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Zes kinderen in problemen door stroming

De jonge redders in nood
Bakkum - Vrijdag kwamen zes 
kinderen in de problemen in zee 
vanwege de sterke stroming. Zij 
bevonden zich op een zandbank 
en waren niet in staat terug te 
zwemmen naar de kant. door de 
sterke stroming. Een team van 
reddingbrigade De Strandlopers 
heeft de kinderen weer in vei-
ligheid gebracht. “Om 17.15 uur 
kwam er een waarschuwing bin-
nen vanaf paviljoen Bad Noord”, 
vertelt woordvoerder Paul van 
der Veen. “Een moeder had daar 
gemeld dat een aantal kinde-
ren door de sterke stroming niet 
meer terug kon komen. Onmid-
dellijk werd er een team samen-
gesteld en deze werd met behulp 
van het strandvoertuig direct af-
gezet voor Bad Noord.” Het team 
bestond uit chauffeur Wouter 
Buitelaar, Stephanie Retel, Mark 
Admiraal en Rutger Sas. Slechts 
vier minuten na de melding ging 
het team te water. Uiteindelijk 
bleek het om zes kinderen tus-
sen de 6 en 18 jaar te gaan. Er 
was ondertussen paniek ont-
staan. “Ook de redders hadden 
grote moeite om tegen de stroom 
in te komen. Het duurde zo’n 
twintig minuten voordat alle kin-
deren weer veilig op het strand 
stonden. Via de omroepinstal-
latie aan boord van het strand-
voertuig werden de strandbe-
zoekers er op gewezen dat er 
die dag niet meer gezwommen 
kon worden. Er zijn twee bor-
den met de tekst ‘levensgevaar-
lijk zwemmen’ geplaatst bij het 
gebied waar de gevaarlijke stro-
ming zich voordeed.

Doorrijden na ongeval
Castricum - Een 47-jarige 
vrouw uit  Castricum werd zater-
dagavond aangehouden nadat 
zij een ongeval had veroorzaakt. 
Een 66-jarige automobilist uit 
Diepenheim reed rond 20.00 uur 
over de rotonde Zeeweg/Heere- 
weg. Hij remde af om rechts af 
te slaan richting Egmond, toen 
hij aan de achterzijde werd 
aangereden door de auto ach-
ter hem.  Zijn auto raakte door  
de aanrijding van de weg. De 
auto die hem aanreed reed door, 

met ernstige schade aan de 
voorzijde. Er werd een zoekac-
tie gehouden naar het voertuig.  
Deze werd aangetroffen op de 
parkeerplaats bij het strand. De 
bestuurster weigerde mee te 
werken aan een ademtest. Zij 
werd aangehouden voor doorrij-
den na een ongeval. Ze verzette  
zich hevig bij haar aanhouding 
en beledigde hierbij agenten. 
Zij blies op het politiebureau 515 
ug/l.  Haar rijbewijs werd inge-
vorderd.

Groots Bakkerijfestival
Castricum - De derde editie van 
het gratis festival Uit Je Bak vindt 
aanstaande zondag plaats. In 
het Willem de Rijkerpark  aan de 
Soomerwegh worden twee podia 
opgebouwd waar grote en klei-
nere acts en theatergroepen zul-
len optreden van 13.00 tot 22.30 
uur.  
Op het kleine podium is improvi-
satietheatergroep De Gevonden 
Voorwerpen te zien, nederhop-
formatie Westerwind, een lindy-
hop workshop door dansschool 
Fruns, boerenlandrockband Skit-
terend Mooi, een theatersurpri-
se, Midnight Menace met pop-
py punkrock, en The Freaks & 
the Dirty Dancers met een funk-
rockshow. 
Op het hoofdpodium opent 
Sweet Empire met melodieuze 
punkrock het festival. Vervolgens 
postrock van Artificial Audio, po-
prock van Go Back To The Zoo, 
psychedelische sixties pop van 
Zender, emocore van San An-
dreas, electropunkrock van Elle 
Bandita en band, gitaarrock van 
Hit Me TV, en electrodancerock 
van the Melomanics. 
De Groene Slager is van de partij 
om allerlei complete maaltijden 
te verzorgen.
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Oplage 16.700 exemplaren.
Verschijnt iedere
woensdag of donderdag
in Castricum, Bakkum,
Limmen, Akersloot.

Oplage 5.400 exemplaren.
Verschijnt iedere
donderdag in Uitgeest.

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

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

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

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

directie:
Frits Raadsheer
06-53951836

Bladmanager:
Veroni Pereboom
06-30695175

redactie:
Anneke Zonneveld
06-12931800
Mirjam Beevendorp

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

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

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

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

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

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

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

Schulpers en Skulpers
Castricum - Afgelopen zondag 
stond de open dag van de Werk-
groep Oud-Castricum voor de 
laatste keer in het teken van de 
schelpenvisserij. 
Er kwamen ook nu veel be-
zoekers af op de expositie, die 
het wel en wee van de schul-

pers (schelpenvissers) in beeld 
bracht. Daarnaast trokken de 
Skulpers met hun zeemanslie-
deren en Ierse folksongs ’s mid-
dags voor het gebouw de Duyn-
kant veel aandacht van het pu-
bliek, dat in grote getale op de 
Geversweg stond opgesteld.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren:
Wonende te Castricum:
10-07-2009: Jasper Adam, zoon 
van A.H. de Loos en M.A. Zy-
wicka, geboren te Alkmaar. 19-
07-2009: Marit, dochter van A.R. 
van Leeuwen en I. Slee, geboren 
te Alkmaar. 20-07-2009: Daras, 
zoon van Dana Ali Khosknauw 
en V.G. McLean, geboren te Alk-
maar. 22-07-2009: Sefu Sinan 
Kissima, zoon van E.F. Hos, ge-
boren te Beverwijk. 24-07-2009: 
Noah Jonathan Gerrold, zoon 
van M. Asagbo en M.C.A. Krou-
wel, geboren te Beverwijk. 28-
07-2009: Leonore Amaranthe, 
dochter van F. Kloos en S.T. van 
de Poll, geboren te Castricum. 
28-07-2009: Benjamin, zoon van 
P. Zoon en S. Gomethvrakurn, 
geboren te Castricum.

