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“Afschaffen schoolzwemmen 
volstrekt onverantwoordelijk”
castricum - Onbegrijpelijk 
noemt Herman Rijsdijk het dat 
verschillende scholen in Castri-
cum en Akersloot hebben be-
sloten om geen schoolzwem-
men meer aan te bieden aan 
hun leerlingen. De manager van 
zwembad De Witte Brug: “De 

Hendriks is Europees 
jeugdkampioen darts!
castricum - Jimmy Hendriks is 
Europees jeugdkampioen darts 
geworden afgelopen weekend. 
Dit gebeurde tijdens het Euro-
pese Jeugdtoernooi in Aber-
deen Schotland. Omdat Hen-
driks kampioen NDB-Ranking 
geworden was afgelopen sei-
zoen, had de Castricummer zich 
geplaatst voor het Nederlands 
team. Met vier jongens en twee 
meiden werd vrijdag begonnen 
met het single-, koppel- en lan-
dentoernooi. Hendriks wist al-
le poulewedstrijden te winnen. 
In het koppeltoernooi bereik-
ten de twee Nederlandse kop-
pels de halve finale en in het lan-
dentoernooi werd na een 9-1 ze-
ge op Noord-Ierland ook de hal-
ve finale bereikt. 

Zaterdagochtend begon Hen-
driks aan zijn halve finale tegen 
Jeffrey de Zwaan. Na een 1-1 
tussenstand wist Jimmy in de al-
lesbeslissende leg een prachti-
ge 106-finish te gooien, waar-

door hij met 2-1 won en de fina-
le had bereikt. Zijn tegenstander 
werd Jake Jones. Tijdens de fi-
nale nam Jimmy meteen het ini-
tiatief en Jones moest alle zei-
len bijzetten om in de wedstrijd 
te blijven. Bij een 2-0 voorsprong 
kwam de Engelsman terug tot 
2-1, maar daarna liet Hendriks 
zien wie de beste speler van dit 
toernooi was. Met een prachti-
ge vierde set werd er uiteinde-
lijk met 3-1 gewonnen en kon de 
vlag uit. Jimmy is Europees kam-
pioen!

De beide Nederlandse koppels 
wisten ook de finale te bereiken: 
dat werd een zilveren medail-
le en dat geldt ook voor het lan-
dentoernooi. 
Het overall-klassement werd 
ruimschoots gewonnen en dat 
resulteerde in een tweede gou-
den plak voor Hendriks. Of Jim-
my geplaatst wordt voor het WK 
maakt de NDB, Nederlandse 
Dart Bond, binnenkort bekend. 

bezuiniging van de gemeente op 
het busvervoer tussen school en 
zwembad is aanleiding geweest 
om het schoolzwemmen maar 
helemaal af te schaffen, zon-
der enig overleg met de ouders. 
Waar men kennelijk geen belang 
aan hecht is dat zwemmen een 

vaardigheid is die moet worden 
onderhouden. Met alleen een A- 
of B-diploma ben je er echt nog 
niet. Zeker niet in open water zo-
als de zee of het Uitgeester- en 
Alkmaardermeer, waar meer ri-
sico’s zijn dan in een zwembad, 
zoals stroming en wind.”

Het Nationaal Platform Zwem-
baden en Reddingsbrigade Ne-
derland trokken al eerder aan de 
bel. Steeds meer kinderen kun-
nen niet goed zwemmen, omdat 
zij te weinig zwemervaring krij-
gen aangeboden. Jaarlijks ver-
drinken gemiddeld veertien kin-
deren in de leeftijd tot en met 
twaalf jaar. Volgens Reddingsbri-
gade Nederland zijn er meer on-
gelukken te verwachten. En vol-
gens Stichting Consument en 
Veiligheid denken ouders vaak 
onterecht dat het niet meer no-
dig is om toezicht te houden als 
hun kroost een zwemdiploma 
heeft. 
Herman Rijsdijk: “Zonder een 
vervolg op de zwemlessen voor 
het diploma, ontbreken bij kin-
deren de vaardigheden om 
zichzelf in verschillende situa-
ties te redden als zij in proble-
men komen en zij weten wei-
nig van de risico’s. Wij bieden tij-
dens het schoolzwemmen spe-
lenderwijs verschillende aspec-
ten aan die de zelfredzaamheid 
vergroot, en dat wordt de kinde-
ren nu onthouden. En dan heb ik 
het nog niet eens over het be-
lang van zwemmen als lichaams-
beweging. Het bevreemdt mij 
dat de directies van de scho-
len, die geen schoolzwemmen 
meer aanbieden, zich kennelijk 
niet druk maken over het welzijn 
van hun leerlingen. Zwemles zou 
weer verplicht moeten worden 
op de basisschool, dat scheelt 
doden.”

Laatste bel voor Antonius 
Bakkum - Kinderhuis Antoni-
us sluit na 75 jaar haar deuren. 
Zaterdag vond een reünie plaats 
met zo’n vijfhonderd belangstel-
lenden. Om 14.00 uur verzamel-
den de aanwezigen zich in de 
achtertuin. Per stand stond een 
decennium, zodat de bezoekers 
zich bij de goede periode kun-
nen melden. Fotoboeken worden 
bekeken en herinneringen opge-
haald. Verdrietige herinneringen 
zoals die van mevrouw De Ja-
ger: “Ik moest hier na het bom-
bardement van Rotterdam van 
’40 heen en had moeite met het 
strenge regime. Maar ook mooie 
herinneringen, zoals die van me-
vrouw Tromp: “Ik heb zuster An-
ne net gezien. Ze heeft zoveel 
voor mij betekend.”
Later die middag struinen de 

aanwezigen nog een keer door 
Antonius. Via de ingang, naar de 
leefgroepen, langs de tentoon-
stelling door naar de keuken, 
waar kok Anton Gerrits 34 jaar 
lang de scepter zwaaide. Als de-
finitief afscheid luidde oud-be-
woner Simon Visser voor de laat-
ste keer de bel van Antonius. Ter 
gelegenheid van de sluiting ont-
wikkelde Parlan Jeugd & Op-
voedhulp het boekje ‘Voor ieder 
kind (t)huis. Het eerste exem-
plaar werd overhandigd aan Ma-
rianne Zonjee, wethouder van 
Castricum. Het boekje kan be-
steld worden op www.parlan.
nl. De kinderen gaan kleinscha-
lig wonen, zoals pleeggezin, een 
gezinshuis of op een groep met 
zoveel mogelijk dezelfde opvoe-
ders. (Foto: Kathy Koopmans).

 

Burgemeester Mooystraat 17, Geesterduin 39, CastricumBurgemeester Mooystraat 17 Tel. 0251-652386 • Geesterduin 39 Tel. 0251-654683GEESTERDUINWEG 39 TEL. 0251-654683
BURG. MOOIJSTRAAT 17 TEL. 0251-652386

tot ziens bij

GRASBOTERKOEK
Gebakken waar u bij staat

do/vrij/za 1 euro

1 euro

Deze week:

ZOMER-
TOPPERS



pagina 2 13 juli 2011

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

Avond/weekenddienst apotheek
Dienstapotheek Midden-Kennemerland in Rode Kruis Ziekenhuis, Vondel-
laan 13 in Beverwijk, tel. 0251-783840. Maandag t/m vrijdag van 18.00 tot 
08.00 uur, zaterdag en zondag 08.00 tot 08.00 uur. 
Apotheek
Geesterduin, Geesterduinweg 42, Castricum, tel. 0251-655066. 
Van Ouwerkerk, Burg. Lommenstraat 6, Castricum, tel. 652500.
Akersloot, Churchillplein, Akersloot, tel. 0251-312122.
Limmen, Vuurbaak 7a, Limmen, tel. 072-5052620.
Regionale spoedapotheek voor Limmen/Heiloo Winkelcentrum De Hoef, 
Van Ostadelaan 248, Alkmaar, tel. 072-5143060.
Scharlei, Pr. Irenestraat 2, Uitgeest, tel. 0251-314170.
Tandartsen
Groepspraktijk Uitgeest: na telefonische afspraak 0251-313879. In het 
weekend tel. 06-53937620. Waarneming voor de tandartsen in Castricum, 
Limmen, Akersloot en Uitgeest. Alleen voor spoedgevallen.
Stichting Artsenlaboratorium en Trombosedienst (SALT)
Afname bloed in zorgcentrum Geesterheem op maandag, dinsdag en don-
derdag en in het Gezondheidscentrum Uitgeest aan de Graskamplaan 11 
in een ruimte bij de huisartsen op woensdag en vrijdag. Tijdens vakanties 
van het Gezondheidscentrum is ook de SALT gesloten. 
Dierenambulance
Alarmnummer tel. 0251-215454.
Dierenartsen
Dierenkliniek Castricum, Laan van Albertshoeve 140, tel. 0251-654345.
Dierenartsenpraktijk IJmond Noord, Raadhuisplein 7, Castricum, tel. 0251-
655910.
Kliniek voor gezelschapsdieren Uitgeest, Pr. Beatrixlaan 12, Uitgeest, tel. 
0251-312227.
Praktijk Akersloot, Koningsweg 1, tel. 0251-3155519.
Telefonische hulpdienst
Voor een gesprek van mens tot mens, 24 uur bereikbaar, tel. 0900-0767.
Cliëntenplatform
Behartigt belangen minima en gehandicapten. Voor vragen: clientenplat-
form@gmail.com of www.cpcastricum.nl
Spreekuur Algemeen Maatschappelijk Werk
Castricum: Voor een afspraak bellen naar 0251-658787.
Akersloot: Voor een afspraak bellen naar 0251-312557.
Uitgeest: Spreekuur op donderdagochtend van 9.00-11.00 uur, Hogeweg 
9, tel. 0251-310406, b.g.g. 0251-251500.
Sociaal Raadslieden Castricum
Voor advies en hulp bij invullen van formulieren van belastingen, kwijt-
scheldingen, arbeidskwesties en huursubsidie. Voor een afspraak bellen 
naar 0251-257157.
Alzheimertelefoon: 030-6567511, 24 uur per dag en 7 dagen per week.
Algemeen alarmnummer 112
Politiebureau 0900-8844.

zocht zich voor medische hulp te wenden tot de huisartsenpraktijk Leem-
huis/van der Maarel, Dorcamp 1, tel. 654540. In het (hoog)seizoen dage-
lijks spreekuur op de grote campings. 

Kijkdag bij ’t Dierenduintje
Castricum – Op zaterdag 16 ju-
li is er een kijkdag op ’t Dieren-
duintje. Bezoekers kunnen tus-
sen de dieren rondlopen.

Op de kijkdag zijn diverse in-
formatiestands, waaronder Kids 
for Animals en Dierenbescher-
ming met schminken, een imker 
uit Stroet, Sonja’s sieraden en 
schoenen, Staals Specials, een 
sieradenkraam van Jan Zoon-
tjes, tussen 11.00 en 14.00 uur 
schapen scheren, spinnenwiel 
en wol kaarden, Dierenartsprak-
tijk IJmond Noord geeft adviezen 
voor de opvoeding van de (hond) 

pup en heeft pakketten van ‘de 
beste start voor de kitten/pup’. 

Van 11.00 tot 13.00 uur is er mu-
zikale ondersteuning door Jan 
v.d. Schaaf en Henk Kersens en 
van 13.00 tot 15.00 uur is er mu-
zikale ondersteuning door Jan 
Zoontjes en zijn vaste geluids-
man Uke. Tevens is er een klei-
ne rommelmarkt.

De kijkdag is van 11.00 tot 16.00 
uur op ’t Dierenduintje, Duinen-
boschweg 1A, achter het NS-
station Castricum. Voor meer in-
formatie: www.dierenduintje.nl.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
27-06-2011: Hijk F. Hoff, zoon 
van M.P. Hoff en M. Hos, gebo-
ren te Purmerend. 
29-06-2011: Moos M. Stuifber-
gen, zoon van M.N.C. Stuifber-
gen en J.M. Mahieu, geboren te 
Beverwijk. 

Wonende te Limmen:
03-07-2011: Arvid, zoon van J. 
van Boheemen en E.J. Scheffer, 
geboren te Alkmaar.
04-07-2011: Lars, zoon van 
W.A.C. Kaandorp en N. Elzinga, 
geboren te Alkmaar. 

Aangifte   huwelijken en part-
nerschappen
07-07-2011: Smit, Petrus H. en 
Oerlemans, Jacomijn, beiden 
wonende te Castricum. 

Huwelijken  en  partnerschap-
pen:
01-07-2011: Duijn, Gerardus W. 
en Kerssens, Margretha M.C., 
beiden wonende te Akersloot. 
02-07-2011: Wilshaus, Gwen en 
Koevoets, Edith, beiden wonen-
de te Hoorn. 02-07-2011: Koe-
nen, Rudy en Hauwert, Berna-

dette M., beiden wonende te As-
sendelft. 
04-07-2011: Blok, Michael H.H. 
en Gil, Aleksandra E., beiden wo-
nende te Amsterdam. 

05-07-2011: Kuijper, Gerard en 
Duinmeijer, Marion W., beiden 
wonende te Castricum. 06-07-
2011: Molenaar, Erwin C.S. en de 
Vries, Kitty C.J., beiden wonende 
te Limmen.

Overleden:
Wonende te Akersloot:
02-07-2011: Hollenberg, Simon 
J., oud 76 jaar, overleden te Alk-
maar. 

Wonende te Limmen:
05-07-2011: Postuma, Jeda, oud 
90 jaar, overleden te Limmen, 
gehuwd geweest met Ubels, Jan.

Wonende te Castricum:
04-07-2011: Zonneveld, Corne-
lis, oud 93 jaar, overleden te Cas-
tricum, gehuwd geweest met J. 
Winkelhuijzen. 
07-07-2011: Zuiderduin, Wilhel-
mina C., oud 87 jaar, overleden 
te Heemskerk, gehuwd geweest 
met F. Berkhout.

