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College zet in op duurzaamheid, 
dienstverlening en handhaving

Castricum - Het college 
van burgemeesters en wet-
houders kan opnieuw een 
sluitende begroting aan de 
gemeenteraad aanbieden. 
Een waarin ze geen extra 
verhoging van de belas-
ting vragen en waarin het 
een aantal breed gedragen 
wensen van de gemeente-
raad verwezenlijkt.

,,Het college is tevreden en 
trots dat we een sluiten-
de raming kunnen presen-
teren zonder dat we de be-
lasting daarvoor extra ver-
hogen”, aldus een conten-
te wethouder Financiën Wim 
Swart.,,Nog belangrijker zijn 
echter de keuzes die we ma-
ken. Wij kiezen voor de toe-
komst door onder andere te 
investeren in onderwijs, duur-
zaamheid armoedebestrijding 
en speelruimten. Vanzelfspre-

kend moet onze dienstverle-
ning aan de inwoners op peil 
zijn.”
Bij de behandeling van de ka-
dernota in het voorjaar, heeft 
de gemeenteraad het colle-
ge via moties een aantal op-
drachten meegegeven. De-
ze zijn in de begroting uit-
gewerkt, door onder andere 
middelen beschikbaar te stel-
len voor zaken als handha-
ving, duurzaamheid, armoe-
debestrijding, openingstijden 
publiekszaken en speelruim-
ten. 
Daarnaast zet het college in 
op een meerjarenraming om 
toekomstige investeringen in 
het onderwijs te kunnen ga-
randeren. 
Het college heeft de concept-
programmabegroting vast-
gesteld en verzonden aan de 
gemeenteraad. De gemeente-
raad vergadert op donderdag 

2 november over het voorstel 
van het college. Prinsjesdag is 
nog niet in de begroting ver-
werkt. Over de uitkomsten 
hiervan wordt de gemeente-
raad apart geïnformeerd.

Schaken op Bakkersplein
Castricum - Het Bakkers-
plein heeft er een attractie bij. 
Liefhebbers van de schaak-
bord kunnen dit bordspel nu 
in de openlucht doen op een 
levensgroot schaakbord. Op 
mooie dagen kan iedereen 
gratis gebruik maken van het 
bordspel. De schaakstukken 
worden opgeborgen in twee 
afgesloten kisten, waarop de 
spelers kunnen zitten en be-
denken wat de volgende zet 
gaat worden. De onderne-

mers op het Bakkersplein 
zorgen voor de uitgifte en in-
name van de schaakstukken.
Iedereen is welkom om een 
potje te spelen. Het schaak-
bord komt voort uit de wed-
strijd ‘Het beste idee van Cas-
tricum’, van het NvC, het On-
dernemersfonds en de Rabo 
in 2012. De inmiddels 18-ja-
rige Tosca Groenewold won 
toen de prijs met dit idee. Op 
de foto Toon Mans en Tosca 
Groenewold.

Deze week in De krant!
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Het HELE JAAR
in de aanbieding

Ariel 
wasmiddelen
Alle soorten 
3 verpakkingen              /                        /14,25 - 39,57
Nu 9,50 - 26,38

Knorr Wereldgerechten 
of Wereldspecials
Alle soorten 
4 pakken             /                    /8,16 - 11,56 
Nu 6,12 - 8,67

Lay’s chips
Alle soorten 
2 zakken à 300 gram              /           3,36

Unox  
soepen
Alle soorten 
3 blikken à 800 ml              /                  /4,59 - 5,49 

 *  Alle combinaties mogelijk:  
• 2+1 gratis: 33,34% korting op de totaalprijs van 3 producten.  
• 3+1 gratis: 25% korting op de totaalprijs van 4 producten.
Geldig t/m 31 december 2016. Kijk voor de spelregels op Jumbo.com 
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(Zie advertentie elders in deze krant)

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

Wildseizoen 2017
Vers van de veluwe o.a.
Herten biefstuk, stoofvlees

wild zwijn kotelet, stoofvlees
wilde eend, patrijs, kwartel
Deze week 25% korti ng

Recepten in de winkel

2 pers. sperziebonen 
met aardappelen 
2 biefstuk tartaar

Samen € 6,99
vleeswarentrio
gebraden gehakt

6 bio eieren 
ontbijtspek   € 4,99



Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
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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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Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Castricum - 4-9-2017: Hebe 
Wilhelmine de Boer, dochter 
van Harold de Boer en Lon-
neke S. Heine. Limmen - 2-8-
2017: Joep Beau Stoop, zoon 
van Stefanus P. Stoop en 
Geertruida A. van de Reep.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 2-8-2017: Floor 
Hollenberg en Audrey M. Du-
perrex. Elders: 14-9-2017: 
Kasper H. Robers en Deni-
se A.M. Nagel. 16-9-2017: Jo-

hannes G. Niesten en Daphne 
A. Bastiani.

Overleden
Castricum - 29-8-2017: Maria 
Oussoren weduwe van Corne-
lis M. Oordijk. 13-9-2017: Jo-
hanna Tomson, weduwe van 
Willem J. Innemee. 14-9-2017: 
Elisabeth L.H. Schadt, wedu-
we van Jan F. Vermeulen. 17-
9-2017: Maria A.E. Heijke, we-
duwe van Christiaan Kok. Lim-
men- 15-9-2017: Jacobus C. 
Adrichem, weduwnaar van 
Maria E. van der Sande.

Ralph Castricum keert 
terug naar Forza!

Castricum - Gemeente-
raadslid Ralph Castricum is 
weer terug bij Forza!. In april 
vertrok hij na onenigheid 
over de politieke koers. Forza! 
voorzitter Paul Meijer en het 
Castricumse raadslid hebben 
gesprekken met elkaar ge-
voerd en zijn tot de conclu-
sie gekomen dat zijn beiden 
weer op één lijn zitten, zo laat 
Castricum in een persbericht 
weten. ,,We gaan door op de 
ingeslagen weg en we gaan 
volgend jaar met de verkie-
zingen een mooi resultaat 
neerzetten.”
Partijvoorzitter Meijer is: 
,,Ralph is een Fortuynist in 
hart en nieren. We zijn blij 
dat hij weer één van ons is. 
We hebben hier allemaal van 
geleerd.” In april verliet Cas-

tricum Forza! nadat hij eer-
der vanuit de lokale par-
tij CKenG naar die partij was 
overgestapt. Hij ging verder 
als Fractie Castricum en die 
naam behoudt hij tot de ver-
kiezingen. 

Forza! steunt net als Leef-
baar Rotterdam, Forum voor 
democratie (FVD) van Thier-
ry Baudet, die slechts in een 
aantal gemeenten deel zal 
nemen aan de verkiezingen 
in maart volgend jaar. Forza! 
is een Fortuynistische par-
tij die in Haarlemmermeer is 
opgericht. Volgend jaar doet 
Forza! mee met de gemeen-
teraadsverkiezingen in Haar-
lemmermeer, Velsen, Nisse-
waard, Maassluis, Enschede 
en in Castricum.

Mooiste geit van het 
land komt uit Akersloot
Akersloot - Cees van Die-
pen is zaterdag 9 september 
op de nationale keuring in 
Overijssel kampioen gewor-
den met zijn tweejarige wit-
te geit Moniek 56. 
,,Het was mijn droom om ooit 
Nederlands kampioen met 
een van mijn geiten te wor-
den en die droom is nu wer-
kelijkheid geworden”, zegt 

hij. ,,Zo leuk vind ik het dat 
alle tijd, energie, geld, aan-
dacht en bovenal liefde die 
ik in mijn geiten heb gesto-
ken op deze manier wordt 
beloond. Ik hoop dat ik en 
mijn partner Marit Meijer met 
hulp van mijn vader en buur-
man Ton nog heel lang met 
veel plezier deze hobby mo-
gen uitvoeren.”

Keez -en klaverjasdrive
Akersloot - In café De 
Vriendschap gaat op zater-
dag 30 september het klaver-
jas- en keezseizoen van start. 
Het keezen begint om 19.30 
uur, de klaverjasdrive begint 
om 20.00 uur. Voor het kee-

zen opgeven via keezena-
kersloot@outlook.com of tel.: 
0251-312866. Opgeven voor 
het klaverjassen via: info@
vriendschapakersloot.nl
of bovenstaand telefoon-
nummer.

Vrouwen voor 
Vrede fi etsen

Regio - Een jubileum moet 
gevierd worden en dat de-
den de vrouwen van de 
groep Vrouwen voor Vrede 
IJmond die 35 jaar bestaat. 
Er werd een vredespaal ont-
huld in Velsen-Noord en een 
vredesfi etstocht  van 40 km 
lang gefi etst langs diverse 
memorabele symbolen van 
vrede in de IJmond, Uitgeest, 
Castricum en Akersloot. De 
tocht was uitgestippeld door 
de jubilerende vrouwen. Een 

routeboekje met foto¹s en 
routebeschrijving  werd over-
handigd aan de verschillende 
gastheren en -vrouwen. Het 
routeboekje is te bestellen 
via nesham@casema.nl.

Extra openingstijden 
publieksbalies gemeente
Castricum - De publieks-
balies blijven tot het ein-
de van het jaar extra open. 
Tot en met december is men 
dus nog steeds welkom op 
woensdag van 9.00 tot 16.00 
uur en op donderdag van 
9.00 tot 20.00 uur. Op maan-
dag, dinsdag en vrijdag zijn 
de balies van 9.00 tot 12.00 
geopend. Het is ook mogelijk  
een afspraak te maken. 

Wethouder Wim Swart: ,,We 
vinden het heel vervelend 
als inwoners lang moeten 
wachten. Daarom hebben 
we in mei de openingstijden 
van onze publieksbalies ver-

ruimd. Voor 2018 werken we 
ook aan ruimere openings-
tijden. In december vertellen 
wij hier meer over.” 

