
Dames ten val
Akersloot - Zondag zijn 
twee wandelende dames 
door een val gewond ge-
raakt aan de heup. Een dame 
uit 1925 viel in de ochtend-
uren en een dame uit 1929 
in de middaguren. Beide da-
mes zijn naar het ziekenhuis 
vervoerd, in het bijzijn van 
familie.

Woninginbraak
Castricum - Tussen woens-
dag 28 februari 12.05 uur 
en donderdag 1 maart 00.15 
uur is ingebroken in een 
twee-onder-een-kapwoning 
in de omgeving van de Bak-
kummerstraat. Men was via 
het vernielen van een raam 
binnengekomen. Het tafel-
zilver is weggenomen. Door 
de daders is een sjaal achter-
gelaten, dus de politie hoopt 
dat met onderzoek aan die 
sjaal een dader kan worden 
achterhaald.
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Buitenaards landschap
Akersloot - Terwijl veel mensen ervoor kozen lekker in de buurt van de verwarming te blijven tijdens het 
gure weer van de afgelopen week, gingen anderen er juist op uit omdat het samenspel van wind, vorst en 
water prachtige plaatjes oplevert. Deze foto maakte plaatsgenoot Henk de Reus bij jachthaven ’t Hoorn-
tje in Akersloot. Het bevroren riet aan de waterkant en de ijsbollen zorgden voor prachtige, sprookjesach-
tige ijssculpturen. 

‘Betalen voor debat geen goed idee’
Castricum - Castricummers die 
het laatste politiek debat voor de 
verkiezingen op 18 maart in The-
ater Koningsduyn in Nieuw Gees-
terhage willen bijwonen beta-
len 7,50 euro entree en SP, D66, 
GroenLinks en de PvdA vinden 
dat geen goede zaak. Want voor 
mensen met een kleine porte-
monnee is dat een � inke uitga-
ve. Volgens genoemde partijen is 
een dergelijke � nanciële drempel 
niet bevorderlijk voor de betrok-

kenheid van inwoners bij de lo-
kale democratie. ,,Als deze bijdra-
ge een belemmering vormt om te 
komen, dan horen wij dat graag 
zodat we met elkaar naar een op-
lossing kunnen zoeken”, zegt Ma-
rieke Groenewold van SP.

Op 18 maart komen de lijsttrek-
kers van alle partijen bij elkaar 
in slotdebat De Finale in Nieuw 
Geesterhage. Hoofdorganisator 
van dit debat is Omroep Castri-

cum, een organisatie die onder 
meer als doel heeft om lokale po-
litiek en bestuur dichtbij de men-
sen te brengen. Politieke partij-
en doen belangeloos mee. Ande-
re organisatoren zijn  OVC, LOV en 
Goed Contact. 
Om dit soort belemmeringen in 
de lokale democratie te vermin-
deren wordt er over een motie 
nagedacht. In de pauze van het 
debat treedt cabaretier Maurits 
Hazeleger op. 

Maandag feestelijke opening
Beweegtuin bij Ouderen-
kliniek van Dijk en Duin
Castricum - Op maandag 12 
maart van 10.30 tot 12.30 uur 
is de feestelijke opening van de 
Beweegtuin op het terrein van 
Dijk en Duin. Het wordt een ge-
varieerd programma met BN-er 
Olga Commandeur en een rad 
van fortuin met leuke prijzen. 
Bestuurder Nolly Borsboom en 
wethouder Wim Swart verzor-
gen de o�  ciele opening. 

Hierna zijn er verschillende activi-
teiten door Reakt uitgezet die al-
les met een gezonde leefstijl te 
maken hebben. Olga Comman-

deur verzorgt een sportieve war-
ming up en andere beweegacti-
viteiten. Het rad van fortuin gaat 
van start om 12.00 uur. Daarna 
gaat een gezondheidsquiz van 
start met Sander van Vlugt. Kort-
om een feestelijk uitje. Voor een 
drankje kan gebruik worden ge-
maakt van een verwarmd terras.
Alle belangstellenden uit Cas-
tricum en omstreken zijn wel-
kom. Aanmelden hoeft niet en 
toegang is gratis. De activitei-
ten vinden plaats aan de voorzij-
de van de Ouderenkliniek, Oude 
Parklaan 149.

Op 19 februari ging de eerste ‘schep’ de grond in voor het realiseren van de 
beweegtuin en maandag, drie weken later, is de opening.

Castricum relatief veilige gemeente
Castricum - Nederlanders van 
vijftien jaar of ouder gaven in 
2017 minder vaak aan slachtof-
fer te zijn geweest van veel voor-
komende gewelds- en vermo-
genscriminaliteit en vandalis-
me dan in 2012. Het slachto� er-
schap nam af met 23 procent. De 
door de politie geregistreerde 
misdrijven per duizend inwoners 
daalden met dertig procent. Dat 
meldt het CBS op basis van de 
Veiligheidsmonitor en de door 
de politie geregistreerde mis-
drijven. In Noord-Holland is het 
aantal misdrijven het sterkst ge-
daald. Castricum blijkt, ondanks 
het uitgaansgeweld, een rela-
tief veilige gemeente te zijn met 
40 verdachten van misdrijven te-
genover 105 verdachten in Alk-
maar en 94 in Beverwijk. In 2017 
gaf vijftien procent van de Ne-
derlanders van vijftien jaar of ou-

der aan het slachto� er te zijn ge-
weest van veel voorkomende ge-
welds- en vermogenscriminaliteit 
en vandalisme. In 2012 was dat 
nog twintig procent. In die perio-
de daalde het totaal aantal delic-
ten waarvan burgers het slachtof-

fer werden van 4,9 miljoen naar 
3,8 miljoen. De politie registreer-
de in 2017 0,8 miljoen misdrijven 
en 1,2 miljoen in 2012. De daling 
in de geregistreerde en ervaren 
criminaliteit sinds 2005 zette zich 
daarmee door.

Van het gas af, maar dan?
Castricum - Tijdens de druk-
bezochte publieksavond ‘Aard-
warmte haalbaar in Castricum’ in 
het gemeentehuis werd de toe-
passing van aardwarmte bespro-
ken. Pim van Herk vertelde over 
de studie die de provincie heeft 

laten doen om de warmtetransi-
tie in Noord-Holland in kaart te 
brengen en Wart van Zonneveld 
ging in op de succesvolle transi-
tie van aardgas naar aardwarm-
te in het kassencomplex van zijn 
orchideeënkwekerij Floricultura 

in Heemskerk. Hans van Dongen 
van de werkgroep Aardwarm-
te haakte daarop in door aan te 
geven welke onderzoeksvragen 
eerst beantwoord moeten wor-
den voordat stappen naar een 
proefproject zinvol zijn. 
De opening van de avond was 
aan D66-wethouder Marcel Stee-
man. Hij dringt namens de ge-
meente Castricum aan op een re-
gio-overleg op maatregelen. On-
dertussen wordt hard gewerkt 
aan de nota Duurzaam Castri-
cum. Steeman sprak zijn waarde-
ring uit dat organisaties als CA-
Lorie en Aardwarmte zich inzet-
ten. Een verslag van de avond is 
te vinden op de website van CA-
Lorie. (Foto: Piet Geerke)
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COLOFON

Verschijnt woensdag
EDITIE 12
CASTRICUM,BAKKUM, 
LIMMEN, AKERSLOOT

Verschijnt woensdag
EDITIE 13
UITGEEST

Kantooradres
Zeeweg 189-191
1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Openingstijden
ma. t/m do. 09.00-17.00 uur 
vrijdag 09.00-15.00 uur

Aanleveren van advertentie
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl 
verkoop@uitgeestercourant.nl
Advertentieverkoop
Wendi Honcoop 
Mobiel 06-20278532 
Advertentie-tarieven
op aanvraag

Aanleveren van kopij
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
info@uitgeestercourant.nl
Maximum aantal woorden: 300
Redactie
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800

Directie
Frits Raadsheer 
Mobiel 06-53951836
Bladmanager
Veroni Pereboom 
Mobiel 06-30695175

Kabalen
Opgave gratis advertenties 
voor www.castricummer.nl/
kabalen-opgeven/

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van
Kennemerland Uitgevers B.V.

Oplage Castricummer: 17.175
Oplage Uitgeester: 6.000

Ingezonden brieven
Eenieder staat het vrij te reage-
ren op artikelen of zijn mening 
te geven op ontwikkelingen die 
spelen binnen de gemeente. Uw 
ingezonden brief dient echter on-
dertekend te worden ingestuurd, 
dus voorzien van naam, adres, te-
lefoonnummer en/of e-mailadres. 
Deze gegevens worden niet volle-
dig in de krant gepubliceerd; wél 
naam en woonplaats. Anoniem 
ingezonden brieven worden niet 
in behandeling genomen. De 
redactie behoudt zich het recht 
voor brieven te weigeren dan wel 
te redigeren of in te korten. Houd 
maximaal 300 woorden aan.

Let op
Nadrukkelijk maken wij u er op at-
tent, dat door ons in deze krant ge-
produceerd advertentie-, foto-, en/
of tekstmateriaal niet beschikbaar 
wordt gesteld aan derden. Dus 
ook niet per e-mail, fotokopie of 
anderszins zonder uitdrukkelijke, 
schriftelijke toestemming van de 
uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
WWW.UITGEESTERCOURANT.NL
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Samen eten 
kerk in Limmen
Limmen - In Limmen wordt bin-
nenkort weer een ‘Samen eten 
maaltijd’ georganiseerd. Wie aan 
wil schuiven kan op woensdag 
21 maart terecht in de Protestant-
se Kerk aan de Zuidkerkenlaan 25 
in Limmen. 
De deur staat open vanaf 16.30 
uur en om 17.00 begint de maal-
tijd. 
Graag vantevoren aanmelden in 
verband met de voorbereiding 
en het aantal plaatsen via tele-
foonnummer 5052871 of per e-
mail: margreetdenekamp@out-
look.com. Bij de uitgang staat een 
mandje voor een vrijwillige bij-
drage.

Erg drukke week voor de brandweer 
Castricum - De brandweer heeft 
een drukke week achter de rug. 
Het was weer eens raak met di-
verse geactiveerde rookmelders. 
Vorige week zondagavond om 
18.30 uur is de brandweer uitge-
rukt naar service�at Sans Sou-
ci. Ter plaatse hebben ze een on-
derzoek ingesteld maar het bleek 
loos alarm te zijn. Dinsdagmid-
dag om 15.00 uur zijn ze uitge-
rukt naar het Opnamekliniek, on-
derweg kregen ze te horen dat er 
een prullenbak in de brand had 
gestaan. Ze zijn zonder spoed ter 
plaatse geweest voor nacontro-
le. Dezelfde dag om 18.05 isde 
brandweer met spoed uitgerukt 
naar het A-Gebouw aan de Oude 
Parklaan. Hier was de rookmelder 
afgegaan omdat er in de bakkerij 
een pannetje op het vuur droog 
stond te koken. Ook hier hebben 
ze een nacontrole uitgevoerd. 
Woensdag vroeg om 3.15 uur was 
het raak bij de Santmark, hier was 
de rookmelder afgegaan omdat 
iemand van het personeel bezig 
was om een oven schoon te ma-
ken. ‘s Middags was er weer een 
rookmelder afgegaan bij Service-
�at Sans Souci maar deze werd 
weer ingetrokken. Dit was vrij-
dagmiddag om 15.00 uur ook het 
geval.
 
Donderdag om half twee werd 
stormschade gemeld aan het 
Raadhuisplein. Er zat een grote 
stalen plaat los op een cv-ruimte 
bovenop het dak. De brandweer 
kreeg hulp van de ladderwagen 
van brandweer Heemskerk. Sa-
men hebben ze de plaat verwij-
derd. Zo was het gevaar weer ge-
weken. Het is nu aan de woning-
bouw om het verder op te lossen. 
 
Vrijdag om 7.35 uur zijn de spuit-
gasten met spoed uitgerukt voor 
a�ossing bij een zeer grote brand 
op Texel aan de Koetebuurt in 
Oosterend. Toen de tankauto-
spuit al onderweg was en nog 
maar tien minuutjes hoefde te 
rijden werden ze terugge�oten 
door de alarmcentrale omdat de 
code in het duingebied was ver-
anderd naar code oranje. En aan-
gezien Castricum over een duin-
brandvoertuig beschikt en al rij-
dend kan blussen, was er beslo-
ten dat ze retour moesten gaan 
voor het geval dat deze nodig 
was voor een duinbrand.
 
Zaterdagmiddag om 17.55 uur 
zijn de brandweerlieden met 
spoed uitgerukt naar een woning 
aan de Helmkade voor een ge-
sprongen waterleiding boven op 
zolder. De hoofdafsluiter was met 
de hand moeilijk dicht te krijgen, 
dat was een behoorlijke klus. On-
dertussen hadden een paar an-
dere spuitgasten op zolder de 
leiding die gesprongen was met 
een spreider dichtgeknepen zo-
dat het ergste wateroverlast ge-
weken was. Het water kwam via 
de plafonds naar beneden. Om 
kortsluiting te voorkomen heb-
ben de brandweerlieden bij bin-
nenkomst gelijk het stroom uit-
geschakeld. De brandweer is nog 
een paar uur bezig geweest met 
de waterstofzuiger om het mees-
te water uit de woning te krijgen. 
Salvage kwam ter plaatse om de 
schade verder af te handelen. De 
leiding is vermoedelijk gespron-
gen door de vorst. De schade in 
de woning is behoorlijk.
Zondag om 9.10 uur zijn ze met 
spoed uitgerukt naar het water 
op de hoek van de Wederik / Wal-
stro. Er was een hond door het ijs 
gezakt en hij dreigde te verdrin-
ken. Toen de brandweerlieden 
ter plaatse kwamen was de hond 
net uit het water gered door een 
voorbijganger. Hij twijfelde geen 
moment en was het ijs opgegaan 
om vervolgens de hond uit het 
water te redden. De eigenaar van 
de hond was dolblij dat de hond 
het overleefd had en was blij met 
de komst van de brandweer en 
de heldendaad van de voorbij-
ganger.
 
Zondagmiddag om 15.10 uur 
werd de brandweer opgeroe-
pen om naar de Johannisweg te 
gaan in het duingebied. Er zou-

den twee schapen door het ijs 
gezakt zijn en deze hadden nog 
net hun kop boven water. Toen 
de spuitgasten ter plaatse kwa-
men waren ze helaas al verdron-
ken. De brandweerlieden hebben 
de twee schapen uit het water ge-
haald.
 