Wonende te Limmen:
27-07-2009: Jesse Jacobus The-
odorus, zoon van A.C.G. Lem-
mink en L. Bloedjes, geboren te 
Limmen.

Wonende te Akersloot:
26-07-2009: Sofie Cornelia The-
resia, dochter van W.A. Fransen 
en M.C.T. Verhoef, geboren te 
Beverwijk.

Aangiften huwelijken en part-
nerschapsregistraties:
27-07-2009: Termes, Albertus P.F. 
en de Moel, Jolanda, beiden wo-
nende te Castricum. 28-07-2009: 
Esmeijer, Frederik K.J.H. en Pater, 
Susanne C., beiden wonende te 
Castricum. 

29-07-2009: Groen, Marinus C. 
en de Beer, Anneloes, beiden 
wonende te Castricum.

Huwelijken en partnerschaps-
registraties:
23-07-2009: de Bruijne, Mari-
nus, wonende te Castricum en 
Noort, Diane M., wonende te 
Santpoort.

Overleden:
Wonende te Castricum:
19-07-2009: Bant, Fokje A., oud 
80 jaar, overleden te Alkmaar, 
gehuwd met J.C. Amoureus. 27-
07-2009: Schuijt, Wilhelmina A., 
oud 94 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met J.M. 
Meijer. 29-07-2009: van Ekeren, 
Johannes, oud 60 jaar, overle-
den te Castricum, gehuwd met 
C.M.A. de Wit. 

Wonende te Limmen:
24-07-2009: Strik, Maria J.A., oud 
79 jaar, overleden te Limmen, ge-
huwd met J.L.W.M. Louman.

Wonende te Akersloot:
18-07-2009: Kateman, Antonia, 
oud 91 jaar, overleden te Bever-
wijk, gehuwd geweest met P.G.H. 
Schlaman. 27-07-2009: Buth, 
Antje, oud 91 jaar, gehuwd ge-
weest met P. van der Oord, over-
leden te Akersloot.

Wonende te Heiloo:
27-07-2009: Bleijendaal, Odulp-
hus P., oud 89 jaar, overleden te 
Limmen, gehuwd geweest met 
C.W. Boersen.

Oud Hollandse spelen 
in dorpshuis De Kern
Castricum - Op donderdagmor-
gen 6 augustus heeft Vakantie 
Kindervreugd in Dorpshuis De 
Kern op de Overtoom 15 een wa-
terval van activiteiten op het pro-
gramma gezet. Als de kinderen 
binnenkomen mogen zij kiezen 
uit een enorme lijst van moge-
lijkheden. Er zijn behendigheids-
spelen zoals hoepelen, pijltjes 
schieten, vissen, touwtrekken, fi-
guurzagen en touwtje springen. 
Voor de denkers is er dammen, 

schaken  bingo en gokken. De 
kinderen kunnen koekjes ver-
sieren, koekhappen en poffertjes 
eten. Bij deze grote variëteit aan 
bezigheden kan de organisatie 
nog wel wat hulp gebruiken. Wie 
het leuk vindt om mee te werken 
kan zich aanmelden bij Trees 
Knebel, tel 0251-650198. 

De activiteiten worden gehouden 
van 10.00 tot 12.00 uur en de en-
treeprijs bedraagt 1,00 euro.  

Gevonden en
vermiste dieren

Vermist: Delving Akersloot: rode 
gecatreerde kater, witte kop, bef, 
buik en voetjes, scheve bek, 5 jr, 
Kismo. Gevonden: Hoogegeest/
K. Hoornlaan Akersloot: rood 

met donkergrijze poes. De Mient 
Castricum: jong lichtbruin ko-
nijntje, lange oren, mannetje. In-
lichtingen: 0251-658504 of 072-
5150071.

Geen krant ontvangen? 
Bel: 0251-674433
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Programma 6 aug t/m 12 aug 2009

Dorpsstraat 70  •  Castricum 
Tel. 0251 - 65 22 91

vrijdag & zaterdag 21.00 uur 
zondag 20.00 uur 
“The Proposal”

donderdag 14.00 uur 
vrijdag & zaterdag 15.00 uur 

zondag 15.00 uur 
dinsdag & woensdag 14.00 uur 

“Ice Age 3D” (NL)
vrijdag & zaterdag 18.30 uur 

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

vrijdag & zaterdag 
17.00  & 21.00 uur

zondag 20.00 uur 
maandag, dinsdag & 
woensdag 20.00 uur 
“Harry Potter 6”
donderdag 14.00 uur 

vrijdag & zaterdag 15.00 uur 
zondag 15.00 uur 

dinsdag & woensdag 14.00 uur 
“Het geheim van 

Mega Mindy”
donderdag 20.00 uur 

maandag, dinsdag & woensdag 
20.00 uur 

“Ice Age” (OV)

Naar de kust
Regio - De provincie Noord-
Holland, verschillende kustge-
meenten en PWN treffen maat-
regelen om de bereikbaarheid 
van de Noordzeekust te bevor-

deren. De website www.reacht-
hebeach.nl informeert badgas-
ten hoe zij het makkelijkst op het 
strand kunnen komen. 
In Castricum zet Connexxion 
vanaf het NS-station extra bus-
sen in.

Mardou brengt boek uit
Chocolade met noten
Castricum - De uit Castricum 
afkomstige Mardou van Kuilen-
burg heeft een bundel uitgege-
ven dat de naam ‘Chocolade met 
noten’ meekreeg. “Het is bun-
del vol onzinnige onderwerpen 
en hilariteit”, vertelt de 21-jari-
ge auteur lachend. Het boek be-
vat vijftig columns over de meest 
uiteenlopende onderwerpen. 
Want wat doe je met een ham-
sterlijkje? Hoe reageer je op een 
ongewenst huwelijksaanzoek? 
Waar vind je de Man met de Ha-
mer? Wanneer worden puber-
meisjes volwassen? Herkenbare 
gebeurtenissen en situaties vol-
gen elkaar op. De columns zijn 
grotendeels geschreven vanuit 
de ogen van de schrijfster met 
een rijkelijke maar realistische 
fantasie; fictie en non-fictie lo-

pen lekker dwars door elkaar. 
Rode draad? Tegendraads! 