COLOFON

Verschijnt woensdag 
EDITIE 12:
CasTrICum, Bakkum,
LImmEn, akErsLooT

Verschijnt woensdag 
EDITIE 13:
uITGEEsT

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

openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

aanleveren advertenties:
Maandag voor 17.00 uur
verkoop@castricummer.nl
verkoop@uitgeestercourant.nl

advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
mobiel 06-20278532

advertentietarieven:
op aanvraag

aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl 
info@uitgeestercourant.nl 
redactie:
Anneke Zonneveld
mobiel 06-12931800
Mirjam Beevendorp

Directie: 
Frits Raadsheer
mobiel 06-53951836

Bladmanager: 
Veroni Pereboom
mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en
bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433 

Centrale administratie:
Visserstraat 10
1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900
Fax 0297-342900

uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

opLaGE CasTrICummEr:
16.975
opLaGE uITGEEsTEr 
CouranT: 5.650

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op 
attent, dat door ons in deze krant 
geproduceerd advertentie-, foto-, 
en/of tekstmateriaal niet beschik-
baar wordt gesteld aan derden. 
Dus ook niet per e-mail, fotokopie 
of anderszins zonder uitdruk-
kelijke, schriftelijke toestemming 
van de uitgever!

www.CasTrICummEr.nL
www.uITGEEsTErCouranT.nL

Aanhoudingen botendieven
Akersloot - Maandag tussen 
3.30 en 4.00 uur hield de poli-
tie na een achtervolging te wa-
ter en met behulp van zoeklich-
ten op politieauto’s drie verdach-
ten van botendiefstal aan. Een 
29-jarige man uit Heiloo, een 
40-jarige man uit Amsterdam en 
een 30-jarige man uit Heerhugo-
waard voeren ’s nachts, zonder 
verlichting op twee boten langs 
het politiebureau op het Malle-
gatsplein in Alkmaar. 
Omdat zij niet reageerden op het 
aanspreken van de dienstdoen-
de wachtcommandant, werd be-
sloten de boten te controleren. 
Een van de boten kon worden 
gestopt aan de Boekelerdijk in 
Alkmaar. De bestuurder (40) kon 
geen eigendomspapieren en le-
gitimatie tonen. Hij werd aan-

gehouden wegens diefstal. De 
tweede boot voer verder in de 
richting van Akersloot. De boot 
werd aan weerszijden van het 
Noordhollands Kanaal gevolgd 
door politieauto’s. Via een me-
gafoon werd de bestuurder ge-
sommeerd de boot aan te me-
ren. Aan dit verzoek werd niet 
voldaan. De politieboot kon het 
vaartuig uiteindelijk bij de Boe-
kel in Akersloot naar de kant 
brengen. Ook deze bestuurder 
kon geen eigendomspapieren 
en legitimatie tonen. In de boot 
werd een tas met inbrekerswerk-
tuig aangetroffen. De inzittende 
(29) en de bestuurder (30) van 
de boot werden tevens aange-
houden op verdenking van dief-
stal. De boten zijn in beslag ge-
nomen.
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“Wie gaat er voor de bijl?”
Castricum – Woensdag is de 
eerste Nederlandse slasherfilm 
ooit gemaakt. Met het luttele 
budget van 6.000 euro heeft de 
tekenaar van Scribbly, de strip 
in de Metro, een spannend ver-
haal in elkaar gedraaid waarin 
deelnemers van een realityshow 
voor hun leven moeten rennen. 
De acht deelnemers moeten een 
nacht zien te overleven in de 
bossen waarbij ze diverse op-

drachten uit moeten voeren. Al-
leen met alle opdrachten com-
pleet kunnen ze de finish be-
reiken. Helaas loopt er ook een 
echte moordenaar rond...
‘Woensdag’ werd geschreven en 
geregisseerd door Bob Embreg-
ts en Jean-Paul Arends. De film 
is gratis te bekijken in De Bakke-
rij op 13 juli vanaf 21.00 uur. Het 
adres is Dorpsstraat 30 in Cas-
tricum. 

Volksoploop voor Tilly Tod 
Akersloot - In het Akersloot-
se winkelcentrum Akerhof vond 
zaterdag een kleine volksop-
loop plaats. Mary Schoon uit 
Akersloot presenteerde en sig-
neerde in Veldt´s Toko te midden 
van familie, collega´s en vele an-
dere belangstellenden haar eer-
ste roman met de titel Tilly Tod. 
Mary schreef eerder kinderboe-
ken, onder meer met de titels 
Heksenstreken, Heksentoeren 
en Heksenherrie. Ook schreef 
zij een aantal toneelstukken. Zij 
signeerde na een toelichtend 
praatje tientallen boeken. Mary 
werkt inmiddels aan een vervolg. 
Tilly Tod is gevonden op de stoep 
van een weeshuis in Noord-Hol-
land. Zij groeit op, ontsnapt uit 
het weeshuis en vindt werk op 
een boerderij. Maar kan ze daar 
ook blijven?

Circus op de camping
Bakkum - Alexander Scholl pre-
senteert, voor het eerst in Neder-
land op tournee, Circus Sydney. 
Een circusshow met paarden, 
kamelen, lama’s, minipony’s, een 
struisvogel en het paradepaardje 
van dit Australische circus; ba-
bykangoeroes. 
Het programma wordt aange-
vuld met acrobaten en jongleurs 
uit binnen- en buitenland en zor-
gen clowns voor een lach. Bo-
vendien wordt de gehele show 
begeleidt door een live-orkest 
en zorgt het showballet voor en 
aaneenschakeling van verschil-
lende acts en optredens. 
De 2,5 uur durende show wordt 
gepresenteerd in onze grote 

viermast chapiteau met zeven-
honderd zitplaatsen. De grote 
circusshow zal in de periode van 
woensdag 3 tot en met zaterdag 
6 augustus dagelijks te zien om 
16.00 en 19.00 uur. Op zondag 7 
augustus is er alleen een voor-
stelling om 15.00 uur. 

Bij winkeliers in Bakkum liggen 
gratis reductiekaarten. Tegen in-
levering van deze bon kost de 
middagvoorstelling voor kinde-
ren vanaf 11 euro en voor vol-
wassenen vanaf 15 euro. De 
avondvoorstelling kost 10 euro. 
Entreeprijs voor woensdag 3 au-
gustus is 8 euro, ook voor de lo-
geplaatsen.

Zomerconcert Dorpskerk
Castricum - Het tweede con-
cert in de zomerserie op maan-
dag 18 juli wordt gegeven door 
de organiste Anja van der Ploeg 
en de tenor Gerard Beentjes.
Anja van der Ploeg studeerde 
aan het Sweelinck Conservato-
rium te Amsterdam
hoofdvak orgel bij Bernard Bar-
telink en Hans van Nieuwkoop. 
Daarnaast studeerde zij kerk-
muziek en piano. Gerard Been-
tjes is op zevenjarige leeftijd be-

gonnen met zingen in een koor. 
Tot op heden verleent hij als zan-
ger regelmatig medewerking 
aan diverse diensten. Tijdens het 
concert kunt het publiek luiste-
ren naar het orgel met onder an-
dere werken van J.P.Sweelinck , 
Galuppi en Lemmens. De Dorps-
kerk is te vinden aan het Kerk-
pad 1 in Castricum. Aanvangstijd 
20.00 uur, kaartverkoop vooraf-
gaande aan het concert in de 
kerk. Toegangsprijs zes euro. Gerard Beentjes.

Nieuw bestuur D66 
Castricum - Tijdens de Alge-
mene Afdelingsvergadering, op 
dinsdag 28 juni in De Kern, ko-
zen de leden van de Castricum-
se afdeling van D66 drie nieu-
we bestuursleden. Harold Ebels 
werd tot voorzitter verkozen, 
terwijl Piet Geerke en Suzanne 
Knauf als algemeen bestuurslid 
benoemd werden. 

Samen met de aanblijvende se-
cretaris en penningmeester vor-
men zij het nieuwe vijfkoppige 
bestuur. Harold Ebels treedt in 
zijn nieuwe rol in de plaats van 
Arnold Faber, die als interim-
voorzitter afgelopen jaar veel 

vernieuwingen in gang zette. 
De nieuwbakken voorzitter, die 
opgroeide in Castricum, in zijn 
studententijd in Amsterdam lid 
werd van D66 en nu alweer vijf-
tien jaar in Limmen woont, heeft 
er zin in. 
“In de nieuwe bestuurssamen-
stelling willen we inzetten op 
versterking van de ledenbinding 
door de communicatie te verbe-
teren en meer mensen te betrek-
ken bij het politieke debat. Met 
name onze website zal met meer 
actuele informatie gevoed wor-
den. Ons nieuwe bestuurslid Piet 
Geerke zal daarbij een belangrij-
ke rol gaan vervullen.” 

Ebels, in het dagelijks leven 
werkzaam als hoofd projecten 
bij de gemeente Langedijk en 
dus gewend om zaken op po-
ten te zetten, vervolgt: “We willen 
de politieke Castricumse arena, 
waarin onze raadsleden Mariska 
El Ouni en Marcel Steeman en 
onze D66-wethouder Hilbrand 
Klijnstra dagelijks opereren, nog 
dichter bij de leden van de af-
deling en de inwoners te bren-
gen. Hierdoor neemt het vertrou-
wen in de politiek toe en wordt 
het minder als de ‘ver van mijn 
bedshow’ gezien. Ons nieuwe 
bestuurslid Suzanne Knauf heeft 
hier allerlei goede ideeën over. 
Ze gaat ondermeer het concept 
van het politieke café nieuw le-
ven inblazen.” 

Programma 14 juli t/m 20 juli 2011

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag 18.30 & 21.30 uur
vrijdag, zaterdag & zondag

15.30, 18.30 & 21.30 uur 
maandag & dinsdag 18.30 & 21.30 uur
woensdag15.30, 18.30 & 21.30 uur
“Harry Potter 7 - Part 2 - 3D”

donderdag, vrijdag 
& zaterdag 18.30 uur 

maandag, dinsdag 
& woensdag 18.30 uur 

“Bridesmaids”
donderdag, vrijdag, zaterdag 

& zondag 21.00 uur 
dinsdag & woensdag 21.00 uur 
“Transformers 3 - 3D”

zondag 18.30 uur 
“Pirates Of The Caribbean 4 - 3D”

maandag 21.00 uur 
dinsdag 14.00 uur 

“127 Hours (CF)”
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag 13.00 uur 
zondag 13.00 & 16.00 uur 

dinsdag 14.00 uur 
woensdag 13.00 uur 

“Cars 2 (NL) 3D”
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 13.30 uur 
“Kung Fu Panda 2 (NL) 3D”

zaterdag & woensdag 16.00 uur 
“Penny’s Shadow”

Laatste deel Harry Potter
Harry Potter And The Deathly 
Hallows, deel twee, is dit jaar 
dé film waar iedereen naar uit-
kijkt. In dit allerlaatste deel van 
de Harry Potter-cyclus barst de 
strijd pas echt los tussen de goe-
de en kwade krachten binnen 
de tovenaarswereld. Niemand is 

nog veilig en niets is meer wat 
het ooit was. 
Harry Potter komt steeds dich-
terbij de allesbeslissende con-
frontatie met de Heer van het 
Duister en zal als Uitverkorene 
misschien wel het ultieme offer 
moeten brengen. 

In Cars 2 steken superraceauto 
Bliksem McQueen en zijn bes-
te vriend Takel de Grote Oceaan 
over om te gaan racen tijdens de 
allereerste Grand Prix in de we-
reld. De race moet bepalen wie 
de snelste raceauto ter wereld is. 
Wanneer Takel in een internati-
onaal spionnenavontuur verzeild 
raakt, blijkt de weg naar succes 
boordevol valkuilen, omleidin-
gen en hilarische verrassingen 
te zitten. Takel bevindt zich met 

Car 2 in 3D het ene wiel in de belangrijke 
race van Bliksem McQueen en 
met het andere wiel in een su-
per geheime spionagemissie. Hij 
komt in een explosieve achter-
volging terecht wat hem dwars 
door de straten van Japan en Eu-
ropa leidt. 

Naast de bliksemsnelle actie is 
er in Cars 2 een kleurrijke nieu-
we auto-cast toegevoegd be-
staande uit onder andere gehei-
me agenten, gevaarlijke boeven 
en internationale raceconcur-
renten. 
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Gemak dient de mens 
bij Rent a Box Beverwijk

Beverwijk - Rent a Box Bever-
wijk, gevestigd op de Meubel-
boulevard, ter hoogte van de 
McDonald’s, heeft een bijzonder 
concept in het leven geroepen: 
de Easy Ophaal Service. Speciaal 
voor iedereen die liever niet zelf 
rijdt en een helpende hand kan 
gebruiken! Ervaringen van ge-
bruikers zijn: ‘Heerlijk een bedrijf 
dat met je meedenkt’, ‘Geweldig 
dat zoiets bestaat’, ‘Topservice’.

Meer ruimte in huis
Veel mensen zouden graag wat 
meer ruimte hebben in huis. 
Hierbij kan men denken aan tij-

delijke opslag, bijvoorbeeld tij-
dens een verbouwing of het ver-
koop klaar maken van een wo-
ning. Maar ook voor de opslag 
van seizoensgebonden artike-
len als skispullen, kerstspullen, 
kampeerspullen of tuinmeubilair. 
Ook is extra opslag voor onbe-
paalde tijd mogelijk voor mensen 
die gewoon thuis meer kastruim-
te willen creëren, door minder 
vaak gebruikte spullen elders te 
stallen, maar er toch gewoon ze-
ven dagen per week van 6.00 tot 
23.00 uur bij kunnen. En omdat 
het niet voor iedereen mogelijk 
is, om dit zelf te organiseren, is 

Rent a Box met een Easy Ophaal 
Service gestart. 
Bij deze service komt er een 
chauffeur met een verhuisbus 
voorrijden. De klant zorgt dat de 
op te halen spullen op de bega-
ne grond klaar staan, zodat ze 
samen met de chauffeur in de 
bus geplaatst kunnen worden.
Deze service is twee uur gratis, 
tijdelijk betaalt men binnen een 
straal van 30 kilometer alleen de 
verbruikte brandstof van de ves-
tiging naar de woning en terug. 
Buiten deze straal kost het 0,15 
per extra kilometer.
Ooit van de rommelkamer een 
werkkamer willen maken? Rent 
a Box kan verhuisdozen afle-
veren en later gevuld op ko-
men halen. Liever wat rustiger 
te werk? Een aanhangwagen 
‘s morgens voor de deur laten 
plaatsen en later gevuld weer 
ophalen behoort ook tot de mo-
gelijkheden. Men kan dan rustig 
de aanhangwagen inladen en la-
ter op de vestiging uit aden of uit 
laten laden tegen een kleine ver-
goeding.

Tijdelijke opslag
Ook wordt er gebruik van ge-
maakt door mensen die net een 
dierbare hebben verloren, in 
scheiding liggen of waar juist 
gezinsuitbreiding op komst is. 
Op een moment dat er heel veel 
dingen geregeld moeten wor-
den, kan Rent a Box een deel van 

de zorgen uit handen nemen.  Er 
kan dan op een later tijdstip in 
alle rust besloten worden, wat er 
moet gebeuren met de opgesla-
gen spullen. Men kan er name-
lijk zeven dagen per week bij.
Voor mensen met grote spullen 
die zelf niet kunnen meetillen is 
het mogelijk om een verhuizer 
mee te laten komen voor 35 euro 
per uur, inclusief BTW.