Donderdagmiddag tegen vijf uur 
zijn de brandweerlieden uitge-

109
Limmen - Mevrouw Rie Duij-
kersloot, die woont in de Came-
ren in Limmen, is vrijdag 109 jaar 
geworden. Omdat haar gezond-
heid in het afgelopen jaar sterk is 
achteruitgegaan, werd haar ver-
jaardag in besloten kring gevierd.

Rie Duijkersloot werd geboren op 
2 maart 1909 in Limmen. Haar va-
der overleed toen zij pas zes jaar 
oud was. Het gezin bestond toen 

uit vijf kinderen. Later trouwde 
haar moeder met een weduw-
naar die ook vijf kinderen had. De 
gezinnen werden samengevoegd 
en later kwamen er nog twee kin-
deren bij. 
In het hechte gezin heerste veel 
gezelligheid. Mevrouw Duij-
kersloot is zelf nooit getrouwd, 
maar heeft altijd erg genoten van 
de regelmatige visites van alle 
nichten en neven. 

Toen mevrouw Duijkersloot 106 jaar oud werd genoot ze nog met volle 
teugen van een advocaatje met sagroom

‘Het was koud maar...
wat hebben we genoten!’
Castricum/Limmen/Bakkum - Waar het maar even kon werden vo-
rige week de ijzers onder gebonden. Er ontstonden spontane koek 
en zopies en voor veel kinderen was het de eerste kennismaking met 
de ijspret. Op de foto boven genieten Amir, Noralie, Eva en Iris op de 
vijver aan de Henri Dunantsingel in Castricum. Deze foto is donder-
dag genomen door Henk de Reus. Zaterdag maakte hij onderstaan-
de foto op de Stet in Limmen. Henk Hommes had zijn camera zater-
dag ook bij de hand toen moeder Liedeke en haar kind de kans om 
te schaatsen aangrepen op de ijsbaan in Bakkum (onderste foto). Het 
was de laatste schaatsdag, het voorjaar lijkt inmiddels echt aangebro-
ken te zijn. 

rukt naar de Clusiuslaan in Lim-
men vanwege wateroverlast. Er 
was een leiding gesprongen in 
de woning, waarschijnlijk veroor-
zaakt door de vorst. De brand-
weer heeft de hoofdkraan dicht 
gedraaid en het meeste water 
verwijderd met een waterstofzui-
ger. 
(Foto’s: Evelien en Hans Peter Oli-
vier)
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Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur
dinsdag 21.00 uur

The Shape of Water
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur 
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 21.00 uur

woensdag 20.00 uur
Bankier van het Verzet

vrijdag 16.00 & 18.45 uur
zaterdag & zondag 16.00 uur

dinsdag 18.45 uur  woensdag 15.00 uur
De Wilde Stad

vrijdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur
I, Tonya

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 uur

woensdag 20.00 uur
Three Billboards outside 

Ebbing, Missouri
zaterdag 18.45 uur 
zondag 11.00 uur

The Post
zaterdag 16.00 uur 
Darkest Hour

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.00 uur 

Ted & het geheim 
van Koning Midas 

vrijdag &  zaterdag 13.30 uur 
Early Man (NL)   

Programma 8 maart  t/m 14 maart

Bankier van het verzet
Bankier van het Verzet is het 
waargebeurde, onbekende ver-
haal van Nederlands grootste ver-
zetsheld.
Als bankier Walraven van Hall 
(Barry Atsma) in de Tweede We-
reldoorlog wordt gevraagd of hij 
zijn �nanciële contacten voor het 
verzet wil inzetten, aarzelt hij niet 
lang. Samen met zijn broer, Gijs 
van Hall (Jacob Derwig), bedenkt 
hij een riskante constructie om 
grote leningen af te sluiten waar-
mee het verzet ge�nancierd kan 

worden. Als ook dat niet genoeg 
is bedenken de broers de groot-
ste bankfraude uit de Nederland-
se geschiedenis: tientallen mil-
joenen guldens worden onder 
het oog van de bezetters de Ne-
derlandse Bank uit gesluisd. 
Maar hoe grootschaliger de ope-
ratie wordt, hoe meer mensen er 
van af weten. Iedere dag neemt 
de kans toe dat iemand dat ene 
foutje maakt dat een einde kan 
maken aan de daden en het leven 
van het bankier van het verzet.

The Shape of 
Water
The Shape of Water sleepte vier 
Oscars in de wacht, waaron-
der beste �lm en beste regie, en 
draait nu in Corso.
De �lm speelt zich af tijdens de 

Koude Oorlog in Amerika circa 
1962. In een verborgen en zwaar-
beveiligd overheidslaboratorium 
waar ze werkzaam is, zit de een-
zame Elisa gevangen in een le-
ven van isolatie. Elisa’s leven ver-
andert voor altijd als zij en colle-
ga Zelda een geheim experiment 
ontdekken.

Lezing struiken en bomen 
herkennen bij Laan
Castricum - Zondagmiddag 11 
maart om 14.00 uur vertelt Dirk 
Slagter in boekhandel Laan hoe 
men in deze tijd bomen en strui-
ken kunt herkennen. Hij schreef 
en tekende er in de afgelopen 25 
jaar een uitvoerig boek over. De 
bioloog komt in het kader van de 
Boekenweek dat als thema na-
tuur heeft. De Boekenweek is van 
10 tot en met 18 maart. Op de 
laatste zondag wordt de uitslag 
van de regionale schrijfwedstrijd 
bij Laan bekendgemaakt.
Dirk Slagter is geboren op 1950 
en bedenker en schrijver van De 
Winter�ora bomen en struiken. De 
Illustraties zijn pentekeningen en 
van de 400 stuks zijn voor 92% 
van de auteur zelf. Dirk is 35 jaar 
leraar biologie geweest op het 
Stedelijk Gymnasium Haarlem.

 De Boekenweek draait om lek-
ker lezen: het is feest in de boek-
winkel en bibliotheek. En daar 
horen cadeautjes bij. Het Boe-
kenweekgeschenk is het cadeau 
van de boekhandel tijdens de 
Boekenweek bij besteding van € 
12,50 aan Nederlandstalige boe-
ken. Van 10 tot en met 18 maart 
is dat de novelle Gezien de feiten 
van bestsellerauteur Griet Op de 
Beeck. Ieder jaar wordt een au-
teur uitgenodigd een essay te 
schrijven over het thema van de 
Boekenweek. Dit jaar is het Boe-
kenweekessay Natuurlijk van 
oud-politicus en natuurkundige 
Jan Terlouw. Natuurlijk is een ode 
aan de natuur en vurig pleidooi 
om de aarde in betere staat ach-
ter te laten voor volgende gene-
raties.. 

ffici le opening ummel 
Kozijnen op 9 en 10 maart

Heemskerk - De nieuwe show-
room van Hummel Kozijnen & 
Wooncomfort bevindt zich nu 
aan de Kerkweg 36. Na ruim twin-
tig jaar aan de Lijnbaan geves-
tigd te zijn geweest, vond eige-
naar Aad Hummel dat het roer 
om moest: ,,Steeds meer men-
sen uit omringende gemeentes 
weten het winkelcentrum van 
Heemskerk te vinden, het is er ge-
zellig, veel diversiteit en gewoon 

een winkelcentrum waar je graag 
wilt zijn en shoppen.”Aad Hum-
mel wist dat er behoefte was aan 
een woonwinkel. ,,Mensen lo-
pen nu eenmaal sneller naar bin-
nen in een winkelcentrum dan 
een showroom op een industrie-
gebied.” Vanaf de eerste dag dat 
de woonwinkel van Hummel Ko-
zijnen open was, kreeg eigenaar 
Aad Hummel zijn gelijk. De be-
zoekersaantallen in het centrum 

stegen direct. De oude show-
room aan de Lijnbaan wordt nu 
gebruikt als opslagruimte.  
Hummel Kozijnen bestaat sinds 
1996 en heeft een betrouwbare 
naam opgebouwd in Heemskerk 
en omgeving. Niet alleen met de 
kunststof kozijnen van het kwa-
liteitsmerk HBI, waarvan zij sinds 
de start dealer zijn, maar ook met 
een uitgebreide collectie zon-
wering voor binnen en buiten. 
De laatste jaren zijn daar de ve-
randa’s aan toegevoegd. Hum-
mel Kozijnen biedt de laagste 
prijs voor topkwaliteit. Het team 
hoopt komende vrijdag of zater-
dag veel mensen te mogen ont-
vangen en zij worden beloond 
met met een echte Hummeltas 
gevuld met leuke attenties. 

Komende vrijdag 9 en zaterdag 10 maart heeft Hummel Kozij-
nen een o�ciële feestelijke opening van zijn nieuwe woonwinkel 
midden in de bruisende centrum van Heemskerk. Tijdens de of-
�ciële openingsdagen worden alle bezoekers met een hapje en 
een drankje ontvangen. Niet alleen het eigen verkoopteam, maar 
ook vertegenwoordigers van de leveranciers zijn aanwezig om de 
klanten zo optimaal mogelijk te kunnen informeren. Tevens wor-
den er leuke attenties uitgedeeld.

ennisclinics op open 
dag ij  ast icum
Castricum - Op zondag 11 maart 
wordt een groots opgezette open 
dag georganiseerd voor belang-
stellenden van alle leeftijden 
bij Tennisvereniging Castricum 
(TVC). Het Multisportpark Berg 
en Bal is die dag ‘the place to be’ 
om kennis te kunnen maken met 
de tennissport in het algemeen 
en TV Castricum in het bijzonder. 
Van 11.00 tot 15.00 uur kan ieder-
een meedoen aan een tenniscli-
nic gegeven door de ervaren trai-
ners van de vereniging. Zij kun-
nen oefenen met het tenniska-
non, de snelheid van de service 
testen en voor de kinderen is er 
een springkussen. Verder wordt 
een tombola gehouden voor de 
rode, oranje en groene tenniskin-
deren. Om kennis te maken met 

tennis krijgen kinderen tot en 
met tien jaar vijf gratis lessen van 
een half uur, gegeven door de er-
varen trainers. Vervolgens kun-
nen zij aspirant-lid worden met 
tien weken les van vijftig minu-
ten voor negentig euro. Nieuwe 
seniorleden ontvangen een gra-
tis tennisles in groepsverband en 
een blik tennisballen en zij zullen 
tijdens het seizoen begeleid wor-
den door een coach die hen be-
kend maakt met de ins en outs 
van de club. 

Genoeg redenen om zondag 11 
maart langs te gaan op sportpark 
Berg en Bal op De Bloemen 69. Bij 
slecht weer vindt het programma 
plaats op de binnenbanen van de 
sporthal. 

ommelma kt 
in De Zien
Uitgeest - Op zondag 18 maart 
wordt er een grote overdek-
te rommelmarkt gehouden in 
sporthal De Zien in Uitgeest. Een 
mooie gelegenheid om overtolli-
ge spulletjes te verkopen en na-
tuurlijk bij anderen te struinen. 
De rommelmarkt heeft 70 kra-
men (4x1.20 m). Een kraam kost 
20 euro en 5 euro borg. Reserve-
ren is vanaf heden mogelijk.
De rommelmarkt is van 11.00 tot 
15.00 uur. De entree bedraagt 2 
euro, kinderen gratis. Voor meer 
informatie: tel. 06-40289163 of 
tel. 06-13564979.

GEEN KRANT?
0251-674433

 pleit ee  oo  
het ou en an hofjes
Castricum - Al jaren lang pleit 
GDB voor het bouwen van hof-
jes in de gemeente Castricum. In 
het verkiezingsprogramma staat 
dit vermeld als speerpunt. Een 
ho�e is een gemeenschappelij-
ke woonvorm geschikt voor se-
nioren en alleenstaanden die een 
kleine en liefst gelijkvloerse wo-
ning willen. Het kan dus een mix 
van jong en oud zijn en zowel 
koop als huur.

,,Mensen worden ouder en willen 
langer zelfstandig blijven”, zegt 
raadslid Cees Hollenberg. 
,,Bovendien wordt door de toe-
nemende vergrijzing de zorg on-
betaalbaar. Er zal dus gebouwd 
moeten worden voor deze doel-
groepen. Dit is een moeilijke op-
gave daar de grond schaars en 
duur is en de interesse van pro-

jectontwikkelaars voor deze 
bouwvorm bijna nihil is. De wo-
ningen zijn door het kleine op-
pervlak relatief duur. Het is wel 
realiseerbaar als de gemeente en 
de woningbouwcorporaties naar 
mogelijkheden zoeken en inzien 
dat het noodzakelijk is dat deze 
vorm van woningbouw nodig is. 
Ook een collectief particulier op-
drachtgeverschap behoort tot de 
mogelijkheid, dit is bouwen in ei-
gen beheer.” GDB ziet mogelijk-
heden in Akersloot (Zuid 3), Lim-
men centrum en in Castricum bij 
de Augustinusschool. 

,,Gelukkige burgers in woningen 
die zorggeschikt zijn vragen om 
minder hulp en zorgondersteu-
ning en daardoor zal het uitein-
delijke WMO-budget van de ge-
meente minder worden belast.”

u ge lijke stand ast icum
Geboren
Akersloot - 14-02-2018: Lars Nij-
hof, zoon van Martijn Nijhof en 
Lonneke Metselaar. 
Castricum - 24-02-2018: Elize 
Trakzel, dochter van Tom Trakzel 
en Lilian R. van Emmerik. 
14-02-2018: Melina Pavlović, 
dochter van Daniel Pavlović en 
Jenny van ’t Wout.

Overleden
Akersloot - 28-02-2018: Louise de 
Vries, gehuwd met Hendrikus N.J. 
van den Berg.
Castricum - 25-02-2018: Eme-
rentiana M. Smit, weduwe van 
Wijnandus J. Veldman.
Limmen - 28-02-2018: Cornelia 
Baks, weduwe van Johannes S. 
Vleugels.

