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Verkiezingen gemeenteraad
CASTRICUM STEMT OP WOENSDAG 21 MAART
Woensdag 21 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Door te stemmen laat je weten welke
oli eke ar j jij in de gemeenteraad wilt o gee je rich ng aan de kant die onze gemeente
o gaat n wie er misschien wethouder wordt aat deze dag ook jouw stem horen over het
raadgevend re erendum over de et o de nlich ngen- en veiligheidsdiensten

Agenda raadsinformatiebijeenkomst
22 februari 2018
Tijd
Carrousels
-

Onderwerp
uditcommissie

Weet wát je stemt
welke ar j je stemt mag je zel weten, maar maak wel gebruik van jouw recht om jouw
stem te laten horen et is niet alleen belangrijk d t je stemt, maar ook dat je weet w t je
stemt r zijn
oli eke ar jken waar je uit kunt kiezen raat erover ia debatten en interviews in de lokale kranten en o internet kom je erachter hoe ar jen denken over onderweren innenkort kun je ook het ies om as invullen
eer informatie
eer weten ijk o www castricum nl verkiezingen o download de a
jouw mobiel o tablet

astricum temt o

20 FEBRUARI: VERKIEZINGSDEBAT STRAND
oe denkt de politiek over het strand
enieuwd hoe de oli eke ar jen denken over het strand om dan o dinsdagavond
ebruari naar het debat in ase ier aar gaan vertegenwoordigers van alle oli eke ar jen die
meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen met elkaar in ges rek over het strandbeleid voor
de komende vier jaar.

UITNODIGING

Waar en wanneer
oca e ase ier, an ldenbarneveldweg
ijd
uur, zaal is o en vana
uur

voor de opening
van de expositie
van

in akkum

et debat is georganiseerd door de verleggroe trandgebied astricum et debat wordt
geleid door de ona ankelijke voorzitter en oud-wethouder, mte van osliga
andidatenlijsten erkiezingen
bekend

Frans Lieshout
op 22-2 in het
gemeentehuis van
Castricum

KANDIDATENLIJSTEN VERKIEZINGEN 2018 BEKEND
gelo en vrijdag ebruari zijn de kandidatenlijsten en de lijstnummering voor de komende
raadsverkiezingen o
maart bekend gemaakt e kandidatenlijsten staan o www astricum
nl en liggen ook ter inzage in het gemeentehuis
Castricum, februari 2018

Wegwerkzaamheden omgeving Uitgeest
en Heemskerk

Beste kunstliefhebber,
Hierbij nodigen wij u van harte uit voor de opening van de
expositie van Frans Lieshout.
Op donderdagavond 22 februari om 19.30 uur verwelkomen
wij u graag in de tentoonstellingsruimte van het gemeentehuis
van Castricum om, onder het genot van een drankje, de
eigenzinnige typografische projecten van Frans Lieshout te
bewonderen.
De opening wordt verricht door Marianne Vloetgraven
communicatietrainer, coach én actrice
Na zijn opleiding aan de Rietveld Academie is hij werkzaam als
grafisch ontwerper, was docent typografie in Breda, Rotterdam
en gaf workshops in Berlijn en Québec.
Frans Lieshout schildert met letters. Zijn penseel is de computerpen.
Daarmee visualiseert hij o.a. gedichten van Jos van Hest en
Machtelt van Thiel, die zich op hun beurt hebben laten inspireren
door schilderijen van Leo Schatz.
Met zijn experimentele typografieën wil Frans Lieshout de wereld
achter het gedicht zichtbaar maken. Voor hem vormen letters niet
alleen woorden, maar hebben ze op zichzelf ook een
betekenis. Woorden zijn niet alleen om te lezen, maar
ook om naar te kijken, om ze te beleven.

OPENING

Datum: 22 februari 2018
Tijd: 19.30 uur.
Plaats: gemeentehuis Castricum,
Raadhuisplein 1, Castricum.

an maandag
ebruari tot zaterdag
ebruari voert ijkswaterstaat onderhoudswerkzaamheden uit bij het knoo unt aandam, Uitgeest en eemskerk eze werkzaamheden bestaan
uit het reinigen van goten en kolken m het werk veilig uit te kunnen voeren, worden naast
wega ze ngen ook jdelijke omleidingen ingesteld e werkzaamheden vinden s avonds en s
nachts laats

TENTOONSTELLING

Duur: van 22 februari tot en met 18 mei 2018
Openingstijden: ma. en di. 9-12 uur, wo. 12-16 uur,
do. 15-20 uur en vr. 9-12 uur.

