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Castricum - Door een stevige 
zuidwestenwind was de nieuw-
jaarsduik een koud klusje dit 
jaar. En er waren grote en klei-
ne mensen die gehoor hadden 
gegeven aan de oproep om de 
duik in pyjama te maken; er 
kwamen allerlei nachtgewaden 
voorbij. De foto van twee vro-
lijke vrouwen in pyjama is ge-
maakt door Henk Hommes. 
Lees verder over de nieuwjaar-
duik elders in deze krant.

Pyjamafeestje

Castricum - Tijdens de vroe-
ge nieuwjaarsmorgen hield 
de politie een 55-jarige Cas-
tricummer aan. Hij richt-
te een luchtdrukwapen op 
twee mannen die vuurwerk 
gooiden voor een flat aan de 
C.F. Smeetslaan, waardoor de 
man in woede ontstak. 

Bedreiging

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS
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Tel. 0251 - 652 430
Burg. Mooijstr. 29/37 Castricum

GEBRADEN
GEHAKTBALLEN 

PER STUK € 1,49

2 pers. zuurkool
1/2 rookworst

+ een bakje jus € 5,99
vleeswarentrio 
Kipgrillworst
Cornedbeef

Bacon € 4,99
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Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

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

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

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

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

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

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal 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
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Behoud van drie monu-
mentale bomen?

Op 12 januari wordt besloten of een aantal monumentale bomen be-
houden kunnen worden op het terrein van Dijk en Duin. Half januari 
zullen namelijk zestig bomen gekapt worden om ruimte te maken voor 
een nieuwe bezoekersparkeerplaats en de bouw van de vijfde villa bij de 
Nieuwe Loet. Direct omwonenden zijn hierover in gesprek gegaan met 
de projectontwikkelaar, de kwaliteitscommissie en wethouder Steeman 
om samen te bekijken of er tenminste drie monumentale bomen behou-
den kunnen worden. Er zijn diverse constructieve gesprekken geweest 
waarbij alle partijen zich hebben uitgesproken de situatie nogmaals te 
bekijken en waar mogelijk zoveel mogelijk bomen te sparen. Helaas is er 
niet voor gekozen het oude bestaande pad te gebruiken als ontsluiting 
voor de nieuwe parkeerplaats. Dat had één extra toegangsweg naar de 
Nieuwe Loet op de Oude Parklaan gescheeld. Het kwaliteitsteam is van 
mening dat de huidige parkeerplaats op een zeer markante plek ligt. 
Deze ligt momenteel op de splitsing van de Nieuwe Parklaan, tegenover 
de ‘boerderij’, in het zicht van een ieder die het terrein op komt rijden. 
Om een fraaier aangezicht te realiseren zal daarom een nieuwe bezoe-
kersparkeerplaats worden gerealiseerd en de bestaande parkeerplaats 
wordt opnieuw ingericht met jonge beplanting. De direct omwonenden 
hechten er waarde aan om zoveel mogelijk natuur te sparen en de oude, 
onvervangbare bomen te laten staan. Wij verwachten, gezien de betrok-
kenheid van alle partijen, dat het behoud van de monumentale bomen 
wordt meegenomen in de besluitvorming op 12 januari.

Jos Geervliet- van der Hart. 
 

Nederlandse driekleur 
afgebrand

Donderdagavond 21 december werd het verzoek ingediend om onze 
Nederlandse driekleur een plek in de raadzaal te geven om mensen te 
binden. Dit liep uit op een grote vernedering van de Nederlandse vlag. 
Platform Castricum en het CDA waren de indieners van dit verzoek. 
De rest van de raad, met uitzondering van D66, viel over elkaar heen 
om in alle mogelijke bewoordingen de vlag te vernederen tot een ra-
cistisch vod, waarop alleen een hakenkruis ontbrak. Men had nog liever 
een Turkse, Marokkaanse et cetera om de instroom een veilig gevoel 
te geven en zelfs de regenboogvlag als vorm van onze tolerantie. De 
Nederlandse vlag zou er maar een beetje slap bij hangen en de strepen 
zijn verkeerd dus hij moet buiten in de wind. D66 had niet echt bezwaar 
, maar raakte in de slappe lach door alle bewoordingen die er werden 
bijgehaald zoals Art. 1, het Wilhelmus, liefst drie coupletten gezongen 
door de burgemeester. De beschimpingen duurde de volle tijd, zodat er 
niet meer gestemd kon worden. Dit is verschoven naar 2018.  4 mei lijkt 
mij een goede datum.

Frits Zonneveld, Limmen.

,,Plons in zee is koud kunstje”

Bakkum - Als nagenoeg al-
le pyjamaduikers zich aan 
het aankleden zijn en zich 
de warme chocolademelk la-
ten smaken, blijft een groep 
van zo¹n twintig personen 
in zee, na de nieuwjaarsduik 
op het strand van Bakkum. 
Als de kleding is aangetrok-
ken en op de ruggen de tekst 
‘Plonsgroep Alkmaardermeer’ 
zichtbaar is, wordt al snel dui-

delijk dat dit een groep is die 
het koude water vaker op-
zoekt. Henk de Reus is de 
motor achter de plonsgroep.
,,We zijn een vriendengroep 
die samen de Wim Hof Me-
thode (WHM) beoefent. An-
dré Hof, de tweelingbroer van 
Wim Hof, alias The Iceman, is 
hier vier jaar terug mee be-
gonnen. Destijds bestond de 
groep uit zeven deelnemers. 

Inmiddels zijn het er 36. Een 
van de onderdelen van de 
training is het wekelijks aan-
gaan van de confrontatie met 
koud water. Van oktober tot 
en met april plonzen we el-
ke zondag in het Alkmaarder-
meer, waarbij het de ultieme 
uitdaging is om dit te doen als 
er sneeuw of ijs ligt.”
Bij zo’n bewering ben je al 
gauw geneigd de wenkbrau-

wen te fronsen en doemt de 
vraag op waar dit goed voor 
is. André Hof richtte de groep 
vier jaar terug op. ,,Bewezen 
is dat de WHM het immuun-
systeem versterkt en dat de 
natuurlijke weerstand er-
door wordt vergroot. Daar-
door wordt de kans op ont-
stekingen en schimmels ver-
kleind. De methode bevor-
dert ook een goede bloeds-
omloop en deelnemers erva-
ren een energie-boost als ze 
uit het koude water komen”, 
aldus André.
 Nagenoeg alle deelnemers 
beoefenen de WHM om ge-
zondheidsredenen. Rob 
Kroon: ³Vroeger was ik met 
regelmaat verkouden, maar 
sinds ik de WHM beoefen is 
dit hooguit één keer per jaar”. 
Rob plonst ¹s zondags vaak 
eerst in zee en daarna in het 
meer. Hoe enthousiast kun je 
zijn?
 Henk zegt dat de koudetrai-
ning langzaam wordt opge-
bouwd”. ,,We starten in okto-
ber en gaan door tot en met 
april. Deelnemers, die een 
beetje stoer zijn aangelegd 
ervaren het plonzen tegen de 
winter, als de watertempera-
tuur minder dan 7°C is, als 
een koud kunstje”, zegt Henk 
met een knipoog. Foto: Moni-
que Laan.

www. .nl

www. .nl

Castricum - Op dinsdag-
avond 9 januari houdt CDA-
Castricum open huis in Club 
Mariz op de Dorpsstraat 72.
Alle belangstellenden zijn 
vanaf 20.00 uur welkom. 
De bijeenkomst is de af-
trap van de komende ver-
kiezingsperiode voor de ge-
meenteraadsverkiezingen op 
21 maart. De defi nitieve kan-

didatenlijst wordt tijdens de-
ze avond bekendgemaakt. 
Lijsttrekker is Dorien Veldt uit 
Akersloot. 
Ook het defi nitieve verkie-
zingsprogramma wordt uit-
gereikt en toegelicht. De 
aanwezigen kunnen met de 
kandidaten in gesprek gaan 
over de thema’s uit het pro-
gramma.
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Afvallen met YourWeight
Bakkum - Op Landgoed 
Duin & Bosch is de praktijk, 
YourWeight van Silvia Heij-
mans gevestigd. Zij vertelt: 
,,Ik begeleid mensen naar 
een gezond gewicht en be-
antwoord voedingsvraag-
stukken. Een goed advies  
is een persoonlijk advies. Ik 
werk met een uitgebreide 
analyse van de gezondheid, 
het gedrag en eetgewoontes.  
De nadruk ligt op slim om-
gaan en aanpassen van eten, 
voldoende beweging en coa-
ching richting gewenst eet-
gedrag.”
Silvia is gewichtsconsulent en 
aangesloten bij de Beroeps-
vereniging Gewichtsconsu-
lenten Nederland. BGN-er-
kende gewichtsconsulenten 
werken niet met afslankmid-
delen of maaltijdvervangers. 
,,Je moet het ook niet van die 
producten hebben. Die lei-
den tot gewichtsverlies, maar 
zorgen ook voor het jojo-ef-
fect als je stopt of weer nor-
maal gaan eten. Stapsgewijs 
de leefstijl aanpassen, daar 

heb je het meeste baat bij”, 
aldus de gewichtsconsulent. 
Door deze werkwijze vergoe-
den veel zorgverzekeraars 
(delen van) de kosten van de 
consulten. 

Op 11 januari om 19.30 uur 
organiseert YourWeight  een 
gratis workshop ‘Overwin 
emotie-eten’. Aanmelden of 
vragen? Kijk op www.your-
weight.nl of bel 0251-700259. 

‘Stop stress, train jezelf 
in mindfulness’

Castricum - Het gaat goed 
in Nederland stelt het SCP 
en toch hebben mensen het 
persoonlijk niet altijd even 
gemakkelijk. Iedereen móet 

veel en dat blijkt eenvoudig 
niet vol te houden. Een op de 
acht werknemers zit opge-
brand thuis. Hoe kan dat? 