Verhuisartikelen 
Rent a Box verhuurt niet alleen 
opslagruimte, maar is het adres 
bij uitstek voor verhuisartikelen; 
Budget no tape verhuisdozen 
voor 1,25 p/st en verhuizerskwa-
liteit no tape dozen voor  1,75 - 
1,95 p/st, maar ook afdekfolie, 
bankhoezen et cetera. Ook voor 
het huren van een verhuisbus of 
aanhangwagen is men bij Rent a 
Box aan het juiste adres. In com-
binatie met opslag is het gebruik 
van een verhuisbus of aanhang-
wagen tweemaal gratis. 
Voor meer informatie kan er ge-
beld worden met Rent a Box Be-
verwijk 0251-222352 of gra-
tis 0800-0233 156, maar ieder-
een is welkom om de vestiging 
te bezoeken van maandag tot en 
met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur 
of zaterdag van 9.00 tot 13.00. 
Overdag geen tijd? Maak een af-
spraak om ’s avonds langs te ko-
men. Meer informatie staat op 
de website: www.rentaboxop-
slag.nl.

Het loopt storm bij Anne-Moon 
Castricum - Het loopt storm bij 
Anne-Moon, de winkel voor ooit 
en nooit gedragen dameskle-
ding op de Van Egmondstraat 
9. Anneke Veldhuis en Moni-
que Metzelaar zijn heel blij dat 
ze dit voorjaar de stap hebben 
gemaakt om een winkel te be-
ginnen met mooie gedragen en 
met nieuwe kleding. Monique: 
“Het aanbod wisselt regelmatig 
en daarom komen veel vrouwen 
vaak even rondsnuffelen. Dat 
brengt veel gezellige drukte met 
zich mee.”
Ondertussen helpt Anneke een 
aantal klanten. De een gaat blij 
de deur uit met een sieraad die 
cadeau wordt gedaan, een an-
der komt wekelijks uit Heems-

kerk om te zien wat Anne-Moon 
nieuw in het rek heeft hangen en 
een toerist die op de camping 
verblijft koopt een vest voor de 
kille avonden, maar kan ook een 
zomerjurkje niet laten hangen.
“Omdat het aanbod kleding erg 
groot is, werd tijdelijk een kor-
te stop ingelast die nu niet meer 
geldt”, vervolgt Monique. 

“Voortaan kan iedereen eens per 
week tien kledingstukken aan-
leveren, zodat we verzekerd zijn 
van een afwisselende collectie. 
Ons assortiment is geschikt voor 
jonge meiden, volwassen en de 
wat oudere vrouwen en is ver-
krijgbaar in de maten 36 tot en 
met 56. We verkopen tweede-

hands laarzen, schoenen en slip-
pers en er is een prachtige col-
lectie sieraden. Riemen, sjaal-
tjes en tassen maken het aan-
bod compleet.”
Anne-Moon bepaalt wat de win-
kel haalt en tegen welke ver-
koopprijs. De verkoopprijs wordt 
op basis van 50/50 verdeeld. Al-
les wat na zeven weken niet ver-
kocht is, kan tot twee weken 
daarna worden opgehaald. De 
rest gaat naar een goed doel. 
De openingstijden van de win-
kel zijn van woensdag tot en 
met zaterdag van 10.00 tot 17.00 
uur. Wie meer wil weten kijkt op 
www.anne-moon.net, belt naar 
0251-670184 of mailt: info@an-
ne-moon.net.

Tijdelijke locatie op Gasstraat
Elegante veiligheidsschoen 
bij Shoes van den Broek
Castricum - Sinds twee maan-
den is Shoes van den Broek te 
vinden in een tijdelijk pand aan 
de Gasstraat 17 tegenover Mu-
timate. De presentatie van de 
schoenen is hetzelfde als in 
de winkel waar Shoes van den 
Broek eerder te vinden was aan 
de Beverwijkerstraatweg. 
Volgens Evelien, die het stokje 
heeft overgenomen van Jan en 
Ria van den Broek, werkt dat erg 
prettig en geeft het de klanten 
een vertrouwd gevoel. “Als van-
ouds weet iedereen die de win-
kel binnenkomt direct zijn weg 
te vinden.” Bovendien zijn Jan en 
Ria regelmatig aanwezig, omdat 
zij zich nog nauw betrokken voe-
len bij de winkel.
Mede dankzij de grote parkeer-
ruimte voor de deur komen veel 
mensen even rondneuzen. Niet 
alleen uit nieuwsgierigheid, 
maar ook doelgericht om te kie-
zen uit de mooie collectie da-
mes- en herenschoenen, wan-
delschoenen, veiligheidsschoe-
nen, klompen, rubber laarzen, 
zomerse slippers, tuinklompjes 
en ruitersportartikelen. “Alles is 
meeverhuisd naar deze nieuwe 
locatie”, aldus Evelien. 
“Aan het assortiment veiligheids-
schoenen is recent de zoge-
naamde Office Line toegevoegd. 
Dit is een S3 veiligheidsschoen 
met de gevoelswaarde van een 

mooie modeschoen met een Ita-
liaanse uitstraling. Licht, soepel 
en elegant door onder andere de 
hoogwaardige kwaliteit van het 
hoogglans bovenleder.” 
Deze schoenen zijn ideaal voor 
iedereen die regelmatig wis-
selt tussen kantoor en produc-
tieruimtes of bouwlocaties en er 
toch representatief uit wil zien. 
Tegelijk profiteert men dan van 
een maximale voetbescherming. 
Een echte aanrader dus!
Shoes van den Broek is tele-
fonisch bereikbaar op 0251-
650190 en op maandag geslo-
ten.

Castricum - De bibliotheken in 
Akersloot en Limmen hebben 
ongewijzigde openingstijden tij-
dens de zomervakantie. Voor de 
locatie Castricum gelden wel af-
wijkende openingsdagen. Die is 
op zaterdag 6, 13, 20 en 27 au-
gustus gesloten. De materialen 
kunnen in de zomerperiode zes 
weken worden geleend. Alleen 
de Sprinters vormen hierop een 
uitzondering, die mogen voor 
een week worden geleend.
 

Openingstijden 
van bibliotheek  

Castricum - De afgelopen we-
ken controleerde de politie extra 
op gestolen fietsen, onder ande-
re in Castricum. Om iets aan het 
probleem te kunnen doen, con-
troleert de politie bij zogenaam-
de ‘hotspots’: plaatsen waar veel 
diefstallen voorkomen, zoals het 
station, het winkelcentrum, in 
het uitgaansgebied en bij scho-
len. Bij deze controles werd ge-
bruik gemaakt van de DPC Rea-
ders, waarmee direct een fiets 
kan worden gecontroleerd of 
deze als gestolen staat gesig-
naleerd. Mensen die op een ge-
stolen fiets reden werden daarbij 
aangehouden. In totaal werden 
dertien verdachten aangehou-
den. De meeste verdachten wa-
ren minderjarig. Vaak bleken de 
ouders de gestolen fiets te heb-
ben gekocht. Zij werden als ver-
dachte verhoord. Op www.stop-
heling.nl is te zien of een fiets als 
gestolen geregistreerd staat.

Gestolen fietsen
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Succesvol project met 
Wajongeren in de natuur
Regio - Landschap Noord-Hol-
land is vorig jaar gestart met 
een werk-leertraject in de na-
tuur voor jongeren met een ar-
beidshandicap. De resultaten 
bleven niet uit. Àlle kandidaten 
slaagden voor het diploma en 
meer dan 80% had direct uitzicht 
op vervolgwerk. Een ongekend 
hoog percentage in re-integra-
tietrajecten. De Wajongeren zijn 
beter toegerust om te werken 
in de maatschappij en een zelf-
standig bestaan op te bouwen.
De Wajongeren hebben in een 
jaar een leer-werktraject ge-
volgd bij Landschap Noord-Hol-
land. Het leer-werktraject was 
een samenwerking tussen het 
Landschap, De Werkmeester en 
het Clusiuscollege. Het Land-
schap heeft de Wajongeren in 
dienst genomen in een jaarcon-
tract. In dat jaar zijn de mede-
werkers opgeleid als assistent 
medewerker Groenvoorziening 
van het Clusiuscollege. Om hun 

kansen op de arbeidsmarkt te 
vergroten is deskundigheidsbe-
vordering in de groene vakken 
een belangrijk aspect. Naast de 
inhoudelijke vaardigheden is er 
in het traject ook veel aandacht 
besteed aan werknemersvaar-
digheden. Dit was mogelijk door 
de jobcoachvoorziening binnen 
de Wajong wet- en regelgeving.
Van de twaalf hebben er tien een 
reguliere baan in een vervolgtra-
ject of bij een andere werkge-
ver en een is geplaatst bij Pan-
tar Amsterdam Groen. Op 14 ju-
li vindt de diploma-uitreiking 
plaats. 
Inmiddels is een nieuwe ploeg 
opgestart. Deze ploeg zal in sep-
tember starten met de prak-
tijkopleiding. Er zijn nog enke-
le werkplekken voor Wajonge-
ren beschikbaar. Geïnteresseer-
den kunnen contact opnemen 
met Marijke Graftdijk, jobcoach 
Landschap Noord-Holland 06-
47496913.

Sonja Robben van De Werkmeester en Jan Kuiper van Landschap 
Noord-Holland met de ploeg Wa-jongeren één jaar geleden bij de start 
van het project.

Nieuwbouw Provincialeweg en de 
Hollandse Melksuiker in Uitgeest
Uitgeest - Wie nu Uitgeest bin-
nen rijdt, ziet veel zand en een 
kale vlakte waar eens de Hol-
landse Melksuikerfabriek stond. 
Deze fabriek is eind vorig jaar 
gesloopt. Vroeger werd het ter-
rein van de Melksuiker afge-
scheiden van het dorp door een 
weg, maar dat gaat verande-
ren. De zandstook laat nu al zien 
waar de nieuwe weg, verder van 
het dorp af, komt te liggen. 

Op het terrein van de voormalige 
Melksuiker en de huidige Pro-
vincialeweg zal de nieuwe wijk 
HMS verrijzen. Vanwege de om-
legging van de weg dus straks 
aangesloten bij het huidige ou-
de dorp Uitgeest. 

Het bestemmingsplan voor de 
nieuwe wijk is al onherroepe-
lijk en ook de bouwvergunning 
is verstrekt. Nog dit najaar zal er 
worden gestart met de bouw van 
de gevarieerde woningen die 
rondom een fraai groen hof wor-
den gesitueerd.

Woningen en appartementen
De woningen variëren in woon-
oppervlaktes van circa 110 tot 
150 m2 en kennen een grote va-
riatie in een speelse architectuur 
met een knipoog naar de jaren 
dertig. Alle woningen hebben 
een kleine voortuin en een ach-
tertuin, waarvan de meeste op 
het zonnige  zuiden. De wonin-
gen zijn royaal van opzet, inclu-
sief een grote zolder op de twee-
de verdieping en diverse opties 
zoals bijvoorbeeld een uitbouw, 
openslaande deuren naar de 
tuin en dakkapel(len). 
Het appartementencomplex  De 
Korenmolen biedt elk wat wils. 
Het is kleinschalig van opzet 
en bevat slechts vier woningen 
per bouwlaag. Onder het ge-
bouw ligt de parkeergarage en 
de (fietsen)berging. Deze par-
keerplaats behoeft niet nog eens 
extra gekocht te worden. De ap-
partementen hebben diverse in-
delingen en afmetingen en een 
woonoppervlakte variërend van 
circa 90 m2 tot circa 130 m2. Alle 

appartementen beschikken over 
een goed gesitueerd ruim balkon 
met veel privacy. 

0% overdrachtsbelasting
De woningen worden vrij op 
naam verkocht. Dit wil zeggen 
dat de koopsom inclusief BTW is. 
Men hoeft geen overdrachtsbe-
lasting te betalen omdat de ko-
per de eerste eigenaar is van een 
woning.  

Verkoopgarantie
Extra aantrekkelijk bij dit pro-
ject is de unieke verkoopgaran-
tie en gunstige aankooprege-
lingen. Thunnissen, ontwikke-
laar en bouwer van het project, 
biedt kopers niet alleen een ver-
koopgarantie voor de verkoop 
van hun bestaande woning (zie 
www.hmsuitgeest.nl), maar ook 
een uitgestelde betalingsmoge-
lijkheid wat de maandlasten flink 
beperkt. Kortom: het nieuwe 
HMS Uitgeest wordt een fraaie 
plek om te wonen in het oer-Hol-
landse landschap van Uitgeest. 

Artist impression van nieuwbouwplan HMS Uitgeest in kenmerkend Hollandse stijl.

Afsluiting van inschrijfperiode glasvezel

Neemt 30% van Bakkum 
en Castricum glasvezel?
Castricum - De laatste inschrijf-
dag voor glasvezel vindt plaats 
op 16 juli op het Bakkersplein-
tje in Castricum. De drie ser-
vice providers Kick XL, KPN en 
XMS organiseren gezamenlijk 
deze inschrijfdag om de voor-
delen van glas uit te leggen. De 
inschrijfdag start om 10.00 uur 
en duurt tot 16.00 uur. Wordt de 
30% gehaald? Het is noodzake-
lijk dat 30% van de huishoudens 
een abonnement afneemt om de 
bouw van het netwerk te kunnen 
financieren. Alleen middels een 
abonnement kunnen inwoners 
meehelpen het netwerk mogelijk 

te maken. 17 juli is de sluitda-
tum voor het peilen van de inte-
resse voor een glasvezelnetwerk 
in deze plaatsen. Daarna wordt 
het aantal afgesloten abonne-
menten geteld. Sluit minimaal 
30% van de huishoudens in Cas-
tricum en Bakkum een abonne-
ment af bij één van de service 
providers, dan start Glashart met 
de aanleg van het glasvezelnet-
werk.
 
