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“Wat een kanjer!”
Castricum - Iedereen die don-
derdagmorgen rond 9.45 uur 
buiten was, heeft hem gezien; de 
gigantische Airbus A380, die op 
weg was naar de Polderbaan op 
Schiphol en heel laag overkwam. 
Het grootste passagiersvliegtuig 

van de wereld maakt een promo-
tietocht  door Europa. 
Het vliegtuig heeft twee passa-
giersdekken over de volle leng-
te van de romp en kan maximaal 
822 passagiers vervoeren. Foto: 
Peter van Renen.

Listige truc
Castricum - Donderdag heeft 
een 74-jarige vrouw rond 11.15 
uur op het parkeerterrein bij 
winkelcentrum Geesterduin een 
Engels sprekende man gehol-
pen door hem met een wegen-
kaart die hij bij zich had de weg 
naar Zwolle te wijzen. Ze wees 
de weg op de kaart die lag op 
de motorkap van een gepar-
keerde auto. Ondertussen pik-
te een handlanger van de man 
haar bankpas uit haar tas die op 
de passagiersstoel van haar ei-
gen auto ernaast stond. Korte 
tijd later bleek er met haar pas 
een bedrag van een paar hon-
derd euro te zijn gepind bij een 
bank in Alkmaar. De vrouw ver-
moedt dat haar pincode door 
het tweetal kort ervoor is afge-
keken bij een geldopname van 
haar bij een pinautomaat in Cas-
tricum. Deze werkwijze is bij de 
politie bekend en wordt toege-
past door Zuid-Europese types 
die in wisselende samenstelling 
her en der in de regio opereren.  
De verdachte die de weg vroeg 
was een man van ruim 45 jaar 
oud met een breed postuur. Hij 
was ongeveer 1,75 meter lang en 
had kort zwart haar en een bol 
gelaat. Hij had een snor en droeg 
een blauw-grijs jack. Hij had een 
verzorgd uiterlijk. De vrouw zag 
de handlanger van de man al-
leen vanuit een ooghoek van 
de achterkant. Hij was iets klei-
ner en had zwart netjes geknipt 
haar. Hij droeg een licht jack. 

Bakkum - Dinsdag een week 
geleden kwamen rond 16.00 uur 
twee fietsers met de sturen in el-
kaar op de Heereweg. Het ging 
om een 77-jarige opa uit Bergen 
en zijn 17-jarige kleinzoon uit 
Den Haag. Door deze aanrijding 
vielen beiden op de grond en 
liep de oudere man een hoofd-
wond op. Hij werd met een her-
senschudding opgenomen. 
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”Wat hebben we genoten”
Limmen – Honderden mensen 
waren woensdag 14 juli naar 
Limmen gekomen om de doel-
man van het Nederlands voet-
balelftal, Maarten Stekelenburg 
te laten blijken hoe zeer zij zijn 
inzet tijdens de wereldkampi-
oenschappen hebben gewaar-
deerd.  De bewonderaars ston-
den vóór Maartens huis aan de 
Visweg en verder langs de route 
naar De Burgerij, voor één keer 
Stekelenburgerij genoemd. Ca-
meramensen, radioreporters en 
journalisten verdrongen zich in 
De Burgerij op het podium. “Wat 
hebben we genoten van het WK, 
van het Nederlands team en van 
jou”, zo sprak wethouder Chris-
tel Portegies. 
Lees alles over de huldiging in 
deze editie van De Castricum-
mer.  

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

tot ziens bij

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

Happy hour
18.00-19.00 uur

2 bollen e 1,-
alleen Burgemeester Mooijstraat!

de Hele Maand juli

Vakantie-idee
3 pakken koek +
1 pak koek naar
keuze gratis

ELKE WEEK
HUIS-AAN-HUIS

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

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

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

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
02-07-2010: Alina Jana, dochter 
van C.C. Julien en I.M. Deelen, 
geboren te Alkmaar. 06-07-2010: 
Kate Elisabeth, dochter van P.J. 
Roos en N.M.A. Butter, gebo-
ren te Beverwijk. 11-07-2010: 
Floor, dochter van J.W. Vessies 
en A.T,M. Scheerman, geboren 
te Castricum.
Wonende te Akersloot:
06-07-2010: Joep Gerardus, zoon 
van E.A. Vosse en C.A. Kaptein, 
geboren te Beverwijk.
Wonende te Limmen:
05-07-2010: Kim Maria, dochter 
van E.F. van Wees en K.C.M. Glo-
rie, geboren te Alkmaar.

Wonende te Bakkum:
09-07-2010: Ralph Lucas, zoon 
van G.J.J. Collard en M.F. Weel, 
geboren te Alkmaar. 
10-07-2010: Michael Elizabeth 
Maria Lydia, zoon van E.W.M. de 
Goede en M. Mahulete, geboren 
te Alkmaar.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
09-07-2010: Dijkman, Theodo-
rus J.J.A. en Sprenkeling, Ma-
ria M., beiden wonende te Cas-
tricum. 12-07-2010: van Emst, 
Robert A. en van Zanten, Sylvia, 
beiden wonende te Limmen. 13-
07-2010: Naing, Yan en Poon Yee 
Floer, beiden wonende te Lim-
men.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
08-07-2010: Knijn, Marco F. en 
Roos, Ingrid J., beiden wonende 
te Diemen. 09-07-2010: van Ber-
kel, Alec V. en van Assen, Jes-
sica, beiden wonende te Castri-
cum. 09-07-2010: Maas, Gerard 
B. en Konijn, Maria J., beiden 
wonende te Purmerend. 09-07-
2010: Engels, Johannes M.G. en 
Kwantes, Janneke, beiden wo-
nende te Castricum. 14-07-2010: 
Zentveld, Marcellus J.J.G. en 
Jansen, Jantine L., beiden wo-
nende te Castricum.

Overleden:
Wonende te Castricum:
08-07-2010: Goede, Johanna M., 
oud 79 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met G. 
de Boer. 11-07-2010: Hes, Ma-
ria J.O., oud 63 jaar, overleden te 
Alkmaar.
Wonende te Limmen:
12-07-2010: van Kaam, Maria 
J. oud 79 jaar, gehuwd geweest 
met P.A.G. Donker, overleden te 
Limmen. 14-07-2010: Kuijper, Si-
mon, oud 88 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd met P.A. Wes-
ter.
Wonende te Beverwijk:
03-07-2010: Kee, Johannes P., 
oud 33 jaar, overleden te Wor-
merland. 07-07-2010: Vervoort, 
Elias A., oud 80 jaar, overleden te 
Bakkum, gehuwd met E.C. Mo-
lenaar.

Kijkdag op ‘t Dierenduintje
Castricum - Kinderboerderij 
Stichting ‘t Dierenduintje orga-
niseert op zaterdag 24 juli van 
11.00-16.00 uur een kijkdag.
Het publiek kan zien hoe de 
schapen worden geschoren, de 
wol wordt bewerkt en meteen 
wordt gesponnen op een spin-
newiel.
Er zijn stands van de dierenbe-
scherming, Kids for Animals, de 
imker, Staals Specials (biologi-
sche artikelen en doe het zelf 
pakketten voor onder andere 
wijn en bier), Univé en Sonja’s 
sieraden en sandalen.
Dierenartsenpraktijk IJmond 
geeft informatie over het op de 
juiste manier houden van ko-

nijnen en verbindt daaraan een 
prijsvraag met leuke prijzen.
De muzikale ondersteuning 
wordt verzorgd door het duo Jan 
v.d. Schaaf en Henk Kersens, zij 
zullen tussen 11.00 en 13.00 uur 
met zang en gitaar kinderliedjes 
en algemeen bekende liedjes la-
ten horen.
Men kan tussen de dieren lopen, 
genieten van de vele bloemen en 
planten in de vlindertuin en een 
bezoekje brengen aan de boom-
gaard met de mooie vijver.
’t Dierenduintje is te vinden ach-
ter het NS station aan de Dui-
nenboschweg 1a.
Voor meer informatie: www.die-
renduintje.nl.

Castricum - Sinds dit weekend 
draait op C-TV een beeld van-
af het strand mee in de cyclus. 
In elke cyclus wordt een recen-
te foto van het strand getoond. 

Beeld van strand

Inlichtingen:
Vermiste en gevonden die-
ren: 0251-658504. Kantoor: 
072-5150071. Knaagdieren-
centrum: 072-5090234. Inspec-
tie: 0900-2021210. Vogelasiel: 
075-6213737. Dierenambulance: 
0251-215454. Dierenasiel: 072-
5114861. Stichting Zwerfdier: 
072-5612482. 

Vermist:
Delving Akersloot: zwarte gecas-
treerde kater met witte onder-
kant en een witte bliksemschicht 
op de kop, 1 kale achterpoot, 3 

Gevonden en
vermiste dieren

jaar, Harry. Lijsterbeslaan Cas-
tricum: marmerachtige zwarte 
gecastreerde kater, 7 jaar, Sim-
ba. Torenstraat Castricum: zwart/
witte ongecastreerde kater, witte  
snoet, zwart petje, onderkant wit, 
zwarte vlek op flank, zwart vlek-
je op 1 achterpoot, 2 jaar, Ernie. 
Molenbuurt Akersloot: rode ge-
castreerde kater met witte teen-
tjes, gechipt, 8 jaar, Tommy. Ka-
rel Doormanstraat Castricum: 
lichtgrijscyperse kater wit op kin 
en borst en witte voetjes, 1 jaar, 
Sparki.
Gevonden:
Iepenlaan/Kastanjelaan Castri-
cum: dove lapjespoes, blauw/
crême/wit, circa 8 jaar.

Dit beeld komt van een webcam 
die op het strand gepositioneerd 
staat. 
Deze webcam wordt mede mo-
gelijk gemaakt door de Castri-
cumse Reddingbrigade en xs2.
be.
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Picknicken op het water 
kan dankzij BotenBen
IJmuiden - Wie denkt dat een ei-
gen boot buiten financieel bereik 
is, kent BotenBen waarschijnlijk 
niet. BotenBen biedt met de bo-
ten van Boats2Go een scala aan 

sloepen, motorboten en zelfs een 
kajuitjacht aan tegen vakantie-
prijsjes. En ook zonder vaarbe-
wijs mag men het water op, met 
een boot minder dan 10 pk en 

als je niet sneller vaart dan 20 
km per uur. Afgezien daarvan is 
een vaarbewijs natuurlijk wel een 
aanrader, want het verkeer op 
het water kent andere regels dan 
die op de weg. 