DekaTuin bestaat tien 
jaa  en dat o dt ge ie d
Heiloo - Precies tien jaar gele-
den op 7 maart opende DekaTuin 
haar deuren als volledig tuincen-
trum aan de Vennewatersweg 
in Heiloo. Een tuincentrum ge-
richt op tuin, huis en dier. Mede 
door het succes heeft DekaTuin 
twee jaar later haar deuren ge-
opend van een tweede �liaal aan 
de Vlaamseweg in Haarlem. ,,Nu 
tien jaar verder kunnen we zeg-
gen dat we deze mooie prestatie 
samen met bewoners uit omstre-
ken hebben bereikt. Dat vinden 

wij wel een feestje waard.”
Onder het mom van wie jarig is 
trakteert ontvangen klanten op 
woensdag 7 maart een schaal vi-
olen cadeau. Deze ontvangt men 
bij iedere aankoop, maximaal één 
schaal per klant. ,,Daar laten we 
het niet bij zitten. Dit feestje vie-
ren we het hele jaar door met 
iedere maand een nieuwe De-
kaTuin tien jaaractie. Van winac-
ties en kortingen tot workshops. 
Hierover is meer te lezen op www.
deka-tuin.nl/dekatuin10jaar.

ote eiling oo  een 
g oene  ug clu  

Castricum - De vrijwilligers zijn er 
al druk mee in de weer; aantrek-
kelijke kavels verzamelen voor de 
veiling die plaatsvindt op 14 april 
bij Cas RC. De club wil investeren 
in het clubhuis met dubbel glas, 
led-verlichting en zonnepanelen 
om bij te dragen aan een beter 
milieu en om de energiekosten 
te verlagen. Aan de teams wordt 
gevraagd met de meest originele 
kavel te komen. Daarnaast kan ie-
dereen die Cas RC een warm hart 
toedraagt een kavel inbrengen. 
Dat kan variëren van waardebon-

nen, vrijkaarten, etentjes, boot-
tochtjes en stuntvliegen; alles is 
welkom. Er zijn al een groot aan-
tal prachtige items ingebracht 
door ondernemers. Stuur een e-
mail naar veiling@casrc.nl om 
een kavel aan te melden. De vei-
ling die werd gehouden in 2016 
heeft 10.000 euro opgebracht. 
Hiervoor is veel nieuw materiaal 
aangeschaft. Bovendien krijgt de 
�tnessruimte nog een opknap-
beurt. Aanvang veiling 20.00 uur, 
toegang is gratis en iedereen is 
welkom.

De Lijf & gezondheid verschijnt 
4x per jaar in onze kranten!

VOLGENDE WEEK IN DEZE KRANT!

VERSCHIJNT 4X PER JAAR 
IN DEZE KRANT EN ONLINE OP
WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL

WWW.LIJFENGEZONDHEID.NL
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Voor het seizoen 2018 is Op De Hoek druk bezig met de voorbereidingen. 
Vanaf 29 maart 2018 zijn wij weer geopend en staat de koffie weer voor u klaar. 

Solliciteer nu! 
Stuur je cv met foto voorzien van motivatie naar info@coffeeopdehoek.nl 

Voor vragen over de vacature verzoeken wij om contact op te nemen via de email.

Zeeweg 31, 1901 NZ Castricum - www.coffeeopdehoek.nl

Floormanager:

Wij zoeken een vlotte medewerker met werkervaring 
in de horeca die een duidelijke eigen visie heeft. Het is 
belangrijk dat je een sterke persoonlijkheid hebt, die de 
rust in het bedrijf weet te bewaren wanneer het druk en 
hectisch is. Je bent actief op de werkvloer aanwezig en 
geeft leiding aan het bedienend personeel. Tevens ben je 
de verantwoordelijke van de dag en in het bezit van een 
SVH-diploma. Je bent bekend met de horeca-etiketten en in 
staat om de visie van Op De Hoek uit te dragen. Ook overige 
taken horen bij de functie; waaronder administratieve- en 
organisatorische werkzaamheden. 

Wij bieden een functie, in een jong en enthousiast team, 
waarbij persoonlijke groei en -ontwikkeling centraal 
staan. Tevens is er veel ruimte voor eigen initiatief, 
binnen de geldende richtlijnen. In eerste instantie 
bieden wij een contract voor bepaalde tijd t/m 31-12-
2018, met de mogelijkheid tot verlenging. Wij bieden 
een net salaris, nader overeen te komen. Ook betalen wij 
reiskostenvergoeding. 

Medewerker Bediening:

Voor het restaurant zijn wij op zoek naar gastvrije ‘vlotte 
knallers’ die vrolijk zijn en op eigen wijze de sfeer van Op 
De hoek creëren. Sta je stevig in je schoenen en kan je netjes 
en overzichtelijk werken dan ben je dit seizoen meer dan 
welkom.

Wij bieden een actieve functie in een enthousiast en 
leergierig team met een net salaris.

Runner/Afwasser:  

Op zoek naar een eerste baantje of altijd al in de horeca willen 
werken? Wij zijn doorlopend op zoek naar jonge talenten. 

Wij bieden een leuke job met goede begeleiding waarbij 
geduld, vertrouwen en persoonlijke ontwikkeling centraal 
staat. Tevens bieden wij doorgroeimogelijkheden om 
uiteindelijk aan het werk te gaan in de keuken en/of 
bediening.   

Barmedewerker/Barista:

Koffie, koffie en nog meer koffie! Voor tijdens de drukke 
momenten in het seizoen, zoeken wij een Barmedewerker/
Barista die overzichtelijk en vlot kan werken en tevens 
inzetbaar is in de bediening. 

Wij bieden een functie in een enthousiast en leergierig team 
met een net salaris.

Kok/Keukenhulp:  

Voor het keukenteam zijn wij op zoek naar versterking. 
De werkzaamheden bestaan uit mise-en-place zetten van 
verschillende producten en het bereiden van verschillende 
gerechten. Tevens bakken wij pizza’s in een houtgestookte 
oven. Wij zoeken een persoon die ook onder druk de 
kwaliteit van de gerechten kan waarborgen en bekend is met 
het werken volgens het HACCP-systeem.

Wij bieden een functie in een enthousiast en leergierig team 
met een net salaris.

Op De Hoek, gelegen op Camping Bakkum te Castricum, be-
schikt over een restaurant met een groot terras en een af-
haal. De kinderen kunnen heerlijk spelen in de naastgelegen 
speeltuin. 

Op De Hoek houdt zich bezig met de verkoop van luxe koffie, 
belegde broodjes, pizza's, pasta's en salades. We maken ge-
bruik van verse producten en onze pizza's worden bereid in 
een originele houtgestookte oven. Ook voor een borrel met 
een lekkere antipasti kunt u bij ons terecht. 

Wij serveren diverse soorten wijnen en speciaal bieren.   
Bij Op De Hoek komt ontspanning en vakantiegevoel op elk 
moment van de dag samen. Met een divers publiek van jong 
en oud is er bij ons altijd wat te beleven. 

Voor dit seizoen zijn wij op zoek naar vlotte, zelfstandige en ei-
genwijze collega's die als team samen de sfeer van Op De Hoek 
kunnen creëren. Ben jij de persoon die flexibel is, overzichtelijk 
werkt, het hoofd koel kan houden en bij drukke momenten 
net dat beetje extra geeft? Dan ben je welkom in ons team!  

Momenteel zijn de onderstaande functies beschikbaar: 



De VVD weet wat het is om te ondernemen. Onze lijsttrekker is ondernemer en al 
20 jaar actief in diverse ondernemersverenigingen. Ook onder de leden van VVD 
bevinden zich veel zelfstandigen. Ondernemers zijn dag in dag uit, vaak 6 dagen 
per week met onze inwoners in gesprek. Op deze manier dragen ze bij aan gezel-
ligheid in de dorpen. Vaak zijn lokale bedrijven sponsor van onze voetbalclubs, 
handbal, sporthallen, de Zonnebloem, het Rode Kruis en Sint- Nicolaas intochten. 
Dat doen ze vanwege de maatschappelijke betrokkenheid bij hun directe omge-
ving. De VVD vindt dat we ondernemers daarvoor best wat meer mogen belonen. 
Ons beleid zet daarom in op minder regels en meer  kansen en mogelijkheden.  

Waarom moet je als je ondernemer bent of ondernemers een warm hart toedraagt 
nou op de VVD stemmen? Wij zullen u dat in het kort proberen uit te leggen. De 
VVD staat voor de ondernemers; het zit in ons DNA. Op lokaal niveau zijn het 
midden -en kleinbedrijf de banenmotor voor de economie. Recreatie en toerisme 
drijven daar op. De VVD is niet tegen de overheid, maar heeft deze wel het liefst zo 
klein mogelijk. Natuurlijk, er zijn nu eenmaal regels nodig, maar graag dan alleen 
als het echt niet anders kan. Anders gezegd, laat de ondernemer vooral vrij om te 
ondernemen en de overheid zich daar vooral niet te veel mee bemoeien. De VVD 
staat in alles voor vrijheid en dus ook wil dus ook ruim baan voor ondernemers.
Wat betekent dit dan lokaal? Wij zullen u hiervoor drie concrete voorbeelden 
noemen. Allereerst zijn wij voor zoveel als mogelijk lokaal aanbesteden. Onze 
motie daarover is gelukkig unaniem door de raad aangenomen. Als het om grote 
aanbestedingen gaat, moet de gemeente de aanbesteding in losse percelen knip-

pen, zodat lokale inschrijvers toch nog een kans maken. Ten tweede zijn wij voor 
zo veel mogelijk lokaal inkopen door de gemeente. Bij gelijke aanbieders zou er 
gewisseld moeten worden. Dus bij de ene receptie komen bijvoorbeeld de taartjes 
bij bakkerij Van Baar vandaan, de volgende keer van bakkerij de Roset enz. Dat 
lijkt wat kneuterig, maar de ondernemers die wij hebben gesproken, missen die 
waardering vaak. Tenslotte willen we af van irritante bemoeizucht en overbodige 
regels. Dus weg met de vergunningen voor kleine terrassen!

Om het nog wat concreter te maken hoe we lokaal aanvulling geven aan onze 
ideeën, noemen we nog enkele voorbeelden. We zijn heel blij dat Geesterduin 
eindelijk opgeknapt wordt, want het is nu natuurlijk geen gezicht. De VVD heeft 
zich daarbij sterk gemaakt voor openbare toiletten en die komen er nu ook einde-
lijk. Ook laten wij het fi lmtheater niet zomaar verdwijnen. We hebben afgelopen 
maand een initiatiefvoorstel geschreven om tot een oplossing hiervoor te komen. 
We hebben andere partijen gevraagd om met ons in gesprek te gaan, want samen 
kunnen we meer bereiken dan alleen. Foto’s maken voor de Corso en in de krant 
gaan staan is leuk,  maar helpt de zaak natuurlijk niet serieus verder. Tenslotte 
steunen wij de winkels in de kernen. Zo ziet de VVD graag een buurtsuper in Bak-
kum. Onze kernen blijven prettige gebieden om in te wonen als daar ook bepaalde 
voorzieningen voor handen zijn. Winkels zijn cruciaal voor de leefbaarheid in onze 
dorpen. Draagt u ondernemers een warm hart toe? En vindt u dat de overheid 
ondernemers zo min mogelijk moet hinderen moet regels, maar juist moet stimule-
ren en faciliteren? Stem dan op de VVD!

Duurzaamheid en energietransitie

Het is meer dan ooit van belang om zuinig om te gaan met onze leefomgeving. 
De fossiele brandstoffen raken op en de gaskraan moet steeds verder dicht. Om 
klimaatverandering tegen te gaan en de aarde ook voor toekomstige generaties 
leefbaar te houden, moeten we nu in actie komen.  Het kabinet wil dan ook de 
uitstoot van broeikasgassen met 49% beperken in 2030 en in 2050 helemaal geen 
uitstoot meer. Er is dus  werk aan de winkel, maar er liggen ook veel kansen.
De VVD vindt dat we de komende raadsperiode vaart moeten maken met het 
onderzoeken van de meest kansrijke en betaalbare opties om de gemeente Castri-
cum voor 2050 energieneutraal te maken. De VVD is blij met alle lokale initiatieven 
die er zijn om Castricum energie- of klimaatneutraal te maken. Kennisuitwisseling 
over energiebesparende innovaties in de woningbouw moeten we  bevorderen. De 
gemeente moet goede ondersteuning verlenen aan onze inwoners bij het realise-
ren van hun verduurzamingsplannen. Daar waar gemeentelijke regels knellend 
zijn, moet naar oplossingen worden gezocht. De VVD wil lokale ondernemers 
betrekken bij de energietransitie om zo de lokale werkgelegenheid te bevorderen 
en de verduurzaming te versnellen.
De VVD deelt de zorgen die er zijn over de kosten die de energietransitie met zich 
meebrengt. Het lijkt daarom niet erg realistisch om te verwachten dat Castricum in 

2030 energieneutraal is. Wel zou dan duidelijk moeten zijn wat er voor nodig is om 
de gemeente voor 2050 energieneutraal te laten zijn.     
De gemeente moet zelf het goede voorbeeld geven. Bij vervanging van openbare 
verlichting moet worden overgegaan op bijvoorbeeld Ledverlichting en bewegings-
detectie. Het verduurzamen van overheids-, school- en verenigingsgebouwen gaan 
we stimuleren. 
De openbare ruimte wil de VVD ‘vergroenen’. Dit kan bijvoorbeeld door (tegel)
verharding in te ruilen voor plantsoen en onverharde fi ets en wandelroutes aan te 
leggen, in plaats van stenen of asfaltwegen. Dit zorgt voor een prettiger leefomge-
ving, vermindert hittestress en gaat overbelasting van de riolering tegen. Om klaar 
te zijn voor extreme weersomstandigheden moeten we het wateroppervlak binnen 
de bebouwde kom vergroten en wadi’s (tijdelijke waterbuffers) aanleggen. Afval 
scheiden is natuurlijk belangrijk, maar we zijn tegen een half dozijn aan afvalbak-
ken in de achtertuin van onze inwoners. Tuinen zijn tenslotte geen afvalsorteercen-
tra. We willen daarom juist kleine milieuparken in de wijken om afvalscheiding te 
bevorderen.
Wij als VVD Castricum hebben de ambitie om ons lokaal hard te maken om de 
klimaatdoelstellingen te halen en onze gemeente ook daadwerkelijk te verduurza-
men. We willen dit doen door inwoners en het lokale bedrijfsleven hier actief bij te 
betrekken. Het milieu is echt te belangrijk om alleen aan links over te laten.