Telefonisch is het gemeen-
tehuis bereikbaar op maan-
dag, dinsdag, woensdag en 
donderdag bereikbaar van 
9.00 tot 16.00 uur en op vrij-
dag van 9.00 tot 12.00 uur. 
Of WhatsApp een vraag naar 
0619429661. Een antwoord 
komt snel, maar wel binnen 
kantoortijden. Op www.cas-
tricum.nl staat praktische in-
formatie over de belangrijk-
ste online producten en dien-
sten. 
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Onstuimige wedstrijd CasRC
Castricum - In Nijmegen 
kwamen de dames van de 
Castricumse Rugby Club 
een stugge tegenstander te-
gen. De voorwaartsen van 
Obelix speelden tien mans 
rugby en daardoor kwam 
CasRC niet lekker in de 
wedstrijd. Aanvallend kwam 
de Noord-Hollandse for-
matie niet door de verde-
digingslinie van de Nijme-
genaren. Laatstgenoemden 
hadden zelfs de mogelijk-
heid om de eerste try van de 
wedstrijd te drukken. Toch 
was het Simone Kamphuijs 
die na een mooie aanval de 
score opende. Lotte Brink 
converteerde goed en de 
eerst zeven punten stonden 
op het scorebord. Kort daar-
op een tegenvaller. Hooker 
Lydia van Amersfoort moest 
met een duim uit de kom 
het veld verlaten. Maar de 
wisselspelers doen niet on-
der voor de veldspelers en 
zo kon CasRC haar team 
vanaf de reservebank weer 
aanvullen. Steeds weer zet-
te Obelix de duinranders on-

der druk maar goed verde-
digingswerk voorkwam een 
gelijkmaker. Gestaag speel-
de Castricum zich onder de 
druk uit en scores van Lin-
de v.d. Velden, Sophie Tou-
ber en Hiske Blom en tevens 
drie succesvolle conversies 
van Lotte Brink zorgden voor 
een 33-0 ruststand. Na de 
rust hetzelfde beeld. Alleen 
werd Lotte Brink gewisseld 
voor Lotte Rendering  en 
daarom nam Linde de con-
versies van de trys van haar-
zelf, Sophie en Hiske. Helaas 
kreeg de wedstrijd een on-
fortuinlijk einde toen in de 
slotminuten Linde v.d. Vel-
den getackled werd en met 
haar belager op het onder-
been van een speelster van 
Obelix viel met als gevolg 
een onderbeenbreuk van de 
Nijmeegse. Nadat de ambu-
lance haar, onder applaus 
van de door speelster van 
beide teams gevormde ere-
haag, had afgevoerd, vond 
de referee het welletjes en 
floot af. Eindstand 0-50 voor 
Castricum.

Podiumplek voor Roos
Limmen - In Limburg werd 
het eerste tafeltennis-
jeugdranglijsttoernooi ge-
houden in een reeks van vijf. 
Naast toernooiwinst wordt 
gespeeld voor punten en een 
hogere licentie. Hiernaast 
wordt er jaarlijks in Zoeter-
meer een ranglijstfinale ge-
organiseerd voor de beste 24 
spelers per leeftijdscatego-
rie die na vijf jeugdranglijst-
toernooien nog geen hoge-
re licentie hebben behaald. 
Roos Briefjes, lid van tafel-

tennisvereniging Limmen, 
kwam uit in de leeftijdscate-
gorie elf- en twaalfjarigen en 
speelde in een poule van ne-
gen deelneemsters. Dat be-
tekende acht partijen spelen 
op één dag. Door vijf partij-
en in winst om te zetten be-
reikte ze einde van de dag 
een derde plaats. Het tweede 
jeugdranglijsttoernooi vindt 
plaats op zaterdag 14 okto-
ber in Hoorn waaraan een 
grote groep jeugdspeelsters 
van TTV Limmen meedoen.

Amakloop feest voor jong en oud

Akersloot - Ook dit jaar is, 
traditiegetrouw op de laat-
ste zondag van septem-
ber, de Amakloop gehou-
den. Voor de langere afstan-
den was dit jaar een alterna-
tief parcours uitgezet waar-
bij een deel door de Hempol-

der, een uniek vogelbroedge-
bied, werd afgelegd in ver-
band met dijkwerkzaamhe-
den in de Klaas Hoornpolder.
Om 10.00 uur werd begon-
nen met de jeugd, die onder 
luide aanmoediging van start 
gingen. Aan de finish kreeg 

iedereen een medaille als 
herinnering, er waren voor de 
winnaars bekers te verdelen. 
De halve mijl werd gewonnen 
door Stijn de Boer bij de jon-
gens, gevolgd door Luke van 
Luit en Joep Vosse en Romy 
Duineveld, gevolgd door Lili-

an Groot en Noor Lute  bij de 
meisjes. De bekers voor de 
hele mijl ging bij de jongens 
naar Sjors Kaandorp, Jesper 
Both en Niek Lute en bij de 
meisjes naar Manouk van der 
Lee. Lenneke Pettinga en Ka-
itlyn Groot. Vervolgens was 
het de beurt aan de volwas-
sen om te starten op de 5, 
10 of 15 kilometer. De 5 km 
is gewonnen door Matthijs 
Horlings, Jan Bot en Guillau-
me Hoskens. Bij de dames: 
Nienke van Pijkeren, Judith 
Krom-van Hesselingen en 
Mariëlle Beentjes.
Jeroen Lute won de 10 km, 
gevolgd door Bas v.d. Ploeg 
en Bennie Bijwaard. Marjo-
lein Bijwaard was de snelste 
dame, tweede werd Chris-
tel van Eijnden en derde Eli-
ne Lute. Gerard vd Berg heeft 
de 15 km het snelst afgelegd, 
daarna Eric Kalfs en Sjors 
Groot. Bij de dames waren 
dat Lisanne Santer, Sonja van 
Zeelt en Evelien Kraakman.

Schaakseizoen 
weer van start
Limmen - Na een zomer-
stop konden op vrijdag 22 
september bij schaakvereni-
ging Vredeburg de borden 
en schaakstukken weer te-
voorschijn gehaald worden. 
De eerste ronde van de in-
terne competitie bracht num-
mer twee van vorig seizoen 
Bert Hollander en ‘oude vos’ 
Jos Admiraal tegenover el-
kaar. De strategie van Admi-
raal was succesvol. Hans de 
Goede scoorde met een on-
berispelijke zege op Harold 
Ebels. Robin Rommel boek-
te een vlotte overwinning op 
Marcel Wester. Jaap Lim-
men boekte een voordeeltje 
in de opening en bouwde dat 
langzaam uit naar een knap-
pe overwinning op Barry Ble-
kemolen. Hidde Ebels was te 
sterk voor Gijs Pouw. San-
dra Hollander had geluk dat 
tegenstander Gertjan Haf-
kamp zichzelf te kort deed en 
een remisekans door ‘eeuwig 
schaak’ liet lopen. Zodoende 
kon zij een winnende aanval 
optuigen. Jan Brantjes kende 
een succesvolle start van het 
seizoen met een fraaie over-
winning op de doorgaans 
sterkere Marlies Sturk. Je-
roen Tebbens maakte zijn 
comeback bij Vredeburg. Hij 
creëerde met de zwarte stuk-
ken een degelijke stelling te-
gen Harry Levering, maar het 
was laatstgenoemde die in 
de tijdnoodfase de overwin-
ning uit het vuur sleepte. 
De partijen tussen Niels Ha-
geman en Tars Wanders en 
tussen Jeroen van Vliet en 
Nico Pepping eindigden in 
remise, waarbij met name 
de laatste uitslag het karak-
ter had van een ‘gentlemen’s 
agreement’.

Akersloot - Weer was het 
Henk Verdonk junior die de 
wekelijkse wedstrijd om de 
KPB-mountainbikecup won. 
Nu was het zijn jongere broer 
Wim, die de hele koers in het 
wiel mocht blijven van de la-
tere winnaar. Alleen aan-
klampen was het maximale 
dat broer Wim in huis had en 
de eindsprint liet vervolgens 
niets aan duidelijkheid over. 
Achter het leidende duo leek 
Wilfred Knegt naar de laag-
ste trede van het podium te 
gaan rijden, maar dit streven 
werd gedwarsboomd door de 
talentvolle Akerslootse Fem-
ke Mossinkoff, die Knegt vijf 
ronden voor tijd wist te over-
klassen.

Weer geen 
verrassing

FC Castricum verliest 
Castricum – Het seizoen is 
niet goed begonnen voor FC 
Castricum. De ploeg van trai-
ner Jort van der Meulen ver-
loor haar eerste wedstrijd 
van het seizoen met 0-1 te-
gen FC Amstelveen. Titelkan-
didaat Amstelveen scoorde in 
de tweede helft de enige goal 
van de wedstrijd, iets waar de 
thuisploeg niet meer van bo-
ven kwam. 

FC Castricum hoopte na 
drie verliespartijen in de be-
ker het seizoen goed te star-
ten tegen FC Amstelveen. Op 
Noord-End bleek dit vanaf de 
openingsfase echter een las-
tig verhaal te worden. Am-
stelveen, dat getraind wordt 
door voormalig FC Castri-
cum hoofdtrainer Radjin de 
Haan, was sterk aan de wed-
strijd begonnen en kreeg na 
dertien minuten een gro-
te kans. Een vrije trap van 
Tim Steij werd gemist door 
Micoli, waardoor Peter Post 

kon inkoppen, maar de kop-
bal werd goed gekeerd door 
keeper Danny Burger. On-
danks dat het in de eerste 
helft 0-0 zou blijven, had Am-
stelveen wel het overwicht. 
Zes minuten na het fluitsig-
naal voor het begin van de 
tweede helft kwam Castri-
cum op achterstand. Vanaf 
dat moment moest FC Cas-
tricum naar voren drukken 
om te scoren, maar de voor-
hoede bestaande uit Van der 
Waal, Zweet en Vrijburg kon 
het de verdediging niet moei-
lijk maken. Trainer Van der 
Meulen hoopte met wissels 
en verdediger Stef Zeilstra in 
de spits nog de nodige kan-
sen te creëren, maar tot hele 
grote kansen kwam dit niet. 
De sterk debuterende Bart 
Kornblum en Lenn Poel blij-
ken goed mee te kunnen met 
het niveau en lijken zich met 
de zaterdag afwezige Ernst 
Buijnsters op te mogen ma-
ken voor veel speelminuten.
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Kees van der Zwaard 
speelt met Luther

Castricum - Op zaterdag 
30 september speelt Kees 
van der Zwaard zijn nieuwe 
theatervoorstelling Hier sta 
ik   dansen en vechten met 
Maarten Luther. Men kan de-
ze muzikale monoloog mee-
maken in de Maranathakerk 
vanaf 20.00 uur. In Hier sta ik 
duikt hoofdpersoon Maarten 
in de spannende, wonderlijke 
en soms grimmige gedachte-
wereld van Luther. Die con-
fronteert hij met de eigentijd-
se cultuur en zijn eigen per-
soonlijke geschiedenis. Zo 
ontstaat een monoloog over 
vriendschap en verraad, God 
en het geweten, de duivel en 
de vrije wil, voortgedreven 
door het verlangen naar wat 
ooit genade werd genoemd. 

Een aparte rol is weggelegd 
voor een computergestuurd 
draaiorgel, dat Bach en blues 
laat horen.