Met vriendelijke groet en tot 22 februari,
Wilma Bosland, Fennanda Eleveld en Harm Noordhoorn,
namens de Kunstcommissie Castricum

Like ons op Facebook

Afsluitingen en omleidingsroutes omgeving itgeest

eemskerk

Vrijdag februari op aterdag februari
ussen
uur en uiterlijk
uur wordt de
a rit Uitgeest
), voor verkeer komend
vanuit lkmaar, a gesloten et verkeer wordt omgeleid via de
aanslui ng eemskerk )
ussen
uur en uiterlijk
uur wordt de
o rit Uitgeest
), voor verkeer rich ng
eemskerk, a gesloten et verkeer wordt omgeleid via de
aanslui ng kersloot
)
ussen
uur en uiterlijk
uur wordt de
a rit eemskerk ), voor verkeer
komend vanuit lkmaar, a gesloten et verkeer wordt omgeleid via de
aanslui ng
everwijk )
ussen
uur en uiterlijk
uur wordt de
o rit eemskerk ), voor verkeer
rich ng everwijk, a gesloten et verkeer wordt omgeleid via de
aanslui ng astricum
eggebruikers worden ge n ormeerd door middel van een tekstwagen
draagt ongeveer minuten

e e tra reis jd be-

Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: je vindt ze op facebook.com/
gemeente.castricum. Like de pagina en je kunt erover meepraten.

INFOPAGINA
Frustreer inbrekers!
e voorjaarsvakan e staat weer voor de deur ijdens vakan es wordt al jd vaker dan normaal
ingebroken U kunt een aantal dingen doen om de kans o inbraak te verkleinen rusteer inbrekers door
niet o sociale media te melden dat u o vakan e bent o gaat
uw buren wel te vertellen dat u o vakan e gaat o kunnen zij een oogje in het zeil houden
en voor uw ost en lanten zorgen raag ook o ze s avonds de gordijnen dicht willen doen
en s morgens weer o enen
te zorgen dat als het donker is, er o verschillende lekken en jden in huis licht brandt it
kan bijvoorbeeld met een schakelklok enk ook aan de bovenverdie ing
jdens uw vakan e een auto o de o rit o voor de deur te laten staan it kan bijvoorbeeld
uw een eventuele tweede auto zijn o die van uw buren
wat s eelgoed rond te laten slingeren o de grond n zet wat ko eko jes o ta el, laat er
een krant o liggen o maakt uw huis een bewoonde indruk
eer in orma e vindt u o www maakhetzeniettemakkelijk nl

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek
We ijn ook bereikbaar via WhatsApp
aat je beri ht a hter op
o h bellen an niet naar dit nummer maar naar

p://www.politiekeurmerk.nl/fileadmin/w/politiekeurmerk_nl/wintercampagne/Wintercampagne_cartoon_groot.jpg[15-10-2015 11:37:20]

Oﬃciële mededelingen woensdag 14 februari 2018
Aangevraagde vergunningen
oor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u voora een a s raak
te maken via tel
en digitale versie kunt u er e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning debuch nl
Ontvangen omgevingsaanvragen
deze aanvragen is nog niet beslist rachter staat de datum waaro deze ontvangen zijn
U kunt deze aanvragen na a s raak inzien in het gemeentehuis van astricum egen een
aanvraag kunt u geen bezwaar maken it kan alleen tegen een besluit o een aanvraag
eze ublica e is alleen ter in orma e
atum
dres
oogegeest in Akersloot
et bouwen van een woning
Van Oldenbarneveldweg in astri um
et o richten van een kantoor en ed reak ast
Bleumerweg in astri um
et vergroten van de woning
Verlengen behandeltermijn
urgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de
termijn van behandeling met ma imaal weken is verlengd
atum
dres
Kerkweg in immen
et vergroten van de woning
atuurgebied anderij
erceel tussen eversweg ude chul weg anderij) in astricum
et herinrichten van het natuurgebied
ad van de ensenre hten kad nr
in astri um
et ka en van vij bomen en en struiken
uinweg in astri um
et jdelijk verharden van het terrein
usseldorperweg
a en
b in immen
et verbouwen van twee wooneenheden
mgevingsvergunning reguliere rocedure
)
urgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te
verlenen
atum
dres
Wederik in astri um
et laatsen van een schu ng
Willem de wijgerlaan in astri um
et vergroten van de woning en het laatsen van een rookkanaal
ooseveltlaan in astri um
et vergroten van de woning
Geversweg a in astri um
et realiseren van een tuinders oor
Gru o in astri um
et laatsen van een tuinhuis
Be waar
eze besluiten kunt u na a s raak inzien in het gemeentehuis van astricum innen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift
indienen bij het college van astricum e datum van verzending staat bij de kennisgeving
oor meer in orma e kunt u contact o nemen met de gemeente