Bouwen & Wonen

De VVD wil dat er de komende jaren meer gebouwd wordt. Er zijn al tal van inbrei-
dingslocaties en voorgenomen plannen. De komende 4 jaar moeten wat ons betreft 
500 nieuwe woningen ingepland gaan worden. We willen daarbij dat er meer 
ingezet gaat worden op bouwen voor doorstroming op de lokale woningmarkt. Er 
zijn genoeg senioren die op zoek zijn naar gelijkvloerse woningen en die willen 
hun koophuis best verruilen voor een (betaalbaar) appartement. Zo komt er weer 
een woning vrij waar bijvoorbeeld een gezin in kan wonen. De VVD wil ook meer 
middensegment huurwoningen bouwen voor mensen die tussen de wal en het schip 
dreigen te vallen; dus te veel verdienen voor sociale huur, maar te weinig om te 
kopen. Verder wil de VVD dat huurwoningen weer gelabeld gaan worden en per 
locatie te bekijken wat daar mogelijk en wenselijk is. Zo kun je gericht bouwen voor 
bepaalde groepen. Starterswoningen (koop) zoals villa Rotonda in samenwerking 
met Kennemer Wonen zou meegenomen moeten worden bij toekomstige bouw-
locaties. Ook CPO-projecten zoals de Vrije Geest en Startingerhof juichen wij toe. 
Statushouders krijgen bij de VVD geen voorrang bij het toewijzen van een sociale 
huurwoning.

Voorzieningen & dienstverlening
De VVD zal zich ook de komende raadsperiode weer inzetten voor het behoud van 
goede basisvoorzieningen in alle delen van onze gemeente. Het gaat daarbij niet 
alleen de harde zaken die we elke dag zien zoals goede wegen, groenvoorzienin-
gen en openbare verlichting. We richten ons in het bijzonder op het behoud en het 
verbeteren van de sportvoorzieningen, scholen, gezondheidszorg, winkelvoorzienin-
gen, recreatiemogelijkheden en de culturele activiteiten. We zijn tegen het centrali-
seren van deze voorzieningen in één van de dorpen. We gaan uit van een gezonde  
spreiding en toegankelijkheid voor alle inwoners van de hele gemeente. De dienst-
verlening vanuit de gemeente moet ook beter. Hierbij denken we aan bijvoorbeeld 
het bezorgen van paspoorten en rijbewijzen, het openstellen van BUCH-afvaldepots 
voor alle inwoners, meer en betere afvalpunten in de wijken, een bezoek aan huis 
indien nodig en spreekuren van de gemeente op locatie. We kunnen nog wel even 
doorgaan, maar onze lijn is duidelijk. 
De inzet voor de VVD is en zal altijd zijn: “BEHOUD VAN DE VOORZIENINGEN IN 
 ALLE DORPEN VAN DE GEMEENTE CASTRICUM”.

Rob Dekker: plaats 1

Ik ben Rob Dekker (38), geboren en getogen in 
Akersloot. Daar woon ik samen met Simone en 
onze kinderen Pien en Aron en over 2 weken 
hopelijk ook ons derde wondertje. Ik woon 
en werk aan de Julianaweg als winkelier in 
de detailhandel (non-food sector). Een zeer 
afwisselend bestaan. Ons familiebedrijf bestaat 
inmiddels alweer 72 jaar en daar hoop ik nog 
heel wat jaren aan toe te mogen voegen.
Ik vind het heel normaal dat iemand zich 
inzet voor zijn/haar eigen leefomgeving.  Op 
14-jarige leeftijd ben ik als welpenleiding 
begonnen bij scouting en al snel volgde andere 
verenigingen. Van hand-en-spandiensten, 
naar besturen bij de Ondernemers vereniging, 
Scouting, EHBO, Rock&Rollstreet, Sint-Nico-
laasintocht  enzovoorts. Dit alles samen met 
vele andere dorpsgenoten natuurlijk. Je moet 
zelf de regie pakken in je eigen omgeving. Er 
is zoveel mogelijk, alleen zien we niet altijd 
de mogelijkheden. Ook in Castricum heb ik 
inmiddels heel wat verenigingen leren kennen. 
Samenwerken en overleggen: we kunnen heel 
wat van elkaar leren. 
Met al die activiteiten ontkom je er niet aan 
dat je ook met de politiek in aanraking komt. 
Op deze manier heb ik lan gzaam mijn intrede 
gemaakt in de politiek. Daar heb ik tot nu 
toe geen spijt van. Dienstverlening, recreatie, 
toerisme, ondernemerschap en economie heb-
ben mijn persoonlijke interesse. Ik zie graag 
minder regels en meer actie.  Het vertrouwen, 
de uitstraling en onderlinge samenwerking in 
de politiek is laag. Wat mij betreft gaat die met 
100% omhoog en dat is een fl inke ambitie. In 
verkiezingstijd benadrukken de partijen, ook 
wij, graag de verschillen. Toch is er in al onze 
dorpen veel meer dat onze inwoners verbindt, 
dan dat hen scheidt. Ik zet me de komende 
raadsperiode weer graag in om met elkaar 
echt iets te bereiken voor onze dorpen.

Inge Ruijmgaart, plaats 2

Ik ben Inge Ruijmgaart (60) en ruim 35 
jaar werkzaam geweest als ondernemer in 
Castricum 
en later in Bakkum. Inmiddels ben ik alweer 
16 jaar actief als raadslid voor de VVD, 
waarvan de laatste anderhalf jaar als fractie-
voorzitter. Dat mooie werk wil ik nog graag 
voortzetten de komende raadsperiode.
                       
Mijn bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan in 
medezeggenschapsraden en in het dagelijks 
bestuur van Ondernemersfederatie CAL. Ook 
heb ik 4 jaar in het algemeen bestuur van de 
Koninklijke Nederlandse Kappers Organisatie 
plaatsgenomen. Het algemeen belang van 
onze inwoners is wat mij drijft. Zo zet ik 
mij nu bijvoorbeeld in voor nieuwbouw van 
de Cuneraschool op de oude locatie van de 
Duinrandschool. Ook maak ik mij hard voor 
het Biljart en Bridge Centrum Bakkum, dat 
moet verhuizen naar een geschikte en vooral 
goed begaanbare locatie. Onlangs heb ik hier 
de eerste stap al voor gezet door met een initi-
atiefvoorstel het voormalig Rode Kruisgebouw 
als locatie aan te wijzen. Dit in combinatie 
met seniorenwoningen erboven, waarbij het 
speeltuintje natuurlijk behouden blijft.
Het strand en het strandplateau zijn nodig aan 
een upgrade toe. Blinckers vormt een slecht 
visitekaartje. Strand 10 had prachtige plannen 
en hopelijk komen deze nog tot uitvoering. 
Kort parkeren: het komt nu eindelijk van 
de grond, maar helaas pas in 2019! Ik blijf 
erachteraan zitten tot dit eindelijk geregeld is. 
Ook willen wij al jaren een verhard schelpen-
pad van de camping naar Bad Noord,  want 
ons hoofdstrand is bij mooie dagen overbelast. 
Zo kan ik nog wel even doorgaan met voor-
beelden te noemen. Er is dus nog genoeg te 
doen. Met uw steun ga ik graag nog 4 jaar vol 
overtuiging door!

Jeroen Slot: plaats 4

Ik ben Jeroen Slot (43) en werkzaam als 
business analist bij één van de grote energiele-
veranciers. Daar houd ik mij bezig met stads-
verwarming; één van de manieren om Neder-
land te verduurzamen en het aardgasverbruik 
te verminderen. Als politicus zou ik graag 
willen meedenken hoe wij onze gemeente op 
een betaalbare manier kunnen verduurzamen. 
Daarnaast ben ik voor een solide fi nancieel 
beleid. Wanneer de gemeenteraad beleid 
vaststelt, moet duidelijk zijn wat we er voor 
gaan doen en wat het gaat kosten. Geen 
wensenlijstjes en mooie plannetjes zonder dek-
king. De OZB-verhoging moet niet de sluitpost 
vormen voor elke politieke wens. 

Als  VVD’er ben ik voor kleine milieuparken in 
de wijken om afvalscheiding te bevorderen. 
Niet voor een half dozijn afvalbakken bij elke 
woning. Ik vind ook dat elk dorp zijn sporthal 
moet behouden en dat er optimaal gebruik 
gemaakt wordt van de sportfaciliteiten. Sport is 
immers goed voor je gezondheid. 

Net als u en ik wil de VVD een gevarieerd en 
bereikbaar woningaanbod. In de gemeente-
raad wil ik me hard maken voor het op tijd 
opleveren van bestaande bouwplannen, liefst 
nog versneld.

Andries de Rooij: plaats 3

Mijn naam is Andries de Rooij (35) en ik 
woon samen met mijn geweldige vrouw en 
twee jonge kinderen in Castricum. Ik werk op 
een middelbare school als docent en onder-
bouwcoördinator. Mooi werk, waarbij ik een 
klein steentje bij mag dragen aan de vorming 
van onze jongeren. Als politicus ga mij sterk 
maken voor een solide gemeentebestuur. Dus 
geen onderling geruzie, maar constructieve 
samenwerking. Goed bestuur betekent ook 
gezonde fi nanciën. In mijn werkzame jaren 
voor de Rijksoverheid heb ik gezien dat er 
niet altijd even zorgvuldig met de centen van 
de betastingbetaler wordt  omgegaan. Daar 
moeten we dus scherp op zijn. Mijn andere 
speerpunten zijn wonen en veiligheid. Er 
moet voor bijna alle doelgroepen echt meer 
worden bijgebouwd. Alleen zo kunnen we de 
doorstroming op de lokale woningmarkt in 
gaan zetten en is er voor iedereen plek in ons 
mooie dorp. Tenslotte moeten we de veiligheid 
verbeteren. Het kan natuurlijk niet zo zijn er 
steeds spiegels van auto’s worden afgetrapt 
door bezopen jongeren na het uitgaan. Ook de 
geweldsincidenten van de laatste tijd laten zien 
dat een hardere aanpak hier op z’n plaats is. 
Dus meer cameratoezicht, blauw op straat en 
indien nodig gebiedsverboden voor de echte 
recidivisten. Zo houden we ons dorp veilig en 
leefbaar.

Het mkb: de economische motor 
van onze gemeente!
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7 MAART

Expositie Fotokring Heemskerk 
in ‘De Oude Keuken’  op het ter-
rein van Dijk aan Duin in Castri-
cum tot en met 7 mei. Dagelijks 
geopend van 9.00 tot 17.00 uur 
en donderdagavond en in het 
weekend van 9.00 tot 23.00 uur.

8 MAART

Komedie Aquarium van Nathan 
Vecht met onder andere Pierre 
Bokma, Jacqueline Blom en An-
nick Boer in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. (foto: Piek)

Nieuw fabuleus cabaretduo Le 
Roux & d’Anjou, geïnspireerd 
op Absolutley Fabulous in het 
Kennemer Theater in Beverwijk, 
20.15 uur. (foto: Piek en Curly and 
Straight)

Amerikaanse rockgrassband 
Hayseed Dixie in Podium Victo-
rie in Alkmaar, 20.15 uur.

9 MAART
Feestelijke opening nieuwe 
woonwinkel Hummel Kozijnen 
op de Kerkweg 36 in Heemskerk. 
Zowel vrijdag als zaterdag staan 
de bezoekers verschillende ver-
rassingen te wachten.

Jubileum rommelmarkt in kan-
tine voetbalvereniging BVV De 
Kennemers in Beverwijk. Van-
daag 19.00-21.00 uur, zaterdag 
08.00-12.00 uur.

Dana Winner in het Kennemer 
Theater in Beverwijk, 20.15 uur. 
(foto: aangeleverd)

You’re the Top in De Vest in Alk-

maar. Musicalster Paul Groot 
kruipt in de huid van Cole Por-
ter, Marjolein Keuning speelt zijn 
vrouw Linda, 20.15 uur. (foto: Ben 
van Duin)

Marjolijn van Kooten met de ca-
baretvoorstelling ‘Ik zie de bui al 
hangen’ in Cultuurkoepel Heiloo, 
20.15 uur. (foto: Arjan Benning)

The sound of the sixties by Jon-
ny Lane in het Kennemer Theater 
in Beverwijk, 20.30 uur. (foto: aan-
geleverd)

10 MAART

Vogelkijkweekend bij Fort bij 
Krommeniedijk in Uitgeest. (foto:  
Studio Botman)

Verenigingsdag Volleybalver-
eniging Croonenburg in Sport-
hal De Bloemen, zie www.croo-
nenburg.nl.

Expositie Limmen Artistiek & 
Creatief in Cultureel Centrum 
Vredeburg aan de Dusseldorper-
weg 64, 11.00-17.00 uur. Ook zon-
dag.

Dirk Slagter is te gast bij boek-
handel Laan en vertelt over zijn 
boek De Winter� ora bomen en 
struiken. Aanvang 14.00 uur.

▲

Lezing Vogelwerkgroep Mid-
den-Kennemerland in samen-
werking met PWN  in Bezoekers-
centrum De Hoep onder de titel: 
“Vogels van Zuid-Amerika”. Ook 
wordt dan de Jubileumtentoon-
stelling van de Vogelwerkgroep 
geopend. De lezing wordt ver-
zorgd door Wim de Groot uit Cas-
tricum. (foto: Wim de Groot)

Falkland Toneel speelt ‘Tover-
Idols’ in Theater De Beun in Hei-
loo, vandaag 15.00 uur en zon-
dag 13.00 en 16.00 uur. (Foto: Pe-
ter Bijkerk/Edo Postma)

Woef Side Story (reprise) (8+) 
door Theater Rotterdam in De 
Vest in Alkmaar, 19.00 uur. (foto: 
aangeleverd)

Voorjaarsconcert groot orkest 
St. Caecilia en instroomorkest No-
va Caecilia in het gemeentehuis 
van Heemskerk, 20.00 uur.

Klaverjasdrive in café De Vriend-
schap in Akersloot, 20.00 uur. 
Opgeven: info@vriendschapa-
kersloot.nl.

Waits meets Young door gitarist/
pianist/songwriter Frank Blue-
ka bij De Zwaan Cultureel in Uit-
geest, 20.15 uur. (foto: M.P.I. van 
Oort/Wilson & Picket)

Vele hemels boven de zeven-
de naar de roman van Griet op de 
Beeck in Kennemer Theater Be-
verwijk, 20.15 uur. (foto: Piek)

Jeroen Zijlstra viert met ‘Water-
man’ het twintigjarig bestaan van 
zijn band Zijlstra in De Vest in Alk-
maar, 20.30 uur. (foto: Bart Hom-
burg)

Fanfare-punkband De Kift in 
Podium Victorie in Alkmaar, 20.30 
uur. 

