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’Ingezonden brief onacceptabel, 
afschuwelijk en misplaatst’

Castricum - Een ingezon-
den brief die vorige week 
werd gepubliceerd in De 
Castricummer heeft nog-
al wat stof doen opwaai-
en. Frits Zonneveld uit 
Limmen en tweede op de 
kandidatenlijst van Forza 
Castricum, schreef over 
zijn ervaringen bij de ge-
meenteraad toen het on-
derwerp Nederlandse vlag 
in de raadszaal werd be-
handeld. Fractie Castri-
cum en het CDA willen de 
nationale vlag laten op-
hangen in de raadszaal. 

Volgens Zonneveld werd het 
onderwerp zonder enig res-
pect behandeld en werd 
er vooral lacherig over ge-
daan. Dit bleek een onjuis-
te voorstelling van zaken. 
Zo schreef Zonneveld: ,,De 
rest van de raad, met uitzon-

dering van D66, viel over el-
kaar heen om in alle moge-
lijke bewoordingen de vlag 
te vernederen tot een racis-
tisch vod, waarop alleen een 
hakenkruis ontbrak. Men had 
nog liever een Turkse, Ma-
rokkaanse et cetera om de 
instroom een veilig gevoel 
te geven en zelfs de regen-
boogvlag als vorm van onze 
tolerantie.” 
Wethouder Marcel Steeman 
van D66 reageerde fel: ,,Aan 
alle kanten bij elkaar ver-
zonnen, er werd geen ha-
kenkruis genoemd, geen op-
roep voor een Turkse of Ma-
rokkaanse vlag en geen drie 
coupletten Wilhelmus gezon-
gen door de burgemeester.” 
Navraag bij Frits Zonneveld 
heeft nog geen antwoord op-
geleverd. 
Ron de Haan van De VrijeLijst 
noemt de ingezonden brief 

onacceptabel, afschuwelijk 
en misplaatst. Hij zou graag 
zien dat als er vlag in de 
raadszaal verschijnt er een 
plaquette bij wordt geplaatst 
met daarop de tekst van de 
Artikel 1 van de grondwet: 
‘Allen die zich in Nederland 
bevinden, worden in gelij-
ke gevallen gelijk behandeld. 
Discriminatie wegens gods-
dienst, levensovertuiging, 
politieke gezindheid, ras, ge-
slacht of op welke grond dan 
ook, is niet toegestaan.’ 
Het geluidsfragment van de 
vergadering die Frits Zonne-
veld beschrijft is na te luis-
teren op https://castricum.
raadsinformatie.nl/vergade-
ring/323826/Raadsplein%20
21-12-2017.

Rupsenplaag in Bakkum?
Bakkum - Ook al gezien, de 
enorme groene gevaartes in 
de tuin aan de van Oldenbar-
neveldweg 32? Deze lichtob-
jecten van kunstenaarscol-
lectief CAKtwo brengen ze-
ker een vrolijke noot in de 
donkere januaridagen.

Of deze rupsen ooit leren vlie-

gen blijft de vraag, maar Ma-
rina Pronk en Sabrina Tacci, 
die sinds enkele weken ate-
lier houden in dit pand, zet-
ten de deur elke vrijdag van 
13.00 tot 18.00 uur open voor 
alles en iedereen die naar 
binnen of buiten wil vliegen 
óf gewoon even rustig wil 
rondkijken.

Lichaam van vermiste 
Michael Haver gevonden
Castricum – Donderdag-
middag is het lichaam van 
Michael Haver gevonden in 
het water naast de spoor-
lijn, vlakbij de Heemsteder-
weg.Michael werd sinds 20 
november vermist, nadat hij 
was weggelopen uit de GGZ-
instelling Dijk en Duin. De 
politie verklaarde dat er geen 

misdrijf in het spel is, maar 
dat men uitgaat van een on-
geval, waarschijnlijk op de 
dag dat hij verdween. Brand-
weerduikers uit Heerhugo-
waard en het brandweer-
korps uit Castricum hebben 
het lichaam geborgen in op-
dracht van de politie. Foto: 
Hans Peter Olivier.
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Rebalancing voor 
herstel van het lichaam
Castricum - Monica de 
Vries geeft sinds kort reba-
lancingsessies in het Ou-
de Administratiegebouw 
van Duin en Bosch. Zij ver-
telt: ,,We leven in een stress-
volle en snelle wereld. Druk 
werk, social media, uitda-
gende hobby’s. Veel mensen  
krijgen een burn-out, worden 
depressief of raken overver-
moeid.  Het lijf gaat proteste-
ren. Om meer rust te vinden 
is het belangrijk het contact 
met je lichaam te herstellen.  
Wat voel je? Wat heb je no-
dig? Rebalancing helpt je 
dieper contact met je lichaam 
krijgen. De helpende handen 
van de rebalancer ondersteu-
nen je bij het ontdekken van 
de wijsheid van je lichaam.”

Verdere informatie is te vin-
den op www.rebalancingnu.
nl  of stuur een e-mail naar 
monicadevries@zonnet.nl

Twee cabaretiers uit Castricum als extra  
Oeloek met Droeftoeters in 

Theater Koningsduyn

Castricum - Theater Ko-
ningsduyn presenteert op 
vrijdag 19 januari de voor-
première van de hilarische 
voorstelling Droeftoeters, 
door theatergroep Oeloek. In 
het voorprogramma van de-
ze voorstelling treden tus-

sen 19.45 en 20.15 uur twee 
jonge Castricumse cabaret-
talenten op: Jeroen van Ar-
kel (16) en Maurits Hazele-
ger (17).
De Amsterdamse theater-
groep Oeloek bestaat uit Ke-
vin Jolly, David Meijer, Jantijn 

Prins en Carlijn van Rij. Zij 
leerden elkaar kennen op De 
Theaterkade in Amsterdam, 
een opleiding tot uitvoerend 
zelfstandig theatermaker en 
bleken hetzelfde gevoel voor 
theater en humor te hebben. 
Met hun afstudeervoorstel-
ling Psychose van de Lem-
ming, vielen ze meteen in de 
prijzen en wonnen de Nest-
valtournee.
In het voorprogramma geeft 
Maurits een voorproefje van 
de nieuwe voorstelling die hij 
aan het maken is met de titel 
‘Het kan altijd erger’. Jeroen 
staat al van jongs af aan op  
het podium, deed mee aan 
veel talentjachten.
Kaarten zijn online verkrijg-
baar via de website www.
geesterhage.nl/theater-ko-
ningsduyn. Het voorprogram-
ma start om 19.45 uur, de 
hoofdvoorstelling om 20.15 
uur. Foto: Scala Photography.

Muzikale veilingavond 
met The Cast en Emergo 
Castricum - Op 20 janua-
ri wordt de aula van het Clu-
sius College omgetoverd tot 
een theater annex veiling-
huis. Leden van The Cast 
hebben prachtige kavels in-
gebracht die geveild worden 
en er zijn optredens van The 

Cast en The Think BIG-Band 
van Emergo. De opbrengst is 
bestemd voor de volgende 
musicalproductie: Drie Mus-
ketiers!  
Kaarten bestellen via info@
thecast.nl of kopen aan de 
zaal. Aanvang 20.00 uur.

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 20.00 uur 

dinsdag  & woensdag 20.45 uur 
All the money in the world

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 18.45 uur

zondag 19.30 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 18.45 uur

The Greatest Showman
zaterdag 16.00 uur

Breathe
vrijdag 15.30 uur  zondag 16.00 uur

Star Wars - The last Jedi - 3D
zaterdag 21.15 uur

Star Wars - The last Jedi - 2D
vrijdag 21.15 uur  zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur
dinsdag & woensdag 20.00 uur

Huisvrouwen Bestaan Niet
vrijdag 16.00 uur

Dr. Knock
vrijdag 18.45 uur

Murder on the Orient  Express
zaterdag & zondag 13.30 uur 

woensdag 15.00 uur
Ferdinand (NL) 2D

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur  woensdag 15.00 uur

Paddington 2 
zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur

 Coco  

Programma 11 januari t/m 17 januari

All the Money in the World
Oliemagnaat J.P. Getty is de 
rijkste man ter wereld. Wan-
neer in de zomer van 1973 
zijn kleinzoon in Rome wordt 
ontvoerd door de Italiaan-
se maffia, eist men zeventien 
miljoen dollar aan losgeld. 
De miljardair weigert echter 
ook maar één cent te beta-
len, waarna de familie het af-
gesneden oor van de jongen 
ontvangt. Wanhopig om haar 
zoon te redden alvorens hij 

verder in stukjes wordt ge-
sneden, besluit zijn moeder 
Gail om zelf te onderhande-
len met de ontvoerders. Zelfs 
met de hulp van een ex-
CIA-agent zal Gail vinding-
rijk moeten zijn om zonder 
geld haar zoon te bevrijden. 
Meester-cineast Ridley Scott 
tekent voor een episch kat-
en-muisspel tussen de Getty-
familie, de maffia en de sen-
satiebeluste paparazzi. 

In de komedie ‘Huisvrouwen 
Bestaan Niet’ worden twee 
zussen en hun moeder ge-
dwongen om hun verschillen 
aan de kant te schuiven en 
na te denken over het leven 
en huishouden dat ze voeren. 
Gijsje is een jonge, ambitieu-
ze controlfreak die niks liever 
wil dan zwanger worden én 

Huisvrouwen 
bestaan niet

carrière maken op het recla-
mebureau waar ze werkt. 

Haar oudere zus Marjolein is 
getrouwd, heeft drie kinde-
ren en is net haar baan als 
journalist kwijt. Haar nieuwe 
ambitie: schoolpleinmoeder 
worden. Hun bohémienne 
moeder Loes heeft zich met 
te veel hypotheken op het 
prachtige familiehuis waar 
ze woont enorm in de nesten 
gewerkt. 

Natuurlijke grip op 
hart- en vaatziekten

Heemskerk - Op zaterdag 
20 januari van 14.00 tot 16.00 
uur wordt bij BodySwitch 
Heemskerk een lezing gege-
ven over hart- en vaatziek-
ten. Hart- en vaatziekten zijn 
doodsoorzaak nummer één 
in Nederland. Het medicatie-
gebruik voor hart- en vaat-
ziekten blijft stijgen. Terwijl 
het aantal mensen met hart- 
en vaatziekten ook blijft stij-
gen. Hoe kan dat? 
Frank Jonkers, oprich-
ter van BodySwitch, praktij-
ken voor integrale genees-
kunde, kampte zelf ook ooit 
met hart- en vaatziekten. Hij 
vertelt over de oorzaken van 
hart- en vaatziekten en wat 
men zelf kunt doen om de si-
tuatie te verbeteren. ,,Voor-
komen blijft beter dan gene-
zen. Maar ook wie al klach-
ten heeft kan veel doen om 
het lichaam zo goed mogelijk 
te laten herstellen op een ge-
zonde en natuurlijke manier. 
Er is vaak meer mogelijk dan 
wellicht wordt verteld!”
Klachten zoals hoge bloed-