Boats2Go fabriceert onder-
houdsarme polyester boten in 
verschillende maten en uitvoe-
ringen, waarmee men op bin-
nenwater of zee alle kanten op 
kan. Alle boten zijn in Duitsland 
TÜV gekeurd. Door de opbouw 
van de boot met luchtcomparti-
menten aan de zijkanten zijn zeer 
veilige boten ontstaan. De boten 
zijn onzinkbaar en kunnen haast 
niet omslaan.

De luxe en inrichting van de boot 
bepaalt men uiteraard zelf. Er zijn 
standaard (vissers)boten waar-
aan alleen nog de motor ont-
breekt. De sloepen kunnen met 
of zonder kussens, afdekzeil of 
motor worden geleverd. Bij het 
grootste type, de 530, heb je 
zelfs een kajuitboot met slaap- 
en bergruimte, zodat een vakan-
tie voor de hele familie haalbaar 
is. Ook de motoren in diverse uit-
voeringen en trailers zijn bij Bo-

Tour de Funk laat centrum 
zondagavond schudden
Castricum - De horecaonder-
nemers van Castricum hebben 
Tour de Funk weer weten te con-
tracteren. Vorig jaar speelde de 
Amsterdamse muzikanten ook al 
in het centrum van Castricum en 
dat werd een groot succes. 
De band TDF speelt zondag 25 
juli op het pleintje bij café De 
Balustrade vanaf 18.00 uur. TDF 
is een coverband uit Amster-
dam die bekend staat om de op-
tredens waar de energie vanaf 
spettert. Naast volop muzikaal 
talent hebben de bandleden de 

gewoonte om van een optreden 
een echt spektakel te maken. 
Stilzitten is er voor het publiek 
dan ook niet bij. TDF speelt rock, 
pop en funk. Van Prince tot Len-
ny Kravitz, van Queen tot Rob-
bie Williams en van Jackson 5 
to Maroon 5. TDF bestaat uit Sa-
rah Geels (zang), Emmanuel An-
ning (zang), Tobias Wolfensber-
ger (gitaar), Matthijs Brüll (bas), 
Martijn Hendriks (piano), Erik 
Land (drums).
De toegang is gratis. Het optre-
den duurt tot 23.30 uur. 

Programma 22 juli t/m 28 juli 2010

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
maandag, dinsdag & woensdag 21.30 uur

“Inception”
woensdag 12.30 uur 

“Cats & Dogs 2 - 3D (NL)”
donderdag, maandag & dinsdag 21.30 uur 
“The Doors: When you’re strange”

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag
maandag, dinsdag & 

woensdag 16.00  & 18.30 uur 
“The Karate Kid”
donderdag 16.00 uur

vrijdag, zaterdag & zondag maandag 
& dinsdag 12.30 & 16.00 uur

woensdag 16.00 uur
“Shrek 4 (NL) - 3D ”

vrijdag, zaterdag & zondag 21.30 uur 
woensdag 21.30 uur 

“Twilight Saga: Eclipse”
vrijdag, zaterdag & zondag maandag 

dinsdag & woensdag 12.30 uur 
“Toy Story 3 (NL) - 3D”

donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag,
maandag dinsdag & woensdag 19.00 uur 

“Toy Story 3 (OV) - 3D”

The Doors drie avonden te zien 

‘When you’re strange’
De creatieve energie van vier 
briljante muzikanten - drummer 
John Densmore, gitarist Robby 
Kreiger, toetsenist Ray Manzarek 
en zanger/frontman Jim Morrison 
- maakten The Doors tot één van 
de meest iconische en invloedrij-
ke bands ooit. Deze documentai-
re is de eerste die hun comple-
te verhaal vertelt. Een unieke mix 
van vroeg materiaal uit de begin-
dagen in ‘65 tot aan de dood van 
Morrison in 1971. We volgen hen 
van de ontmoeting van Manza-
rek en Morrison in LA tot de po-
dia van uitverkochte muziekare-

na’s. Met daartussen alle hoog-
te- en dieptepunten van de band 
en Jim Morrison in het bijzonder. 
De meisjes, de drank, de onze-
kerheid en de ruzies. Bijna twin-
tig jaar na de bekende speelfilm 
is er nu dé documentaire over 
The Doors, de illustere rockband 
uit de 60s. Aan de hand van his-
torisch, zelden tot nooit vertoond 
materiaal werpt de film een nieu-
we blik op de revolutionaire im-
pact van hun muziek. De bege-
leidende teksten zijn ingespro-
ken door grote Doors-fan John-
ny Depp. 

Dom Cobb (Leonardo DiCaprio) 
is een handige dief, een ware 
meester op het gebied van ‘In-
ception’: het stelen van waarde-
volle geheimen uit het onderbe-
wustzijn van mensen die in de 
droomfase verkeren, wanneer 
het brein het meest kwetsbaar 
is. Dankzij die zeldzame gave is 
Cobb een veelgevraagde speler 

Inception

tenBen tegen prima prijzen ver-
krijgbaar. Met het Havenfestival 
en Sail 2010 op komst realiseren 
we ons weer hoeveel plezier je op 
het water kan hebben. Hetzij om 
te vissen, te roeien, te spelevaren 
of voor een vakantie. Met boten 
vanaf 795 euro en een kajuitjacht 
voor iets over de 5.000 euro, is 
een picknick op het water echt 
niet zo duur als je zou denken. 
BotenBen biedt een prijsvrien-
delijke assortiment betrouwbare 
boten, kano’s en kayaks. Op alle 
boten en motoren geldt een jaar 
garantie. Ook onderhoud kan 
desgewenst door BotenBen wor-
den uitgevoerd.

Bij BotenBen zijn diverse model-
len van Boats2Go te bewonderen. 
Het goede nieuws is bovendien 
dat alle boten op voorraad zijn en 
op korte termijn kunnen worden 
geleverd. Dus nog deze vakan-
tie kan men met een van die fan-
tastische sloepen het water op. 
BotenBen is te vinden aan Eg-
mondstraat 18, een zijstraat van 
de Kromhoutstraat, de weg naar 
Seaport Marina, in IJmuiden, 06-
25141306 of 06-53952797. Zie 
ook www.boats2go.nl.

in de wereld van bedrijfsspiona-
ge, maar is hij ook in vele landen 
voortvluchtig. Daarnaast is hij al-
les kwijt wat hem ooit dierbaar 
was. Cobb krijgt echter de kans 
zijn oude leven weer terug te 
krijgen, in ruil voor het uitvoeren 
van een vrijwel onmogelijke ‘In-
ception’: Cobb en zijn team van 
specialisten moeten deze keer 
geen idee stelen, maar het in ie-
mands brein plaatsen; de per-
fecte misdaad zijn. 

Dialezing Jeroen Bosch
Castricum - De schilder Jeroen  
Bosch ging de geschiedenis in 
als schilder van satirische  voor-
stellingen en als vernieuwer van 
de  bestaande beeldtraditie. De 
precieze betekenis van een deel 
van zijn werk is tot op heden een 

raadsel. Martijn Pieters houdt op 
11  augustus vanaf 10.00 uur een 
dialezing voor 55+ over de kun-
stenaar in Dorpshuis De Kern. 
Entree 5 euro. Aanmelden bij de 
Stichting Welzijn Castricum, tel.: 
0251-656562.

Castricum - Wegens groot suc-
ces wordt de 8,5 km lange wan-
deling voor 55+ over het Mon-
nikpad in Egmond nog een keer 
gelopen op 12 augustus. 

Start om 10.00 uur bij restaurant  
‘Anno Nu’ met koffie en  appel-
taart. Vanaf Egmond-Binnen 
wordt een prachtige route gelo-
pen richting Heiloo, dan via Rin-
negom en de duinen weer terug 
naar Egmond.  Kees Kroone  is 
de gids die alles weet over het 
Monnikenpad en hier onderweg 
boeiend  over kan vertellen. Kos-
ten 6,00 euro, Vooraf  aanmelden 
bij de Stichting Welzijn Castri-
cum, tel. 0251-656562. 

Wandeling over 
Monnikenpad
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Vier weken lang vreugde en spanning

Doelman Maarten Stekelenburg 
uitbundig gehuldigd in Limmen

Limmen – Honderden mensen 
uit de gemeente Castricum wa-
ren woensdag 14 juli naar Lim-
men gekomen om de doelman 
van het Nederlands voetbalelftal, 
Maarten Stekelenburg te laten 
blijken hoe zeer zij zijn inzet tij-
dens de wereldkampioenschap-
pen hebben gewaardeerd.  
Het door Spanje gescoorde doel-
punt in de 117de minuut van de 
finale maakte duidelijk, dat Ne-
derland geen wereldkampioen 
werd. Dat deed zeer. Maar het 
elftal had wel een mooie twee-
de plaats behaald. De bewon-
deraars stonden woensdag vóór 
Maartens huis aan de Visweg te 
Limmen en verder langs de route 
naar de Burgerij, voor één keer 
Stekelenburgerij genoemd.
De hele dag was het woens-
dag prachtig weer en uitgere-
kend toen honderden mensen 
post hadden gevat voor Maar-
tens huis begon het te gieten en 

te waaien.  Hoog boven de voor-
deur hadden familieleden en 
kennissen een bord 
aangebracht met de 
woorden: Sem felici-
teert pappa Maar-
ten met het behaal-
de resultaat. Onder 
vele paraplu’s in al-
le mogelijke kleuren 
bleven de mensen 
al luisterend naar 
duidelijk aanwezige 
muziek vanuit een 
oranje bus wach-
ten totdat hun gro-
te held uit zijn huis 
naar buiten kwam. 
Nadat Maarten in de 
bus had plaatsgeno-
men, spoedde een 
ieder zich daarna zo 
snel mogelijk naar 
de Burgerij, waar de 
officiële huldiging 
zou plaatsvinden. In de Burgerij 