Mardou van Kuilenburg volg-
de een grafische opleiding aan 
het Grafisch Lyceum in Amster-
dam. In 2008 begon ze columns 
te publiceren, waarop de reac-
ties steevast positief bleken. 

Haar stijl omschrijft ze als luch-
tig, vaak herkenbaar met een 
vleugje humor en sarcasme. 
Haar verhalen komen vooral 
voort uit eigen ervaringen aan-
gedikt met fictieve gebeurtenis-
sen. Na enkele publicaties vond 
ze het tijd voor iets anders. Haar 
boek ‘Chocolade met noten’ is te 
bestellen via de webshop www.
boekenbent.com en binnenkort 
ook via bol.com.

Castricum - Workshops, com-
puterinloop, kennismaken met 
de computer, begeleiding thuis; 
computerkennis vergaren, dicht-
bij huis en overdag? Dat kan 
bij Gilde Castricum en de Bi-
bliotheek! Zij organiseren een 
informatiebijeenkomst over 
hun totale computeraanbod in 
2009/2010.  Kenmerkend voor 
dit aanbod zijn: het rustige tem-

Informatie computer voor 50+ 
po, de persoonlijke aandacht en 
de korte duur. Op  woensdag 26 
augustus kunnen belangstellen-
den van 14.15 tot 15.15 uur te-
recht op de bovenverdieping van 
de bibliotheek Castricum. 
Mensen die de informatiemid-
dag willen bijwonen, kunnen 
zich aanmelden bij  Stichting 
Welzijn telefoon 656562, e-mail 
info@welzijncastricum.nl. 

The Proposal in Corso;
Here comes the bribe

De invloedrijke redactrice Mar-
garet dreigt uitgezet te worden 
naar haar vaderland Canada. Om 
dit te voorkomen dwingt ze haar 
niets vermoedende en komische 
assistent Andrew om zich met 
haar te verloven, terwijl ze hem al 
jarenlang het leven zuur maakt. 
Hij gaat akkoord met de verlo-
ving maar tegen een paar per-
soonlijke voorwaarden. 

Het onwaarschijnlijke stel reist 
af naar Alaska om de eigenzin-
nige familie van Andrew te ont-
moeten. Het zelfbeheerste stads-
meisje komt dan in de ene ko-
mische situatie na de andere te-
recht, waarin ze zich als een vis 
op het droge voelt. Met een on-
voorbereid huwelijk in het voor-
uitzicht en de vreemdelingenau-
toriteiten op de hielen, beloven 
Margaret en Andrew met eni-
ge aarzeling zich aan het plan te 
houden. Ongeacht de angstvalli-
ge gevolgen…
Vanaf 6 augustus te zien in Cor-
so. Met Sandra Bullock en Ry-
an Reynolds. The Proposal is een 
productie van Walt Disney Mo-
tion Pictures

Zesde avontuur Harry 
Potter is vakantiehit
Zesde avontuur van Harry, Her-
mione en Ron waarin Harry een 
mysterieus boek vindt met de 
tekst ‘Dit boek is het eigendom 
van de Halfbloed Prins’. Harry 
vermoedt dat er gevaar schuilt 
binnen de muren van Hogwarts, 
maar Dumbledore is meer bezig 
met Harry voor te bereiden op de 
laatste strijd die snel nadert. Sa-
men proberen ze een manier te 
vinden om de verdediging van 
Voldemort te doorbreken. Dum-
bledore schakelt hiervoor zijn 
oude vriend en collega in; de ar-
geloze Professor Horace 

Slughorn. Intussen krijgen de 
studenten met een tegenstander 
van een heel andere orde te ma-
ken. Hun hormonen spelen hun 
namelijk parten. Te zien in Corso 
Bioscoop in Castricum..

Geen voorrang voor snorfietsster
Limmen - Een 66-jarige snor-
fietsster uit Castricum liep za-
terdagmiddag hoofdletsel op bij 
een aanrijding op de Visweg. Een 

Aanhouding na mishandeling
Castricum - In de nacht van 
donderdag op vrijdag omstreeks 
2.00 uur werden twee jongens 
aangehouden op de Dorpsstraat 
op verdenking van mishandeling 
van een 37-jarige man uit Cas-
tricum. Getuigen hadden gezien 
dat de twee jongens met een 
makelaarsbord rondliepen en 
hiermee op een voetganger in-
sloegen. De gewaarschuwde po-
litie zette al rennend de achter-

volging in. Hierbij werd een ver-
dachte aangehouden. De tweede 
kon worden gepakt toen voorbij-
gangers hem bij het passeren uit 
balans hadden gebracht.
De verdachten, een 16-jarige jon-
gen uit Monnickendam en een 
17-jarige Zaandammer, werden 
voor verhoor overgebracht naar 
het politiebureau. Het slachtoffer 
liep verwondingen aan zijn ge-
zicht op. 

74-jarige automobilist uit Heiloo 
kwam vanaf deze weg en wilde 
de Rijksweg oversteken. 
Hierbij zag hij de snorfietsster 

Deuken schoppen in eigen auto
Limmen - Op zondagavond om-
streeks 22.45 uur kreeg de po-
litie melding dat drie jongens 
deuken in een auto aan het 
schoppen waren op de Rijks-
weg in Limmen. De politie, die 
nog geen minuut later ter plaat-
se was, zag een groepje jongens 
tegen een personenauto schop-
pen. Een van hen ging daarmee 

zelfs door toen zij door de politie 
werden aangesproken. De jon-
gen begon bovendien de politie-
mensen te beledigen en wenste 
zich niet te legitimeren. Hij werd 
daarop aangehouden en voor 
verhoor overgebracht naar het 
politiebureau.
De vernielde auto bleek van een 
van de jongens te zijn. 

