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

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

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricum - Tijdens een be-
drijfsongeval in het westelijk ha-
vengebied in Amsterdam is  een 
44-jarige man uit Castricum om 
het leven gekomen. 
Tijdens asfalteringswerkzaamhe-
den reed een 50 ton zware sho-
vel het slachtoffer aan. Wat er 
precies is gebeurd, is nog onbe-
kend. Het ongeval gebeurde op 
dinsdag 30 juni om 12.20 uur bij 
een overslagbedrijf aan de Hem-
weg in Amsterdam. De politie en 
arbeidsinspectie doen onder-
zoek naar de oorzaak van het 
ongeluk.

Man (44) komt 
om tijdens be-
drijfsongeval
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Vakantie-idee
3 pakken koek +

1 pak
koek
naar
keuze 
gratis

Sponsors hard nodig 
Bakkerij fietst naar Parijs 
Castricum - Nu de plannen 
voor een nieuw pand voor de 
Bakkerij steeds concreter be-
ginnen te worden, zijn de vrijwil-
ligers van de Bakkerij druk be-
zig om de nodige financiën voor 
verbouwingen en inrichting bij 
elkaar te vergaren. De Bakkerij 
fietst daarom 700 kilometer naar 
Parijs in zeven dagen. De vijftien 
jongeren worden ondersteund 
door een team van twaalf verzor-
gers. ‘s Nachts wordt er gekam-
peerd. De sponsoractie is van 18 
tot en met 24 juli en de start is 
om 9.00 uur op De Brink. Wino 
van Huis, die de pr verzorgt, ver-
telt: “Om dit project succesvol 
te maken hebben onze fietsers 
keihard getraind. Tegelijk zijn zij 
druk in de weer om sponsors te 
vinden die in geld en natura deze 
actie ondersteunen. Albert Heijn 
uit Castricum en Limmen spon-
soren met eten, Bert de Graaf, 
die een rijwielhandel heeft in Eg-
mond, gaat mee met een busje 
om kapotte fietsen te repareren. 
En onze grote sponsor Camping 
Westerhoeve uit Limmen levert 
een bus en aanhanger, acht gas-
pitten en gasflessen en speciale 

Fietser geschept op de Zeeweg
Bakkum - Een 43-jarige fietser uit Amsterdam raakte maandagavond rond 20.00 uur zwaargewond op de 
Zeeweg bij een aanrijding. Een 60-jarige automobilist uit Castricum reed over de Zeeweg in de richting van 
de Heereweg toen de fietser al bellend de weg overstak. De automobilist kon de fietser niet meer ontwij-
ken en schepte deze. De fietser werd met zwaar letsel naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist bleek 
gedronken te hebben. Hij blies 235 ug/l. Dit is net boven de toegestane hoeveelheid van 220 ug/l. Hij werd 
aangehouden en krijgt in ieder geval proces verbaal voor rijden onder invloed. (Foto: Leo Tillmans).
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Een zware operatie. 
En hoe dan verder?

Door de samenwerking tussen ViVa! Zorggroep en het 
Rode Kruis Ziekenhuis is dat goed geregeld. Lees het artikel 

en de informatie verderop in deze krant.

ViVa! Zorggroep

Z o r g g r o e p  I J m o n d

ZGIJ

T-shirts voor deze actie.” De Bak-
kerij steunen? Dat kan door een 
bedrag over te maken op reke-
ning 3364.24.655 van de Vereni-
ging Vrienden van de Bakkerij te 
Castricum onder vermelding van 
Parijs, de eigen naam, en eventu-
eel de naam van de fietser of vol-
ger die men wil ondersteunen. 

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

Castricum, Bakkum, 
Limmen en Akersloot
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

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

Boekvertelling bij de 
Zondagmiddagsociëteit
Castricum - Zondagmiddag 12 
juli is er in de foyer van Ontmoe-
tingscentrum Geesterhage een 
boekvertelling door Etty Steen-
stra over ‘Mevrouw mijn moe-
der’ van Yvonne Keuls. Met het 
verhaal over deze laatste Indi-
sche oma heeft Yvonne Keuls 
een monument opgericht, niet 
alleen voor haar eigen  moeder, 
maar ook voor een hele genera-
tie oersterke Indische vrouwen 
die hun mannen tientallen ja-
ren overleefden. Een generatie 
die hiermee voorgoed verloren 
is gegaan. Tien jaar na de dood 
van haar moeder publiceer-
de Yvonne Keuls het boek ‘Me-
vrouw mijn moeder’. Alles in het 
leven van haar moeder was half: 

ze was half Indisch, half Neder-
lands. Ze werd 96 jaar. De eer-
ste helft van haar leven (48 jaar) 
bracht zij door in Nederlands In-
dië, de andere helft in Neder-
land. Haar geboorteland heeft 
ze nooit teruggezien. Ze kreeg 
vier kinderen, twee jongens en 
twee meisjes. De muzikale om-
lijsting is in handen van Jan van 
der Schaaf. Zondagmiddagsoci-
eteit wordt gehouden van 14.00 
tot 16.00 uur in Ontmoetingscen-
trum Geesterhage, Geesterduin-
weg 5 in Castricum. De toegang 
is 3,00 euro.Voor meer informa-
tie of het regelen van vervoer 
kan men bellen (tot en met 9 juli) 
naar Stichting Welzijn, telefoon-
nummer: 0251- 65 65 62.

Safarireis door het oerwoud
Castricum - In de bibliothe-
ken in Castricum, Akersloot en 
Limmen kunnen kinderen deel-
nemen aan een echte safari-
reis door het oerwoud. Kinderen 
kunnen genieten van een beren-
jacht, beestachtige tekeningen 
maken, een safaricocktail drin-
ken en nog veel meer. Wie gaat 
mee met de safaribus? 
De activiteit ‘Op safari’ wordt op 

dinsdag 14 juli in Castricum, op 
donderdag 16 juli in Akersloot 
en op donderdag 23 juli in Lim-
men georganiseerd van 14.00 tot 
15.30 uur voor kinderen in de 
leeftijd van vier tot en met zes 
jaar. De kosten bedragen 2,50 
euro.
Opgeven kan digitaal bij de 
Stichting Welzijn Castricum: 
www.welzijncastricum.nl.

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:
Hogeweg Limmen: bruinbeige 
poes, witte buik, voor lichtbei-
ge sokjes, roze bandje met ko-

Gevonden en
vermiste dieren

kertje, 8 maanden, Deux. Pagen-
laan/Visweg Limmen: grijscyper-
se kater, witte bef, 4 witte sokjes, 
ongecastreerd, 1 jr, Sip. Pageveld 
Limmen: zwart/wit poesje wit om 
neus, witte keel en borst, 3 witte 
poten, linksvoor wit voetje, klein, 
3 jr, Moppie.

Gevonden:
Schoutenbosch Castricum: rode 
kater. Poelven Bakkum: zwart/
wit hangoorkonijntje. Midden-
weg Limmen: roodwangschiild-
pad, ca. 20 cm. Van Oldenbarne-
veldtweg Bakkum: roodcyperse 
kat, schuw, slechte vacht, geha-
vende snoet. 

Afscheid van juf Joke
Akersloot - Op 2 juli heeft juf Joke afscheid genomen van peuter-
speelzaal de Peuterbeuk, nadat zij zelf heeft besloten om na bijna 38 
jaar te stoppen met haar ‘werk’. Werken was het niet voor Joke, het 
was meer een hobby. Enthousiast en vol energie heeft Joke zich van 
het begin af aan ingezet voor de Peuterbeuk. Haar laatste ochtend als 
juf wilde zij op eigen wijze afscheid nemen van haar groep peuters. 
Peuters, collega’s, ouders, bekenden en het bestuur hadden meerdere 
verrassingen voor haar. Ook burgemeester Emmens-Knol en wethou-
der Hes zijn nog langs geweest om haar te bedanken. 
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Programma 9 juli t/m 15 juli 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

woensdag 20.00 uur 
“Harry Potter 6”
donderdag 14.00 uur 

vrijdag 13.00 uur 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 13.00 uur 
“Ice Age 3D” (NL)
donderdag 20.00 uur 

vrijdag & zaterdag 19.00 & 21.30 uur 
zondag, maandag & dinsdag 20.00 uur

“Ice Age 3D” (OV)
donderdag 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
“The Young Victoria”

vrijdag & zaterdag 21.30 uur 
“Angels & Demons” 

vrijdag & zaterdag 19.00 uur
zondag 20.00 uur 

“Coco avant Chanel” 
donderdag 14.00 uur 

vrijdag 13.00 uur 
zaterdag 14.00 uur 
zondag 15.00 uur 

woensdag 13.00 uur 
“Het geheim van Mega Mindy”

Drama The Young Victoria
Drama over de jonge Queen Vic-
toria die moeite heeft om zich 
aan te passen aan het Britse 
hof totdat ze Prins Albert ont-
moet. De jonge koningin Victo-
ria (Emily Blunt) heeft moeite om 
zich aan te passen aan de stren-
ge etiquette van het Britse hof 
en haar overbezorgde moeder. 
Daarnaast zijn er zoveel andere 
taken die haar aandacht vragen 
dat haar vrijheid ernstig te lijden 
heeft. Met de komst van de Duit-
se prins Albert (Rupert Friend) 
lijkt dat echter allemaal anders te 
worden. Onverwacht ontstaat er 
een hechte vriendschap tussen 
hen, die uitbloeit tot een intense 
en evenwichtige liefde voor el-
kaar en het koninkrijk. 

Nieuwste Harry Potter 
vanaf 16 juli in Corso
Zesde avontuur van Harry, Her-
mione en Ron waarin Harry een 
mysterieus boek vindt met de 
tekst ‘Dit boek is het eigendom 
van de Halfbloed Prins’. Harry 
vermoedt dat er gevaar schuilt 
binnen de muren van Hogwarts, 
maar Dumbledore is meer be-
zig met Harry voor te bereiden 
op de laatste strijd die snel na-
dert. Samen proberen ze een 
manier te vinden om de verdedi-

ging van Voldemort te doorbre-
ken. Dumbledore schakelt hier-
voor zijn oude vriend en collega 
in; de argeloze Professor Horace 
Slughorn. 
Intussen krijgen de studenten 
met een tegenstander van een 
heel andere orde te maken. Hun 
hormonen spelen hun namelijk 
parten. Vanaf donderdag 16 ju-
li in Corso Bioscoop, Dorpsstraat 
70 in Castricum..

Akersloot - Op dinsdag 30 juni 
raakte om 20.20 uur een 21-jari-
ge man uit Akersloot gewond bij 
een eenzijdig verkeersongeval op 
de Witteweg in Bergen aan Zee. 
De man reed op een racefiets en 
zag vermoedelijk door de laag-
staande zon een verkeersheuvel 
te laat. Hij reed hier tegenaan en 
kwam ten val. De man werd voor 
onderzoek en behandeling over-
gebracht naar het MCA. 

