwen van een woning met berging

	 Oude Haarlemmerweg 12 in Castricum
Het slopen van de woning met schuur/ga-
rage

RECTIFICATIE
In de publicatie van 9 juni stond:
310510	 Breedeweg 55 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Dit moet zijn:
310510	 Breedeweg 55 in Castricum

Het verwijderen van asbest

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 17 juni 2010 de volgende aan-
vragen om ontheffing van het bestemmingsplan gedu-
rende 6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23

van de Wet ruimtelijke ordening
Julianaplein 8 in Akersloot

Het plaatsen van een schuur/berging

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
belanghebbende mondelinge of schriftelijke zienswijzen 
indienen bij het college van burgemeester en wethouders 
van Castricum. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling 
Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, 
bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 661139. Van de 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

Verleende VerGunninGen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunningen met ontheffing
080610	 Achterweg 21 in Limmen

Het tijdelijk plaatsen van een woonunit
090610	 Heereweg 105 in Bakkum

Het wijzigen van de schuur t.b.v. een bed en 
breakfast accommodatie

	 Hogeweg 6 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

	 Geesterweg (kad. G 2246) in Akersloot
Het plaatsen van een reclamebord (legalisa-
tie)

	 Lage Weide 1a in Limmen
Het plaatsen van een overkapping



100610	 Simon Pauwelslaan 25 in Akersloot
	 Het bouwen van een woning

Beroep
Indien u het niet eens bent met bovenstaande besluiten,
kunt u hiertegen een beroepschrift indienen bij de Sec-
tor Bestuursrecht van de Rechtbank te Alkmaar (Postbus
251, 1800 BG). De termijn voor het indienen van een
beroepschrift bedraagt 6 weken, en vangt aan op de
dag na die van verzending van dit besluit. In het beroep-
schrift moeten tenminste zijn vermeld:
-	 naam, adres en handtekening van de indiener;
-	 datum aanduiding;
-	 omschrijving van het besluit waartegen het beroep-

schrift is gericht (bv. door vermelding van het ken-
merk van het besluit of door bijvoeging van een kopie
ervan);

-	 gronden van het beroep (de reden(en) waarom de
indiener het met het besluit oneens is).

Voor de behandeling van een beroepschrift is griffie-
recht verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van dit besluit wordt door indiening van
een beroepschrift niet opgeschort. Op grond van artikel
8:81 van de Algemene wet bestuursrecht kan daarvoor,
indien onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken be-
langen vereist, een zgn. verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van
de Rechtbank, Sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800
BG Alkmaar); voorwaarde voor indiening van zo’n ver-
zoek is wel, dat tevens een beroepschrift is ingediend.
Voor de behandeling van een verzoek om voorlopige
voorziening is griffierecht verschuldigd.

Bouwvergunningen
070610	 Jan Miessenlaan 1 in Bakkum
	 Het vernieuwen van de daken van de stallen,

kantine en het bijgebouw
	 Gladiolenveld 45 in Castricum
	 Het plaatsen van dakkapellen
	 Johan Willem Frisostraat 11 in Castricum
	 Het plaatsen van een dakkapellen
	 Anna van Burenstraat 13 in Castricum
	 Het plaatsen van een dakopbouw
080610	 Bakkerspleintje 24 in Castricum
	 Het intern wijzigen van het pand en het plaat-

sen van gevelreclame
100610	 Dag Hammarskjöldlaan 2 in Castricum
	 Het plaatsen van een overkapping
	 Dorcamp 44 in Castricum
	 Het plaatsen van een veranda en erfafschei-

ding
	 Mient 29 in Castricum
	 Het renoveren van de woning en het plaatsen

van zonnepanelen

Sloopvergunningen
040610	 Schulpstet 9 in Bakkum
	 Het slopen van de schuur/berging
070610	 Jan Miessenlaan 1 in Bakkum
	 Het slopen van asbestdaken van de stallen,

kantine en het bijgebouw
	 Breedeweg 55 in Castricum
	 Het verwijderen van asbest

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling
Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, de
gemeentelijke locatie in Limmen.