Wie het druk heeft, werkt 
steeds harder. Mindfulness-
trainer Annelies Blom: ,,Zon-
der dat we het in de ga-
ten hebben, zijn we dag en 
nacht actief. Berichten blij-
ven binnenkomen via onze 
telefoon en het denken over 
werk stopt niet meer. Al zitten 
we stil op de bank, ons brein 
maakt overuren met pieke-
ren, slecht slapen en onvol-
doende nachtrust tot gevolg. 
Er ontstaan allerlei licha-
melijke klachten en de ver-
moeidheid neemt toe.” 
Wie overbelasting bij zich-

Gratis proefles dansen 
op rock-’n-roll

Akersloot - Kenmerkend 
voor de rock-’n-roll-dansstijl 
is de jaren ’50 uitstraling en 
natuurlijk wordt er gedanst 
op echte rock-’n-roll muziek. 
Dans en muziek werden in 
de jaren ’40 door Amerikaan-
se soldaten in Europa geïn-
troduceerd en is verwant aan 
boogiewoogie, Lindy Hop en 
acrobatische rock-’n-roll. Al-
tijd al willen weten hoe die 
pasjes nou eigenlijk moeten? 
Doe dan mee met de gratis 
proefles dansen op rock-‘n-
roll van dansschool Fabulous 
Fifties. Op donderdag 18 ja-
nuari van 19.30 tot 20.30 uur 
wordt de gratis proefles ge-
geven in Sporthal De Lelie op 
de Rembrandtsingel 3. Jong 
en oud kan meedoen en er 
is geen basiskennis vereist. 

Aanmelden kan met en zon-
der partner. Voor aanmelding 
of informatie, bel Elma op tel.: 
06 20239119, mail naar info-
fab50s@gmail.com of kijk op 
www.dansschoolfabulousfif-
ties.nl voor meer informatie.

zelf wil voorkomen kan een 
mindfulnesstraining volgen 
en de werkgever vragen dit 
te vergoeden. ,,In een trai-
ning mindfulness leer je ge-
durende acht weken stress 
te verminderen en opnieuw 
je veerkracht en mentale 
weerbaarheid te vergroten. 
Niet zweverig maar met bei-
de benen stevig op de grond. 
Je wordt weer bewust van je 
persoonlijke grenzen en kunt 
deze beter bewaken.”
Op maandag 29 januari en 
donderdag 1 februari starten 
nieuwe trainingen in Cas-
tricum en Uitgeest. Anne-
lies Blom is mindfulnesstrai-
ner, gecertificeerd categorie 
1 en aangesloten bij de be-
roepsvereniging VMBN. Voor 
werkgevers is dat relevant 
voor het vergoeden van de 
training. Ga voor informatie 
en aanmelden naar de web-
site Blomcoaching.nl of bel 
naar 06-24447688.

Castricum - Op woensdag 
10 januari start de cursus 
Eerste Hulp aan Kinderen. De 

cursus bestaat uit vier lessen 
van ieder drie uur die worden 
gegeven in het Nieuw Gees-

EHBO aan kinderen terhage van 19.00 tot 22.00 
uur. Aanmelden kan via tel.: 
0251-651060 tussen 19.30 
uur en 21.00 uur of per e-
mail naar secretaris@ehbo-
castricum.nl.

Inzameling kerstbomen
Castricum – Wie af wil van 
de kerstboom kan terecht op 
het afvalbrengdepot aan het 
Schulpstet. Ook is het moge-
lijk de boom klein te knippen 
om in de groene bak te doen. 
De kerstboom inleveren kan 
op donderdag 4 januari tus-
sen 13.30 uur en 16.00 uur. 
In Limmen bij het groenon-
derkomen/brandweer aan 
de Rijksweg 51, in Akersloot 
bij het groenonderkomen/

brandweer aan de Buurt-
weg 51, in Castricum, bij het 
groenonderkomen aan de 
Mr. Gilles van de Bempden-
straat 5, de Van Haerlemlaan 
(ingang sportvelden Wouter-
land) of bij het groenonder-
komen aan de Bloemen. Op 
deze dag is iedere ingelever-
de kerstboom vijftig eurocent 
waard met uitzondering van 
bomen die bij het afvalbreng-
depot ingeleverd worden.

Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

The Greatest Showman
zaterdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Breathe
zondag 16.00 uur

Star Wars - The last Jedi - 3D
donderdag 16.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
Star Wars - The last Jedi - 2D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur

Huisvrouwen Bestaan Niet
vrijdag 18.45 uur  dinsdag 14.00 uur

Dr. Knock
zondag 16.00 uur

Murder on the Orient  Express
donderdag, vrijdag, zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Ferdinand (NL) 2D

donderdag & vrijdag 16.00 uur 
Ferdinand (NL) 3D

donderdag & vrijdag 11.00 uur 
zaterdag 13.30 uur  zondag 11.00 uur

K3 - Love Cruise
donderdag 11.00 uur

vrijdag 11.00 & 16.00 uur 
zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur  woensdag 15.00 uur
Paddington 2 

donderdag & vrijdag 13.30 uur
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

Coco  

Programma 04 januari t/m 10 januari

Ferdinand in 2 en 3D
Ferdinand speelt zich af in 
Spanje en vertelt het verhaal 
van een grote stier met een 
klein hartje. 
Als hij ten onrechte aange-
zien wordt voor een gevaar-
lijk beest wordt hij gevangen 
genomen en weggevoerd. 

Vastberaden om terug te ke-
ren naar zijn familie, verza-
melt hij een bont gezelschap 
om zich heen voor een fan-
tastisch avontuur. Ferdinand 
bewijst dat je, je stierlijk kunt 
vergissen als je enkel op ie-
mands uiterlijk afgaat.

The Greatest Showmanis een 
muzikaal spektakel over het 
ontstaan van de showbusi-
ness en het gevoel van ver-
wondering dat ontstaat als 
dromen werkelijkheid wor-

The Greatest 
Showman

den. De film is geïnspireerd 
door de ambitie en fantasie 
van P.T. Barnum. 

Barnum was een visionair die 
zich van niets wist te ontwik-
kelen tot het brein achter een 
betoverend spektakel dat 
wereldwijd publiek aansprak 
en in vervoering bracht.
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Lachen bij oudejaars-
conference Bakkerij

Castricum - In een uitver-
kochte zaal vond op 30 de-
cember de allereerste oude-
jaarsconference plaats in De 
Bakkerij. Met ‘Dan maar kof-
fi e’ liet de 24-jarige Castri-
cummer Maarten Mantel zijn 
talent zien en horen. Maarten 
is tweedejaars student aan 
de Paul van Vliet Academie 
in Den Haag. Onder toeziend 
oog van RTV Noord-Holland, 
nam Maarten het publiek 
mee in zijn kijk op het afge-
lopen jaar.
Via slapeloosheid, vakantie in 

Noorwegen en de verlokkin-
gen van een lichtje, ging hij 
over op de politiek. Grappen 
op het scherpst van de sne-
de, liedjes met diepgang en 
met de nodige zelfspot wist 
hij het publiek te boeien. Dat 
hij op een moment zijn tekst 
even kwijt was, ving hij prima 
op door de interactie met het 
publiek. 
Een kleinkunsttalent in de 
dop waar Nederland in de 
nabije toekomst nog veel van 
zal horen. Tekst en foto: Mi-
chaëla Wierdsma.

Nieuwe ophefkalender 
van Marcel Steeman

Castricum - Op 5 janua-
ri: ‘Collega zoent alsnog drie 
keer bij binnenkomst’ en een 
dag later: ‘Driekoningen? Ik 
vind één al teveel’; de nieu-
we nationale ophefkalender 
van Marcel Steeman werd 
op 31 december gelanceerd. 
De eerder uitgebrachte twee 
ophefkalenders kregen rui-
me aandacht in de nationa-
le pers. In deze editie voor-
spelt Steeman, wethouder in 
de gemeente Castricum, el-
ke dag van het jaar waar de 
ophef volgens hem over gaat. 
De afgelopen twee jaar bleek 
hij er soms verrassend dicht-
bij te zitten, al sloeg hij de 

plank ook vaak mis. Dat laat 
hij Nederland weten via zijn 
populaire Twitter-account en 
hij moet er dan zelf om la-
chen. Het is natuurlijk alle-
maal ook bedoeld als grap. 
‘Met een zak chips op de 
bank huilen om de niet-ge-
haalde goede voornemens’, 
staat genoteerd op 9 januari 
en dat zou zomaar voor veel 
mensen kunnen gelden. De 
start van een nieuwe pieten-
discussie? Die begint volgens 
Marcel op 1 februari alweer. 
En de oudste man van de we-
reld, die gaat in 2018 dood, 
net zoals de oudste vrouw 
van Nederland.

Grootschalige zoektocht 
vermiste vrouw

Castricum - Ondanks de 
inzet van een groot aan-
tal hulpverleners is het 
zaterdagavond niet ge-
lukt een vermiste vrouw in 
het bos in Bakkum te vin-
den. Naast een politieheli-
kopter werden brandweer, 
boswachters en leden van 
de reddingsbrigade inge-
zet. 

Er werd met voertuigen en 
in linie gezocht. De 43-jarige 
Fiona Meiland  wordt sinds 
19 december vermist en za-
terdag zouden signalen van 
haar telefoon getraceerd zijn 
vanuit het bos.
Fiona, die in een beschermd 
wonen complex in Emmen 
woont, kwam op maandag 18 
december aan bij een kloos-
ter in Heiloo voor een retrai-
te. De volgende morgen voor 
7.00 uur is zij weer verdwe-
nen. Zij zou op 29 decem-

ber weer thuis zijn, maar is 
daar niet gearriveerd. Om-
dat zij door de ziekte melor-
heostosis slecht ter been is, 
en gebruik maakt van een 
stok, wordt vermoed dat Fio-
na per bus naar Castricum is 
gereisd. Haar moeder denkt 
dat zij daar mogelijk het bos 
is in gegaan en maakt zich 
ernstig zorgen over het wel-
zijn van haar dochter. Fiona is 
1.55 m en tenger van postuur, 
zij heeft donkerbruin, kort en 
krullend haar, blauwe ogen 
en zij heeft een moedervlek-
je op haar wang. Vermoed 
wordt dat zij gekleed is in een 
blauw/witte rok, blauwe trui, 
witte jas en witte gympen.
Informatie over deze vermis-
sing? Neem dan contact op 
met de politie via 0900-8844. 
Tips kunnen worden door-
geven via http://zoekjemee.
nl/tipformulier of tel.: 085-
0606225. Bron: zoekjemee.nl.

Inloopavond rond nieuw 
zwembad Noord-End

Castricum - Op woensdag 
10 januari van 19.30 tot 
21.00 uur is er een inloop-
avond in het gemeentehuis 
over een nieuwe zwem-
voorziening in het gebied 
Noord-End in Castricum. 
Als locatie wordt gedacht 
aan sporthal De Bloemen 
of een van twee velden bij 
voetbalvereniging FC Cas-
tricum.

Op 9 november heeft de ge-
meenteraad van Castricum 
een besluit genomen om drie 
varianten en drie locaties in 
het gebied Noord-End verder 
in een verdiepingsslag nader 
door het college te laten uit-
werken. Deze verdiepings-
slag resulteert in een raads-
voorstel waarin de gemeen-
teraad wordt gevraagd een 

keuze te maken voor een va-
riant en locatie, met inbegrip 
van een voorstel voor dekking 
waarin staat hoe de gemeen-
te de nieuwbouw kan beta-
len.