druk en verhoogd cholesterol 
zijn vaak de eerste meetbare 
kenmerken. ,,Atherosclero-
se oftewel aderverkalking en 
dichtgeslibde aderen, hart-
ritmestoornissen, hartinfarc-
ten en herseninfarcten zijn 
het gevolg van een verzwakt 
hart- en bloedvatensysteem. 
Vaak denken mensen dat de 
hoge bloeddruk of het cho-
lesterol het probleem is. Maar 
dit zijn slechts signalen van 
het lichaam dat er iets mis is. 
De oorzaak van deze signa-
len is een chronische ontste-
kingstoestand in het lichaam 
als gevolg van de westerse 
leefomstandigheden. Samen 
pakken we de oorzaak van 
de klachten aan, waardoor 
de slagingskans maximaal is. 
Een logisch gevolg is dat me-
dicatie veelal kan worden af-
gebouwd of gestopt.” De le-
zing is op Rijksstraatweg 55 
in Heemskerk. De toegang is 
gratis. Vanwege een beperkt 
aantal plaatsen aanmelden 
via heemskerk@bodyswitch.
nl of bel 0251-234000.
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Castricum - Veel andersta-
ligen willen graag beter Ne-
derlands leren spreken en 
verstaan. Dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Taalcur-
sussen zijn er genoeg, maar 
veel deelnemers kennen 
vaak te weinig Nederlanders 
waarmee ze de taal kunnen 
oefenen. Daarom biedt Sa-
menSpraak anderstaligen de 
mogelijkheid om op een in-
formele manier Nederlands 
spreken te oefenen. Gewoon 
thuis, tijdens een wandeling 
of een bezoekje aan de bieb. 
Mensen die één tot twee uur-
tjes in de week met een an-
derstalige willen praten over 
alledaagse onderwerpen, of 
hen willen helpen bij het be-
halen van het inburgerings-
examen,  zijn welkom. Een 
belangrijke meerwaarde van 

dit project is dat men elkaars 
cultuur beter leert kennen. 
Ook voorleesvrijwilligers 
kunnen zich melden. Zij  
gaan wekelijks langs bij een 
gezin met een kind dat moei-
te heeft met de Nederlandse 
taal. Door interactief voor te 
lezen wordt de taalontwikke-
ling geprikkeld en de woor-
denschat vergroot. 
Tijdstip, locatie en frequentie 
van de ondersteuning wor-
den door de vrijwilliger en de 
deelnemer onderling gere-
geld. Welzijn Castricum biedt 
deskundigheidsbevordering 
en begeleiding. Wie belang-
stelling heeft vrijwilliger te 
worden kan contact opne-
men met Welzijn Castricum, 
tel. 0251–656562 of mailen 
naar vcc@welzijncastricum.
nl. Foto: Nico Lute.

Weinig stormschade
Castricum – De brandweer 
werd woensdag om 12.15 
uur opgeroepen voor de eer-
ste stormschademelding en 
dat was aan de Plantenho-
ve waar een boom dreigde 
om te waaien tegen een wo-
ning aan (foto). Deze is met 
de kraan van de gemeente 
weggehaald, zodat het ge-
vaar geweken was. 
Daarna werd de brandweer 
ingezet voor stormscha-
de aan een dakkapel aan 
de Prins Hendrikstraat. Hier 
hebben de brandweerlieden 
een deel van het zink en lood 
verwijderd. Ook was er spra-
ke van stormschade aan een 

schoorsteen aan de Chopin-
straat. Door de storm was 
een heel deel van de schoor-
steen los komen te zitten en 
dreigde naar beneden te val-
len. Hierbij is de hoogwer-
ker van de gemeente inge-
zet om op een veilige manier 
een deel van de schoorsteen 
te verwijderen. De brand-
weer van Limmen werd om 
12.00 uur opgeroepen voor 
een melding van stormscha-
de aan de Westerweg in Hei-
loo. Op het Uitgeestermeer 
raakte een watersporter aan 
het einde van de middag in 
de problemen. Foto: Hans Pe-
ter Olivier.

Akersloot – Vorige week 
woensdag om 14.30 uur is 
de brandweer samen met 
meerdere andere hulpdien-
sten uitgerukt voor een au-
to te water langs de A9 ter 
hoogt van het AZ -stadion. 
Hierbij was een bestuurster 
onwel geworden en was met 
der auto op zijn kop in een 
sloot beland. De brandweer 
heeft haar uit de auto bevrijd 
en de bestuurster is meege-
nomen naar het ziekenhuis. 
Over haar toestand is verder 
niets bekend. Haar auto is uit 
het water getakeld en de po-
litie heeft nog verder onder-
zoek gedaan.

Ongeval

Lezing over het Holland 
van vóór de graven

Castricum - De Vroege Mid-
deleeuwen stonden vroeger 
bekend als een donkere tijd. 
Dankzij archeologisch on-
derzoek is nu bekend dat het 
Hollands duingebied druk 
bewoond werd. Bewoners 
van de Rijndelta dreven han-
del met alle delen van Noord-
west-Europa. De rijkdom-
men van het landschap wa-
ren aantrekkelijk voor de Vi-
kingen, die zich er tegen het 
eind van de Vroege Middel-
eeuwen vestigden. Henk van 
der Velde belicht in zijn lezing 
op 18 januari deze periode, 
die ook in de tentoonstelling 
‘Van Viking tot graaf van Hol-
land’ aan bod komt.
De lezing maakt deel uit van 
de serie ‘Hilde kan me nog 
meer vertellen’ van de Stich-
ting Oer-IJ en Huis van Hilde. 
Henk van der Velde is hoofd 
archeologie bij ADC Arche-

oProjecten. Hij promoveerde 
op de bewoningsgeschiede-
nis van Oost-Nederland en 
heeft bijzondere opgravingen 
uitgevoerd in het Nederlands 
kustgebied. Hij specialiseer-
de zich in de Romeinse tijd 
en de Vroege Middeleeuwen. 
Aanvang 20.00 uur. Inschrij-
ving: www.oerij.eu; meer in-
formatie: 023-5143247.

Castricum - De werkgroep 
Castricum-Ethiopië organi-
seert een klaverjas- en keez-
middag op zondag 21 januari 
in het Parochiecentrum naast 
de Pancratiuskerk. De start is 
om 14.00 uur. De opbrengst 
komt ten goede aan projec-
ten in Ethiopië. 

Opgave is noodzakelijk. Bij 
aanmelding vermelden om 
hoeveel personen het gaat en 
de keuze voor klaverjassen of 
keezen. Dit kan tot 17 janu-
ari via liahoogeland@zonnet.
nl of tel.: 0251-656100.

Spelletjes voor 
goede doel

Akersloot - In Café de 
Vriendschap is op zaterdag 
13 januari een klaverjasdrive 

Klaverjasdrive met prijzen en een verloting.
Aanvang 20.00 uur. 
Opgeven via tel.: 0251-
312866 of via mail: info@
vriendschapakersloot.nl.

Limmen- Alle vrouwen in de 
leeftijd van 50 tot en met 75 
jaar ontvangen eens per twee 
jaar een uitnodiging voor het 
bevolkingsonderzoek borst-
kanker. Vanaf 30 januari kun-
nen vrouwen uit Limmen 
weer meedoen. De gegevens 
van de vrouwen ontvangt Be-
volkingsonderzoek Midden-
West automatisch van de 
gemeente. Door het bevol-
kingsonderzoek overlijden er 
elk jaar ongeveer 850 vrou-
wen minder aan borstkanker.
Deelnemers ontvangen bin-
nen twee weken een uitslag-
brief. Het bevolkingsonder-
zoek is een momentopname 
en geeft geen volledige ze-
kerheid. Het is belangrijk om 
regelmatig deel te nemen, 
ook als bij het vorige onder-
zoek geen afwijkingen zijn 
gevonden. Deelname aan het 
onderzoek is vrijwillig en gra-
tis. Het onderzoekscentrum 
staat  op het parkeerterrein 
bij sporthal d`Enterij, Mid-
denweg 3b Limmen. 

Onderzoek 
borstkanker

Welzijn is op zoek 
naar taalcoaches en 

voorlezers

Cursus keramiek
Castricum - Wilma Bos-
land, docente keramiek bij 
Toonbeeld start een nieu-
we cursus. Vanaf 16 janua-
ri, op dinsdag van 19.30 tot 
22.00 uur komen in twaalf 
lessen alle basistechnieken 
kermaiek aan bod. Gevorder-
den hebben de mogelijkheid 

de techniek op de draaischijf 
te vervolmaken  of met hand-
vormen een eigen beeldtaal 
te ontwikkelen. Aanmelden 
kan via het inschrijfformulier 
op www.toonbeeld.tv. Voor 
meer informatie tel.: 0251-
659012 of mail naar info@
toonbeeld.tv.
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Ouderen in Beweging 
van start in beweegtuin
Castricum - Olga Com-
mandeur zet haar ervaring 
en energie in als vitaliteits-
coach bij het project ‘Oude-
ren in beweging’ dat in fe-
bruari start, de BN-er van het 
dagelijks beweegprogramma 
voor ouderen ‘Nederland in 
Beweging’. Binnenkort staan 
er twee beweegtuinen op 
het landgoed Duin en Bosch 
waarbij zorgvuldig is geke-
ken naar de inrichting van de 
beweegtuin passend bij de 
doelgroep die gaat bewegen, 
trainen of recreëren.

De beweegtuin aan de voor-
zijde van de ouderenkliniek 
wordt ingezet voor de cli-
enten van de andere afde-
lingen, voor de deelnemen-
de ouderen aan ‘Ouderen in 
beweging’ en passanten.De 
beweegtuin aan de achter-
zijde van de ouderenkliniek 
van Dijk en Duin is afgeslo-
ten en niet toegankelijk voor 
andere cliënten. Aan het pro-
ject kunnen maximaal vijftien 
ouderen deelnemen. De acti-
veringstrajecten starten in fe-
bruari en juli en duren ieder 
vijf maanden met wekelijks 
minimaal twee contactmo-
menten. Daarnaast is er aan-
dacht voor de zelfmanage-
ment door groepsbijeenkom-
sten onder leiding van ergo-
therapeut Martine Peek.

Het project is geschreven 

door fysiotherapeut van Dijk 
en Duin Hester van Urk: ,,Het 
is een innovatief project om-
dat er wordt geïnvesteerd in 
samenwerking op verschil-
lende niveaus tussen zorg-
professionals onderling, de 
gemeente Castricum en de 
lokale sport- en hobbyver-
enigingen. Hierdoor kunnen 
we kennis delen en krachten 
bundelen. Het steekt in op 
preventie zodat ouderen lan-
ger en plezieriger thuis kun-
nen blijven wonen. De ge-
meente Castricum die het 
project faciliteert en finan-
ciert voor een pilot van twee 
jaar is toonaangevend in de 
regio. Ze hebben aandacht 
voor een stijgende kwets-
bare doelgroep en bieden 
op-maat-ondersteuning om 
weer te gaan participeren in 
de samenleving.”

Olga Commandeur organi-
seert een train-de-trainers 
cursus in maart waar zorg-
professionals van zorginstel-
ling Dijk en Duin en vrijwil-
ligers met een affiniteit voor 
bewegen aan kunnen deel-
nemen. Er is een informa-
tiebijeenkomst op donder-
dag 18 januari in de raad-
zaal van het gemeentehuis 
om 11.00 uur. Wie de cur-
sus van Olga Commandeur 
wil volgen mailt naar oude-
ren.in.beweging@dijkenduin.
nl of belt naar 06-20882019.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Akersloot - 8-12-2017: 
Nathan Quinn Leijen, zoon 
van Richard H.L. Leijen en 
Maudy E. Dekker. Castricum - 
8-12-2017: Arthur Paul Smid, 
zoon van Hylke F.J. Smid en 
Eva L. van Zuthem. 10-12-
2017: Lilia Bere Al Ayobee, 
dochter van Mohammad Be-
re Al Ayobee en Nahel Hus-
sien Abdo. 11-12-2017: Teun 
Zonneveld, zoon van Johan-
nes F.N. Zonneveld en Joy-
ce A.M. Scheerman. 16-12-
2017: Ole Peter de Heer, zoon 
van Gert-Jan P.P. de Heer 
en Esther P.A. Mooij. 23-12-
2017: Eva Sanne Ribbens, 
dochter van Mark R. Ribbens 
en Nienke Papo. Limmen - 
12-11-2017: Zoëy Haebeltje 
Margo Koeman, dochter van 
Geert L. Koeman en Marieke 
Klijn. 8-12-2017: Joeri Mat-

theus Petrus Nijman, zoon 
van Mattheus P.C. Nijman en 
Nathalie M. Hollenberg.
 