was het stampvol en waren alle 
blikken gericht op het podium, 
waar de aanbeden doelman met 
zijn vrouw Kim en zoontje Sem 
was aangekomen. Cameramen-
sen, radioreporters en journalis-
ten verdrongen zich op het po-
dium.
De eerste spreker tijdens de of-
ficiële huldiging was wethouder 
Christel Portegies. “Wat hebben 
we genoten van het WK, van het 
Nederlands team en van jou”, zo 
begon zij. “Vier weken lang heb-
ben we met zijn allen aan de 
buis gekluisterd gezeten. En on-
dertussen zagen we het aantal 
ploegen langzaam slinken. Om 
de beurt vielen Denemarken, Ja-
pan, Kameroen, Slowakije, Bra-
zilië en Uruguay. En toen kwam 
Spanje. De finale. Een bloedstol-
lend gevecht met wat ons alle-
maal betreft de geheel verkeer-
de winnaar.” Het deed zeer. Maar 

dat neemt niet weg, dat we veel 
aan Maarten verschuldigd zijn 
voor een aantal prachtige red-
dingen. Portegies: “Bij de entree 
van de spelers op het podium op 
het Museumplein te Amsterdam  
bleef  het applaus voor Steke-
lenburg wel heel lang aanhou-
den. En niet voor niets. Je hebt 
het hart van de Oranjesuppor-
ters gestolen met jouw geweldi-
ge optreden in Zuid-Afrika. ‘The 
best around’ noemde de BBC je. 
Je hebt een geweldige prestatie 
neergezet en bent een voorbeeld 
voor onze jeugd.” Daarna deel-
de Portegies namens het college 
van burgemeester en wethou-

ders mede, dat het college had 
besloten Maarten de 
gemeentelijke waar-
deringsspeld te over-
handigen voor zijn 
buitengewone presta-
tie op het gebied van 
sport. 
Na de speech van 
Portegies was het de 
voorzitter van de Voet-
bal Vereniging  Lim-
men, de heer Been-
tjes, die Maarten 
waarderend toesprak 
en hem voorzag van 
onder meer een lange 
oranje Limmer sjaal en 
oranje hoed. “Wij zijn 
als VV Limmen apen-
trots, dat je deel uit 
maakt van de Limmer 
gemeenschap”, zo zei 
hij. “Je bent beroemd 

geworden in de hele wereld en 
hebt meer dan uitstekend werk 

verricht.” Na nog meer waarde-
rende woorden mochten drie 
jonge keepers, uiteraard al-
len met oranje T-shirts aan , ca-
deautjes aanbieden, zoals ba-
bysportschoentjes voor Maar-
tens vier maanden oude zoontje 
Sem. Ook mochten de keeper-
tjes vragen stellen aan hun held. 
Zo vroeg Roel van Vitesse: “Wat 
was uw mooiste redding?” “ Die 
in de wedstrijd tegen Brazilië”, 
antwoordde Maarten. Na alle 
speeches en omringd door foto-
grafen, cameramensen, radiore-
porters en journalisten met naast 
hem zijn vrouw Kim  en zoontje 
Sem gaf men de microfoon aan 
Maarten zelf. “In spreken ben ik 
niet zo goed“, zei hij. “Ik ben echt 
verbaasd dat er zó veel men-
sen naar dit kleine dorp zijn toe-
gekomen. Ik kom uit Haarlem, 
maar na de korte tijd, dat ik hier 
in Limmen woon, voel ik me nu al 
thuis.”  (Marga Wiersma)

Maarten Stekelenburg samen op de foto met Christel Portegies.

Het interviewen, het fotograferen en het filmen ging maar door. Maar-
ten schijnt het al gewend te zijn. Hij stond iedereen vrolijk te woord.

Jonge voetballertjes bleven maar staren naar die grote held, die zij zo 
bewonderen.

De vier maanden oude Sem keek 
te midden van de grote drukte op 
het podium verbaasd in het rond. 
Hier op de arm van zijn moeder 
Kim.

Er kon geen mens meer bij, zó vol was het in de Burgerij. Maarten be-
dankt, Maarten bedankt! werd er voortdurend massaal geroepen.
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Kwaliteitsimpuls toerisme en 
recreatie langs Noordzeekust

Castricum - Is de prijs-kwali-
teitverhouding zoek bij toeris-
tisch recreatieve ondernemers 
en organisaties? Uit diverse on-
derzoeken en ranglijsten  blijkt 
dat Nederland niet hoog scoort 
op het gebied van gastvrijheid. 
Om dit te onderzoeken worden 
deze zomer mystery guests in-
gezet langs de Noordzeekust in 
Noord-Holland Noord.
En deze mystery visits starten 
medio juli in de gemeente Cas-
tricum. De gemeente wil graag 
het niveau van de gastvrijheid 
binnen de sector toerisme en re-
creatie in kaart brengen om zo te 
onderzoeken waar de kwaliteit 
van de gastvrijheid gestimuleerd 
kan worden. Ook in de rest van 
de gemeenten langs de Noord-
zeekust wordt gekeken waar er 
een kwaliteitsimpuls gegeven 
kan worden om zo de concur-
rentiepositie van de Noordzee-

kust in Noord-Holland Noord, te 
behouden en te versterken. 
Toerisme en recreatie is de der-
de pijler onder economie, ver-
klaarde gedeputeerde Bond 
van economische zaken recent 
in een speech. Dus van belang 
voor werkgelegenheid en omzet 
in onze provincie. Dat de Noord-
zeekust de ruggengraat is van 
deze sector is duidelijk. Toerisme 
en recreatie is niet alleen voor 
economische doeleinden be-
langrijk, maar het draagt ook bij 
aan een aantrekkelijk omgeving 
en het behouden van een hoog 
voorzieningenniveau voor bewo-
ners. Het project Gastvrij Noord-
Holland is gestart om de bestem-
mingsregio een kwaliteitsimpuls 
te geven. Het biedt ondernemers 
en organisaties die geheel of ge-
deeltelijk van hun omzet afhan-
kelijk zijn van bezoekers, instru-
menten en advies waardoor de 

gastvrijheid naar een hoger ni-
veau wordt getild. Daarmee kan 
de toekomst met vertrouwen te-
gemoet gezien worden en kan 
de verwachting van de bezoe-
kers aan de Noordzeekust hope-
lijk worden overtroffen, kunnen 
toeristen en recreanten trouwe 
ambassadeurs worden en ko-
men ze nog een keer terug.  
Daarom neemt gemeente Castri-
cum als eerste gemeente langs 
de kust het voortouw in het pro-
ject Gastvrij Noord-Holland. Om-
dat toerisme en recreatie voor de 
werkgelegenheid binnen de ge-
meente van evident belang is. 
Gastvrij Noord-Holland is een 
initiatief van het ontwikkelings-
bedrijf Noord-Holland Noord 
(NHN) dat het project met di-
verse partners zoals belangenor-
ganisaties, promotieorganisaties 
en overheden ontwikkelt en uit-
voert. NHN heeft als opdracht de 
lokale economie van Noord-Hol-
land Noord te stimuleren, waar-
onder toerisme & recreatie.
Door het project Gastvrij Noord-
Holland wordt er een blijvend 
aantrekkelijk en innovatief toe-
ristisch recreatief aanbod gecre-
eerd, dat met gezamenlijke inzet 
van het toeristisch recreatief be-
drijfsleven en organisaties, over-
heden in NHN en belangenor-
ganisaties in de branche bereikt 
wordt. Het project wordt in vijf 
bestemmingsregio’s (Noordzee-
kust, Westfriesland, Laag Hol-
land, Kop van Noord-Holland 
en Texel) uitgevoerd. Het pro-
ject geeft op drie belangrijke 
elementen inhoud aan de kwa-
liteitsimpuls: kennis overdragen 
en verwerven, samenwerking en 
innovatie stimuleren. 

Afwisselende week voor 
brandweer Castricum
Castricum - Dinsdag 13 juli be-
zorgde een op het fornuis ach-
tergelaten pannetje met macaro-
ni voor een brandmelding aan de 
Korte Cieweg. De brandweer, die 
aan het oefenen was, kon snel 
ter plaatse zijn. Via het balkon 
van de woning kon de brand-
weer zich toegang verschaf-
fen en het fornuis uitzetten. De 
brandschade viel mee, maar de 
stank was aanzienlijk. De bewo-
ner was naar een vriend in het 
ziekenhuis en had in zijn haast 
het pannetje vergeten. Dank-
zij de oplettende buren liep alles 
met een sisser af.
Castricum heeft woensdag-
avond 14 juli wel veel regen ge-
had, maar had niet te kampen 
met extreem slecht weer waar 
een groot deel van Nederland 
wel last van had. De brandweer 
is wel uitgerukt naar het flatge-
bouw aan de Sokkerwei. Door 
een defect aan de kelderpomp 

dreigde de parkeerkelder onder 
water te lopen. Met en klokpomp 
heeft de brandweer de verzamel-
bak rond de kelderpomp leegge-
maakt, waarna de kelderpomp 
kon worden gemaakt. De bewo-
ners kregen wel het advies de 
onderhoudsadviezen na perio-
dieke controles van de pomp in 
de toekomst op te volgen.
Vrjjdag 15 juli werd een vreemde 
lucht waargenomen aan de Gro-
te Weide. De bewoners hadden 
last van prikkende  ogen en de 
abnormale stank. De brandweer 
nam een indringende citroen-
lucht waar. Na enig onderzoek 
bleek de buurvrouw van de mel-
der de hond bespoten te hebben 
met een vlooienontsmettings-
middel. 

In de vakantieperiode controleert 
de brandweer van Castricum de 
brandkranen in Akersloot, Lim-
men en Castricum. Hier bevin-

den zich meer dan 1000 brand-
kranen. Deze kranen zijn gemar-
keerd door een gele paal en of 
een rood bordje aan de gevel. In 
geval van brand kan de brand-
weer dankzij de brandkraan wa-
ter onttrekken aan het waterlei-
dingnet om een brand te blus-
sen. De brandweerwagens zelf 
hebben een watertank van cir-
ca 1500 liter die wordt gebruikt 
voor de eerste inzet, bij nood-
zakelijke redding of bij een klei-
ne brand. Voor grotere branden 
moet gebruik worden gemaakt 
van de brandkraan of water uit 
vijvers en sloten. Jaarlijks wor-
den de brandkranen gecontro-
leerd op hun werking en hun be-
reikbaarheid. Door technische 
mankementen, veranderingen 
in het straatwerk en door be-
groeiing kunnen er problemen 
ontstaan. Deze problemen wor-
den gesignaleerd en doorgege-
ven aan PWN en gemeentewer-
ken. Ook de bewoners kunnen 
hun steentje bijdragen door de 
brandkraan bereikbaar te hou-
den, begroeiing te snoeien daar 
waar nodig en het bordje zicht-
baar te houden.