Bakkum - Bij de EHBO op het 
strand is het druk vanwege het 
grote aantal mensen dat een 
wespensteek heeft opgelopen. 
Een persoon vertoonde een al-
lergische reactie en werd met de 
ambulance afgevoerd naar het 
ziekenhuis voor controle. Dank-
zij de mooie voorzomer zijn ste-
kende insecten vroeg deze zo-
mer en ze zijn er in grote getale. 
Vooral wespen. Wespen worden 
vervelend als ze op zoek gaan 
naar zoetigheid. Die zoektocht 
begint zodra het aantal larven in 
het nest afneemt omdat de ko-
ningin gestopt is met het leggen 
van eieren. De werksters die nor-
maal gesproken van de larven 
een zoetstof krijgen als beloning 
voor het brengen van voedsel, 
gaan op zoek naar andere zoet-
stoffen. Dit jaar werden de eer-
ste wespen op zoetige drankjes 
al vanaf de tweede helft van ju-
ni gezien. De vroege start kan er 
ook toe leiden dat er een tweede 
generatie wespen ontstaat. 

Wespensteken

over het hoofd waardoor een 
aanrijding ontstond. 

De vrouw kwam ten val en liep 
hoofdletsel op. Zij werd over-
gebracht naar het ziekenhuis in 
Alkmaar.
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Jeu de boulesvereniging De 
Stetters viert 20-jarig bestaan
Castricum - Wat ooit begon 
op een paar zandpaadjes in het 
Narcissenveld in Castricum is 
heden ten dage uitgegroeid naar 
een jeu de boulesvereniging met 
138 leden. Zaterdag 8 augustus 
wordt dit feest gevierd op sport-
park Wouterland.
Roelie, Kees, Peter en Ellen zijn al 
maanden bezig met de voorbe-
reidingen. Op deze feestdag zijn 
er nog vier leden van het eerste 
uur bij. Jopie Broekhof, George 
Jacobs, Jan Geerts en uit Emmen 
komt nog Jan van het Sant.
In 1989 is de jeu de boulesver-
eniging begonnen met 30 le-
den en de kantine was een ou-

de pipowagen. Wie in die tijd met 
13-0 verloor moest met de blote 
voeten in een teil koud water en 
daar heeft Dik Sentveld zijn win-
tervoeten aan overgehouden.
De jeu de boulessport is voor 
mensen die wat ouder zijn en 
daardoor misschien wat gebre-
ken hebben, goed te doen. Ook 
het contact en de gezelligheid is 
een welkome aanvulling in het 
leven, zeker als men alleen is ko-
men te staan.
Wie zin heeft om eens een keer 
mee te doen is welkom op de 
club op woensdag-, zaterdag- 
en zondagmiddag om 13.30 uur. 
op Wouterland.

Castricum - Fietsclub Castri-
cum organiseert in samenwer-
king met Zonneveld Autoscha-
de een fietstocht op zaterdag 15 
augustus; de Spaarnwoudetocht. 
Deze tocht is 60 km lang en gaat 
via Beverwijk, IJmuiden. Bloe-

Spaarnwoudetocht

Snelste duif vanuit Franse 
Peronne van Arie en Rie
Castricum - Vanuit het Fran-
se Peronne (315 km ) werden 
de duiven van De Gouden Wie-
ken om 8.30 uur in vrijheid ge-
steld. Het werd geen makke-
lijke vlucht. De duiven vlogen 
in Frankrijk goed weg richting 
noorden, maar op de vlieglijn 
waren de omstandigheden blijk-
baar niet goed.
De eerste duiven hadden er wei-
nig last van, want die behaalde 
een snelheid van ruim 90 kilo-
meter per uur. De overwinning 
ging deze week naar Arie en Rie 
Hageman die de combinatie De 

Graaf enkele seconden voor-
bleef. De overige melkers moes-
ten toen nog een kwartier wach-
ten op hun duiven. De derde 
plek was voor Cor Sprenkeling 
die Gerhard Tromp voorbleef.
Op plaats vijf Cees de Wildt, net 
voor Anton Tromp. Ook Nico de 
Graaf en de combinatie Rijkom/
Sentveld pakten vroege duiven. 
De laatstvliegende prijsliefheb-
bers waren deze week van Bert 
Bark en Jaap Kaandorp. “s Mid-
dags bij het uitslaan van de klok-
ken was hooguit 30% van de dui-
ven terug. 

Pim van Riet sterk in Dieselcup 
maar pech met de Aston Martin
Castricum - Met twee sterk ge-
reden races heeft Pim van Riet 
zijn teammaatje Marcel Nooren 
verder op weg geholpen richting 
het kampioenschap in de Toer-
wagen Diesel Cup. In het Dut-
ch GT4 Championship leek hij 
ook op weg naar het erepodium 
maar werd hij, ook al in de re-
gen, door een andere rijder van 
de baan gereden. Dat was ein-

de race. In de tweede race had 
Van Riet ook al geen geluk. In 
een poging de langzamere Ardi 
van der Hoek in te halen werd hij 
door diens Porsche op een vuil 
baangedeelte gedrukt, waardoor 
hij weer een aantal plaatsen ver-
loor. Daarna kwam hij achter de 
Corvette van Peter van der Kolk 
vast te zitten. 
In de Toerwagen Diesel Cup ging 

het racen veel voorspoediger, al-
thans in de tweede race. Hij wist 
met de BMW 120d binnen een 
paar ronden naar de tweede 
plaats te sturen, waarbij hij een 
prachtige strijd voerde met de 
Volvo C30 van Marcel Roeleveld. 

Na 15 ronden gaf hij het stuur 
over aan Marcel Nooren, die de 
klus gedegen afmaakte. 

Zilver op NK voor Mike van Kruchten 
Castricum - Tijdens de Neder-
landse Kampioenschappen at-
letiek in het Olympisch Stadion 
in Amsterdam heeft Mike van 
Kruchten afgelopen weekend 
een prima prestatie geleverd. De 
22-jarige hordenloper uit Cas-
tricum won er op de 110 meter 
horden een zilveren medaille.
Na zijn verassende persoonlijk 
record van 13.75 sec in het Bel-
gische Heusden, was Mike een 
van de kandidaten voor ereme-
taal. Topfavoriet voor de titel, 
Gregory Sedoc is nog een ma-
tje te groot voor Mike, maar Mike 
was wel de belangrijkste  gega-
digde voor het zilver. 
Hij wist goed met deze druk om 
te gaan en plaatste zich op za-
terdag met seriewinst in 14.39 
sec gemakkelijk en eenvoudig 
voor de finale op zondag. In de 
finale was Gregory met 13.55 
sec duidelijk de snelste en te-
recht Nederlands kampioen. 
Achter hem wist Mike met 14.01 

Nationale titel voor Michel Butter
Castricum - Bij de Nederland-
se kampioenschappen atletiek 
in het Amsterdamse Olympisch 
Stadion heeft Michel Butter van 
AV Castricum met overmacht de 
titel op de 5.000 meter veroverd. 
Bij het kogelstoten verpulverde 
tienkamper Bas de Vos het al 13 
jaar oude clubrecord. 