Mening gevraagd
De gemeente wil graag de 
eerste tussenresultaten van 
de ruimtelijke uitwerkingen 
met omwonenden en overi-
ge belangstellenden delen, 
en horen wat zij daarvan vin-
den. Vertegenwoordigers van 
de gemeente en het onder-
zoeksbureau zullen bij af-
beeldingen staan van de eer-
ste tussenresultaten van de 
ruimtelijke uitwerkingen. Zij 
lichten deze toe en kunnen 
vragen beantwoorden.

De informatie die omwo-

nenden en belangstellenden 
meegeven tijdens de inloop-
avond wordt, indien inpas-
baar en realistisch, meegeno-
men in de verdere uitwerkin-
gen van de verdiepingsslag. 
De resultaten hiervan wor-
den in een rapportage aan 
het college en de gemeente-
raad ter besluitvorming voor-
gelegd. Het college verwacht 
in januari en februari aan de 
raad te kunnen rapporteren. 
Op 25 januari wordt hiervoor 
een raadsinformatieavond 
gehouden. 

Besluit in maart
Bespreking van de rapporta-
ge volgt dan in de raadscar-
rousel in februari, waarna de 
raad naar verwachting uiter-
lijk 8 maart een besluit neemt 
over het voorstel.

Ierse muziek 
in Vredeburg
Limmen - Vrijdag 12 ja-
nuari om 20:00 uur heeft 
Limmen Cultuur de band 
Dockside uitgenodigd om 
het nieuwe jaar sfeervol te 
beginnen. Dockside geeft 
een winterconcert vol 
weemoed en verlangen, 
passie en levenslust. 

Aan de basis daarvan ligt Ier-
se muziek die bruist als een 
goed glas Guinness, maar 
er zijn ook de invloeden van 
Schotse, Franse, Nederland-
se en Jiddische muziek hoor-
baar. 

Met contrabas, gitaren, ac-
cordeon, viool en meerstem-
mige vocalen trekt Dockside 
al vele jaren de aandacht. 
Dockside bestaat al sinds 
1994 en wordt gevormd door 
Jos Molenaar, Marc van der 
Meij, Marleen Plooij en An-
dré Uitgeest. De band speelt 
in Cultureel Centrum Vrede-
burg. Meer informatie: www.
limmencultuur.nl of bel 072-
5053274.
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Roos Tabak wint landelijke 
marathonwedstrijd

Castricum - Op woensdag-
avond 20 december stond de 
landelijke marathonwedstrijd 
op het programma van de re-
giotopwedstrijd op Flevonice. 
Roos Tabak, lid van de Ver-
eniging Kennemer IJsbaan 
(VKIJ) en trainend bij de Ma-
rathonselectie van Alkmaar, 
stond in Biddinghuizen aan 
de start van deze wedstrijd. 
Daarnaast kwam Roos uit 
voor een damesmarathon-
ploeg. Zij won verrassend de 
wedstrijd over 25 kilometer 
op de langste kunstijsbaan 
ter wereld, rondjes van elk 
drie kilometer.

Al snel zat Roos met enke-
le andere schaatssters mee 
in een kopgroep voor het pe-
loton. Met nog een ronde te 
gaan kregen ze te horen dat 
ze met elkaar vijftig seconden 
voorsprong hadden op het 
peloton en dit bleek genoeg. 
Twee dames sprongen weg 
uit de kopgroep. Roos ging in 
de achtervolging waarbij ze 
richting de finishstreep in de 
sprint deze twee dames voor-
bijschaatste en won. Met de-
ze overwinning haalde zij ook 
een ticket binnen voor de 
wedstrijden op de Weissen-
see in Oostenrijk in januari.

Limmen - Op zaterdag 23 
december organiseerde tafel-
tennisvereniging het senioren 
clubkampioenschap 2017. Dit 
jaar deden er veel talentvolle 
jongeren mee die in de over-
gang zitten van jeugd naar 
senioren en dat was voor de 
oudere leden niet altijd even 
makkelijk.
De jongere hebben veel meer 
techniek en zijn erg aanval-
lend  terwijl de ouderen het 
vaak moeten hebben van hun 
vastheid in het spel.
Het is dan ook niet verbazing-
wekkend dat op het podium 

voor de Top 3 van het club-
kampioenschap, twee jong-
volwassenen prijkten.
Mathijs de Kremer (17) ein-
digde als derde en jeugd-
trainer/coach Arjan Barend-
se moest in zijn leerling San-
ne Briefjes (16) zijn meerde-
re erkennen. Jeugd Sport-
talent 2015 Castricum San-
ne Briefjes is uitgegroeid tot 
een volwaardige speelster die 
haar clubkampioenschapsti-
tel in 2017 prolongeerde. Haar 
werd de ‘Cor Schaap Wissel-
trofee’ overhandigd door toer-
nooiorganisator Stefan Schut.

Strand- en duinloop
Castricum - Zondag 7 ja-
nuari houdt Atletiek Vereni-
ging Castricum  de derde van 
de vier Strand- en duinlopen 
van dit seizoen. Iedereen kan 
meedoen. Beginnende lopers 
kunnen meedoen aan de 
loop over 4 kilometer. De ge-
vorderde lopers kunnen kie-
zen voor 10,5 km of 15 km. 
De jeugd van  5 tot en met 
12 jaar kan meedoen aan de 
speciale jeugdloop over 2,3 

km. Ouders kunnen met de 
kinderen meelopen. Jeugd 
vanaf 12 jaar kan kiezen tus-
sen de  4 km of de langere 
afstanden. Inschrijven kan 
tot en met vrijdagavond  5 ja-
nuari via www.avcastricum.
nl. Alle routes starten vanaf 
de atletiekbaan aan de Zee-
weg in Castricum. De korte 
afstanden (2,3 km en 4 km) 
starten om 10.15 uur. De lan-
gere afstanden om 10.45 uur.

Akersloot – Van vrijdag 12 
tot en met zondag 14 januari 
wordt het boardingtoernooi 
weer gespeeld in Sporthal 
de Lelie. Het deelnemersveld 
bestaat uit een aantal zeer 
bekende profploegen: Ajax, 
AZ, Volendam en FC Utrecht. 
AZ doet dit jaar zelfs mee in 
twee categorieën. 

Zij spelen dit jaar op zater-
dag en zondag, terwijl de an-
dere profploegen op zondag 
strijden om de prijzen. An-
dere  deelnemers zijn Meer-
vogels, Reigerboys, SVW ’27, 
V.V. Limmen, AFC ’34, HSV 
Heiloo, FC Uitgeest, ADO 
’20, de Foresters, FC Castri-
cum, Vitesse ’22 en Kolping 
Boys. Het aantal wedstrijden 
overstijgt ook dit jaar weer 
de honderd. Daarnaast krij-
gen de deelnemende spelers 
eenvoetbalquiz en is er de fi-
nale-opkomst die niet onder-
doet voor de opkomst van de 
Champions League-finale. 
Vrijdagavond om 18.00 uur 
wordt het toernooi afgetrapt 
met een kwalificatietoernooi 
voor de JO13-teams uit de 

regio. Haalt het team de fina-
le, dan zijn zij geplaatst voor 
de zondagseditie van het 
toernooi en mogen zij hun 
opwachting maken tegen de 
eerder genoemde profploe-
gen. 
Zaterdag begint het spek-
takel om 9.00 uur voor de 
JO9-teams uit de regio. In de 
middag wordt door JO10/11-
teams uit de eerste en twee-
de klasse gestreden en za-
terdagavond de JO11-teams 
uit de hoofdklasse. Vooraf-
gaand aan de finalewedstrijd 
van de JO11 hoofdklasse-
poule spelen de jongste ta-
lenten van Meervogels een 
demonstratiewedstrijd. 
Zondag staat in het teken 
van de JO12/13-poule. Voor-
dat het toernooi wordt afge-
sloten, spelen twee G-teams 
uit de regio nog een  demon-
stratiewedstrijd. Daaropvol-
gend wordt de finale ge-
speeld om de bokaal. Tussen 
de wedstrijden door hoeven 
de teams zich niet te verve-
len en wordt er op zaterdag 
en zondag een sportquiz ge-
houden.

Castricum - In zwembad De 
Witte Brug hebben 42 kandi-
daten hun diploma behaald 
in december. Het C-diplo-
ma is behaald door Reem Al-
moustafa, Jay Antoni Tineo 
Castillo, Michelle Douma, Fe-
line van Graas, Emil Hespe, 
Maël Jagersma, Zoë van 
Kessel, Leonore Kloos, Juliët-
te van Maris, Esmee Mulder, 
Melissa Mulder, Marente Tet-
terode Ravenstein en Qimo 
van der Zwan. Na het beha-
len van het Zwem ABC kun-
nen kinderen zichzelf ver-
der bekwamen door te oe-
fenen voor de Zwemvaardig-
heidsdiploma’s op drie ver-
schillende niveaus. Het di-
ploma Zwemvaardigheid 1 
ging naar Djaleesh Anwar-
Ali, Lars Hoogerwerf, Jenni-
fer Paap en Noud van Saase. 
Het A-diploma werd gehaald 
door Julie-Anne van Barne-
veld, Sebastiaan Daan, Eli-
ze Eijgenberger, Krisztián Fa-
rago, Laura Herijgers, Luuk 
Hoek, Sarah Hoekstra, Djem 
Holkamp, Midas Hop, Julian 
Jurrjens, Finn Lammes, Nora 
Langeveld, Jesse Out, Storm 
de Pauw Gerlings, Miina 
Plasmeijer, Valentijn van der 
Poll, Mart Pronk, Willem van 
der Schaaf, Louise Thijs, Ivan 
van der Toorn, Lisa-Jane Va-
siliadis, Jamie van der Velden, 
Jet Zentveld, Tomas Zoet en 
Dex Zonneveld.

Afzwemmers

Castricum - In december 
is bij biljartclub BVO op de 
Stetweg voor de achtste keer 
het open bandstoottoernooi 
gehouden met deelname van 
48 spelers uit de gehele re-
gio. De finale vond plaats op 
22 december, waarbij de bes-
te zestien deelnemers het te-
gen elkaar opnamen. Uitein-
delijk schreef Jaap Spek, als 
outsider, het toernooi op zijn 
naam. Hij bleef Rob Schram 
nipt voor. Cor Kramer legde 
beslag op de derde plaats.