Glasfusion bij Perspectief

Castricum - Op  vrijdag 13 
oktober van 13.30-17.00 uur 
is er een workshop glas-
fusion bij Perspectief in de 
Duinrand in Bakkum. 
Onder leiding van Marie 
Louise Hebly kan men ken-
nismaken met de beginse-

len van het werken met glas. 
De producten worden na de 
workshop in de oven gefu-
sed. 
Opgeven bij Ton Pots, tel.: 06-
51779893, rinytonpots@kpn-
planet.nl. Inlichtingen: Maar-
ten Geerdes, 06-54942799.

Vrolijk griezelen met Anita Boots

Castricum - Onder het motto 
‘Gruwelijk eng’ gaan de kin-
deren van Nederland span-
nende dagen tegemoet in de 
63e Kinderboekenweek, die 
dit jaar van 4 tot 15 oktober 
wordt gehouden. Moeten ou-
ders zich ongerust maken dat 
het voor hun jongsten een 

week gaat worden van slape-
loosheid, monsters, spoken, 
heksen en nachtmerries? 
Volgens de Castricumse kin-
derboekenschrijfster en au-
teur van heksenboeken Ani-
ta Boots zal dat allemaal reu-
ze meevallen. ,,Alle kinderen 
hebben hun angsten, maar 

juist door erover te lezen 
overwinnen ze die en zullen 
ze ervaren dat het goede al-
tijd het kwade overwint.” Ani-
ta Boots schreef twee kinder-
boeken over heksen, die ook 
dit jaar weer prominent aan-
wezig zullen zijn tussen het 
aanbod in de boekwinkel. 
Haar debuut ‘De Gekleurde 
Heks’, gaat bij de onfortuin-
lijke heks Niessela altijd alles 
mis gaat. Anita Boots (1959) 
is leerkracht aan een basis-
school in Castricum. Het idee 
voor haar eerste boek ont-
stond ooit tijdens een fiets-
tochtje op de Veluwe: ,,We re-
den door wat daar het Hek-
senbos heette en ik dacht in-
eens: hier woont tussen al 
deze donkere bomen een on-
gelukkige heks en daar ga 
ik een boek over schrijven.” 
Twee jaar na ‘De Gekleurde 
Heks’ volgde in 2012 ‘Anita 
Boots’ tweede boek ‘De Heks 
van Villa Zeldenrust’. Anita 
houdt in en rond de komen-
de Kinderboekenweek voor-
lees- en vertelbijeenkomsten 
in boekwinkels, bibliotheken 
en op scholen.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 16.00 & 21.15 uur 

zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur

dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Tulipani

vrijdag 18.45 uur 
zaterdag 21.15 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur

Una Mujer Fantastica
donderdag 20.00 uur

vrijdag 18.45 uur
zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur
dinsdag 14.00 uur

woensdag 20.00 uur 
Victoria and Abdul

vrijdag 21.15 uur
zaterdag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur
Wind River

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 15.30 uur

Dummie de Mummie 3
zaterdag & zondag 13.30 uur

woensdag 14.00 uur
Dikkertje Dap 

vrijdag 16.00 uur
zaterdag 16.00 & 18.45 uur

zondag 16.00 uur
woensdag 16.00 uur

Misfit

Programma 28 sept t/m 4 okt 2017

Tragikomedie Tulipani
Tulipan is een sprookjesach-
tige tragikomedie over een 
romantische Zeeuwse boer 
die na de watersnoodramp in 
1953 nooit meer natte voeten 
wil en naar het zuiden van 
Italië fietst. 
Aan de rand van een klein 

dorpje weet hij op miracu-
leuze wijze tulpen te kweken 
en groeit hij uit tot een leven-
de legende. Dertig jaar later 
probeert een Italiaanse po-
litie-inspecteur te achterha-
len wat er daadwerkelijk ge-
beurde.

De transseksuele Marina 
en haar twintig jaar oude-
re vriend Orlando zijn ver-
liefd, gelukkig en bezig een 
gezamenlijke toekomst op 
te bouwen. Maar wanneer 
hij plotseling komt te overlij-
den is het leven zoals Mari-
na dat kende plotseling voor-
bij. Tijd om te rouwen wordt 

Una Mujer 
Fantastica

haar niet gegund. Zowel de 
doctoren als zijn familie zijn 
argwanend over haar exac-
te rol bij zijn dood. Terwijl er 
een onderzoek wordt gestart, 
sluit zijn familie, die de rela-
tie nooit heeft geaccepteerd, 
haar volledig buiten. Ze is niet 
welkom op de begrafenis en 
wordt zijn appartement uit-
gezet. Marina laat zich echter 
niet zomaar buitenspel zetten 
en vecht voor haar recht om 
zichzelf te kunnen zijn.

Dierenambulance Kenne-
merland houdt open dag 
Heemskerk - Ook dit jaar 
organiseert Dierenambulan-
ce Kennemerland een open 
dag. Dit jaar op zondag 1 ok-
tober. Van 12.00 tot 16.00 is 
iedereen welkom om de lo-
catie te bekijken, inclusief de 
dierenverblijven en de die-
renambulance. 
Er is alle gelegenheid om 
vragen te stellen aan de ve-
le aanwezige vrijwilligers 
over de werkzaamheden van 
de rijders, de centralisten en 
de dierverzorgers. Maar er 
is nog veel meer. Er zijn vele 
stands met onder meer rep-
tielen en spinnen, schapen, 
een ezel, uilen, een imker 
met bijen, fretten en nog an-

dere dieren. Verder zijn er in-
formatieve stands met onder 
meer een dierenarts, dieren-
winkel, zeehondencentrum 
Pieterburen en Stichting Ge-
zelschapsdier. 
Speciaal voor de kinderen 
staat er een springkussen, 
een emmerbalspel en kun-
nen ze zich laten schmin-
ken. Ook krijgen ze een gra-
tis ijsje en limonade en wat 
te denken van een ritje op 
een paard, of een mooie fo-
to? En net als vorig jaar loopt 
varken Spekkie op zijn ge-
mak over het terrein tussen 
de bezoekers door. Het adres 
is de Kleine Houtweg 35 te 
Heemskerk.
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Stem op foto Molendijk-
Noord en Albert’s Hoeve
Castricum - Er is nog steeds 
veel belangstelling voor het 
buurtenproject van Oud-Cas-
tricum in het kader van het 
vijftigjarig jubileum van de 
werkgroep. Ook op de ver-
telbijeenkomst over de wijk 
Molendijk-Noord en Albert¹s 
Hoeve op 19 september kwa-
men veel mensen af, ondanks 
het feit dat deze buurten er in 
1967 nog niet waren.
Welke foto van Molen-
dijk-Noord of Albert’s Hoe-
ve gaat winnen,  kan men 
zelf bepalen. Ga  op don-
derdag 28 september tussen 

14.30 en 15.30 uur stemmen 
op de foto van deze buur-
ten op de Montessorischool 
aan de Koekoeksbloem 55 of 
op vrijdag 29 september tus-
sen 11.30 en 12.30 uur op De 
Klimop aan de Rooseveltlaan 
1. Foto’s kunnen tot donder-
dag 28 september nog wor-
den langsgebracht op deze 
scholen of worden gemaild 
naar:  foto1967@oudcastri-
cum.com.  De winnende foto 
zal eind oktober groot in een 
van de buurten te zien zijn. 
Foto: De winnende foto van 
het centrum.

Gemeenteraad buigt 
zich over afslag A9

Castricum - De gemeente-
raad van Heiloo is akkoord 
gegaan met het bestem-
mingsplan voor infrastruc-
tuur die de aansluiting van de 
A9 bij Heiloo/Limmen moge-
lijk maakt. Castricum neemt 
donderdag een beslissing. 
Een klein deel van de aan-
sluiting wordt gerealiseerd 
op Castricums grondgebied. 
Tegenstanders zijn vooral be-
zorgd over de fi nanciën rond 
het project. Voordeel zou zijn 
dat de drukte op de Kenne-
merstraatweg en Rijksweg 
afneemt.
Deze verwachting wordt ver-
sterkt door woningbouw-
plannen die de komen-
de jaren in Heiloo en Lim-
men worden gerealiseerd. In 
de nieuwe wijken Zuiderloo 
en Zandzoom zijn dat in to-
taal circa 2.400 woningen en 
daarnaast worden op aller-
lei andere locaties woningen 
gebouwd waardoor het aan-
tal woningen nog met enkele 
honderden zal toenemen. De 
nieuwe aansluiting op de A9 
zal er toe leiden dat automo-
bilisten uit het zuidelijk deel 
van Heiloo en Limmen via de 
nieuwe aansluiting naar de 
A9 rijden waardoor het ver-
keersaanbod op het noorde-

lijk deel van de Kennemer-
straatweg en op de Rijksweg 
door Limmen en Uitgeest fors 
afneemt, zo luidt de verwach-
ting. Behalve dat deze nieuwe 
weg Limmen en Heiloo een 
directe aansluiting geeft op 
de A9, zullen ook de bedrij-
venterreinen Boekelermeer 
en Oude Werf via de ooste-
lijke parallelweg een directe 
aansluiting op de A9 krijgen. 
De provincie Noord-Holland 
en de gemeenten Alkmaar, 
Heiloo en Castricum zijn be-
reid om gezamenlijk het be-
nodigde geld beschikbaar te 
stellen. Over de verdeling van 
de kosten, zo’n 36 miljoen, 
hebben deze vier partijen af-
spraken gemaakt. Ondertus-
sen wordt het verlies aan op-
pervlakte van een weidevo-
gelleefgebied betreurd. Op 
dit moment wordt met een 
aantal grondeigenaren en 
-gebruikers gesproken over 
het afsluiten van weidevogel-
beheercontracten. Daarnaast 
wordt gekeken of een deel 
van het bedrag voor weide-
vogelcompensatie kan wor-
den besteed aan inrichtings-
maatregelen en/of incidente-
le vergoedingen om de kwa-
liteit van het weidevogelleef-
gebied te verbeteren.

Lezing op Vrijeschool
Castricum - Op maandag2 
oktober geeft dr. Edmond 
Schoorel, kinderarts bij het 
Kindertherapeuticum in Zeist 
een lezing bij de Vrijeschool 
Castricum. Thema is het be-
lang van grenzen stellen bij 
kinderen.  Van 20.00 tot 22.00 
uur op de Dr. van Nieveltweg 
20.