Fietser gewond

Straatfeest op Poelven 
eindigt in vechtpartij
Bakkum - Een straatfeest op de 
Poelven eindigde zaterdagmor-
gen omstreeks 00.00 uur in een 
incident waarbij twee personen 
gewond raakten en een 46-jari-
ge man werd aangehouden. 

De man was op het feest met een 
50-jarige vrouw. Toen zij woor-
den kregen, gaf de man haar 
een duw. De vrouw viel achter-
over en kwam met haar hoofd 
op een betonnen paal. De vrouw 
raakte even buiten bewustzijn 
en liep een verwonding op haar 
achterhoofd op. Nadat de vrouw 

met de man naar zijn woning 
was gegaan, kwam een 51-jari-
ge man uit Castricum even kij-
ken. Hij ontfermde zich over het 
slachtoffer. Hierop werd hij aan-
gevallen door de bewoner, die 
een mes bij zich had. In een po-
ging het mes te ontwijken, liep 
de man letsel aan een hand op. 

De gewaarschuwde politie kon 
ter plaatse de bewoner aanhou-
den. Het mes werd in beslag ge-
nomen. Beide slachtoffers wer-
den voor behandeling overge-
bracht naar het ziekenhuis.

Castricum - Op zaterdagmor-
gen rond 2.35 uur werd een 
24-jarige Castricummer op de 
Dorpsstraat mishandeld. Het 
slachtoffer zat met een kennis 
op een bankje toen er een groep 
jongens langskwam. 

De jongens maakten opmerkin-
gen over de ‘belachelijke’ jas 
die het slachtoffer aan had. De-
ze werd kwaad en er ontstond 
een woordenwisseling waarbij 
het slachtoffer door het groep-
je werd geslagen en geschopt. 
Ook toen hij op de grond te-

Mishandeld door groep 
vanwege ‘belachelijke’ jas

Castricum - De Volksuniversi-
teit (VUcas) start in oktober met 
een filosofiekring en met de cur-
sus Evolutie versus Intelligent 
Design. In de cursus over evolu-
tie gaat het om de evolutiethe-
orie van Darwin. In de filosofie-
kring bestuderen en bediscus-
siëren deelnemers verschillende 
onderwerpen uit de filosofie. Het 
programma is te vinden op www.
vucas.nl en in het programma-
boekje, onder andere te vinden 
in de bibliotheek en boekhan-
del. Informatie en opgave bij de 
Volksuniversiteit, Kooiplein 24a, 
tel.: 670048,

Evolutie en filosofie bij VUcas

Een portret van Darwin.

Castricum - In Heemskerk kwa-
men op 1 juli omstreeks 16.30 
uur twee scooters met elkaar in 
botsing. Een 16-jarige jongen 
uit Castricum brak beide polsen. 

Scooters botsen

recht kwam, werd hij nog tegen 
zijn hoofd geschopt. Het slacht-
offer liep verwondingen aan zijn 
gezicht op. Ook mistte hij enke-
le tanden. 
Het slachtoffer moest voor be-
handeling worden overgebracht 
naar het ziekenhuis. De gewaar-
schuwde politie kon ter plaatse 
een 17-jarige jongen uit Castri-
cum aanhouden. Hij werd voor 
verhoor overgebracht naar het 
politiebureau. 
Een onderzoek wordt ingesteld 
naar de identiteit van de overige 
verdachten.

Ook de andere bestuurder, een 
39-jarige Heemskerker, moest 
naar het ziekenhuis. 
Beide brommers raakten zwaar 
beschadigd. De politie onder-
zoekt de precieze toedracht van 
de botsing.

Tijdelijke expositieruimte
Castricum - De Castricumse 
kunstenares Teska Seligmann 
exposeert de komende tijd haar 
olieverfschilderijen in het te huur 
staande pand aan het Raadhuis-
plein 3. Deze voormalige fietsen-

winkel biedt nu plaats aan ruim 
zestig schilderijen en atelier-
ruimte. 
De expositie is iedere donderdag 
en vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur 
geopend. 

Hennepkwekerij opgerold
Castricum - Op de Castricum-
merwerf werd maandagmiddag 
in een loods achter een woning 
een hennepkwekerij aangetrof-
fen. Op een extra verdieping die 
in de loods werd gemaakt, wer-
den in twee ruimtes 1500 stek-
ken aangetroffen die klaar waren 
om geplant te worden. 
In de woning werd nog een 
droogruimte ontdekt waar hen-

neptoppen lagen van een eerde-
re oogst. Ook werd er een flink 
geldbedrag in het pand aange-
troffen. 
Er was sprake van diefstal van 
stroom. De meter werd door 
energiebedrijf Nuon in beslag 
genomen. De 40-jarige bewo-
ner van het pand werd aange-
houden. Hij is in verzekering ge-
steld.

Limmen - Een 82-jarige fietser 
uit Limmen raakte maandagmid-
dag gewond bij een aanrijding 
op de Kennemerstraatweg. Een 
15-jarige bromfietser uit Alkmaar 
haalde de fietser in die bezig was 
naar rechts te gaan. Omdat deze 
minder naar rechts ging dan de 
bromfietser inschatte, ontstond 
er een aanrijding waarbij de fiet-
ser ten val kwam. De man liep 
een hoofdwond op en een zwa-
re hersenschudding. Hij moest 
worden opgenomen in het MCA 
in Alkmaar. De bromfietser werd 
aangehouden voor rijden zonder 
rijbewijs en het voertuig waarop 
hij reed wordt uit het verkeer ge-
nomen vanwege overschrijding 
van de constructiesnelheid.

Aanrijding

Akersloot - Een 62-jarige au-
tomobilist uit Akersloot werd 
maandagavond rond 20.30 uur 
aangehouden op de Heilooerdijk 

Drankrijder in Alkmaar. De bestuurder bleek 
teveel gedronken te hebben. Hij 
blies 900 ug/l. Dit is ruim vier-
maal de toegestane hoeveelheid 
van 220 ug/l. Zijn rijbewijs werd 
ingevorderd.
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Commin en Friedsam winnen 
het Biesterbos Open 2009!

Castricum - In een zeer ge-
slaagde week, met Sjeng Schal-
ken als opening, vol zon en top-
tennis, is de titel van het enkel-
spel van het Biesterbos Open dit 
jaar gegaan naar de Fransman 
Cedrick Commin en de Duit-
se Anna-Lena Friedsam. Neder-
lands succes was er zowel bij 
de jongens als de meisjes, in de 
personen van Jannick Lupescu 
en Carli Wisschoff. 

Opening
Maandagavond was Sjeng Schal-
ken de grote publiekstrekker. 
Schalken, inmiddels woonachtig 
in België, kwam samen met Alex 
Reijnders de opening verzorgen. 
Door middel van een clinic aan 
de ballenkinderen, een handte-
keningensessie en een afslui-
tende demonstratie met TC Bak-
kum-trainers Stefan de Goede 
en Geert Koeman was de ope-
ning meer dan een succes. 

Schalken kon zelfs enkele din-
gen herinneren van zijn vroe-
ge deelname op TC Bakkum, zo-
als het leuke gastgezin waar hij 
in zat en zijn tennissucces, want 
destijds wist hij hier te winnen.

Jongensenkel
Bij het jongensenkelspel zat het 
speelschema vol met inschrijvin-
gen van top-200 spelers. De Pe-
ruaan Duilio Beretta, de num-
mer 49 van de wereld bij de ju-
nioren, was als eerste geplaatst 
en maakte zijn status gedeelte-
lijk waar. Hij reikte tot de halve 
finale, waar hij in Jannick Lupes-
cu uit Nederland zijn meerde-
re moest erkennen. De andere 
geplaatsten waren minder suc-
cesvol, want van de zestien ge-
plaatste spelers waren er in de 
kwartfinales nog maar twee van 
over! 

Lupescu, woonachtig in Rotter-
dam en pas vijftien jaar, staat 
194e op de ranglijst en speelde 
de hele week oogstrelend tennis. 
Met aanvallend spel wist hij al 
zijn tegenstanders op de knieën 
te krijgen, inclusief de als eerste 
geplaatste Peruaan Beretta met 
7-6 en 6-3. In de finale moest de 
Nederlander het opnemen tegen 
Cedrick Commin uit Frankrijk, 
die qua uiterlijk enorm doet den-
ken aan Gael Monfils, de run-
ner-up van enkele jaren gele-
den. Commin en Lupescu waren 

erg aan elkaar gewaagd, wat tot 
een spannend schouwspel leid-
de. De Fransman won de eerste 
set met 6-4, maar zag de tweede 
set met 6-3 naar Lupescu gaan. 
In de spannende derde set ging 
het tot 3-3 gelijk op, maar wist 
de Fransman op 4-3 de beslis-
sende break te plaatsen en hij 
op 5-3 voor de titel mocht gaan 
serveren. Makkelijk ging dit niet, 
want pas op het vierde match-
point capituleerde de Nederlan-
der en moest de titel nalaten aan 
de lange negroïde Fransman.

Meisjesenkel
Ook bij de meisjes waren de in-
schrijvingen opmerkelijk. Zo wa-
ren de eerste vier geplaatsen al-
lemaal top-100 speelsters, wat 
in de historie van het Biesterbos 
Open nog nooit is voorgekomen. 
De opmerkelijkste inschrijving 
was Irina Khromacheva, die met 
haar 42e plek en pas net veer-
tienjarige leeftijd (!) een potenti-
ele belofte voor de toekomst mag 
zijn. Ze bereikte de halve finales, 
waarin ze, na drie matchpoints 
te hebben gemist, haar meerde-
re moest erkennen in de Anna-
Lena Friedsam (DUI, 4). De an-
dere halve finale was eveneens 
zeer spannend. De Nederland-
se Carli Wisschoff nam het op 
tegen Polina Vinogradova (RUS, 
3). De wedstrijd ging gelijk op en 
liep uit tot een derde set, waar 
een tiebreak de beslissing moest 
brengen. Helaas was de Rus-
sin hierin net even sterker dan 
de Nederlandse, waardoor Wis-
schoff de finale nét niet wist te 
halen.

