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Beweegplein ouderen 
op terrein Dijk en Duin  
Castricum - Op de boule-
vards van Spanje komen ze al 
veelvuldig voor, in Nederland 
gaat het om een vrij nieuw 
fenomeen: het beweegplein. 
Castricum krijgt er nu ook 
een. Hier kunnen ouderen 
onder begeleiding trainen. 
Dat liet wethouder Rob Schijf 
weten.
Op het terrein van Dijk en 
Duin wordt een beweegplein 
gerealiseerd voor restaurant 
De Oude Keuken. Hier kun-
nen ouderen onder bege-
leiding van fysiotherapeu-
ten oefeningen doen die een 
preventieve werking hebben. 
Ook alle andere bezoekers 
kunnen gebruikmaken van 
het beweegplein.
Parnassia stelt de grond be-

schikbaar en betaalt de aan-
leg. vrijwilligers van Stich-
ting Welzijn regelen het ver-
voer en de gemeente Castri-
cum stelt voorlopig voor twee 
jaar een budget beschikbaar 
vanuit het Wmo. Initiatiefne-
mers zijn fysiotherapeut Hes-
ter van Urk en ergotherapeut 
Martine Peek. Zij presenteer-
den eerder het programma 
‘Ouderen in Beweging’. Aan-
vankelijk is gezocht naar een 
locatie meer centraal gele-
gen in het dorp maar die is 
niet gevonden. 
Naast het preventieve aspect 
van bewegen voor ouderen, 
is het de bedoeling dat zij de 
activiteit als ontspannend er-
varen en vervolgens op eigen 
initiatief meer gaan bewegen. 

Huizen Plantenhove naar vrije sector
Castricum - Het wekt bij 
veel mensen verbazing als 
een makelaar een eenge-
zinswoning op Plantenho-
ve te huur aanbiedt voor bij-
na achthonderd euro, ter-
wijl deze woningen bedoeld 
zijn voor de lagere inkomens. 
John van de Velde, commu-
nicatie adviseur bij Kenne-
mer Wonen legt uit wat de 
achterliggende reden is. ,,We 
zien dat de vraag van wo-
ningzoekenden verandert. 

Hier moeten wij op inspelen 
met ons woningbezit. Kenne-
mer Wonen heeft ruim 10.000 
woningen en een groot deel 
daarvan is eengezinswonin-
gen. Maar er komen steeds 
meer eenpersoonshuishou-
dens. Die zoeken geen gro-
te eengezinswoning. We wil-
len zorgen dat er meer be-
taalbare en passende  wo-
ningen komen voor deze wo-
ningzoekenden door het juis-
te type woningen bij te bou-

wen.” De woningzoekende 
met een inkomen tussen de 
36.000 en 45.000, de midden-
inkomens, vallen nu tussen 
wal en schip, volgens Van de 
Velde. ,,Wat we daarom doen, 
is een deel van onze eenge-
zinswoningen die niet meer 
passen bij de vraag van on-
ze doelgroep, beschikbaar 
stellen voor de groep men-
sen met een hoger inkomen. 
Dat is wat er op onder andere 
Plantenhove gebeurt.” Wan-
neer huurders van Planten-
hove vertrekken, wordt een 
deel van deze woningen ver-
huurd in de vrije sector. De 
wijk blijft volgens Van de Vel-
de een gemengde wijk. 

,,De komende jaren spannen 
wij ons in om meer passen-
de sociale huurwoningen bij 
te bouwen voor jongeren en 
ouderen.”
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AFSCHEID NEMEN
DEZE WEEK IN DE KRANT

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

WEEKAANBIEDING VAN 
DE BIOLOGISCHE SLAGER

HOOGLANDER
BURGER

25% KORTING

2 PERS. SPINAZIE
2 PERS. AARDAPPELS
2 DUITSE BIEFSTUK
Samen € 5,99
vleeswarentrio

ZEEUWS SPEK
GEBRADEN GEHAKT

EIERSALADE
samen  € 4,99

Veel gelukkige mensen
Castricum - De Atlas voor ge-
meenten 2017 heeft als thema 
geluk. Wat is de gelukkigste 
gemeente van Nederland? Wat 
is de relatie tussen een aan-
trekkelijke woonlocatie en het 
geluk van haar inwoners? In-
woners mochten met een cijfer 
aangeven hoe gelukkig ze zijn. 
In Castricum scoort 90%, in 
Heiloo geeft 91% van de inwo-
ners aan gelukkig te zijn. Dat 
is samen met Uitgeest één van 
de hoogste in de regio. Beem-

ster scoort nog iets hoger met 
94%, Bergen 88% en Alkmaar 
87%. Het cijfer is bepaald aan 
de hand van factoren als leef-
tijd, burgerlijke staat, werk, re-
ligie en gezinsleven. De on-
derzoekers van Atlas voor ge-
meenten doen onderzoek naar 
het wel en wee van Neder-
landse buurten, wijken en ge-
meenten en regio’s. Zij stellen 
zich ten doel de verschillen zo 
precies mogelijk te beschrijven 
en verklaren.
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Training Rots & Water