Forento speelt ‘Lang en 
gelukkig, de kersteditie’
Castricum - Ooit al eens willen 
stralen op het toneel, de nieuwe 
Arjan Ederveen willen zijn?
Nu is de kans! Toneelgroep Fo-
rento speelt rond kerst het ver-
filmde stuk (14 oktober in de bi-
oscoop) ‘Lang en gelukkig, de 
kersteditie’ in theater ‘De Dan-
sende Duinen’ op het Dijk en 
Duin terrein.
Forento is op zoek naar sponta-
ne mannen en/of jongens die het 
leuk vinden om mee te spelen in 
deze megaproductie.

Vanaf september zal er een keer 
per week gerepeteerd worden.
Belangstelling/vragen of infor-
matie? Stuur een mail naar be-
stuur@forento.nl. 
Ook mensen die het leuk vinden 
om achter de schermen mee te 
helpen zijn welkom. 
Voor deze unieke productie is 
Forento op zoek naar een ruime 
repetitieruimte.
Wie een ruimte weet die geschikt 
zou kunnen zijn, kan dit doorge-
ven via bovenstaand mailadres.

Altijd al eens hier 
willen staan?

Concert in Dorpskerk

Castricum - Op maandag-
avond 26 juli verzorgen Dennis 
van der Wijk en Henske van der 
Weerd  een zomeravondconcert 
in de Dorpskerk, Kerkpad 1. De-
ze twee jonge, talentvolle musici 
zullen in de oude Dorpskerk het 
bijzondere kabinetorgel en de 
panfluit bespelen. 
Henske van der Weerd (1987) 
begon op 12-jarige leeftijd met 
panfluitlessen aan de muziek-
school te Kampen. Nu studeert 
ze aan het conservatorium van 
Amsterdam bij Matthijs Koene. 
Henske is nu bezig met de laatste 
fase van de opleiding. Ze volgde 
diverse masterclasses bij onder 
andere Nicolae Pirvu en Michel 
Tirabosco. Henske is werkzaam 
als panfluitdocente. 
Dennis van der Wijk (1985) is ge-
boren te Ureterp en woont nu in 
Heiloo. Al op kleuterleeftijd werd 
hij gefascineerd door het Van Vul-
pen-orgel van de gereformeerde 

kerk te Ureterp waar hij opgroei-
de. Aan het Prins Claus Conser-
vatorium te Groningen (voor-
heen Noord Nederlands Conser-
vatorium) studeerde hij bij Johan 
Beeftink en Theo Jellema. Ju-
ni 2006 sloot hij zijn opleiding af 
met een eindexamenconcert, dit 
examen werd gewaardeerd met 
het cijfer negen. Aan het Con-
servatorium van Amsterdam be-
haalde hij het diploma kerkmu-
ziek (2008) en zijn ‘Master of 
Music’ diploma orgel (2009) bij 
Jacques van Oortmerssen. In ju-
ni van dit jaar behaalde hij het 
diploma Docent muziek. Als or-
ganist is hij verbonden aan de 
Gereformeerd kerk in Alkmaar 
waar hij het monumentale Chris-
tiaan Müller orgel van de Kapel-
kerk bespeelt. 
Aanvangstijd: 20.00 uur. Kaart-
verkoop voorafgaande aan het 
concert in de kerk. Toegangs-
prijs 5 euro.
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Afzwemmers van juni 
bij de Witte Brug
Castricum - Elke woensdagmid-
dag – buiten de schoolvakanties 
om – wordt er tussen 16.00 en 
17.00 uur voor een diploma afge-
zwommen in zwembad ‘De Witte 
Brug’ te Castricum. In de maand 
juni kon men 104 kandidaten fe-
liciteren met het behalen van 
hun diploma.

Op de eerste woensdagmiddag 
van de maand hebben 28 jon-
gens en meisjes met goed resul-
taat de eisen voor het B-diploma 
afgelegd. De kandidaten zijn: Ke-
vin Berkhout, Desi Bijl, Sven Bin-
ken, Rutger Bleeker, Chloe Bon-
gers, Yaël Born, Carmen Bras-
ser, Chantal Brocken, Wies van 
Doggenaar, Robin van Egmond, 
Fe de Groot, Mees Hoogenboom, 
Charlotte Hulst, Mart Jacobs, 
Michelle Kok, Tim de Koning, 
Terry Koper, Iris de Kremer,  Li-
selotte Mouissie, Finn Rijk, Finn 
de Rooij, Sverre Tijsen, Eva Ver-
burg, Sanne Verburg, Maud Vix-
seboxse, Milan Walraven, Sterre 
de Wit en Nikkie Woning.
Een week later - op 9 juni - heb-
ben: Celine van der Horst, Lara 
Michels, Amber Nonnekes en 
Jor Pepping alle vaardigheden 
voor C-diploma laten zien en 
hiervoor afgezwommen.
En op 14 juni heeft Gertjan Tee-
ling voor diploma C afgezwom-
men.

Woensdag 16 juni zijn de kinde-
ren, die binnenkort op zwemles 
gaan, samen met hun ouders  in 
het zwembad geweest voor een 
introductieles en heeft er geen 
afzwemmen plaats gevonden.
Op 17 juni hebben Bryan Bloem-
raad en Megaidi Pinas tijdens 
hun eigen zwemles voor A afge-
zwommen.
Tristan Duin heeft als enige kan-
didaat tijdens de snorkelles af-
gezwommen voor Snorkelen 2.
Woensdag 23 juni hebben 24 
kandidaten voor hun eerste 
zwemdiploma afgezwommen. 
Chris Braams, Rosalyn Broekhof, 
Lars Brouwer, Sophie Brugman, 
Dennis Dalmolen, Mees Duin-
meijer, Dirk van Egmond, Nao-
mi van Eijsden, Marijn Gianot-
ten, Elias Groot, Ismay Huisman, 

Mick van der Linden, Fee Lute, 
Rasheed Nesbih, Daniël Ris, Noa 
Schalkwijk, Lanou Stroeve, Mila 
Timmer, Lara Vaalburg, Ilias Wal-
raven, Tessa Westerman, Aicha 
Willems, Puck Wittebrood en Il-
se Zwart.

Op dinsdag- en woensdagmor-
gen wordt er peuterzwemles ge-
geven, waarbij de ouder het ei-
gen kind helpt bij het leren van 
de eerste vaardigheden in het 
water en later, na veel oefenen 
en herhalen, ondersteunt. Voor 
de ouders en peuters, die het 
willen, wordt er een aantal ke-
ren per jaar afgezwommen voor 
de Jip-diploma’s. Op dinsdag 29 
juni heeft Youri Konijn voor de 
eerste twee Jip-diploma’s afge-
zwommen en Finn Poelsma en 
Tommie Stoutenbeek voor Jip-
diploma twee en Sacha Verber-
ne voor Jip-diploma drie en vier 
met iets moeilijkere eisen dan de 
eerste Jip-diploma’s

De woensdag daarop, 30 juni, 
hebben maar liefst 35 kandida-
ten alle eisen voor het B-diploma 
afgelegd. Dit zijn: Ayden Baltus, 
Valentina Boon, Anouk Boots, 
Annika Burgmeyer, Safier Cupe-
rus, Suus van Dam, Jet van Dijk, 
Michael Droog, Juliet Graafland, 
Sven Grandiek, Dewi Hinten, Ha-
san Ilianov, Husein Ilianov, Asja 
Iliasova, Sam Jacobs, Shane Jan-
sen, Tom Jonker, Bryan Kapel, 
Wesley Kapel, Lisa Kempers, An-
thony Kool, Ilse Leyen, Melis-
sa Lind, Arne Lubbers, Nils Lute, 
Rhys Maloney, Björn Mannaart, 
Cas Molenaar, Fien van Oijen, 
Pieter Rijnbout, Manouk Uitten-
bogaard, Nick van Velzen, Wil-
lem Vreeburg, Moïse Zeestraten 
en Luuk Zijp.

En voor de zomervakantie – op 
woensdag 7 juli – hebben vijf 
kandidaten voor het C-diplo-
ma afgezwommen. Jasper Gran-
diek, Ivana van der Horst, Ja-
ri Jansen, Anouschka van Stip-
hout en Bas Weerman hadden 
het hele zwembad voor zichzelf 
en konden goed al hun vaardig-
heden in het water aan hun fans 
laten zien.

Duivensport  

Anton Tromp wint Parijs
Castricum - Zaterdag 17 juli  
stonden de duiven van afdeling 
Noord-Holland in een voorstad-
je van Parijs op een afstand van 
402 kilometer. De leden van de 
postduivenvereniging de Gou-
den Wieken hadden samen 77 
duiven ingezet. ’s Morgens om 
8.00 uur werden de duiven ge-
lost en er werden door de zuid-
westenwind hoge snelheden ge-

haald. Anton en Nel Tromp had-
den het geluk dat hun doffer NL 
10-5902646 in een uitstekende 
conditie verkeerde en hij was na 
vier uur vliegen weer thuis op de 
valplank van het hok en verdien-
de hiermee de bloemen voor de 
baas.
De duif overbrugde de afstand 
met een gemiddelde snelheid 
van bijna 100 kilometer per uur. 