De finale beloofde een mooie 
wedstrijd te worden, want de 
nummer drie en vier van de 
plaatsingslijst stonden tegenover 
elkaar. In de meer dan mooie 
eerste set gingen de Duitse An-
na-Lena Friedsam en de Russi-
sche Polina Vinogradova beiden 
meteen voortvarend van start 
en probeerden elkaar met aan-
vallend tennis tot het uiterste te 
dwingen. Polina nam al snel een 
break voorsprong, maar kon de-
ze niet vasthouden. Tot een 5-4 
voorsprong voor de Duitse ging 
het gelijk op en werd het ene 
schitterende punt door het an-
dere gevolgd. Op dat moment 
haperde Polina licht en kreeg 
Anna-Lena direct setpoints. Zij 
wist deze echter niet te verzilve-
ren, waardoor beide dames af-
stevenden op een tiebreak. Ook 
deze ging aanvankelijk gelijk op. 
Op 4-4 wist Anna-Lena met een 
aantal harde groundstrokes door 
te drukken tot 6-4, waarna ze de 
eerste set met 7-5 in de tiebreak 
binnen sleepte. In de tweede set 
leek het kaarsje bij Polina uit te 

gaan en stoomde Anna-Lena di-
rect door en pakte binnen ‘no 
time’ een 5-0 voorsprong, waar-
na Anna-Lena mocht gaan ser-
veren voor de wedstrijd. Op 40-
0 wist zij met een oogstrelende 
dropshot overtuigend de titel in 
de wacht te slepen en was daar-
mee een terechte winnares.
 
Dubbelspel
In de damesdubbel namen in de 
finale het tweede en het vierde 
geplaatste koppel het tegen el-
kaar op. Kateryna Kozlova (UKR) 
en Polina Vinogradova (RUS) 
gingen voortvarend van start 
en pakten de eerste set met 6-
4. Het koppel Irina Khromache-
va (RUS) en Ilona Kremen (BLR) 
kwamen na een achterstand in 
de tweede set echter sterk terug 
om de tweede set toch te win-
nen met 6-4. Vervolgens moest 
de matchtiebreak de beslissing 
brengen in deze finale. Khro-
macheva/Kremen trokken alles 
uit de kast, maar kwamen uit-
eindelijk toch net te kort, waar-
door Kateryna Kozlova en Polina 
Vinogradova de damesdubbel ti-
tel van het Biesterbos Open in de 
wacht sleepten.

Duilio Beretta (PER) en Rober-
to Quiroz (ECU) namen het in de 
herendubbelfinale op tegen de 
Poolse combinatie Bartosz Sa-
wicki en Maciej Smola. De eerste 
set ging lang gelijk op. Maar op 
5-5 plaatsten de Zuid-Amerika-
nen onverwacht een uitstekende 
break en pakten daarna ook de 
eerste set met 7-5. Geschokt als 
ze waren, deed de Poolse com-
binatie er meteen een tandje bij 
en veroverde zeer overtuigend 
de tweede set met 6-2. Hierdoor 
moest ook in deze wedstrijd een 
matchtiebreak de beslissing 
brengen, die uiterst spannend 
zou worden. Tot aan het laatste 
punt ging het gelijk op. Op 9-8 
was het eerste matchpoint niet 
aan de Polen besteed, maar ook 
op 10-9 wisten de Zuid-Amerika-
nen niet wat zij met hun match-
point moesten doen. Uiteindelijk 
gingen de Polen met de titel aan 
de haal door de tiebreak met 13-
11 winnend af te sluiten. 
Al met al kan de commissie te-
rugkijken op een zeer geslaagde 
week. Het weer was zomers, de 
inschrijvingen waren historisch 
en de winnaars waren meer dan 
terecht.

Anna-Lena Friedsam en Polina Vinogradova.

Jannick Lupescu en Cedrick Commin.



8 juli 2009 pagina 11

Eigentijds en kunstzinnig

Zijlstra Collection Interior 
Design verandert van koers
Limmen - Het nieuwe concept 
van Zijlstra Collection Interior 
Design in Limmen laat zich het 
beste omschrijven als eigentijds 
en kunstzinnig. 
Klassiek wordt hier op speel-
se wijze gepresenteerd in com-
binatie met modern in een nieu-
we showroom die eigenlijk meer 
weg heeft van een hedendaag-
se galerie gevuld met toegepas-
te kunst. 
Dankzij de vele tv-programma’s 
waarin de interieurs van wonin-
gen centraal staan verandert de 
smaak van de Nederlander. Vol-
gens Jeroen Zijlstra worden zij 
steeds moderner in hun interi-
eursmaak. 

“De echte klassieke klant is er 
bijna niet meer. En wij passen 
ons aan door een eigentijdse 
stroming in onze collectie door 
te voeren. Daarnaast hebben wij 
de wijze van presenteren aange-
past. De meubels worden meer 
als kunstobject getoond. En door 
een regelmatige wisseling van 
collectie en opstelling blijft het 
verrassend om even binnen te 
komen kijken.” 

Sinds 2002 heeft Jeroen Zijlstra 
de leiding in het familiebedrijf. 
“Zijlstra Collection heeft van oor-
sprong een ambachtelijke basis. 
Mijn opa begon met meubelstof-
fering in 1941 en in 1975 nam 

mijn vader het bedrijf over. Hij 
breidde de meubelstoffeerderdij 
uit met woninginrichting.” 

Zijlstra heeft naam gemaakt in 
binnen- en buitenland met de 
inrichting van luxe jachten. “Dat 
is nog steeds een van  onze be-
langrijkste activiteiten. Wij le-
veren topkwaliteit, maar dat wil 
niet zeggen dat we heel exclusief 
of duur zijn. Elk budget kan hier 
terecht en ook voor het herstof-
feren van een gewone stoel is ie-
dereen welkom.” Kijk voor meer 
informatie op www.zijlstracol-
lection.nl. Het adres is Uitgees-
terweg 15, Limmen, tel.: 072- 
5052852. 

Ruiterweg weer open voor alle verkeer
Castricum - Afgelopen vrijdag 
is de Ruiterweg weer opgesteld 
voor verkeer. 
Deze belangrijke doorgangsweg 
is enkele maandan afgesloten 

Restaurant Le Baron 
steunt jong schaatstalent

Castricum - Nova Scheelings 
uit Castricum heeft haar KNSB 
Testen voor het kunstrijden be-
haald en is nu op zoek naar een 
hoofdsponsor. Patrick de Glas 
van Le Baron las dit nieuws en 
hij meldde zich spontaan als lid  
van de Nova’s Club van 50. 

Snelle start Nieuw Geesterhage door gefaseerde ontwikkeling
Castricum - Ingegeven door de 
marktomstandigheden heeft De 
Combinatie, initiatiefnemer van 
project Nieuw Geesterhage, in 
overleg met de gemeente Cas-
tricum besloten om de commer-
ciële woningen in twee fasen tot 
ontwikkeling te brengen en hier-
mee de start van de bouw te ver-
zekeren. De Combinatie speelt 
hiermee in op de behoefte om zo 
snel mogelijk de maatschappelij-
ke voorzieningen te realiseren. 
Kennemer Wonen, voorheen De 
Wonerij, heeft overeenstemming 
bereikt met Biesterbos Planont-
wikkeling (BPO) over de aan-
koop van 31 extra appartemen-
ten door Kennemer Wonen, bo-
venop de al door Kennemer Wo-
nen af te nemen 51 appartemen-
ten in de eerste fase van het pro-

ject. Hierdoor kan met de bouw 
worden gestart zodra de bouw-
vergunning is verleend.
Het college is verheugd dat de 
bouw van Nieuw Geesterhage 
en 89 woningen in de eerste fa-
se is veiliggesteld. Ook directeur 
Dick Tromp van Kennemer Wo-
nen en directeur Ted Biesterbos 
van BPO zijn blij met de overeen-
stemming. Tromp: “Dit is een be-
langrijke stap om de gebruikers 
van Nieuw Geesterhage binnen 
afzienbare tijd hun nieuwe huis-
vesting te geven. Met de aan-
koop van de extra appartemen-
ten kunnen wij voor onze doel-
groepen binnen meerdere seg-
menten aantrekkelijke huisves-
ting bieden”. Biesterbos vervolgt: 
“Ik ben blij dat we samen deze 
stap hebben gezet en vind het 

“Nova’s club van 50 is een club 
van mensen die mij dit seizoen 
financieel willen steunen met 
een bedrag van 50,0 euro, zodat 
ik gebruik kan maken van extra 
trainingsuren in Nederland of in 
het buitenland”, vertelt Nova. 

Patrick de Glasj feliciteerde No-
va afgelopen donderdag met 
een bos bloemen voor het beha-
len van haar KNSB testen en als 
hoogtepunt van de avond werd 
zij getrakteerd op een etentje in 
haar favoriete restaurant. “Jong 
talent moet je stimuleren” vinden 
Patrick en Corinne de Glas. 

Wie zich als hoofdsponsor aan-
meldt kan rekenen een waarde-
bon van Restaurant Le Baron. 
Kijk voor meer informatie op ht-
tp://nova.webklik.nl/page/home.

bijzonder dat we samen als lo-
kale partijen in de huidige eco-
nomisch lastige tijd onze verant-
woordelijkheid nemen in het be-
lang van de sociaal/maatschap-
pelijke voorzieningen in ons 
dorp”. In de eerste fase worden 
het Kultuurhuis, 53 koopgarant-
woningen, 29 sociale huurwo-
ningen en 7 vrije sector apparte-
menten gerealiseerd. Na de op-
levering van de eerste fase ko-
men de overige 38 commercië-
le appartementen in de verkoop. 
Naar verwachting start eind dit 
jaar de verkoop door BPO van 
de 7 vrije-sector-appartementen 
in de eerste fase. Het plan zelf 
wijzigt op onderdelen. Het aan-
tal woningen verandert niet, wel 
vindt er een ver-schuiving plaats. 
Bij de bebouwing aan de Molen-

weide vervalt de vierde bouw-
laag van het blok aan de binnen-
zijde (pleinkant). Bij de bebou-
wing aan de D. Hammerskjold-
laan/A. Schweitzerlaan krijgt het 
appartementencomplex aan het 
plein zes woningen meer. Het 
bouwvolume van deze bebou-
wing blijft gelijk doordat de ap-
partementen iets kleiner worden. 
Van de twee penthouses op de 
bovenste verdieping van het ba-
ken wordt er één gemaakt. Ook 
de vorm van de parkeergarage 
verandert. Door de wijzigingen is 
er een andere vergunningspro-
cedure nodig. Er wordt een be-
stem-mingsplanprocedure voor-
bereid. Alle ontwerpbesluiten die 
nodig zijn worden in één keer 
ter inzage gelegd. Op deze wij-
ze kunnen de procedures wor-

den samengevat. Een eventueel 
beroep tegen deze besluiten kan 
dan in één keer en rechtstreeks 
bij de Raad van State. De fase-
ring in bouw en verkoop bete-
kent ook dat de sloopwerkzaam-
heden van de Molenweideschool 
kunnen worden uitgesteld. De 
school blijft beschikbaar voor de 
tijdelijke huisvesting van gebrui-
kers van het zalencentrum Gees-
terhage. De andere huurders van 
Geesterhage vinden tijdelijk on-
derdak aan de Stetweg en het 
Kooiplein. De gemeente draagt 
de school binnenkort over aan 
De Combinatie, en zal eerst de 
schade herstellen die door van-
dalisme is ontstaan. De Stich-
ting Jeugd en Techniek Castri-
cum kan dan weer over adequa-
te huisvesting beschikken. 

geweest vanwege het aanbren-
gen vaan nieuw  wegdek. 
Het afgelopen weekend was er 
nog weinig verkeer. De borden 
die aangeven dat de weg tot in 

augustus is gesloten, want zo 
lang zou het duren, waren nog 
niet verwijderd. De klus is eerder 
geklaard dan verwacht.
(Foto: Giel de Reus). 
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Feestvreugde op Bonhoeffer
Castricum - Op het Bonhoef-
fercollege in Castricum ziet men 
deze dagen heel veel blije ge-
zichten. Heel veel blije gezich-
ten, want al na het eerste tijdvak 
van het eindexamen kon de gro-
te meerderheid van de leerlingen 
de schooltas aan de vlaggenstok 
hangen. Ook voor enkele exa-
menkandidaten, die nog een 
keer de examenzaal in moesten, 
kan het schooljaar succesvol af-
gesloten worden met een diplo-
ma. Alsnog geslaagd zijn:
Vmbo-tl
Uitgeest: Racha Leijen.
Heemskerk: Linda van Aanholt, 
Anouk Kok, Saskia Veldhuis.