Waarom glasvezel?
De meest bekende eigenschap 
van glasvezel is ongetwijfeld de 
hoge snelheid die behaald wordt 

bij internetverbindingen. Met al-
le voordelen van dien bij surfen, 
online gamen en tv kijken, mai-
len en zware bestanden als fo-
to’s en films down- en uploa-
den. Maar glasvezel is veel meer 
dan alleen snel internet. Denk 
bijvoorbeeld ook aan mogelijk-
heden als haarscherpe HD-tv 
en interactieve televisie of zeer 
voordelig kunnen bellen. Ook 
komen diensten als zorg op af-
stand, thuiswerken of interactie-
ve cursussen met glasvezel bin-
nen handbereik. Meer informatie 
is te vinden via www.glashart.nl/
castricum

Vonder, rock ‘n roll, 
disco en nieuw talent
Castricum - Donderdag is er 
een open Micnight in De Bakke-
rij, zaterdag rock ‘n disco en zon-
dag een Songwriters Sunday. 
Iedere donderdag wordt het po-
dium van De Bakkerij ter be-
schikking gesteld aan ieder-
een die zijn of haar kunsten 
aan een publiek wilt vertonen. 
Van zelfgemaakte house tot sin-
ger-songwriter, van hip-hop tot 
stand-up comedy, van poëzie 
tot een blazerskwartet. Aanvang 
vanaf 20.00 uur, entree is gratis.
Zaterdag swingende jive en 
groovy klanken van de jaren 
van rock ‘n roll en disco hun tij-
den herbeleven met verschillen-
de dj’s. Aanvang 21.00 uur, gra-
tis entree. Tijdens de Songwri-

ters Sunday zondag treedt  Friso 
Vonder op.  Vonder treedt solo 
op of laat zich begeleiden door 
een aantal vaste muziekvrien-
den. Kenmerkend voor zijn mu-
ziek is de eenvoud en perfor-
mance. Integere songs, soms 
dromerig dan weer luchtig. Aan-
vang 21.00 uur, gratis  entree. De 
Bakkerij is te vinden aan Dorps-
straat 30 te Castricum.  

Castricum - Oud-burgemees-
ter Cees Waal is overleden. Waal 
was van april 1998 tot eind 2001 
waarnemend burgemeester van 

Waal overleden Castricum, tijdens het fusietra-
ject van Castricum, Akersloot en 
Limmen. In 2008 is hij benoemd 
tot Officier in de Orde van Oran-
je-Nassau. Cees Waal is 67 jaar 
oud geworden.
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Afzwemmers in juni
Castricum - Elke woensdag-
middag – buiten de schoolva-
kanties om – wordt er tussen 
16.00 en 17.00 uur voor een di-
ploma afgezwommen in zwem-
bad ‘De Witte Brug’ te Castricum. 
Deze maand kan men 81 kandi-
daten feliciteren met het behalen 
van hun diploma!
Op de eerste woensdagmiddag 
van de maand juni hebben 31 
kandidaten voor hun B-zwemdi-
ploma afgezwommen. Frank Aar-
denburg, Kyra Agasi, Jim Baltus, 
Jesse Beentjes, Joey Blanken-
steijn, Ilse Bloedjes, Floor Broer-
tjes, Demi Bult, Aranka Cairo, 
Anna van Egmond, Wesley Hol-
lenberg, Willem Jaspers, Floor 
Kaandorp, Norah Kelders, Job 
van Kessel, Lieve Koet, Maud 
Koppes, Tatum Kops, Nienke 
Kos, Wendy Limburg-Zwaneveld, 
Tim Lind, Chafiero Podiwong-
so, Mike Schouten, Lynn Schutz, 
Birte Tolsma, Lino Valkering, Bas 
van Vliet, Jelle Vogelvang, Dun-
ya Zedak en Lukas van Zegge-
ren hebben laten zien hoe goed 
en ver zij kunnen zwemmen en 
hoe goed zij zich kunnen redden 
in een vol zwembad .
Woensdag 8 juni heeft Jasper 
Boot als enige kandidaat met 
goed resultaat de eisen voor 
het C-diploma afgelegd. Hij had 
heerlijk een heel zwembad voor 
zich alleen en alle aandacht van 
zijn fans. Een week later - op 
15 juni - hebben 11 jongens en 
meisjes hun goede zwemvaar-
digheid laten zien in de drie ver-
schillende Zwemvaardigheidsdi-
ploma’s. Voor Zwemvaardigheid 
1 hebben Robin Boots, Jasper 
Grandiek, Sanne Könst, Lara Mi-

chels, Tess de Vries en Luna van 
Wonderen afgezwommen. Ce-
cil Bas heeft hogere eisen voor 
Zwemvaardigheid 2 aan zijn 
fans laten zien en Selma Heijdra, 
Tristan Heijdra, Robin Heydeman 
en Julie Post hebben de moei-
lijkste onderdelen van zwem-
vaardigheid, zoals bijvoorbeeld 
de vlinderslag, laten zien en aan 
alle eisen voor Zwemvaardigheid 
3 voldaan. 
Op woensdag de 23e juni werd 
er door 23 kandidaten afge-
zwommen voor A. Mae van 
Aalsum, Gabriëla van Baar, Isa-
belle Breetveld, Ryanne de Bruin, 
Kai Deumers, Didier van Diepen, 
Britt Duinmeijer, Dawa Garpa, 
Joris Howeler, Korijn Jagersma, 
Emma van Kampen, Casper Ki-
vit, Mex van der Kleij, Julia Lode-
weegs, Rens Louwe, Mike Meer-
man, Milan Meester, Lucas van 
Oosterom, Ranjana Raghosing, 
Kris Res, Sven van Schagen, Cas 
van der Velden en Gijs Zewald 
zwommen goed voor hun eerste 
echte zwemdiploma.
De woensdag daarop, 29 juni, 
hebben 15 kandidaten alle ei-
sen voor het B-diploma afge-
legd. Deze eisen zijn zwaarder 
en de afstand die afgelegd moet 
worden is groter dan voor het A-
dilpoma en de kandidaten die 
dat vandaag hebben laten zien, 
dat ze dat kunnen, zijn: Mae van 
Aalsum, Anjali van den Berg, 
Mart Brakkee, Nikki Dekkere, 
Greg Geelings, Jur Hollenberg, 
Ida Huiberts, Luuk Juwett, Rick 
Kaandorp, Sabrina Landman, Liv 
Pepping, Rijk Prevo, Anouk Snel, 
Auke Klaas Veenbaas en Maud 
de Zeeuw.

GertTon bestaat 35 jaar, een 
heel jaar feest voor klant

Limmen - Begin jaren zeven-
tig begonnen twee jongens uit 
de Bollenstreek voor zichzelf als 
freelance stoffeerders. Ze had-
den een goed gevulde orderpor-
tefeuille en wisten al snel een 
enthousiast team om zich heen 
te verzamelen. In 1976 zagen ze 
hun kans schoon om hun droom 
te verwezenlijken: zij openden 
de deuren van tapijtspeciaalzaak 
GerTon aan de Rijksweg 127 in 
Limmen. Dit jaar viert de onder-
neming haar 35-jarig bestaan. 
De twee broers – Ger (69) en 
Ton (62), begonnen als freelan-
cers onder de naam ‘De Scha-
kel’ met bijna niks. “We reden 
in een kleine Renault, de tapijt-
rollen gingen op het dak”, ver-
telt Ton, die inmiddels de zaak 
runt met zijn echtgenote Janny 
en in de Egmonden woont. Ger 
ging ruim tien jaar geleden al 

in de vut. “We waren echt vrije 
jongens en maakten van alles 
mee. Het was een geweldige tijd; 
hard werken, maar ook ontzet-
tend veel lol.” In 1976 ging een 
nieuwe fase in hun ondernemer-
schap in. Zij namen De Tijdgeest 
over, een tapijtspeciaalzaak aan 
de Rijksweg in Limmen. De win-
kel was toen nog gevestigd in 
de voormalige bollenschuur van 
Hommes. De naam was snel be-
dacht: een samenvoeging van de 
voornamen van de ondernemers 
leidde tot GerTon. “Op de eerste 
verdieping was reclamebureau 
Hans Schaeffer gevestigd. We 
werkten veel met elkaar samen.”  

Bruin en oranje 
In die tijd zag de winkel er heel 
anders uit. “We verkochten ta-
pijt nog van de rol op vier me-
ter breed. Karpetten waren net 

in opkomst en van laminaat had 
nog niemand gehoord. Gordij-
nen maakten altijd al deel uit van 
ons assortiment, net als jaloe-
zieën en zonwering.“ In de jaren 
zeventig waren het de kleuren 
bruin en oranje die overheersten, 
later voerden zwart, wit en grijs 
de boventoon. Al snel bouwden 
de broers een groot klantenbe-
stand op. “We hebben heel wat 
meters weggelegd in Limmen, 
Heiloo, Castricum, de Egmon-
den, Uitgeest en Akersloot. Zo 
zijn we groot geworden in waar 
we goed in zijn: een kwaliteits-
product leveren tegen een rede-
lijke prijs en met een goede ser-
vice. GerTon is door marmoleum-
producent Forbo Krommenie on-
derscheiden met het certificaat 
voor marmoleumspecialist. 

Visitekaartje 
Zo’n vijftien jaar geleden kreeg 
GerTon een mooi, nieuw pand, 
op dezelfde locatie aan de Rijks-
weg. “Daar heeft onze uitstraling 
wel een impuls van gekregen.” 
Op de eerste verdieping is bed-
denspeciaalzaak JohWin geves-
tigd. “John is een oud-medewer-
ker van ons, hij stond in de zaak 
als verkoper terwijl Ger en ik 
met de stoffeerders op klus wa-
ren. We zijn dus al heel wat jaren 
aan elkaar verbonden.” Behal-
ve de verkoper had GerTon stee-
vast een aantal stoffeerders in 
dienst. “Die jongens zijn ons visi-
tekaartje, zij moeten waarmaken 
wat wij in de winkel verkopen.” 
Mart en Dave vormen het huidi-
ge ‘dreamteam’ van GerTon. En 
soms zit Ton ook nog wel eens 
zelf langs de weg. “Zo hou je wel 
zicht op wat die jongens op kar-
wei zoal tegen komen.”  

Jubileum 
Janny en Ton zijn trots op hun 
35-jarige onderneming. “Natuur-
lijk willen we dit jubileum niet 
zomaar voorbij laten gaan. Voor 
elke klant die in 2011 onze win-
kel bezoekt staat er een fles rode 
of witte wijn klaar. En de kinde-
ren mogen even grabbelen in de 
grabbelton. Deze actie loopt tot 
31 december van dit jaar.” Jan-
ny en Ton hopen zeker nog een 
aantal jaren met plezier bij het 
bedrijf betrokken te blijven. Met 
een lach: “Andere hobby’s heb-
ben we niet!”   

CKenG roept op tot zorg-
vuldigheid Geesterhage
Ruim zeven jaar geleden werd het plan opgevat om in Nieuw Geester-
hage een cultuurhuis in te richten. De gedachte was om diverse orga-
nisaties op het gebied van cultuur, sport en gezondheidszorg samen 
onder een dak te brengen. De daartoe opgerichte stichting sloot een 
overeenkomst met projectontwikkelaar Biesterbos en met woningcor-
poratie Kennemer Wonen erbij zou uit de opbrengst van de te verkopen 
woningen al dat moois betaald worden.
De realiteit heeft de ambities ingehaald. Door de kredietcrises bleken de 
woningen niet zo makkelijk te verkopen en ook de huurkosten voor de 
instellingen, die gebruik zouden gaan maken van Nieuw Geesterhage, 
bleken toch wat hoog te worden. Zeker voor instellingen die het moeten 
doen met verminderde  gemeentesubsidie geen aanlokkelijk vooruit-
zicht. Bovendien waren de initiatiefnemers en vorige colleges vergeten 
de omwonenden in hun plannen te betrekken. Juist zij werden gecon-
fronteerd met de massaliteit die nodig was om de ambities financieel 
haalbaar te maken.
Inmiddels is de samenwerking tussen gemeente, de projectontwikkelaar 
en de woningcorporatie beëindigd. Het sprookje is voorlopig voorbij. Het 
is tijd om eens goed te op een rij te zetten of Castricum wel echt be-
hoefte heeft aan een dergelijk groot Nieuw Geesterhage project. Want 
wie wil dat en wie gaat dat dan betalen? CKenG roept alle betrokkenen 
op de verschillende alternatieven te heroverwegen en bovenal de om-
wonenden vanaf het eerste (nieuwe) begin in hun plannen te betrekken.

Vreemde gast 
in achtertuin
Limmen - Afgelopen week had 
de familie Korving op de Dussel-
dorperweg in Limmen overdag 
een wel heel bijzondere gast in de 
achtertuin. 
Het was volgens de familie een 
sperwer, die een musje als prooi 
had. 
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Openingstijden
Gemeentehuis 
Maandag t/m donderdag van 8.30 tot 
12.30 uur en van 13.30 tot 17.00 uur. 
Vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

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

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

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

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

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

OPENBARE BEKENDMAKINGEN
VERGADERING COMMIssIE BEzwAAR- EN 
BEROEPsChRIftEN

De Commissie Bezwaar- en Beroepschriften houdt 
een openbare vergadering op maandag 18 juli in de 
raadzaal van het gemeentehuis, Middelweg 28. De 
vergadering begint om 19.30 uur en op de agenda 
staat onder meer de behandeling van:

- Zienswijzen met betrekking tot de (concept)omge-
vingsvergunning voor de realisatie van een woning 
tussen de percelen Assum 22 en 23.

VERGADERING wElstANDsCOMMIssIE
 
De Welstandscommissie behandelt op maandag 18 
juli de bouwplannen van de gemeente Uitgeest. De 
agenda van de te behandelen bouwplannen ligt van-
af donderdag 14 juli ter inzage bij de balie van de 
afdeling Publiekszaken. Voor inzage in de te behan-
delen bouwplannen, het bijwonen van de vergade-
ring en overige informatie over welstandszaken kunt 
u contact opnemen met de afdeling Publiekszaken, 
mevrouw K. Dekker, tel. 0251 - 36 11 69.

ONtVANGEN AANVRAGEN OMGEVINGs-
VERGuNNING

Ontvangstdatum
08-07-2011   OV 2011-094   Waldijk 2  
  Plaatsen reclame aan gevel  
08-07-2011   OV 2011-096 Kruiskamplaan 83  
  Aanleggen vlonder
08-07-2011   OV 2011-097 Kleis 20  
  Slopen bestaande uitbouw
09-07-2011   OV 2011-098 Assum 22-23
  Vergroten kelder    

11-07-2011   OV 2011-099 Nabij Langebuurt 72 
  Plaatsen afvalcontainer  

Deze kennisgeving houdt niet in dat de vergunnin-
gen ook worden verleend.

AfGEGEVEN OMGEVINGsVERGuNNING  

Verzenddatum
13-07-2011 Benningskamplaan 47  
  Plaatsen dakkapel 

Inlichtingen over de mogelijkheden tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen afgegeven vergunnin-
gen zijn verkrijgbaar bij de afdeling Publiekszaken. 
Een bezwaarschrift dient binnen zes weken met in-
gang van de dag na bekendmaking van het besluit te 
worden ingediend en gericht te worden aan Burge-
meester en wethouders. 