De winst van Michel Butter was 
bepaald verdiend. Na eerst 3.000 
meter afwisselend kopwerk ge-
daan te hebben met Khalid 
Choukoud, besloot hij tot een 

tempoversnelling, die al zijn con-
currenten te machtig was. In de 
tijd van 13.52.54 bereikte hij met 
een voorsprong van zo’n 10 se-
conden de meet. Ook Christian 
de Lie stond in deze 5.000 me-
ter aan de start. In de tijd van 
14.50.27 beëindigde hij zijn kam-
pioenschap op de 11e plek. 
Op de 1.500 meter greep Tom 
Wiggers net naast een podium-
plaats. Na al flink wat kopwerk 
te hebben verricht, plaatste de 
Castricummer op 500 meter voor 
de finish een flinke versnelling. 

Selectie Limmen start training
Limmen - Een combinatie van 
oude rotten en ontkiemende ta-
lenten begon afgelopen donder-
dag aan de eerste selectie trai-
ning van voetbalvereniging Lim-
men. De training werd gegeven 
op het grasveld van de familie 
Bakker aan de Oosterzij. Trai-
ner Jos van Veelen liet er geen 
gras over groeien. Na een goe-
de warming-up werd er direct 
met de bal getraind, wat uiter-
aard zorgt voor een goede be-
leving. En ondanks dat het zo’n 
eerste training was, werden hier 
en daar toch al wat accenten ge-
legd op de tactische en techni-
sche verbeterpuntjes. Afgelopen 
zondag stond een trainingsdag 

op het programma. ‘s Ochtends 
balvaardigheid, conditie et cete-
ra getraind in verschillende vor-
men, waarna de spelers en staf 
even op krachten konden komen 
in de Limmer kantine. Hier had-
den de bestuursleden Jan Nij-
man en Toon Kerssens geassi-
steerd door onder andere me-
vrouw Nijman en de Wit een 
lunch bereid. Met een goede on-
dergrond werd de groep over vier 
teams verdeeld. Na zes wedstrij-
den bleek team ‘Groen’ te be-
schikken over grootste effectivi-
teit waardoor zij de eerste prijs 
van het seizoen pakte. Belangrij-
ker was natuurlijk dat iedereen 
er duidelijk weer zin in heeft.

mendaal aan Zee en via Spaar-
woude weer terug naar de pont 
IJmuiden en dan richting Castri-
cum. 
Deelnemers kunnen zich in-
schrijven in de sporthal de Bloe-
men, de Bloemen 71 van 9.00-
9.30 uur. De kosten zijn 1,00 eu-
ro. 

Zo’n 200 meter voor de streep 
werd hij toch nog achterhaald. 
De winst ging naar WK-gan-
ger Bram Som. Met zijn tijd van 
3.50.30 kwam Wiggers slechts 
enkele tienden van een secon-
de tekort voor een podiumplaats. 
Ook Niels Verwer had zich ge-
plaatst voor de finale op de 1.500 
meter. De AVC’er beëindigde zijn 
race in een wat tegenvallende 
4.05.73.
A-juniore Diana Spaargaren 
kwam op de 800 meter aan de 
start. Zij ging in de series goed 
mee tijdens de eerste ronde, 
maar kwam met haar tijd van 
2.17.37 tekort om het af te ma-
ken. Op de 400 meter deed Joris 
Sinnige van zich spreken. De vol-
le ronde legde hij af in een aan-
sprekende tijd van 49,44 secon-
den. Met deze prestatie scherp-
te hij zijn persoonlijk record met 
enkele tienden aan. 

Tienkamper Bas de Vos trad aan 
bij het kogelstoten. Met een stoot 
van 15.66 meter eindigde hij op 
een knappe 6e plaats. Met deze 
afstand verpulverde hij ook het 
clubrecord van Oscar Schermer, 
dat sinds 1996 stond op 13.64 m. 
(Foto: Karel Delvoye).

sec zich naar de tweede plaatst 
te knokken. Ondanks de tegen-
wind van 1.2 m/s is dit zijn twee-
de tijd ooit. 
Na afloop had Mike een twee-
slachtig gevoel, allereerst blij 
met zijn eerste senioren kam-
pioenschapmedaille en tweede 

plaats, maar minder blij met de 
tijd. “Ik wilde ten alle tijden mijn 
grootste rivaal voor het zilver, Erik 
Leeflang uit Huizen, voorblijven 
en die strijd ging ten koste van 
mijn techniek. Terugkijkend ben 
ik toch tevreden over dit week-
end.” (Foto: Karel Delvoye).
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De kermis vieren met Paul Vlaar in De Stiefel

Wij wensen iedereen een gezellige kermis toe!

Zaterdag 8 augustus
mmv

Paul Vlaar
vanaf 16.00 uur

Burg. Mooijstraat 4b, Castricum

KermisKermis

Castricum - Dat het feest wordt in De Stiefel za-
terdagavond is een ding dat zeker is. In de tappe-
rij in de Burgemeester Mooijstraat komt toetsenist 
en zanger Paul Vlaar de boel op stelten zetten. Be-
gonnen op een bruiloft in een schuur, is Paul on-
dertussen een van de meest gevraagde muzikan-
ten in zijn genre. Deze enthousiaste beroepsmu-
zikant heeft al veel ervaring opgedaan in zijn vak. 
Hij weet daarom wat er nodig is om een feest te 
doen slagen. 

Paul zingt en begeleidt zichzelf op keyboards en 
kan daarom snel inhaken op de wensen van het 
publiek. Doordat hij werkt met de modernste ap-
paratuur klinkt het alsof er een compleet orkest 
speelt. Zijn repertoire is heel breed. Het omvat on-
der andere de nieuwste top 40 hits, gouwe ou-
we, feestmuziek, stijldansmuziek, danceclassics 
en traditionele meezingers. Verzoeknummers zijn 
welkom, want: “U vraagt en ik speel” is het motto 
van deze Noord-Hollandse feestmuzikant. 