Geslaagd 
toernooi BVO
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4 JANUARI

Johan Derksen met Keeps 
The Blues Alive in Kennemer-
theater Beverwijk om 20.15 
uur. Derksen duikt in de ge-
schiedenis van de Amerikaan-
se blues. Try out. Foto: Kenne-
mertheater.

Kerstbomenversnippering 
in Uitgeest tussen 13.30 en 
16.00 uur bij Deen in de Kleis, 
bij de Siro in het oude dorp, 
bij de Jumbo in de Koog of 
bij het Afvalbrengdepot op de 
Molenwerf. Kinderen ontvan-
gen 50 eurocent per boom. 

Kerstbomenversnippering 
in Castricum tussen 13.30 
uur en 16.00 uur in Limmen: 
Rijksweg 51, Akersloot: Buurt-
weg 51, Castricum, Mr. Gilles 
van de Bempdenstraat 5, Van 
Haerlemlaan ingang Wouter-
land, groenonderkomen aan 
de Bloemen. Kinderen ont-
vangen 50 eurocent per boom.

5 JANUARI

Esther Groenenberg met Ca-
role King, A Natural Woman. 
Esther Groenenberg brengt 
een eerbetoon aan haar gro-
te idool Carole King. Om 20.30 
uur in het Kennemertheater in 
Beverwijk. Foto: Kennemer-
theater.

Scandinavië op z’n wildst. 
Avonturier Jolanda Linschoo-
ten uit Akersloot maakte tradi-
tionele houten ski’s, sneeuw-
schoenen en een kano om er 
wekenlang mee door de rui-
ge Scandinavische natuur te 
trekken. Aanvang 20.00 uur in 
De Vest Alkmaar. Foto: Jolan-
da Linschoten.

Film Fences wordt gedraaid 
in Filhuis De Zwaan in Uit-
geest, 20.15 uur.

ArcheoHotspot in Huis van 
Hilde in Castricum, 13.00-
16.00 uur. Ga als archeoloog 
aan de slag met echte vonds-
ten uit Egmond. Knutsel je ei-
gen vikingboot van 13.30-
16.30 uur.

6 JANUARI

Jan Keizer en Annie Schilder, 
bekend van BZN, komen naar 
de Burgerij in Limmen. Ook 
de bekende band The Frogs 
treedt op. Vanaf 17.00 uur. Tij-
dens deze avond wordt de 
nieuwe naam van De Burge-
rij onthuld.

I Want To Break Free, the-
atershow over leven en werk 
van Freddie Mercury en 
Queen om 20.15 uur in het 
Kennemertheater Beverwijk. 
Foto: Kennemertheater.

Archeologisch Museum Ba-
duhenna in Heiloo is open op 
het terrein van GGZ, 14.00-
16.00 uur.

Vita voor kinderen en vol-
wassenen van tien jaar en ou-
der. In een ingenieus kante-
lend, strak vormgegeven de-
cor tarten drie acrobaten de 
zwaartekracht. Om 19.30 uur 
in De Vest Alkmaar. Foto: Kas-
per Koster Klein.

Nieuwjaarsconcert in Witte 
Kerk Heiloo om 20.00 uur met 
Johannette Zomer en Tulipa 
Consort, muziek van Vivaldi.

Cabaretvoorstelling Kame-
leon van Leon van der Zanden 
om 20.30 uur in Kennemer-
theater Beverwijk. Foto: Ken-
nemertheater. 

Bluesband Tons of Blues in 
De Bonte Vivant, Middelweg 
110 in Uitgeest, 21.30 
uur.

Live-muziek van Delega-
de bij ClubMariz in Castricum 
vanaf 20.30 uur, gratis 
entree.

7 JANUARI

Drs. Down! – Een Ivo Niehe 
productie. Om 14.30 uur in De 
Vest Alkmaar. Kan Lucas met 
het syndroom van Down met 
succes een universitaire stu-
die volgen? En helpt zijn aca-
demische titel om het meisje 
van zijn dromen voor zich te 
winnen? Foto: Roy Beusker.

Brechtje Kat met komische 
theatervoorstelling Vaarland 
in Vredeskerkje Bergen aan 
Zee om 15.00 uur.

Film Victoria and Abdul in 
De Beun Heiloo om 20.15 uur, 
ook op dinsdag en woensdag.

▲

Natuurwandeling in de 
Wimmenummerduinen bege-
leid door een IVN natuurgids 
om 11.00 uur op het parkeer-
terrein aan het Nachtegalen-
pad, aan de noordkant van 
Egmond aan den Hoef. Opge-
ven vooraf is niet nodig. Een 
donatie wordt op prijs gesteld.

Brugtheaterfestival, een 
theatermiddag in Alkmaar bij 
de horeca rond de Platte Ste-
nenbrug vanaf 13.00 uur.

Strand- en duinwandeling 
vanaf de sporthal Heliomare 
in Wijk aan Zee. De lengte van 
de parkoersen zijn van 5 tot en 
met 25 km. Voor de lange af-
stand kan gestart worden tot 
11.00 uur, de andere afstan-
den tot 13.00 uur. Meer in-
formatie op www.wsvdezwer-
vers.

8 JANUARI

Dansen voor en door seni-
oren. Om 10.00 uur start de 
cursus dansexpressie voor se-
nioren, gegeven door Henk 
Smits in Artiance in Alkmaar. 
Ook op donderdag 11 janua-
ri gaat om 10.00 uur een cur-
sus van start.

Nieuwjaarsreceptie van het 
gemeentebestuur van Castri-
cum voor alle bewoners van-
af 19.30 uur in het gemeente-
huis van Castricum.

Nieuwjaarsreceptie ge-
meente Uitgeest in de hal van 
het gemeentehuis, van 
19.00 tot 21.00 uur. 

9 JANUARI

Literaire Ontmoetingen in 
het Kennemer Theater in Be-
verwijk is het om 20.00 uur de 
beurt aan duizendpoot Au-
ke Hulst. Hij is naast auteur li-
teratuurcriticus, reisjournalist 
en essayist voor onder meer 
NRC Handelsblad, De Groe-
ne Amsterdammer, De Stan-
daard en Columbus Magazi-
ne. Daarnaast is hij muzikant. 
Foto: Lenny Oosterwijk.

10 JANUARI

Lezing. Vogelwerkgroep Mid-
den-Kennemerland verzorgt 
een lezing over zeevogels op 
de Noordzee om 20.00 uur in 
Bezoekerscentrum De Hoep 
in Castricum. Foto: Steef Geel-
hoed.

5 november 20170

Castricum - Vrijdagmiddag 5 
januari organiseert Wonder-
wijs een filmmiddag voor kin-
deren uit groep 4 tot en met 
8. In gezellige bioscoopsfeer 
zal de educatieve en grap-
pige animatiefilm Binnen-
stebuiten getoond worden. 
In deze animatiefilm worden 
kinderen meegenomen in het 
brein van een kind en maken 
zij kennis met vijf emoties. De 
film geeft een mooie weer-
gave hoe het er in het brein 
aan toe gaat en geeft inzicht 
in de werking van emoties. 
Aansluitend is er een creatie-
ve verwerking van het thema 
om de educatieve factor van 
deze film persoonlijk vorm te 
geven. De filmmiddag wordt 
gehouden in het Oude Ad-
ministratiegebouw op Land-
goed Duin en Bosch in Cas-
tricum en duurt van 14.00 uur 
tot 16.30 uur. Aanmelden is 
noodzakelijk, dit kan via de 
button op de website: www.
wonderwijs-coaching.nl.

Educatieve film 
voor kinderen

Een verhaal en 
knutselen

Castricum - Vrijdag 5 janu-
ari is er een open inloopoch-
tend bij speelvereniging de 
Springplank. Er wordt een 
ouderwets diaverhaal ver-
toond. Het verhaal is ge-
schikt voor kinderen tot en 
met de onderbouwleeftijd. 
Na afloop kunnen de kinde-
ren een vogelvoerketting ma-
ken of een kabouter kleuren 
en uitprikken. Dat deze dia-
verhalen nog steeds aantrek-
kelijk worden gevonden door 
de kinderen bleek toen de-
ze eerder door Mirko Carton 
werden vertoond op de Klim-
op in het kader van project 
1967. Aanvang 9.30 uur op de 
Dorpstraat 109.
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Gans Gijs doodgebeten, eigenaar 
hond maakt zich uit de voeten

Nieuw Geesterhage compleet 
met een theaterzaal

Kopje onder in zee en meer

IJs werd net niet dik genoeg om 
rondje te schaatsen

Aan de Willem Alexandersingel werd een oude, witte 
gans doodgebeten door een loslopende hond. Gijs de 
gans was zo’n 25 tot 30 jaar oud en was de laatste jaren 
altijd te vinden op een vast plekje. Verschillende men-
sen reageerde met afschuw op het bericht. Zij hebben 
er bovendien geen goed woord voor over dat de eige-
naar van de loslopende hond niets heeft gedaan om er-
ger te voorkomen. De hond liep los. 

Er werd halsreikend naar uitgekeken; de opening van 
de natuurijsbaan van de Vereniging Kennemer IJs-
baan aan de Zeeweg, maar het ging niet gebeuren. 
Het ijs werd niet dik genoeg. Het was alweer vijf jaar 
geleden dat Castricum de schaatsen onder kon binden 
op de natuurijsbaan in het duin. Voor een openstelling 
van de natuurijsbaan hanteert de vereniging een mi-
nimale ijsdikte van de gehele ijsvloer van zeven centi-
meter en dat werd het dus niet. JA
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Het was eigenlijk al te koud om op het strand te wan-
delen met een gevoelstemperatuur van zo’n vier gra-
den onder nul door een straf windje uit het zuiden, 
maar dat weerhield jong en oud er niet van een duik 
te nemen in het koude zeewater op de eerste dag in 
het nieuwe jaar. De zaterdag erna stond het strand in 
teken van de Egmond-Pier-Egmond; mouintainbikers 
die van Egmond naar de pier van Velsen reden en te-
rug. Nog een dag later vond de Egmond Halve Mara-
thon plaats. Foto: Henk Hommes.

et mu tifun tione e entrum eester age werd offi i
eel geopend. Hiermee kreeg Castricum een nieuwe lo-
catie van circa 4.200 m2 met culturele, maatschappelij-
ke en zorgfuncties onder-één-dak, waaronder een the-
ater. In de aanwezigheid van burgemeester Mans, wet-
houders, de initiatiefnemers Ton Kenter (Nieuw Gees-
terhage), Jan Postma (Toonbeeld) en Ted Biesterbos 
(ontwikkelaar Biesterbos) en alle andere betrokkenen 
werd een feestelijke invulling gegeven aan de afronding 
van een bijzonder project. Bijzonder vanwege de vele 
hobbels die genomen moesten worden om een maat-
schappelijke functie op deze schaal gerealiseerd te krij-
gen.