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap

Akersloot - 27-12-2017: Mark 
A.J. Baltus en Daniëlle C.C. 
Zoon.
 
Overleden
Castricum - 21-12-2017: An-
na C.M. Venneker, gehuwd 
met Victor B. Gagliardi. 22-
12-2017. Klaas Schenk, ge-
huwd met Maria C. Penne-
kamp. 26-12-2017: Johanna 
W. Kaper, gehuwd met Cor-
nelis Zorge. Limmen - 18-12-
2017: Robertus T. Rustwijk. 
23-12-2017: Martinus R. Nie-
len, weduwnaar van Else L. 
Göckler.                            

Open avond Expressie
Castricum – Voor mensen 
die kennis willen maken met 
Toneelgroep Expressie wordt 
een open avond gehouden 
op dinsdag 23 januari. 

Expressie zoekt nieuwe le-

den. De toegang is gratis. 
Aanmelden via tamara@to-
neelgroepexpressie.nl. De 
open avond wordt gehouden 
in De Klimop, Rooseveltlaan 
1 te Castricum vanaf 20.00 
uur.

Sensitiviteit en burn-out
Castricum - Judith Bosman 
verzorgt op donderdag 18 ja-
nuari in de bibliotheek een 
interactieve presentatie over 
sensitiviteit. Ze vertelt aan de 
hand van haar persoonlijke 
verhaal wat gevoeligheid met 
burn-out te maken heeft en 
hoe men sensitief en krach-

tiger kan leren leven. Judith 
praat over de waarde van het 
ontwikkelen van bewustzijn, 
over energie en zelfinzicht en 
het in al haar facetten voelen, 
ervaren en uiten van gevoel. 
Aanvang 20.00 uur, aanmel-
den via de website of bij de 
klantenservice.

Expositie Hans Balk
Castricum - Hans Balk uit 
Castricum exposeert bijzon-
dere foto’s gemaakt in on-
der andere Zuid-Afrika, Cu-
ba, Nepal en Australië. ,,Ik 
ben gegrepen door de foto-
grafie. Het is elke keer weer 
een uitdaging om van alle-
daagse dingen geen cliché-
foto te maken, maar te pro-
beren een gevoel of gedach-
te op te roepen. In sommige 
gevallen wordt een bepaald 
object niet of nauwelijks be-
keken, maar kan op zo een 
manier gefotografeerd wor-
den dat het een gevoel be-
gint op te roepen en waarde 
krijgt. Het mooiste van foto-
graaf zijn is als je met je fo-
to een beleving kunt door-

geven aan je kijker. Een foto 
is goed als het verbeeldt wat 
je voelt. Je kunt er zo ontzet-
tend veel mee vertellen. In 
zowel mijn vrije werk als in 
mijn portretten probeer ik dit 
terug te laten komen.” Zater-
dag 13 januari om 16.00 uur 
is er een ‘meet and greet’ met 
exposanten in galerie Street-
scape, Dorpsstraat 7. Ieder-
een is welkom. Ambro Louwe 
exposeert tot en met janua-
ri schilderijen, bronzen beel-
den en ‘Wallscapes’ in gale-
rie Streetscape. Ineke Moole-
naar exposeert glassieraden. 
Naast deze kunstenaars zijn 
ook Ingrid Frissen (schilderij-
en) en Saskia Steenbakkers 
(fotografie) aanwezig. 
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D66 praat over privacy 
en gevolgen ‘Sleepwet’

Castricum - Ook het komen-
de jaar staan privacy en vrij-
heid van communicatie on-
der druk. Met de ‘Sleepwet’ 
die voor de deur staat kan dit 
serieuze gevolgen hebben. 
Tijdens deze D66 Talk op 17 
januari bij Wier&Ga gaan Re-
jo Zenger (foto) namens Bits 
of Freedom en Ingrid Weerts 
namens de Jonge Democra-
ten uitleggen wat de moge-
lijke gevolgen zullen zijn van 

de invoering van deze wet. 
Inloop vanaf 19.30 uur.

SP presenteert drie 
kandidaten verkiezingen

Castricum - De SP heeft op 
de eerste drie plaatsen op de 
lijst kandidaten uit drie ker-
nen van de gemeente: Mar-
jo Husslage uit Castricum als 
lijsttrekker, Cees Mooij uit 
Limmen en Peter Heeremans 
uit Akersloot.
Onder de bezielende lei-
ding van Marjo Husslage is 
de fractie de afgelopen jaren 
enorm gegroeid in het raads-

werk. Met de inmiddels op-
gedane ervaring met en ken-
nis van besturen op lokaal 
niveau gaat de nieuwe frac-
tie zich inzetten voor beken-
de SP thema’s zoals de zorg, 
sociale woningbouw, vermin-
dering van de kloof tussen 
arm en rijk in onze gemeente. 

En natuurlijk ook voor een 
veilige omgeving, voor duur-
zaamheid, natuur en milieu 
en voor een goede opvang 
en begeleiding van status-
houders. Weten hoe de SP 
dit  wil gaan doen? Kijk ver-
der op www.castricum.sp.nl 
voor het verkiezingspro-
gramma en de overige kan-
didaten. Ook kan men door 
het invullen van het contact-
formulier op de website een 
papieren versie van het pro-
gramma aanvragen.

Steeman twijfelt aan 
cijfers van Schiphol

Castricum - Er wordt dit jaar 
een besluit genomen over 
de groeimogelijkheden van 
Schiphol. Zo’n acht gemeen-
ten rond Schiphol, waaron-
der Castricum, twijfelen aan 
de betrouwbaarheid van 
de milieueffectrapportage 
(MER). Dat is het onderzoek 
van Schiphol waarin de ruim-
te voor groei wordt berekend. 
Vorige jaar september werd 
aangegeven dat groei moge-
lijk is, maar aan de juistheid 
van die berekeningen wordt 
ernstig getwijfeld. En wordt 
nu een nieuwe rapportage 
opgesteld. 

Wethouder Marcel Steeman 
liet vorige week dinsdag op 
de tv en radio weten Schip-
hol nog kritischer te gaan 

volgen. Volgens hem wor-
den de gegevens van meet-
palen naar geluidhinder he-
lemaal niet gebruikt. ,,En de 
tijdelijke maatregel van enke-
le maanden om meer nacht-
vluchten boven Castricum 
te laten vliegen duurt nu al 
tweeënhalf jaar.” De VrijeLijst 
wil naar aanleiding van het 
optreden van Steeman in de 
media onder meer weten of 
het college de kritische uitla-
tingen en beweringen van de 
heer Steeman steunt. De par-
tij stelt  voor om over Schip-
hol een openbare gespreks-
tafel te beginnen, waar peri-
odiek ontwikkelingen en ac-
tualiteiten, politieke besluit-
vormingsprocessen ter spra-
ke kunnen komen. Foto: Pix-
abay.

‘Gemeente, kies voor een rotonde!’
Limmen - De gemeenteraad 
ontving vorige maand een 
petitie met bijna driehonderd 
handtekeningen voor een ro-
tonde. Op 11 januari worden 
de handtekeningen aan het 
college overhandigd. Onder-
tussen pleit wethouder Stee-
man voor stoplichten. Dat 
bracht omwonenden, oude-
renbonden en Fietsersbond 
bij elkaar voor een gezamen-
lijke reactie. Namens de Fiet-
sersbond Castricum vertelt 
Alex van der Leest: ,,In 2014 
verschenen verkeerslichten 
op kruispunt Maatlat,  ter 
hoogte van de kartbaan. De 
gemeente verzekerde toen 
dat die keuze geen impact 
had op de Viswegrotonde 
Wel dus. Juist die stoplich-
ten waren in 2015 reden om 
het oude besluit te herover-
wegen. Want rotonde Vis-
weg had een keerlus nodig 
bij Maatlat, dacht men. Ech-
ter, onderzoek van Goudap-
pel Coffeng liet daarna zien 
dat die lus onnodig is. Des-
ondanks werd besloten om 
de keuze voor een rotonde te 
wijzigen in verkeerslichten.”

Vooruitzicht voor traject La-

gelaan/Zeeweg is een ke-
ten van vijf stoplichten. Een 
groene golf instellen? Dubi-
eus, want Goudappel con-
cludeert dat de mogelijkhe-
den hiervoor zeer beperkt 
zijn.” :  Desondanks beweert 
de meente dat er een soepe-
le groene golf komt.“

,,De experts van Goudappel 
schrijven dat de verkeersvei-
ligheid bij een rotonde het 
gunstigst is. Ook wachttij-
den, doorstroming en restca-
paciteit vallen volgens Goud-
appel positief uit voor de ro-
tonde.  Ondanks alle bewijs 
noemt de gemeente stoplich-
ten verkeerstechnisch beter 
dan een rotonde. 
Anton Nieuwkoop namens 

de ouderenbonden: ,,Be-
jaarde voetgangers kunnen 
de drukke weg vlot en veilig 
oversteken via zebra’s bij de 
rotonde. Met stoplichten is 
dat anders: lang wachten en 
daarna haastig in een korte 
groenperiode oversteken. 
Op rotondes dienen fietsers 
bij oprijden alleen aan me-
defietsers voorrang te geven, 
waarna ze ongehinderd ver-
der kunnen, ook bij links af-
slaan. Bij stoplichten moe-
ten fietsers vaak stoppen en 
wachten, zeker bij links af-
slaan. En bedenk dat op- 
en afstappen bij stoplichten 
voor bejaarden de kans ver-
hoogt op valincidenten. Met 
voor ouderen gauw ernstige 
gevolgen.”

Leo van Schoonhoven 
lijsttrekker CKenG

Castricum - CKenG heeft 
haar lijst voor de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2018 
deels bekendgemaakt. Voor-
malig wethouder Leo van 
Schoonhoven uit Limmen is 
benoemd tot lijsttrekker. De 
huidige fractievoorzitter Roel 
Beems uit Castricum staat 
om nummer twee. Verder 
staat Lenie Kelder uit Cas-
tricum in de top tien, Willem 
Veldt uit Akersloot, raadslid 
en voormalig wethouder, Rob 
Berkemeier uit Bakkum, Fre-
derike Linssen, Fred Weda, 
Cathelijn Groot, Vokko Koe-
man en Kim Meijer, allen af-
komstig uit Castricum. Ook 
op de rest van de lijst staat 
een aantal opvallende nieuw-
komers. Zoals Mariska Tau-
ber, eigenaresse van clubMa-

riz. Binnenkort maakt CKenG 
de totale lijst bekend. Lijst-
trekker Leo van Schoonho-
ven: ,,Naast ons verkiezings-
programma hebben we en-
kele specifieke programma’s 
opgesteld: een groen- en 
duurzaamheidsprogramma, 
een sport- en bewegingspro-
gramma en een inspraakpro-
gramma over hoe wij de in-
spraak van inwoners willen 
vormgeven. Samen met in-
woners, kandidaten, leden, 
organisaties en verenigingen 
hebben we ons programma 
gemaakt. Kortom, ik ben blij 
dat er een goed team staat 
van toegankelijke mensen 
met frisse ideeën, een posi-
tieve inzet en bij wie allemaal 
de liefde voor de gemeente 
op nummer één staat.”

Castricum – Vrouwennet-
werk Goed Contact begint 
het nieuwe jaar met de 
feestelijke aftrap van hun 
lustrumjaar. Het netwerk 
voor ondernemende vrou-
wen bestaat dit jaar tien 
jaar en dat wordt het hele 
jaar gevierd. 