Jimmy’s Gang speelt bij 
grandcafé Mezza Luna 

Castricum - Zondag 22 ok-
tober is er een nieuwe edi-
tie van Blues in Castricum 
bij Grandcafe Mezza Luna. 
De bluesband Jimmy’s Gang 
treedt op. Al bijna zo’n veer-
tig jaar betreden Jimmy Ster-
man en zijn muzikanten de 
planken van Neerlands po-
dia en ook daarbuiten. Mu-
zikaal zijn zij in diverse gen-
res van alle markten thuis. 
De Gang van Jimmy Martin 
Sterman, zanger en enter-
tainer, bestaat uit Erwin Au-
broeck op toetsen/hammond 
en zang, Cees van de Laar-
se, basgitaar, Pete Becker, gi-
tarist en Pieter Voogt op slag-

werk en zang. Samen zor-
gen zij voor een lekkere ver-
rassend swingende middag 
met een breed repertoire ge-
ent op rythm & blues en sou-
thern rock waaronder mate-
riaal van de Allman Brothers, 
Johnny Neel, Joe Bonemas-
sa, Kebmo. Strakke gear-
rangeerde covers, gecombi-
neerd met eigen werk zorgen 
voor een geheel eigen sfeer. 
De aanvang is 15.30 uur. De-
ze dag staat er onder ande-
re een ‘blues sateetje van kip 
op de kaart tegen een blues-
prijsje. Zie voor meer info: 
www.grandcafemezzaluna.nl. 
Foto: Johan Sonneveld. 

Burgerlijke Stand Castricum
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap 
Elders - 21-9-2017: Hen-
drikus J. Visbeen en Nancy 
C.M. Molenaar. 6-10-2017: 
Michiel A. van Burink en 
Sharon S. Dekker.

Overleden 

Akersloot - 5-10-2017: Jo-
hanna C. Kuijs, weduwe van 
Nicolaas A. van Diepen. Cas-
tricum - 8-10-2017: Hendrika 
M.J. Admiraal, gehuwd met 
Wilbrordus C. Brakenhoff. 
9-10-2017: Petronella B.M. 
Dongelmans, gehuwd met 
Jeep ter Heide.

Stemmen op winnende 
foto van wijk Noordend
Castricum - Het buurten-
project van Oud-Castricum in 
het kader van het vijftigjarig 
jubileum van de werkgroep is 
bijna afgerond. 

Op 17 oktober vond de laat-
ste vertelbijeenkomst over 
Noordend plaats en nu res-
teert nog de uitverkiezing van 
de winnende foto van de-
ze wijk. Dat gebeurt op ba-

sis van een stemming op vrij-
dag 20 oktober tussen 11.00 
en 12.00 uur in de Visser ‘t 
Hooftschool aan de Kemp-
haan 17. Foto’s kunnen nog 
tot donderdag 19 oktober 
worden langs gebracht op 
deze school of worden ge-
maild naar: foto1967@oud-
castricum.com. De winnende 
foto is eind oktober groot in 
Noordend te zien. 

Klassiek van Deshima trio
Bakkum - Zondag 22 okto-
ber is er nu eens klassieke 
muziek in De Oude Keuken. 
Het Deshima trio treedt op in 
de zaal tussen 15.00 en 17.00 
uur. Dit klassieke trio ont-
stond in 2009 bij de viering 
van vierhonderd jaar handel 
tussen Nederland en Japan. 
Ze spelen muziek van over 
de hele wereld in de verras-
sende combinatie van twee 
violen en piano. Violist Gide-

on Nelissen heeft zijn wortels 
in Castricum. Naast hem be-
staat het trio uit de Japanse 
violiste Asako Ogawa en pi-
aniste Natsuko Tamaru. Ze 
spelen onder meer de Herfst 
van Vivaldi, stukken van Pi-
azolla, Dvorák en Bach. Dit-
maal met entree aan de zaal 
vijf euro. Voor tien euro meer 
is er een Japans dinerarran-
gement. Men kan reserveren 
via info@deoudekeuken.net.

Castricum - Op zaterdag 4 
november wordt een gratis 
proefl es Rots & Water aange-
boden. Rots en Water is een 
weerbaarheids- en sociale 
vaardigheidstraining, waar-
in door middel van veel fy-
sieke oefeningen en spelvor-
men kinderen in hun kracht 
worden gezet.  Van 15.00 tot 
16.00 uur zijn kinderen van 
zeven tot en met tien jaar 
welkom, van 16.00 tot 17.00 
uur kinderen in de leeftijd 
van elf tot en met veertien 
jaar 
De lessen worden gegeven 
door Annemarie Beekman 
en Yvonne Cieremans van 
Fundament, beiden vakleer-
kracht bewegingsonderwijs 
en Rots en Water-trainer.
,,In de training leer je hoe je 
in alle situaties sterk kunt 
staan”, vertelt Annemarie die 
de afgelopen tien jaar voor 
Sportservice Kennemerland 
heeft gewerkt op scholen in 
Castricum en Limmen. ,,Kin-