D-Day op het strand

Sanne Verstegen verbrak het 
Nederlands record

Opbrengst Barrel Challenge voor 
Hart voor Borstkanker 

Kapitaal tentoongesteld 

De zesde editie van D-Day werd verreden op het strand. 
m  uur on  et starts ot oor de fi etsers oor 

de 38 kilometer strandrace. Er werd gereden tussen Eg-
mond en de pier in Velsen. Deelnemers en sponsors 
dragen bij aan een goed doel, stichting Terre, die op-
komt voor kinderen met het Rett syndroom, een ontwik-
kelingsstoornis van het zenuwstelsel, met name in de 
hersenstam bij meisjes. De deelnemers waren zeer te-
vreden over de organisatie. Foto: Henk Hommes.

Franklin Kloos, Martijn Kocx en Jeroen en Tim van Wa-
veren-Hogervorst stonden te popelen op de Dorps-
straat in Castricum om van start te gaan met De Barrel 
Challenge Wintereditie. Veel deelnemers koppelen een 
goed doel aan hun challenge. De Stichting Hart voor 
Borstkanker ligt Franklin na aan het hart en de keuze 
was dan ook niet moeilijk. De Castricumse Lia Kooij-
man, oprichtster van deze stichting, had de eer om het 
startschot te lossen. Vijf dagen lang rijden ze in oude 
barrels, niet jonger dan 1999, via spannende routes 
door sneeuw en bergen, vanuit Nederland, Duitsland, 
Zweden, Noorwegen en Denemarken naar hun eindbe-
stemming.  

Aja Waalwijk belegt zijn geld in kunst. Nadat de eu-
ro werd geïntroduceerd gebruikte hij zijn verzamelde 
collecties guldens, stuivers, dubbeltjes, centen, mar-
ken, peseta’s, kronen en franken voor het vervaardi-
gen van assemblages van allerlei aard. Geld of eigen-
lijk geldverkeer speelt de hoofdrol in een serie pane-
len. Waalwijks kunst is verhalend en sluit om die re-
den aan bij het thema ‘woord en beeld’ waaraan ook 
dorpsdichter Bob van Leeuwen, Riann, Mia Wijten en 
Ben Waalwijk deelnamen bij Galerie Streetscape. Fo-
to: Saskia Steenbakkers. JA
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Na de grote overwinning tijdens het Nederlands kampi-
oenschap, waar Sanne Verstegen met een nieuw kam-
pioenschapsrecord de 800 meter won in 2.01.83, heeft 
zij in februari weer en record gebroken.
Bij wedstrijden van de World Indoor Tour in Birming-
ham verbeterde Sanne het Nederlands record op de 
1000m. Dat record stond al sinds 1990 op naam van 
Olympisch kampioene Ellen van Langen. Met haar tijd 
van 2.38.76 is Sanne bijna een seconde sneller. 





Uitwaaien ti jdens code oranje 

Milo brengt eerste stem uit

Tijdens een voorjaarsstorm, waar code oranje voor 
was afgegeven, gingen toch verschillende mensen 
even naar het strand om een kijkje te nemen naar 
de hoge golven. Zij werden gezandstraald en als 
vanzelf richting Egmond geblazen. De  brandweer 
zette zich schrap, maar hoefde maar één keer in ac-
tie te komen; op de Zeeweg was r uur een boom 
omgewaaid nabij de camping. Die werd door de 
brandweer verwijderd. Foto: Henk Hommes. 

Eelco Zwikker kwam net te laat; het was Milo Lam-
bers die als eerste bij het stembureau stond bij het 
NS-station van Castricum. Om precies 24.00 uur 
bracht Milo als eerste van Nederland zijn stem uit. 
Tientallen mensen waren naar het station gekomen 
om te stemmen. Hiphopband Die Vers zorgde onder-
tussen voor de muziek. De nationale, regionale en lo-
kale pers waren van de partij zodat Castricum even 
het nieuws van de dag was. Foto: Henk Hommes. 

Thijs zorgt voor kippenvel op tv 
Thijs Overpelt zong het nummer ‘Wrecking Ball’ van Mi-
ley Cyrus bij The Blind Auditions van The Voice Kids en 
het refrein was een echt kippenvelmoment tijdens het 
tv-programma. Achter de gordijnen zette hij de coaches 
Marco Borsato, Ilse DeLange en Ali B. op het verkeer-
de been; ze dachten dat het om een meisje ging. Toen 
het doek viel zagen zij het vrolijke joch dat Thijs is. Alle 
drie wilden ze hem graag begeleiden als coach op weg 
naar eeuwige roem, Thijs koos voor Ilse DeLange. Fo-
to: The Voice Kids.

Culturele Manifestati e is terug
Liefhebbers van kunst en cultuur kwam volop aan hun 
trekken tijdens de Culturele Manifestatie die in Nieuw 
Geesterhage werd gehouden. Op het podium zang, 
dans en theater En er waren verschillende workshops  
beeldende kunst. Het begon allemaal met een optreden 
van het grootste kinderkoor van Castricum die de ope-
ning verzorgden. Over twee jaar is er weer een Culture-
le Manifestatie. Foto: Peter Savenije.
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Elly model voor een dag

Burenstrijd Limmerweg

JP Teens in Kennemer Theater

Ophef over voorrangsregeling

JPTeens van het J. P. Thijsse College stond met de 
musical TarzOnStage in het Kennemer Theater in Be-
verwijk. Onder de bezielende leiding van de regisseu-
se Mirjam Spijker en muzikaal leidster Rolien Eikelen-
boom werden er 49 leerlingen, van brugklas tot eind-
examenjaar uitverkoren om een rol in TarzOnStage te 
vertolken. Ook de decors, visagie et cetera  worden 
door leerlingen verzorgd. Er was een speciale VIP-
voorstelling voor personeel en er kwamen meer dan 
driehonderd basisschoolleerlingen kijken. 
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De Pluktuin op de Limmerweg in Bakkum-Noord stond 
volop in het nieuws. Er was gebleken dat de werkzaam-
heden niet legaal zijn en schuur en de kas op het land 
in strijd zijn met het bestemmingplan. Bewoners van het 
nieuwe huis aan de overkant hebben bezwaar gemaakt 
tegen de bebouwing. De overburen hadden eerder een 
vergunning voor een woning aangevraagd en nog voor-
dat die vergunning onherroepelijk werd, is de woning al 
gebouwd. De vergunning heeft het vanwege bezwaren 
van Liefting uiteindelijk niet gehaald en is onderuit ge-
gaan bij de Raad van State. Foto: Wim Revers.

Bij Perspectief is het traditie jaarlijks een bekende Cas-
tricummer uit te nodigen om zich door een groep kun-
stenaars te laten portretteren. Deze keer viel de eer te 
beurt aan de veelzijdige plaatsgenoot Elly de Waard. 
Ton Pots schetste eerst de grote verdiensten van El-
ly de Waard als dichteres, vertaalster, recensent en 
schrijfster. Geduldig poseerde ze twee sessies van een 
uur waarna ze de eerste resultaten kon bewonderen. 

i  de opening an de unstfi etsroute op aterdag  u
ni werden alle werken tentoongesteld, waarna Elly haar 
favoriete werk kon uitkiezen. Foto: Annemieke Jurrjens.

De nieuwe parkeerplaats bij winkelcentrum Geester-
duin werd in gebruik genomen. De gemeente maak-
te geen uitritconstructie, maar een uitgang als een ge-
lijkwaardig kruispunt waardoor verkeer vanaf de par-
keerplaats voorrang kreeg. De Fietsersbond hield de 
uitgang liever zoals het was, met een uitritconstructie, 
zodat auto’s die de parkeerplaats verlaten voorrang 
dienen te verlenen. Op social media reageerden hon-
derden mensen negatief op het nieuwe besluit. 





Voorjaarsbuitje met zes lintjes

Allergrootste band

Tijdens de lintjesregen werden zes inwoners onder-
scheiden. Vier vrouwen en twee mannen ontvingen 
hun Koninklijke onderscheiding uit handen van bur-
gemeester Mans in het kerkje naast de Hortus in 
Limmen. Alle zes zijn zij benoemd tot lid in de Orde 
van Oranje Nassau. Dit jaar waren dat mevrouw De 
Wit-Van Beek uit Akersloot (71), mevrouw Steen-
sma-Wieling uit Castricum (81) de heer Ten Dam 
uit Akersloot (65), mevrouw van Lieshout uit Lim-
men (82), mevrouw Groot-Kruidenberg uit Castri-
cum (69) en de heer Schoon uit Castricum (63) .Fo-
to: Gemeente Castricum.

Paulien Zwikker uit Castricum en haar muziekmaatje 
Jan Beenen waren er bij; het optreden van de Groot-
ste Band van Nederland met zeshonderd muzikan-
ten. Ook Castricummers Jeroen, Anita en Kim Visser 
deden mee. De happening vond plaats op het terrein 
achter de Lichtfabriek in Haarlem. Er werden zeven 
nummers gebracht en het publiek zong en sprong en-
thousiast mee.  Foto: Karin Cijsouw.

Protest tegen plan Kleibroek
Er was protest tegen de herinrichting van de Kleibroek. Ac-
tievoerders overhandigden ruim vierhonderd handtekenin-
gen van tegenstanders aan wethouder Marcel Steeman, 
omdat zij tegen de plannen waren rondom de herinrich-
ting van de Kleibroek. Er werd vooral bezwaar gemaakt te-
gen het voornemen zijstraten af te sluiten. Zij voerden actie 
compleet met verschillende protestborden langs de Klei-
broek. Steeman: ,,Dit plan gaat van tafel. Ik kan niet uitslui-
ten dat in een nieuw plan geen enkele zijweg wordt afge-
sloten, maar dan alleen als het noodzakelijk is voor de ver-
keersveiligheid.” 