VERDAGING OMGEVINGsVERGuNNING
Burgemeester en wethouders van de gemeente Uit-
geest maken bekend dat zij in het kader van artikel 
3.9 lid 2 van de Wet algemene bepalingen omge-
vingsrecht, hebben besloten voor de volgende aan-
vraag om omgevingsvergunning de beslistermijn te 
verlengen met een termijn van maximaal zes weken:

Ontvangstdatum
17-05-2011 OV 2011-062 Kruiskamplaan 28 
  Aanleggen in- en uitrit 

Inlichtingen over de mogelijkheid tot het indienen 
van een bezwaarschrift tegen dit besluit zijn ver-
krijgbaar bij de afdeling Ruimte. Een bezwaarschrift 
gericht aan Burgemeester en wethouders dient bin-
nen zes weken na de dag van bekendmaking van het 
besluit te worden ingediend.

Gemeentelijke samenwerking met Velsen

Wethouder Arnold Selij toonde zich 
bij de ondertekening zeer positief 
over de samenwerking met Vel-
sen: ‘Als IJmond-gemeenten wer-
ken wij al heel goed samen in de 
milieudienst, de Meergroep en op 
het gebied van de Centrale Inkoop. 
Uitgeest heeft in Velsen ook al een 
sterke partner op het gebied van 
belastingen. Op dit nieuwe terrein 
van samenwerking – waarvoor ove-
rigens ook andere gemeenten veel 
belangstelling hebben – bereiken 
we dat we minder kwetsbaar zijn 
en tegelijk onze inwoners een uit-
stekende dienstverlening kunnen 

bieden. Uitgeest heeft er bovendien 
direct financieel voordeel bij: uitbe-
steden is voordeliger dan het zelf 
doen.’
Geo-informatie is alle informatie 
die gaat over ‘een plek op aarde’, 
inclusief de gebouwen, wegen, wa-
ter en andere kenmerken. De sa-
menwerking op ICT-gebied betreft 
systeembeheer, werkplekbeheer, 
netwerkbeheer en technisch appli-
catiebeheer. De belangrijkste voor-
delen zijn: 

• Krachtenbundeling: de slagkracht 
van de organisatie van Velsen 

wordt groter en de dienstverlening 
voor inwoners en bedrijven van 
Velsen en Uitgeest wordt beter.

• Hogere efficiëntie: Uitgeest heeft 
een direct financieel voordeel. Op 
termijn kan Velsen wellicht kosten 
besparen bij de aanschaf van hard- 
en software en op het gebied van 
gegevens- en applicatiebeheer. 
Voorlopig is het uitgangspunt dat 
de samenwerking voor Velsen 
budgetneutraal verloopt. De wer-
kelijke kosten worden bij Uitgeest 
in rekening gebracht.

• Snellere innovaties. Een (iets) gro-
tere afdeling en een groter werkge-
bied bieden meer mogelijkheden 
om te investeren in de kwaliteiten 
van mensen en innovatie van pro-
cessen. Dit komt ten goede aan de 
kwaliteit van de dienstverlening 
aan inwoners en bedrijven van 
Velsen en Uitgeest.

Burgerlijke stand
GeBOOrte

Anne Floor Stet, 
dochter van J.F. Stet en W. de Vries

Voorkom zwerfvuil 

voordat het probleem te groot wordt!

De uitgeester wethouder selij en burgemeester weerwind van  
Velsen hebben donderdag 7 juli twee dienstverleningsovereen-
komsten ondertekend. Velsen gaat voor uitgeest – tegen betaling –  
een aantal taken uitvoeren en diensten leveren op het gebied  
van informatie- en communicatietechnologie (ICt) en van GEO-
informatie.
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Allemaal op de teentjes...
Castricum - Op zondag 3 ju-
li hebben alle leerlingen van bal-
letstudio Jacqueline Burger een 
wervelende show in sporthal De 
Bloemen gegeven. Er was een 
goede afwisseling tussen jazz en 
klassiek en ook de leeftijden van 
de leerlingen werden goed afge-
wisseld. Het publiek was razend 
enthousiast.

Bij balletstudio Jacqueline  
Burger worden alle leerlingen 
volgens niveau ingedeeld en  
krijgen veel individuele aan-
dacht. Voor gemotiveerde late 
starters tussen twaalf en acht-
tien jaar is er een stoomcursus 
om snel kracht op te bouwen 
met klassiek ballet. 
De eerste week van het nieu-

Start van BSO Hogeweg 
op de Pax Christischool
Limmen - Forte Kinderopvang 
start met ingang van 5 septem-
ber een buitenschoolse opvang 
op de Pax Christischool te Lim-
men: BSO Hogeweg.
In de Pax Christischool komt een 
ruimte beschikbaar die door For-
te Kinderopvang op een speelse 
manier ingericht wordt voor de 
opvang van kinderen na school-
tijd. 
Verder wordt bij BSO Hogeweg 
een afwisselend aanbod van ac-
tiviteiten geboden. Het voor-
deel van opvang op de school 
zelf is dat de kinderen in de ver-

trouwde omgeving van de eigen 
school kunnen blijven.
Kinderen kunnen in eerste in-
stantie op dinsdag- en donder-
dagmiddag bij BSO Hogeweg te-
recht. De opvang op maandag- 
en vrijdagmiddag blijft plaats-
vinden op de huidige locatie van 
BSO Het Avontuur bij de Sint 
Maartenschool. Bij voldoende 
aanmeldingen wordt de opvang 
op de Pax Christischool ook op 
deze dagen geopend.
Kijk voor meer informatie op 
www.fortebv.nl of bel 0251-
658058.

Strand kan nog helemaal 
niet worden ontwikkeld
In tegenstelling tot wat hier en daar in de plaatselijke pers wordt be-
weerd, kan het strand in Castricum, na het recent accepteren van de 
Kadernota Strandgebied door de gemeenteraad, nog helemaal niet wor-
den ontwikkeld. Het accepteren van deze nota is weliswaar een steun 
in de rug van de betrokken ondernemers, maar de race is nog helemaal 
niet gelopen. Daarvoor is eigenlijk alleen het startsein gegeven. En zo-
als het heet, de Tour is nog lang. Er liggen een aantal etappeplaatsen 
vóór ons. De eerste is al binnenkort, als de zienswijzen op een vorig 
bestemmingsplan, de jaarrond-exploïtatie en het legaal overnachten in 
de strandhuisjes, binnen moeten zijn. Daarna volgen er nog een aantal 
ronden met nieuwe bestemmingsplannen en inspraak. U kunt er op re-
kenen dat het platform Ons Castricum daarin van zich zal laten horen. 
Voor wie de discussies de afgelopen tijd gemist heeft: het platform is 
tegen verdere commerciële uitbating van de strandomgeving, vóór het 
terugdringen waar het al veel te ver is doorgeschoten, en vóór het be-
houd van een familievriendelijk strand in een natuurlijke omgeving. De 
bovengenoemde voorgenomen ontwikkelingen staan hier haaks op. De 
ondernemers dienen zich te onthouden van elke concrete bouwactivi-
teit zolang er geen nieuw bestemmingsplan is. Wij zullen dat uiteraard 
kritisch volgen. Net zoals wij het gedrag aankaarten van iedereen die 
structureel de huidige bestemmingsplannen en gedragsregels met voe-
ten treedt. Het vroegste moment waarop met daadwerkelijk ontwikkelen 
begonnen zou kunnen worden, ligt op minstens een jaar vanaf nu. En, als 
het aan ons ligt, gebeurt dat in deze vorm nooit. We roepen iedereen op 
steun te betuigen op www.onsstrand.info want die steun kan binnenkort 
hard nodig zijn. Als de gemeente niet naar u als individu wil luisteren, 
doet ze dat hopelijk wel naar ons als groep. 
Platform Ons Strand, Adrie Lute, Bakkum

we seizoen, dat begint vanaf  
3 september, is het open les-
week en kunnen nieuwe leerlin-
gen langskomen voor een proef-
les. 

Voor meer informatie: tel. 023- 
5361009 in de ochtenduren of 
bsjburg@zonnet.nl. Zie ook www.
balletstudiojacquelineburger.

Nieuwe speelpleinen Montessori
Castricum - Een klimmuur, 
schommels, wilgentenen hut-
ten en een klimrek; op vrijdag 
8 juli zijn tijdens het jaarlijkse 
eindfeest de nieuwe kleurrijke 
schoolpleinen van de Montesso-
rischool officieel in gebruik ge-
nomen door directeur Armand 
van den Eeckhout die op acroba-
tische wijze vanaf de schommels 
het startschot gaf voor weer vele 
jaren speelplezier.
Van den Eeckhout: “Veiligheid 
staat voorop, maar speelplezier 
is natuurlijk net zo belangrijk. 
En wie kunnen dat beter aange-
ven dan de kinderen zelf? Om-
dat de leerlingen betrokken zijn 

in de plannen, zijn de schoolplei-
nen helemaal ‘kidsproof’.” 
De herinrichting van de speel-
pleinen met de speeltoestellen 
van de firma ‘Goed Speelpro-
jecten’ kon gerealiseerd worden 
dankzij de ouderbijdrage van 
ruim 13.000 euro. 
Dit enorme bedrag is in het jubi-
leumjaar 2010, toen de Montes-
sorischool 35 jaar bestond, bij el-
kaar gebracht dankzij een veiling 
en vele donaties, waaronder een 
donatie van de gemeente. Door 
de hulp van vele ouders met 
stoeptegels uitgraven, puin rui-
men, et cetera, konden de kos-
ten worden beperkt.

Heemskerk - Rijkswaterstaat 
is begonnen met zandsupple-
tie voor de kust van Heems-
kerk. Tussen strandpaal 45,75 en 
strandpaal 50,25 wordt ongeveer 
1.600.000 m3 zand aangebracht. 
De werkzaamheden duren tot 
eind oktober. 
Strandbezoekers merken er wei-
nig van omdat het werk plaats-
vindt in zee op enkele honder-
den meters afstand van de kust-
lijn. Rijkswaterstaat gebruikt bij 
de vooroeversuppletie Heems-
kerk zand uit de IJgeul ter hoog-
te van IJmuiden. Door gebruik te 
maken van dit zand blijft de vaar-

geul daar op diepte en hoeft de 
sleephopperzuiger niet naar een 
vergelegen zandwinlocatie in de 
Noordzee te varen. Deze werk-
wijze reduceert kosten. De voor-
oeversuppletie maakt onderdeel 
uit van het landelijke suppletie-
programma 2011 waarin Rijks-
waterstaat in 2011 en 2012 circa 
8,5 miljoen m3 zand aanbrengt 
langs de Nederlandse Noord-
zeekust. 
Met het suppletieprogramma 
houdt Rijkswaterstaat de Noord-
zeekust op peil. Bij een vooroe-
versuppletie zuigt een sleep-
hopperzuiger – ook wel bagger-

Zandsuppletie zorgt voor ‘groei’ strand
Bij vloed staat het water soms tot onder het Strandpaviljoen De Vrijheit

schip genoemd - het zand uit 
een zandwingebied. Vlak voor de 
kust wordt het zand op de zee-
bodem gestort. Hierdoor ont-
staat een soort zandbank die de 
golven breekt, waarna het zand 
door de stroming van het water 
vervolgens richting de kust be-
weegt. De omstandigheden ter 
plaats bepalen de keuze voor 
een vooroever- of een strand-
suppletie. Daarbij is het uit-
gangspunt: waar het kan on-
der water, waar het moet op het 
strand, want over het algemeen 
zijn strandsuppleties duurder en 
geven ze meer overlast.
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Open plaatsen bij de 
Jeugdvakantiecocktail 
Castricum - Na de grote be-
langstelling voor de inschrijfa-
vond van de Jeugdvakantiecock-
tail van de Stichting Welzijn Cas-
tricum zijn er bij tal van activitei-
ten nog plaatsen open. Het pro-
gramma van maar liefst 55 ac-
tiviteiten, heeft bij zo’n 28 acti-
viteiten nog plekjes. Een greep 

uit het aanbod: in Castricum 
kan nog deelgenomen worden 
aan het reddings- en strand-
spel bij de Reddingsbrigade, aan 
jeugd en techniek, aan de tum-
blingbaan, het jeu de boulen, de 
handbalspelen, het spelcircuit 
(bij Vitesse), de speurtocht en 
pimp je kleding van Discovery. 

Ook bij het korfbalspel, het gan-
zenbordspel in de Witte Brug, de 
dansen bij DansStudio Fruns, de 
rommelkeuken van de biblio-
theek en het verteltheater is nog 
plaats.

In Akersloot kan nog deelgeno-
men worden aan het komische 
blaaspijpschieten en ballon-
schieten van ODIsports en aan 
de film ‘Mijn opa is een bankro-
ver’ voor grootouders en klein-
kinderen in het Kruispunt.
In Limmen biedt zwembad Dam-
pegheest tal van spannende ac-
tiviteiten zoals vlotten bouwen, 
adventureday en ludieke sport 
en spelen. Ook kan in deze kern 
de film ‘Mijn opa is een bankro-
ver’ voor grootouders en klein-
kinderen bekeken worden in 
Vredeburg. In de bibliotheek in 
Limmen kan deelgenomen wor-
den aan de rommelkeuken door 
kleuters. De activiteiten kosten 3 
euro en voor de film wordt 2 eu-
ro betaald.
Voor meer informatie over de ac-
tiviteiten en lege plaatsen kan de 
site van de Stichting Welzijn Cas-
tricum bekeken worden: www.
welzijncastricum.nl of tel. tussen 
13.30 en 15.00 uur 0251-656562.

Stichting Oud-Limmen
Videocamera dankzij ruime gift 
Rabobank Noord-Kennemerland

Limmen - Een wens van de 
Stichting Oud Limmen om in het 
bezit te komen van een eigen vi-
deocamera is maandag 30 mei 
in vervulling gegaan dankzij een 
ruime gift van het Coöperatie-

fonds Rabobank Noord-Kenne-
merland.

Het vastleggen van de geschie-
denis van Limmen werd en 
wordt door de leden gedaan met 

Secretaris Marian Snel en penningmeester José Valkering bij het in 
ontvangst nemen van de cheque met bijbehorende bloemen.

behulp van privé fotocamera’s 
en aangereikt materiaal. Voor 
bewegende beelden waren zij 
aangewezen op (zeer gewaar-
deerde) hulp van buitenaf en het 
privé archief van de heer Adri-
chem, lid van de foto- en film-
werkgroep van de SOL die hier-
voor ook zijn analoge videoca-
mera gebruikte. Nu ze in het be-
zit zijn van een eigen digitale ca-
mera kunnen ze adequaat rea-
geren op gebeurtenissen in het 
dorp, interviews doen met dorps-
genoten om zo een deel van de 
geschiedenis vast te leggen en 
reportages maken van activitei-
ten et cetera. 