Havo
Akersloot: Jantien Delbrugge, 
Jamie-Lee Overtoom.
Castricum: Jacco Beitler, Mar-
tijn Kool, Klaas Jan van der Lem.
Heemskerk: Ferdy Boon, Dani-
ne Buitenhuis, Laura Dijs, Frank 
Hamers, Meng Meng Lin, Paul 

Geslaagden 2e tijdvak 
Jac. P. Thijsse College
Castricum - Op het Jac. P. Thijs-
se College zijn de volgende leer-
lingen alsnog geslaagd voor hun 
examen.

Havo
Castricum: Fleur Bruijnjé, Flo-
rian Bakker, Daan Dijkstra, Nick  
Duin, Matthew Groen, Joran  
Holtes, Sulema Schouws.
Heiloo: Barry Smit.

Limmen: Bianca Timmerman.
Uitgeest: Lissan Nielen, Eline  
Spoelstra.
Mavo
Egmond Binnen: Stef Paap.
Heiloo: Maylu Kuyper.
Limmen: Tom van Leen.

Vwo
Akersloot: Peter Kaptein.
Castricum: Thom Langereis, 

Fantastische resultaten 
bij het Clusius College
Castricum - Woensdag 1 juli 
kregen zes herexamenkandida-
ten van het Clusius College Cas-
tricum de uitslag van hun her-
examen. En dolblij waren zij, en 

de school ook, met de uitslag, 
geslaagd! 
Het slagingspercentage van het 
Clusius College Castricum komt 
hiermee uiteindelijk op 98,2%. 

Een resultaat waar alle leerlin-
gen en docenten bijzonder trots 
op zijn!

Beverwijk: Whitney Schneider.
Castricum: Femke Glorie, Ste-
ven Kuijper.
Heemskerk: Peggy Steekelen-
burg.
Uitgeest: Melissa Joop, Danny 
Schilperoord.

Maarten Kos, Wouter Hoberg, 
Laura Brouwer, Aranka Span-
jaard, Christiaan Karsen.
Heemskerk: Nick Wijker.
Heiloo: Ellen de Waard, Bas  
Langkemper.

Wezepoel.
Heiloo: Linda Onderwater, An-
na Rootjes, Denise Twisk, Remi 
Walsarie.
Uitgeest: Jonna Blom, Sandra 
Groot, Lejon Blankenagel.

Atheneum
Castricum: Evelien Fischer, Sa-
rina Molenkamp, Roy van Scha-
gen.
Egmond-Binnen: Merrith Ho-
genes.
Heemskerk: Luc Palsrok.
Heiloo: Lennard Schaap.

Gymnasium
Heemskerk: Mark Schager.

Jeu de boules voor kinderen
Castricum - Op donderdag 16 
juli wordt van 14.00 tot 16.00 uur 
op de echte wedstrijdbanen van 
de Stetters op Sportpark Wou-
terland een spannende wed-
strijd Jeu de boules met prijzen 
gehouden. Op de 13 meter lan-
ge banen wordt het butje (kleine 
balletje) uitgegooid en dan is het 
zaak zo goed mogelijk te mik-
ken met de boules (grote bal-

len) om zo dicht mogelijk in de 
buurt van het butje te komen. De 
spelregels van het Jeu de boules 
zijn niet moeilijk, ervaren bege-
leiders helpen ieder om tot top-
prestaties te komen. Deelname-
kosten bedragen 2,50 euro. 

Kinderen van zes tot en met 
twaalf jaar kunnen zich opgeven 
via www.welzijncastricum.nl.

Amechtige dieren in de wei
Heerlijk dit zomerse tropische weer. Genieten van de warmte en de 
hoge temperatuur. Al zal niet iedereen daar zo blij mee zijn.
Zeker niet de dieren, in de wei. Als ik vanuit de trein naar de weilanden 
kijk waar de dieren geroosterd worden door de zon en geen enkele 
schaduw hebben dan vind ik dit een vorm van dierenmishandeling. Ze 
staan daar versuft en half ziek nog een beetje te grazen of ze gaan 
beurtelings in groepjes om elkaar heen staan om elkaar om beurten wat 
schaduw te geven.
Er is een werkgroep geweest: ‘bomen voor koeien’ (een betere titel zou 
zijn: ’bomen voor dieren’) waar je een boom kon kopen, die dan langs 
een weiland geplant werd. Ik heb vele bomen gekocht maar steeds denk 
ik: ‘waar staan ze, want alle weilanden zijn kaal’.
Ik doe hierbij een oproep aan iedereen, die dieren in de wei heeft staan. 
‘Zorg voor schaduw voor de dieren!!’ Ze kunnen er, is gebleken, zelfs 
hersenvliesontsteking door oplopen en dat is geen wonder. Je zou zelf 
ook ziek worden doordat je de hele dag in de brandende zon staat. Dat 
een boom of een soort schaduwplek van hout of desnoods van parasols 
lastig is, voor het maaien, is een dooddoener. Op dat stukje dan maar 
niet maaien. Het welzijn van dieren gaat voor!!
Els Behage, Castricum

Frontale aanrij-
ding met letsel 
Castricum - Op 3 juli ontstond 
op de Kanaaldijk in IJmuiden 
omstreeks 13.40 uur een fron-
tale aanrijding. Een 41-jarige 
Amsterdamse bestuurder wilde 
linksaf richting het strand rijden 
en vergiste zich op de splitsing, 
waardoor hij spook reed op de 
andere weghelft. Een vuilniswa-
gen bestuurd door een 49-jari-
ge man uit Castricum kon de au-
to niet meer ontwijken, waardoor 
de frontale aanrijding ontstond. 
In de auto zaten naast de Am-
sterdammer, zijn vrouw en twee 
kleine kinderen (2 en o jaar oud). 
Alle vier zijn zij ter controle naar 
een ziekenhuis vervoerd. De man 
en zijn vrouw zijn ter observatie 
opgenomen.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren: 
Wonende te Castricum:
23-06-2009: Tim, zoon van M. 
Vermorken en I. Lute, geboren 
te Beverwijk. 24-06-2009: Marie-
ke Saule Leonie Bethlem, doch-
ter van H.L. Bethlem en N.M.A. 
Laan, geboren te Castricum. 24-
06-2009: Guus, zoon van F.C. Ol-
gers en B.L. van der Wielen, ge-
boren te Alkmaar. 
25-06-2009: Vyan Daniël, zoon 
van H.G. Bakker en G.M. Da-
nenberg, geboren te Alkmaar. 
26-06-2009: Tess Sophia, doch-
ter van L.F.V. Mulders en D. Nee-
len, geboren te Beverwijk. 27-06-
2009: Minne, dochter van C.P. 
van Straalen en D. Stoeten, ge-
boren te Beverwijk. 27-06-2009: 

Dilano Roberto Johannes, zoon 
van R.S.N. Sprenkeling en M.M. 
Veldt, geboren te Beverwijk. 29-
06-2009: Isa, dochter van M. 
Verzijde en M. de Visser, gebo-
ren te Amsterdam. 29-06-2009: 
Sofie Susan Petra, dochter van 
W.S.C.M. Weel, geboren te Be-
verwijk.

Wonende te Akersloot:
28-06-2009: Sanne Maria An-
na, dochter van V.L.W. Tiebie en 
M.A. Bleijendaal, geboren te Be-
verwijk.
Wonende te Bakkum:
27-06-2009: Silvan Petrus Mi-
chaël, zoon van C.C. Tielemans 
en M.M.A. Zonneveld, geboren 
te Beverwijk.

Aangifte huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
26-06-2009: Johannes N. Olgers 
en Sandra van Zwol. 30-06-2009: 
Verlinden, Dennis P. en Rab, An-
nemieke, beiden wonende te 
Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
26-06-2009: Dik, Jasper en Hei-
ne, Jitka M., beiden wonende te 
Castricum. 26-06-2009: Visser, 
Peter H.C. en Haak, Marjolein C., 
beiden wonende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
26-06-2009: Harmsen, Peter, oud 
68 jaar, gehuwd met M. Kleijn, 

Schilderen met 
de kleinkinderen
Castricum - Stichting Welzijn 
Castricum organiseert in sa-
menwerking met de natuurlijke 
coach, Judith Bosman, een crea-
tieve workshop ‘schilderen’ voor 
grootouders met hun kleinkinde-
ren. Ervaring met schilderen of 
kennis van technieken is niet be-
langrijk het idee achter deze ac-
tiviteit is om samen op een onge-
dwongen manier een leuk werk-
stuk te maken.
De data zijn dinsdag 14 juli in de 
Hoep, dinsdag 28 juli in Vrede-
burg in Limmen, donderdag 13 
augustus in de Hoep, van 10.00 
uur tot 12.00 uur.
Voor deelname opgeven bij de 
Stichting Welzijn Castricum tel. 
0251-656562. De kosten zijn 
15,00 euro per duo.

overleden te Castricum. 22-06-
2009: Ostheimer, Hendrika G. 
oud 64 jaar, overleden te Duits-
land. 27-06-2009: de Roode, 
Franciscus J., oud 80 jaar, over-
leden te Alkmaar, gehuwd met 
D. Dito. 30-06-2009: Hofdijk, An-
na, oud 92 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd geweest met W. 
Lubsen.

Wonende te Heemstede:
27-06-2009: van Velzen, Johan-
nes J., oud 59 jaar, overleden te 
Bakkum.