Niels Verwer verrassend sterk bij Nederlands Kampioenschap (foto: Orange Pictures)

Zilveren Niels Verwer 
naar de EK Atletiek 
Castricum - Bij de Nederland-
se Kampioenschappen Atletiek 
in Amsterdam heeft Niels Ver-
wer voor een grote verrassing 
gezorgd door op de 1.500 me-
ter de zilveren medaille te ver-
overen. De atleet van AV Castri-
cum bleef in het Olympisch Sta-
dion slechts luttele centimeters 
verwijderd van de winst. 
Op basis van deze prestatie is 
de Bakkummer door de Atletie-
kunie alsnog toegevoegd aan de 
ploeg die ons land zal vertegen-
woordigen tijdens de Europese 
kampioenschappen die 26 juli in 
Barcelona beginnen. Castricums 
succes was er ook in Hongarije, 
waar Anja Akkerman bij de mas-
ters in haar klasse op de zeven-
kamp de Europese titel verover-
de.
De boeiende race op de 1.500 
meter, waarin AV Castricum met 
Niels Verwer en Tom Wiggers, 
maar liefst twee vertegenwoor-
digers had, kende een zeer snel-
le openingsronde van zo’n 57 se-
conden. De gedoodverfde favo-

riet voor de winst, Arnoud Ok-
ken van Atletico’73 uit Gendrin-
gen, plaatste zijn verwachte ver-
snelling op zo’n 200 meter voor 
de meet. 
Alleen Niels Verwer kon in zijn 
spoor blijven. In de pakkende 
eindsprint kwam de 21-jarige 
Bakkummer slechts 0,04 secon-
den tekort. Zijn prachtige eind-
tijd van 3.40,08 minuten was niet 
alleen goed voor het zilver, maar 
betekende ook een aanscher-
ping van het clubrecord van AV 
Castricum op deze aanspreken-
de afstand. Tom Wiggers no-
teerde in de finale een tijd van 
3.44.99 en bereikte daarmee de 
vijfde plaats.
Wesley Pauel had gekozen voor 
de 5.000 meter. Na een goed ge-
lopen race noteerde hij op de 
streep een tijd van 14.50,81. 
Tijdens de Europese Kampioen-
schappen voor masters in Vire-
gyhaza (Hongarije) heeft An-
ja Akkerman (V55) bij een tropi-
sche temperatuur van 35 °C het 
hoofd koel weten te houden. Bij 

de zevenkamp had ze een ster-
ke eerste dag: 80 meter hor-
den 15,23 seconden, hoogsprin-
gen 1,39 meter, kogelstoten 8,96 
meter en 200 meter 30,49 meter. 
Hiermee pakte ze meteen de lei-
ding van het klassement, die ze 
op de tweede dag niet meer af-
stond. 
Met een uitstekende vertesprong 
van 4,52 meter, speerworp van 
27,90 meter en een slopende 800 
meter in 3.14,63 minuten kwam 
de Europees Kampioen uit op 
een puntentotaal van 5421, ruim 
300 punten meer dan haar direc-
te concurrent uit Duitsland. Roelf 
Akkerman (M65) behaalde in 
Hongarije op de 100 meter met 
14,51 seconden een 16e plaats 
in een sterk veld van 24 lopers.
Bij wedstrijden in Heiloo heeft 
Frank Stam een prima 400 me-
ter gelopen. Na een zeer snelle 
start zette de AVC’er een eindtijd 
van 57.14 op de klokken. Met de-
ze prestatie scherpte hij zijn bes-
te prestatie op deze afstand nog 
verder aan.

Gerhard Tromp werd tweede ge-
volgd door Jaap Kaandorp die de 
derde plek op het ereschavot af-
dwong.
Bert Bark pakte verrassend de 
vierde plaats.
Het peloton werd aangevoerd 
door Sander de Graaf die Arie 
Hageman voorbleef.
De laatste prijsduif was voor Cor 
Sprenkeling.

Afgelopen zaterdag stond ook 
de eerste jongeduivenvlucht op 
het programma van de Gouden 
Wieken.
De groep jonge duiven werd ge-
lost in Meer (118 km) om 7.30 
uur en ze vlogen met een gemid-
delde snelheid van bijna 85 kilo-
meter per uur huiswaarts.
Winnaar van deze vlucht werd 
Piet Verduin met zijn NL10-
1556751.
De tweede duif behoorde toe 
aan Gerhard Tromp en de derde 
plek op het ereschavot was voor 
Anton Tromp.
Vijfde werd de verrassend sterk 
spelende Bert Bark net na San-

der de Graaf. Ook Arie Hageman 
en Cees de Wildt ziet men terug 
in de top tien.

De rij met prijsvliegende melkers 
werd gesloten door Cor Spren-
keling en Jaap Kaandorp.
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Da Marcello en de rijke smaak van 
de authentieke Italiaanse keuken 
Krommenie - De geur van verse 
rozemarijn, tijm, basilicum en ci-
troen. Of de smaak van salie en 
olijfolie van een kwaliteit die in 
Nederland nauwelijks te koop is. 
Dat is allemaal te vinden in Ri-
storante Italiano Da Marcel-
lo, een specialiteitenrestaurant 
waar elke dag verse vis, vlees en 
pasta op authentieke wijze wor-
den bereid door Marcello Vellet-
ri. Er is een uitgebreide, goed uit-
gebalanceerde wijnkaart en een 
exclusief aanbod grappa’s en li-
keuren. 
 
Genieten van de Italiaanse ge-
rechten kan tot en met septem-
ber bij restaurant Da Marcel-
lo op een zonnig terras. Boven-
dien is het restaurant gedurende 
de zomermaanden geopend voor 
de lunch. En dat is goed nieuws 
voor iedereen die houdt van de 
smaak van de oorspronkelijke 
keuken van Italië. Lunchen op 
het terras of in het restaurant 
van Da Marcello is een feest. De 
lunchkaart laat, naast een ver-
rassingsmenu, een groot aan-
tal veelbelovende koude en war-
me gerechten zien. En de gasten 
worden niet teleurgesteld. Mar-

Particulier organiseert bijeenkomst in De Kern

De Palestijnen en de situatie 
op de Westelijke Jordaanoever
Castricum - Dick Fopma organi-
seert een bijeenkomst die in te-
ken staat van Palestina. “Ik voel 
mij al vele jaren betrokken bij de 
Palestijnse en daarmee ook de 
Israëlische problemen. Ik heb nu 
besloten op eigen verantwoorde-
lijkheid en eigen kosten een bij-
eenkomst te beleggen, met na-
me over de situatie op de Weste-
lijke Jordaanoever.”

Fopma doet dat onafhankelijk 
van enige politieke partij of ker-
kelijke organisatie. Hij krijgt wel 
medewerking van de ‘Olijfboom-
actie’ en van de actiegroep ‘Een 
Ander Joods Geluid’. De Olijf-
boomactie is een actie voor 
sponsoring van het herplanten 

van olijfbomen in de door Isra-
el bezette Palestijnse gebieden. 
“Door het Israëlische bezettings-
leger zijn in de loop van de ja-
ren duizenden olijfboomgaarden 
gesloopt, uit strategische over-
wegingen, in verband met de 
bouw van de muur of ten behoe-
ve van de bouw van Joodse ne-
derzettingen. De YMCA Jerusa-
lem is begonnen met een actie 
om de Palestijnse boeren te hel-
pen met het herplanten van olijf-
bomen. Deze actie wordt inmid-
dels gesteund door verschillen-
de hulporganisaties, zoals ICCO, 
Cordaid en Pax Christi. De actie-
groep Een Ander Joods Geluid is 
een Nederlandse groep, die af-
stand neemt van de, in Jood-

se kringen vrij gebruikelijke, kri-
tiekloze benadering van het Isra-
elische beleid met betrekking tot  
de bezette gebieden en de Pa-
lestijnen in het algemeen. Men is 
tegen de voortzetting van de be-
zetting en voor vrede tussen Is-
raël en de Palestijnen. Zusteror-
ganisaties van EAJG zijn er ove-
rigens in verschillende andere 
landen. De bijeenkomst wordt 
gehouden tijdens de Vredes-
week, op maandag 20 septem-
ber vanaf 20.00 uur in het dorps-
huis De Kern. Sprekers zullen 
zijn de Palestijn Baha Hilo, co-
ordinator van de olijfboomactie 
op de Westbank en Jaap Ham-
burger, voorzitter van Een Ander 
Joods Geluid.  

De Wielenmaker start met 
nieuwe natuurwandeling

Egmond - Op zondag 25 juli star-
ten de natuurgidsen Ria Thijssen 
en Henri Genet om 14.00 uur bij 
heemtuin De Wielenmaker, St. 
Adelbertusweg 38, Egmond-Bin-
nen met hun nieuwe, twee uur 
durende wandeling: ´Van cul-
tuur naar wildernis´. De wande-
ling loopt via de Nieuwe Schulp-
weg, een voormalig schelpen-
pad waarover vroeger  schelpen-
karren vanaf het strand naar het 
Stet (het haventje) reden. Hier 
werd de vracht overgeladen op 
schepen en naar de kalkovens 
in Alkmaar vervoerd. Dit tracé is 
nog altijd zichtbaar in de duinen. 
Links en rechts van het pad lig-
gen de nollen, de oude duinen, 
met op de achtergrond de jon-
ge duinen, gevormd van de tien-

de tot de zestiende eeuw. Via het 
Vennewater en de Kerkenlanden 
voert de wandeling naar de oude 
Westert, het huidige ‘Anno Nu’.  
Hier waren vroeger de Mient-
gronden: gezamenlijke akkers 
waar op commerciële basis werd 
verbouwd en vee geweid. PWN 
heeft het gebied onlangs terug-
gebracht naar de situatie van 
rond 1959. Duinrellen en een ou-
de blekerij werden hersteld. De 
afgraving bij Waterrijk laat zien 
hoe het waterpeil in dit gebied 
hoog wordt gehouden. Links 
hiervan was de wildernis, rechts 
is in cultuur gebracht. Voor deze 
wandeling dient men zich voor-
af aan te melden bij Henri Genet 
(06-22770986). Deelname kost 2 
euro. Een duinkaart is verplicht. 

De nieuwe IVN-natuurwandeling voert onder meer over de Westert 
(foto: Peter Lassooij). 

cello legt zijn hart en ziel in zijn 
gerechten, er worden uitsluitend 
verse ingrediënten gebruikt en 
hij maakt alles a la minute, zoals 
dat gebruikelijk is bij topchef-
koks. Geen wonder dat dit res-
taurant wordt bezocht door een 
groot aantal vaste gasten. 
 
Ook voor een diner kan geko-
zen worden uit een uitgebreid en 
afwisselend aanbod gerechten. 
Dun gesneden plakjes ossen-
haas met frambozendressing en 
sesamzaadjes als voorgerecht? 
De gerookte lamsbout met ace-
to balsamico, rucola en mozza-
rella? Of een van de vele soorten 
huisgemaakte pasta’s, geser-
veerd met een smaakvolle saus? 
Allebei kan natuurlijk ook. In Ita-
lië wordt immers gestart met een 
antipasto, opgevolgd door een 
pastagerecht waarna het hoofd-
gerecht op tafel komt. Konings-
krab bijvoorbeeld met gemari-
neerde paprika, verse lamscar-
ré met knoflook en rozemarijn of 
een ribeye van de grill met ver-
se salie. Er is vanzelfsprekend 
gedacht aan vegetariërs en voor 
kinderen is er een speciaal menu 
samengesteld. 