bord en een onderbord waaro het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als
bedoeld in bijlage van het eglement erkeersregels en erkeerstekens
)
e volledige tekst van het verkeersbesluit inclusie bijbehorende tekening kunt u inzien
o www o cielebekendmakingen nl staatscourant
Be waar
ent u het niet eens met dit besluit an kunt u hiertegen schriftelijk binnen zes weken na
de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift indienen U kunt uw bezwaarschrift niet
er email indienen tuur uw bezwaarschrift aan het college van burgemeester en wethouders van astricum, ostbus
,
astricum n uw bezwaarschrift moet in ieder
geval staan
- uw naam, adres en tele oonnummer
- de datum
- een omschrijving o een ko ie) van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- waarom u het niet eens bent met de beslissing
- uw handtekening
ij vragen om uw tele oonnummer omdat we soms contact o nemen met bezwaarmakers
om te bes reken wat de beste behandeling is van het bezwaarschrift
raagt u zich a o een bezwaar rocedure de juiste weg is e ezwaarkaart van de a onale mbudsman kan hel en bij het maken van uw a weging U vindt deze o de website van
de a onale mbudsman www ombudsman nl) n het zoekscherm t t u bezwaarkaart
d in
Voorlopige voor iening
aast het bezwaarschrift kunt u om een voorlo ige voorziening vragen it kunt u doen als
u nadelige gevolgen van het besluit voorziet jdens de behandelings rocedure van uw bezwaarschrift oor de behandeling van dit verzoek moet u gri erecht betalen
en verzoek kunt u doen via htt
loket rechts raak nl bestuursrecht hiervoor heeft u wel
een elektronische handtekening igi ) nodig chriftelijk kan ook bij de echtbank oordolland, ec e estuursrecht, ostbus
,
aarlem

Ontwerpbestemmingsplan erste Groenelaan astri um

urgemeester en wethouders van de gemeente astricum maken o grond van ar kel
van de et ruimtelijke ordening bekend dat het ontwer bestemmings lan erste roenelaan, astricum ter inzage ligt
nhoud bestemmingsplan
et bestemmings lan voorziet in de realisa e van grondgebonden sociale huurwoningen
aan de erste roenelaan
aar en wanneer kunt u stukken inzien
et ontwer bestemmings lan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van
ebruari
gedurende zes weken digitaal in te zien via www ruimtelijke lannen nl onder
lan
roenelaanaarnaast ligt het ontwer bestemmings lan
ter inzage in het gemeentehuis van de gemeente astricum, aadshuis lein ,
astricum
oe kunt u reageren
en ieder kan jdens de inzagetermijn mondeling o bij voorkeur) schriftelijk zienswijzen
naar voren brengen o het ontwer bestemmings lan chriftelijke zienswijzen moeten
worden ingediend bij de gemeenteraad van de gemeente astricum, ostbus
,
astricum, onder vermelding van erste roenelaan, astricum oor een mondelinge zienswijze kunt u een a s raak maken met het eam lannen en rojecten, tel
nonieme
zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling

Verkeersbesluit: realiseren gehandi aptenparkeerplaats

eer informatie
oor meer in orma e kunt u contact o nemen met het eam lannen en rojecten van de
gemeente astricum tel o via e-mail marcovinke debuch nl

et realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandica ten arkeer laats
nabij woning, erste roenelaan in astricum oor middel van laatsing van verkeers-

Castricum, 14 februari 2018

n de taatscourant van

ebruari

is het volgende verkeersbesluit ge ubliceerd

Volg ons op Twitter: @Castricum NL

meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan

Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Face II Face, het politiek
debat is terug in De Bakkerij
Castricum - Face II Face wil het
platform zijn waarbij iedereen
mee mag discussiëren. Net als bij
de landelijke verkiezingen van
vorig jaar biedt Face II Face in de
aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen de lokale politieke
partijen en politiek geïnteresseerden een informele plek waar men
‘face to face’ met elkaar kan discussiëren over politieke kwesties.
Dit alles onder leiding van een ervaren discussieleider.
De insteek is om elk politiek café minstens twee kwesties/stellingen te bespreken. Voor de pauze
een door Face II Face aangedra-

gen stelling en na de pauze een
die door het publiek wordt aangedragen.
Face II Face zal van te voren de

vaste stelling via een mail aan de
politieke partijen kenbaar maken
en via de Facebook-pagina van
Face II Face. De