Mooi feest voor iedereen
Het op 11 mei 1922 opgerichte Vitesse ’22 heeft haar 
95-jarig bestaan op grootse wijze gevierd. Er was bij 
de organisatie aan iedereen gedacht. Op het tot feest-
terrein omgebouwde sportpark De Puikman werden 
voor jong en oud tal van feestelijke activiteiten georga-
niseerd. De 650 bezoekers genoten met volle teugen. 
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Verbinding thema exposite

Veteranen getrakteerd 

Een gouden Bakkummer

WC voor lie  ebbers?

e unstfi etsroute ad een spe ia e nieuw omer  p de 
e geest troffen de be oe ers drie astri umse a e

boo rienden  reg e an der teeg, ie  de ood en a
rin i souw  e drie ebben ebben oo  oo  een ste ige 
onne tie met de astri umse a eboo pagina e ent 
astri ummer s  en an de roegere en nu o er eden 

be eerders, iet orne isse foto , s reef in i n e en e e 
er a en en gedi ten  et ge egen eids o e tief iet i  

inspireren door de wer en en gedi ten an iet  

inds  is de eder andse eteranendag in uni d  
dag waarop de samen e ing in brede in aar er en
ning en waardering oor et wer  an eteranen uit
dru t  o  in astri um ond die dag p aats  e stoet 
begon anaf de par eerp aats an de studio in it
geest en arri eerde om ir a  uur met een eine 
twintig istoris e mi itaire oertuigen, sommige bewa
pend, op et p ein bi  et gemeente uis an itgeest  

e o onne ertro  daarna o er de  naar astri
um waar i  werden ont angen door burgemeester 
oon ans  oto  er us

ar e  a er werd onders eiden tot id in de rde 
an ran e assau  e a ummer werd door bur

gemeester ans errast bi  de opening an et o
renfesti a  an dorp tot ust  a er is a  ruim twintig 
aar a tief bi  de s ant oor de u pers  urgemees
ter ans noemde de nieuwe int esdrager een gou
den a ummer en uit angbord oor de astri umse 
u tuur    ruim twintig aar ang is a er dirigent an 
et s ant  en fo song oor e u pers, een ro  die 
i  met be ie ing in u t  oto  en  ommes  

r is we  dege ei  onder oe  erri t oordat de pro
motie ampagne an start ging, maar er is enne i  
to  iets o er et oofd ge ien  ind apri  ingen e 
opeens o era , de bord es met daarop een and afge
bee d, met de te st oor ief ebbers , een promotiea
tie an de gemeente astri um  oos atte  was erg 
erbaasd toen i  de bord es ag  ,, et gebaar wat er 

wordt afgebee d is name i  et internationa e gebaar 
oor w  et een open and waarmee e oo  et ge

baar oor mooi unt afbee den, bee d e een w en een 
 uit, a s er ruimte is tussen duim en wi s inger  JA
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Acti es rond populieren

esti val Bakkum Vertelt
Veel mensen hebben genoten van het bijzondere cul-
turele aanbod dat het festival Bakkum Vertelt elk jaar 
biedt op Camping Bakkum. Niet alleen de camping-
gasten, maar ook volwassenen en kinderen uit de wij-
de omgeving kwamen af op theater, vertelkunst, mu-
ziek en bijzondere activiteiten. Foto: Peter Savenije. 

Bruisend feest voor iedereen

‘Dag burgemeester van Cunera’
Het was feest op basisschool Cunera in Bakkum. De 
vlag hing uit voor meester Peter Laan omdat hij na het 
schooljaar met pensioen ging. Na jaren gewerkt te heb-
ben als leerkracht op de Visser ‘t Hooft werd hij daar di-
recteur en van 2000 tot 2017 werkte hij als directeur op 
de Cunera. Peter en zijn vrouw Margriet waren vervol-
gens hoofdgasten bij een theatershow waarin alle groe-
pen een optreden verzorgden voor hun directeur, of vol-
gens een paar kleuters: ‘Onze burgemeester’. 
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Het waren er dan misschien nog net geen duizend, maar 
het zat er dicht tegenaan; De Oude Keuken vierde het tien-
jarig bestaan met een bruisend feest en veel belangstelling. 
De sfeer was ongedwongen, er was volop muziek, work-
shops, lekker eten, kraampjes en het weer was goed. Na 
de opening met burgemeester ans, die een fi ne spee  
gaf, liep het vol en zo bleef het. Foto van de band Die Vers 
die optrad tijdens het feest: Peter Savenije. 

In verband met de bouwplannen voor het project ‘Juliaan’ 
aan de Juliana van Stolbergstraat, op de plek waar Toon-
beeld was gevestigd, waren omwonenden een petitie ge-
start omdat zij vrezen dat twaalf monumentale populieren 
worden gekapt. Wethouder Marcel Steeman liet weten 
dat hij zich er sterk voor maakt zoveel mogelijk bomen 
te behouden. Een week later werd een actie gestart door 
bewoners van de Beethovensingel om de populieren in 
hun straat te laten kappen. De hoge bomen zouden een 
gevaar opleveren bij storm. De hoge bomen werden ge-
kapt in oktober.





Weekendlang vol rock-’n-roll

65 gasten aan tafel voor Gambia

NOS voor opname bij CasRC

Veel pech voor circus

Drie dagen lang werd de 25e editie van het jaarlijk-
se festival Rock ´n Roll Street gehouden in Akersloot. 
Jaarlijks trekken duizenden liefhebbers naar het Wil-
helminaplein om te genieten van de muziek, jaarmarkt, 
solexrace en oldtimerfestival. Het dorp stond dit week-
end in het teken van de jaren ‘50 en ‘60 met onvervals-
te rock-’n-roll muziek, Verder organiseerde de Lowri-
ders en meri aanse ruisefi ets ub uit eder and een 
Rock & Roll Cruise voor nostalgische en opmerkelijke 
fi etsen

,,Het liep een beetje uit de hand”, aldus Maurien de Jager 
en Sterre Raven. De twee vijftienjarige scholieren van het 
Jac P. Thijsse College waren overdonderd door het suc-
ces van hun fundraise-actie. 65 vrienden, buren en fa-
milieleden kregen een heerlijke zelfgemaakte Gambiaan-
se maaltijd voorgeschoteld, op het pleintje naast de Cie-
weg; een prestatie van formaat. Het geld dat ze hiermee 
ophaalden, is bestemd voor de bouw van een school in 
Gambia.

adat eind  u i et  ournaa  a  ers ag deed an 
het geslaagde Turn-over Project bij de Castricumse 
Rugby Club, was vervolgens de jeugd bij CasRC aan 
de beurt  e  wam met een fi mp oeg naar astri
cum om opnames te maken van het Haka Rugby Global 
kamp dat voor de jeugdige rugbyliefhebbers werd ge-
organiseerd. Het kamp werd verzorgd door een speciaal 
team van coaches en rugbyspelers van het hoogste rug-
b ni eau, oorma ige sterren an et ma tige ew ea
land All Blacks. 

Vijf kamelen van Circus Renz Berlin werden door on-
bekenden vrijgelaten uit hun nachtverblijf, waarna ze 
al grazend een wandeling door de buurt maakten. Het 
nieuws trok nationale aandacht in de media. De politie 
heeft met behulp van een medewerker van het circus 
de beesten weer naar het circusterrein teruggebracht. 
Een paard overleed op de Brink na het eten van taxus 
en een hond van het circus was er vandoor gegaan. 
Die werd aangetroffen op de Heereweg. JA
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Cheque van Anita Witzier

Eerste editi e triatlon succesvol

,,Een prachtig initiatief dat naadloos bij het thema 
van Monuta Helpt past.” Dat zei KRO-presentatrice 
Anita Witzier, tevens voorzitter van de raad van be-
stuur van Monuta Helpt, Stichting Living Memories. 
Living Memories is opgericht na een radioserie over 
Chantal uit Limmen. Zij overleed op twaalfjarige leef-
tijd aan de gevolgen van botkanker. Witzier overhan-
digde de stichting namens Monuta Helpt een cheque 
van vijfduizend euro. Namens de stichting nam moe-
der van Chantal en secretaris van de stichting Clau-
dia van den Brink de cheque in ontvangst. 

Een spett erende kermisrun

Droomscenario Bakkum Bruist
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Een run door kroos, ijs, schuim en modder, over en 
door obstakels; dat is de jaarlijkse kermisrun. Deelne-
mers konden kiezen om de ronde van 2,9 km een tot 
drie keer te lopen. De eerste prijs voor de snelste man 
werd gewonnen door Jacco Koot. Natasja van der Vel-
de fi nis te a s sne ste an de rouwen  e mannen an 
BEV, Kees van de WC’s, waren het snelste team. Er 
waren twee prijzen voor ‘ludiekst gekleed’: Janine Adri-
chem en Marit Draafsel waren cowgirls (foto) en Frank 
Snel haai. Foto: Marleen Bos.

De allereerste triatlon die gehouden werd in het cen-
trum van Castricum was een mooi gebeuren; daar 
was iedereen het wel over eens. En ook dat het he-
lemaal niet verkeerd is als hier aan traditie van wordt 
gemaakt. Na vijfhonderd meter zwemmen, volgde de 
fi etsroute an  m op et bo tige par ours  it 
sportieve feestje is mogelijk gemaakt dankzij de inzet 
van veel vrijwilligers. Foto: Henk Hommes.

Straten en huizen versierd met lichtjes, lampionnen, 
slingers en vlaggen, bewoners die samen aten, muziek 
maakten en zelfs op hun eigen ‘strand’ laggen. Bakkum 
bruiste tijdens de tweede editie. Bijna alle bewoners 
van Bakkum waren op deze avond buiten en genoten 
volop van de levendige straten met muziek, bandjes 
en gezelligheid. De volgende editie van Bakkum Bruist 
vindt plaats op zaterdag 8 september.





Boeddhisti sche monnik deelt 
kennis in Castricum 

Vikingspektakel in Huis van Hilde

Landschapsfoto’s Peter van den 
Berg bij Galerie Sopit

Ophef rond appartementen

Begin oktober werd de gemeente bezocht door Sey 
Rinpoche, een hoge Tibetaanse lama, om belangstel-
lenden kennis te laten maken met zijn bijzondere spiri-
tuele cultuur. Burgemeester Mans, predikant van Arkel 
en pastoor Kaleab onderstreepten het bijzondere van 
dit bezoek met een kennismakingslunch met Sey Rin-
poche. 

Vanwege de tweede verjaardag was er een Vikingen-
spektakel in en voor Huis van Hilde, het archeologie-
centrum. Op de historische markt stalden Vikingen hun 
waar uit en demonstreerden ze ambachten zoals sme-
den, tin gieten en spinnen. Bezoekers waanden zich in 
de vroege middeleeuwen en leerden vuur maken, arm-
bandjes weven of vechten als een Viking. Er waren 
voorstellingen en er klonk muziek. 