De aftrap van het jubileum-
jaar vindt plaats tijdens de 
nieuwjaarsreceptie op vrij-
dagavond 19 januari in het 
protestantse kerkje in Lim-
men.
De nieuwjaarsreceptie is een 
mooie gelegenheid om on-
dernemende vrouwen uit de 
regio te ontmoeten en je net-
werk uit te breiden. Tijdens 
de avond zal er speciale aan-
dacht zijn voor het tienja-
rig bestaan. Voorzitter Cla-
rien Slot geeft een korte pre-
sentatie over de afgelopen 
tien jaar van het netwerk en 
over de ambities voor de toe-
komst. Ook zal zij meer ver-
tellen over de activiteiten in 
dit lustrumjaar.

De nieuwjaarsreceptie duurt 
van 19.00 tot 21.00 uur. Zo-
wel leden als niet-leden zijn 
welkom. Meer informatie is 
te vinden op www.goed-con-
tact.nl.

Lustrumjaar 
Goed Contact
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Vragen VVD over toekomst 
van Rode Kruisgebouw

Castricum - De VVD heeft 
onlangs het biljart/bridge-
centrum aan de Stetweg be-
zocht. Het centrum is drin-
gend op zoek naar een nieu-
we locatie; de huidige loca-
tie is gezien de ligging niet 
optimaal te gebruiken door 
hun leden. Het Rode Kruis-
gebouw kwam als locatie als 
het beste naar voren.
,,Wij begrijpen echter dat 
wethouder Steeman deze lo-
catie wil vrijhouden als in-
breidingslocatie”, zegt Inge 
Ruijmgaart van de VVD. Het 
huren door het BBC is om die 
reden niet mogelijk. De buurt 
heeft een eerdere ontwikke-
ling met betrekking tot wo-
ningbouw voor dementeren-
de afgewezen. Tevens be-
staat er veel weerstand tegen 
het eventueel verdwijnen van 
de speeltuin.”
De VVD is van mening dat 

dit een prachtige locatie is 
voor het BBC. ,,Ruim 400 le-
den zijn actief binnen het 
BBC, en deze vervult daar-
mee een enorme maatschap-
pelijke behoefte in Castri-
cum/Bakkum. De vereniging 
krijgt geen subsidie, en heeft 
voldoende eigen middelen 
om het gebouw geschikt te 
maken voor hun wensen. De 
VVD vraagt zich af of het col-
lege verdeelt is over de invul-
ling van het Rode Kruisge-
bouw.
Bovendien zijn er vragen ge-
steld aan het college over 
nieuwe concrete plannen 
voor de locatie en wil de par-
tij weten of het college bereid 
is om oriënterende gesprek-
ken te gaan voeren met het 
bestuur van het BBC en de 
gemeenteraad over de uit-
komst van deze gesprekken 
te informeren. 

Nieuwe app met 
informatie vliegverkeer 
Regio - Op maandag 8 janu-
ari heeft de Minister van In-
frastructuur en Waterstaat, 
Cora van Nieuwenhuizen-
Wijbenga, de mobiele appli-
catie OmgevingsInfoSchiphol 
gelanceerd. Met de app kun-
nen omwonenden van Schip-
hol via smartphone, tablet 
of computer informatie over 
het actuele vliegverkeer rond 
Schiphol raadplegen.

Nieuw onderdeel is de infor-
matie over het actuele baan-
gebruik op Schiphol. Met 
de app kan worden geraad-
pleegd welke banen op dit 
moment worden ingezet en 
waarom.
Informatie over het actue-
le vliegverkeer rond Schip-
hol werd al getoond op de 
website Vliegverkeer InZicht 
en is nu geïntegreerd in de 
app, zodat dit ook mobiel is 
te raadplegen. Dit onder-
deel van de app toont infor-
matie over individuele vluch-
ten, zoals de gevolgde lucht-
verkeersweg, actuele vlieg-
hoogte en vliegsnelheid, de-

tails over de vliegtuigen, de 
bestemming van het vliegtuig 
en informatie over de lucht-
vaartmaatschappij.
Met de app kan de gebrui-
ker ook informatie opvra-
gen over het vliegverkeer op 
een specifieke locatie, zo-
als de eigen woonplek. Daar-
naast is het bijvoorbeeld mo-
gelijk het aantal vliegtuigen 
dat overvliegt en de gemid-
delde vlieghoogte van vlieg-
tuigen op die specifieke loca-
tie te vinden.
De app is tot stand geko-
men door samenwerking tus-
sen bewoners, bestuurders, 
luchtvaartsector en het Rijk 
in de Omgevingsraad Schip-
hol. Toekomstige uitbreiding 
van de app is onderwerp van 
gesprek in de Omgevings-
raad Schiphol. Te denken valt 
aan informatie over geluid-
metingen en verwachtingen 
over het vliegverkeer in de 
komende dagen.
Voor meer informatie over de 
Omgevingsraad Schiphol ga 
naar www.omgevingsraad-
schiphol.nl.

Nieuwjaarsreceptie gemeente druk bezocht 
Burgemeester Mans roept op 

om lief te zijn voor elkaar
Castricum - In navolging 
op de overleden burge-
meester Laan van Amster-
dam, deed burgemees-
ter Toon Mans een oproep 
tijdens zijn nieuwjaars-
speech om lief te zijn voor 
elkaar.  De drukbezochte 
nieuwjaarsreceptie werd 
maandagavond in het ge-
meentehuis gehouden.

Als eerste vroeg burgemeen-
ter Mans aandacht voor de 
veiligheid in de gemeente. Hij 
keek terug op de viering van 
de jaarwisseling die weer ge-
paard ging met veel schade.  
,,De maatschappelijke kos-
ten zijn onevenredig hoog. 
Ik verwacht dan ook vanuit 
Den Haag wettelijke maatre-
gelen.” 
Vervolgens werd aandacht 
besteed aan het project Save 
Streets; een initiatief van de 
burgemeester om de veilig-
heid voor vrouwen op straat 
te verbeteren. Aansluitend 
werd een schilderij onthuld 
van Inez van Deelen Sigg met 
tekst van Bob van Leeuwen. 
Het schilderij krijgt een per-
manente plek in het gemeen-
tehuis. 

Mans noemde het afgelopen 
jaar een bijzondere: ,,Ik sloot 
mijn eerste termijn van zes 

jaar als burgemeester af. Met 
trots. Trots op de gemeen-
te waar ik voor mag wer-
ken. Onze gemeente groeit 
en bloeit. Voor het eerst sinds 
jaren hebben we meer dan 
35.000 inwoners.”

Mans besteede veel aan-
dacht aan de samenhorigheid 
in de gemeente: ,,Laten we 
niet alleen in stenen investe-
ren maar ook in mensen. Dat 
is niet alleen een taak voor 
de gemeente, maar voor ons 
allemaal. Ik zie soms verhar-
ding in onze omgang met el-
kaar. In de maatschappelijke 
sfeer, in de politieke arena, 
op social media. We trekken, 
in de woorden van onze ko-
ning, steeds vaker de digita-
le deur achter ons dicht. Be-
geven ons in ons eigen digi-
tale niche waarin onze eigen 
gedachten en overtuigingen 
gevoed en versterkt worden. 
Van een open venster naar 
de wereld is nauwelijks spra-
ke.” Nuance en inlevingsver-
mogen lijken ver te zoeken, 
aldus Mans. 

,,Discussies hebben soms 
meer de toon van gelal aan 
de stamkroegtafel dan van 
empathie en wederzijds res-
pect. De open samenleving 
waar we zo trots op zijn, komt 

zo steeds verder onder druk 
te staan.” 

Een van de belangrijkste 
items uit de agenda is vol-
gens de burgemeester het 
vertrouwen in de politiek. 

,,Het vertrouwen is laag. We 
moeten hier aan werken, we 
moeten het vertrouwen her-
stellen. Dat begint bij een 
professionele en waardige 
verkiezingscampagne. In de 
politiek zien we door het hele 
land versnippering en moei-
te om coalities te smeden. 
Het debat gaat vaak langs el-
kaar en niet met elkaar. Het 
lijkt haast een politieke dood-
zonde om je te laten overtui-
gen door de goede argumen-
ten van een ander. Dan blij-
ven we bij ons standpunt, als 
in beton gegoten. Het komt 
dus aan op samenwerking. 
Samenwerking tussen par-
tijen, samenwerking tussen 
mensen en zo verdien je het 
vertrouwen van de inwoners 
weer terug.”

Traditiegetrouw bleef het niet 
bij de nieuwjaarstoespraak 
alleen. De bestuurders en 
vrijwilligers van de Hortus 
Bulborum werden in het zon-
netje gezet. De historische 
bloembollentuin Hortus Bul-
borum bestaat in 2018 ne-
gentig jaar. 
,,Met bijzonder veel plezier 
mag ik u vertellen dat stich-
ting Hortus dit jaar de ge-
meentelijke onderscheiding 
ontvangt.” 

Hulp gevraagd voor brug 
voor schoolkinderen

Castricum - In Bangla-
desh is in januari het nieu-
we schooljaar begonnen. 
Voor de stichting ‘Bouwen 

aan Bangladesh’ (BAB) be-
tekent dit dat er weer nieu-
we uniformen en materialen 
nodig zijn voor de  leerlingen 

van de twee scholen, die BAB 
ondersteunt. Door de Castri-
cummers Litton en zijn zoon 
Sahal zijn de uniformen met 
enig ceremonieel aan de 250 
kinderen overgedragen. Be-
halve schoolkleding is aan de 
bewoners van een dorp een 
waterpomp gegeven en en-
kele naaimachines. De stich-
ting is nu op zoek is naar do-
nateurs. 
Litton en Sahal willen graag 
een brug repareren dat bij 
de laatste overstroming en 
storm vernield is. Die brug 
ligt op de weg van het dorp 
naar de school. Nu de brug 
vernield is kunnen een aan-
tal kinderen niet meer naar 
school komen. Zij schatten 
hiervoor 1.500 euro nodig te 
hebben. Kijk voor alle infor-
matie op www.stichtingbab.
nl.
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11 JANUARI

Paul Buitenhuis, rondleider 
van de abdij, geeft in de bi-
bliotheek in Castricum een le-
zing over de lange en rijke ge-
schiedenis van de Abdij van 
Egmond om 10.00 uur.

Rapalje met Folk ‘n Roll Jour-
ney: de Nederlandse fakkel-
drager van de Keltische mu-
ziek. Om 20.15 uur in het Ken-
nemertheater Beverwijk.

12 JANUARI

Ierse muziek van Dockside in 
Vredeburg Limmen om 20.00 
uur. Dockside heeft een repu-
tatie opgebouwd met het ver-
tolken van ontroerende bal-
lades uit de rijke Ierse histo-
rie, afgewisseld met drink- en 
strijdliederen. Meer informatie 
op www.limmencultuur.nl.

Podium Victorie in Alkmaar: 
drie bands van Nederlandse 
bodem: EUT, Tusky en Luwten 
vanaf 20.30 uur.

The Soul Of Tina, eerbe-
toon aan een van ‘s werelds 
grootste popiconen Tina Tur-
ner door Tess Smith om 20.15 
uur in Kennemertheater Be-
verwijk.

Komedie Mugmetdegou-
dentand over de Nederland-
se identiteit van Gidsland/
Nathan Vecht in De Vest Alk-
maar om 20.30 uur. Foto: San-
ne Peper.

Wereldmuziek: De bes-
te Americana van Skotwal 
om 20.30 uur in De Cirkel in 
Heemskerk. Countrysongs 
worden door Skotwal voorzien 
van teksten in het West-Fries.