Gratis sporten in voorjaarsvakantie
Castricum - Gratis sporten in
de voorjaarsvakantie met Team
Sportservice Kennemerland, dat
is mogelijk voor kinderen van
groep drie tot en met acht die
naar school gaan in Castricum of
Heemskerk.
Op dinsdag 27 februari kunnen
zij meedoen aan de sportinstuif
in de Waterakkers in Heemskerk. In de middag zijn de kinderen van groep een en twee
aan de beurt tijdens de kleuterinstuif. Op woensdag 28 februari
kunnen kinderen van groep drie
tot en met vijf en zes tot en met
acht het spel James Bond spelen
in de nieuwe sporthal de Velst in

Heemskerk. Vrijdag 2 maart is er
multibalsport voor de groepen
drie tot en met acht in sportcentrum de Bloemen in Castricum;
smashballen met VV Croonenburg, handballen en voetballen

met Team Sportservice. Voor de
allerkleinsten uit groep een en
twee is er funvolley op vrijdagochtend. Inschrijven kan digitaal
op
www.teamsportservice.nl/
kennemerland.

Visie rond lolale kunst en cultuur
Castricum - Castricum - Ga zaterdagavond 17 februari naar
Wier&Ga aan het Bakkerspleintje om mee te praten over kunst
en cultuur in Castricum. Cultuur
als smaakmaker heeft een grote verbindende waarde. Hoe dit
in stand te houden en uit te breiden?
Vier Castricumse cultuurmakers
geven eerst kort hun visie waarna
er een open discussie is met de
zaal. Sprekers zijn Peter Brouwer

Flessenpost en kandidaten van De
VrijeLijst in Strandvondstenmuseum
Castricum - Verhalenvertelster
Nancy Wiltink geeft woensdag
14 februari tussen 20.00 en 21.00
uur in een decor van duizend flesjes in het Strandvondstenmuseum een verhaal mee over liefde;–
liefde voor de omgeving, liefde
voor wat je belangrijk vindt of ge-

woon, voor je geliefde. Met de
flesjes, die een boodschap aan
de kiezer bevatten, begint lokale
partij De VrijeLijst haar campagne
voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart.
Toehoorders zijn welkom om te

genieten van het verhaal, een
flesje te ontvangen en om kennis
te maken met de kandidaten van
De VrijeLijst. De toegang is vrij.
Het Strandvondstenmuseum bevindt zich aan de Geversweg 2A,
direct achter het NS-station.

Samenwerkingsverband Aangepast Sporten
Maandag 12 februari tekenden de sportwethouders van de Regio
Alkmaar, gemeenten Castricum, Alkmaar, Langedijk, Heerhugowaard, Bergen, Uitgeest en Heiloo, de ‘Samenwerkingsovereenkomst Aangepast Sporten’. Met deze samenwerking stellen de
gemeenten het belang van het stimuleren, organiseren en coördineren van aangepast sporten op de voorgrond.
voor iedereen toegankelijk kan
zijn. Ze vinden dat belangrijk omdat sporten en bewegen bijdragen aan een gezonde leefstijl en
de mogelijkheid bieden om mensen te ontmoeten. De Regio Alkmaar investeert in het regionaal
samenwerkingsverband. In 2016

sloot ze zich al aan bij het landelijke platform Uniek Sporten¹.
Op de landelijke website www.
unieksporten.nl en de app van
‘Uniek Sporten’ is het sportaanbod voor mensen met een beperking te vinden.
Op zondag 11 en maandag 12 februari werden in De Meent Bauerfeind in Alkmaar de ‘Unieke
Winterspelen’, speciaal voor mensen met een beperking, georganiseerd. Het evenement stond
geheel in het teken van de Olympische Winterspelen.

van Toonbeeld ‘Waarom, Wat, Wie neemt deel. Onder leiding van
en Waar Cultuur’, Anita Mooiweer Bregje van der Steeg gaan de aanvan Geesterhage ‘Kijkje achter de wezigen in gesprek hoe iedereen
schermen bij het theater’, Jan Kal- kan deelnemen en hoe verenigindenbach van de Bibliotheek ‘Het gen en initiatieven goed gefacilimotto van Kennemerwaard is le- teerd blijven worden. Uiteindelijk
ren, delen en creëren’ en René maakt een bloeiende culturele
Bos van Muziekvereniging Emer- sector Castricum een nóg fijnere
go ‘Inkijkje: Vereninging zijn’.
plek om te wonen. Dit is de derde
D66 Talk in Wier&Ga op het Bakkerspleintje. Opening 20.00 uur.
Op de Foto: Opleidingsorkest van
Emergo tijdens donateursconcert
27 januari 2018. Foto: Nico Lute.
Na de inleiding nemen zij plaats
in het panel dat door D66 Castricum is georganiseerd. Ook wethouder Marcel Steeman (D66)