Wonende te Limmen:
26-06-2009: Dekker, Johanna E., 
oud 58 jaar, overleden te Alk-
maar, gehuwd met J.C. Hout.
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Brandje en gevallen paard 
Castricum - Woensdagmiddag 
1 juli ging het mis bij het vervan-
gen van de dakbedekking aan 
de Jan van Brakenlaan. De lood-
gieter had zijn klus verlaten en 
onvoldoende gecontroleerd of 
er geen brandende resten ach-
ter waren gebleven. 
Voorbijgangers zagen rook ach-
ter de daklijsten vandaan komen 

en belden 112. De brandweer 
was zeer snel ter plaatse en had 
het nog smeulende vuurtje snel 
onder controle. De schade bleef 
beperkt. 

Maandagmiddag heeft de brand-
weer geassisteerd bij het bevrij-
den van een paard die op zijn 
rug in een greppel terecht was 

gekomen en niet meer zelfstan-
dig in de benen kon komen. Het 
paard lag in een weiland aan de 
Provincialeweg. De uitgerukte 
ploeg hoefde niets te doen om-
dat brandweercollega’s Adri-
chem en Res, beiden wonend 
aan de Provicialeweg, het klus-
je al hadden geklaard. (Foto: Giel 
de Reus). 

Steun gemeente én nieuwe 
sponsors voor Limmen Ludiek
Limmen - Donderdag 2 juli is 
een datum die Limmen Ludiek 
niet snel zal vergeten. De stich-
ting die eerder met een piramide 
van bierkratten in het Guinness 
Book of Records terecht kwam, 
wil in 2010 met een ruimdertig 
meter hoog bouwwerk gemaakt 
van Lego bouwsteentjes, een 
wereldrecord neerzetten. 
Donderdag werd bekend ge-
maakt dat LImmen Ludiek twee 
nieuwe sponsors heeft gevon-
den. VisitDenmark en NVD Be-
veiligingen/Valkering Beveili-
ging zijn samen goed voor ruim 
21.000 euro. 

En ‘s avonds tijdens de raadsver-
gadering kwam de tweede ver-
rassing. Tegen alle verwachtin-
gen in kreeg de ingediende mo-
tie van CKenG steun van een 
meerderheid van de raad. 

Ondanks dat een aanvraag om 
subsidie door het college was 
afgewezen en het college het 

preadvies aan de raadsleden gaf 
om tegen de motie van CKenG te 
stemmen waarin een garantstel-

ling gevraagd werd voor Limmen 
Ludiek. De organisatie ontvangt 
3.000 euro subsidie. 

Het bestuur van Limmen Ludiek: Inge Bakker, Rob Otte, Wilmer Kaan-
dorp, Andre Koopman, Jack Burgering, Willemieke de Waal en Kees de 
Jong. (Foto: Ricardo Marcker). 

Expositie van Sonja en 
Anneke in De Clinghe
Bakkum - Tot en met 30 sep-
tember wordt in de De Clinghe 
op het terrein van Dijk en Duin 
een expositie gehouden door 

twee heel verschillende Bever-
wijkse exposanten. Anneke Kieft 
heeft in 2007 haar baan opge-
zegd om zich als professioneel 

beeldend kunstenaar  aan het 
schilderen te kunnen wijden. Zij 
omschrijft haar werk als spiri-
tueel realisme. Serieuze onder-
werpen worden af en toe met 
een knipoog behandeld. Anne-
ke werkt uitsluitend met olieverf. 
Sonja Smit brengt veel vrije tijd 
achter de schildersezel door. Zij 
gebruikt alleen acryl.

Stichting Welzijn Castricum sector Vrijwilligers Centrale is op 
zoek naar vrijwilligers voor de volgende instellingen:
Mensen hebben zorgen, verdriet of voelen zich alleen. Erover pra-
ten lucht vaak enorm op, maar niet iedereen kan (of wil) terecht in 
zijn of haar eigen omgeving. Dan kunnen mensen bellen, mailen of 
chatten naar Sensoor (voorheen de SOS-Telefonische Hulpdienst) 
Noordwest. Sensoor is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem 
en vertrouwelijk gesprek. Vrijwilligers hebben voor dit werk geen be-
paalde vooropleiding nodig, wél een bereidheid om met inzet en be-
trokkenheid een gesprek van mens tot mens te voeren. Gesprekken 
gaan vooral over eenzaamheid, relaties en psychosociale problemen. 
Maar ook materiële problemen, verslaving en (seksueel) geweld ko-
men regelmatig aan de orde. Sensoor noemt dit soort gesprekken de 
‘verborgen’ verhalen. Het zijn vaak onderwerpen die een beller/chat-
ter niet in de eigen omgeving kan of wil bespreken. Het is belang-
rijk dat de vrijwilliger goed kan luisteren, gedachten onder woorden 
kan brengen, openstaat voor anderen, inlevingsvermogen heeft, re-
delijk evenwichtig is, kritisch durft te zijn naar zichzelf en naar ande-
ren, kan samenwerken met andere vrijwilligers en voldoende levens-
ervaring heeft (een minimum leeftijd van 23 jaar). Er wordt op gere-
kend, dat men in staat is minimaal vier diensten per maand aan de 
telefoon of computer te zitten. De diensten duren vier uur. Op het in-
tekenrooster kan men zijn diensten van tevoren invullen. 
Men verwacht dat de vrijwilliger na de inwerkperiode minimaal twee 
jaar aan de dienst verbonden blijft. Bij het telefoonwerk hoort ook 
de deelname aan vier tot zes wekelijkse bijeenkomsten van onge-
veer tien vrijwilligers, de zogenaamde basisgroepen. Hierin worden 
ervaringen uitgewisseld, achtergronden van het telefoon/chatwerk 
en bepaalde thema’s besproken. Tevens vinden er regelmatig the-
ma-avonden en na-trainingen plaats. Op 23 augustus is er een infor-
matieavond over het werk van Sensoor en in september start er een 
nieuwe basistraining, dus wie snel reageert, kan nog meedoen.
Wie interesse heeft in een van deze vacatures of ander werk wil 
doen kan langsgaan bij de Vrijwilligers Centrale, Geesterduinweg 5 
in Castricum. De openingstijden zijn van maandag tot en met vrij-
dag van 9.00 tot 12.30 uur en ’s middags op afspraak. Het telefoon-
nummer is 0251-656562. De centrale is ook te vinden op www.wel-
zijncastricum.nl.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT

Jazz op Castricum 105  
Castricum - Op donderdag 9 juli 
van 19.00 tot 20.00 uur kan men 
weer luisteren naar het jazzpro-
gramma ‘Just Jazz’ op radio Cas-
tricum 105.  Jan van Weelden 
en Fred Timmer hebben hun ar-
chieven weer nageplozen. Ze 
ontdekten, dat een aantal num-
mers, die ze in het verleden had-
den willen draaien, nog steeds 
niet gedraaid zijn. 
Het programma wordt heel di-
vers, met verschillende jazzstij-
len en Nederlandse en Ameri-
kaanse sterren, zoals Pim Ja-
cobs met Louis van Dijk en die 
vreemde entertainer Cab Cal-
loway.  Maar ook de actualiteit 

wordt niet vergeten, want twee 
orkesten, die 6 en 7 juni tijdens 
de Jazzwalk in Heiloo optraden, 
zijn ook van de partij.  Maar de 
grote verrassing is toch wel Rod 
Stewart, door Jan opgeduikeld, 
die echt jazz kan zingen. Kortom, 
een zeer afwisselend program-
ma met vele verrassingen.
Het programma op Castricum 
105 is te beluisteren via FM 105.0 
tot ver in de regio, FM 104.5 op 
de kabel in Bakkum en Cas-
tricum en FM 98.0 op de kabel 
in Akersloot, Limmen en op De 
Woude. Ook via de computer: 
www.castricum105.nl via livera-
dio over de hele wereld.



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
8 juli 2009

Informatiebijeenkomst in september

Meer weten over 
starten Bed & Break-
fast of ander logies
Wie denkt aan het opzetten van een Bed&Breakfast, Rest inn,  Hotel de Boerenkamer 
of een andere kleinschalige verblijfsaccommodatie, kan in september terecht bij een in-
formatiebijeenkomst hierover. Deze wordt georganiseerd door de gemeente Castricum 
en het Ontwikkelingsbedrijf Noord Holland Noord.   Welkom is ieder die overweegt om 
in te spelen op de behoefte aan kleinschalige en sfeervolle verblijfsaccommodatie in de 
gemeente Castricum, zoals een Bed & Breakfast.

Doel van de bijeenkomst is het geven van 
informatie, voor diegenen die geïnteres-
seerd zijn in, maar nog niet precies weten 
wat hierbij komt kijken. Er is informatie over 
wetten & regelgeving, subsidietips, mar-
keting, kosten en baten, ondersteuning en 
gastheerschap. De bijeenkomst is tevens be-
doeld voor mensen die inmiddels al een B&B 
accommodatie runnen en willen uitbreiden, 
de zaken professioneel willen oppakken of 
partners zoeken om mee samen te werken. 
Toeristen zijn op zoek naar een bijzondere 
beleving tijdens hun vakantie. De accom-
modatie waarin zij verblijven, kan hieraan 
een belangrijke bijdrage leveren.  Het aan-
bod van kleinschalige, maar kwalitatief goe-
de accommodatie is in vrijwel de hele regio 
nog beperkt, terwijl de vraag toeneemt.

Toerisme en recreatie vormen een belang-
rijke pijler van de economie in Castricum.  
Op dit moment is het aanbod aan logies-
accommodatie in Castricum nog eenzijdig: 
campingplaatsen zijn ruimschoots aanwe-
zig, maar de hotelaccommodatie is beperkt. 
In het economische beleid van de gemeente 
is opgenomen dat met name een kwalitatief 
goed aanbod van kleinschalige initiatieven 
op dit terrein gestimuleerd wordt. 
Nadere informatie over plaats en datum van 
de bijeenkomst volgt in de tweede helft van 
augustus.  Voor meer informatie naar aan-
leiding van dit bericht, kunt u contact op-
nemen met: Mirjam van der Horst Jansen, 
beleidsmedewerker Economische Zaken, 
recreatie en toerisme van de gemeente Cas-
tricum: (0251) 661175.

Stand van 
zaken ver-
nieuwbouw
gemeentehuis
Het college van B&W heeft moeten con-
stateren dat de start van de bouw van 
het gemeentehuis inmiddels vertraging 
heeft opgelopen. Na analyse van de 
onderliggende problematiek heeft het 
college besloten de architectenovereen-
komst te ontbinden. Deze overeenkomst 
voorziet erin, dat het traject om te komen 
tot een spoedige realisering van de bouw 
kan worden voortgezet. Het college blijft 
daartoe in overleg met de architect.
De verdere consequenties van dit besluit 
zullen nader in beeld worden gebracht. 
De prioriteit ligt op dit moment bij het 
zekerstellen van de voortgang. Het colle-
ge heeft er vertrouwen in dat met de nu 
gezette stap de verdere voortgang vol-
doende verzekerd is. Het college hoopt 
over twee weken nadere mededelingen 
te kunnen doen over het moment van de 
start van de bouw. 
Daarnaast heeft het college besloten de 
portefeuille vernieuwbouw gemeente-
huis in handen van de burgemeester te 
stellen. De situatie die na het besluit is 
ontstaan is complex en er wordt intensie-
ve betrokkenheid verlangd. Het college 
heeft daarom gezien de ervaring van de 
burgemeester met bouwprojecten be-
sloten de portefeuille in haar handen te 
stellen.