Opening expositie om 17.00 
uur van de Kop van WaZ in 
het teken van fotografie en 
houtskool op de Voorstraat 12 
in Wijk aan Zee. Op de foto 
Knotwilgjes 2018 van Jan v.d. 
Horn.

Fuad Hassen met cabaret-
voorstelling Held in Kenne-
mertheater Beverwijk om 
20.30 uur. Met zijn typische 
laid-back comedystijl, sterke 
grappen en een goed onder-
bouwd verhaal neemt hij het 
publiek mee naar een wereld 
waarin bijzaken grote beteke-
nis krijgen en hoofdzaken er 
niet toe doen.

13 JANUARI

Strandrace Egmond-Pier-Eg-
mond. De start vindt plaats 
vanaf de Boulevard Noord in 
Egmond aan Zee om 9.00 uur.

Carly E, van klassiek cellist 
naar artiest met cello, in De 
Cultuurkoepel Heiloo. Aan-
vang 20.15 uur, gratis entree/

vrijwillige bijdrage.

Seks & Drugs & Rot & Roll 
van Jan Rot. Zichzelf begelei-
dend op gitaar, piano en key-
board brengt hij de grootste 
hits uit de jaren tachtig. Om 
20.00 uur in theater Konings-
duyn in Castricum.

Speksteenworkshop bij 
KunstKids in de Hobbyfarm 
voor kinderen vanaf zes jaar 
tegen kostprijs. Zes keer op 
zaterdag van 16.00 tot 17.30 
uur. Sluijsweijdt 9 Heiloo.

John the Revelator speelt 
in De Nozem en de Non in 
Heemskerk vanaf 22.00 uur.

Demonstratie sieraden gie-
ten in het rugschildje van de 
inktvis in het Strandvondsten-
museum in Castricum aan de 
Geversweg 2A, 14.00 uur.

De Fransse Eijkel; een ab-
surdistisch, muzikaal en dyna-
misch cabaretduo met caba-
retperformance in Kennemer-
theater Beverwijk om 20.30 
uur.

Het Dubbelleven van Gerard 
Alderliefste bij De Zwaan Cul-
tureel, 20.15 uur.

Candy Dulfer in Podium Vic-
torie in Alkmaar, 20.00 uur. In-
fo: www.podiumvictorie.nl.

Blind Date: Jens van Daele 
speelt NachtHexen I, een ode 
aan de kracht van de vrouw 
met dans, theater en livemu-
ziek tot een beklijvend geheel, 
gebracht door een uitgekiend 
louter vrouwelijke cast van in-
ternationale allure. Om 20.30 
uur in De Vest Alkmaar. Foto: 
Jasmine 

14 JANUARI

Egmond Halve Marathon. 
Om 12.16 uur starten de eer-

▲

ste vrouwen op de Boulevard 
Noord in Egmond aan Zee, om 
16.05 uur sluit de finish

Dark Rosie speelt akoesti-
sche muziek met accordeon, 
meerstemmige zang, mandoli-
ne, gitaar, lapsteel en contra-
bas vanaf 15.00 uur in het wit-
te kerkje De Terp. Het adres 
is Kerklaan 4 in Oudorp, Alk-
maar.

Wieb Zigtema doet samen 
met zijn band Shoot the Moon 
een greep uit zijn 40-jarig 
oeuvre in Podium Victorie in 
Alkmaar vanaf 16.00 uur.

Vive la Chanson! Van Ca-
madou. Het optreden vormt 
een combinatie van beken-
de chansons, eigen werk en 
instrumentale intermezzi. 
Om 11.30 uur in De Cirkel in 
Heemskerk.

VET kindercabaret voor 6+, 
Het vijfde couplet! De voor-
stelling is kanshebber van de 
Zapp Theaterprijs 2018. Te 
zien om 14.00 uur in het Ken-
nemertheater Beverwijk.

Bob en de Blue Band speelt 
in Hotel Zuiderduin in Egmond 
aan Zee vanaf 16.00 uur.

Tentoonstelling Cosmic Me-
thamorphosis wordt geopend 
om 16.00 uur bij Kunstuitleen 
Alkmaar. 

Lezing over Iconen door  Paul 
Brenninkmeijer in de kerk aan 
het Dielofslaantje in Akersloot.

IVN-wandeling in de Eg-
monderhout in Alkmaar start 
10.00 uur bij de ingang van 
het park aan het eind van het 
Honkpad in De Hoef.

Onder de Maan speelt in. De 
Oude Keuken in Bakkum Aan-
vang 15.00 uur.

Fluisterboottocht bij Drie-
huizen langs duizenden vo-
gels. van 11.00-13.00 uur. 
Foto Henk van Bruggen. 

Preek van de Leek met 
schrijver Guus Kuijer in de 
Witte Kerk in Heiloo over wel-
ke visie ten grondslag ligt aan 
zijn denken en handelen. De 
toegang is vrij. Oratoriumkoor 
uit Heiloo begeleidt de bijeen-
komst. Van 16.00 tot 17.30 uur.

Koffieconcert met Hen-
ry Neill (bariton), de Engelse 
koortraditie en het lied. Aan-
vang 12.00 uur in De Vest Alk-
maar. Foto: Justin Kim.

16 JANUARI

‘Opslaan als’, try out van Eva 
Crutzen in De Beun in Hei-
loo om 20.15 uur. Haar ta-
lent wordt in alle kranten ge-
roemd en bezoekers van haar 
voorstelling zijn regelmatig 
‘blown away’ door deze ca-
baretière, die met niemand te 
vergelijken is.

Debby Petter speelt thea-
termonoloog ‘In mijn hoofd’ 
over een vrouw die vertelt 
over haar man. Hij liegt. En 
dat doet hij niet zachtzinnig. 
Waarom gaat ze niet bij hem 
weg? Het antwoord op de-
ze vraag blijkt glashelder en 
onthutsend tegelijk. Aanvang 
14.00 uur in De Vest Alkmaar.

17 JANUARI

Achter het Huis, een voor-
stelling gebaseerd op de dag-
boeken van Anne Frank, ge-
schreven door Ilja Leonard 
Pfeijffer. Om 20.15 uur in De 
Vest Alkmaar. 

Joris Linssen & Caramba met 
Serenade in De Vest Alkmaar 
om 20.30 uur. Foto: Bas van 
Spankeren.

Het Zwanenmeer, ballet van 
de Staatsopera van Tatarstan. 
Aanvang 20.15 uur in het Ken-
nemertheater Beverwijk.

5 november 20170
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Volendammer visboer 
op pleintje in Bakkum
Bakkum - Vanaf donderdag 
18 januari staat de Volendam-
mer vishandel iedere donder-
dag vanaf 9.00 tot 14.00 uur 
op de Van der Mijlenweg ter 
hoogte van restaurant Apici-
us met diverse soorten verse, 
gerookte en warm gebakken 

Levensbeschouwelijk en 
godsdienstfilosofisch onderwijs
Castricum - In het eerste 
kwartaal van 2018 hebben 
alle kinderen van twaalf tot 
en met vijftien jaar de mo-
gelijkheid onder de noemer 
‘Perspectief’ levensbeschou-
welijk en godsdienstfiloso-
fisch onderwijs te volgen bij 
ds. Suzan ten Heuw. De op-
zet is erop gericht allerhande 
thema’s binnen verschillende 
levensbeschouwingen vanuit 
filosofische perspectieven te 
behandelen, waardoor kin-
deren zichzelf, de ander en 
ontwikkelingen in de wereld 
om hen heen beter leren be-
grijpen.

,,Door diverse werkvormen 
aan te reiken zal het onder-
wijs in het teken staan van 
zowel het opdoen van kennis 

als het aanleren van compe-
tenties. Door een brede ori-
entatie te bieden op min-
stens acht levensbeschou-
wingen alsook te werken 
met thematische verdiepin-
gen, worden kinderen uitge-
daagd geïnformeerd hun ei-
gen perspectief te ontwik-
kelen. In de lessen zal veel 
ruimte worden geboden voor 
eigen inbreng.” 

De lessen zullen vanaf medio 
februari 2018 in De Schakel 
aan het Kerkpad 1 te Castri-
cum om de week worden ge-
geven op dinsdag of woens-
dag van 19.30 tot 20.30 uur 
tot aan de zomervakantie. 
Aannmelden kan via suzan-
tenheuw@pkcastricum.nl of 
tel.: 06-20429675.

Optreden 
Onder de Maan
Bakkum - Zondag 14 janua-
ri presenteert De Oude Keu-
ken het deels Castricumse 
akoestische duo Onder de 
Maan. Sander Egas (zang) en 
Walter Verdonk (gitaar) spe-
len hun eigen Nederlandsta-
lige persoonlijke liedjes, aan-
gevuld met nummers van 
Bruce Springsteen op eigen 
teksten en een enkele cover, 
zoals van Spinvis. Aanvang 
15.00 uur.

Magical Music Mix
Castricum - Velen 
kennen Regina onder 
meer van het kerstre-
cital in het Concertge-
bouw. Maar ook in het 
kader van Concert op 
zondag, georganiseerd 
door Toonbeeld, heeft 
ze al meerdere keren 
opgetreden. Opnieuw 
een bijzonder concert 
op 21 januari in Gees-
terhage. Het bestaat dit 
keer uit drie keer dertig 
minuten, waarbij telkens 
de samenstelling van de 
musici als het soort mu-
ziek wisselen. Regina 
opent als soliste de eer-
ste. Na een korte pau-
ze speelt ze in het twee-
de gedeelte samen met 
klarinettist Jos Ruiters 
onder ander een sona-

te van Poulenc. Na de 
grote pauze voegt gita-
rist Luuk Janssen zich 
bij hen voor de laatste 
sessie. De grootste ver-
rasing zal ongetwijfeld 
de instrumentwissel van 
Regina zijn. Aanvangs-
tijd 14.30 uur. 
Kaarten zijn te reserve-
ren via www.toonbeeld.
tv/concerten

R e g i o n a l e  U i t v o e r i n g s d i e n s t 
N o o r d - H o l l a n d  N o o r d 

Wet natuurbescherming

Vergunning
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland maken bekend dat zij op grond van artikel 2.7, 
tweede lid van de Wet natuurbescherming een vergunning hebben verleend aan P.J.M. 
Baltus voor het exploiteren en uitbreiden van een rundvee- en paardenhouderijbedrijf 
aan de Polderdijk 8 te Castricum. De vergunningaanvraag heeft betrekking op de  
Natura 2000-gebieden ‘Schoorlse Duinen’ en ‘Noordhollands Duinreservaat’.                                                                               

Inzage
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken (zaaknummer 224791) liggen vanaf 
12 januari 2018 tot en met 22 februari 2018 ter inzage bij de RUD NHN Dampten 2  
te Hoorn. Deze stukken zijn, uitsluitend na een telefonisch gemaakte afspraak  
(tel.: 088-10 21 300), in te zien tijdens de openingstijden van het kantoor. Tevens zijn 
de vergunning en de bijbehorende stukken in te zien op onze website www.rudnhn.nl.

Beroep
Dit besluit is voorbereid met toepassing van Afdeling 3.4 van de Algemene wet  
bestuursrecht. Als u belanghebbende bent kunt u binnen zes weken na de verzending, 
uitreiking of publicatie van dit besluit schriftelijk beroep instellen bij de rechtbank.  
Het beroepschrift kunt u sturen aan de rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 
BR HAARLEM. Voor het behandelen van het beroepschrift wordt griffierecht geheven. 
Over de hoogte en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de 
rechtbank Noord-Holland op (023) 8884444.
Het indienen van een beroepschrift schorst dit besluit niet. Indien onverwijlde spoed 
dat vereist kunt u de voorzitter van de rechtbank Noord-Holland verzoeken om een 
voorlopige voorziening te treffen. Dit verzoek kunt u indienen bij de voorzitter van de 
rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR HAARLEM. Voor het behandelen van 
een verzoek om een voorlopige voorziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte 
en de betaling van het griffierecht kunt u informatie verkrijgen bij de rechtbank  
Noord-Holland op (023) 8884444.  