Kunst en proza 

Petities rond buslijn 164
Castricum - Na CDA Bergen 
is SP Castricum gestart met 
een petitie om bus 164 tus-
sen Castricum en Egmond 
aan Zee te behouden. De 
partij had al eerder een motie 
ingediend om de verschra-
ling van de dienstverlening 
van het openbaar vervoer te-
gen te gaan en die werd des-
tijds door een ruime meer-
derheid aangenomen. Nu dat 
toch dreigt te gebeuren komt 
de SP met een nieuwe motie. 
Ook de VVD heeft een motie 
voorbereid.
Wethouder Marcel Stee-
man reageert: ,,De Provincie 
Noord-Holland is bezig met 
de invulling van de conces-
sie die aan Connexxion is ge-
daan. Daar wordt op dit mo-

ment over gesproken, be-
gin oktober ambtelijk en ook 
met de gemeenten, later nog 
bestuurlijk. Eén van de on-
derdelen is de invulling van 
de on- en minder rendabe-
le buslijnen. De vraag is of 
dat ook anders kan. Het idee 
is om de bus in op afroep te 
doen, zodat het vervoer wél 
gegarandeerd is, maar dat 
er niet de hele dag een bus 
heen en weer rijdt. Ik heb al 
aan de gemeenteraad aan-
gegeven mijn uiterste best te 
doen de kwaliteit en het be-
dieningsniveau van de open-
baar vervoerder zo optimaal 
mogelijk te houden. De pre-
cieze invulling daarvan, zo-
als gezegd, is nog onderwerp 
van overleg.”

Castricum - Woensdag een 
week geleden werd om 7.20 
uur om hulp gevraagd van 
de brandweer om een me-
ting te verrichten bij een wo-
ning aan de Goudenregen-
laan. Het ging om een defec-
te co2-melder. De brandweer 
van Limmen is woensdag om 
8.00 uur uitgerukt voor wa-
teroverlast aan de Bleumer-
weg in Bakkum. 
Zaterdagochtend is de 
brandweer uitgerukt met de 
jeep om assistentie te verle-
nen aan de ambulancedienst. 
Een mountainbiker was ten 
val gekomen nadat hij in het 
duin langs de Beverwijker-
straatweg tegen een omge-
waaide boom terecht was 
gekomen.  Hij is door de am-
bulance meegenomen naar 
het ziekenhuis met lichte ver-
wondingen. De spuitgasten 
hebben de boom in stukken 
gezaagd en deze aan de kant 
gelegd zodat het pad weer 
vrij was. 

Zondagmiddag zijn alle hulp-
diensten uitgerukt voor een 
ongeval op de Zeeweg ter 
hoogte van het spoorwegvia-
duct. Hier was een bestuur-
ster op haar voorligger ge-
botst omdat ze te laat de fi -
le opmerkte. 
De brandweer heeft absorp-
tiemiddelen gestrooid over 
de uitstromende vloeistof-
fen. Ook hebben ze de au-
to’s op het fi etspad geduwd 
zodat het overige verkeer er 
weer langs kon. De politie 
heeft het verkeer tijdelijk om-
geleid. De ambulancedienst 
heeft alle inzittenden van de 
twee voertuigen gecontro-
leerd, maar niemand hoefde 
mee naar het ziekenhuis. 
De twee jonge kinderen in 
het voorste voertuig heb-
ben allebei een troostbeer 
gekregen voor de schrik. En 
een bergingsbedrijf heeft het 
achterste voertuig uiteinde-
lijk afgevoerd.

Drukte bij 
brandweer 

Praten met VVD
Castricum - Vrijdag, 29 sep-
tember is de VVD Castricum 
voor haar maandelijkse in-
loopbijeenkomst vanaf 16.00 
uur te vinden in club Mariz 
aan de Dorpsstraat. 

De partij is nog druk doen-
de met het samenstellen van 
haar verkiezingsprogram-
ma en is van mening dat al-
le burgers uit de gemeente 
de kans moeten hebben om 
daar aan bij te dragen. Mai-
len kan ook: tinoklein@hot-
mail.com. 

Castricum - Tijdens de 
druk bezochte opening 
van  de  expositie Tussen-
tijd, afgelopen zaterdag  
bij Galerie Sopit stak bur-
gemeester  Toon Mans de 
kunst en cultuur in Cas-
tricum een hart onder de 
riem. 

Hij was gevraagd de ten-
toonstelling te openen. De 
onverwachte combina-
ties die de drie kunstenaars 
Frieda Verbree, Teska Selig-
mann en Fennanda Eleveld 
in deze presentatie  tonen 
zijn een verassing voor het 
oog. De tetoonstelling is ko-

mend weekend  te zien tus-
sen 12.00 en 17.00 uur. Op 
zaterdag 30 september leest 
schrijfster en theatermaak-
ster Pamela Koevoets om 
15.00 uur  voor over Tussen-
tijd. Men kan in herfstsfeer 
aanschuiven rond de vuur-
korf buiten bij de galerie op 
de Anna Paulownastraat 22. 

Op zondag 1 oktober maakt 
een van de kunstenaars van 
het kollektief, Fennanda Ele-
veld, inktschilderingen tus-
sen 15.00 en 16.00 uur. Op 
de foto burgemeester Mans 
en kunstenares Frieda Ver-
bree.
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28 SEPTEMBER

Concert. Nederlands Kamer-
koor sluit jubileum af met Ves-
pers van Rachmaninov in Gro-
te Kerk Alkmaar onder leiding 
van Peter Dijkstra. Kaarten via 
De Vest. Foto: Foppe Schut.

Lezing over familiebedrijf Dil-
vis in de bibliotheek Akersloot 
vanaf 20.00 uur.

Voorstelling. Brief aan mijn 
dochter, try-out van Abdelka-
der Benali en Lavinia Meijer in 
Kennemertheater Beverwijk, 
aanvang 20.15 uur. Literatuur 
en muziek komen samen in 
een ontroerend verhaal over 
afkomst en identiteit. 

29 SEPTEMBER

Pubquiz in Mezza Luna in 
Castricum. Aanvang 20.30 uur, 
aanmelden op www.grandca-
femezzaluna.nl.

Orgelconcert. In de St. Pan-
cratiuskerk in Castricum vindt 
een bijzonder orgelconcert 
plaats. Niet alleen spelen er 
vier handen tegelijk op het or-
gel, maar zijn er in totaal liefst 
zes organisten en één zange-
res, die samen een concert 
geven. Aanvang 20.00 uur. Fo-
to: Pim Leonards.

Try out. Herman in een bak-
je Geitenkwark, Verplicht Spe-
len. Eigenzinnige humor, ijzer-
sterke samenzang en absurde 
verzinsels in Kennemertheater 
Beverwijk vanaf 20.15 uur.

Stadswandeling met gids 
door Alkmaar van anderhalf 
uur, start om 13.00 uur. Kaar-
ten via VVV.

Kaasmarkt in Alkmaar van 
10.00 tot 13.00 uur.

Tineke Schouten met T-
Splitsing in De Vest in Alk-
maar vanaf 20.15 uur.

Techno-dj Karotte draait bij 
Podium Victorie in Alkmaar 
vanaf 23.30 uur.

Bach2Ways in de Cultuur-
koepel in Heiloo met aria’s 
voor sopraan en hobo door 
Johannette Zomer en Bart 
Schneemann. Er is een foto-
tentoonstelling te zien waar-
in de emotie van Bach’s mu-
ziek gevangen wordt. Aan-
vang 20.15 uur.

Voorstelling van Het Groot 
Niet Te Vermijden bij Vrien-
den van de Beun in Heiloo. Vijf 
muzikaal zeer getalenteerde 
heren slaan geen enkel gen-
re over. Om 20.15 uur.

30 SEPTEMBER
Rommelmarkt in De Meent 
in Alkmaar van 10.00 tot 16.00 
uur.

Rob de Nijs, 75 jaar, jubile-
umconcert in Kennemerthea-
ter Beverwijk vanaf 20.15 uur.         

Huifkartocht door de duinen 
om 10.30 en 12.45 uur van-
af parkeerterrein De Hoep 
in Castricum. Aanmelden via 
pwn.nl.

Fris, Glow in the Dark Editi-
on vanaf 19.30 bij Podium Vic-
torie in Alkmaar. Kaarten via 
wijzijnfris.nl.

Expositie. Kunstenaars Kolle-
ktief Getij exposeert zaterdag 
en zondag bij Galerie Sopit in 
Castricum van 12.00 tot 17.00 
uur.

Kermis in Egmond-Binnen 
vanaf 14.00 uur, ook zondag.

Optreden Slavestate en Pro-
ject Transcedent in De Bak-
kerij in Castricum vanaf 21.00 
uur.

André Hoogeboom, schrijver 
van het boek Max, het onge-
autoriseerde verhaal over Max 
Verstappen is te gast bij Bru-
na Heiloo, 14.00 uur.

Victoriefeest. Tussen 30 sep-
tember en 8 oktober viert Alk-
maar voor de tweede keer de 
Victoriefeesten, met meerdere 
festivals, concerten, bijzonde-
re acts en nog veel meer. De 
feesten zijn grotendeels vrij 
toegankelijk. Meer op www.
victoriefeesten.nl.

Vogels tellen. Vogelwerk-
groep Midden-Kennemer-
land neemt deel aan de inter-
nationale vogelteldag, de Eu-
ro Birdwatch. Vanaf 7.30 uur 

▲

bij de telpost in de duinen aan 
het eind van de Grote Veld-
weg bij de strandopgang Cas-
tricum Noord. Afhankelijk van 
het weer tot het middaguur.

Musical Sweeny Todd met 
o.a. René van Kooten en Vera 
Mann, 20.15 uur in De Vest 
Alkmaar. In de kleine zaal De 
Partizanen om 20.30 uur.

1 OKTOBER

Concert Ensemble für kenner 
und liebhaber van Valentina 
Villasenor, Fanni Székely, Evan 
Buttar in De Cirkel Heemskerk 
om 11.30 uur.

Spirituele beurs van 11.00 
tot 17.30 uur in De Kern in 
Castricum.

Concert met optreden Mar-
co Bakker om 12.30 uur in de 
Dorpskerk in Wijk aan Zee. 
In het voorprogramma Jong 
Operatalent met een perfor-
mance van Het meisje van 
de Spar & Friends. Aanslui-
tend is er een rondwandeling 
met een gids van Rondje Wijk 
aan Zee, start vanaf de Dorps-
kerk om 14.00 uur. Deelname 
is gratis.

Concert contrabassist James 
Oesi. Samen met zijn vaste 
duo partner, pianiste Andrea 
Vasi, brengt hij een program-
ma op uiterst integere wijze, 
met bravoure en meesterlij-
ke perfectie. In De Zwaan Uit-
geest vanaf 11.30 uur.

Bunkermuseum is open van 
11.00 tot 16.00 uur aan de 
Badweg in IJmuiden, entree 
tegenover Camping de Duin-
doorn. Het is de laatste open-
stelling van dit seizoen.