Dit houdt absoluut niet in dat bij-
dragen van inwoners niet meer 
welkom zijn, het tegenoverge-
stelde is het geval. Wie bewe-
gende of stilstaande beelden uit 
het verleden van Limmen heeft, 
kan langskomen bij de Stichting 
Oud Limmen, waar men het ko-
pieert. 

Vermist:
Poelenburgplantsoen Heems-
kerk: lichtbruine kleine hond, 
reu, witte kraag en borst, wit aan 
de pootjes, hangoren, krulhaar, 
gechipt, circa 8 jaar, Hannes. Het 

is een angstig hondje, gauw in 
paniek. Hinkt met achterpoot.

Gevonden:
Wiekenlaan Uitgeest: hangoor-
konijn, grijs/wit, middelgroot 

(m). Omgeving Kijkuit Castricum: 
Cypers/witte ongecastreerde ka-
ter, hoog op de poten. Breede-
weg Castricum: cyperse kat met 
veel wit.

Goed tehuis gezocht:
Cypers schildpadpoesje, 4 jaar, 
honden en katten gewend, niet 
bij kleine kinderen, wil graag 
naar buiten.
Inl.: Ria Dol, tel. 0251- 658504.

Blosz breit een reu-
zensok voor de reus
Castricum – Van 25 juli tot en 
met 5 augustus verandert Anja 
Jonker van studio Artkid samen 
met enthousiaste vrijwilligers de 
Tuin van Kapitein Rommel in een 
leuke sprookjestuin voor kinde-

ren. Uiteraard zal hier ook de 
reus van Klein Duimpje te vinden 
zijn. Blosz, de creatieve woon-
winkel in Castricum, wilde ook 
een bijdrage leveren en breide 
een prachtige sok voor de reus.

Annette Hardebol van Blosz en de reuzensok samen met Klein Duim-
pje bij de laars van de reus.

Limmen - De monsterfietstocht 
naar het Afrikaanse land Burki-
na Faso vond ruim een half jaar 
geleden plaats. De organisatie 
heeft nu een fotoalbum gemaakt 
van de tocht. Aan fietsenwin-
kel Kroone-Liefting is het eer-
ste exemplaar overhandigd, één 
van de gulle sponsors. Het al-
bum geeft een goede indruk van 

Fotoalbum Fietsen voor Burkina 
wat er allemaal komt kijken bij 
zo’n monsterfietstocht, prachtige 
plaatjes van de natuur, de fiet-
sers zelf uiteraard en foto’s van 
het doel van de tocht: de onder-
wijsprojecten. 
In verschillende winkels in Lim-
men liggen bestelformulieren 
klaar om het fotoboek te bestel-
len.



Speelderij De Batavier

“En dan gaan we naar de speeltuin...”
Regio – Op de Bergerweg 100 in Alkmaar spat het ple-
zier eraf bij de kinderen in Speelderij De Batavier; een 
ouderwets gezellige speeltuin die ook nog eens veel 
extra’s biedt. Twee minipaardjes bijvoorbeeld, tram-
polines, een midgetgolfbaan, een peutertuin, een par-
cours met minicars en minimotors, een bootjesvijver en 
waterfi etsen en luchtkussens. Verder vermaken de kin-
deren zich met tafeltennis, een voetbalspel of lachspie-
gels. Op mooie dagen rijdt er een treintje en tegen ex-
tra betaling kan gebruik worden gemaakt van Nautic 
Jet, de kabelbaan, draaimolen en Luna Loop. Ouders 
genieten ondertussen op het zonnige terras of in het 
sfeervolle restaurant van een smakelijke consumptie. 

Bij De Batavier kunnen ook feestjes gevierd worden. In 

de maand juli krijgen moeders op maandag-, dinsdag- 
en op donderdagmorgen gratis entree op vertoon van 
de bon die te vinden is op www.debatavier.nl. 

Zomerhits bij Albert Heijn
Castricum - Zomertoppers heten bij Albert Heijn Zo-
merhits. Zonnige producten gaan met extra kor-
ting de deur uit, waardoor het wel heel aantrekke-
lijk wordt te genieten van heerlijke gerechten voor 
de barbecue bijvoorbeeld. Op de website van Albert 
Heijn zijn onder andere bijzondere gerechten te vin-
den uit het vakantieland Spanje. In de winkel, die te 

vinden is in winkelcentrum Geesterduin, worden dit 
seizoen elke vrijdag en zaterdag van 11.00 tot 18.00 
uur demonstraties en proeverijen gehouden, zodat 
iedereen eenvoudig kennis kan maken met de ver-
rukkelijke smaken van de zomer. Albert Heijn Gees-
terduin is als extra service elke zondag geopend van 
16.00 tot 20.00 uur.

Spinnen en feesten bij Deining
Bakkum - Op zaterdag 16 juli gaat een groots sportief 
evenement van start bij strandpaviljoen Deining. Full 
of Life Wellness Center heeft een spinning-evenement 
georganiseerd waarvan de opbrengst naar basis-
school Het Kleurenorkest in Limmen gaat. Het evene-
ment duurt van 18.00 tot 22.00 uur. Na afl oop kan er tot 
in de late uurtjes gefeest worden met de band Helder.
Na vier schooljaren is voor basisschool het Kleurenor-
kest de fi nish in zicht: met ingang van 1 augustus 2011 
start de langverwachte overheidsbekostiging. Na heel 
wat zware etappes, bleek de fi nanciële brandstofvoor-
raad voor de laatste etappe het schooljaar 2010-2011 
niet voldoende. Vandaar dat elk stukje ondersteuning 
bijzonder welkom is. Om 18.00 uur zullen er tweehon-
derd fanatieke spinners van start gaan. Onder bege-
leiding van een dj en verschillende instructeurs krijgen 

de spinners afwisselende trainingen voorgeschoteld.
De deelnemers betalen vijftig euro voor de fi ets, barbe-
cue en drankjes. Daarnaast benaderen zoveel moge-
lijk sponsoren.  Naast deze inkomsten kunnen bedrij-
ven en of individuen een schenking doen. 

Bakkum - Club Zand is het trendy strandpaviljoen ten zui-
den van de ingang van het strand. Veel feestjes worden 
hier gevierd door mensen die houden van een gezellige, in-
formele sfeer. Liefhebbers van Mexicaanse gerechten, sa-
té en spareribs komen hier aan hun trekken, maar ook aan 
vegetariërs en kinderen is gedacht. Loungen is hier een be-
kend fenomeen. Trouwen op het mooie strand van Bak-
kum? Sinds kort is het mogelijk om bij Club Zand een huwe-
lijksceremonie te laten plaatsvinden. Feesten worden ge-
vierd in combinatie met een borrel en een hapje of met een 
complete barbecue. Feesten kunnen ook worden gecombi-
neerd met sportieve activiteiten. Raften op zee, beachgol-
fen zonder golven, beachvolleybal, kiten, blokarten of kite-
surfl essen; er is heel veel mogelijk. Daarnaast worden re-
gelmatig muziekfeesten gehouden met bekende dj’s en 
muzikanten. Kijk voor informatie op www.clubzand.com.

Bakkum - Strandpaviljoen Zeezicht is een begrip 
aan het Castricumse strand. Want al vele jaren is het 
een beeldbepalend gebouw tegen de duinen. Maar 
meer nog dan beeldbepalend, is strandpaviljoen 
Zeezicht sfeerbepalend. Het is een plek waar ieder-
een graag komt voor een perfecte kop cappuccino, 
een frisse slok of een heerlijk gerecht. 
Alles van topkwaliteit. In de laatste vijf jaren is het 
paviljoen uitgegroeid tot een volwassen en modern 
horecabedrijf op een van de mooiste stranden van 
Nederland. Zeezicht is alle seizoenen geopend. De 
menukaart is hierop afgestemd en heeft een geva-
rieerd aanbod die geregeld wisselt. Hierbij wordt 

rekening gehouden met regionale vleesproducten 
van biologische afkomst en vis die verantwoord is 
gevangen. Naast het restaurant en terras, beschikt 
Zeezicht over een feestzaal die optimale privacy 
biedt voor een geweldig feest. De ruimte (tot onge-
veer 120 personen) bevindt zich in een apart gedeelte 
en heeft een eigen terras. Het team van Zeezicht ver-
zorgt graag de (culinaire) aankleding van een feest in 
overleg met de feestvierders, bijvoorbeeld een buffet 
of een barbecue. Kijk ook op www.strandpaviljoen-
zeezicht.nl.

Zon, zand en Zeezicht

Heemskerk - Bij Gasterij De Kruisberg is het goed toeven. Na 
een wandeling in het duingebied of een dagje strand is er 
niets leukers dan op het terras neer te strijken en te genie-
ten van alle heerlijkheden die dit restaurant te bieden heeft. 
Het mooie is dat gebruikers van een scootmobiel of Spar-
ta Ion in de tussentijd hun vervoermiddel kunnen opladen, 
want Gasterij De Kruisburg heeft een oplaadpunt voor de-
ze accu’s. Aansluitsnoeren worden bij de bar verstrekt. In de 
maanden juli en augustus is Gasterij De Kruisberg tot 20.00 
uur geopend en kan er een barbecue worden geboekt. Re-
serveren kan vanaf twee personen. Voor grote groepen tot 
maximaal 150 personen kan er ook een barbecue worden 
verzorgd. Een leuke rit door de duinen met de nostalgische 
paardentram behoort eveneens tot de mogelijkheden. De 
luxe Jan Plezierkoets is voorzien van muziek en verwarming 
en rijdt het hele jaar op de dinsdag en zaterdag met uitzon-
dering van juli en augustus. De paardentram haalt de passa-
giers op vanaf parkeerplaats Geversduin. De ritten zijn spe-
ciaal bedoeld voor mindervaliden en hun aanhang. Onder-
weg is er een stop voor de lunch op Gasthoeve De Kruisberg. 

Gasterij De Kruisberg is bereikbaar via de duiningang tegen-
over de Paratoloog aan de Rijksstraatweg in Heemskerk. Via 
het verharde pad is het ongeveer 1600 meter lopen of fi etsen. 
Reserveren kan via tel. 06 51575738. 

Relaxen bij Club Zand

De Kruisberg voor 
heerlijke barbecue
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Zilveren speld voor 
Wim Peperkamp
Castricum - Zaterdag 2 juli was 
het dan eindelijk zover, de per-
soonlijke huldiging van Wim Pe-
perkamp als Lid van Verdienste 
van de NRB. Tijdens de Nieuw-
jaarsreceptie van de Castricum-
se RC had Wim de bijbehorende 
oorkonde al uit handen van Mie-
ke Doll ontvangen, echter er ont-
brak nog iets. De ALV 2 juli werd 
gekenmerkt door huldigingen en 
afscheid. Wim Peperkamp, de 

broertjes Den Uijl en Kees Blaas 
werden verrast met de onder-
scheidingen, terwijl er afscheid 
werd genomen door voorzit-
ter Gerard Kemps en Mark War-
ner. Wim was zichtbaar verheugd 
met de zilveren speld waarmee 
het Lid van Verdienste van de 
NRB gekenmerkt wordt. Hier-
mee behoort Wim tot het selecte 
gezelschap van onderscheiden-
de rugbyers die ons land rijk is.

Kees Baars weer de 
sterkste speler bij Wik
Castricum - Op de 15e speel-
avond had de wedstrijdleider 
voor een aantal spelers twee 
partijen vastgesteld. Uit zijn twee 
partijen haalde Kees Baars maar 
liefst 28 punten, waardoor hij 
steeg van plaats 15 naar acht. 
Zijn eerste partij tegen Ferry 
van Gennip was een opwarmer-
tje voor het geweld in zijn twee-
de partij. Vooral door het kleine 
spel van Ferry lukte het Kees niet 
om hoog te scoren, door beide 
spelers werden tien punten ver-
diend. Hans Kooiman was het 
slachtoffer in de tweede partij 
van Kees, die regelmatig scoorde 
met series van twee en drie ca-

ramboles. Toen de kruitdampen 
waren opgetrokken, stonden er 
voor Kees 36 en voor Hans vijf 
caramboles op het scorebord, 
wat Kees 18 punten opleverde. 

In de strijd voor de koppositie 
doet Cynthia Slinger weer vol-
op mee, na haar gewonnen par-
tij tegen Willem Baltus. Cynthia 
maakte in haar 40 beuren tien 
caramboles, dit waren er vier 
meer dan haar basisaantal. Door 
haar waren er 16 en voor Wil-
lem tien punten verdiend. Door 
allebei zijn partijen te winnen 
steeg Peter Groenendal naar de 
top vier. In zijn eerste partij te-

gen Gerard de Zeeuw lukte het 
nog niet super goed, 11 punten 
voor hem en negen voor Gerard. 
De goede tegenstand van Jan 
van der Zon inspireerde Peter in 
zijn tweede partij om flink uit te 
halen, wat met een puntentotaal 
van 15 uitstekend gelukt is. Jan 
kon goed volgen en sleepte er 12 
punten uit. Hans Kooiman, Jör-
gen Bolten en Jan Kamp scoor-
den ieder 11 punten, wat Jörgen 
niet dichter bij de top bracht. Na 
zijn teleurstellende eerste partij, 
haalde Hein Kitsz in zijn tweede 
toch nog tien punten. De overi-
ge spelers haalden niet hun ba-
sisaantal punten van tien. Wil-
lem Baltus moet zijn plaats in de 
top vier afstaan aan Peter Groe-
nendal, waardoor de kop van de 
ranglijst er als volgt uitziet: Cees 
Burgmeijer, Peter Groenendal, 
Jörgen Bolten en Cynthia Slin-
ger.

Dubbelslag voor Sander de Graaf
Castricum - Voor de jonge dui-
ven geboren in 2011 stond dit 
weekend de eerste vlucht op het 
programma. Sander de Graaf 
had het genoegen om de eerste 
duif van postduivenvereniging 
de Gouden Wieken te klokken. 
Gelost om 14.00 uur in het Bel-
gische Meer (120 km) arriveerde 
de NL11-1615431 om 15.19.27 
zijn hok bij zijn baas en verdien-
de daarmee de bloemen. Ook 
Jaap Kaandorp liet van zich spre-

ken en klokte als tweede liefheb-
ber. Derde werd Arie Hageman 
voor Nico de Graaf. De vijfde duif 
was voor Gerhard Tromp en de 
zesde duif behoorde toe aan An-
ton Tromp. Cor Sprenkeling, Jan 
Molenaar en Cees de Wildt wa-
ren de aanvoerders van het pe-
loton. 
De liefhebbers van de verre 
vluchten hadden de vlucht van-
uit Tours (845 km  op het pro-
gramma staan. 