Winter Kermis in de Jansheeren 
in Heemskerk met onder andere 
Corry Konings, Ruud Jansen en 
de Wico’s & Friends, 21.00 uur. (fo-
to: www.corrykonings.nl)

Punk en cabaret in De Bakke-
rij Castricum met Nightwatchers, 
Sweet Empire en Flying Nemo. 
Aanvang 21.00 uur.

Hardstyle-feest Uprising in Po-
dium Victorie in Alkmaar, 23.30 
uur.

11 MAART

Vroege voorjaarswandeling 
IVN voor het hele gezin in de dui-
nen bij de Schaapskooi Bergen 
start 10.15 uur bij de PWN duin-
kaarten-automaat bij de parkeer-
plaats Uilenvangerweg. Foto: een 
trilzwam. (Foto: Johan Eilering, 
IVN)

Open dag bij Tennisvereniging 
Castricum (TVC). Op Multisport-
park Berg kan iedereen (jong en 
oud) van 11.00 tot 15.00 uur mee-
doen aan een tennisclinic.

Vioolmonologen door Intorno 
Muziektheater Gezelschap in De 
Cirkel 1 in Heemskerk (midden op 
het terrein van Harteheem aan 
de Ho� aan, tegenover het ODIN 
sportcomplex), 11.30 uur. (foto: 
aangeleverd)

4e Heilooër Bier-/kaasproeve-
rij in Cultuurkoepel Heiloo vanaf 
14.00 uur. kaarten: bierkaasproe-
verij@debierverbinding.nl.

De terugkeer van de grutto is 
het thema van een vaarexcursie 
in het Wormer- en Jisperveld die 
13.30 uur van start gaat bij Bezoe-
kerscentrum Poelboerderij, Veer-
dijk 106, Wormer. (foto: Larry Kef )

Spaans concert Kamerkoor En-
dora in de dorpskerk Heemskerk, 
15.00 uur.

Voorstelling ‘Wijn’ in theater Ko-
ningsduyn. In deze thrillerkome-
die nemen zes topacteurs het pu-
bliek mee in een met wijn door-
drenkte avond, waarop alles net 
even anders loopt dan verwacht. 
De matineevoorstelling start om 
15.00 uur. Foto: Piek.

Intieme versie Matthäus Passi-
on door de vocalisten van het Mi-
ni Matthäusensemble in de grote 
zaal van De Oude Keuken in Bak-
kum om 15.00 uur.

Brockes Passion van Haendel 
door het Apollo Ensemble o.l.v. 
David Rabinovich in de Witte Kerk 
in Heiloo, 15.00 uur. (foto: aange-
leverd)

Woef Side Story (reprise) (8+) 
door Theater Rotterdam in De 
Vest in Alkmaar, 19.00 uur. 

Film Huisvrouwen bestaan niet 
in De Cirkel in Heemskerk, 20.00 
uur.

Cabaret in De Bakkerij. Fisima-
tente speelt Kant noch wal, Maar-
ten Mantel ‘Ik heb zo naar mijn 
onzin!’. Entree: acht euro, aanvang 
20.45 uur.

12 MAART
Feestelijke opening van de Be-
weegtuin aan de voorzijde van 

de Ouderenkliniek aan de Oude 
Parklaan 149 in Castricum, met 
onder andere Olga Commandeur, 
vanaf 10.30 uur.

13 MAART
Geef me de 5, lezing Colette de 
Bruin: de aanpak bij autisme in De 
Vest in Alkmaar, 19.00 uur. Colet-
te de Bruin neemt je mee op reis 
door het brein van iemand met 
autisme.

Hearts & Diamonds, de tien-
de voorstelling van Theater Bon-
hoe� er in de aula van het Bon-
hoe� ercollege. 13, 14, 15 en 16 
maart om 19.30 uur.

14 MAART
Woest (4-8 jaar) door Project Sally 
Maastricht in De Vest in Alkmaar, 
14.30 uur. 

Open avond over 100 jaar Wal-
dorfonderwijs in de Oude Keu-
ken in Castricum, 20.00 uur.

La Superba, adembenemende 
lofzang op de stad Genua door 
Toneelgroep Maastricht in De 
Vest in Alkmaar, 20.15 uur. (foto: 
Stephan Van� eteren)

Yentl & de Boer in theater de 
Beun te Heiloo. Het cabaret van 
deze twee dames staat garant 
voor een avondje lachen, gieren 
en brullen. Aanvang 20.15 uur. 
(foto Thijs Meuwese en Daan Co-
lijn)

15 MAART

René Eshuys treedt op in woon-
zorgcentrum De Boogaert in Cas-
tricum, 19.00-21.00 uur. Entree 
gratis. 
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Zorghotel Antonius stap dichterbij

Zorgbalans opent deuren in Castricum
Castricum - Het Thuiszorg/Pret-
tig Thuis Team van organisatie 
Zorgbalans houdt op zaterdag 
17 maart van 11.00 tot 15.00 uur 
open huis in het recent betrok-
ken pand aan de Dorpsstraat 66. 
In Castricum verleent Zorgba-
lans op dit moment zorg via twee 
teams: een Thuiszorg Buurtteam 
en een Prettig Thuis Team.
 
Het Thuiszorgteam biedt onder-
steuning in de vorm van (wijk)ver-
pleging en verzorging thuis. Het 
team verleent zorg in heel Cas-
tricum. Er wordt gewerkt vanuit 

kleine teams van verpleegkundi-
gen en verzorgenden. Men krijgt 
dus steeds te maken met dezelf-
de mensen uit een klein profes-
sioneel en � exibel team. Pret-
tig Thuis is het Volledige Pakket 
Thuis (VPT) van Zorgbalans. Het 
team ondersteunt mensen die 
een indicatie hebben voor wonen 
met zorg hebben, maar die lie-
ver thuis blijven wonen. Het team 
biedt hulp bij het huishouden, 
alarmopvolging, verpleegkundi-
ge zorg, begeleiding bij demen-
tie, maaltijdservice, persoonlijke 
verzorging, ondersteuning bij de 

dagelijkse dingen en begeleiding 
bij een bezoek aan bijvoorbeeld 
een arts of ontmoetingscentrum.

Om passende zorg te kunnen le-
veren, werken zij nauw samen 
met huisartsen, het ziekenhuis en 
andere organisaties in de omge-
ving. Meer weten? Prettig Thuis 
Team tel.: 023-8918918 of pret-
tigthuiscastricum@zorgbalans.
nl. Thuiszorg Buurtteam tel.: 088-
1189249 of thuiszorg.castricum@
zorgbalans.nl.

Zie ook: www.zorgbalans.nl

Wethouder Marcel Steeman blij met 
ce tifi ce ing i liotheek enneme aa d

Machiel Postma van GroenLinks
n one s e achten geen 
inte klaas die alle ensen e ult

Castricum - Veel kandidaten voor 
de gemeenteraadsverkiezingen 
zijn al jaren actief in de gemeen-
tepolitiek en vormen daarmee 
de ruggengraat en het geheu-
gen van de gemeenteraad. Maar 
er zijn steeds weer nieuwe en jon-
gere kandidaten die hun nek uit-
steken. Machiel Postma bijvoor-
beeld, nummers zes van Groen-
Links en in het dagelijks leven do-
cent aardrijkskunde.

In de gemeenteraad waren de af-
gelopen jaren nogal wat strubbe-
lingen en er was regelmatig spra-
ke van een gespannen sfeer tij-
dens vergaderingen. Dat is geen 
aanbeveling voor het werven van 
nieuwe kandidaten. Machiel Post-
ma: ,,Ik heb mij kandidaat gesteld 
omdat ik het belangrijk vind om 
iets voor elkaar en met elkaar te 
doen en om iets te veranderen. 
Sommige zullen zeggen dat het 
al jaren zo gaat en dat het niet 
anders kan. Dat geloof ik niet, ik 
wil laten zien dat het anders kan. 
De gemeente Castricum kan en 
moet de komende vier jaar weer 

socialer, duurzamer en levendige-
re worden. De drie onderwerpen 
waarvoor ik mij de komende vier 
jaar wil inzetten zijn veel meer so-
ciale woningbouw, grote stappen 
maken met duurzame energie-
voorziening en meer ruimte voor 
initiatieven van de inwoners. De 
gemeenteraadsleden en wethou-
ders gedragen zich vaak als ‘de 
baas’ van de gemeente. Daarmee 
ontnemen zij de inwoners de 
ruimte om initiatieven te nemen 
en behandelen zij maatschappe-
lijke organisaties als uitvoerders 
van het gemeentebeleid. Om een 
levendigere gemeente te krijgen 
moet het gemeentebestuur zich 
bescheidener opstellen. De inwo-
ners verwachten geen Sinterklaas 
die alle wensen vervult, maar ver-
trouwen in de vele initiatieven 
en meer ruimte voor de energie 
van de inwoners, maatschappelij-
ke organisaties en ondernemers. 
Om meer sociale woningbouw te 
realiseren zal de gemeente actie-
ve grondpolitiek moeten voeren. 
Dat betekent waar nodig grond 
aankopen om eindelijk echt de 

regie te kunnen voeren. De afge-
lopen jaren hebben laten zien dat 
er nieuwe energie nodig is in het 
gemeentehuis. Dat kan alleen be-
reikt worden als iedereen, maar 
vooral de jongeren op 21 maart 
massaal gaan stemmen en de 
jongere kandidaten steunen. Dan 
is verandering mogelijk!” (foto: 
Wim Peperkamp)

E positie otok ing eemske k 
in e ude euken
Castricum - Vanaf 5 maart ex-
poseren de leden van Fotokring 
Heemskerk in restaurant ‘De Ou-
de Keuken’ op het terrein van Dijk 
aan Duin in Castricum. 
Omdat ieder lid van de fotoclub 
zijn of haar meest bijzondere foto 
voor deze expositie beschikbaar 
heeft gesteld, is deze tentoon-
stelling zeer divers en kent aller-
lei vormen van fotogra� e, onder 

meer natuur, landschap, portret-
ten, vogels, etc.  
De fotokring bestaat volgend jaar 
zestig jaar en is daarmee een van 
de oudere fotokringen van Ne-
derland. Gezamenlijk vormen de 
leden een heel gemengd gezel-
schap in leeftijd, achtergrond en 
fotogra� e-ervaring. Opvallend bij 
deze vereniging van enthousiaste 
mensen is dat er evenveel dames 

als heren lid zijn.
Bijzonder aspect aan de werkwij-
ze van de vereniging is de ruime 
aandacht die ontwikkeling van 
zowel het individuele lid als de 
gehele vereniging krijgt. Leden 
ontvangen daarvoor themage-
richte opdrachten. Via onderlinge 
samenwerking en nabespreking 
komen de leden, en daarmee de 
vereniging als totaal, telkens op 
een hoger niveau.  
Daarnaast worden cursussen ver-
zorgd en neemt de club deel aan 
de regionale competitie van het 
rayon Kennemerland. De telkens 
hoge klassering in deze competi-
tie laat zien dat de vereniging er 
in is geslaagd zich zodanig te ont-
wikkelen dat zij zich op een hoog 
niveau kan meten met andere re-
gionale fotokringen. Voor meer 
informatie kijk op de website fo-
tokringheemskerk.nl
De foto’s zijn vanaf 5 maart t/m 
7 mei te zien en te koop in res-
taurant ‘De Oude Keuken’, Oude 
Parklaan 117 te Castricum. Het 
restaurant is dagelijks geopend 
van 09.00 tot 17.00 uur en don-
derdagavond en in het weekend 
van 17.00 tot 23.00 uur.

Vlieland van Joop Rumping

Bakkum - Kinderhuis Antonius 
op de Heereweg heeft enkele ja-
ren te koop gestaan. Een initia-
tiefnemer heeft het pand onder 
voorbehoud gekocht. De initia-
tiefnemer en PWN zijn in een ver-
gaand stadium om te komen tot 
een erfpachtovereenkomst voor 
dit initiatief. Het idee is om het 
bestaande gebouw te transfor-
meren tot een groepsaccommo-
datie waar mensen met een zorg-
behoefte vakantie kunnen vieren. 
Donderdag praat de gemeente-
raad over het kaderstellend be-
sluit. 

In de accommodatie worden 
maximaal twaalf verschillende 
appartementen gerealiseerd met 
in totaal maximaal 120 bedden. 
De groepen zullen bestaan uit 
minimaal één persoon met een 
zorgbehoefte en bijvoorbeeld fa-
milie of vrienden. Er komt geen 
horeca. De groepsaccommodatie 
met zorg draagt bij aan het doel 
om uit te groeien tot een bloei-
ende toeristische gemeente, die 
in en buiten het hoogseizoen een 
aantrekkelijk aanbod heeft voor 
bezoekers. De groepsaccommo-
datie brengt daarnaast werkgele-
genheid voor de gemeente.
In 1934 is het Sint Antonius ge-

bouwd. De Stichting Katholieke 
Kinderuitzending heeft het kolo-
niehuis ontwikkeld, wat tot ver na 
de oorlog is gebruikt als vakan-
tie- en rustoord voor katholieke 
kinderen, de zogenaamde bleek-
neusjes. Daarna is in het pand een 
medisch kinderhuis gevestigd. 
Het pand is een goed bewaard 
gebleven voorbeeld van een ko-
loniehuis uit de jaren ’30 van de 
vorige eeuw. 
Het gebouw is vanwege boven-
genoemde cultuurhistorische 
waarde en de architectonische 

waarde aangewezen als Rijks-
monument. Zowel het interieur 
als het exterieur van het gebouw 
zijn van architectonische waarde. 
In de jaren ’70 van de 20e eeuw 
is het gebouw uitgebreid. De-
ze uitbreidingen vallen niet on-
der de bescherming als Rijksmo-
nument. Daarnaast zijn in de loop 
der jaren meerdere oorspronke-
lijke elementen verdwenen, zo-
als ramen, kozijnen, dakkapel-
len, een kapel, een vlaggenmast, 
een schoorsteen met ark en een 
beeldje van Sint Antonius. 