Partijen stellen experiment voor
met bijstandsgerechtigden
Castricum - Bij de behandeling
van de begroting vorig jaar heeft
de gemeenteraad het amendement ‘Experimenteren met de
Participatiewet’ van GL, PvdA en
SP aangenomen. Een van de experimenten waarmee de gemeente zich zou kunnen aansluiten is een experiment van de gemeenten Apeldoorn, Epe en Oss,
zo stellen de drie partijen nu voor.
Apeldoorn, Oss en Epe willen de
dienstverlening aan inwoners
verbeteren. Dienstverlening met
meer aandacht voor persoonlijke

drijfveren en ambities van klanten, zodat zij meer grip krijgen
op hun eigen leven en hun eigen ideeën om te participeren en
in hun eigen levensonderhoud
te voorzien. Apeldoorn heeft het
initiatief genomen om samen
met de twee andere gemeenten
te experimenteren met het verstrekken van uitkeringen binnen
de huidige mogelijkheden van
de Participatiewet. Wat gebeurt
er als bijstandsgerechtigden minder regels opgelegd krijgen en
meer invloed krijgen op hun eigen re-integratietraject? Worden

ze intrinsiek gemotiveerd en worden er anderen keuzes gemaakt?
De Universiteit van Tilburg onderzoekt op een wetenschappelijk
verantwoorde wijze of dit een positief effect heeft op onder andere de uitstroom naar werk, motivatie, sociale participatie en welbevinden.
Deelname aan het experiment
biedt de gemeente de mogelijkheid om de dienstverlening
te optimaliseren, aldus PvdA,
GroenLinks en SP. De besluitvorming moet voor 1 maart 2018
plaatsvinden.

Rotonde Limmen weer op agenda
naar stoplichten. De wens voor
een rotonde wordt door veel bewoners en de Fietsersbond gesteund, omdat een rotonde als
veiliger wordt ervaren. De college noemt de opdracht niet uitvoerbaar, vanwege het ontbreken van de ruimtelijke inpasbaarheid, verschillende verkeerskundige aspecten, onmogelijkheden vanwege aanwezige bebouwing en de financiële impact. Eerder zijn verschillende varianten

onderzocht. Voor alle varianten
geldt dat de uitwerking in overleg met de omwonenden plaats
moet vinden. Als de raad besluit
het eerdere besluit tot aanleg van
een VRI-kruising intrekt en het
college opdraagt toch een rotonde in te passen, vergt dat nieuwe
verwervingen en een nieuw planologisch traject.
Voor de versies van de drietaksrotonde is een nieuw uitwerkingsplan nodig. Voor de vier-

Openingstijden Gemeentehuis
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort,
rijbewijs, uittreksels en vragen over zorg en
ﬁnanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlimmendewoude@debuch.nl
verhuizing doorgeven, uittreksel aanvragen)
kunt u thuis regelen via www.castricum.nl.
Langskomen? Maak online een afspraak voor
zaken als paspoort of rijbewijs, dan bent u
direct aan de beurt.

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur
Voor het bekijken van bouwplannen, het
doorgeven van gevonden of verloren voorwerpen, het afgeven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen op afspraak
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Het tekenmoment is tijdens
de ‘Unieke Winterspelen’ in De
Meent Bauerfeind in Alkmaar.
Daarbij zijn ook de sporters aanwezig die meedoen aan de Spelen. Met de overeenkomst en de
Unieke Winterspelen willen de
gemeenten laten zien dat sport

taks-rotonde is ook een deel
grond nodig van bewoners en
een nieuw bestemmingsplan nodig, onder andere omdat het restaurant een horecabestemming
heeft. Het college stelt ook dat,
gelet op de voortgang van de andere plannen in Limmen, spoedige besluitvorming zeer gewenst
is. Het is nu aan de gemeenteraad hoe het kruispunt wordt ingericht.

Regel het online
U hoeft niet meer voor alles naar het gemeentehuis. Steeds meer zaken (denk aan
Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden
WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen
Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 uur; vr.
9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

Colofon

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren)
controleren en handhaven op het naleven
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren,
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl
Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s):
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@castricum.nl
Bestuur, griﬃe en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum.
Bezoek op afspraak.
ma t/m donderdag: 08.00 tot 12.00 uur en
van 13.00 tot 16.00 uur; vrijdag: 08.00 tot
12.00 uur
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