Verrassende winnaar werd hier 
ook Sander de Graaf die de dag-
fondspecialisten voor bleef. San-
der is in het bezit van de vier-
jarige doffer met ringnummer  
NL071682182 die voor dit huza-
renstukje tekende. Goede twee-
de werd Cees de Wildt  voor Ger-
hard Tromp. Ook Nico de Graaf, 
Cor Schermer en Piet Verduin 
zagen hun duiven terug in de top 
tien. De laatste prijsvliegende 
liefhebber was Jaap Kaandorp. 

Bandexamens bij 
Judoclub Groefsema
Limmen - Afgelopen week wa-
ren er bij Judoclub Groefsema 
bandexamens. Tijdens de band-
examens moeten de judoka’s al-
le technieken laten zien die ze in 
de judoles hebben geleerd. Zo 
lieten de judoka’s verschillende 
staande judoworpen zien en op 
de grond kantelden en keerden 
ze hun tegenstander op verschil-
lende manieren om. Ook hielden 
ze hun tegenstander in verschil-
lende houdgrepen. De volgen-
de judoka’s zijn geslaagd voor 
de gele band: Janine Adrichem, 
Lasse van Druenen, Clemens 
Broekhoff, Jaap van Uitert, Sjaak 
Kaandorp, Nick Monteban, Jouri 
Zandbergen, Justus Heijne, Stan 
Groot, Carlos Twisk, Scott Blok, 
Sven Hollenberg, Nygel Schoon-
hoff, Stanley Gevers, Siem van 

der Vlies, Youri Oud, Thijs Oud 
en Jens op de Weegh. Voor de 
oranje band: Bram Levering, Hi-
dde Heckers, Kane van Raalte en 
Martijn Bruinessen. 

Op zondag werd ook de laatste 
puntencompetitie van dit sei-
zoen georganiseerd. Veel kin-
deren hadden zich weer opge-
geven om toch nog voor de va-
kantie een hogere tegel te ha-
len. Tijdens de wedstijden wer-
den er weer mooie worpen ge-
maakt. Een aantal judoka’s be-
haalde een hogere tegel maar 
iedereen ging aan het eind van 
de ochtend met een glimlach 
naar huis. Na de zomervakantie 
start judoclub Groefsema weer 
met judolessen in Heiloo, Lim-
men en Castricum.

Red Stars deelt klap uit 
aan koploper Petrels

Castricum – Red Stars Vitesse 
heeft zondag een grote klap uit-
gedeeld aan koploper Flying Pe-
trels. Een bijna vier uur duren-
de partij eindigde in 6-5 voor de 
Castricumse honkballers.
De lengte van de boeiende par-
tij had twee oorzaken. Aller-
eerst liet met name Flying Pe-
trels veel scoringskansen liggen. 
In de langdurige inningen be-
zetten zij voortdurend het honk, 
maar de gevreesde slagploeg uit 
Purmerend sloot vrijwel alle in-
nings puntloos af. Aan de andere 
kant was er een oponthoud toen 
de eerstehonkman van de gas-
ten, Sander Thobe, een worp op 
zijn hoofd kreeg. Ondanks zijn 
helm veroorzaakte de opdoffer 

een hersenschudding en moest 
er een ambulance aan te pas ko-
men op De Puikman.
Verdedigend leverden de solide 
Castricummers een bijzondere 
prestatie door Flying Petrels, dat 
bijna altijd meer dan tien pun-
ten scoort, in de tang te houden. 
Tot aan de blessure van Thobe in 
de vijfde inning had de titelfavo-
riet nog niet gescoord. Red Stars 
wel, het kwam op 1-0 door een 
solohomerun van Maarten de 
Ruijter in de tweede inning. Een 
inning later volgde de, naar wat 
later bleek, enige rally van de 
wedstrijd. Een tweehonkslag van 
Joost Kuijs werd gevolgd door 
honkslagen van Alwin Esser, 
Martijn Zondervan en Koen Glo-

rie. Dat tilde de stand op tot 4-0.
In de zesde inning had werper 
Niek Kuijs, die Sander van Lu-
beck verving bij een 4-1 stand, 
een zwaar begin. Onder meer 
twee tweehonkslagen trokken 
de stand recht: 4-4. Hierna hield 
ook hij Petrels knap in bedwang. 
De Ruijter (na een honkslag van 
Niek Kuijs) en Martijn Zonder-
van zorgden voor een nieuwe af-
stand: 6-4. Dat kwam de sterke 
tegenstander niet meer te boven, 
ondanks een solohomerun in de 
laatste inning (6-5).
“Een heel andere wedstrijd dan 
de eerste partij, die we met 18-17 
verloren, maar wel net zo span-
nend”, merkte hoofdcoach Jas-
per van Schoor na afloop op. 
“We tonen aan dat we voor geen 
enkele ploeg hoeven te vrezen. 
Maar we krijgen het zwaar ge-
noeg, want we moeten nog op 
bezoek bij alle concurrenten: 
Double Stars, Amsterdam Pira-
tes en Flying Petrels.”

De laatste wedstrijd voor de zo-
merstop is zondag, uit bij Olym-
pia Haarlem. De eerste thuis-
wedstrijd is pas zondag 4 sep-
tember weer, om 14.00 uur tegen 
Sparks Haarlem-3.
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4.500 klanten op de openingsdag

Opening Jumbo groot succes

Uitgeest - Je kunt er moeilijk 
meer omheen. Uitgeest heeft een 
Jumbo supermarkt. Gele ballon-
nen wijzen je al van verre de weg 
en ook de ingang is met vele ge-
le ballonnen omgeven. Nog maar 
drie passen na binnenkomst zie 

je het hele aanbod globaal in één 
oogopslag. Links vind je de ver-
se broodafdeling, de vleeswaren 
en het kaasassortiment, rechts 
de groente- en de vleesafdeling 
met een echte slager. 
Perry Wijker en Richard Visser, 

voorheen franchiseondernemers 
van voormalig Super de Boer 
hebben nu weer als franchiseon-
dernemers een enorme investe-
ring gedaan om hun Jumbo su-
permarkt aan de Melis Stokelaan 
te perfectioneren. Er is 150 m2 

Van links naar rechts: franchise ondernemer Perry Wijker, slager Willem Verzijlenberg, franchiseondernemer 
Richard Visser en assistent-slager Anita de Vries.

van het oorspronkelijke magazijn 
toegevoegd aan de winkel. De 
geheel gestripte supermarkt is in 
negen dagen verbouwd. Blij wa-
ren Perry en Richard met die eer-
ste succesvolle dag. Maar liefst 
32.000 producten hebben zij in 
hun assortiment en daar zijn ze 
enorm trots op. 
Perry: “Wij hebben een groot as-
sortiment A-merken. Zo hebben 
wij het complete assortiment van 
Douwe Egberts, maar ook kof-
fie van Simon Levelt of van Dolce 
Gusta. Op het gebied van Alpro 
sojaproducten hebben wij wel 
dertig soorten en voor wat be-
treft glutenvrije producten vind 
je in de schappen eveneens wel 
zo’n veertig verschillende soor-
ten. Ook zijn wij goed gesorteerd 
in Indische-, Surinaamse-, Turk-
se- en Marokkaanse producten.”

“Vraag ons naar een artikel, dat 
we niet hebben, dan gaan wij 
zorgen dat het er zo snel mo-
gelijk komt”, aldus Richard. Het 
maakt deel uit van de 7 dage-
lijkse zekerheden : hét  ken-
merk van Jumbo. Om deze for-
mule duidelijk te maken aan het 
publiek staan de 7 teksten over-
duidelijk buiten op de gevel en 
mocht het iemand zijn ontgaan, 
dan vind je deze ook in de super-
markt binnen.

De 7 zekerheden
‘Vindt u een product elders goed-
koper?  Meld het ons en wij pas-
sen de prijs aan’ is één van de 
7 zekerheden. ‘Mist u een pro-
duct? Hebben wij geen alterna-
tief, dan hebben wij het product 

binnen twee weken in huis’ is 
een andere zekerheid. Verse pro-
ducten zijn belangrijk bij Jumbo. 
Ziet een klant, dat de houdbaar-
heidsdatum van vandaag of mor-
gen is, dan krijgt men het pro-
duct gratis. 

Perry en Richard zijn vooral heel 
trots op hun vleesafdeling met 
daarin een echte slager, Willem 
Verzijlenberg genaamd. “Vaak 
wordt het als een gemis in een 
supermarkt ervaren, dat je niet 
om bijvoorbeeld een biefstuk 
van 125 gram kunt vragen of om 
pas ge draaid gehakt”, zeggen 
zij. “Aan onze slager kun je al je 
wensen kenbaar maken.”

Geen muntjes nodig
Jumbo werd opgericht in Veghel 
(Brabant). De Jumbo supermarkt 
in Uitgeest is nu de 222e in Ne-
derland. In Noord-Holland zijn 
er nog maar een paar Jumbo’s. 
Jumbo heeft twee distributiecen-
tra: in Veghel en in Beilen. Ri-
chard: “Onze producten, die elke 
dag vers zijn, komen uit Beilen.” 

Bij de Jumbo Uitgeest werken 
negentig mensen, waarvan de 
helft fulltime en de andere helft 
parttime. Er zijn vijf kassa’s. Rest 
te vermelden, dat er genoeg gra-
tis parkeerruimte is en dat men 
voor de winkelwagens geen 
muntjes nodig heeft. 

Openingstijden: maandag tot en 
met woensdag van 8.00 tot 20.00 
uur en donderdag tot en met za-
terdag van 8.00 tot 21.00 uur. 
(Marga Wiersma). 

Alex Ott pakt vijf punten
Uitgeest - Alex Ott heeft met de 
twee Superbike-wedstrijden, af-
gelopen weekend verreden in 
Oschersleben, vijf punten ver-
gaard. De coureurs van Racing-
team Edwin Ott Motoren konden 
zaterdag hun eerste training op 
het circuit op een droge baan 
rijden, Alex in de Dutch Super-
bikes en Eric in de Supercup 600. 
‘s Middags begon het te regenen 
en dat bleef zo. Zondag was de 
snelste tijd voor Alex 1.52.6. De 
tweede wedstrijd eindigde hij op 
een veertiende positie, snelste 
tijd 1.52.0. Deze dag leverde Alex 
totaal vijf punten op. Eric start-
te beide wedstrijden niet lekker. 
Hij maakte er wel twee leuke in-
haalwedstrijden van, eindigde de 
eerste wedstrijd op een negen-
tiende plaats en de tweede wed-
strijd op de twintigste plaats. Het 

Berkhout wint Dagfondvlucht 
Superstart jonge duiven
Uitgeest - Na een tijdje afwezig 
te zijn geweest in de top van de 
uitslagen, heeft Hein Berkhout 
de draad weer op gepakt door in 
het afgelopen weekend zijn eer-
ste zege van dit seizoen te pak-
ken. 
Met 174 duiven in cours van 
veertien deelnemers werden de 
duiven om 8.15 uur gelost met 
een matige wind vanuit Tours op 
een afstand van 640 km. Door 
een toenemende wind op de 
vlieglijn konden de duiven wel 
eens een hoge snelheid kunnen 
halen. Binnen de zeven uur vlie-
gen meldden de eerste en snel-
ste duif zich om 15.07.18 uur bij 
Hein Berkhout in Uitgeest. 

De duif maakte een snelheid 
van ruim 93 km per uur. Uitslag 
luidt 1-15-17-19-21-29-31-32-
36-38e, Hein Berkhout, 2-4-7-8-
11-12-20-30e Dutch Day Racers. 
Tevens was de eerste duif van 
Hein Berkhout goed voor een 
vierde plaats in het Rayon B, te-
gen 1163 duiven. De eerste jon-
ge duivenvlucht van dit seizoen 
stond ook deze dag op het pro-
gramma. 
Door nog wat weersproblemen 
op de vlieglijn werden de dui-
ven wat later op de dag gelost 
vanuit het Belgische Meer met 
een afstand van 118 km. Met 
523 duiven van vijftien deelne-
mers in cours gingen de jon-

volgende optreden is op het cir-
cuit van Assen, Eric op 22 juli en 
Alex op 7 augustus. 

ge duiven om 14.10 uur de strijd 
aan om de prijzen van deze eer-
ste wedvlucht voor de junioren. 
Met de harde zuid-westenwind 
in de staart hadden vooral de 
jonge duiven in het begin nogal 
wat problemen om het hok niet 
voorbij te vliegen. Maar gelukkig 
werd het toch een redelijk goed 
verlopen vlucht. Om 15.31.54 uur 
werd de snelste duif geconsta-
teerd in Akersloot bij de combi-
natie Kerssens-Krom. 
De duif had een snelheid van 
ruim 87 km per uur. Uitslag luidt 
als volgt; 1-2-6-7-8-13-15-18-
19-21-22e combinatie Kerssens-
Krom, 3-4-10-11-25-26-27-29-
68-116e en 5-16-17-45-55-109-
110-113-122-128e Peter Schel-
levis. Volgend week de laatste 
midfond  Breuill le Vert (386 km) 
en de tweede jonge duivenvlucht 
vanuit Strombeek (186 km). 

Burgerlijke stand Uitgeest
Geboren
Kyan Maan, zoon van S.M. Maan 
en P.M. Bijman.
Jill Jameela Amisha Putter, doch-
ter van H.F.J. Putter en S.D.R. 
Zegwaard.
Anne Floor Stet, dochter van J. F. 
Stet en W. de Vries.

Gehuwd

D. Deli en D. Vujovi.
D.N. Mooij en E. Schoen.
W. de Graaf en V. Gommers.
R. Westerneng en J.M. Al.
F.A.M. Snel en J. Zám.

Overleden
I.M.J.A. Buhre, weduwe van R.J. 
Oden, oud 66 jaar.
J.J.J. Smit, 66 jaar.