Nieuwe bomen 
in de Dorpsstraat
De zestig lindes aan de Dorpsstraat worden 
vervangen. Als de werkzaamheden aan de 
Dorpsstraat gereed zijn, komen er andere 
bomen voor in de plaats. Het kappen van 
de lindes is nodig vanwege hun slechte con-
ditie en deels ook vanwege de herinrichting 
van de Dorpsstraat. Er is een kapvergunning 
voor de bomen aangevraagd. De groei-
omstandigheden zijn voor de lindes in de 
Dorpsstraat verre van ideaal, waardoor ze 
al jaren staan te strijden voor hun voortbe-
staan. Hun bladeren zijn vaak kleiner en/of 
gelig, hun groei blijft achter  en ze zijn veel 
gevoeliger voor ziekten dan hun gezonde 
soortgenoten. Groeiplaatsverbetering en/of 
verplanten zal de bomen niet helpen, de lin-
des zijn feitelijk niet meer te redden.
De Dorpsstraat wordt helemaal opnieuw 
ingericht en krijgt een ander wegdek en 
straatmeubilair (straatverlichting, bankjes, 
e.d.). De herinrichting, de nodige bomen-
kap én het herplanten van zo’n 65 nieuwe 
bomen kunnen nu in één operatie worden 

gedaan.
Bij de nieuwe inrichting van de Dorpstraat 
wordt de oude grond van de bomen ver-
wijderd en vervangen door een speciaal 
bomensubstraat. Dit is zanderig grond-
mengsel met voeding voor bomen en bo-
demleven. Dit grondmengsel draagt bij aan 
het draagvermogen voor de verharding en 
aan wortelruimte voor de bomen. 
De betrokkenen bij de Dorpsstraat (winkels, 
horeca, bewoners) kozen drie bomen uit om 
terug te planten: de amberboom, de valse 
Christusdoorn en de honingboom. Deze 
bomen kennen weinig plantenziekten, zijn 
qua groeiomstandigheden weinig kieskeu-
rig en ze hebben een transparant bladerdak.  
Na afloop van het werk aan de Dorpsstraat 
worden de nieuwe bomen geplant en  zijn 
ze door iedereen te bewonderen.
De kapvergunning is op 10 juni verleend 
door B&W. Tot 22 juli kan bezwaar worden 
gemaakt tegen dit besluit. Voor meer infor-
matie: Chris Winter, tel. 661 120.

Bromfietscertificaat 
tot 1 oktober om 
te wisselen voor 
rijbewijs
Houders van een bromfietscertificaat heb-
ben tot 1 oktober 2009 de gelegenheid om 
hun certificaat om te wisselen voor een rij-
bewijs van de categorie AM. Dit kunnen zij 
regelen bij afdeling Dienstverlening van de 
gemeente Castricum, Zonnedauw 4, Lim-
men. De kosten voor deze omwisseling zijn 
€ 43,20 en de aanvraag duurt één week.
Na 1 oktober is omwisselen niet meer 
mogelijk en moet eerst theorie-examen 
worden gedaan bij het Centraal Bureau Rij-
vaardigheidsbewijzen.
Wie naast een rijbewijs A (motor) of B 
(auto) beschikt over een bromfietscertifi-
caat hoeft het certificaat niet om te wisse-
len. Het rijbewijs (A of B) is dan al geldig 
om een bromfiets, snorfiets of brommobiel 
te mogen besturen.



AAngevrAAgde
vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt u inkijken 
op de gemeentelijke locatie in Limmen, Zonnedauw 4.
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
010709	 Marshallstraat 38 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
020709	 Simon Pauwelslaan 4 in Akersloot

Het uitbreiden van de woning

RECTIFICATIE
In de publicatie van 24 juni 2009 stond:
170609	 Burgemeester Mooijstraat 27a in Castricum

Het vergroten/uitbreiden van de winkel en 
het wijzigen van de gevel het wijzigen van
de gevel

Dit moet zijn:
170609	 Burgemeester Mooijstraat 27 in Castricum

Het vergroten/uitbreiden van de winkel en
het wijzigen van de gevel

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking
wordt verleend.

AAngevrAAgde ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 9 juli 2009 de volgende aanvra-
gen om ontheffing van het bestemmingsplan gedurende 
6 weken ter inzage liggen.

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening

030709	 Breedeweg 37 in Castricum
Het plaatsen van een schuur

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan een 
belanghebbende mondelinge of schriftelijke zienswijzen 
indienen bij het college van burgemeester en wethou-
ders van Castricum. Voor het indienen van een monde-
linge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afde-
ling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en Bedrijven, 
bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 39. Van de 
mondelinge zienswijzen wordt een verslag gemaakt. 

verleende vergunningen
Burgemeester en wethouders hebben de volgende be-
sluiten genomen:

Bouwvergunning met ontheffing
010709	 Absalon 17 in Limmen

Het plaatsen van een schuur/carport
	 Julianaplein 12 in Akersloot

Het plaatsen van een schuur/berging

Beroep
Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na de dag van 
verzending schriftelijk en gemotiveerd in beroep gaan 
bij de Rechtbank in Alkmaar. Het adres is:
Rechtbank Alkmaar, sector bestuursrecht, Postbus 251, 
1800 BG Alkmaar.

Voor het beroepschrift is griffierecht verschuldigd. Na 
indiening van het beroepschrift ontvangt u een accept-
giro van de Griffie van de Rechtbank.

Bouwvergunningen
260609	 Brakersweg 12 in Castricum

Het plaatsen van een tuinhuisje
010709	 Willem de Zwijgerlaan 3 in Castricum

Het wijzigen van de schuur
030709	 Braveld 17 in Castricum

Het plaatsen van dakkapellen
	 Visweg 49 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel
	 Groenling 1 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
	 Torenstraat 19 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
	 Laan van Albert’s hoeve 268 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
	 Laan van Albert’s hoeve 266 in Castricum

Het plaatsen van een dakopbouw
	 Pernéstraat 53 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel
	 Visweg 47 in Limmen

Het plaatsen van een dakkapel

KApvergunning
010709	 Dokter van Nieveltweg ter hoogte van
	 nummer 4 in Castricum

Het kappen van 5 bomen

Apv-vergunningen (overigen)
Ontheffing sluitingsuur:
- Handbalvereniging Meervogels ‘60 (16-06-2009)
Aan het bestuur van Handbalvereniging Meervogels’60 
is voor de kantine van de vereniging voor de nacht van 
vrijdag 26 juni op zaterdag 27 juni 2009 ontheffing van 

 Straatvoetbalcompetitie 
voor Castricumse jeugd 
Van 1 tot en met 16 augustus wordt in Limmen, Akersloot en Castricum de straatvoet-
balcompetitie, de ‘CALStreetLeague’ gehouden. Het initiatief van de gemeente om in
de zomervakantie kinderen die vaak op straat spelen, in georganiseerd verband te laten
voetballen, is door de Stichting Welzijn Castricum uitgewerkt. Tot 1 augustus kunnen
teams zich inschrijven.

Naar aanleiding van een inloopavond op 
6 april, georganiseerd door de gemeente 
Castricum, heeft Stichting Welzijn voor de 
jongeren van Castricum een straatvoetbal-
competitie opgezet. De CALStreetLeague, 
gesponsord door Winkelcentrum Geester-
duin, is met name bedoeld voor de jonge-
ren die regelmatig op straat zijn. 

Poules in drie kernen
Van 1 tot en met 16 augustus kunnen teams 
van vier spelers (eventueel met wisselspe-
lers) in poules voetballen tussen 19.30 en 
21.00 uur in één van de drie kernen. In 
Limmen wordt gespeeld op het veld aan de 
Vuurbaak, in Akersloot op het veld bij de 
JOP aan de Brahmslaan, en in Castricum op 
het veld bij basisschool Toermalijn. 

Op zondagmiddag 16 augustus is de fina-
ledag op De Brink in Castricum. De poule-
winnaars van Castricum, Akersloot en Lim-
men gaan daar onderling uitmaken wie het 
beste straatvoetbalteam in de gemeente 
Castricum is. 

Inschrijven en informatie
Inschrijven kan tot 1 augustus via www.
toernooi.nl > zoek op ‘calstreetleague’. De 
teams moeten zelf namen, logo’s en shirts 
regelen. 
Voor meer informatie kan gebeld wor-
den met één van de jongerenwerkers van 
de Stichting Welzijn, Wynzen Pauzenga  
(06 30370483) of GertJan Steffers (06 
53739270) of René Munsterman, buurtre-
gisseur gemeente (06 19429656). 

Bespuugd, bedreigd of 
uitgescholden; vindt u 
dat normaal?!
Mensen met een publieke taak hebben regelmatig te maken met agressie: fysiek of
verbaal geweld. Verkeersregelaars, buschauffeurs, verpleegkundigen en ambulance-
personeel krijgen er steeds vaker mee te maken. Maar ook politieagenten, leraren en
baliemedewerkers bij gemeenten en (sociale) zorginstellingen zijn regelmatig de dupe
van de frustraties van anderen. Terwijl zij hun werk doen met de grootste zorg: hulp
bieden aan mensen die dat nodig hebben. Agressie tegen hen is niet normaal en wordt
daarom niet langer getolereerd.

Bovenstaande voorbeelden staan niet op 
zich; veel mensen met een publieke taak 
krijgen te maken met agressief gedrag. En 
dat is niet normaal. 

Daarom spreken overheid en werkgevers 
met elkaar én met u het volgende af:
- Agressief of gewelddadig gedrag wordt 

nooit getolereerd.
- Geef de professional de ruimte om zijn 
werk te doen.
- Volg de aanwijzigen van de professional 
op.
- Verstoor de (bedrijfs)orde niet.
Meer informatie? Kijk op www.veiligepu-
blieketaak.nl

Vuilnisman Kevin van den Berg uit Am-
sterdam krijgt helaas met enige regelmaat 
te maken met agressie, beledigingen en 
scheldpartijen. Hij is zelfs een keer be-
spuugd...

“Als vuilnisman help ik mee aan een scho-
ne en nette leefomgeving. Ik haal

bijvoorbeeld ook grofvuil op en merk dat 
mensen dit waarderen. Daar staat
tegenover dat ik regelmatig met agressie 
te maken krijg. Ongeduldige automobilis-
ten beginnen te toeteren en schelden me 
uit. Pas spuugde iemand op me omdat ik 
in de weg stond. Vindt u zo’n reactie nor-
maal?”