De nagerechten zijn spraakma-
kend lekker. Wat te denken van 
een aan tafel geklopte sorbet 
van citroenijs, wodka, rosé pro-
secco en verse citroen? Ook de 
witte chocolademousse met ge-
konfijte sinaasappel is van on-
gewone klasse. Natuurlijk is er 
kaas als nagerecht en een kop-
je espresso toe met of zonder li-
keurtje. 
Marcello Velletri vertelt, als hij 
even tijd heeft om de keuken 
te verlaten: “Ik kom uit Savelle-
tri di Fasano, een typisch Itali-
aans vissersdorpje en badplaats 
in de hak van de laars, de streek 
Apuglië. Mijn beroep was kok en 
pizzabakker toen ik in 1982 naar 
Nederland kwam. Daar ontmoet-
te ik Liliane en we besloten een 
pizzeria te beginnen in het oude 
wolhuisje van Krommenie op het 
Vlietsend. Een jaar later kwam 
mijn broer Damiano naar Neder-
land om ons te helpen, want we 
hadden het druk.” Na vele suc-
cesvolle jaren opende Marcello 
en Liliane in 2005 de deuren van 
een nieuw specialiteitenrestau-
rant op de Zuiderhoofdstraat 72. 
“Een droom kwam uit. We kre-
gen een restaurant waar onze 
gasten in een mooie, warme am-
biance kunnen genieten van de 
mediterrane keuken. De gerech-
ten worden met gepaste trots 
geserveerd door onze gastvrije 
bediening. Daarbij schenken wij 
een keur aan uitstekende Itali-
aanse wijnen.” Het oude pand op 
de Vlietsend werd een afhaal-
adres voor pizza’s waar Damiano 
nu de scepter zwaait. 

“Da Marcello is een Italiaans 
restaurant waar de pizza’s op 
de kaart ontbreken en dat is ab-
soluut geen gemis. Op de kaart 
staan vele heerlijke gerech-

ten.” Dat is een van de reacties 
op een van de beoordelingssites 
voor restaurants. En: “Je waant je 
in Italië! Wat een heerlijkheden, 
zalige wijnen en heel vriendelijk 
personeel. Dit is op alle fronten 
een restaurant om aan te beve-
len!”
Het restaurant is geopend voor 
de lunch van woensdag tot en 

met zaterdag van 11.30 uur tot 
14.30 uur en voor het diner van 
woensdag tot en met zondag van 
17.00 tot 22.00 uur. “Voor groe-
pen vanaf vijftien personen stel-
len wij een speciaal menu samen 
en gaan wij ook op onze slui-
tingsdagen open”, besluit Mar-
cello. Reserveren kan op 075-
6216805. 



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

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

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

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

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

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

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

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

Voor vragen of informatie kunt u contact 
opnemen met de sectie Communicatie: 
communicatie@castricum.nl
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Oranje-keeper Maarten Steke-
lenburg gehuldigd in Limmen

Ruim duizend mensen uit Limmen en 
omgeving lieten zich afgelopen woens-
dagavond niet tegenhouden door het 
slechte weer om bij de huldiging te zijn 
van Maarten Stekelenburg. 

De keeper van het Nederlands voetbal-
elftal werd in De Burgerij (voor de gele-
genheid omgedoopt tot Stekelenburge-
rij) gehuldigd en door loco-burgemeester 
Christel Portegies verrast met een ge-
meentelijke onderscheiding. Dat die (ook)
in zilver is, daarmee kon hij goed leven. 

Hij kreeg naast mooie woorden nog 
fraaie kado’s en in ruil daarvoor konden 
aanwezigen zijn handtekening ‘scoren’ 
en hem fotograferen.

Maarten Stekelenburg namens de ge-
meente gehuldigd door loco-burgemees-
ter Christel Portegies en sportwethouder 
Bert Meijer

Het reizend theaterfestival Karavaan heeft 
op donderdag 15 juli in de woonkern 
Castricum sprankelend straattheater 
voor een groot publiek gebracht. Van 
14.00-16.00 uur en van 19.00-21.00 uur 
werd rond diverse podia - rondom het 
vernieuwde Bakkerspleintje, op het plein 
bij de Dorpskerk en op het horecaplein 
aan de Dorpsstraat - genoten van een 
uitgebreid aanbod van straatacts. 

Victorine Pasman lokte bezoekers onder 
haar metershoge rok en de drie levens-
genieters van Tragic lieten zien hoe zij 
bouwen aan het leven. En genoten werd 
er! Het gehele aanbod was, net als vorig 
jaar, een bijzondere mix van nieuwe, 
originele straatacts uit binnen- en buiten-
land. Liefhebbers en belangstellenden 
kwamen er in groten getale op af. 

Door het reizend theaterfestival Ka-
ravaan naar Castricum te halen, biedt 
de gemeente jong en oud een unieke 
gelegenheid om te genieten van een 
bijzonder, levendig en gezellig podium-
evenement. Het evenement past niet al-
leen prima in de gemeentelijke plannen 
op het gebied van recreatie en toerisme, 
maar ook in het streven om diversiteit 
aan kunst en cultuur te brengen. Hier-
door wil de gemeente Castricum verder 
uitgroeien als een ondernemende, vitale 
en uitnodigende gemeente, met ruimte 
voor innovatieve projecten.

Wethouders Zonjee (achter) en Portegies laten zich meeslepen door de act Hufter 
Bukh

Reizend theaterfestival wederom een succes

WWW.CASTRICUM.NL

Noord-Holland
Biënnale 2010 
van start
Dinsdag 6 juli werd in Zandvoort het 
startschot gegeven voor de Noord-
Holland Biënnale 2010 (NHBNL.10). 
De Biënnale 2010 heeft als thema de 
identiteit van de Noord-Hollandse 
kustplaatsen, waaronder de gemeen-
te Castricum. Kunstenaars onderzoe-
ken wat de identiteit is. Tegelijkertijd 
werd de aftrap gegeven voor de 
ontwerpateliers in Den Helder, Zand-
voort, IJmuiden en Castricum. In de 
ontwerpateliers doen kunstenaars 
de komende twee maanden on-
derzoek naar de identiteit van deze 
Noord-Hollandse kustplaatsen. Wat 
maakt deze kustplaatsen authentiek 
en uniek? En hoe kunnen zij hun 
identiteit in de toekomst versterken? 
Kunstenares Sabrina Lindemann gaat 
samen met DUS architects en gra-
fisch Studio DUEL in de gemeente 
Castricum hiermee aan de slag on-
der het motto CityCamp Castricum. 
Elders op de Infopagina leest u meer 
over het project. 



Capaciteit riolering op 
strand aangepast

CityCamp Castricum: 
kamperen in de stad

De gemeente Castricum werkt met de 
andere gemeenten in de regio Noord-
Kennemerland samen in de bestrijding 
van de jeugdwerkeloosheid. Deze sa-
menwerking heeft een aantal jaar ge-
leden vorm gekregen in een centraal 
Jongerenloket. Het Jongerenloket is 
inmiddels verhuisd naar de Geester-
weg in Alkmaar, omdat het op de vo-
rige locatie uit zijn jasje groeide. 

De nieuwe locatie huisvest tien me-
dewerkers vanuit de regiogemeenten, 
het Regionaal Meld- en Coördina-
tiepunt (RMC) en het UWV WERK-

bedrijf. Zij werken hier samen om de 
jeugdwerkeloosheid te bestrijden, het 
voortijdig schoolverlaten terug te drin-
gen en uitvoering te geven aan de Wet 
investeren in jongeren (WIJ) door het 
doen van een werk-leeraanbod. In het 
eerste kwartaal van dit jaar kwamen 
al zo’n 355 jongeren bij het Jonge-
renloket langs. Vaak zijn dit jongeren 
zonder startkwalificatie (een  havo- of  
vwo-diploma of een mbo-diploma 
vanaf niveau 2). 

Voor wie 
Het Jongerenloket is er voor jonge-

ren van 16 tot 27 jaar uit de gehele 
regio Noord Kennemerland, die vra-
gen hebben op het gebied van werk, 
opleiding, inkomen en/of schulden. 
Jongeren kunnen zonder afspraak 
langskomen tijdens de openingstijden. 
Na een uitgebreid intakegesprek zoekt 
de medewerker van het Jongerenloket 
samen met de jongere naar de juiste 
opleiding, werk, of een combinatie 
daarvan.

Samenwerking
Het Jongerenloket is een samenwer-
king tussen acht gemeenten uit de 

regio Noord-Kennemerland (Alkmaar, 
Bergen, Heerhugowaard, Heiloo, Cas-
tricum, Langedijk, Schermer en Graft 
de Rijp), UWV WERKbedrijf, het ROC 
Horizon College, het AOC Clusius Col-
lege en het COLO (de samenwerkende 
kenniscentra voor beroepsonderwijs 
en bedrijfsleven). 

Waar te vinden 
Het Jongerenloket is van maandag 
t/m vrijdag geopend tussen 10.00 en 
15.30 uur. U kunt het Jongerenloket 
bezoeken op Geesterweg 1m, 1815 
CR Alkmaar, tel: (072) 548 8266. 

Jongerenloket heeft nieuw onderkomen

Op 15 juli werd een nieuwe riooloverstort-
put geplaatst op het strandplateau. Over 
een paar dagen, als kabels en leidingen 
zijn aangesloten, moet de put de afvoer 
van het vuile water van strandhuisjes en 
paviljoens op het strand vlekkeloos doen 
verlopen.

Door de groei van het aantal rioolaanslui-
tingen op het strand van Castricum en na 
metingen op dat gebied, is besloten om de 
overstortput op het strandplateau te ver-
groten. Door het grote aanbod van vuil 
water door de strandhuisjes/paviljoens, 
liep de - al vervangen - put met enige re-
gelmaat over. Het bestaande systeem was 
afgestemd op de situatie waarbij slechts 
een paar paviljoens hoefden te lozen op 
het persriool. Door de jaren heen zijn er 
huisjes bijgekomen en de paviljoens groter 
geworden.

Het vuile water van de paviljoens en huisjes 
wordt door middel van kleine perspompen 
opgeslagen in een grote verzamelput op 
het strand, onderaan de strandafgang. Op 

het moment dat het niveau in de put stijgt, 
voeren twee sterke perspompen het vuil-
water naar de hoger gelegen overstortput 
op het strandplateau af. Van daaruit wordt 
het vuile water door perspompen, via een 
kilometerslange persleiding, getranspor-
teerd naar de locatie Dijk en Duin. Via 
een overstort in een vrijverval-riool wordt 
het verder afgevoerd naar het bestaande 
hoofdriool.