Kermis in Castricum

Duurzame energie nu voor iedereen 
toegankelijk met of zonder subsidie

Castricum - Jan Tardy behan-
delt voetbalvelden en weet alles 
van het composteren van groen-
afval en Frank Drost is adviseur 
op het gebied van onderhoud 
en energiebesparing aan ge-
bouwgebonden technische in-
stallaties. Samen hebben ze hun 
krachten gebundeld in een nieu-
we gezamenlijke onderneming.
Castricummers Jan Tardy en 
Frank Drost zijn de oprich-
ters van het CO2 Management-
team, een nieuw adviesbureau 

voor degenen die milieuvriende-
lijk en/of energiezuinig willen le-
ven. Om dit bedrijf meer naams-
bekendheid te geven en mensen 
te interesseren voor duurzame 
energie houden de ondernemers 
op 27 september in sporthal De 
Bloemen in Castricum een beurs 
over alles wat met duurzaamheid 
te maken heeft. Tardy: “Uiteraard 
om onze gezamenlijke onderne-
ming meer bekendheid te geven. 
Maar ook om belangstellenden 
informatie te geven hoe zij groe-

ner kunnen leven.’’ De onderne-
mers kennen elkaar al jaren via 
hun zonen en dochters die voet-
ballen bij FC Castricum. Maar 
verder hadden Tardy en Drost 
hun eigen zaak. 

Tardy Vermilcultures, met als di-
recteur Jan Tardy, houdt zich be-
zig met het composteren van 
tuinafval, het behandelen van 
sportvelden, het verbeteren 
van voedingsbodems  voor ge-
wassen en het telen van wor-

men. Frank Drost is directeur 
van Drost Technical Manage-
ment. Dit bedrijf voert inspec-
ties uit aan werktuigbouwkun-
dige- en elektrotechnische in-
stallaties, adviseert haar klanten 
over energiebesparing, het ver-
minderen van CO2 uitstoot en 
het bedrijf maakt meerjaren on-
derhoudsbegrotingen. Het werk-
gebied omvat Nederland met 
als thuisbasis Castricum en Uit-
geest.
Jan Tardy  heeft een vestiging 
aan de Heemstederweg in Cas-
tricum. Dagelijks rijden vracht-
wagens met tuinafval naar zijn 
bedrijf en lossen daar hun la-
ding. Daarna begint het com-
posteren. Na maanden van ver-
kleinen omzetten en zeven is de 
compost klaar. De echt grote 
brokken gaan opnieuw het pro-
ces in. Het eindproduct wordt 
verkocht aan hoveniers, tuin-
ders en bollenboeren. Daarnaast 
houdt de Castricummer zich be-
zig met het telen van wormen. 
De uitwerpselen van deze dieren 
worden gebruikt voor bemesting 
van het gras op voetbalvelden.
Het composteerproces levert nog 
een product op dat sinds kort 
wordt gebruikt als brandstof. De 
brandstof, kleine samengeperste 
houtsnippers tot briket, dienen 
als energiebron voor stookin-
stallaties. En dat laatste is Frank 
Drost zijn zaak. Een intensieve 

samenwerking volgde. Uitein-
delijk, na een gedegen markton-
derzoek, besloten de Castricum-
mers tot de oprichting van het 
CO2 Managementteam. Frank 
Drost: “Want er is nog zoveel te 
verbeteren op bij voorbeeld het 
rendement van stookinstallaties 
waaronder houtgestookte cv-ke-
tels en houtkachels. Dat is vaak 
bij mensen onbekend. Maar ook 
organisaties of gemeenten zijn 
vaak niet op de hoogte wat voor 
voordelen er nog te behalen zijn. 
Niet alleen wat de kosten betreft, 
maar ook op de verbetering van 
de emissie.’’ 

Beurs
De beurs over duurzaamheid op 
27 september wordt gehouden in 
sporthal De Bloemen van 10.00 
tot 17.00 uur. Volgens de initia-
tiefnemers is er veel belangstel-
ling. “Er is concrete interesse van 
een leverancier van zonnepane-
len, een producent van isolatie-
glas, een fabrikant van vloerver-
warming en houtkachels. En mo-
gelijk dat ook de gemeente Cas-
tricum er met een stand staat.’’ In 
totaal zijn er 26 stands met een 
oppervlakte van 16 tot 62 vier-
kante meter. 
Belangstellende ondernemers 
of instellingen kunnen contact 
opnemen met Frank Drost, te-
lefoon: 0251 311 864 of mailen 
naar info@drostadvice.eu.



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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Aanmeldingsstrook Energiebesparingsproject 
Ja, ik meld mij aan voor energieservice aan huis

en ontvang de Energiebox t.w.v. € 40.
U wordt gebeld voor het maken van een afspraak.

NAAM   :   ..........................................................................................

ADRES   :   ..........................................................................................

POSTCODE :   .......................................................................................... 

WOONPLAATS :   .......................................................................................... 

TELEFOON :   ..........................................................................................

DATUM  :   ..........................................................................................

Energieservice aan huis: energie 
en geld besparen, doet u mee?
Met een paar kleine ingrepen in uw wo-
ning, kunt u al gauw een bedrag van  € 
150,- op uw jaarlijkse energierekening be-
sparen. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik 
van spaarlampen en tijdschakelaars, het 
aanbrengen van bijvoorbeeld tochtstrips 
of een waterbesparende douchekop. Het 
wordt helemaal interessant als u een aantal 
van deze materialen (ter waarde van € 40,-
), verpakt  in een Energiebox, gratis krijgt. 
Zo is energie besparen niet alleen goed 
voor het milieu, maar ook voor uw por-
temonnee! Daarom gaat binnenkort een 
energiebesparingsproject van start. In dit 
artikel staat wat de voordelen zijn en hoe 
u mee kunt doen. 