Herfstwandeling in de Wim-
menummerduinen met IVN. 
Vertrekpunt: het PWN-infor-
matiebord aan het Nachte-
galenpad aan de noordkant 
van Egmond aan den Hoef om 
11.00 uur. Foto: Paul ten Have.

Wandelen met gids vanaf 
10.00 uur, start bij De Hoep in 
Bakkum. Gratis deelname.

Concert om 16.00 uur van de 
Stichting Bachcantate Bergen 
met als motto Bach en Luther 
in de Kapelkerk in Alkmaar.

Kindervoorstelling Hoge 
Fronten van Lieke Benders 
in De Vest Alkmaar voor kin-
deren van zes tot tien jaar. 
Om14.30 uur.  

Gitaarfestival IJmond om 
13.00 uur In Kennemertheater 
en Grote Kerk in Beverwijk. 

4 OKTOBER

Hoggs Bison geeft een mas-
terclass in De Bakkerij in Cas-
tricum vanaf 20.00 uur. Gratis 
entree, de pet gaat rond.

Unicorn, Ierse swing-folk 
band in het Vredeskerkje Ber-
gen aan Zee om 20.00 uur.

Kindervoorstelling in Thea-
ter De Vest Alkmaar: Woezel 
& Pip – op zoek naar de Slod-
dervos (2+), 14.00 uur. foto: 
Joost Milde. 

5 november 20170
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Vieruurs estafette op 
terrein Dijk en Duin

Bakkum - Zondag hield 
MTB de Zeeleeuw voor de 
zevende keer een mountain-
bikeestafette van vier uur. 
Evenals vorig jaar vond dit 
plaats op het terrein van Dijk 
en Duin. Om 12.00 uur klonk 
het startschot en streden de 
teams, bestaande uit twee 
personen, en individuele rij-
ders in verschillende cate-
gorieën om de eer. Per team 
was één rijder op het par-
cours. Het wisselen van rij-
der gebeurde in principe na 

iedere ronde. Teams mochten 
echter ook beslissen om twee 
of meer rondes achter elkaar 
per rijder te rijden. In de wis-
selzone werd met een ‘esta-
fette-stokje’ de tijdsregistra-
tiechip doorgegeven. 

Voor de Dijk en Duin 4-uurs 
estafette kan de organisatie 
gebruik maken van grote de-
len van het Dijk en Duinter-
rein met daarin interessante 
passages. Dat werd gewaar-
deerd door de deelnemers. 

Topper van 
de avond

Castricum - In de partij 
tussen Piet Zonneveld en 
Gert Lute bij biljartvereni-
ging Wik, startte Piet moei-
zaam met drie poedels. 
Maar met een productie-
ve opleving van acht en tien 
caramboles in de vierde en 
zesde beurt had Piet al de 
helft van zijn aantal te ma-
ken caramboles te pakken. 
Zijn tegenstander Gert had 
na tien beurten hetzelfde 
aantal bij elkaar gesprok-
keld, wat voor hem te weinig 
was. Piet maakte de partij af 
met een stijgingspercenta-
ge van 50%. De grote win-
naars van vorige week, Pe-
ter Vos tegen Peter Groe-
nendal en Rien Emmerik te-
gen Ferry van Gennip, de-
den weer goede zaken door 
deze partijen winnend af te 
sluiten met hoge stijgings-
percentages. Driebanden-
liefhebber Hein Kitsz klop-
te een matig spelende Jan 
Kamp. Van de overige ge-
speelde wedstrijden kwa-
men alleen Jaap de Boer te-
gen Cor Stroet en Jan van 
der Zon tegen Kees Baars, 
boven het gestelde moy-
enne uit. De hoogste serie 
van de avond was voor Kees 
Baars met veertien caram-
boles in deze partij. 

Vitesse afgetroefd: 3-1

Castricum - Het is alweer 
een paar seizoenen geleden 
dat Vitesse en ZAP tegen-
over elkaar stonden. Dat was 
telkens in de tweede klasse. 
Maar omdat ZAP vorig sei-
zoen kansloos onderaan ein-
digde, betrof het weerzien dit 
keer een openingsduel in de 
derde klasse A. De ploeg be-
zorgde Vitesse een lastige 
middag. De beslissing viel al 
in de slotfase van de eerste 
helft want daarin werden alle 

doelpunten gescoord.
ZAP opende het duel ener-
giek. Dat leidde tot een licht 
veldoverwicht dat ook al wat 
mogelijkheden opleverde. 
Keeper Tom Laan wist Vites-
se tot ruim vijf minuten voor 
rust op de been te houden 
met enkele prima reddingen. 
Maar toen Jild Wardenaar in 
geheel vrije positie aan de 
linkerkant kon worden aan-
gespeeld was hij kansloos op 
diens inzet. Het antwoord van 

Vitesse volgde heel snel. De 
mee opgekomen rechtsach-
ter Job Glorie was de verde-
digers te snel af en zijn voor-
zet kwam terecht bij Robin 
Bakker die genadeloos hard 
uithaalde: 1-1. In de resteren-
de  slotminuten wist ZAP nog 
tweemaal te scoren. Meteen 
na rust zette Vitesse aan.. Bij 
een scrimmage voor het doel 
leek de aansluitingstreffer al 
snel te vallen, maar  werd een 
doelpunt voorkomen. Daar-
na liet ZAP zich weer gelden 
en creëerde diverse kansen 
op een grotere voorsprong. 
Halverwege de tweede helft 
werd Robin Bakker de diepte 
ingestuurd. Die was de laat-
ste verdediger te snel af maar 
werd door hem met een tac-
kle van achteren op zijn en-
kel gevloerd. Natuurlijk een 
penalty maar in plaats van 
de even logische rode kaart 
hield de scheids het bij geel! 
Jort Kaandorp plaatste zich 
achter de bal voor de penalty 
en kon Vitesse dichterbij ZAP 
schieten. Maar zijn inzet ging 
hard naast en over het doel. 
Uiteindelijk hield ZAP redelijk 
eenvoudig stand.

Grote Clubactie gestart
Castricum - Vorige week is 
de landelijke Grote Clubactie 
van start gegaan. Leden van 
verenigingen uit Castricum 
gaan langs de deuren om 
loten te verkopen. Ze doen 
mee aan deze jaarlijkse actie 
om de clubkas te vullen. Rij-
school De Barones uit Cas-
tricum kocht een Superlot 
via Atletiek Vereniging Cas-
tricum. Het Superlot verte-
genwoordigt vijftig reguliere 
Grote Clubactieloten. Caspar 
Boeschoten, van Rijschool 
De Barones vertelt: “Atletiek 
Vereniging Castricum is een 
fijne vereniging, waar mijn 
twee kinderen het heel erg 
naar hun zin hebben. Door 

de aanschaf van het Superlot 
steun ik de vereniging. Ik zie 
het als een soort mini-spon-
soring.”

Wat gaat Rijschool De Ba-
rones doen met deze loten? 
Caspar legt uit: ,,Alle leer-
lingen die op dit moment bij 
mij rijlessen volgen krijgen 
van mij een lot. En de nieu-
we leerlingen natuurlijk ook.” 
Naast Atletiek Vereniging 
Castricum doen CSV Hand-
bal, TV Castricum, FC Cas-
tricum, Castricumse Rugby 
Club, MHC Castricum, Gym-
nastiekvereniging DOS en 
Kinderkoor Musicstar met 
met de actie.

balsponsor:  KEURSLAGERIJ SNEL LIMMEN

pupil v.d. week:  BOY PEEMEN (speler JO13-1)

Zondag 1 oktober 14.00 uur:

Limmen  -  FC Den Helder
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Vergeetachtig of dementie?
Akersloot - Op donderdag 
5 oktober vindt het eer-
ste Alzheimer Trefpunt in 
Akersloot plaats. Het on-
derwerp is: ‘Is het vergeet-
achtigheid of dementie?’

Gespreksleider Essy Ferares 
gaat in gesprek met casema-
nager Marjon Peters over hoe 
twijfel kan worden weggeno-
men. Dan zal duidelijk wor-
den dat vergeetachtigheid en 
dementie niet hetzelfde zijn. 
Hierna is er gelegenheid tot 
het stellen van vragen.

Naast het thema zal er de-
ze avond aandacht besteed 
worden aan het tienjarig be-
staan van de Alzheimer Tref-
punten in de regio Midden-
Kennemerland. 

Het Alzheimer Trefpunt wordt 
gehouden in ‘t Kruispunt, 
Mozartlaan 1a. Het program-
ma start om 14.30 uur en ein-
digt rond 16.00 uur. Iedereen 
is welkom. 
De toegang en de koffie/thee 
zijn gratis. Aanmelding voor-
af is niet nodig.

Castricum - Gespecialiseerd 
diëtiste van Grip op Gezond-
heid adviseert en beant-
woordt vragen op het gebied 
van gezonde voeding tijdens 
en na kanker, gebaseerd op 
de laatste wetenschappelijke 
inzichten. Zij geeft een lezing 

Lezing voeding en 
kanker bij Praethuys 

Slavestate, Projekt 
Trancendent en breien

Castricum - Slavestate 
treedt zaterdag op in de Bak-
kerij met schurende gitaren 
en desoriënteerde vocals en 
synths. Projekt Transcedent 
is er ook bij met soortgelijke 
muziek. Zaal open 21.00 uur.

Op maandag 2 oktober is het 
breicafé weer terug van zijn 
zomerstop. Het begint om 
20.00 uur en er zijn spullen 
aanwezig. Zelf spullen meen-
menen kan ook. Toegang is 
gratis. 

Onderhoud 
fietspaden

Regio - Sinds maandag 25 
september laat PWN on-
derhoud uitvoeren aan al-
le fietspaden in het Noord-
hollands Duinreservaat, 
die voorzien zijn van klin-
kerbestrating. 

Fietsers kunnen tijdelijk hin-
der ondervinden door even-
tuele versperring van de 
fietspaden. Het onderhoud 
bestaat uit het verwijderen 
van begroeiing en zand, dat 
op deze fietspaden ligt. Door 
dit zand en de ontstaande 
begroeiing zijn de fietspa-
den smaller geworden. Om 
de juiste breedte van de-
ze fietspaden weer terug te 
brengen, wordt het overtolli-
ge zand verwijderd door mid-
del van borstelen of afgraven. 
Hiervoor worden diverse ma-
chines ingezet.
Omdat de werkzaamheden 
in het gehele duingebied, 
van Bergen tot Wijk aan Zee, 
plaatsvindt, is het niet mo-
gelijk aan te geven waar de 
grootste hinder plaatsvindt. 
De werkzaamheden zijn, vol-
gens planning, eind oktober 
afgerond.

www. .nl

www. .nl

tijdens de inloop voor kan-
kerpatiënten ‘t Praethuys, lo-
catie Castricum, op donder-
dag 5 oktober van 10.00 tot 
12.00 uur. Het adres is Dorps-
straat 23 Castricum. Meer in-
formatie via www.praethuys.
nl of tel.: 072-5113644.