Kennemer Wonen is gevraagd door de Parnassia 
Groep sociale huurwoningen te bouwen op het terrein 
van Duin & Bosch. Maar eerst moest de gemeenter-
aad goedkeuren dat het bestemmingsplan wordt her-
zien van maatschappelijk naar wonen. Omwonenden 
maken bezwaar tegen het plan. De raad keurde de 
aanpassing toch goed.JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ju

li

2017

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
au

gu
st

us

2017

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
se

pt
em

be
r

2017

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
JA

AR
 o

ve
rz

ic
ht

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
ok

to
be

r

2017

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
no

ve
m

be
r

2017

JA
AR

 o
ve

rz
ic

ht
de

ce
m

be
r

2017

Bij Galerie Sopit was twee weekenden lang een se-
lectie van de mooiste foto’s van Peter van den Berg te 
zien. De liefde van Peter van den Berg voor noorde-
lijke landschappen kwam tot uitdrukking in de bijzon-
dere foto’s uit Noorwegen en IJsland. Zoals het onge-
lofelijk gekleurde Landmannalaugar en het mystieke 
gletschermeer Jokullsarlon. Voor wie thuis een indruk 
wil krijgen is de website www.petervandenberg-foto-
grafi e n  een e te aanrader  





Griezeltocht door het bos

Aansluiti ng bij ‘Safe Streets’
Castricum is de eerste Safe Streets-gemeente in de 
regio. Safe Streets is een campagne van UN Women 
Nederland. In een Safe Streets-gemeente worden pro-
blemen rond veiligheid van vrouwen en meisjes in de 
openbare ruimte onderzocht en aangepakt. De eerste 
stap is het onderzoeken van veiligheidsgevoelens on-
der vrouwen in onze gemeente. Foto: Roos Tromme-
len.

Jubileumfeest Oud-Castricum
Het vijftigjarig bestaan van de Werkgroep Oud-Cas-
tricum werd gevierd met een groot slotfeest in en rond 

eester age  p aterdag was et moge i  een fi ets fo
tospeurtocht te rijden langs de uitvergrote winnende fo-
to’s die stonden opgesteld in de wijken die aan het buur-
tenpro e t adden meegedaan   unfi e d draaide i n 
muziek en The Frogs traden op. De cabaretvoorstelling 
‘Tussen de schuifdeuren’ was misschien wel het hoogte-
punt van het festijn. 

Museum voor Henny Huisman
NPO 5 had het item live in de uitzending, RTL Boule-
vard was van de partij, WNL op Zondag, TV Drenthe,  
Pauw en Radio 5; Bakummer Henny Huisman stond 
weer even volop in the picture. Zijn museum werd ge-
opend in Hoogeveen. Zijn vriend Hans Jutstra kwam op 
het idee om een deel van zijn interieurzaak om te bou-
wen tot museum. De naam is In the Picture, het adres is 
Buitenvaart 2105 in Hoogeveen.
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Stichting Samen Spelen uit Akersloot organiseer-
de weer een griezeltocht op Camping Geversduin in 
Castricum. Naast het griezelen viel er ook veel te la-
chen. Gezien het spannende karakter was de tocht 
alleen toegankelijk voor volwassenen en kinderen 
vanaf twaalf jaar. Er werd in groepsverband gelopen 
en de tocht door het donkere bos duurde een uur. De 
opbrengst ging zoals elk jaar naar het goede doel.  





Topcabareti er in oningsdu n

Zanderij-Noord op de agenda

Een dik pak sneeuw

Inzet middelbare school Ghana

Hij wordt gezien als een van de grappigste cabaretiers 
van Nederland, Ronald Snijders, en hij stond gewoon op 
het podium van Theater Koningsduyn. In zijn nieuwe ca-
baretprogramma Welke Show werd het publiek steeds 
op het verkeerde been gezet. ,Het leven is een gekken-
huis, maar je moet wel zelf de slingers in het aquarium 
ophangen”, zo luidt het levensmotto van absurdist Ro-
nald Snijders. In zijn nieuwe cabaretvoorstelling slaagt 
deze komiek erin vrijwel geen enkele zin logisch op de 
vorige te laten aansluiten. Foto: Jaap Reedijk. 

Eigenlijk was iedereen het wel met elkaar eens; het 
gebied Zanderij-Noord moet open blijven. Dat werd 
duidelijk tijdens de bespreking van de hoofdlijnen van 
de kadernota Zanderij-Noord donderdagavond in het 
gemeentehuis. De kadernota is een visie van het col-
lege op de gewenste gebiedsontwikkeling. De transfor-
matie van landbouwgrond dat gebruikt wordt voor bol-
lenteelt naar natuur staat hierbij centraal. 

Op 10 en 11 december werd Nederland getrakteerd 
op een dik pak sneeuw en Castricum genoot. Ge-
woon in de tuin of op straat, in het bos en de duinen. 
Ondertussen was het feest voor mensen die met de 
auto, trein, bus of fi ets op weg moesten, wat minder 
geslaagd; eigenlijk iedereen liep vertraing op. Foto: 
Henk de Reus. 
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Businessschool Bonhoeffer College en InHolland 
Business Studies werken samen met Rabobank 
Noord-Kennemerland voor het bouwen van een mid-
delbare school in Ghana. De stichting Mariette Child-
care is opgericht door de Castricumse Mariette Krou-
wel. Deze stichting heeft een kindertehuis en een ba-
sisschool gerealiseerd in Ghana. De volgende stap 
is het bouwen van een middelbare school. Op de fo-
to lLinks Mariette Krouwel, directeur Hanukkah Chil-
dren’s Home, rechts Selma van Dijk, ambassadeur 
Mariette’s Child Care en presentatrice Hart van Ned-
erland SBS 6. Foto: Henk Hommes.
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Tijd Onderwerp
19.30  21.00 Presentati e stand van zaken Beverwijkerstraatweg

22 januari: De raad zit voor u klaar 
tijdens het Raadsspreekuur 

Agenda raadsinformatieavond 
11 januari 2018

Vertegenwoordigers van de verschillende gemeenteraadsfracti es gaan graag in 
gesprek met inwoners die een verzoek willen doen, tegen een probleem aan-
lopen, een idee willen voorleggen of een voorstel willen presenteren. Dit kan 
ti jdens het Raadsspreekuur dat elke twee weken plaatsvindt op maandagavond 
tussen 19.15 uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij alle fracti es langs, maar 
kunt in één keer met vertegenwoordigers van alle fracti es spreken. U krijgt 
hiervoor 20 minuten de gelegenheid. 

Het eerstvolgende Raadsspreekuur is op maandag 22 januari 2018.

Download de app Afvalwijzer of kijk op de website mijnafvalwijzer.nl voor 
de afvalkalender 2018. Alle informati e over afval in Castricum nu op één 
plek terug te vinden. Heeft  u vragen of weet u niet hoe u de app moet 
downloaden of de kalender kunt raadplegen, bel dan met het lantcon-
tactcentrum via telnr. 14 0251

Afvalkalender 2018 

Burgemeester en wethouders  
van Castricum wensen u een 

voorspoedig  2018!

Ook de beste wensen namens 
onze Sociale Teams
Wij hopen dat u ook in het nieuwe jaar denkt om mensen die wat extra aan-
dacht kunnen gebruiken, omdat ze kwetsbaar zijn, beperkt, of een moeilijke 
ti jd achter de rug hebben. Maar ook om de mensen die juist voor anderen de 
dag een beetje mooier maken. Dat kunnen uw buren zijn, familie of een verre 
vriend. Vraag ze bijvoorbeeld eens op de ko   e, geef ze een presentje, stuur 
een kaartje of bloemetje. Het gaat om een gebaar, niet om de hoeveelheid en 
zeker niet om geld.

Wist u dat:
Iedereen kan grati s bij het Sociaal Team in uw woonkern terecht met vragen 
over gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig blijven wonen, werk, dagbesteding, 
geld, opvoeden en gezinsrelati es. Het kan over uzelf gaan of over een buur, 
vriend of familielid. 

We zijn u het hele jaar door graag van dienst  

Medewerkers Sociale Teams Castricum
Zo kunt u ons bereiken: 
-  Bel 14 0251. U kunt ons bereiken op werkdagen van 9.00 tot 12.00 uur. 
 Belt u later, dan kunt u vragen om teruggebeld te worden. 
-  Stel uw vraag via e-mail:
 sociaalteamcastricum1901@debuch.nl (als uw postcode begint met 1901)
 sociaalteamcastricum1902@debuch.nl (als uw postcode begint met 1902)
 sociaalteamakerslootlimmendewoude@debuch.nl (als u woont in een van de  
 andere postcodegebieden)

welkom

Wij zitten voor u klaar.

Maak 
afspraak

een 

Maak 
afspraak

een 
Komt u langs op het gemeentehuis? 
Voor steeds meer producten kunt u 
een afspraak maken. Dan zitten wij 
voor u klaar en bent u meteen aan 
de beurt. 

Maak een afspraak via 
www.castricum.nl/afspraakmaken.  
Of bel 14 0251.

Inloopavond nieuwe zwemvoorziening Noord-End
Vanaf dinsdag 2 januari werken we voor de meeste producten en diensten op 
afspraak. omt u langs op het gemeentehuis? Maak dan een afspraak via www.
castricum.nl of bel 14 0251. Dan zitt en wij voor u klaar en bent u meteen aan 
de beurt.

Wethouder Wim Swart: ‘Wij helpen u graag verder. Goed, maar ook snel. Daar-
om hebben we de afgelopen maanden achter de schermen gewerkt aan het 
verbeteren van onze dienstverlening en het verminderen van de wach   jden. 
Vanaf nu kunt u via onze website of telefonisch een afspraak maken voor de 
meeste producten. Dan weten wij dat u komt, waar u voor komt en hoeft  u niet 
te wachten. Nog niet alle producten gaan op afspraak. We hebben nu vooral 
eerst gekeken naar de producten die het meest worden aangevraagd.’ 

Maak voordat u komt een afspraak
Het werkt heel eenvoudig: 
1. Ga naar www.castricum.nl/afspraakmaken of zoek op de website naar het 

product waar u een afspraak voor wilt maken en kies voor ‘maak een af-
spraak’. Belt u liever voor een afspraak? Bel dan 14 0251.

2. ies een acti viteit. Dit is het product of de dienst waar u een afspraak voor 
wilt maken. Bij aantal kunt u aangeven hoeveel u van deze producten wilt. 
Handig als u bijvoorbeeld voor het hele gezin identi teitskaarten aanvraagt.

3. ies een datum en ti jdsti p. Op donderdag kunt u ook ‘s avonds een afspraak 
maken. 

4. Vul uw contactgegevens in. 
5. Bevesti g uw afspraak. In uw mailbox ontvangt u een afspraakbevesti ging. 
6. Zet de afspraak meteen in uw agenda. Dan vergeet u het niet. Een aantal da-

gen van tevoren ontvangt u van ons ook nog een herinnering via de mail. ijk 

ook nog even wat u mee moet nemen. unt u toch niet? Wijzig of annuleer 
uw afspraak dan. Dat kan via een link in de afspraakbevesti ging.