Castricum - Bibliotheek Kenne-
merwaard heeft het kwaliteits-
certi� caat van de Stichting Cer-
ti� cering Openbare Bibliotheken 
voor de derde keer in de wacht 
gesleept. Dit betekent dat de bi-
bliotheek opnieuw voldoet aan 
de door de Vereniging Openba-
re Bibliotheken (VOB) en Vereni-
ging Nederlandse Gemeenten 
(VNG) vastgestelde normen. Tij-
dens het bestuurlijke overleg van 
de gemeenten Bergen, Castri-
cum, Alkmaar en Heerhugowaard 
was er een o�  cieel moment met 
overhandiging van het certi� caat 
door Erna Winters, directeur Bi-
bliotheek Kennemerwaard aan  
Marcel Steeman, wethouder van 
de gemeente Castricum.
 
Als sterke punten werden onder 
meer het leiderschap, strategie, 
netwerk en dienstverlening van 
de bibliotheek genoemd in het 
rapport van de twee o�  ciële ex-
terne auditoren.

Bibliotheek Kennemerwaard 
heeft zich actief ontwikkeld tot 
een innovatieve organisatie waar 
digitale en fysieke dienstverle-
ning hand in hand gaan. Er zijn 
veel nieuwe diensten ontwikkeld. 
Leden voelen zich wijzer door het 
bezoek aan de bibliotheek, geeft 
meer dan 70 procent aan en kun-
nen zich beter vermaken. Inwo-
ners waarderen de bibliotheek 
vanwege haar rol op het gebied 
van informatievoorziening, so-
ciale cohesie, eenzaamheidsbe-

strijding en participatie. Belang-
rijke waarden als toegankelijk-
heid, pluriformiteit, onafhanke-
lijkheid en betrouwbaarheid blij-
ven de dienstverlening kenmer-
ken. De bibliotheek heeft pro-
grammalijnen opgesteld die aan-
sluiten bij de maatschappelijke 
doelstellingen van de verschillen-
de gemeenten. Bibliotheek Ken-
nemerwaard is in hoge mate am-
bitieus met heldere doelstellin-
gen en heeft hiervoor zowel in-
tern als extern de handen op el-
kaar gekregen. De wijze waarop 
de bibliotheek haar ambities rea-

liseert is steeds weer van een bij-
zonder niveau.
,,De certi� cering maakt ons tot 
een betrouwbare partner voor 
samenwerkingspartners en ge-
meenten. Leden en bezoekers 
van de bibliotheek kunnen ver-
trouwen op een goede dienstver-
lening en producten op niveau’’ 
aldus Erna Winters, directeur. ,,Ik 
ben bijzonder trots op de ambi-
ties van de medewerkers en de 
ontwikkeling van de programma-
lijnen waarmee de maatschappe-
lijke ambities van de bibliotheek 
worden waargemaakt’’’.

Dick Pruis van de actiegroep ‘Stop bomenkap Noordhollands Duinreservaat’ verdient steun bij zijn 
protest tegen PWN’s grootschalige bomenkap van naaldbos in de duinen, zie de ‘Castricummer’ 
van 28 februari. Schrikbarend is de ontbossing van de binnenduinrand langs de Beverwijkerstraat-
weg, bij de ‘Hof van Kijk-uit’ en bij het ‘Vogelwater’. Afgelopen jaren is er door duinbranden al veel 
duindennenbos vernietigd, vooral bij Schoorl. Het ontstane maanlandschap aldaar vergt decen-
nia om te herstellen. Castricum is tot nu toe gespaard voor zulk omvangrijk natuurverlies, maar nu 
vernielen PWN en/of Staatsbosbeheer met motorzagen en bulldozers het bosrijke binnenduin. 
Het fraaie contrast tussen binnenduin en zeereep is juist de bestaande overgang van bos naar 
open landschap. Het binnenduinbos is een prachtige mengeling van stroken loofbomen en den-
nenbomen. Ook ‘s winters, als de loofbomen kaal zijn, behouden de dennen hun groene kleur, 
waardoor niet grauwheid overheerst. 
Het argument dat die bomen hier niet horen, is m.i. zwak, want ze staan er al zo’n zeventig jaar of 
langer. Moeten we dan met alle geweld terug naar de kale strandwallen uit de tijd van Diederick 
van Haarlem en Gijsbrecht van Aemstel? Moeten we terug naar de middeleeuwse worsteling van 
de Bakkummers en Castricummers om hun behuizing niet ondergestoven te zien worden? Wie die 
winddreiging niet gelooft moet maar eens bij � inke zuidwestenwind naar de spoorwegovergang 
Vinkenbaan gaan om het trekgat te voelen dat de open Zanderij daar veroorzaakt. Dus ook voor 
enige luwte in ons winderige klimaat: laat alstublieft de binnenduin-bebossing in stand. 

Wilhelm Carton
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Huwelijken in het buitenland om schoonmoe-
der te ontwijken
Dirk Zeelenberg: “Als trouwambtenaar maak je 
natuurlijk van alles mee. Dit was ook de basis voor 
mijn boek ‘Ode aan de liefde’. Ik heb er gewoon 
zin en ik ben nu onderweg naar een bruiloft in Bra-
bant. Dat is weer een heel ander stel dan het paar 
dat ik morgen ga trouwen. Iedereen heeft zo zijn 
eigen verhaal, zijn eigen geschiedenis, zijn eigen 
zaken in de familie, dat soort dingen. Dat is razend 
interessant om weliswaar kort, maar toch deelge-
noot van uit te mogen maken. Ik ben eigenlijk een 
soort huisarts: deze stellen moeten je namelijk alles 
vertellen. En dat is smullen: ik maak daar dan ook 
dankbaar gebruik van.  Deze mooie verhalen uit 
de praktijk wil ik niet alleen voor mezelf houden, 
want ze zijn te leuk om te delen. Er komt nu al een 
reeks. Je hebt werkelijk waar te maken met men-
sen die op slag verliefd raken. Dat is dan ook heer-
lijk om te lezen wat er met die mensen gebeurt. Ik 
heb ook mensen die hun huwelijk in het buiten-
land organiseren, puur alleen om hun schoonmoe-
der te ontwijken. Er gebeuren in families de meest 
fantastische en liefdevolle dingen, maar er gebeu-
ren ook de meest gruwelijke dingen die je je niet 
kunt voorstellen. Dit alles is een beetje ontstaan 
omdat ik in ‘Divorce’ zo’n beetje de meest opmer-
kelijke en hilarische situaties heb gespeeld. Maar 
de werkelijkheid blijkt er echter nog een schep er 
boven op te doen. Ik heb nog niet meegemaakt dat 
er een nee-woord werd gegeven tijdens de hu-

welijksceremonie. Wel dat een trouwerij een 
dag van te voren werd afgezegd: de brui-

degom zag ervan af. Dan krijg je een 
telefoontje in de trant van ‘dat er in 

goed overleg is besloten dat het 
huwelijk geen doorgang kan 
vinden’. Dat is eigenlijk na-
tuurlijk best verdrietig, laten 
we wel wezen. Liefde vind 
ik gewoon een mooi verhaal 
met de mensen die gaan trou-
wen, wat je er ook van mag 
vinden, of wat de offi  ciële cij-

fers er ook van mogen zeggen. 
Ik vind het gewoon leuk om aan 
de troon van bruidsparen mee te 
werken. Dat kan een jong stel van 

een jaar of 18 zijn dat echt denkt 
dat het de rest van hun leven bij 

elkaar blijft. Iets wat overigens nog 
gelukkig heel vaak gebeurt. Tja, 

je weet het niet. In ieder ge-
val laat ik de bruilofts-

dag zo goed moge-
lijk verlopen, zo-
als het desbetref-
fende bruidspaar 
dit wenst. En dat 
vind ik ongeloof-

lijk leuk om te doen.
Om een goed feest te geven, hoef je niet te trou-
wen
Mijn boek ‘Ode aan de liefde’ is een boek voor de 
mensen die de huwelijksstap gaan nemen of juist 
voor de mensen die de stap niet willen nemen. 
Je moet dit boek zeker lezen als je gaat trouwen, 
maar je moet het ook zeker lezen als je niets hebt 
met trouwen. Het zijn liefdesverhalen in het alge-
meen, in de breedste zin van het woord. Er staat 
bijvoorbeeld een verhaal in over iemand die op de 
datingapp Tinder stond en aan het chatten was in 
de trein met een date en op slag verliefd raakte. 
Helaas raakte de app buiten bereik en raakten zij 
het contact kwijt. Via een intensieve zoektocht op 
internet hebben ze elkaar weer gevonden en uit-
eindelijk heb ik ze mogen trouwen. Heel veel men-
sen die het boek lezen reageren positief. Ze zijn blij 
dat ze het boek hebben gelezen omdat het hen van 
te voren behoed voor de fouten die ze kunnen ma-
ken. Daarnaast zijn de verhalen in het boek voor 
heel veel mensen een blik van herkenning. Daar-
om is dit boek echt geschikt voor iedereen. Sommi-
gen zien het huwelijk ook als mooie reden om eens 
een keer een goed feest te geven. Maar daar hoef 
je niet voor te trouwen. Mijn vrouw en ik hebben 
vorig jaar een  groot feest gegeven, zonder reden, 
maar gewoon om het leven te vieren. Je kunt dus 
eigenlijk altijd wel een feest geven. 

Staan in je kracht
Ik vind het werk van trouwambtenaar waanzin-
nig, het opent geheel mijn hart weer op mijn leef-
tijd. Dit werk is als een soort nieuwe liefde op mijn 
pad gekomen. Het geeft mij een grote dosis posi-
tieve energie. Dat betekent echter niet dat ik hele-
maal niet meer acteer, want als er een mooie rol 
voorbij komt dan spring ik daar zeker op in. Naast 
mijn werk als trouwambtenaar spendeer ik op dit 
moment veel tijd aan mijn gezin en dat vind ik ei-
genlijk prima. Maar ik sluit zeker niet uit dat ik 
weer eens ga acteren, dat gaat absoluut gebeuren. 
Acteren blijf ik gewoon een onwijs mooi beroep 
vinden. Wat ik belangrijk vind is dat je elke dag 
met plezier naar je werk gaat en met leuke men-
sen werkt. Op die manier sta je in je kracht. Zo-
als bijvoorbeeld mijn rol van David in ‘Divorce’. 
Dat vind ik belangrijk en deze rol was ook echt 
een kolfje naar mijn hand. Ik ben redelijk selectief 
wat dat betreft en kijk ook hoe de productie is, de 
mensen waarmee ik werk en hoe het script is op-
gebouwd. Dat moet naar mijn gevoel kloppen. Als 
dat naar mijn gevoel niet past, dan doe ik dat ge-
woon ook niet. Ik geloof er heilig in dat je alleen 
dingen in het leven moet doen die jezelf belangrijk 
en leuk vindt, waar jezelf achter staat en met leu-
ke mensen. Omdat het leven eigenlijk gewoon te 
kort is. De kans is dan het grootst dat je het dicht-
ste bij geluk komt.”
Bart Jonker

Dirk Zeelenberg is 
bekend als acteur en 
speelde de rol van David 
in de serie ‘Divorce’. 
Daarnaast was hij 
onder meer te zien in de 
serie ‘All Stars’ en Paul 
Verhoevens ‘Zwartboek’.  
Tevens is hij reeds 
drieënhalf jaar actief 
als trouwambtenaar. 
Op basis van deze 
ervaringen schreef hij het 
boek ‘Ode aan de liefde’. 
Een boek voor iedereen 
die in het huwelijksbootje 
wil stappen, maar ook 
voor degenen die juist 
niet willen trouwen. Dirk 
vertelt hierover. 

Dirk Zeelenberg brengt ‘Ode aan de Liefde’:

“Het werk van trouwambte-
naar opent geheel mijn hart”

50 jaar 
Paradiso 

Micro spraak-
versterker?

Al enige maanden staat hij al volop in de 
picture. Dankzij zijn stripbewerking van 
de roman ‘Familieziek’ van Adriaan van 
Dis kent een groot deel van Nederland de 
kwaliteit van striptekenaar en illustrator 
Peter van Dongen. Het winnen van de be-
langrijkste stripprijs van Nederland sluit 
hier dan ook bijna organisch op aan.

De carrière van Van Dongen (1966) omvat 
meer dan dertig jaar. Hij heeft zich dan ook 
diverse malen bewezen met monumentale 
beeldromans en is daar ook al eerder door 
Het Stripschap voor beloond. Hoewel hij de 
bekende Klare Lijn stijl van Hergé hanteert, 
zitten zijn wortels in de Nederlands-Indi-
sche klei. Iets dat de onafhankelijke com-
missie benadrukt in het bijgeleverde rap-
port. Het succes van de stripbewerking van 
Van Dis’ Familieziek krijgt in 2018 een ver-
volg. En niet met zomaar een strip of nieu-
we bewerking van een roman. Van Dongen 

werkt momenteel als eerste Nederlandse 
striptekenaar aan een tweeluik van de be-
kende klassieke strip ‘Blake en Mortimer’ 
van Edgar G. Jacobs.

Op voordracht van een onafhankelijke com-
missie in opdracht van Het Stripschap is Pe-
ter van Dongen verkozen tot vijfenveertig-
ste winnaar van de Stripschapprijs. De prijs 
zal aan hem worden uitgereikt tijdens De 
Stripdagen in de Jaarbeurs in Utrecht op za-
terdag 31 maart, die in samenwerking met 
Dutch Comic Con wordt georganiseerd. Ui-
teraard is Van Dongen daar ook aanwezig 
om de nieuwe (derde) druk van Familie-
ziek te signeren, evenals zijn eerdere werk. 
Het jubilerende Stripschap viert tijdens De 
Stripdagen dubbel feest. De vereniging be-
staat al weer vijf decennia en laat de Ne-
derlandse stripwereld in het Utrechtse weer 
volop swingen met het grootste stripevene-
ment van Nederland.