Meer informatie
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord (RUD NHN) via 088-10 21 300. Wij verzoeken u hierbij het  
zaaknummer 224791 te vermelden.

Forza! Castricum voegt 
drie kandidaten toe

Castricum - Forza! Cas-
tricum de enige nieuw-
komer bij de komende 
gemeenteraadsverkie-
zingen in maart, maakt 
ook de nummer 4, 5 en 
6 bekend. 
Eerder maakten de For-
tuynisten van Forza! be-
kend dat Ralph Cas-
tricum, Frits Zonne-
veld en Tino Klein de 
top drie gaan vormen. 
Op nummer vier staat 
Jim Breetveld. Jim is 27 
jaar en woont  in Cas-
tricum. Hij is zelfstan-
dig ondernemer in digi-
tale vormgeving van ar-

tiesten en is gespeciali-
seerd in sociale media. 
Op nummer vijf Yvonne 
Schol uit Limmen. Yvon-
ne is 66 jaar, psychothe-
rapeut en actief voor di-
verse verenigingen. 
Op nummer zes staat 
Jacqueline de Graaf-
Buur. Jacqueline is 47 
jaar, zzp’er moeder en 
huisvrouw. Jacqueline is 
naast fractiemedewer-
ker ook fractiesecreta-
ris. 

De uiteindelijke lijst zal 
in februari bekend wor-
den gemaakt. 

vis, wok- oven- en kant-en- 
klaargerechtenen natuurlijk 
verse Hollandse nieuwe. 

De specialiteit is kibbeling 
van echte kabeljauw. De 
nieuwe verkoopwagen vol-
doet aan alle eisen. 
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Smalle scheidslijn lokale 
politiek en journalist

In een drietal artikelen in Dagblad Kennmerland in een week, inzake 
de besluitvorming over het bouwen van meer sociale huurwoningen en 
daarmee de afwijking van het recent vastgestelde bestemmingsplan Dijk 
en Duin in Castricum, heeft het er op z’n minst de schijn van dat journa-
list Koen van Eijk bijdraagt aan politieke beïnvloeding van publieke opinie 
en raadsleden. Hiermee overschrijdt hij de scheidslijn naar mijn mening.
Na langdurig overleg tussen zorgaanbieder Parnassia en de gemeente 
Castricum, is zo’n vier jaar geleden een nieuw bestemmingsplan vastge-
steld voor het landgoed Dijk en Duin. In dat bestemmingsplan heeft de 
zorgaanbieder veel ruimte gekregen om woningbouw te realiseren op 
haar landgoed, met als doel de exploitatie van het landgoed te verbete-
ren. Over een beperkt aantal sociale huurwoningen, dat in het bestem-
mingsplan is vastgelegd, worden wel suggesties gedaan, maar steeds 
gaat de voorkeur van de zorgaanbieder, uit naar luxe koopwoningen. 
De gemeente Castricum laat dit lopen en daarmee wordt het realiseren 
van het beperkte contingent sociale huurwoningen op het landgoed een 
probleem. De  zorgaanbieder en projectontwikkelaar komen dan met 
een konijn uit de hoge hoed: verander het bestemmingsplan en verander 
de bestemming van een bouwvlak met maatschappelijke bestemming 
in woningbouw. De aandacht voor sociale woningbouw in de gemeente 
Castricum bij het vaststellen van bestemmingsplannen is de laatste 15 
jaar zeer beperkt geweest. De gemeenteraad moest dus kiezen tus-
sen een onbetrouwbare lokale overheid, die op korte termijn al een 
bestemmingsplan ingrijpend wijzigt op initiatief van de zorgaanbieder 
en projectontwikkelaar en wat meer sociale huurwoningen op het land-
goed bouwen, of een betrouwbare lokale overheid zijn en het bestem-
mingsplan handhaven. De wethouder (Marcel Steeman) gaat voor het 
wijzigen van het bestemmingsplan. Opeens is zijn partij D66 een warm 
pleitbezorger van sociale woningbouw. Dit terwijl deze partij bij meer-
dere bestemmingsplannen de ambitie voor het realiseren van sociale 
huurwoningen naar beneden heeft bijgesteld. Er lijkt echter geen meer-
derheid in de gemeenteraad te vinden. Dan komt het charmeoffensief 
van de wethouder, de zorgaanbieder en de bestuurder van de woning-
bouwcorporatie. Koen van Eijk biedt de belanghebbende voor bestem-
mingswijziging twee hele pagina’s om hun verhaal te vertellen, om via 
de media de raadsleden te beïnvloeden. Wat Steeman niet lukte, moet 
Van Eijk maar doen. Een zorgbestuurder, die zich profi leert als reddende 
engel van het landgoed, terwijl het landgoed voor 1 gulden door de pro-
vincie Noord Holland aan een (geprivatiseerde) zorginstelling is overge-
daan, en je vanuit de zorgmiddelen toch ook je huisvestingskosten moet 
kunnen voldoen, daar hoort toch op z’n minst een kritische noot vanuit 
de journalistiek bij. Een bestuurder van een woningbouwcorporatie, die 
stelt dat er te weinig grond is voor sociale woningbouw, maar zelf sociale 
huurwoningen in Castricum verkoopt, ja dan zou je toch op z’n minst 
een kritische kanttekening van de journalist verwachten. We privatiseren 
zorg en sociale woningbouw, gefi nancierd met publieke middelen, ze 
komen in hun bedrijfsvoering in de problemen en de (lokale) overheid 
moet het probleem maar oplossen. In het opiniestuk dat Koen van Eijk 
op 20 december schrijft staat het citaat van Jan Schaefer ‘in gelul kan je 
niet wonen’.  Misschien kan Van Eijk aan Steeman melden dat Schaefer 
zich niet liet ringeloren door projectontwikkelaars en bestuurders van 
woningbouwcorporaties en zelf als gemeente posities in nam, wat Stee-
man voor een gemeente onverantwoord vindt: ja besturen is ook durven 
en journalistiek hoort meer te zijn dan gelul. 
Jan Postma.

Reactie Steeman
De brief van de heer Postma gaat voornamelijk over de berichtgeving 
in het Noordhollands Dagblad waar ik, hoe graag ik misschien ook zou 
willen, geen invloed op heb. De inhoud en plaatsing van de artikelen in 
het Noordhollands Dagblad komen volledig voor rekening en verant-
woording van de redactie en de uitgever van die krant. Wel valt op dat 
de heer Postma een beeld schetst van het dossier ‘sociale woningen 
Duin en Bosch’ dat op zijn zachtst gezegd gekleurd is (een beeld waarin 
ik de gemeente Castricum en mezelf ook zeker niet herken) en feitelijk 
op sommige punten een onjuiste weergave van het dossier geeft. Ik voel 
verder geen behoefte om inhoudelijk op zijn brief in te gaan, voorna-
melijk omdat deze discussie de afgelopen tijd zeer uitgebreid en in alle 
openheid in en buiten de raad is gevoerd en uiteindelijk tot besluitvor-
ming is gekomen.
Journalist Koen van Eijk heeft geen behoefte om te reageren.

Verrommeling Zanderij Noord?
Op 21 december 2017 heeft de gemeenteraad een eerste discussie ge-
voerd over de notitie Kadernota Zanderij Noord. De notitie weerspiegelt 
de visie van B&W op een open karakter van de Zanderij en het initiatief 
tot natuurontwikkeling. Het lijkt een goede zaak dat er een duidelijke 
koers wordt aangegeven die ‘zal resulteren in een blijvend, goed be-
schermd en open landschap’. Het college wil verrommeling van het ge-
bied tegen gaan door ontwikkeling van natuur. Dat kost uiteraard geld, 
waarvoor naar middelen moet worden gezocht, waaronder subsidiering 
buiten de gemeentelijke begroting. In de notitie wordt de mogelijkheid 
open gehouden om, bij eventueel gebrek aan fi nanciering van buitenaf, 
(beperkte) woningbouw toe te staan als compensatie voor aankoop 
gronden; ‘woningbouw kan natuur mede fi nancieren’. 
Het Platform Behoud Zanderij vindt de escape vreemd om woningbouw 
toe te staan als mogelijk fi nanciering voor natuur. Ten eerste is woning-
bouw tegengesteld aan de strekking van de notitie. Ten tweede vinden 
we dat woningbouw op zichzelf een verrommeling geeft aan het mooie, 
open karakter van het gebied Zanderij Noord zoals het nu is namelijk: 
een laatste stuk open landschap tussen dorp en duingebied. Uiteraard is 
natuurontwikkeling, eventueel in combinatie met bollenteelt, een verbe-
tering van de beeldkwaliteit en draagt dat bij tot toekomstbestendigheid 
van het gebied. De gemeenteraad voert op 18 januari een vervolgdiscus-
sie over de notitie. De behandeling van de notitie in  december verleidde 
raadsleden tot discussie over het mogelijk woningbouwvolume ter fi -
nanciering van natuurontwikkeling. Dat terwijl die discussie, volgens de 
notitie zelf, pas in een veel later stadium gevoerd zou moeten worden. 
Eerst is het doel om volledig in te zetten op andere fi nancieringsvor-
men. Het baart daarom ook zorgen als de gemeenteraad in dit stadium 
niet duidelijk is over de wenselijkheid van woningbouw op de Zanderij 
als fi nanciering voor natuur. Het Platform Behoud Zanderij roept de po-
litieke partijen dan ook op om die duidelijkheid te verschaffen bij de 
behandeling van de notitie op 18 januari. In maart 2018 zijn er gemeen-
teraadsverkiezingen. Biedt de kiezer op dit onderdeel dan ook volledige 
helderheid. 
Het Platform Behoud Zanderij.

Castricum - Castricummer 
Wim de Goede exposeert 
in De Oude Keuken  op het 
terrein van Dijk en Duin. Hij 
schildert van jongs af aan en 
na werkzaam te zijn geweest 
in de automatisering werd hij 
in 2006 zelfstandig kunste-
naar. 

Samen met zijn partner Hetty 
Kienhuis richtte hij het kunst-
bedrijf ArtStuDioDeZon op 
waarmee hij kunst-/muziek-
projecten bij scholen, bedrij-
ven en instellingen doet. Hij 
toont landschappen in acryl 
en olieverf die doen den-
ken aan de Bergense School, 
maar dan met heldere, zon-
nige kleuren. Pentekeningen 
van landschappen en gebou-
wen in een losse stijl, Kleur-
rijke stillevens uit de serie 
,Fusion, met een hint naar de 
onderhuidse spanning in de 
maatschappij. Zijn liefde voor 
de muziek is duidelijk te her-
kennen in de schilderijen van 
musici. 
De expositie is te zien tot en 
met 5 maart.

Expositie van 
Wim de Goede 

De inhoud van ingezonden brieven valt buiten verantwoordelijkheid 
van de uitgever. De redactie kan een ingezonden brief weigeren of 
inkorten. Anonieme brieven worden niet in de krant afgedrukt.