Op 15 juli werd met groot materieel een 
grote betonnen put ingegraven in een stuk 
duin. Het 3 meter diepe gat moest vol-
doende zijn om het gevaarte te bergen. Het 
graven van een gat met deze afmeting in 
duinzand is een lastige klus door het gevaar 
van instorten. Het was een stukje vakwerk 
dat geleverd werd door de medewerkers 
van het gemeentelijke team Riolering en 
medewerkers van de diverse riool/pom-
pen- en grondwerkbedrijven. 
Het duurt nog enkele dagen voordat de 
nieuwe overstortput in gebruik kan worden 
genomen. De kabels en leidingen moeten 
nog worden aangesloten. 

Schenkt u een kopje koffie voor een 
reiziger? Biedt u uw tuin aan als kam-
peerplek? Geeft u een rondleiding door 
het dorp? Of kunt u koken als de beste? 
CityCamp Castricum is op zoek naar uw 
bijdrage!

Wie heeft er niet eens van gedroomd 
te kamperen midden in de stad in het 
openbare groen, in een park of zelfs in 
de prachtige tuin bij de buren. Van 19 
t/m 29 augustus is het mogelijk in Cas-
tricum. Wel onder de voorwaarde dat er 
voldoende plekken ruimhartig beschik-
baar worden gesteld. CityCamp Castri-
cum zoekt niet alleen de kampeerplek-
ken, maar ook de lokale voorzieningen in 
de nabije omgeving die nodig zijn voor 
de gasten. Variërend van een douche en 
een kopje koffie in de ochtend, tot een 
muziekoptreden of verhalenverteller in 
de avond. 

Deze camping is geen enclave in de bos-
sen, maar is verweven met het leven in 
het dorp. CityCamp Castricum legt ver-
rassende verbindingen tussen mensen,

knoopt bestaande activiteiten op onver-
wachte manieren aan elkaar en creëert 
nieuwe verhalen.
Kunstenaar Sabrina Lindemann is in 
samenwerking met DUS architects en 
grafisch Studio DUEL de initiatiefnemer 
achter CityCamp Castricum, een kunst-
project dat onderdeel is van de beelden-
de kunstmanifestatie Noord-Holland-Bi-
ennale 2010, waarbij de kuststreek van 
de Noordzee en het IJsselmeer centraal 
staan.

In Castricum gaat Lindemann binnenkort 
een leeg winkelpand betrekken in de bin-
nenstad. Deze fungeert eerst als produc-
tieplek, later als  receptie van de camping 
en vanaf 11 september als openbare 
presentatieruimte, waar ook gesprekken 
gevoerd worden en een debat gehou-
den zal worden. Hier kunnen inwoners 
van Castricum informatie inwinnen over 
CityCamp Castricum, hun kampeerplek 
aanbieden en een mogelijke bijdrage op-
geven.

Aanmelden van bijdragen en aanbieden 
van kampeerplekken kan nu al, door 
een e-mailbericht te sturen aan info@
optrektransvaal.nl. 



AAngevrAAgde vergunningen
Alle stukken met betrekking tot bouwzaken kunt 
u inkijken op de gemeentelijke locatie in Limmen, 
Zonnedauw 4.

*Ontvangen bouwaanvragen, sloopaanvra-
gen, aanvragen om een aanlegvergunning, 
aanvragen (licht)reclame en verzoeken om 
ontheffingen 
080710 Raadhuisweg 2 in Akersloot, 1921 AB
	 Het plaatsen van een erfafscheiding

Uitgeesterweg 14 in Limmen, 1906 AA
	 Het bouwen van een woning met garage
	 (fase 1)

Van Haerlemlaan 1 in Bakkum (sportpark 
Wouterland), 1901 RV

	 Het bouwen van een clubhuis voor
	 hockeyclub MHCC

Kapelweg 2 in Limmen, 1906 EA
	 Het slopen van het bijgebouw
090710 Rietorchis 28 in Limmen, 1906 HD
	 Het plaatsen van een dakkapel

Heemstederweg 6 in Castricum, 1902 RP
	 Het bouwen van een bedrijfshal
120710 De Bloemen 28 in Castricum, 1902 GW
	 Het plaatsen van een erfafscheiding

Cieweg 24 E in Castricum, 1902 AB
	 Het plaatsen van een dakkapel

Esdoornlaan 30 in Castricum, 1901 SC
	 Het uitbreiden van de garage/berging en
	 de 1e verdieping

Korte Cieweg 41 in Castricum, 1901 DW
	 Het uitbreiden van het balkon

Korte Cieweg 29 in Castricum, 1901 DW
	 Het uitbreiden van het balkon

Sportlaan 12 in Limmen, 1906 XE
	 Het plaatsen van een overkapping

Schoolstraat 8a in Castricum, 1901 EV
	 Het verwijderen van asbest
130710 Boschweg 6 in Akersloot, 1921 AR
	 Het uitbreiden van de woning

Geesterduin 25 in Castricum, 1902 CC
	 Het gedeeltelijk intern slopen van het
	 filiaal van Gall & Gall
140710 Jan Evertsenlaan 1 in Castricum, 

1901 WG
	 Het plaatsen van een tuinhuis (legalisatie)

Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking 
wordt verleend.

*Aanvragen ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat
met ingang van donderdag 22 juli 2010 de volgende
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan
gedurende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 
lid 4  van de Wet ruimtelijke ordening

Visweg 71 in Limmen, 1906 CP
	 Het plaatsen van een schuur

Visweg 73 in Limmen, 1906 CP
	 Het plaatsen van een schuur

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

Zwanebloem 12 in Limmen, 1906 DP
	 Het plaatsen van een dakopbouw

Zwanebloem 14 in Limmen, 1906 DP
	 Het plaatsen van een dakopbouw

Mient 1 in Castricum, 1901 AB
	 Het plaatsen van een berging

Fielkerweg 4 in Akersloot, 1921 AN
	 Het plaatsen van een schuur

Roelat 38 in Limmen, 1906 VG
	 Het uitbreiden van de woning

Thalia 17 in Limmen, 1906 XZ
	 Het plaatsen van een dakkapel

Dorpsstraat 79 in Castricum,  1901 EJ
	 Het uitbreiden van de verdieping

Korte Cieweg 2 in Castricum, 1901 DT
	 Het plaatsen van een garage

verleende vergunningen
Bouwvergunningen met ontheffing
150710 Prinses Margrietstraat 13 in Castricum, 

1901 DD
	 Het plaatsen van dakkapellen

Beroep
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande
besluit, kunt u hiertegen een beroepschrift indienen
bij de Sector Bestuursrecht van de Rechtbank te Alk-
maar (Postbus 251, 1800 BG). De termijn voor het
indienen van een beroepschrift bedraagt 6 weken,
en vangt aan op de dag na die van verzending van
dit besluit. In het beroepschrift moeten tenminste zijn
vermeld:
naam, adres en handtekening van de indiener;
datum aanduiding;
omschrijving van het besluit waartegen het beroep-
schrift is gericht (bv. door vermelding van het ken-
merk van het besluit of door bijvoeging van een ko-
pie ervan);
gronden van het beroep (de reden(en) waarom de
indiener het met het besluit oneens is).
Voor de behandeling van een beroepschrift is griffie-
recht verschuldigd.

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

Bouwvergunningen
140710 Maartje Offerstraat 14 in Castricum, 

1902 ME
	 Het plaatsen van een dakopbouw en het
	 uitbreiden van de woning

Maartje Offerstraat 12 in Castricum, 
1902 ME

	 Het plaatsen van een dakopbouw
Hogeweg 50 in Limmen, 1906 CE

	 Het uitbreiden van de woning en het
	 plaatsen van een berging

Rietkamp 13 in Castricum, 1902 AJ
	 Het plaatsen van dakkapellen

*APV vergunningen

Kledinginzameling Leger des Heils
Aan Leger des Heils Reshare is vergunning verleend
voor het maximaal 4 keer huis-aan-huis inzamelen
van kleding in 2011.

Ontheffing geluid TC Bakkum
Aan TC Bakkum is ontheffing verleend van de ge-
luidsvoorschriften voor zaterdag 20 augustus van
19.00 tot 24.00 uur.

Spandoekvergunning Prinses Beatrix Fonds
Aan het Prinses Beatrix Fonds is vergunning verleend
voor het ophangen van spandoeken gedurende de
collecteperiode van 12 t/m 18 september 2010 in de
kern Castricum, Limmen en Akersloot.

Vergunning reclameborden
Aan De Deining Castricum is vergunning verleend
voor het plaatsen van reclameborden van 2 t/m 14
augustus 2010.

*Evenementenvergunning

Muziekevenement café De Balustrade
Aan dhr. Teerenstra van Café De Balustrade is ver-
gunning verleend voor een muziekevenement op 18
juli 2010 van 17.00 tot 22.30 uur voor het perceel
Dorpsstraat 35a te Castricum.

Muziekzondag 25 juli 2010, horecaplein Castricum
Aan Café de Balustrade, Basta, Boes-Boes en Café
City is vergunning verleend voor het organiseren van
de muziekzondag op zondag 25 juli van 18.00 tot
23.30 uur op het horecaplein te Castricum

Timmerdorp 2010, Akersloot
Aan Timmerdorp Akersloot is vergunning verleend
voor het organiseren van het Timmerdorp 2010 van
17 t/m 21 augustus 2010 aan de Roemersdijk te

Akersloot.

Uit je Bakfestival
Aan de vereniging De vrienden van de Bakkerij is ver-
gunning verleend voor het organiseren van het Uit
je bakfestival op 1 augustus 2010 in het Willem de
Rijkepark te Castricum.

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

BestemmingsplAnnen
*Kennisgeving ex. artikel 3.8 Wro ontwerpbestem-
mingsplan ‘Buitengebied Castricum, 2e herziening 
gedeelte perceel Heereweg 89’

Burgemeester en wethouders van Castricum maken
bekend dat zienswijzen kunnen worden ingediend op
het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Castri-
cum, 2e herziening gedeelte perceel Heereweg 89’
te Bakkum.