Stripschapprijs is voor Peter van Dongen

Recordaantal 
motorrijders 
in Nederland

mac07
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Maurits Hazeleger 
treedt op in De Finale 
Castricum - Nog enkele weken 
te gaan en dan zijn op 21 maart 
de gemeenteraadsverkiezingen. 
Omroep Castricum, LOV, OVC en 
Goed Contact organiseren het al-
lerlaatste debat, getiteld De Fina-
le. Deze wordt gehouden op zon-
dagavond 18 maart in Theater Ko-
ningsduyn in Geesterhage in Cas-
tricum. In De Finale zullen de tien 
lijsttrekkers voor het laatst in de-
bat gaan over allerlei onderwer-
pen die in Castricum spelen. Voor 
de kiezer een prachtige kans om 
inzicht te krijgen in de verschillen 
tussen de tien lokale partijen.
In de pauze van het debat treedt 
cabaretier Maurits Hazeleger op. 
Deze talentvolle jonge Castri-

cummer heeft zijn sporen reeds 
verdiend. Zo trad hij vorig jaar op 
bij Castricum got Talent en ver-
zorgde onlangs met Jeroen van 
Arkel het voorprogramma van 
het komische toneelstuk ‘Oeloek’. 
Sander Verschoor over de avond: 
,,Het belooft een spannende en 
interessante debatavond te wor-
den en met de komst van Maurits 
Hazeleger is de avond meer dan 
compleet.’’
De Finale kan iedereen bijwo-
nen, kaarten à € 7,50 euro (in-
clusief consumptie) kunnen be-
steld worden via debat@castri-
cum105.nl o.v.v. naam en adres. 
Ontvangst is 19.30 uur, aanvang 
programma om 20.00 uur. 

In de pauze van dit allerlaatste verkiezingsdebat treedt de talentvolle jon-
ge Castricumse cabaretier Maurits Hazeleger op (foto: aangeleverd)

Castricum doet mee
Castricum - Lokaal leven er veel 
goede ideeën in de CAL. En men-
sen hebben zo hun eigen droom 
voor net weer een beetje mooier, 
gezelliger, leefbaarder dorp. De 
afdeling D66 Castricum wil bewo-
ners helpen hun ideeën of dro-
men op de kaart te zetten, er aan-
dacht voor te vragen. Door hen 
spreektijd te geven, hun bood-
schap te � lmen en deze te publi-
ceren. Bijvoorbeeld over het fami-
liestrand, over de oude begraaf-

plaats van toen nog Dijk en Duin. 
Of het weer plaatsen van een 
kunstwerk. Wie kent bijvoorbeeld 
De Kandelaar nog, het kunstwerk 
dat ooit de gelijknamige basis-
school sierde en dat te zien is op 
de foto? Een aantal actieve bewo-
ners heeft zo al hun wens kenbaar 
gemaakt, bekijk ze op d66castri-
cum.nl. D66 Castricum DAAGT ie-
dereen uit een � lmpje te maken 
over een droom of idee. Mail naar 
vraaghet@d66castricum.

VVD blij met vragen Tweede Kamer
Onderzoek gewenst 
naar spitsstrook A9
Regio - Op 20 februari hebben 
heel veel automobilisten last ge-
had van de storing bij de spits-
strook op de A9. Vele reizigers 
uit de regio Alkmaar hebben in 
de kilometerslange � le gestaan. 
Deze storing is voor VVD Tweede 
Kamerleden Remco Dijkstra en 
Rudmer Heerema aanleiding ge-
weest om Kamervragen te stellen 
over de spitsstrook A9 Alkmaar-
Akersloot. In de vragen willen 
Dijkstra en Heerema onder ande-
re van de Minister weten of het 
mogelijk is om de spitsstrook op 
te waarderen naar een volwaardi-
ge rijbaan. 
Dit zou betekenen dat er, spits 
of geen spits, altijd drie rijstro-
ken zijn en dat er de hele dag 
door 130 km/u mag worden ge-
reden. De regionale VVD-fracties 
van Alkmaar, Bergen, Castricum, 
Heerhugowaard, Heiloo, Lange-
dijk, Schagen en Uitgeest onder-
steunen het initiatief van hun 
partijgenoten in de Tweede Ka-
mer.
VVD’ers Dijkstra (woordvoerder 
verkeer) en Heerema vragen de 
Minister onder andere of zij be-
kend is met de lange ochtend-
� les op de A9 vanwege de ge-
sloten spitsstrook. Ook willen 
zij weten hoe dit naar de toe-
komst toe voorkomen kan wor-

den. De liberalen stellen zelf als 
oplossing voor om de spitsstrook 
op te waarderen naar regulie-
re rijstrook. VVD-fractievoorzitter 
John van der Rhee uit Alkmaar: 
,,Het opwaarderen naar regulie-
re rijstrook betekent dat de door-
stroming van en naar het zuiden 
fors zal verbeteren. Dit traject 
wordt dan net als de vele ande-
re rijkswegen in Nederland dan 
ook volledig 130km/uur.’’ De re-
gionale VVD-fracties zien ook een 
kans omdat een groot gedeelte 
van het traject Alkmaar-Akersloot 
toch al op de schop gaat in ver-
band met de nieuwe afslag bij 
Heiloo. VVD-fractievoorzitter Re-
né van Splunteren uit Heiloo: 
,,’Het is voor de regionale bereik-
baarheid ontzettend belangrijk 
dat de extra afslag er komt en 
wij zijn ook blij dat dit gaat ge-
beuren. Het zou mooi zijn als de 
doorstroming op de A9 nóg ver-
der kan verbeteren.’’ 
De Kamervragen van de VVD’ers 
Dijkstra en Heerema vragen om 
een onderzoek en natuurlijk is 
nog afwachten of het uiteindelijk 
ook blijkt te kunnen. De opwaar-
dering moet ook ruimtelijk volle-
dig in te passen zijn. 
De Kamervragen zijn naar ver-
wachting uiterlijk over zes weken 
beantwoord.

Meedenken met PvdA
Castricum - Ondanks de bijzon-
der koude weersomstandighe-
den ging een groepje PvdA’ers 
op pad om inwoners actief mee 
te laten doen. Inwoners konden 
door munten in een buis te plaat-
sen keuzes maken welke onder-
werpen zij heel belangrijk vinden. 

,,Met dank aan heel wat meewer-
kende inwoners uit Akersloot, 
Limmen en Castricum zullen wij 
de uitslag meenemen als beves-
tiging en onderbouwing voor 
ons programma”, aldus Ada Greu-
ter. ,,De uitslag zullen wij later be-
kend maken.”

Ouderen gaan op de 
koffi e in gemeentehuis
Castricum - Vijftien ouderen die 
wonen in De Boogaert en de 
Santmark komen op 8 maart tus-
sen 10.45 en 12.15 uur op de kof-
� e in het gemeentehuis, op uit-
nodiging van wethouder Kees 
Rood. Het initiatief daarvoor 
kwam van een van de bewoners 
tijdens de nieuwjaarstoespraak 
van Rood in De Boogaert. ‘Scho-
lieren worden regelmatig uitge-

nodigd in de raadszaal – waarom 
ouderen niet?’ was het argument. 
Bij deze gelegenheid krijgen de 
ouderen meteen een kijkje in de 
gemeentekeuken. Dat wordt ver-
zorgd door de coördinatoren van 
het Sociaal Team, die iets ver-
tellen over wat het team voor 
hen als ouderen doet. Ook bur-
gemeester Mans komt aan het 
woord.  

Verenigingsdag Volleybal-
vereniging Croonenburg
Castricum - Verschillende teams 
van volleybalvereniging Croo-
nenburg zullen zaterdag 10 maart 
wedstrijden spelen in Sporthal de 
Bloemen. De jongens A en B zul-
len om 11.15 uur starten met hun 
serve, alsook de meiden A en C. 
De dag wordt om 17.00 uur afge-

sloten met een wedstrijd van de 
Heren 2 en Dames 2. Toeschou-
wers zijn welkom. 

Wie vragen heeft kan die dag ie-
mand aanspreken die in een 
Croonenburg shirtje loopt, of 
mail naar info@croonenburg.nl.

Bijzondere strandvondst 
Castricum aan Zee
Castricum - Terwijl Koning Winter 
het land verlaat, bereikte de � es-
senpost van De VrijeLijst zondag 
de kust van Castricum aan Zee. 
Aan de strandopgang werden 
honderden � esjes opgewacht en 
opgeraapt. 
De � essenpost, met in elk � esje 
een boodschap aan de kiezer, illu-
streert de campagne van De Vrije-
Lijst voor de verkiezingen van de 
gemeenteraad op 21 maart. Kan-
didaat-raadslid Tim de Heer foto-
grafeerde de strandvondst bij het 
wassende water.

Woensdag 7 en donderdag 15 
maart spoelen de � esjes aan bij 
het ‘tiny house’ die op het Bak-
kersplein is geplaatst. De Vrij-
eLijst houdt daar op uitnodi-
ging van het CDA open huis om 
aandacht te vragen voor het te-
kort aan sociale huurwonin-
gen in de gemeente Castricum. 
In 2006 plaatste raadslid Ron de 
Haan achter het NS-station al een 
woonstudio om te laten zien hoe 
makkelijk en snel woningzoeken-
den aan woonruimte geholpen 
kunnen worden.

Nu de werkzaamheden 
voor de renovatie van de 
Kleibroek gestart zijn, is 
men begonnen met het 
kappen van bomen en het 
rooien van de groepen 
struiken. Ik vraag me af of 
er gekeken is of er zich ook 
egels in winterslaap bevon-
den. Het was een perfect 
habitat om onder het ge-
bladerte in winterslaap te 
gaan. Als men hetzelfde te 
werk gegaan is als wanneer 
bijvoorbeeld ieder jaar 
weer het riet langs de vij-
vers gemaaid wordt, weet 
ik het antwoord al. Binnen 
een dag waren alle jaren-
oude en dichte bosscha-
ges langs de hele Kleibroek 
vernietigd en op een hoop 
gegooid. Misschien wordt 
het tijd om bij de gemeen-
te iemand aan te stellen die 
aan dit soort zaken denkt. 
Er leven overal dieren, ook 
in onze gemeente. Niet al-
tijd zichtbaar maar ze zijn 
er wel. Enige voorberei-
ding op dit gebied zou op 
zijn plaats zijn. Als er geen 
ambtenaren/plannenma-
kers zijn die aan de dieren 
denken, misschien zijn er 
politieke partijen die het 
dierenwelzijn eens ter har-
te kunnen nemen.

Marjorie Janse
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Egels en de 
Kleibroek

Lijsttrekkers 
op tv
Castricum - Op CTV van omroep 
Castricum zijn tien interviews 
te zien, die zijn gehouden met 
de tien lijsttrekkers. Een op Een 
kreeg de serie als naam mee. Elk 
interview duurt een half uur en 
samen laten zij een afwisseling 
zien van hoe de partijen aankij-
ken tegen alles wat in Castricum 
van belang is.

Afzwemmers in 
februari
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 Wit-
te Brug in Castricum. In februa-
ri konden 46 kandidaten worden 
gefeliciteerd met hun behaalde 
diploma!
Woensdag 7 februari zijn 30 kan-
didaten voor het B-diploma op-
gegaan en ze zijn allemaal ge-
slaagd: Annemiek Abbink, Mees 
Balk, Carolina Correia, Loìz Der-
wig, Anneli Eijkenaar, Valesca Fon-
tijn, Roos Geerlings, Luuk Hoek, 
Djem Holkamp, Bart Houweling, 
Chiel Huisman, Lucy Hurkmans, 
Djurre Jacet, Juultje Jacobs, Pe-
pijn Jansbeken, Sven Laan, Fen-
ne Lammers, Quinty Mooij, Joep 
Nota, Iefke van der Plas, Guus 
Rommel, Nikki Rorije, Nina van 
der Slikke, Minke de Smet, Bente 
Straalen, Teun Tijssens, Esmee van 
der Veen, Milan Vocking, Guus 
Westrik en Mika Wit.
Een week later werd er door een 
groep van 7 kandidaten afge-
zwommen voor het C-diploma. 
Dylan Baars, Miquel Bijman, Bjorn 
Kool, Iris Spil, Mia Verbeek, Noor 
de Winter en Kim Zentveld heb-
ben nu hun Zwem ABC compleet 
en zijn zeer zwemvaardig!
Woensdag 21 februari was inge-
pland voor de drie verschillende 
Zwemvaardigheidsdiploma’s. De-
ze diploma’s zijn een vervolg op 
het Zwem ABC, waarbij alle eisen 
uitgebreid en moeilijker zijn en er 
ook elementen uit andere zwem-
sportactiviteiten, zoals waterpolo 
en kunstzwemmen, aangeleerd 
worden. Voor Zwemvaardigheid 
1 hebben Dima Almoustafa, Sa-
din Almoustafa, Tijn Bangma en 
Quentin Hierck afgezwommen 
en Djaleesh Anwar/Ali, Lars hoo-
gerwerf, Chris Kraakman, Jennifer 
Paap en Noud van Saase hebben 
tegelijkertijd hun  Zwemvaardig-
heid 2 gehaald. Voor Zwemvaar-
digheid 3 zijn de huidige deel-
nemers nog aan het oefenen om 
zich alle eisen eigen te maken.

Stomdronken
Castricum - Zaterdagnacht om-
streeks half een is de politie door 
de portiers opgeroepen omdat er 
twee dames stomdronken voor 
de deur stonden bij The Nex. 

Zij mochten er niet in omdat ze 
zeer dronken waren. De dames 
begonnen daarop erg vervelend 
te doen. Toen de politie ter plaat-
se kwam konden de dames van 
zeventien jaar niet meer op hun 
benen staan en was de straat 
door hen onder gespuugd. 

Zij zijn beiden  getrakteerd op 
een bekeuring en een van hun 
moeders is gebeld en heeft het 
dronken tweetal opgehaald.

Eindelijk geschaatst op 
ijsbaan IJsclub Akersloot
Akersloot - Eindelijk is er ge-
schaatst op de ‘nieuwe’ landijs-
baan van IJsclub Akersloot. Sjors 
Veldt, oud-voorzitter van IJs-
club Akersloot, heeft donderdag 
1 maart o�  cieel de ijsbaan ge-
opend. Vijf jaar geleden heeft de 
ijsclub een stuk grond verworven 
bij een ruilverkaveling. Door de 
jaarlijkse snertacties en een do-

natie van Rabobank Noord Ken-
nemerland is de ijsbaan geheel 
in eigendom van de ijsclub. IJs-
meester Ben van Diepen toonde 
zich vorige week donderdag een 
tevreden man: ,,Het harde wer-
ken van de afgelopen dagen en 
de aanhoudende vorst maakt het 
eindelijk mogelijk dat de mensen 
lekker kunnen gaan schaatsen’’.