Waarom nog afval scheiden?
Afgelopen week kwam de vuilniswagen langs mijn huis. Toevallig keek ik 
naar buiten om te zien welke bak ik nu weer niet op tijd had neergezet. 
Groen dus. Wie schetst mijn verbazing... Aan de straat stond een kerst-
boom met een vuilniszak er omheen. Zonder blikken of blozen werd 
die door de ambtenaar in functie in de bak gegooid. Nou verbaas ik me 
wel vaker over de onnadenkendheid waarmee mensen allerlei rotzooi 
in hun groenbak deponeren, maar dat terzijde. Dat een werknemer van 
de gemeente er dezelfde opvatting op na houdt, geeft mij te denken. 
Blijkbaar wordt er geen moeite gedaan om groen en grijs gescheiden 
te houden en heeft men allang geaccepteerd dat het toch niets uit-
maakt. Mijn conclusie: afvalscheiding is zinloos. Voortaan gooi ik alles 
maar weer doorelkaar, want zo te zien gaat het toch op de grote hoop.
Naam en adres bekend bij de redactie.

Akersloot - De eerste helft 
van de competitie zit er op 
voor de handbaldames van 
Meervogels, waarbij zij met 
een zevende plek in de mid-
denmoot staan. Zaterdag-
avond 6 januari stond de uit-
wedstrijd tegen V.Z.V. op het 
programma. 
De thuiswedstrijd werd eer-
der met 25-18 gewonnen. 
Het openingsdoelpunt was 
voor Meervogels, de sco-
re ging daarna gelijk op. In 
de laatste minuut wist V.Z.V. 
nog te scoren, waardoor de 
eindstand 21-21 gelijk werd. 
Geen winst, maar Meervo-
gels namen verdiend een 
punt mee naar huis.

Geen winst 
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Mohammadi en Belandi winnaars
Bakkum - Zondag wa-
ren 427 lopers naar Castri-
cum gekomen voor de 3e 
Strand- en Duinloop van dit 
winterseizoen. Doordat het ´s 
nachts gevroren had, was de 
start op het gras naast de at-
letiekbaan, vanwege de glad-
de atletiekbaan. 81 deelne-
mers deden mee aan een 

korte afstand van 2,3 of 4 km. 
Deze vooral jonge lopers en 
loopsters liepen een mooie 
ronde in het bos. 346 lopers 
liepen de 10,5 of 15 km, de 
meeste lopers deden dit als 
een soort van generale re-
petitie voor de kwart of hal-
ve marathon van Egmond 
die volgend weekend plaats-

vindt. De lange routes gin-
gen vanaf de atletiekbaan 
naar het strand van Castri-
cum. Het strand was prima 
beloopbaar, het was eb, de 
lopers hadden wind in de rug 
en een zonnetje erbij. De 10,5 
km wedstrijdlopers gingen 
op het stille strand weer om-
hoog en via de duinen terug. 

Winnaar bij de mannen werd 
Rachid Mohammadi, bij de 
vrouwen was Erica Belandi 
de winnares. De 15 km werd 
gewonnen door Jurian Glas 
en Saskia Veerman. De laat-
ste Strand- en Duinloop van 
dit winterseizoen is op zon-
dag 4 februari. Foto: Bert Ou-
dendijk. 

Castricum - De Nieuwjaars-
race op Circuit Zandvoort en 
tweede race van het Win-
ter Endurance Kampioen-
schap 2017-2018 is gewon-
nen door Castricummer Pim 
van Riet en Dennis de Borst. 
Het tweetal met een Seat Le-
on TCR werd na vier uur ra-
cen als eerste afgevlagd. De 
kwalificatie, voorafgaand aan 
de Nieuwjaarsrace op vrij-
dagavond werden zij twee-
de, waarmee zij ook de snel-
ste tijd klokten in Divisie II. 
De volgende wedstrijd van 
het Winter Endurance Kam-
pioenschap wordt verreden 
op zaterdag 3 maart.

Pim van Riet 
wint race

Akersloot - Van vrijdag 12 
tot en met zondag 14 januari 
wordt in De Vriendschap het 
driebanden stad- en streek-
toernooi gehouden. Zeven 
teams bestaande uit vier spe-
lers uit de hele regio spelen 
mee. Winnaar van vorig jaar 
was het team Akersloot. Het 
gaat om een handicaptoer-
nooi; sommige spelers moe-
ten meer caramboles maken 
dan de tegenstanders. 
Drie spelers uit de extra klas-
se driebanden krijgen een 
zeer zware taak, zij moeten 
39 caramboles maken, terwijl 
hun tegenstanders met veel 
minder caramboles uit zijn. 
De wedstrijden beginnen vrij-
dag om 19.00 uur, zaterdag 
wordt er gestart om 11.00 uur 
en zondag is de aanvangstijd 
12.00 uur.

Stad- en 
streektoernooi   

Akersloot - Henk Jan Ver-
donk senior is er donderdag 
in geslaagd tijdens de KPB-
mountainbikecup de vol-
le winst te pakken. De storm 
noopte de renners een beet-
je gegroepeerd te koersen en 
niet direct een afscheiding te 
gaan forceren. Deze zware 
taak werd door Henk Louwe 
op zich genomen. 
Tegen het eind van de wed-
strijd plaatste Henk Jan Ver-
donk senior vol tegen de 
storm in een demarrage, 
waarop alleen Wout Bak-
ker een antwoord had. Henk 
Louwe had door zijn sociale 
gedrag zijn kruit verschoten, 
maar wist toch nog plek drie 
voor zich op te eisen.

Henk Louwe 
stormbreker

Thomas winnaar eerste 
FIFA18 E-toernooi 

Limmen - Om in de winter-
stop niet stil te blijven zit-
ten organiseerde de eve-
nementencommissie van 
voetbalvereniging Lim-
men naast het traditione-
le oliebollentoernooi op 
zaterdag 6 januari jl voor 
de eerste keer een E-toer-
nooi. 

Tachtig jeugdleden speel-
den uur in de voetbalkantine 
op tien PlayStations. Jong-
ste deelnemer was Twan van 
Duin met vijf jaar en de oud-
ste speler was zeventien jaar. 
Na de poules gingen de bes-
te zes poulewinnaars direct 
door naar de knock-out-fa-
se. Door de overige poule-
winnaars en de beste num-
mers twee werd een tussen-
ronde gespeeld, om in totaal 

tot zestien spelers te komen 
voor het eindtoernooi. 

In de tussentijd was ook de 
professionele E-player Aris-
tote gearriveerd, die AZ ver-
tegenwoordigd in de hoog-
ste landelijk E-competitie. Er 
werden veel foto’s met Aris-
tote genomen en in de tus-
sentijd konden spelers het 
tegen de eerste Nederland-
se E-KNVB-beker opnemen. 
Hoogtepunten van het toer-
nooi waren de halve fina-
les, waarbij Bram Tijsen in 
zijn halve finale Jesper Lu-
te wist te verslaan en Tho-
mas van der Wijk net te sterk 
was voor Jari van der Sande. 
Dit betekende een finale tus-
sen Bram en Thomas, waar-
bij Bram tekort kwam tegen 
Thomas. 

Juichzone op Camping Bakkum 
Egmond Halve Marathon
en Egmond-Pier-Egmond
Bakkum - Ook dit jaar wordt 
weer een feestje gevierd op 
het terrein van de camping 
Bakkum tjjdens de Egmond 
Halve marathon zondag 14 
januari. Met warme choco-
lademelk, glühwein, brood-
jes rookworst en muziek van 
dj Sweet le Freak. De eerste 
wedstrijdlopers worden tus-
sen 12.30 en 12.45 uur ver-
wacht.

Zondag 14 januari komen 
17.000 lopers naar de kust om 
21 km te zwoegen en te ploe-
gen over asfalt en duinen. 
.Door de jaren heen is de Eg-
mond Halve Marathon uitge-
groeid tot één van de popu-
lairste en meest massale lo-
pen van Nederland. De aan-
wezigheid van nationale en 
internationale toplopers heeft 
in belangrijke mate bijgedra-
gen aan de internationale be-

kendheid die deze jaarlijkse 
loop op de tweede zondag in 
januari verworven heeft. Alle 
starts vinden plaats vanaf de 
Boulevard Noord in Egmond 
aan Zee. Om 12.16 uur star-
ten de eerste vrouwen, om 
16.05 uur sluit de finish.

De grootste strandrace van 
Nederland, de Egmond-Pier- 
Egmond vindt zaterdag 13 ja-
nuari plaats. Naast de ruim 
4.000 recreatieve fietsers 
starten jaarlijks ook een aan-
tal wielerprofs. Het parcours 
gaat van Egmond aan Zee 
naar de Noorderpier en te-
rug en is in totaal 36 km. Bij 
Castricum wordt op de terug-
weg het strand verlaten waar 
de fietsvaardigheden op de 
proef worden gesteld. Aan-
vang 9.00 uur vanaf de Bou-
levard Noord in Egmond aan 
Zee.
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Kennisgeving concept aanvullende Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD)  
net op zee Hollandse Kust (noord) met Hollandse Kust (noordwest) of (west)
Van 14 april 2017 tot en met 29 mei 2017 lag de concept-NRD voor het milieueffectrapport 
(MER) voor net op zee Hollandse Kust (noord) ter inzage. Alle zienswijzen, reacties en  
adviezen, waaronder het advies van de Commissie voor de milieueffectrapportage, zijn 
meegenomen bij het vaststellen van de definitieve NRD. Op 10 juli 2017 heeft de toenmalige 
minister van Economische Zaken de definitieve NRD vastgesteld. De vaststelling van de  
definitieve NRD is bekendgemaakt door publicatie in de Staatscourant van woensdag 19 juli 
2017.

Het kabinet heeft in december 2016 in de Energieagenda besloten tot het voorbereiden van 
een vervolgroutekaart windenergie op zee in 2030. Met het oog op toekomstige windparken 
waarvan de bouw tussen 2024 en 2030 wordt voorzien, wordt de eerder vastgestelde NRD 
net op zee Hollandse Kust (noord) uitgebreid om ook direct onderzoeken te kunnen laten 
uitvoeren ten behoeve van een nieuw potentieel windenergiegebied: Hollandse Kust 
(noordwest) of (west).

Voornemen om een milieueffectrapport (MER) op te stellen
Van vrijdag 12 januari 2018 tot en met donderdag 22 februari 2018 ligt een concept aan-
vullende NRD ter inzage voor net op zee Hollandse Kust (noord) met Hollandse Kust 
(noordwest) of (west). Hierin staan de kaders voor het op te stellen milieueffectrapport 
(MER). Iedereen kan op de notitie reageren door het indienen van een zienswijze.

Wat gaat er gebeuren? 
TenneT was al voornemens om een net op zee te realiseren dat zorgt voor de stroom- 
verbinding van de windturbines van windenergiegebied Hollandse Kust (noord) met  
het landelijke hoogspanningsnet.
Het net op zee Hollandse Kust (noord) bestaat uit:
- een platform op zee;
-  twee ondergrondse kabelsystemen voor het transporteren van de elektriciteit van  

het platform op zee naar een nieuw te bouwen transformatorstation;
-  een transformatorstation nabij een bestaand hoogspanningsstation (te Beverwijk of  

te Vijfhuizen);
-  een (ondergrondse) aansluiting vanaf het transformatorstation op het hoogspanningsnet.
In totaal zijn zeven tracéalternatieven benoemd die onderzocht worden in het MER
met aanlandingen bij Egmond aan Zee (1), Castricum (2), Wijk aan Zee (3), Noordzee-kanaal 
(4 en 5), IJmuiden (6) en Zandvoort (7).

Met de aanvulling voor Hollandse Kust (noordwest) of (west) wordt hieraan toegevoegd:
- een tweede platform op zee (noordwest) of (west) en eventueel een hulpplatform;
- twee extra ondergrondse kabelsystemen;
- een tweede transformatorstation;
- een extra ondergrondse aansluiting op het hoogspanningsnet.

Dit heeft tot gevolg dat in het MER voor de genoemde zeven tracéalternatieven een bredere 
strook en voor het transformatorstation een groter oppervlak wordt onderzocht.  
Daarnaast worden op zee de tracés tussen Hollandse Kust (noord) en respectievelijk (noord- 
west) en (west) onderzocht.