Castricum – Op 25 juli heeft 
de FIOD in samenwerking 
met de Belastingdienst en 
de Kansspelautoriteit door-
zoekingen gedaan in twee 
speelhallen, waarvan een in 
Castricum, en in twee won-
ingen in Heeze en Rijen. De 
eigenaar en zijn dochter 
werden verdacht van on-
juiste aangiften kansspelb-
elasting en manipuleren van 
de omzetcijfers, waardoor 
de Belastingdienst mogelijk 
ruim 650.000 euro mis zou 
zijn gelopen. In een persb-
ericht meldde de FIOD dat 
de twee ondernemers mo-
gelijk hun klanten bena-
deelden door de gokkasten 
zo in te stellen dat spelers 
te weinig kregen uitbetaald 
wanneer ze wonnen. Maar 
de speelautomaten bevat-
ten helemaal geen sjoemel-
software, blijkt nu uit onder-
zoek van de FIOD.

,,Het is grote onzin”, vertelt 
de eigenaar, een man van 
53 jaar die oorspronkelijk 

uit Turkije komt, over de sjo-
emelsoftware. ,,De meeste 
klanten wisten dat ook 
wel, maar er volgden toch 
dreigementen. Een is terug 
te luisteren op de telefoon: 
‘Ik vind het niet normaal. 
Heb de laatste tijd zoveel 
verloren. Anders ga ik het 
echt anders oplossen. Dan 
gaan jullie ruiten naar bin-
nen’ is te horen.”

De FIOD was het strafrech-
telijk onderzoek gestart na-
dat de Belastingdienst con-
stateerde dat bij de twee 
speelhallen sprake was 
van een ‘tax gap’ voor de 
verschuldigde kansspelb-
elasting. Dit is gebaseerd 
op landelijk gemiddelde 
dagopbrengsten per spee-
lautomaat. Het vermoeden 
was dat gebruik was ge-
maakt van manipulatiesoft-
ware in de speelautomaten 
en verdachten daardoor de 
kansspelbelasting te laag 
hebben aangegeven. De 
speelautomaten kunnen op 

listige wijze worden gepre-
pareerd dat deze prijzengeld 
niet aan de spelers uitkeren. 
Tijdens onderzoeken in 
Duitsland en Oostenrijk 
vorig jaar is manipulaties-
oftware in speelautomaten 
aangetroffen.

Maar er zijn nog meer prob-
lemen voor de familie, die 
nog niet zijn opgelost. Het 
bedrijf onderging eerder al 
eerder controles en moest 
een regeling met de Belas-
tingdienst treffen vanwege 
een opgebouwde schuld 
van 160.000 euro. Maar het 
laatste deel ervan wordt vol-
gens de familie eind dit jaar 
afbetaald. De FIOD verden-
kt de ondernemers nog wel 
van belastingontduiking. 
De familie zou van 2012 tot 
2016 naar schatting zo’n 
twee miljoen euro te weinig 
hebben opgegeven aan de 
Belastingdienst: goed voor 
650.000 euro belastinggeld. 
Maar ook dit wordt door 
de eigenaar weersproken. 

,,Het aantal bezoeker aan 
onze casino’s liep terug en 
de omzetcijfers laten zien 
dat we de  laatste jaren een 
paar ton in het rood staan, 
ook als gevolg van ziekte. 
De FIOD vindt het verdacht 
dat het casino per speelau-
tomaat minder verdiende 
dan het landelijke gemid-
delde. Maar Castricum is 
maar een klein dorp en in 
de regio is de concurrentie 

stevig. Er is concurrentie, 
onder andere van casino’s 
in Alkmaar en Beverwijk. 
De jaren dat de zaak al-
leen maar verlies leed zijn 
doorgekomen door geld van 
de familie te lenen. Inmid-
dels gaan de zaken beter. 
We investeren veel in de 
relatie met klanten. Ik wil 
mijn goede naam terug. An-
ders ga ik kapot.” De FIOD 
onderzoekt de zaak verder.

Geen sjoemelsoftware in gokkasten casino
ADVERTORIAL
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De gemeente telt vele sloten en 
vaarten. In een deel daarvan gaat 
de gemeente over zaken als maaien 
van waterplanten, verwijderen van 
vuil en het baggeren van water. 
Het hoogheemraadschap heeft  de 
grootste wateren al in onderhoud. 
Daar komen nu de wateren van de 
gemeente bij. Door de overdracht 
bespaart de gemeente op de onder-
houdskosten. Een ander voordeel 
is dat met de overdracht een eind 
komt aan de versnippering van het 
onderhoud. 

Wat betekent de overname
In de prakti jk brengt de overdracht 
geen grote veranderingen met zich 
mee. Wel kan bijvoorbeeld het aan-
tal maaibeurten van riet veranderen. 
Wie aan het water woont en spe-
cifi eke problemen of wensen heeft  
rond het onderhoud, kan terecht bij 
het hoogheemraadschap.
De gemeente blijft  wel het dagelijks 
onderhoud doen zoals het verwijde-
ren van zwerfvuil en kadavers. Ook 
het onderhoud van de oevers blijft  
een taak van de gemeente. Met deze 
afspraken is er een duidelijke en 
effi  ciënte rolverdeling. Gemeente en 
hoogheemraadschap stemmen met 
elkaar de werkzaamheden af.

Inloopbijeenkomst 
maandag 2 oktober
De gemeente en het hoogheemraad-
schap houden een inloopbijeen-
komst op maandag 2 oktober, van 
17.00 tot 19.30 uur in het gemeente-
huis van Castricum. 
Daar geven ze informati e over wie 
waar baggert, maait en andere mo-
gelijke veranderingen. Ook kunnen 
bezoekers hun vragen kwijt over het 
waterbeheer in het algemeen en 
over het water in de eigen buurt. 

Ruim 32 kilometer
In het stedelijk gebied van Castricum 
ligt in totaal ruim 32 km water. De 
grotere wateren, zo'n 12 kilometer, 
heeft  het hoogheemraadschap al in 
onderhoud. Als alles doorgaat draagt 
de gemeente het onderhoud van 
de 15 km water over aan het hoog-
heemraadschap. Een klein deel blijft  
in beheer bij de gemeente, zoals 
sloten bij sportvelden en begraaf-
plaatsen. 

Meer informati e
Op de websites van het hoogheem-
raadschap, www.hhnk.nl/werkin-
debuurt, en gemeente Castricum, 
www.castricum.nl/waterbeheer, is te 
zien wat er mogelijk verandert.

De gemeente Castricum draagt het groot onderhoud van het 
water binnen de bebouwde kom over aan het Hoogheemraad-
schap Hollands Noorderkwartier. Deze intentie heeft het college 
van B&W. In oktober neemt het college hierover een defi nitief 
besluit en legt het vervolgens voor aan de gemeenteraad. Deze 
besluit daar in november over. Inwoners zijn welkom op een 
inloopavond op maandag 2 oktober.

Raadsspreekuur
De verschillende gemeenteraads-
fracti es gaan graag in gesprek met 
inwoners die een verzoek willen 
doen, tegen een probleem aanlo-
pen, een idee willen voorleggen of 
een voorstel willen presenteren. 
Dit kan elke twee weken ti jdens 
het Raadsspreekuur op maandag-

avond 2 oktober tussen 19.15 uur 
en 20.15 uur. U hoeft  dan niet bij 
alle fracti es langs, maar kunt in 
één keer met een vertegenwoor-
diger van alle fracti es spreken. U 
krijgt hiervoor 20 minuten de ge-
legenheid.

Agenda Raadsplein 28 september 
2017

Tijd   Onderwerp   
Carrousels  
19.30 – 21.00 Bestemmingsplan aansluiti ng A9 
19.30 – 20.30 Kenbaar maken wensen en bedenkingen ten aanzien van  
   het voorgenomen principebesluit van het college 
   aangaande het afb ouwen van het aandelenbelang in  
   Eneco Groep N.V.
20.30 – 21.00  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*  
   1A. Voorstel m.b.t. omroep Castricum  
21.15 – 22.15 Bestemmingsplan Dusseldorperweg 10 -12 in Limmen 
21.15 – 22.15  Vervolg debat bestuurscultuur    
 
Raadsvergadering 
22.30  A Huurverhoging naar aanleiding van uitbreiding het Kruispunt  
      Akersloot
  B Bestemmingsplan twee woningen Rietorchis-Vogelmelk te 
       Limmen i incl. amendement  
  C Voorstel m.b.t. omroep Castricum (o.v.b. carrouselbehandeling) 
  D Moti e bij wijzigingsverordening sociaal domein  
   
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrousel 
worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) 
worden ingesproken

Agenda raadsinformatieavond 
5 oktober 2017

Tijd   Onderwerp 
19.30 – 20.30 Presentati e Programma Publieke Bekosti ging 
19.30 – 20.30 Presentati e totstandkoming afvalbeleidsplan 
20.45 – 22.30 Bijeenkomst over begroti ng 2018:

20:45 uur: inloopavond Begroti ng 2018: bewoners en organisati es kunnen 
mening over de begroti ng kenbaar maken
Aansluitend: mogelijkheid tot presentati e begroti ng 2018 door het college
Aansluitend: technische vragen bij Begroti ng 2018 

Inloopbijeenkomst maandag 2 oktober

Wie maait straks het water?

Op vrijdag 6 oktober gaat de jaarlijkse 
kermis in Bakkum weer van start. De 
kermis vindt plaats op het terrein aan 
de Van der Mijleweg in Bakkum. De 
kermis is vrijdag geopend van 19.00  
tot 24.00 uur en zaterdag 7 en zondag 
8 oktober van 14.00 tot 24.00 uur. 

In verband met de kermis zijn de Van 
der Mijleweg en de Van Oldenbar-
neveldweg vanaf de hoek Van Haer-
lemlaan tot aan de Van Uytrechtlaan 
afgesloten voor verkeer van woensdag 
4 oktober t/m maandag 9 oktober. 

6, 7 en 8 oktober Kermis Bakkum!
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Hoe halen we meer uit ons afval?
Afval scheiden: dat kan beter!

In onze gemeente scheiden 
we al 60% van het afval. Dat is 
mooi, maar nog niet genoeg.
De inzet is 75% in 2020.

Tijd voor de 
volgende stap!

2020

2017

60%

75%

Verbranden van afval kost geld en er gaan 
goed bruikbare grondstoffen verloren.

Het is dus slim om afval goed te scheiden.