Jet Verschuren is parkeerwachter in het 
oosten van het land. Zij is onlangs uitge-
scholden en bedreigd en zelfs een keer 
fysiek belaagd...

“Ik begrijp dat niemand zit te wachten op 
de bonnen die ik uitschrijf. Maar er zijn
tegenwoordig zoveel auto’s tegelijk in de 
stad dat mijn werk wel steeds belangrijker

wordt. Anders staan er binnen de kortste 
keren overal auto’s verkeerd geparkeerd.
Helaas heb ik ook veel met agressie te ma-
ken. Mensen gaan met me in discussie
over het hoe en waarom van de bon en 
schelden me hierbij regelmatig uit. Laatst
draaide iemand mijn arm om, terwijl die-
gene eiste dat ik de bon ongedaan zou
maken. Vindt u zo’n reactie normaal?”

WWW.CASTRICUM.NL



het sluitingsuur verleend tot 02.00 uur.
- Tennisclub Bakkum (30-06-2009)
Aan het bestuur van Tennisclub Bakkum is voor de nacht 
van 2 op 3 juli 2009 ontheffing van het sluitingsuur ver-
leend tot 01.30 uur in de kantine van de sportvereniging 
gevestigd aan de Sifriedstraat te Bakkum.
- Tennisclub Bakkum (06-07-2009)
Aan het bestuur van Tennisclub Bakkum is voor de nacht 
van 30 op 31 juli 2009 ontheffing van het sluitingsuur 
verleend tot 01.30 uur in de kantine van de sportvereni-
ging aan de Sifriedstraat te Bakkum.
- Tennisvereniging Akersloot (16-06-2009)
Aan het bestuur van Tennisvereniging Akersloot is voor 
de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 juni 2009 voor 
de kantine van de tennisvereniging gevestigd aan de 
Boschweg te Akersloot ontheffing verleend van het slui-
tingsuur tot 02.00 uur.

Vergunning Fancy Fair: 
Aan vereniging De Vredeburgers is vergunning verleend 
voor het houden van een Fancy Fair op 29 augustus 
2009 van 10.00 uur tot 15.00 uur op het terrein ‘Hortus 
Bulborum’ aan de Zuidkerkenlaan te Limmen.

Vergunning plaatsen reclameborden:
- ‘t Hoorntje Akersloot (06-07-2009)
Aan Horeca- en Recreatiebedrijf ‘t Hoorntje te Akersloot 
is vergunning verleend voor het plaatsen van reclame-
borden in de periode van 24 juli t/m 6 augustus 2009 
voor de aankondiging van de kermis in Akersloot:
- kern Castricum 15 reclameborden
- kern Akersloot 6 reclameborden
- kern Limmen 6 reclameborden
- kern Bakkum 4 reclameborden
- Club Zand (30-06-2009)
Aan Club Zand VOF is voor de periode van 1 t/m 12 
juli 2009 vergunning verleend voor het plaatsen van 15 
driehoeksborden in de kern Castricum.
- Deining Castricum (30-06-2009)
Aan Deining Castricum is voor de periode van 27 juni 
t/m 11 juli 2009 vergunning verleend voor het plaat-
sen van totaal 25 aankondigingsborden in de gemeente 
Castricum (15 in de kern Castricum, 6 in de kern Lim-
men, 4 in de kern Bakkum).
- Deining Castricum (08-06-2009)
Aan Deining Castricum is voor de periode 6 t/m 14 juni 
2009 vergunning verleend voor het plaatsen van 15 
aankondigingsborden in de kern van Castricum.
- Open dag MCA (29-06-2009)
Aan Bizon Buitenreclame is voor de periode van 8 sep-
tember t/m 21 september 2009 vergunning verleend 
voor het plaatsen van 15 driehoeksborden t.b.v. een 
open dag van het MCA op 19 september 2009.
- Collecteweken (29-06-2009)
Aan Bizon Buitenreclame is vergunning verleend voor 
het plaatsen van driehoeksborden in de kern Castricum:
- 6 september t/m 17 september 2009 t.b.v. de collec-
teweek KWF
- 22 september t/m 27 september 2009 t.b.v. de 
collecteweek Nierstichting.
- Biesterbos Open (26-06-2009)
Vergunning is verleend voor het plaatsen reclameborden 
ten behoeve van het internationale tennistoernooi ‘Bies-

terbos open’ 7 juli 2009.

EvEnEmEntEnvErgunning (apv)
Karavaan (02-07-2009)
Aan de Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland is ver-
gunning verleend voor het organiseren van De Karavaan 
(straattheater) op 7 juli 2009 in de kern Castricum.
Openbare Proeverij in de Tuin van Kapitein Rommel 
(26-06-2009)
Aan het bestuur van Stichting Vluchtelingenwerk Noord-
west Holland is vergunning verleend voor het organise-
ren van een openbare proeverij in de tuin van Kapitein 
Rommel op 5 juli 2009 van 14.00 tot 17.00 uur.
- Vergunning buurtbarbecue (30-06-2009)
Aan mevrouw Schoorl is vergunning verleend voor een 
buurtbarbecue op vijdag 3 juli 2009 van 12.00 uur tot 
24.00 uur aan de Poelven te Castricum.

StandplaatSvErgunning (apv)
Schietsportvereniging De Vrijheid (02-07-2009)
Aan Schietsportvereniging De Vrijheid is vergunning 
verleend voor het innemen van een standplaats ten 
behoeve van het promoten van de vereniging op 12 
september 2009 nabij de ingang van het winkelcentrum 
Geesterduin ter hoogte van de Vomar.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte 
van het betreffende besluit te worden ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Dienstverlening, de gemeentelijke locatie in Limmen.

vErkEErSbESluit
Blauwe zone Van Oldenbarneveldweg
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van 
het BABW hebben burgemeester en wethouders d.d. 23 
juni 2009 besloten:
tot het instellen van een blauwe zone op de Van Olden-
barneveldweg, kern Bakkum, op het tweetal parkeer-
plaatsen ter hoogte van Bakkerij Beerse door middel van 
plaatsing van verkeersbord E10 en het aanbrengen van 
een blauwe streep langs de twee parkeervlakken, als be-
doeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV) en zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende tekening.

Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang 
wordt getroffen, kan hiertegen binnen zes weken na de 
datum van bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van 
Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

monumEntEnprocEdurE
De burgemeester van Castricum maakt ingevolge het 

bepaalde in artikel 11 van de “Monumentenverorde-
ning gemeente Castricum 2003” bekend dat een aan-
vraag om monumentenvergunning is ontvangen voor 
het wijzigen van het kerkgebouw (toren) van de Rooms-
Katholieke parochie “De Goede Herder” aan de Dorps-
straat 115 te Castricum (beschermd gemeentelijk monu-
ment). De wijziging houdt verband met het voornemen 
van T-Mobile Netherlands BV om haar bestaande GSM 
(2G) zendinstallatie op de toren van dit kerkgebouw uit 
te breiden met een GSM/E-GSM/UMTS zendinstallatie. 
De installatie bestaat uit apparatuurkasten, paneelan-
tennes en enkele dishes.

De aanvraag om monumentenvergunning ligt vanaf 
maandag 12 juli 2009 gedurende veertien dagen voor 
een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis te Limmen. Gedurende bovenstaande termijn 
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of 
haar zienswijze met betrekking tot deze aanvraag om 
monumentenvergunning naar voren te brengen bij bur-
gemeester en wethouders.

aankondiging van opdracht van wErkEn
Niet-openbare procedure onder toepassing van het 
Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) 
Nationaal
Betreffende: het ontwikkelen van het gebied aan de 
Rijksweg 59-61 te Limmen;
namens Gemeente Castricum.
De werkzaamheden bestaat uit het realiseren van een 
appartementen-complex waarin 11 woningen zijn ge-
legen inclusief een (half-)verdiepte parkeerkelder met 
een capaciteit van circa 15 parkeerplaatsen, alsmede de 
bouw van 4 twee-onder-één-kapwoningen en 12 rijwo-
ningen. Ook het inrichten van het openbaar gebied be-
hoort tot de omvang van de werkzaamheden.
Wij nodigen belangstellenden uit om zich als gegadigde 
aan te melden door middel van indiening van de be-
scheiden zoals genoemd in de selectieleidraad. Deze 
bescheiden moeten uiterlijk 24 juli 2009 12.00 uur bij 
hieronder genoemde adviseur in bezit te zijn.
De selectieleidraad met bijlagen is digitaal beschikbaar 
op www.aanbestedingskalender.nl
Adviseur namens de gemeente voor deze procedure is:
Royal Haskoning BM, t.a.v. ir. H.B. (Harald) Rein-
derink, Postbus 100, 2130 AC  Hoofddorp; e-mail: 
h.reinderink@royalhaskoning.com

Samengevat geldt voor het project dat:
*  de aanbesteding ten doel heeft een partij te 
    selecteren voor de ontwikkeling van de locatie voor 
    het uitgeefbaar en openbaar gebied;
*  na ontvangst van uw aanmelding zullen maximaal 6 
    gegadigden worden geselecteerd en worden 
    uitgenodigd om in te schrijven;
* gunning geschiedt op basis van de economisch
    meest voordelige inschrijving;
*  start ontwikkeling zo spoedig mogelijk na gunning 
    (indicatie: eind 2009).

Castricum, woensdag 8 juli 2009

Castricum - Aan zwemwater geen gebrek in de gemeente Castricum, 
maar kinderen kunnen het blijkbaar toch niet laten om in een sloot te 
springen als de temperatuur daarom vraagt. Verleden week vermaakte 
een  groep kinderen zich in de spoorslot achter zorgcentrum De Sant-
mark. (Foto: Giel de Reus). 

Regio - De politie heeft, in sa-
menwerking met diverse part-
ners, zaterdag een uitgebreide 
caravancontrole gehouden op 
parkeerplaats de Akermaat langs 
de A9. Tussen 9.00 en 16.00 uur 
werden 65 auto’s met caravan of 
aanhanger gecontroleerd. 
Er werd onder meer gelet op 
de technische staat van de ca-
ravans, de vereiste papieren en 
overbelading. Sommige klei-
ne gebreken kon een medewer-
ker van de Wegenwacht van de 
ANWB direct verhelpen. 
Er zijn 19 waarschuwingen uit-
gedeeld, onder meer voor het 
niet kunnen tonen van het juiste 
kentekenbewijs, verkeerde be-
vestiging van de losbreekrem-
inrichting, het profiel van een 

Grote caravancontrole langs A9

band, verkeerd bevestigde hulp-
koppeling en overbelading. 