Overzicht te onderzoeken tracéalternatieven.

Waarom is dit project nodig? 
Ons klimaat verandert en de aarde warmt op. Om dit tegen te gaan stapt Nederland over op 
duurzame energie; van fossiele bronnen zoals olie, kolen en aardgas naar schone energie 
uit wind, zon en aardwarmte. 

Om klaar te zijn voor de toekomst met meer energie uit schone energiebronnen, is het 
noodzakelijk dat we ons elektriciteitsnet continu aanpassen. Om die reden is het kabinet 
van plan om het net op zee Hollandse Kust, de hoogspanningsverbinding tussen de wind-
parken voor de kust van Noord-Holland en het hoogspanningsnet op land te realiseren. 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat draagt er samen met bedrijven,  
gemeenten en provincies aan bij dat dit op een betrouwbare, betaalbare en veilige  
manier gebeurt.

Welke procedure wordt gevolgd? 
Op de besluitvorming over het net op zee Hollandse Kust is de rijkscoördinatieregeling van 
toepassing. Dit betekent dat het tracé wordt vastgelegd in een inpassingsplan. De ministers 
van Economische Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  
stellen dit inpassingsplan vast. Het inpassingsplan en een aantal andere besluiten die voor 
het project nodig zijn, worden voorbereid in één gecoördineerde procedure. De minister 
van Economische Zaken en Klimaat coördineert deze procedure. Het inpassingsplan en  
de besluiten worden gelijktijdig ter inzage gelegd.

Wat is een milieueffectrapportage?
Een milieueffectrapport brengt de milieueffecten in beeld, zoals de effecten op leefomgevings-
kwaliteit (mens), gezondheid, landschap, natuur, bodem en water. Op deze wijze kan kennis 
over deze effecten een volwaardige rol spelen bij de besluitvorming.

Waar kunt u de stukken inzien?
U kunt de concept aanvullende NRD van 12 januari 2018 tot en met 22 februari 2018 inzien 
op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u de notitie in dezelfde periode tijdens 
de reguliere openingstijden bekijken op de volgende locaties: 
- gemeente Castricum, Raadhuisplein 1, 1902 CA  Castricum;
- gemeente Haarlem, Zijvest 39, 2011 VB  Haarlem;
- gemeente Beverwijk, Stationsplein 48, 1948 LC  Beverwijk.

Hoe kunt u een zienswijze indienen? 
Iedereen wordt in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In een zienswijze 
laat u weten wat u vindt van de notitie. U kunt hierbij denken aan:
- Staan er naar uw mening onjuistheden in de concept aanvullende NRD?
- Zijn er zaken en/of belangen over het hoofd gezien?
- Wordt u geraakt in uw belang? Zo ja, kunt u dit toelichten?
We stellen het op prijs als u aangeeft op welk deel van de notitie u reageert en u uw ziens-
wijze onderbouwt met argumenten.

U kunt een zienswijze indienen van vrijdag 12 januari 2018 tot en met donderdag 22 februari 
2018. Dat kan op verschillende manieren:
-  Bij voorkeur digitaal via het reactieformulier op www.bureau-energieprojecten.nl onder 

‘Net op zee Hollandse Kust (noord)’. U kunt niet reageren per e-mail.
-  Per post door een brief te sturen naar: 

Bureau Energieprojecten 
Inspraakpunt Net op zee Hollandse Kust (noord) 
Postbus 248 
2250 AE  Voorschoten 
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u een ontvangst-
bevestiging sturen. 

-  Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u bellen op werkdagen tussen  
9.00 uur en 12.00 uur met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.

Wat is de verdere procedure?
De concept aanvullende NRD wordt ook aan verschillende andere betrokkenen voorgelegd, 
zoals gemeenten, provincies en adviseurs met een wettelijke taak. Daarnaast brengt de 
Commissie voor de milieueffectrapportage een advies uit. Alle zienswijzen, reacties en  
adviezen worden verzameld en verwerkt in de (definitieve) aanvullende NRD.  
Op basis van die notitie wordt het milieueffectrapport opgesteld. Dit milieueffectrapport 
vormt de onderbouwing voor het inpassingsplan en de aanvraag voor de omgevings-
vergunning. Het milieueffectrapport komt, samen met de ontwerpen van het inpassings-
plan en de daarmee samenhangende besluiten, ter inzage te liggen.  
Later kunt u daar ook weer op reageren. Dit wordt aangekondigd in onder andere  
de Staatscourant, in huis-aan-huisbladen en op www.bureau-energieprojecten.nl. 

Wilt u meer weten? 
Meer informatie over het net op zee Hollandse Kust (noord) en alle bijbehorende stukken 
vindt u op www.bureau-energieprojecten.nl. Heeft u naar aanleiding daarvan nog vragen? 
Dan kunt u bellen met Bureau Energieprojecten, T (070) 379 89 79.
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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.

21 januari: De raad zit voor u 
klaar tijdens het Raadsspreekuur 
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. 

Tijd Onderwerp  
19.30 – 21.00 Presentati e stand van zaken verkeersmaatregelen 
 Beverwijkerstraatweg

 Agenda raadsinformatieavond 
11 januari 2018

Agenda Raadsplein 
18 januari 2018

  
Tijd Onderwerp  
Carrousels
19.30 – 21.00 Bespreken amendementen bij hoofdlijnen Kadernota 
 Zanderij Noord
19.30 – 20.30 Rekenkameronderzoek Groen- en Bomenbeleid

20.30 – 21.00  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen* 
      
21.15 – 22.30 Wijzigingsverordening verordening sociaal domein 
21.15 – 22.30 Amendement bij budget uitvoering acti eplan jongerenwerk 
21.45 – 22.30 Diverse raadsvoorstellen:
 - wijziging GR Veiligheidsregio NHN
 - Noti ti e griffi  ers NHN grip op GR

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrou-
sel worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) 
worden ingesproken

Raadsvergadering
Tijd Onderwerp
22.45 1. Opening en mededelingen
 2. vaststellen agenda
 3. debat raad
      A. actuele politi eke onderwerpen
 4. besluitvorming
      A. Moti e Nederlandse vlag
      B. Moti e onafh ankelijke klachtenregistrati e
      C. Hoofdlijnen kadernota zanderij
      D. Beschikbaar stellen budget uitvoering acti eplan 
        jongerenwerk
   E. Wijzigingsverordening op de referendumverordening
 5. sluiti ng

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.

Offi  ciële mededelingen woensdag 10 januari 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 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
291217 Oosterweide 46 te Castricum
 Het vergroten van een woning
 Hoogegeest 28a, te Akersloot
 Het bouwen van een 2-onder 1 kap woning 
 Lavendellint kavel 5 te Limmen
 Het bouwen van een woning
020118 Kerkweg 6 te Limmen
 Het uitbreiden van een dakkapel
030118 Prinses Margrietstraat 17 te Castricum
 Het doortrekken van een schuine dak over de bestaande uitbouw

Andere instellingen verkeers-
lichten Rijksweg/Kerkweg
In de afgelopen jaren heeft  de gemeente regelmati g klachten ontvangen van bewo-
ners en verkeersdeelnemers over de verkeerslichten op de kruising Kerkweg/Rijks-
weg in Limmen. Daarom is deze automaat op vrijdag 22 december 2017 vervangen 
door een nieuwe installati e, die de doorstroming van het verkeer zal verbeteren.  

In de nieuwe situati e krijgt het verkeer uit de Kerkweg en de Burg. Nieuwenhuij-
senlaan gelijkti jdig groen. Dit gold al voor de Rijksweg. Het voordeel is dat zowel 
het verkeer op de hoofdroute (Rijksweg) als op de zijwegen (Kerkweg en de Burg. 
Nieuwenhuijsenlaan) langer groen licht heeft , evenals de fi etsers op de Rijksweg. 
Met de nieuwe installati e wordt ook beter ingespeeld op de verkeerssituati e per 
dagdeel. Zo is er een ochtendspits-, een daluren- en een avondspitsprogramma 
ingesteld. Ook zijn de lampen vervangen door ledverlichti ng wat zorgt voor min-
der storingen.

De gewijzigde instelling van de verkeerslichten is misschien even wennen, nu de 
Kerkweg en Burg. Nieuwenhuijsenlaan gelijkti jdig mogen oprijden, maar zal lei-
den tot een betere doorstroom voor het autoverkeer en het langzame verkeer. 
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040118 Maatlat 8, te Limmen

Het plaatsen van een hekwerk 
Woude 4 en 5 te De Woude
Het kappen van 3 essen en 2 
berken

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende 
omgevingsver-gunningen te verlenen:
Datum Adres
291217 Van Alkemadelaan 6 te Limmen

Het plaatsen van een dakkapel op de bestaande uitbouw

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende 
omgevingsver-gunningen niet te verlenen:

Datum Adres
291217 Sifriedstraat 16 te Castricum

Het plaatsen van een semi permanente (jaarlijks gedurende 
de  wintermaanden) overkapping van de gravelbanen

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. 

Castricum, 10 januari 2018

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 

Publieksbalies: voor zaken als uw 
paspoort, rijbewijs, uitt reksels en 

vragen over zorg en fi nanci n 
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

nen, het doorgeven van gevonden 

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

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

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

olo on
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 

Voorstellen verbetering 
vervoerplan Connexxion
Regio - Medio 2017 werd 
bekend dat de openbaar ver-
voer concessie 2018-28 in 
Noord-Holland Noord door 
de provincie aan Connexxi-
on werd gegund. Uit het con-
cept vervoerplan wat Con-
nexxion in september naar 
buiten bracht bleek dat een 
aantal lijnen geschrapt wor-
den. PvdA Statenlid Nico Pa-
pineau Salm heeft daarom 
een aantal voorstellen inge-
diend waarvoor hij hoopt dat 
Gedeputeerde Staten de be-
nodigde financiële midde-
len beschikbaar zal stellen. 
Uit het concept vervoerplan 
van Connexxion werd duide-
lijk dat onder andere bus 164, 
tussen Egmond aan Zee en 
Castricum geschrapt zal wor-
den. Indiener van het voor-
stel Statenlid Nico Papine-

au Salm: ,,In ons verkiezings-
programma van 2015, pleitte 
de PvdA NH fractie voor een 
goede bereikbaarheid van al-
le delen van Noord-Holland, 
dus ook het platteland. Wij 
staan nog steeds ferm ach-
ter dat standpunt en maken 
ons zorgen dat het schrap-
pen van deze lijnen zal leiden 
tot een slechtere bereikbaar-
heid van en een aantasting 
van de leefbaarheid in deze 
gebieden.”  Naast het verzoek 
aan GS om deze voorstellen 
te verwerken vraagt de PvdA 
NH ook aan GS om daarvoor 
de benodigde financiële mid-
delen beschikbaar te stellen.
De PvdA NH stelt voor om te 
kiezen voor een spitsverbin-
ding  tussen NS station Cas-
tricum en Egmond aan Zee 
en de mogelijkheid voor extra 

’Unieke Winterspelen’
Regio - Sport-Z organi-
seert op zondag 11 februa-
ri de ‘Unieke Winterspelen’ 
voor mensen met een be-
perking in De Meent Bauer-
feind in Alkmaar. Van 13.00 
tot 16.00 uur kan iedereen, 
jong en oud, meedoen aan 
deze sportinstuif met aange-
paste sporten, zowel op het 

ijs als in diverse sportzalen. 
Het evenement staat geheel 
in het teken van de Olympi-
sche Winterspelen. Aanmel-
den kan via www.sport-Z.
org/uniekewinterspelen.

Op maandag komt het speci-
aal onderwijs sporten en te-
kenen de wethouders Sport 
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