Thuis scheiden levert de 
beste kwaliteit grondstoffen op. 

Hoe zou dat er in de praktijk uit kunnen zien?

Hoe verder?

Een rolcontainer voor 
PMD (plastic, metaal
en drankenkartons).

Een rolcontainer voor
GFT (groente-, fruit- 
en tuinafval).

Een bak voor 
oud papier.

1

3

Goed scheiden 
betekent weinig
(rest)afval.

Bruikbare
grondstoffen halen 
we aan huis op.

(Rest)afval brengt 
u zelf naar een
ondergrondse container.

Daarom werkt de gemeente aan een
nieuw afvalbeleidsplan.

Dat gaat uit van omgekeerd inzamelen.

 Er komen onder-
grondse containers.

Dit brengt u zelf naar de 
container in de buurt.

Zaken als batterijen,
textiel, of glas:

Inleveren zoals u 
gewend bent.

De gemeente haalt deze 
grondstoffen aan huis op.

De gemeenteraad besluit over het afvalbeleid. 
Daarna bespreken we met inwoners hoe we 
het gaan uitvoeren. 

Met elkaar halen we eruit wat erin zit.

“Hoe vaak  
halen we rol-

containers op?”
“Hoe kunnen 

verenigingen profiteren
van oud papier?”

“En als ik  
geen extra

 container wil?”

“Waar moeten 
 de ondergrondse  

 containers komen?” 

Elke woning krijgt 
eigen (rol)containers.

€
€

€

€
€€
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De gemeente werkt aan een afvalbeleidsplan. Inzet is te komen tot minstens 
driekwart afvalscheiding. Door te scheiden kunnen van grondstoff en nieuwe 
producten worden gemaakt. Hoe kunnen we dat bereiken? 
Donderdag 5 oktober is er een raadsinfobijeenkomst over dit onderwerp. Deze 
is vanaf 19.30 uur in het gemeentehuis. Iedereen is hierbij welkom.

Vervolg
In december stelt de raad het afvalbeleidsplan vast.
De uitvoering van het beleid gebeurt in samenspraak met 

De gemeenteraad van Castricum no-
digt u van harte uit om uw mening te 
geven over de begroti ng 2018 op don-
derdagavond 5 oktober aanstaande. 
Om 20.45 uur kunt u in de raadzaal 
van het gemeentehuis uw mening 
kenbaar maken.
De gemeenteraad van Castricum 
behandelt de begroti ng 2018 op 2 
november 2017 en besluit hierover op 
9 november 2017. Daarmee besluit de 
raad hoe gemeenschapsgeld in 2018 
wordt besteed.
Ook voor u als inwoner, organisati e of 
instelling van de gemeente Castricum 

dus een belangrijk moment. De ge-
meenteraad hoort daarom graag uw 
mening op 5 oktober, zodat de raads-
leden uw input kunnen meenemen bij 
de verdere behandeling van de begro-
ti ng. U kunt de begroti ng vinden op 
de website castricum.raadsinformati e.
nl. De stukken vindt u in de vergader-
kalender onder 5 oktober 2017.
Als u uw mening wilt laten horen 
wordt u vriendelijk verzocht zich te 
melden bij de griffi  e (Vera Hornstra: 
0251-661277 of Rosanne Slootweg 
0251-661233. Mailen kan ook naar 
raadsgriffi  e@castricum.nl) 

Geef uw mening over 
de Begroting 2018

Blijf op de hoogte via e-mail of app
Natuurlijk hoeft  u niet elke week op 
deze website te kijken. Meld u aan 
voor de e-mailservice of download 
de app via overuwbuurt.overheid.
nl en blijf op de hoogte van ontwik-
kelingen in uw buurt. Heeft  u geen 
internet? Dan kunt u gebruik maken 
van een computer in de bibliotheek. 
Tot 1 oktober plaatsen wij de be-

kendmaking van algemene besluiten 
nog in de krant bij onze offi  ciële be-
kendmakingen. Na 1 oktober maken 
wij beleidsregels, een aanwijzings-
besluit, een mandaatbesluit of een 
ander algemeen besluit alleen nog 
bekend in het gemeenteblad van 
Castricum op www.offi  cielebekend-
makingen.nl.    

Onze besluiten in uw mailbox
Besluit het college iets algemeens? Denk bijvoorbeeld aan 
nieuw beleid over sporten, parkeren of veiligheid. Dan laten wij 
dit natuurlijk aan u weten. Vanaf 1 oktober doen we dit alleen 
nog op www.offi  cielebekendmakingen.nl. Een website waar 
ook waterschappen en milieudiensten hun besluiten delen. Op 
die manier heeft u één overzicht van de ontwikkelingen in uw 
buurt. 
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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
Burgemeester en wethouders hebben onderstaande omgevingsaanvragen, 
waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, ontvan-
gen. Deze kennisgeving betekent niet dat medewerking wordt verleend.
Datum Adres 
140917 Oosterbuurt, Breedeweg 17 te Castricum 
 Het bouwen van een hobbykas
160917 Zeeweg 10 te Castricum 
 Het plaatsen van een herdenkingsplaquett e
170917 Koningsweg 23 te Akersloot 
 Het vernieuwen van de voorgevel en de kozijnen
180917 Pieter Kieft straat 14 te Castricum 
 Het plaatsen van een carport
190917 Meidoornlaan 23 te Limmen 
 Het plaatsen van een dakkapel
200917 Zanddijk 2 te Castricum 
 Het aanpassen van de vloer van de stal ten behoeve van een  
 milieutechnische wijziging

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten 
behandeling gesteld en worden niet verder behandeld 
Buiten behandeling:  Schoolstraat 13b 
     Het realiseren van een mantelzorgwoning
Vergunningsvrij:  Hogeduin 11 te Castricum 
        Het wijzigen van de gevel 
 
Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omge-
vingsaanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is 
verlengd:
Datum Adres 
200917 Rollerusstraat 1 te Castricum 
 Het renoveren van een monument
210917 Heereweg 64a 

Omgevingsvergunning – uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:
Datum Adres 
180917 Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat 6 te Limmen 
 Het verbouwen van een woning
190917 Kievit 4 te Castricum 
 Het plaatsen van een tuinhuis
 Castricummer Werf 33 en 35 te Castricum 
 Het realiseren van 2 dakopbouwen met een overige 
 gebruiksfuncti e
 Molenweide 60 te Castricum 
 Het plaatsen van een dakkapel

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen niet te verlenen:
Datum Adres
200917 Van Duurenlaan 3 te Castricum 
 Het plaatsen van een tuinhuis

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:
Datum Adres 
260917 Limmerweg 5c in Castricum 
 Het ti jdelijk voeren van een pluktuin en het aanleggen van 
 parkeerplaatsen
Bezwaar
Indien u het niet eens bent met de inhoud van een van bovengenoemde 

besluiten kunt u hiertegen binnen 6 weken na de dag van verzending van 
de vergunning (zie datum) een bezwaarschrift  indienen bij de gemeente.
Vermeld in uw bezwaarschrift  uw telefoonnummer, de gemeente kan tele-
fonisch contact met u opnemen om te bespreken wat de beste behande-
ling is van uw bezwaarschrift .  

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 
‘bouw woning met schuur aan de Limmerweg 2c in Bak-
kum Noord’ (legalisati e)
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat het ont-
werpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met een 
schuur aan de Limmerweg 2c in Bakkum Noord (legalisati e) zes weken ter 
inzage ligt. 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning met de bijbehorende stukken 
ligt van 28 september t/m 8 november 2017 ter inzage in het gemeente-
huis van Castricum. Tevens is het plan te raadplegen op www.castricum.nl. 

Zienswijze: 
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen tegen het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het 
college van burgemeester en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH Castri-
cum), onder vermelding van ‘Zienswijze bouw woning met schuur aan de 
Limmerweg 2c in Bakkum Noord’. Voor het indienen van een mondelinge 
zienswijze (op afspraak) en voor meer informati e: dhr. R. van den Haak, 
afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Werken aan de weg
De Starti ngerweg te Akersloot (ter hoogte van Starti ngerweg 27)  is op 
maandag 16, dinsdag 17 en woensdag 18 oktober 2017 afgesloten voor al 
het verkeer. Op deze dagen worden werkzaamheden aan het riool uitge-
voerd.
De werkzaamheden starten maandagochtend om 7.00 uur en zijn woens-
dagmiddag om 16.00 uur gereed.
Meer informati e:
Johan de Wit, projectleider
+31 (0)888115346

Verkeersbesluit d.d. 27 september 2017
In de Staatscourant van 27 september 2017 is het volgende verkeersbesluit 
gepubliceerd:
1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicap-

tenparkeerplaats nabij appartementencomplex Eerste Groenelaan 100, 
kern Castricum. Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een 
onderbord waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, 
als bedoeld in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerste-
kens 1990 (RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclu-
sief bijbehorende tekening – kunt u inzien op: www.offi  cielebekendma-
kingen.nl/staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk bin-
nen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  
indienen. U kunt uw bezwaarschrift  niet per email indienen. Stuur uw 
bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethouders van Cas-
tricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet in 
ieder geval staan:
- uw naam, adres en telefoonnummer;
- de datum;
- een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u 
  bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met de beslissing;
- uw handtekening. 
Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen 
met bezwaarmakers om te bespreken wat de beste behandeling is van het 
bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaar-
kaart van de Nati onale Ombudsman kan helpen bij het maken van uw 
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afweging. U vindt deze op de website van de Nati onale Ombudsman 
(www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u ‘bezwaarkaart.pdf’ in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. 
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de 
behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift . Voor de behandeling van 
dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; 
hiervoor heeft  u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Schrif-
telijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bekendmaken van collegebesluiten 
van algemene strekking
Op 22 september 2017 heeft  het college van burgemeester en wethouders 
besloten om met ingang van 1 oktober collegebesluiten van algemene 
strekking bekend te maken in het elektronisch blad van Castricum op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl. Dit besluit treedt in werking op 1 okto-
ber 2017. Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis.

Castricum, 27 september 2017.

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; e-mail: 
sociaal@castricum.nl

Openingsti jden Gemeentehuis 1 
mei tot 1 oktober:
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 
rond zaken als parkeren, honden-
poep en afval.
Mariska Wiedijk algemene zaken 
mariskawiedijk@castricum.nl
Jan van Slooten algemene zaken 
janvanslooten@castricum.nl
Ed Stuijt drank- en horecawet 
edstuijt@castricum.nl

Colofon

27 september 20179

Na steekpartij bij Dijk en Duin
Beveiliger en verdachte 
maken het relatief goed 
Castricum - Op maan-
dagavond een week ge-
leden vond er steekinci-
dent plaats op het voor-
malig terrein van Dijk en 
Duin. Zowel de beveili-
ger als de verdachte zijn 
niet levensgevaarlijk 
gewond geraakt en ma-
ken het naar omstandig-
heden goed.