*APV-vergunningen (overigen)
Ontheffing sluitingsuur Mixed Hockeyclub (11-06-
2010)
Aan Mixed Hockeyclub Castricum is ontheffing van het
sluitingsuur verleend voor de nacht van 11 op 12 juni
2010 tot 02.00 uur.
Ontheffing sluitingsuur Tennisvereniging Akersloot
(11-06-2010)
Aan Tennisvereniging Akersloot is ontheffing van het
sluitingsuur verleend in de nacht van 25 op 26 juni 2010
tot 02.00 uur.
Ontheffing sluitingsuur Castricumse Rugby club (11-
06-2010)
Aan het bestuur van de Castricumse Rugbyclub is voor
de nacht van 26 op 27 juni 2010 tot 02.00 uur onthef-
fing van het sluitingsuur verleend.

*Evenementenvergunning (APV)
Vergunning kermis Limmen (11-06-2010)
Aan de heer Braak te Winkel is vergunning verleend
voor het organiseren van de kermis Limmen op het par-
keerterrein van VV Limmen van 10 t/m 12 september
2010.
Opening Bakkerspleintje (11-06-2010)
Aan Symbion Planontwikkeling BV is vergunning ver-
leend voor het organiseren van een promotiedag in het
kader van de opening van het plein op 3 juli 2010.
Muziekzondag Balustrade (11-06-2010)
Aan café De Balustrade is vergunning verleend voor het
organiseren van een muziekzondag op het pleintje voor
Dorpsstraat 35a te Castricum op 13 juni 2010 tot 22.30
uur.
Vergunning Skate Clinic (11-06-2010)
Aan IJsclub Akersloot is een vergunning verleend voor
het organiseren van een Skate Clinic op het parkeerter-
rein van SV Meervogels op 17 juni 2010.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte
van het betreffende besluit schriftelijk en gemotiveerd
te worden ingediend bij burgemeester en wethouders
van de gemeente Castricum, Postbus 1301, 1900 BH
in Castricum.

Bestemmingsplannen
Vaststelling bestemmingsplan / Besluit hogere waarden
voor geluid

*Bestemmingsplan ‘Startingerweg 33 en 33A’ te 
Akersloot
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als
gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening, artikel 83 en 110 van de Wet geluidhin-
der en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht
bekend dat bij besluit van 29 april 2010 het bestem-
mingsplan ‘Startingerweg 33 en 33A’ te Akersloot door
de gemeenteraad gewijzigd is vastgesteld en in verband
daarmee bij besluit van 13 april 2010 hogere waarden
voor geluid zijn vastgesteld door burgemeester en wet-
houders.

Het bestemmingsplan betreft een herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied Akersloot. De gronden
van het perceel Startingerweg 33 worden herzien. Op
het perceel wordt de agrarische bestemming vervangen
door twee woonbestemmingen, Startingerweg 33 en
33A.
Uit akoestisch onderzoek is gebleken dat, als gevolg van
het wegverkeer op de Rijksweg A9, een hogere geluid-
belasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde van
48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. De
geluidbelasting is echter lager dan de, in de Wet geluid-
hinder aangegeven maximale ontheffingswaarde. Het
college van burgemeester en wethouders heeft besloten
in dit geval voor beide in het plan betrokken woningen
op grond van de wettelijke mogelijkheden een hogere
waarde voor geluid vast te stellen van respectievelijk 52
en 53 dB.
De gemeenteraad heeft besloten om geen exploitatie-
plan vast te stellen voor het bestemmingsplan.

De stukken liggen vanaf vandaag, 16 juni 2010 tot en
met 27 juli 2010 gedurende zes weken voor een ieder
ter inzage in de gemeentelijke locatie, afdeling Dienst-
verlening aan de Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende
de openingstijden.
Daarnaast worden de stukken op de website www.cas-
tricum.nl geplaatst en wordt het vastgestelde bestem-
mingsplan op de landelijke website www.ruimtelijke-
plannen.nl geplaatst.