Het bestuur van IJsclub Akersloot en oud-voorzitter Sjors Veldt op de voor-
grond zijn blij dat er eindelijk geschaatst kan worden
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Verkiezingen gemeenteraad
Download de app Castricum stemt!  
Het is niet alleen belangrijk dát je stemt, maar ook dat je weet wát je stemt op woensdag 21 
maart. Meer over waar je kunt stemmen, op wie je kunt stemmen en waarom je moet stemmen 
vind je in de app Castricum stemt. 

Download de app op jouw mobiel of 
smartphone. Download je de app voor 
je tablet? Vink dan even aan dat je 
zoekt op apps voor mobiel.

Weet wát je stemt, vul het Kieskompas 
in
Woensdag 21 maart kan je op 10 par-
ti jen stemmen. Maar hoe weet je nou 
welke parti j waar voor staat  Om je op 
weg te helpen hebben we samen met 
de parti jen een ieskompas gemaakt. 
De 10 parti jen geven hun standpunt op 
29 stellingen. Zo kan het ieskompas 
je op weg helpen met de keuze die je 
maakt. 

Vul het ieskompas in via htt ps://
castricum.kieskompas.nl of via die app 
Castricum stemt.

Weet wát je stemt, 
kom naar een debat
Wil je weten hoe de politi eke parti jen 
denken over bepaalde onderwerpen  om dan naar het slotdebat op zondag 18 maart. Vanaf 
19.30 uur ben je welkom in Theater oningsduin in Geesterhage. Daar begint om 20.00 uur het 
slotdebat. 

Alle lijstt rekkers gaan met elkaar in debat over onderwerpen die in Castricum spelen. Wil je er 
bij zijn  Bestel dan je kaarten via www.castricum105.nl. Het wordt georganiseerd door OVC, 
LOV, Goed Contact en Omroep Castricum. 

Tijd Onderwerp   
Carrousels  
19.00 – 19.30 Vervolgbehandeling bijdrage egalisati efonds aan plan 18
 huurwoningen Limmen Zandzoom (besloten) 
19.30 – 20.45 Zienswijze op begroti ngswijziging BUCH-werkorganisati e 
19.30 – 20.45 Consultati e raad uitwerking maatregelplan Beverwijkerstraatweg:
 voornemen uitwerking LVO oplossingsrichti ng 2A
 pauze  
21.00 – 22.00 Vaststellen ruimtelijk kader voor de realisati e van een
            groepsaccommodati e met zorg op het perceel Heereweg 114 te
            Bakkum
21:00 – 22.00 Zienswijze oprichti ng co perati e GGD  
22.00 – 22.30 Moti e pla uett e in de raadzaal van arti kel 1 in de Grondwet  
22.00 – 22.30  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen   
      
Raadsvergadering
Tijd Onderwerp 
22.45 1 Opening en mededelingen  
 2 Vaststellen agenda  
 3 Advies van raad aan college inzake burgeriniti ati ef verharden
  schelpenpad park Vuurbaak/Middenweg te Limmen  
 4 Debat Raad  
 A Actuele politi eke onderwerpen   
 5 Besluitvorming  
 A Voorstel zwemvoorziening Castricum  
 B Regionale Detailhandelsvisie  
 C Voorstel rondom bestuurscultuur 
 D Initi ati efvoorstel m.b.t. kruising Visweg-Rijksstraatweg te Limmen 
 E Tweede wijziging legestarieventabel    
  Verordening ambtelijk bijstand en fracti eondersteuning   
 G Afrekening fracti ebudgett en 2017   
 H Doelmati gheidsverordening 213A 
 I Bekrachti gen geheimhouding nadere fi nanciële onderbouwing 
  ennemer Wonen  
 J Bekrachti gen geheimhouding Vaststellingsovereenkomst
  Bijdrage egalisati efonds aan plan 18 sociale huurwoningen Limmen  
  (o.v.b.van carrouselbehandeling)
 L Zienswijze oprichti ng co perati e GGD (o.v.b. van carrousel-
  behandeling) 
 M Moti e pla uett e art. 1 grondwet in raadzaal (o.v.b. van carrousel-
  behandeling)
 N Principeverzoek voor de realisati e van een groepsaccommodati e  
  met zorg op het perceel Heereweg 114 te Bakkum (o.v.b. van 
  carrouselbehandeling)
 O Inzett en commissie geloofsbrieven voor onderzoek rechtmati gheid
  verkiezingen (o.v.b. van carrouselbehandeling)
 6 Sluiti ng  

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen, die in de carrousel worden behan-
deld. Op de onderwerpen met een  kan niet (opnieuw) worden ingesproken

 Agenda Raadsplein 8 maart 2018

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

Aangepaste openingstijden Pasen 
Het afvalbrengdepot op Schulpstet en de 
onderkomens Wijkbeheer zijn gesloten op:

Goede Vrijdag   30 maart 2018
Zaterdag            31 maart 2018 
Maandag              2  april  2018

Wijzigingen inzameldagen afval
GFT en PMD Akersloot 1 en Akersloot 2:
Goede Vrijdag 30 maart blijft : vrijdag 30 maart
Rest Limmen 1:
Maandag 2 april wordt: vrijdag 30 maart
Rest Limmen 2
Maandag 2 april wordt: dinsdag 3 april

De vervangende ophaaldagen kunt u ook vinden op de Afvalwijzer app of www.mijnafvalwijzer.
nl. De app kunt u installeren via de Google Pla  Store.

G   scheiden loont  voor Castricummers ligt er grati s compost klaar, gemaakt van het ingezamelde 
groente-, fruit-, en tuinafval.

Vanaf zaterdag 17 maart kunnen inwoners - zolang de voorraad strekt - grati s compost halen bij het 
afvalbrengdepot aan de Schulpstet nummer 17. Op zaterdag komt wethouder Schijf om 9.00 uur en 
handje helpen met scheppen. 

Goed om te weten
Breng zelf een schep mee en doe de compost in zelf meegebrachte zakken of een aanhanger. Denk 
eraan dat je de aanhanger goed af te dekken met een zeil of net, anders kan een boete volgen. 

De compost komt van het ingezamelde gft - en groenafval. Van iedere volle container van 140 liter 
kan 15 tot 20 kilo compost gemaakt worden. Naast compost maakt HVC er ook biogas van. Afval is 
dus geen afval, maar een waardevol product als het goed gescheiden wordt. 

Groen gas
Een gemiddeld huishouden heeft  160 kilo gft  per jaar. De helft  hiervan, belandt in de gft -bak. De 
andere heft  in de restafvalbak en dat is zonde. Want een volle gft -bak levert voldoende groen gas 
om 21 dagen lang mee te koken of bijna een dag het huis mee te verwarmen. 

Op www.compostdag.nl is meer informati e te vinden over de Compostdag.

Gratis compost scheppen 

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? 
We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. 
Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.
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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

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het ge-
meentehuis. Steeds meer zaken (denk aan 

verhuizing doorgeven, uitt reksel 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.

Sociaal Team
tel. 14 0251; telefonisch spreekuur op werk-
dagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-akerslootlim-
mendewoude@debuch.nl 

Openingsti jden Gemeentehuis 
Publieksbalies: voor zaken als uw paspoort, 
rijbewijs, uitt reksels en vragen over zorg en 
fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Voor het bekijken van bouwplannen, het 
doorgeven van gevonden of verloren voor-
werpen, 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 af-
spraak

Afvalbrengdepot
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum
ma. t/m vrijdag: 8.30 tot 15.45 uur
za. 9.00 tot 13.00 uur

Kantoor Wijkbeheer
Schulpstet 17, 1901 JH Castricum

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

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.

Contact college
Afspraken met burgemeester ofwethouder(s): 
bestuurssecretariaat, tel. 14 0251, bestuurs-
secretariaat@castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporingsambtenaren) 
controleren en handhaven op het naleven 
van de regels voor bijvoorbeeld parkeren, 
hondenpoep en afval. boa@debuch.nl

Colofon

Offi  ciële mededelingen woensdag 7 maart 2018
Aangevraagde vergunningen 
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u vooraf een afspraak 
te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsver-
gunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze ontvangen zijn. 
U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Tegen een 
aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. 
Deze publicati e is alleen ter informati e.
Datum Adres
270218 Zeeweg 31 (Camping Bakkum) in Castricum
  Het oprichten van een Vodafone antenne opstelpunt 11088

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevingsaanvragen de 
termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
270218 Lavendellint 7 (kavel 5) in Limmen 
  Het bouwen van een woning 
010318 Kerklaan 11 in Akersloot
  Het herbestemmen van de basisschool tot medisch centrum

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsvergunningen te 
verlenen:
Datum Adres
260218 Wederik 32 in Castricum
  Het plaatsen van een uitrit
270218 Julianaweg 45 in Akersloot
  Het uitbreiden van de woning
  Zeeweg 45 in Castricum
  Het ti jdelijk afwijken van het bestemmingsplan 
020318 Westerplein 6 in Castricum
  Het plaatsen van een banierdoek
  Kapelweg 39 (tegenover Kapelweg 36, kavel B) in Limmen 
  Het bouwen van een woning
  Torenstraat 28 en 28b (was alleen 28) in Castricum
  Het realiseren van twee appartementen (in winkel)

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. Binnen zes we-
ken na datum van verzending van het besluit, kunnen belanghebbenden een bezwaarschrift  
indienen bij het college van Castricum. De datum van verzending staat bij de kennisgeving. 
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Besluit omgevingsvergunning ‘omzett en van agrarische bedrijfswoning 
naar platt elandswoning Duinweg 15 in Castricum’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat de omgevingsvergunning 
voor het omzett en van een agrarische bedrijfswoning naar platt elandswoning op het perceel 
Duinweg 15 in Castricum is verleend bij besluit van 21 februari 2018. 

Het besluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken liggen vanaf 8 maart 2018 
ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.cas-
tricum.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-ID: NL.IMRO.0383.OVCDuinweg15-VS01.

Beroep
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop de besluiten ter inzage is ge-

legd, een beroepschrift  indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, Sector Bestuursrecht 
(Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem). Voor de behandeling van een beroepschrift  is griffi  erecht 
verschuldigd.

Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift  niet opgeschort. 
Daarvoor kan, indien onverwijlde spoed dat vereist, een verzoek om voorlopige voorziening 
worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Sector Be-
stuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR  Haarlem); voorwaarde is dat tevens een beroepschrift  is 
ingediend. Voor de behandeling van een verzoek is griffi  erecht verschuldigd.

Ontwerpbestemmingsplan Strandhuisjes te Castricum
Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken op grond van arti kel 3.8 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat het ontwerpbestemmingsplan Strandhuisjes te 
Castricum ter inzage ligt.

Inhoud bestemmingsplan
Het bestemmingsplan voorziet in het creëren van een planologisch kader waarbij de 16 
strandhuisjes en de technische- en sanitaire ruimte met een diepte van 3 meter worden 
vervangen door 17 strandhuisjes met een diepte van 6 meter in vak IX zoals op de rest van 
het strand. 

Waar en wanneer kunt u stukken inzien?
Het ontwerpbestemmingsplan en de daarbij behorende stukken zijn met ingang van 8 maart 
2018 gedurende zes weken digitaal in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder planID 
NL.IMRO.0383.BPC17strandhuisjes-ON01.Daarnaast ligt het ontwerpbestemmingsplan ter 
inzage in het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA in Castricum.

Hoe kunt u reageren?
Een ieder kan ti jdens de inzagetermijn mondeling of (bij voorkeur) schrift elijk zienswijzen 
naar voren brengen op het ontwerpbestemmingsplan. Schrift elijke zienswijzen moeten wor-
den ingediend bij de gemeenteraad van Castricum, postbus 1301, 1900 BH Castricum, onder 
vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Strandhuisjes’. Voor een mondelinge 
zienswijze kunt u een afspraak maken met het Team Plannen en Projecten, tel. 14 0251. 
Anonieme zienswijzen en zienswijzen via e-mail laten we buiten behandeling.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met het Team Plannen en Projecten van de 
gemeente Castricum, tel. 14 0251 of via e-mail marshadewaard@debuch.nl of richardvan-
denhaak@debuch.nl.

Kennisgeving mobiel breken bouw- en sloopafval, 
Jan van Nassaustraat 6 te Castricum
Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat op 20 februari 2018 een 
kennisgeving in het kader van het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval is ontvangen 
van Dick de Wit Totaal, Berkhout, voor het mobiel breken van materiaal op het adres Jan van 
Nassaustraat 6 in Castricum. De werkzaamheden vinden plaats in de periode van 19 maart 
tot en met 19 juni 2018. De verwachte ti jdsduur bedraagt in totaal twee werkdagen.

Het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval bevat onder meer voorschrift en ter beper-
king van geluids- en stofoverlast. Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar te 
maken. Deze dient slechts ter informati e. 

Informati e
Informati e kunt u ti jdens kantooruren verkrijgen bij RUD NHN, Dampten 2 te Hoorn, tele-
foonnummer 088 – 102 13 00.

Castricum, 7 maart 2018

De bollengrond in het zuidwestelijke deel van de Zanderij kan natuurgebied worden. PWN pre-
senteert de plannen voor de Zanderij ti jdens een informati ebijeenkomst op donderdag 15 maart.

PWN wil tegen bestaand duingebied en grotendeels ten zuiden van de Geversweg een ‘nollen-
landschap’ creëren: een open laag glooiend duinlandschap, waarbij het zicht op het bestaande 
duinlandschap behouden blijft . Het plan past goed in de wens van de gemeente om bollengrond 
om te vormen naar natuur. Het plan staat overigens los van het traject van burgerparti cipati e 
voor de gebiedsontwikkeling van de Zanderij.

PWN fi nanciert dit plan zelf. Het doel is om tot een samenhangend natuurgebied te komen. Als 
voor andere delen van de Zanderij fi nanciering wordt gevonden voor het omvormen van bollen-

grond naar natuur, zal het aandeel natuur in de Zanderij groter worden.
 
Informati e en reageren
De informati ebijeenkomst is donderdag 15 maart, van 19.30 tot 20.30 uur in het gemeentehuis 
van Castricum.

PWN heeft  bij de gemeente twee omgevingsvergunningen aangevraagd voor dit plan. De ge-
meente is bereid mee te werken. Een van de twee aanvragen is in strijd met het bestemmings-
plan. Het ontwerp besluit van deze aanvraag ligt daarom vanaf 14 maart gedurende 6 weken ter 
inzage in het gemeentehuis. Tijdens deze periode kan een ieder zienswijzen indienen over de 
plannen van PWN.

Informatiebijeenkomst over aanleg van natuur op de Zanderij
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