Omstreeks 19.20 uur wilde 
een beveiliger van de GGZ 
in een ruzie tussen twee 
mannen bemiddelen. Toen 
hij de mannen genaderd 
was stak één van hen hem 
ineens met een mes in zijn 
borst. Nadat de politie ge-
waarschuwd was, luisterde 
de verdachte niet naar de 
aanwijzingen van de po-
litie en liep op de agen-
ten af. Hierbij konden de 

agenten niet zien wat de 
man nog in zijn handen 
had. 
Nadat vruchteloos was ge-
probeerde de man met 
pepperspray in zijn ge-
zicht te raken besloot één 
van de agenten de man in 
zijn been te schieten. Hier-
na kon de verdachte wor-
den aangehouden. 

Inbraken
Zaterdagmiddag kwam er 
een melding binnen van 
een inbraak in een club-
gebouw in het duingebied. 
Er was een raam openge-
broken. In het pand is ge-
probeerd een kast open te 
breken, maar dat is niet 
gelukt. Uit het gebouw 
werden een laptop, geld 
en gereedschap wegge-
nomen. Verder werden er 

nog zaken vernield.
In Limmen werd maandag-
avond omstreeks 21.00 uur 
geprobeerd in te breken in 
een woning aan de Absa-
lon. Een toevallig passe-
rende getuige zag een man 
in de voortuin bij een raam 
van de woning staan. Toen 
de getuige bleef staan kij-
ken en de man hem in de 
gaten kreeg, ging deze er 
vandoor. 
Een tweede man kwam 
achter de woning vandaan 
en rende ook weg. Later 
bleek dat er geprobeerd 
was om een raam open te 
breken. Het zou gaan om 
twee tengere, in het zwart 
geklede mannen van on-
geveer 20 tot 25 jaar.

Teveel alcohol
In de vroege ochtend van 
vrijdag zagen surveilleren-
de agenten, rond 2.40 uur 
een personenauto over de 
Rijksweg rijden in Lim-
men die bijna de berm in-
reed. De bestuurder reed 
de Westerweg in, vervol-
gens Het Achtkant en ver-

hoogde zijn snelheid flink. 
Na een korte achtervol-
ging door de wijk reed de 
bestuurder zichzelf vast in 
een doodlopend straatje. 
Bij een blaastest bleek de 
bestuurder, een 57-jarige 
inwoner van Egmond te-
veel alcohol te hebben ge-
dronken. Op het politiebu-
reau was de uitslag van de 
ademanalyse 235 ugl.
 
In de nacht van zondag op 
maandag eern week gele-
den werd tussen 20.30 en 
0.30 uur een alcoholcon-
trole langs de Zeeweg ge-
houden. Hierbij werden 
568 blaastesten op straat 
afgenomen. Twee bestuur-
ders bleken te veel ge-
dronken te hebben waar-
van er één zijn rijbewijs di-
rect moest inleveren.

Snelheidsovertredingen
Maandag tussen 13.10 en 
15.00 uur heeft er langs de 
Geesterweg in Akersloot 
een snelheidscontrole 
plaatsgevonden met een 
radar. Toegestane snel-

heid: 50 km/u, Hoogste 
snelheid: 87 km/u, Aan-
tal passanten: 453, aantal 
overtredingen: 69. Ook op 
donderdag vond er tussen 
9.20 en 11.50 uur, een snel-
heidscontrole plaats langs 
de Geesterweg. Hoogste 
snelheid: 72 km/u, aan-
tal passanten: 602, aantal 
overtredingen: 54.
Op zaterdag omstreeks 
16.15 uur was er melding 
van twee drones die bo-
ven de woningen aan de 
Hoogegeest in Akersloot 
zouden vliegen. De meld-
ster had het idee dat ze 
geobserveerd werd. Toen 
de politie ter plaatse was, 
waren de drones verdwe-
nen. Het is niet toegestaan 
om met een drone boven 
de bebouwing te vliegen.
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afweging. U vindt deze op de website van de Nati onale Ombudsman 
(www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u ‘bezwaarkaart.pdf’ in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. 
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de 
behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift . Voor de behandeling van 
dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; 
hiervoor heeft  u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Schrif-
telijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bekendmaken van collegebesluiten 
van algemene strekking
Op 22 september 2017 heeft  het college van burgemeester en wethouders 
besloten om met ingang van 1 oktober collegebesluiten van algemene 
strekking bekend te maken in het elektronisch blad van Castricum op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl. Dit besluit treedt in werking op 1 okto-
ber 2017. Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis.
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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; e-mail: 
sociaal@castricum.nl

Openingsti jden Gemeentehuis 1 
mei tot 1 oktober:
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Wo. 9.00 tot 16.00 uur
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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
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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.
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Afspraken met burgemeester of 
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Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
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dagavond een week ge-
leden vond er steekinci-
dent plaats op het voor-
malig terrein van Dijk en 
Duin. Zowel de beveili-
ger als de verdachte zijn 
niet levensgevaarlijk 
gewond geraakt en ma-
ken het naar omstandig-
heden goed.

Omstreeks 19.20 uur wilde 
een beveiliger van de GGZ 
in een ruzie tussen twee 
mannen bemiddelen. Toen 
hij de mannen genaderd 
was stak één van hen hem 
ineens met een mes in zijn 
borst. Nadat de politie ge-
waarschuwd was, luisterde 
de verdachte niet naar de 
aanwijzingen van de po-
litie en liep op de agen-
ten af. Hierbij konden de 

agenten niet zien wat de 
man nog in zijn handen 
had. 
Nadat vruchteloos was ge-
probeerde de man met 
pepperspray in zijn ge-
zicht te raken besloot één 
van de agenten de man in 
zijn been te schieten. Hier-
na kon de verdachte wor-
den aangehouden. 

Inbraken
Zaterdagmiddag kwam er 
een melding binnen van 
een inbraak in een club-
gebouw in het duingebied. 
Er was een raam openge-
broken. In het pand is ge-
probeerd een kast open te 
breken, maar dat is niet 
gelukt. Uit het gebouw 
werden een laptop, geld 
en gereedschap wegge-
nomen. Verder werden er 

nog zaken vernield.
In Limmen werd maandag-
avond omstreeks 21.00 uur 
geprobeerd in te breken in 
een woning aan de Absa-
lon. Een toevallig passe-
rende getuige zag een man 
in de voortuin bij een raam 
van de woning staan. Toen 
de getuige bleef staan kij-
ken en de man hem in de 
gaten kreeg, ging deze er 
vandoor. 
Een tweede man kwam 
achter de woning vandaan 
en rende ook weg. Later 
bleek dat er geprobeerd 
was om een raam open te 
breken. Het zou gaan om 
twee tengere, in het zwart 
geklede mannen van on-
geveer 20 tot 25 jaar.

Teveel alcohol
In de vroege ochtend van 
vrijdag zagen surveilleren-
de agenten, rond 2.40 uur 
een personenauto over de 
Rijksweg rijden in Lim-
men die bijna de berm in-
reed. De bestuurder reed 
de Westerweg in, vervol-
gens Het Achtkant en ver-

hoogde zijn snelheid flink. 
Na een korte achtervol-
ging door de wijk reed de 
bestuurder zichzelf vast in 
een doodlopend straatje. 
Bij een blaastest bleek de 
bestuurder, een 57-jarige 
inwoner van Egmond te-
veel alcohol te hebben ge-
dronken. Op het politiebu-
reau was de uitslag van de 
ademanalyse 235 ugl.
 
In de nacht van zondag op 
maandag eern week gele-
den werd tussen 20.30 en 
0.30 uur een alcoholcon-
trole langs de Zeeweg ge-
houden. Hierbij werden 
568 blaastesten op straat 
afgenomen. Twee bestuur-
ders bleken te veel ge-
dronken te hebben waar-
van er één zijn rijbewijs di-
rect moest inleveren.

Snelheidsovertredingen
Maandag tussen 13.10 en 
15.00 uur heeft er langs de 
Geesterweg in Akersloot 
een snelheidscontrole 
plaatsgevonden met een 
radar. Toegestane snel-

heid: 50 km/u, Hoogste 
snelheid: 87 km/u, Aan-
tal passanten: 453, aantal 
overtredingen: 69. Ook op 
donderdag vond er tussen 
9.20 en 11.50 uur, een snel-
heidscontrole plaats langs 
de Geesterweg. Hoogste 
snelheid: 72 km/u, aan-
tal passanten: 602, aantal 
overtredingen: 54.
Op zaterdag omstreeks 
16.15 uur was er melding 
van twee drones die bo-
ven de woningen aan de 
Hoogegeest in Akersloot 
zouden vliegen. De meld-
ster had het idee dat ze 
geobserveerd werd. Toen 
de politie ter plaatse was, 
waren de drones verdwe-
nen. Het is niet toegestaan 
om met een drone boven 
de bebouwing te vliegen.
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afweging. U vindt deze op de website van de Nati onale Ombudsman 
(www.ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u ‘bezwaarkaart.pdf’ in.

Voorlopige voorziening
Naast het bezwaarschrift  kunt u om een voorlopige voorziening vragen. 
Dit kunt u doen als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet ti jdens de 
behandelingsprocedure van uw bezwaarschrift . Voor de behandeling van 
dit verzoek moet u griffi  erecht betalen.
Een verzoek kunt u doen via htt p://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht; 
hiervoor heeft  u wel een elektronische handtekening (DigiD) nodig.Schrif-
telijk kan ook: bij de Rechtbank Noord-Holland, Secti e Bestuursrecht, Post-
bus 1621, 2003 BR Haarlem.

Bekendmaken van collegebesluiten 
van algemene strekking
Op 22 september 2017 heeft  het college van burgemeester en wethouders 
besloten om met ingang van 1 oktober collegebesluiten van algemene 
strekking bekend te maken in het elektronisch blad van Castricum op 
www.offi  cielebekendmakingen.nl. Dit besluit treedt in werking op 1 okto-
ber 2017. Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage bij de publieksbalie van 
het gemeentehuis.

Castricum, 27 september 2017.

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; e-mail: 
sociaal@castricum.nl

Openingsti jden Gemeentehuis 1 
mei tot 1 oktober:
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 
rond zaken als parkeren, honden-
poep en afval.
Mariska Wiedijk algemene zaken 
mariskawiedijk@castricum.nl
Jan van Slooten algemene zaken 
janvanslooten@castricum.nl
Ed Stuijt drank- en horecawet 
edstuijt@castricum.nl
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