Vanaf de dag ná de terinzagelegging, kan gedurende zes
weken (dus vanaf donderdag 17 juni 2010 tot en met
woensdag 28 juli 2010) beroep ingediend worden bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Binnen de beroepstermijn kunnen degenen die beroep
hebben ingesteld, een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.
Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlopige
voorziening, dienen te worden gericht aan de afdeling

respectievelijk de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Voor meer informatie over dit bestemmingsplan, of voor
het maken van een afspraak, kunt u telefonisch contact
opnemen met het team Bouwen, Wonen en Bedrijven
via tel. (0251) 661155, (mevr. L. Hoeben).

Gewijzigde vaststelling Bestemmingsplan ‘Vis-
weg 1’ te Limmen
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als
gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruim-
telijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene wet
bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan ‘Visweg
1’ te Limmen gewijzigd is vastgesteld door de gemeen-
teraad bij besluit van 3 juni 2010.
Het bestemmingsplan betreft het oprichten van een
nieuwe woning op het adres Visweg 1 te Limmen.
De gemeenteraad heeft besloten om geen exploitatie-
plan vast te stellen voor het bestemmingsplan.
Het bestemmingsplan, evenals het besluit tot vaststel-
ling, ligt met ingang van vandaag, 16 juni 2010 tot en
met 27 juli 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter
inzage bij de gemeentelijke locatie aan de Zonnedauw
4 te Limmen, gedurende openingstijden van maandag
tot en met woensdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, op
donderdag van 9.00 uur tot 20.00 uur en op vrijdag van
9.00 uur tot 12.30 uur. Tevens staat het plan op de web-
site van de gemeente Castricum, www.castricum.nl en
op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl.
Vanaf de dag ná de terinzagelegging, kan gedurende zes
weken (dus vanaf donderdag 17 juni 2010 tot en met
woensdag 28 juli 2010) beroep ingediend worden bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Binnen de beroepstermijn kunnen degene die beroep
hebben ingesteld een verzoek om voorlopige voorzie-
ning indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State.
Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlopige
voorziening, dienen te worden gericht aan de afdeling
respectievelijk de voorzitter van de afdeling Bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019,
2500 EA Den Haag.
Voor meer informatie over dit bestemmingsplan, of voor
het maken van een afspraak, kunt u telefonisch contact
opnemen met het team Bouwen, Wonen en Bedrijven
(tel. (0251) 661155, mevr. L. Hoeben).

pROJeCtBeslUiten

*Vooraankondiging projectbesluit Strand
Burgemeester en wethouders van Castricum geven,
overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro), te kennen dat met	 	betrekking tot het
toestaan van: jaarrondexploitatie van strandpaviljoens
en het overnachten in strandhuisjes een projectbesluit,
als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet ruimtelijke orde-
ning, wordt voorbereid.
Het projectbesluit Strand is van toepassing op een loca-
tie, gelegen op het strand te Castricum aan Zee, nabij
kilometerpaal 45. Het voornemen betreft voornamelijk
een verruiming van de gebruiksregels van het ter plaatse
geldende bestemmingsplan “Herziening Duingebied /
regeling strandrecreatie”.

Op grond van artikel 1.3.1, lid 2 Bro wordt hier gemeld
dat er geen stukken ter inzage liggen, er geen gelegen-
heid wordt geboden zienswijzen omtrent dit voornemen
naar voren te brengen en dat er geen onafhankelijke
instantie in de gelegenheid wordt gesteld advies uit te
brengen over dit voornemen. Dit komt later in de pro-
cedure aan de orde.
Het ontwerpprojectbesluit zal op een nader te bepalen
tijdstip gedurende zes weken ter inzage worden gelegd
en dan te raadplegen zijn op de gemeentelijke internet-
site. De inzagetermijn van het ontwerpprojectbesluit
wordt vooraf gepubliceerd in het Nieuwsblad van Cas-
tricum, de Staatscourant en op de gemeentelijke inter-
netsite.
Voor meer informatie over deze vooraankondiging kunt
u contact opnemen met de afdeling Dienstverlening,
team Bouwen, Wonen en Bedrijven, dhr. F.G. Post, tel.
(0251) 661160.
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