Energieservice aan huis
Milieuzorg Noord-Kennemerland, onder-
deel van de Stichting Collusie, houdt zich 
bezig met het verbeteren van milieupres-
taties van huishoudens, kleine bedrijven en 
instellingen. Ervaren adviseurs van MZNK 
komen bij u thuis en doen een energiescan, 
waarna ze bekijken hoe u energie kunt be-
sparen. U krijgt een gedetailleerd rapport 
toegestuurd met de besparingen in euro’s 
per advies.
MZNK werkt voor dit project samen met  
de Kredietbank Noord-West.

Wie kan meedoen aan het project?
In principe kunnen alle huishoudens in de 
gemeente Castricum aan het project mee-
doen.
De gemeenteraad heeft besloten aan alle 
huishoudens in de gemeente Castricum de 
mogelijkheid te bieden een energiebox aan 

te schaffen tegen kostprijs.
Daarnaast kan voor alle huishoudens in de 
gemeente Castricum tegen kostprijs een 
energieadvies worden opgesteld.
Voor inwoners van Castricum met een in-
komen tot 120% van het bijstandniveau 
zijn zowel de energiebox als het energiead-
vies kosteloos.

Wat zijn de voordelen?
* een energieadviseur komt langs en u 

krijgt een energiebox met energiebe-
sparende materialen, waaronder spaar-
lampen, tijdschakelaar, stekkerdoos met 
aan-en- uitschakelaar,tochtstrips en wa-
terbesparende douchekop.

* een adviseur doet een energiescan en 
geeft advies op maat.

* u bespaart op uw energierekening;
* en het is goed voor het milieu.

Wat moet u doen?  
Aanmelden kan op twee manieren:
1. door het invullen en insturen van de aan-

meldingsstrook of 
2. door te bellen met de Stichting Collusie 

Alkmaar, tel. 072- 5124067 (bereikbaar 
van maandag tot en met donderdag van 
10.00 tot 16.00 uur). 

De aanmeldingen worden in volgorde van 
binnenkomst behandeld. Een adviseur van 
de Stichting Collusie Alkmaar neemt ver-
volgens contact met u op om een afspraak 
te maken voor het adviesbezoek. De advi-
seur neemt bij het bezoek de Energiebox 
voor u mee.

Bruggetje Willem 
de Rijkeplantsoen 
afgesloten
In de week van 10 augustus 2009 
wordt het brugdek van het bruggetje 
in het Willem de Rijkeplantsoen ver-
vangen. De werkzaamheden duren ca 1 
week. De werkzaamheden zijn  afhan-
kelijk van de weersomstandigheden. De 
planning kan bij onwerkbaar weer in tijd 
uitlopen.
Tijdens de werkzaamheden is geen 
fietsverkeer mogelijk. Ook is het niet 
mogelijk het bruggetje per voet over te 
steken.
Voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met dhr.  R. van Zijl, tel. 
0251-661 145.

Asfaltwerkzaam-
heden De Crimpen 
Medio augustus start aannemersbedrijf 
VBK Infra uit Hoorn met de onderhouds-
werkzaamheden aan het asfalt binnen de 
gemeente Castricum. De Crimpen maakt 
deel uit van het geplande onderhoud.

Op 24 augustus start VBK met de werk-
zaamheden aan De Crimpen. Deze bestaan 
onder andere uit:
- het inzagen van het bestaande asfalt;
- aanleg van de rioolleiding en kolken voor 

afvoer van het regenwater;
- aanbrengen van banden, grasbetonte-

gels en een molgoot; 
- als laatste wordt een nieuwe laag asfalt 

aangebracht.

Om schade aan de nieuwe bestrating te 
voorkomen en voor de veiligheid van de 
werknemers, is de weg tijdens de werk-
zaamheden gestremd voor doorgaand ver-
keer. Aanwonenden worden verzocht de 
auto zoveel mogelijk buiten het werkge-
bied te parkeren. Incidenteel kan in overleg 
met de uitvoerder gebruik worden gemaakt 
van de weg. 

De tekening van de plannen kunt u vinden 
op de gemeentelijke website www.castri-
cum.nl onder Werken in uitvoering. De 
werkzaamheden duren naar verwachting 
ongeveer twee weken. Omdat de werk-
zaamheden weersafhankelijk zijn, worden 
eventuele wijzigingen in de planning ook 
op de website bijgehouden.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u 
contact opnemen met dhr. F. Schönig van 
het team Civiele Werken. Dhr. Schönig is 
bereikbaar op 0251-661 142 of bij diens 
afwezigheid dhr. P. de Kruijf, 0251-661 
163.



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

Ontvangen bOuwaanvragen, slOOp-
aanvragen, aanvragen Om een aanleg-
vergunning, aanvragen (licht)reclame
en verzOeken Om Ontheffingen
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande 
verzoeken ontvangen:
210709	 Hogeweg 162 in Limmen

Het slopen van een woning
270709	 Geelvinckstraat 88 in Castricum

Het plaatsen van een dakkapel en het vergro-
ten/wijzigen van een dakkapel

	 Van Haerlemlaan 10 in Castricum
Het vergroten van de entree

280709	 Schipperslaan (nabij nr. 4) in Limmen
Het plaatsen van een telefoonmast

	 Geelvinckstraat 75 in Castricum
Het uitbreiden van de verdieping

	 Geelvinckstraat 75 in Castricum
Het wijzigen van de dakkapellen en het uit-
breiden van de woning

	 Geelvinckstraat 77 in Castricum
Het plaatsen van dakkapellen en een veranda

	 Geelvinckstraat 77 in Castricum
Het uitbreiden van de verdieping

	 Beethovenstraat 42 in Akersloot
Het uitbreiden van de woning

310709	 Vaartkant 12 in Limmen
Het uitbreiden van de woning

Deze kennisgeving betekent niet dat medewer-
king wordt verleend.

aanvragen Ontheffingen
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met 
ingang van donderdag 6 augustus 2009 de volgende 
aanvragen om ontheffing van het bestemmingsplan ge-
durende 6 weken ter inzage liggen.

Binnenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.6 van 
de Wet ruimtelijke ordening ontheffingen
Geelvinckstraat 58 in Castricum

Het uitbreiden van de woning
Stationsweg 21 in Castricum

Het plaatsen van een berging/garage

Buitenplanse ontheffingen op grond van artikel 3.23 
van de Wet ruimtelijke ordening
Raadhuisweg 14 in Akersloot

Het plaatsen van een erker

Zienswijzen
Gedurende de termijn van de ter inzage legging kan 
een belanghebbende mondelinge of schriftelijke ziens-
wijzen indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders van Castricum. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met 
de afdeling Dienstverlening team Bouwen, Wonen en 

Bedrijven, bereikbaar via doorkiesnummer (0251) 66 11 
39. Van de mondelinge zienswijzen wordt een verslag 
gemaakt.

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

bOuwvergunningen met Ontheffing
300709	 Kerklaan 9a in Akersloot

Het bouwen van een woning
310709	 Rijksweg 103a in Limmen

Het plaatsen van een garage
	 Pontweg-Noord 5 in Akersloot

Het plaatsen van een erfafscheiding

Ontheffing art 3.23 Wet ruimtelijke ordening
310709	 Boekel 24 in Akersloot

Het realiseren van een houtverkooppunt

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

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

bOuwvergunningen
300709	 Cesar Franckstraat 13 in Castricum

Het wijzigen van de gevel

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

apv-vergunningen (Overigen)
Ontheffing sluitingsuur Tennisvereniging Bakkum (29-
07-2009)
Aan het bestuur van Tennisvereniging Bakkum is ont-
heffing van het sluitingsuur verleend voor de nacht van 
12 op 13 september 2009 tot 01.30 uur.

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. 

Kennisgevingen geluid tennisvereniging Bakkum (29-
07-2009)
Door Tennisvereniging Bakkum zijn twee meldingen ge-
daan voor incidentele activiteiten op 14 augustus 2009 

en de nacht van 12 op 13 september 2009. Deze mel-
dingen zijn de laatste meldingen voor dit jaar.

verkeersbesluit geslOtenverklarin-
gen vOOr het vrachtverkeer in cas-
tricum en bakkum
Gelet op het bepaalde in artikel 2 en artikel 15 lid 2 We-
genverkeerswet 1994 (WVW 1994)  en met inachtne-
ming van de artikelen 3 en 12 van het BABW hebben 
burgemeester en wethouders d.d. 8 juni 2009 besloten:
1. De Bakkummerstraat, Poelven, Schelgeest, Vondel-

straat, Stetweg (tussen de Van Haerlemlaan en de 
Brederodestraat), Schulpstet (tussen de Van Haer-
lemlaan en de Van Uytrechtlaan), Van Oldenbarne-
veldweg (vanaf de Van Haerlemlaan naar de Bak-
kummerstraat), Van Bergenlaan, Van Assendelftlaan, 
Van Polanenlaan, Professor Winklerlaan, Dorpsstraat, 
Torenstraat, Cieweg/Dokter de Jonghweg, Alkmaar-
derstraatweg, Schoutenbosch, Brakenburgstraat, Dr. 
Leenaersstraat, Geelvinckstraat, Hoogevoort, Burge-
meester Boreelstraat en de Burgemeester Lommen-
straat gesloten te verklaren voor het vrachtverkeer, 
uitgezonderd bestemmingsverkeer. 

2. Dit verbod door middel van plaatsing van verkeers-
borden C7 zone met daaronder onderborden met 
de tekst ‘Uitgezonderd bestemmingsverkeer’ als be-
doeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens (RVV) en zoals aangegeven op de 
bij dit besluit behorende kaart aan te duiden.

Een ieder die door dit besluit rechtstreeks in zijn belang 
wordt getroffen, kan hiertegen binnen zes weken na 15
juli 2009 schriftelijk en gemotiveerd bezwaar indienen 
bij burgemeester en wethouders van Castricum, postbus 
1301, 1900 BH te Castricum.

Castricum, 5 augustus 2009

Onderhoudswerkzaamheden
voetpaden Schubertplantsoen
Medio augustus start aannemersbedrijf 
VBK infra met onderhoudswerkzaamhe-
den aan het asfalt binnen de gemeente 
Castricum. De voetpaden in het Schubert-
plantsoen maken deel uit van het geplande 
onderhoud.

Op maandag 17 en dinsdag 18 augustus 
worden de slechte gescheurde plekken ver-
wijderd en op nieuwe geasfalteerd. Ook 
worden de zijkanten van de voetpaden 
opgeschoond.
Maandag 24 augustus wordt een slijtlaag 
met schelpen aangebracht op de asfalt 

voetpaden.
De tekening van de plannen kunt u vinden 
op de gemeentelijke website onder het 
onderwerp Werken in uitvoering. Omdat 
de werkzaamheden weersafhankelijk zijn, 
worden eventuele wijzigingen in de plan-
ning ook op deze website bijgehouden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 
tot 18 augustus contact opnemen met de 
heer R. van Zijl, team Civiele Werken,  be-
reikbaar op 0251-661 145. Over de tech-
nische uitvoering kunt u vanaf 18 augustus 
dhr.  F. Schönig bellen, tel. 0251-661 142.

Onderhoudswerkzaamheden
voetpaden Hoocamp 
Medio augustus start aannemersbedrijf 
VBK Infra uit Hoorn met onderhouds-
werkzaamheden aan het asfalt binnen de 
gemeente Castricum. De voetpaden bij de 
Hoocamp en Lange Dresch maken deel uit 
van het geplande onderhoud.

Op donderdag 13 en vrijdag 14 augustus 
wordt een kolk geplaatst in het voetpad 
ter hoogte van Hoocamp nummer 31 en 
worden de zijkanten van de voetpaden op-
geschoond.
Maandag 24 augustus wordt een slijtlaag 
met schelpen aangebracht op de asfalt 
voetpaden.

De tekening van de plannen kunt u vin-
den op de gemeentelijke website www.
castricum.nl onder het onderwerp Werken 
in uitvoering. Omdat de werkzaamheden 
weersafhankelijk zijn, worden eventuele 
wijzigingen in de planning ook op deze 
website bijgehouden.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u 
tot 18 augustus contact opnemen met de 
heer
R. van Zijl, team Civiele Werken, tel. 0251-
661 145. Over de technische uitvoering 
kunt u vanaf 18 augustus dhr.  F. Schönig 
bellen, tel. 0251-661 142.