Er zijn vijf bekeuringen ge-

schreven, voor losse lading, los-
breekreminrichting, overbela-
ding, verlopen apk en een glad-
de band. (Foto: Leo Tillmans).

het sluitingsuur verleend tot 02.00 uur.
- Tennisclub Bakkum (30-06-2009)
Aan het bestuur van Tennisclub Bakkum is voor de nacht 
van 2 op 3 juli 2009 ontheffing van het sluitingsuur ver-
leend tot 01.30 uur in de kantine van de sportvereniging 
gevestigd aan de Sifriedstraat te Bakkum.
- Tennisclub Bakkum (06-07-2009)
Aan het bestuur van Tennisclub Bakkum is voor de nacht 
van 30 op 31 juli 2009 ontheffing van het sluitingsuur 
verleend tot 01.30 uur in de kantine van de sportvereni-
ging aan de Sifriedstraat te Bakkum.
- Tennisvereniging Akersloot (16-06-2009)
Aan het bestuur van Tennisvereniging Akersloot is voor 
de nacht van vrijdag 19 op zaterdag 20 juni 2009 voor 
de kantine van de tennisvereniging gevestigd aan de 
Boschweg te Akersloot ontheffing verleend van het slui-
tingsuur tot 02.00 uur.

Vergunning Fancy Fair: 
Aan vereniging De Vredeburgers is vergunning verleend 
voor het houden van een Fancy Fair op 29 augustus 
2009 van 10.00 uur tot 15.00 uur op het terrein ‘Hortus 
Bulborum’ aan de Zuidkerkenlaan te Limmen.

Vergunning plaatsen reclameborden:
- ‘t Hoorntje Akersloot (06-07-2009)
Aan Horeca- en Recreatiebedrijf ‘t Hoorntje te Akersloot 
is vergunning verleend voor het plaatsen van reclame-
borden in de periode van 24 juli t/m 6 augustus 2009 
voor de aankondiging van de kermis in Akersloot:
- kern Castricum 15 reclameborden
- kern Akersloot 6 reclameborden
- kern Limmen 6 reclameborden
- kern Bakkum 4 reclameborden
- Club Zand (30-06-2009)
Aan Club Zand VOF is voor de periode van 1 t/m 12 
juli 2009 vergunning verleend voor het plaatsen van 15 
driehoeksborden in de kern Castricum.
- Deining Castricum (30-06-2009)
Aan Deining Castricum is voor de periode van 27 juni 
t/m 11 juli 2009 vergunning verleend voor het plaat-
sen van totaal 25 aankondigingsborden in de gemeente 
Castricum (15 in de kern Castricum, 6 in de kern Lim-
men, 4 in de kern Bakkum).
- Deining Castricum (08-06-2009)
Aan Deining Castricum is voor de periode 6 t/m 14 juni 
2009 vergunning verleend voor het plaatsen van 15 
aankondigingsborden in de kern van Castricum.
- Open dag MCA (29-06-2009)
Aan Bizon Buitenreclame is voor de periode van 8 sep-
tember t/m 21 september 2009 vergunning verleend 
voor het plaatsen van 15 driehoeksborden t.b.v. een 
open dag van het MCA op 19 september 2009.
- Collecteweken (29-06-2009)
Aan Bizon Buitenreclame is vergunning verleend voor 
het plaatsen van driehoeksborden in de kern Castricum:
- 6 september t/m 17 september 2009 t.b.v. de collec-
teweek KWF
- 22 september t/m 27 september 2009 t.b.v. de 
collecteweek Nierstichting.
- Biesterbos Open (26-06-2009)
Vergunning is verleend voor het plaatsen reclameborden 
ten behoeve van het internationale tennistoernooi ‘Bies-

terbos open’ 7 juli 2009.

EvEnEmEntEnvErgunning (apv)
Karavaan (02-07-2009)
Aan de Stichting Kunst en Cultuur Noord-Holland is ver-
gunning verleend voor het organiseren van De Karavaan 
(straattheater) op 7 juli 2009 in de kern Castricum.
Openbare Proeverij in de Tuin van Kapitein Rommel 
(26-06-2009)
Aan het bestuur van Stichting Vluchtelingenwerk Noord-
west Holland is vergunning verleend voor het organise-
ren van een openbare proeverij in de tuin van Kapitein 
Rommel op 5 juli 2009 van 14.00 tot 17.00 uur.
- Vergunning buurtbarbecue (30-06-2009)
Aan mevrouw Schoorl is vergunning verleend voor een 
buurtbarbecue op vijdag 3 juli 2009 van 12.00 uur tot 
24.00 uur aan de Poelven te Castricum.

StandplaatSvErgunning (apv)
Schietsportvereniging De Vrijheid (02-07-2009)
Aan Schietsportvereniging De Vrijheid is vergunning 
verleend voor het innemen van een standplaats ten 
behoeve van het promoten van de vereniging op 12 
september 2009 nabij de ingang van het winkelcentrum 
Geesterduin ter hoogte van de Vomar.

Bezwaar
Een bezwaarschrift tegen de hiervoor genoemde be-
sluiten dient binnen 6 weken na de datum van afgifte 
van het betreffende besluit te worden ingediend bij bur-
gemeester en wethouders van de gemeente Castricum, 
Postbus 1301, 1900 BH in Castricum. 
Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift zijn verkrijgbaar bij de afdeling 
Dienstverlening, de gemeentelijke locatie in Limmen.

vErkEErSbESluit
Blauwe zone Van Oldenbarneveldweg
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 van 
het BABW hebben burgemeester en wethouders d.d. 23 
juni 2009 besloten:
tot het instellen van een blauwe zone op de Van Olden-
barneveldweg, kern Bakkum, op het tweetal parkeer-
plaatsen ter hoogte van Bakkerij Beerse door middel van 
plaatsing van verkeersbord E10 en het aanbrengen van 
een blauwe streep langs de twee parkeervlakken, als be-
doeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en 
Verkeerstekens (RVV) en zoals aangegeven op de bij dit 
besluit behorende tekening.

Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang 
wordt getroffen, kan hiertegen binnen zes weken na de 
datum van bekendmaking schriftelijk en gemotiveerd 
bezwaar indienen bij burgemeester en wethouders van 
Castricum, postbus 1301, 1900 BH te Castricum.

monumEntEnprocEdurE
De burgemeester van Castricum maakt ingevolge het 

bepaalde in artikel 11 van de “Monumentenverorde-
ning gemeente Castricum 2003” bekend dat een aan-
vraag om monumentenvergunning is ontvangen voor 
het wijzigen van het kerkgebouw (toren) van de Rooms-
Katholieke parochie “De Goede Herder” aan de Dorps-
straat 115 te Castricum (beschermd gemeentelijk monu-
ment). De wijziging houdt verband met het voornemen 
van T-Mobile Netherlands BV om haar bestaande GSM 
(2G) zendinstallatie op de toren van dit kerkgebouw uit 
te breiden met een GSM/E-GSM/UMTS zendinstallatie. 
De installatie bestaat uit apparatuurkasten, paneelan-
tennes en enkele dishes.

De aanvraag om monumentenvergunning ligt vanaf 
maandag 12 juli 2009 gedurende veertien dagen voor 
een ieder ter inzage bij de receptie van het gemeen-
tehuis te Limmen. Gedurende bovenstaande termijn 
wordt een ieder in de gelegenheid gesteld om zijn of 
haar zienswijze met betrekking tot deze aanvraag om 
monumentenvergunning naar voren te brengen bij bur-
gemeester en wethouders.

aankondiging van opdracht van wErkEn
Niet-openbare procedure onder toepassing van het 
Aanbestedingsreglement Werken 2005 (ARW 2005) 
Nationaal
Betreffende: het ontwikkelen van het gebied aan de 
Rijksweg 59-61 te Limmen;
namens Gemeente Castricum.
De werkzaamheden bestaat uit het realiseren van een 
appartementen-complex waarin 11 woningen zijn ge-
legen inclusief een (half-)verdiepte parkeerkelder met 
een capaciteit van circa 15 parkeerplaatsen, alsmede de 
bouw van 4 twee-onder-één-kapwoningen en 12 rijwo-
ningen. Ook het inrichten van het openbaar gebied be-
hoort tot de omvang van de werkzaamheden.
Wij nodigen belangstellenden uit om zich als gegadigde 
aan te melden door middel van indiening van de be-
scheiden zoals genoemd in de selectieleidraad. Deze 
bescheiden moeten uiterlijk 24 juli 2009 12.00 uur bij 
hieronder genoemde adviseur in bezit te zijn.
De selectieleidraad met bijlagen is digitaal beschikbaar 
op www.aanbestedingskalender.nl
Adviseur namens de gemeente voor deze procedure is:
Royal Haskoning BM, t.a.v. ir. H.B. (Harald) Rein-
derink, Postbus 100, 2130 AC  Hoofddorp; e-mail: 
h.reinderink@royalhaskoning.com

Samengevat geldt voor het project dat:
*  de aanbesteding ten doel heeft een partij te 
    selecteren voor de ontwikkeling van de locatie voor 
    het uitgeefbaar en openbaar gebied;
*  na ontvangst van uw aanmelding zullen maximaal 6 
    gegadigden worden geselecteerd en worden 
    uitgenodigd om in te schrijven;
* gunning geschiedt op basis van de economisch
    meest voordelige inschrijving;
*  start ontwikkeling zo spoedig mogelijk na gunning 
    (indicatie: eind 2009).

Castricum, woensdag 8 juli 2009

Castricum - Aan zwemwater geen gebrek in de gemeente Castricum, 
maar kinderen kunnen het blijkbaar toch niet laten om in een sloot te 
springen als de temperatuur daarom vraagt. Verleden week vermaakte 
een  groep kinderen zich in de spoorslot achter zorgcentrum De Sant-
mark. (Foto: Giel de Reus). 

Regio - De politie heeft, in sa-
menwerking met diverse part-
ners, zaterdag een uitgebreide 
caravancontrole gehouden op 
parkeerplaats de Akermaat langs 
de A9. Tussen 9.00 en 16.00 uur 
werden 65 auto’s met caravan of 
aanhanger gecontroleerd. 
Er werd onder meer gelet op 
de technische staat van de ca-
ravans, de vereiste papieren en 
overbelading. Sommige klei-
ne gebreken kon een medewer-
ker van de Wegenwacht van de 
ANWB direct verhelpen. 
Er zijn 19 waarschuwingen uit-
gedeeld, onder meer voor het 
niet kunnen tonen van het juiste 
kentekenbewijs, verkeerde be-
vestiging van de losbreekrem-
inrichting, het profiel van een 

Grote caravancontrole langs A9

band, verkeerd bevestigde hulp-
koppeling en overbelading. 

Er zijn vijf bekeuringen ge-

schreven, voor losse lading, los-
breekreminrichting, overbela-
ding, verlopen apk en een glad-
de band. (Foto: Leo Tillmans).