Afspraak maken op de dag zelf
Is er nog ruimte vrij? Dan kunt u ook op de dag zelf nog een afspraak maken via 
de website of telefonisch. Bel ons als het spoed heeft  en echt niet langer kan 
wachten. Dan kijken we naar de mogelijkheden.
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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 omgevingsvergunning@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 gemeen-
tehuis 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
181217 Zeeweg 31 te Castricum
 Het uitbreiden van de viswinkel
191217 Dusseldorperweg 139 te Limmen
 Het verbouwen van twee wooneenheden
211217 Middenweg 24 te Limmen
 Het plaatsen van een dakkapel
 Duinweg 13 te Castricum
 Het ti jdelijk verharden van het terrein
221217 Hoogegeest tussen 28 en 30 te Akersloot
 het bouwen van een woning en het aanleggen van een in- uitrit

Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevings-
aanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:
Datum Adres
271217 Buurtweg 20 te Akersloot
 Het plaatsen van een fi etsenstalling en afvalcontainers
 Heereweg 10 te Castricum
 Het verbouwen van de woning 
 Heemstederweg 5 te Castricum 
 Het graven en dempen van een sloot en plaatsen damwand
 Westerplein 6 te Castricum

 Het plaatsen van een banierdoek in frame t.b.v. aankondigingen 
 Geversweg 2a in Castricum
 Het realiseren van een tuindersspoor

Ontwerpbesluiten (uitgebreide voorbereidingsprocedure)
Burgemeester en wethouders maken bekend, dat met ingang van 4 januari 
2018 de volgende ontwerpbesluiten gedurende 6 weken ter inzage liggen.
 Adres
 Zanddijk 2 te Castricum
 Het aanpassen van de vloer van de stal t.b.v. een milieutechnische   
 wijziging

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een belanghebbende mondeling of schrif-
telijk zijn zienswijze indienen bij de gemeente. Voor het indienen van een 
mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de afdeling Dienstver-
lening, tel. 14 0251.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen niet te verlenen:
Datum Adres
211217 Limmerweg 4 te Castricum
 Het aanleggen van een alarminstallati e 
271217 Prins Bernhardlaan 3 te Akersloot
 Het splitsen van de woning (legalisati e)

Beroep
Het besluit en de daarop betrekking hebbende stukken liggen van DATUM 
t/m DATUM ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Een digitale versie 
kunt u per e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.
Een belanghebbende kan binnen 6 weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd, een beroepschrift  indienen bij de Rechtbank Noord-Holland, 
Secti e Bestuursrecht (Postbus 1621, 2003 BR Haarlem). Voor de behandeling 
van een beroepschrift  is gri   erecht verschuldigd.

Inloopavond nieuwe zwemvoorziening Noord-End
Op woensdag 10 januari 2018 van 19.30 tot 21.00 uur is er een inloopavond in 
het gemeentehuis over een nieuwe zwemvoorziening in het gebied Noord-End 
in Castricum.

Op 9 november jl. heeft  de gemeenteraad van Castricum een besluit genomen 
om drie varianten en drie locati es in het gebied Noord-End verder in een verdie-
pingsslag nader door het college te laten uitwerken. Deze verdiepingsslag resul-
teert in een raadsvoorstel waarin de gemeenteraad wordt gevraagd een keuze te 
maken voor een variant en locati e, met inbegrip van een voorstel voor dekking 
waarin staat hoe de gemeente de nieuwbouw kan betalen.

De gemeente wil graag de eerste tussenresultaten van de ruimtelijke uitwer-
kingen met omwonenden en overige belangstellenden delen, en horen wat zij 
daarvan vinden. Vertegenwoordigers van de gemeente en het onderzoeksbureau 
zullen bij a  eeldingen staan van de eerste tussenresultaten van de ruimtelijke 
uitwerkingen. Zij lichten deze toe en kunnen vragen beantwoorden.

rie o ati es en drie arianten
De gemeenteraad heeft  op 9 november 2017 besloten tot een nadere verdie-
pingsslag van:
- Drie locati es in het gebied Noord-End

    Veld 5 van C Castricum (locati e B2 in het haalbaarheidsrapport);
    Veld 2 van C Castricum (locati e C in het haalbaarheidsrapport);
    De huidige locati e van sportcentrum De Bloemen, al dan niet in 
      combinati e met enkele tennisvelden van Berg en Bal (nieuwe locati e E/M). 
- Drie varianten voor de nieuwe sportvoorziening:
    Variant 2, wedstrijdbad  instructi ebad;
    Variant 7, wedstrijdbad  instructi ebad  sporthal  g mzalen;
    Variant 8, wedstrijdbad  instructi ebad  recreati ebad   owrider  sporthal  

 g mzalen (nieuwe variant ten opzichte van de varianten uit het haalbaarheids-
rapport).

Verdere procedure
De informati e die omwonenden en belangstellenden meegeven ti jdens de in-
loopavond wordt, indien inpasbaar en realisti sch, meegenomen in de verdere 
uitwerkingen van de verdiepingsslag. De resultaten hiervan worden in een rap-
portage aan het college en de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd.

Het college verwacht in januari en februari aan de raad te kunnen rapporteren. 
Op 25 januari wordt hiervoor een raadsinformati eavond gehouden. Bespreking 
van de rapportage volgt dan in de raadscarrousel in februari, waarna de raad 
naar verwachti ng uiterlijk 8 maart 2018 een besluit neemt over het voorstel.

Bestrating en riolering Bogerdlaan Limmen
De Bogerdlaan in Limmen krijgt een nieuwe wegverharding en weginrich-
ti ng. Tegelijkerti jd wordt een extra rioolbuis aangelegd om het regenwater 
gescheiden af te voeren naar de sloot. Samen met de buurtbewoners is het 
ontwerp tot stand gekomen. 

De werkzaamheden starten in de week van 8 januari en duren tot en met 
juni 2018. Vooruitlopend op de bestrati ngswerkzaamheden worden de wa-
terleiding en gasleiding vernieuwd.  Het werk wordt in fases uitgevoerd zodat 

de hinder beperkt blijft . Voor het deel waar gewerkt wordt, geldt dat de 
straat niet bereikbaar is voor verkeer of parkeren. Voetgangers hebben wel 
doorgang. 

Meer informati e is te vinden op de website van de gemeente Castricum on-
der ‘Werk aan de weg’. Heeft  u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen 
met de projectleider Marco van Beek, ti jdens kantooruren bereikbaar op 
088-9097541 of marcovanbeek@debuch.nl.
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Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen:
Datum Adres
271217 Jan Hobergstraat 41 te Castricum
 Het vergroten van de woning 
 Louise de Colignystraat 7 te Castricum
 Het realiseren van een dakopbouw 
 Burg. Zaalbergstraat 1 te Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw 
 Torenstraat 63 te Castricum
 Het aanleggen van een in- of uitrit 
 Geelvinckstraat 2 te Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw op de bestaande aanbouw 

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen niet te verlenen:
Datum Adres
211217 Limmerweg 4 te Castricum
 Het aanleggen van een alarminstallati e 
271217 Prins Bernhardlaan 3 te Akersloot
 Het splitsen van de woning (legalisati e)
 De Crimpen 5 te Akersloot
 Het verbouwen van pand tot woning

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
191217 Strandplateau Castricum aan Zee
 Evenementenvergunning Egmond Wandel Marathon tegen reuma   
 op zaterdag 27 januari 2018 en 28 januari 2018
201217 Raadhuisplein te Akersloot
 Standplaatsvergunning snackwagen van 20 december 2017 tot en   
 met 20 december 2018 van 12.00 uur tot 20.00 uur 
 bij Pizza Service Castricum aan de C.F. Smeetslaan tussen 
 huisnummer 10 en 230 in Castricum
 Plaatsen van een schaft keet en chemisch toilet
 van 8 januari 2018 tot en met 30 maart 2018

Bezwaar
Deze besluiten kunt u na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. 
Binnen zes weken na datum van verzending van het besluit, kunnen belang-
hebbenden 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. 

Ontwerp bestemmingsplan Sifriedstraat 34, Castricum
Burgemeester en wethouders van Castricum hebben ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Sifriedstraat 34, Castricum’. Voordat het bestem-
mingsplan ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad, wordt een ieder in 
de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van de bestaande woning en de 
bouw van één nieuwe woning op het perceel Sifriedstraat 34 te Castricum.  

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 4 januari tot en met 14 februari 2018 
ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raad-
plegen op  www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identi fi cati enummer: 
NL.IMRO.0383.BPC17Sifriedstra34-ON01.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Sifriedstraat 34 
in Castricum’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op afspraak) 
en voor meer informati e: mevr. M. de Waard, afdeling Ontwikkeling, tel. 14 
0251.

Ontwerp bestemmingsplan Hogeweg 4/ Rijksweg 37 Limmen
Burgemeester en wethouders van Castricum hebben ingestemd met het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Hogeweg 4/ Rijksweg 37. Voordat het bestem-
mingsplan ter vaststelling wordt aangeboden aan de raad, wordt een ieder in 
de gelegenheid gesteld kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan voorziet in de sanering van de bestaande bedrijfsge-
bouwen en de bouw van twee woningen op het perceel Hogeweg 4/ Rijks-
weg 37 te Limmen. 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van 4 januari 2018 tot en met 14 februari 
2018 ter inzage in het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te 
raadplegen op  www.ruimtelijkeplannen.nl onder plan-identi fi cati enummer: 
NL.IMRO.0383.BPL17Rijksweg37eo-ON01

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castricum), 
onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Hogeweg 4/ 
Rijksweg 37 Limmen’. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze (op 
afspraak) en voor meer informati e: mevr. M. de Waard, afdeling Ontwikke-
ling, tel. 14 0251.

Castricum, 3 januari 2018

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 

gemeentehuis. Steeds meer zaken 
(denk aan verhuizing doorgeven, 
uitt reksel aanvragen) kunt u thuis 
regelen via www.castricum.nl. Langs-
komen? 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 werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@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 bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen 
op afspraak

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

Bestuur, griffi  e en kantoor
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum. 
Bezoek op afspraak.
Contact college
Afspraken met burgemeester of 
wethouder(s): bestuurssecretariaat,
tel. 14 0251, bestuurssecretariaat@
castricum.nl

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Boa’s
Boa’s (buitengewone opsporings-
ambtenaren) controleren en hand-
haven op het naleven van de regels 
voor bijvoorbeeld parkeren, honden-
poep en afval. 
boa@debuch.nl

Colofon
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