Ingevolge artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke or-
dening ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenge-
bied Castricum, 2e herziening gedeelte perceel Hee-
reweg 89’ vanaf 22 juli tot en met 1 september 2010
gedurende zes weken voor een ieder op de volgende
wijzen ter inzage:
digitaal via de landelijke website: www.ruimtelijke-
plannen.nl;
digitaal als pdf bestand, inclusief bijbehorende stuk-
ken, op de gemeentelijke website: www.castricum.
nl;
bij de afdeling Dienstverlening aan de Zonnedauw 4
te Limmen, gedurende de openingstijden.

Het bestemmingsplan betreft een herziening van het
bestemmingsplan Buitengebied Castricum en voor-
ziet in de realisatie van een recreatieve en toeristi-
sche bestemming van het perceel Heereweg 89. De
bestaande stoeterij blijft gehandhaafd en staat ten
dienste van een recreatieve en toeristische functie,
daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om de
begane grond van de stoeterij te gebruiken voor acti-
viteiten en evenementen. Het aantal evenementen is
gelimiteerd. De bestaande stapmolen wordt gesloopt
en vervangen door een gasterij, door middel van een
corridor wordt de gasterij verbonden met de stoeterij.
Een deel van het aangrenzende terrein wordt open-
gesteld voor bezoekers, op dit deel wordt een terras
voor de gasterij gerealiseerd en een kinderboerderij.

Gedurende bovengenoemde periode kan iedereen
een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen die-
nen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en
moeten worden gericht aan de gemeenteraad, post-
bus 1301, 1900 BH te Castricum. Wij verzoeken u
boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze op het
ontwerpbestemmingsplan 2e herziening Heereweg
89’.

Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mo-
gelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk een
week voor het einde van de terinzagelegging, een
telefonische afspraak te worden gemaakt. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met mevr. H. Go-
verde-Bruins, tel. (0251) 661153.
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge ziens-
wijze geldt, dat gemotiveerd moet worden aangege-
ven op welke onderdelen van het ontwerpbestem-
mingsplan de reacties betrekking hebben.

*Kennisgeving ex. artikel 3.8 Wro Ontwerpbestem-
mingsplan ‘Startingerweg 48’ te Akersloot

Burgemeester en wethouders van Castricum maken
bekend dat zienswijzen kunnen worden ingediend op
het ontwerpbestemmingsplan ‘Startingerweg 48’ te
Akersloot.
Ingevolge artikel 3.8 lid 1 van de Wet ruimtelijke or-
dening ligt het ontwerpbestemmingsplan ‘Startinger-
weg 48’ vanaf 22 juli tot en met 1 september 2010
gedurende zes weken voor een ieder op de volgende



wijzen ter inzage:
digitaal via de landelijke website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl;
digitaal als pdf bestand, inclusief bijbehorende stuk-
ken, op de gemeentelijke website: www.castricum.
nl;
de afdeling Dienstverlening aan de Zonnedauw 4 te 
Limmen, gedurende de openingstijden. 

Het bestemmingsplan betreft een herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied Akersloot. De gron-
den van het perceel Startingerweg 48 worden her-
zien. Op het perceel wordt de agrarische bestemming 
vervangen door een woonbestemming, zodat een 
mantelzorgwoning kan worden gerealiseerd.   
Gedurende bovengenoemde periode kan iedereen 

een zienswijze naar voren brengen. Zienswijzen die-
nen bij voorkeur schriftelijk te worden ingediend en 
moeten worden gericht aan de gemeenteraad, post-
bus 1301, 1900 BH te Castricum. Wij verzoeken u 
boven aan de brief te vermelden ‘zienswijze op het 
ontwerpbestemmingsplan Startingerweg 48’. 
Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is 
mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk 
een week voor het einde van de terinzagelegging, 
een telefonische afspraak te worden gemaakt. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. 
L. Hoeben, tel. (251) 661155. 
Voor zowel de schriftelijke als de mondelinge ziens-

wijze geldt, dat gemotiveerd moet worden aangege-
ven op welke onderdelen van het ontwerpbestem-
mingsplan de reacties betrekking hebben.

*Vaststelling Bestemmingsplan ‘Oude Haarlemmer-
weg 46 – Castricum, ’t Geitenweitje’

Burgemeester en wethouders van Castricum maken 
als gevolg van het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet 
ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de Algemene 
wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan 
‘Oude Haarlemmerweg 46 - Castricum, ’t Geitenwei-
tje’ is vastgesteld door de gemeenteraad bij besluit 
van 8 juli 2010.
Het plangebied ligt aan de oostzijde van de Oude 
Haarlemmerweg te Castricum. Het plangebied be-
slaat:
- het perceel Oude Haarlemmerweg 46;
- het perceel ten zuiden daarvan, 

ook wel ’t Geitenweitje genoemd; 
- het perceel achter de woningen Oude Haarlem-

merweg 22 tot en met 44 is gelegen, dat eigendom 
is van de gemeente.

Het plan voorziet in de sloop van het pand Oude 
Haarlemmerweg 46. Op deze locatie zullen 12 ap-
partementen worden gerealiseerd in de sociale sector. 
Ten zuiden daarvan worden twee vrijstaande wonin-
gen en één twee-onder-één-kap woning gereali-
seerd. Eén vrijstaande woning kan gesplitst worden 
in twee woningen. Om deze ontwikkeling mogelijk 
te maken wordt de bestaande gasleiding oostwaarts 
verplaatst.
Het bestemmingsplan, evenals het besluit tot vaststel-
ling, ligt met ingang van 22 juli 2010 gedurende zes 

weken voor een ieder ter inzage bij de gemeentelijke 
locatie aan de Zonnedauw 4 te Limmen, gedurende 
openingstijden. Tevens staat het plan op de website 
van de gemeente Castricum, www.castricum.nl  en 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
Gedurende de hierboven genoemde termijn kan be-
roep ingediend worden bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Binnen de beroepster-
mijn kunnen degenen die beroep hebben ingesteld, 
een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij 
de voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. 

Beroepschriften respectievelijk verzoeken om voorlo-
pige voorziening, dienen te worden gericht aan de 
afdeling respectievelijk de voorzitter van de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag.
Voor meer informatie over dit bestemmingsplan, of 
voor het maken van een afspraak, kunt u telefonisch 
contact opnemen met het team Bouwen, Wonen 
en Bedrijven (tel. (0251) 661152, dhr. R. van den 
Haak).

Verzoek hogere waarde wet
geluidhinder

Bij de gemeente Castricum is een verzoek ingediend 
ter vaststelling van een hogere waarde voor één wo-
ning op de locatie Startingerweg 48 te Akersloot.
De geprojecteerde woning is gelegen binnen de ge-
luidzone van de Rijksweg A9.
Alle wegen, met uitzondering van de 30 km/uur 
wegen, zijn, op basis van de Wet geluidhinder, voor-
zien van een geluidzone. Nieuwe geluidgevoelige 
bestemmingen, zoals woningen, welke binnen een 
dergelijke zone langs een weg zijn gelegen, dienen 
op een zodanige afstand van de weg te zijn gelegen 
dat de geluidbelasting niet te hoog wordt (de zoge-
naamde ‘voorkeursgrenswaarde’ die de Wet geluid-
hinder stelt).
Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat, als gevolg van 
het wegverkeer op de Rijksweg A9, een hogere ge-
luidbelasting optreedt, dan de voorkeursgrenswaarde 
van 48 dB zoals aangegeven in de Wet geluidhinder. 
De geluidbelasting is echter lager dan de, in de Wet 
geluidhinder aangegeven maximale ontheffings-
waarde.
Het college van burgemeester en wethouders is van 
plan om voor de woning, op grond van artikel 83 jo 
110a van de Wet geluidhinder, een hogere waarde 
vast te stellen van 52 dB.
De stukken van dit ontwerpbesluit liggen vanaf 21 
juli 2010 gedurende zes weken voor een ieder ter 
inzage bij de Afdeling Dienstverlening aan de Zon-
nedauw 4 te Limmen, gedurende de openingstijden. 
Ook kunt u de gemeentelijke website raadplegen via 
www.castricum.nl.

Om de stukken buiten de openingstijden in te zien 
kunt u een afspraak maken.
Hiervoor kan contact worden opgenomen met de 
publieksbalie van Bouwen, Wonen en Bedrijven, tel. 

(0251) 661122.
Gedurende deze termijn kunnen door belanghebben-
den zienswijzen worden ingediend.
De zienswijzen dienen bij voorkeur schriftelijk te wor-
den ingediend en moeten worden gericht aan het col-
lege van burgemeester en wethouders van gemeente 
Castricum, Postbus 1301, 1900 BH te Castricum. Wij 
verzoeken u boven aan de brief te vermelden ‘ziens-
wijzen ontwerpbesluit hogere waarde Wet geluidhin-
der Startingerweg 48 te Akersloot’.
Ook het indienen van mondelinge zienswijzen is mo-
gelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur uiterlijk één 
week voor het einde van de ter inzage legging, een 
telefonische afspraak te worden gemaakt met mevr. 
L. Hoeben. Voor meer informatie kunt u met haar 
contact opnemen via tel. (0251) 661 122.

Verkeersbesluit

*Verkeersbesluit opheffen gehandicaptenparkeer-
plaats nabij Prinses Marijkestraat 8

Besluit
Gelet op het bepaalde in artikel 2 Wegenverkeerswet 
1994 en met inachtneming van de artikelen 3 en 12 
van het BABW hebben burgemeester en wethouders 
besloten:
het opheffen van plaatsing bord E6 en onderbord 
van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 
1990 nabij Prinses Marijkestraat 8 te Castricum.

Bezwaar
Indien u het niet eens bent met het bovenstaande 
besluit, kunt u hiertegen een bezwaarschrift indienen 
bij het College van Burgemeester en Wethouders van 
Castricum (Postbus 1301, 1900 BH). De termijn voor 
het indienen van een bezwaarschrift bedraagt 6 we-
ken, en vangt aan op de dag na die van verzending 
van dit besluit. In het bezwaarschrift moeten ten min-
ste zijn vermeld:
naam, adres en handtekening van de indiener;
datum aanduiding;
omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar-
schrift is gericht (bv. door vermelding van het ken-
merk van het besluit of door bijvoeging van een ko-
pie ervan);
gronden van het bezwaar (de reden(en) waarom de 
indiener het met het besluit oneens is).

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

Castricum, 21 juli 2010