Bezoeken en reageren

ContaCt
Postbus 1301
1900 BH Castricum
Tel.: 0251 - 661 122
Fax: 0251 - 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl 
www.castricum.nl

klaCht of melding
Tel.: 0251 - 661 122

PuBlieksBalies
Zonnedauw 4, 1906 HA Limmen
ma. t/m do.: 09.00 - 16.00 uur
vrij.: 09.00 - 12.30 uur 
do.: 16.00 - 18.00 uur 
voor aangifte geboorte en overlijden, 
verhuizing, emigratie, huwelijk en ge-
registreerd partnerschap, verkiezingen, 
paspoort/Nederlandse identiteitskaart, 
rijbewijs 
do.: 18.00 - 20.00 uur 
uitsluitend voor paspoort/identiteits-
kaart en rijbewijs

team Bouwen, wonen en Bedrijven
Uitsluitend op afspraak

afvalBrengdePot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrij.: 08.00 - 11.45 uur
en  13.00 - 15.45 uur
zat.:  09.00 - 13.00 uur

Bestuur, griffie en kantoor
De Loet, Duinenbosch 3, 
1901 NT Castricum. 
Bezoek op afspraak

ContaCt College
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat, 
tel. (0251) 661 220 / 661 360
bestuurssecretariaat@castricum.nl

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

aBonnement digitale nieuwsBrief: 
www.castricum.nl>nieuwsbrieven

adressen
CliëntenPlatform
Voor vragen over bijstandszaken en 
wet werk investering jongeren:
e-mail:
clientenplatformcastricum@gmail.com 
www.cpcastricum.nl

wmo-raad
Voor vragen over de Wet Maatschap-
pelijke Ondersteuning:
e-mail: Wmoraad@castricum.nl

geluidshinder sChiPhol
BAS 
(Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):
www.bezoekbas.nl

I N F O B U L L E T I N
13 juli 2011

agenda raadsPlein 14 juli 2011
Tijd Onderwerp
 Raadscarrousel	
19:30-20.00 Wijziging bestemmingsplan t.b.v. twee pannavelden Augustinusschool 
 te Castricum
19:30-20:30 Bespreken fasedocument “ruimtelijk kader Heer Derckplantsoen Akersloot” 
 en voorstel tot instemmen met schetsontwerp*
20:00-20:30 Resultaten pilot digitalisering
20:30-21:15 Motie De VrijeLijst inzake op te stellen accommodatienota in relatie tot vastgestelde kaders Kultuurhuis
20:30-21:00 Wijziging Welstandsnota op het punt van sneltoetscriteria*

 Raadsvergadering
v.a. 21:30 Besluitvorming over:
 - Motie GroenLinks, PvdA, GDB inzake Kadernota Strand
 - Nota Weerstandsvermogen
 - Nota Reserves en Voorzieningen
 - Wijziging Nota grondprijzen op het onderdeel snippergroen
 - Rapport rekenkamer inhuur externen
 - Wijziging bestemmingsplan t.b.v. twee pannavelden Augustinusschool (ovb uitkomsten carrousel)
 - Resultaten pilot digitalisering (ovb uitkomsten carrousel)
 - Wijziging Welstandsnota op punt van sneltoetscriteria (ovb uitkomsten carrousel)

De	volledige	agenda	en	achterliggende	stukken	zijn	in	te	zien	in	de	gemeentelijke	locatie	in	Limmen	en	op	www.castricum.nl	
>	Actueel	>	Agenda	>.	Er	kan	alleen	ingesproken	worden	op	onderwerpen	die	in	de	carrousel	worden	behandeld.	Op	onder-
werpen	met	een	*	kan	niet	(opnieuw)	worden	ingesproken.

gemeente in oktober aan raadhuisplein

straattheater wederom in Castricum op 27 juli

opvoedspreekuur start na de zomervakantie 

De gemeente is op maandag 3 oktober 
terug op het Raadhuisplein. Bestuur en 
medewerkers en de gemeentelijke dien-
sten zijn dan eindelijk allemaal op één 
plek gehuisvest. Op zaterdag 8 oktober 
wordt het gemeentehuis officieel her-
opend en dan is er ook open huis voor 
belangstellenden. De nieuwe huisvesting 
is binnenkort een feit. Dan is het eindelijk 
zover dat alle zaken met de gemeente op 

één adres gedaan kunnen worden. Met 
de fusie tussen Castricum, Akersloot en 
Limmen werd een grotere huisvesting 
noodzakelijk en die is er nu gekomen. 
Daarmee komt een eind aan het werken 
op verschillende locaties. De locatie Lim-
men en gebouw De Loet op het terrein 
van Dijk en Duin worden vanaf 3 oktober 
niet meer gebruikt. De gemeenteraad 
verruilt de aula van het Clusius College 

voor de raadszaal aan het Raadhuis-
plein. Alleen de buitendiensten (groen, 
onderhoud en reiniging) blijven op het 
Schulpstet, evenals het afvalbrengdepot.  
Eind september wordt de verhuizing in-
gezet. Op vrijdag 30 september zijn de 
locaties Limmen en De Loet om die re-
den gesloten. Tot die tijd wordt nog de 
laatste hand gelegd aan afwerking en 
inrichting. 

Het Straattheater van het zomer-the-
aterfestival De Karavaan strijkt op 27 
juni neer in en rond het Bakkerspleintje 
aan de Dorpsstraat in Castricum. Net als 

voorgaande jaren kunnen inwoners en 
toeristen van alle leeftijden genieten van 
de meest uiteenlopende, verrassende 
theateracts. De straattheaterdag is gratis 

toegankelijk van 14:00 tot ca. 21:00 uur. 

Het exacte programma kunt u lezen op 
www.karavaan.nl > straattheater. 

Begin september gaat het Opvoed-
spreekuur van start. Het gratis spreekuur 
is er voor ouders, verzorgers en beroeps-
krachten die vragen hebben over het op-
voeden of de ontwikkeling van kinderen 
van 0-19 jaar. Een speciale opvoedadvi-
seur is dan elke week op dinsdagmor-
gen beschikbaar voor persoonlijk advies 
op uw vraag over een opvoedprobleem 
of –vraag. Waarom luister mijn kind zo 
slecht? Ik heb ik het gevoel het contact 
met mijn kind te verliezen. Ik weet me 
geen raad met de ruzies tussen mijn  

kinderen. Ik denk dat ik niet consequent 
genoeg ben. Het zijn allemaal vragen die 
zich bij het opvoeden vaak voordoen. 

U kunt ze stellen tijdens een afspraak 
met de opvoedondersteuner. Een af-
spraak maakt u via de GGD, tel. (088) 
0100555. De opvoedspreekuren worden 
op verschillende locaties gehouden: op 
de eerste dinsdag van de maand in de 
Augustinusschool (Castricum), op de 
tweede dinsdag van de maand in de Sint 
Maartenschool in Limmen, op de derde 

dinsdag van de maand in de Augustinus-
school (Castricum), op de vierde dinsdag 
van de maand in de Rembrandtschool in 
Akersloot. Later wordt besloten waar de 
spreekuren op de overige (vijfde) dins-
dagen worden gehouden. Het Opvoed-
spreekuur gaat deel uitmaken van het 
Centrum voor Jeugd en Gezin, dat eind 
oktober van start gaat. 

Meer informatie kunt u lezen op: 
www.positiefopvoeden.nl
www.ggdhollandsnoorden.nl 

WWW.CASTRICUM.NL



AAngevrAAgde vergunningen 
en ontheffingen

Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot 
bouwzaken dient u vooraf een afspraak te maken via 
tel. (0251) 661 122.

Omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
aanvragen, waarbij de reguliere voorbereidingsproce-
dure van toepassing is, ontvangen. Deze kennisge-
ving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
040711	 Theebos	5	in	Limmen
 Het vergroten van de dakkapel
050711	 Berkenlaan	5	in	Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
	 Prinses	Marijkestraat	16	in	Castricum
 Het plaatsen van een erker
060711	 Hogeweg	141	in	Limmen
 Het plaatsen van een schuur
	 Kapelweg	2	in	Limmen
 Het verwijderen van asbest van het 
 bijgebouw
070711	 Oude	Haarlemmerweg	65	in	Castricum
 Het plaatsen van een dakkapel

Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verlengingsbesluiten genomen waarbij de termijn van 
behandeling wordt verlengd met maximaal 6 weken. 
 Gerbrandsven in Castricum
 Het bouwen van een opslagruimte/
 schuilgelegenheid 1e fase

verleende vergunningen
Omgevingsvergunning	–	reguliere	procedure
Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij 
de volgende vergunningen hebben verleend:
040711	 Eerste	Groenelaan	74	in	Castricum
 Het brandveilig gebruik t.b.v. de 
 buitenschoolse opvang
	 Heereweg	89	in	Castricum

 Het bouwen van een horecagelegenheid
050711	 Heereweg	89	in	Castricum
 Het realiseren van een in-/uitrit
060711	 De	Woude	1	op	de	Woude
 Het renoveren en gedeeltelijk slopen van 
 het woonhuis
	 Jan	Miessenlaan	1	in	Castricum
 Het wijzigen van de kapberg/berging
070711	 Burgemeester	Mooijstraat	14	in	Castricum
 Het vervangen van de gevelpui 
	 Duinenbosch	6	in	Castricum
 Het herstellen van een door brand 
 beschadigde woning
	 Eerste	Groenelaan	74	in	Castricum
 Het brandveilig gebruik t.b.v. de 
 basisschool
080711	 Uitgeesterweg	2b	in	Limmen
 Het realiseren van een in-/uitrit
	 Molenlei	10	in	Akersloot
 Het uitbreiden van de bedrijfshal en het 
 realiseren van een in-/uitrit

APV-vergunningen
070711	 Strandpaviljoen	Zeebad
 Verlening evenementenvergunning voor 
 Beach Spinning d.d. 16/07/2011 op het 
 strand
	 Evangelie	gemeente
 Vergunning verleend voor een sport- en 
 spelweek van 25 t/m 29 juli op het grasveld 
 nabij Toermalijnschool te Castricum
	 Tennisclub	Bakkum
 Ontheffing sluitingsuur voor de nacht van 
 4 op 5 augusutus 2011 tot 01.30. (tevens 
 melding geluid voor 31 juli en melding tbv 
 lichtinstallatie voor 4 avonden van 30 juli 
 t/m 7 augustus)
	 Vos	Food
 Drank- en horecavergunning en 
 exploitatievergunning verleend voor het 
 perceel Beverwijkerstraatweg 205 te 
 Castricum (camping Geversduin)

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een 
van bovengenoemde besluiten kunt u hiertegen bin-
nen 6 weken na de dag van verzending van de ver-
gunning (zie datum) een bezwaarschrift indienen bij 
de gemeente.

MAndAAtbesluit
Het college van de gemeente Castricum maakt be-
kend dat zij op grond van artikel 10:5 van de Alge-
mene wet bestuursrecht in haar vergadering van 5 
juli 2011 heeft besloten over te gaan tot het verle-
nen van mandaat aan de gemeentesecretaris en de 
afdelingsmanager dienstverlening voor tot het ver-
richten van de verantwoording via het Digitaal Ver-
antwoordingssysteem (DVS). Dit mandaatbesluit ligt 
voor een ieder ter inzage bij de informatiebalie van de 
gemeente Castricum op de locatie te Limmen. Meer 
informatie: mevr. M. de Graaf. Tel. (0251) 661 235. 

voorlopige voorziening
Wie tegen een besluit een bezwaar- of beroepschrift 
indient, kan bij de rechtbank om een voorlopige 
voorziening vragen. Het indienen van een bezwaar- 
of beroepschrift schorst namelijk de werking van het 
betreffende besluit niet op en soms is dat wel wen-
selijk. Op grond van artikel 8:81 Algemene wet be-
stuursrecht kan daarvoor, indien onverwijlde spoed 
dat gelet op de betrokken belangen vereist, een zgn. 
verzoek om voorlopige voorziening worden inge-
diend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Alkmaar, sector Bestuursrecht (Postbus 251, 1800 BG 
Alkmaar); voorwaarde is dat tevens een bezwaar- of 
beroepschrift is ingediend. Voor de behandeling van 
zo’n verzoek is griffierecht verschuldigd.  

Castricum,	13	juli	2011

Door	de	langdurige	warmte	is	er	op	dit	
moment	sprake	van	een	uitbraak	van	de	
iepziekte	in	de	gemeente	Castricum.	De	
gemeente	 probeert	 de	 iepziekte	 te	 be-
strijden	door	besmetting	te	voorkomen.	
Alle	zieke	iepen	worden	daarom	onmid-
dellijk	 gekapt	 en	 vervolgens	 verbrand.	
Dit	 geldt	 ook	 voor	 zieke	 privé-iepen.	
Daarvoor	 is	 de	 medewerking	 van	 bur-
gers	belangrijk.	

In Castricum staan veel iepen. Het is 
voor onze gemeente een belangrijke 
boom. Een iep kan namelijk goed te-
gen (zee)wind, groeit snel en kan goed 
in verharding staan. De iep is helaas erg 
vatbaar voor de zogenaamde iepziekte. 
Iepziekte wordt veroorzaakt door een 
schimmel die de sapstromen in de boom 
ontregelt. De boom sterft hierdoor. De 
schimmel wordt verspreid door het ie-

penspintkevertje dat van boom tot boom 
vliegt. Iepziekte is zeer besmettelijk; zelfs 
dood hout kan voor besmetting zorgen. 
Het hout van een omgezaagde zieke iep 
mag daarom nooit als openhaardhout 
opgeslagen worden. 

Hoe	herkent	u	een	zieke	iep?	
De eerste symptomen van de iepziekte 
zijn het afsterven van de bladeren aan 
het einde van een tak. Ze verkleuren 
en gaan slap hangen. De bladeren krul-
len op, worden bruin en vallen van de 

boom. In plaats van op deze manier af te 
sterven, kan het bladmateriaal ook snel 
uitdrogen en nog weken aan de boom 
blijven zitten.

Wat	u	kunt	doen?	
Mocht u zieke iep(en) signaleren in de 
gemeente  Castricum (gemeentelijke 
of particuliere bomen), dan kunt u dat 
doorgeven aan de gemeente. Dat kan op 
maandag t/m donderdag tussen 9.00-
16.00 uur en op vrijdag van 9.00-12.30 
uur via tel. (0251) 661 122.

Wij roepen iedereen op – jong en oud -  
nu reeds een brief aan de nieuwe burge-
meester te schrijven. Zo kunt u hem alvast 
warm maken voor onze mooie gemeente. 
In de brief mag u van alles kwijt. Wat u wilt 
van de nieuwe burgemeester, waar u op 
hoopt, wat wilt u hem per se vertellen, hoe 
ziet u de toekomst met de ‘nieuwe’,  wat 
denkt u dat de nieuwe burgemeester moet 

weten uit het verleden. Wat moet de nieu-
we burgemeester voor onze gemeente 
betekenen? De leukste brieven worden op 
onze website gepubliceerd en alle brieven 
worden gebundeld aan de nieuwe burge-
meester aangeboden tijdens de installatie.  
Stuur uw inzending naar: communicatie@
castricum.nl met als onderwerp ‘beste bur-
gemeester’. 

zieke iepen in Castricum

Wat wilt u kwijt aan uw nieuwe burgemeester?

beste burgemeester Mans, 
Burgemeester	Mans	wordt	de	nieuwe	burgemeester	van	de	gemeente	Castricum.	
Op	7	september	krijgt	hij	de	ambtsketen	omgehangen.	Zou	het	niet	leuk	zijn	als	u	
de	nieuwe	burgemeester	nu	alvast	wat	kunt	meegeven?	

van 1930

sinds 1888
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