deren leren rust in hun lijf en 
hoofd te brengen en zo een 
keus te maken voor hun ge-
drag. Veiligheid en plezier 
staan in de lessen voorop.”
Yvonne Cieremans heeft rui-
me ervaring in het geven van 
de Rots & Watertraining in 
het speciaal en regulier on-
derwijs.” Het is mooi om te 
zien dat kinderen baat heb-
ben bij de lessen. En vooral 
om van henzelf terug te ho-
ren wat ze eraan hebben ge-
had.”
Rots & Water is in de jaren 
‘90 ontwikkeld door Freerk 
Ykema en wordt inmiddels 
over de hele wereld inge-
zet. Fundament start op don-
derdag 30 november met de 
Rots & Watertraining. Waar: 
Tafeltennisvereniging Castri-
cum, Gobatstraat 12a. Meer 
informatie of aanmelden voor 
de proefl es? Bel Annema-
rie Beekman: 06-30073289 
of Yvonne Cieremans: 06-
22189404.

Informatie voor 
vrijwilligers

Castricum - Op woensdag 8 
november wordt vanaf 20.00 
uur in Geesterhage een in-
formatieavond georganiseerd 

over het voorkomen van aan-
sprakelijkheidsrisico’s voor 
bestuurders en vrijwilligers 
van verenigingen en vrijwil-
ligersorganisaties. Ook wordt 
ingegaan op verzekeringen. 
Informatie en aanmelding: 
tel.: 0251 656562, info@wel-
zijncastricum.nl. 
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Appartementen Duin & Bosch
Ik wil even reageren op het artikel over de bouw van 48 appar-
tementen op het terrein van Duin & Bosch. Als ik mij niet ver-
gis was een van de voorwaarden om überhaupt te mogen bou-
wen de afspraak om ook sociale woningen te bouwen. Ik vind 
het zeer arrogant dat bewoners (veelal van buiten ons mooie 
dorp) daar bezwaar tegen hebben. Ik heb zelfs uit betrouwba-
re bron vernomen dat men gezegd zou hebben: ‘wat moeten 
we met dat gespuis?’ 
Daar hoor ik dan kennelijk ook bij met mijn volledige baan en 
keurig net leventje. Boompje, beestje kan ik betalen, maar geen 
koopwoning. Ik vind het verontrustend dat die mensen dus de 
dienst uit gaan maken en mensen met een niet zo’n ruime 
beurs geen mooi stekje gunnen. 
Niemand heeft last of zicht op de woningen; trouwens en wat 
dan nog? Ze worden in de mooie stijl gebouwd en er is geen 
kap van bomen. Bij mij aan de overkant is het bos gesloopt, zo-
dat mensen daar konden gaan wonen. Daar hadden de toe-
komstige bewoners geen bezwaar tegen. En daar moet ik nu 
tegenaan kijken. Tja, that’s life. Om dan ook maar te zwijgen 
over het olifantenpaadje dat gemaakt is door een van die be-
woners, omdat die het vertikt om de gangbare weg naar de uit-
gang te nemen en gewoon over de stoep rijdt. Wie is hier nou 
het gespuis? 
Stop met zeuren, dat doe je maar in de grote stad en de ar-
rogantie hoort hier ook zéker niet thuis. Hier, in ons Bakkum,  
heeft iedereen recht op een mooi plekje.

Naam en adres bij redactie bekend. 

Wat bezielt de protestgroep?
Wat bezielt de protestgroep van de bewoners van Koningsduin 
om zich zo heftig te verzetten tegen de bouw van sociale huur-
woningen? Hoe durven ze. Zij zijn in ons Bakkum komen wo-
nen, in een klein, vredig en vriendelijk dorp, waar iedereen al 
jaren met veel plezier woont, zich aanpast en waar geen hef-
tige discussies zijn. De protestgroep woont hier nog maar net 
en probeert nu al de dienst uit te maken, omdat zij toevallig ge-
noeg geld hebben om een duur huis op Koningsduin te kopen. 
Nu willen ze ook nog sociale woningbouw tegenhouden? Ar-
rogant vind ik het. Al jaren is er een tekort aan sociale huurwo-
ningen in Castricum en Bakkum, waardoor onze startende jon-
geren totaal geen kans hebben om in het dorp te blijven wonen 
waar ze zijn geboren en getogen. Ze moeten het maar elders 
gaan zoeken, omdat zij geen geld hebben om een dure woning 
te kopen en er geen huurwoningen voor ze zijn. Eindelijk is er 
nu een mogelijkheid om wat woningen te realiseren voor deze 
groep, die volledig het recht heeft om hier te wonen omdat het 
echte Castricummers/ Bakkummers zijn.
En nu willen mensen, die hier nog maar net wonen, dat tegen 
gaan houden? Ze moeten zich kapot schamen.
Hebben ze zich ooit weleens afgevraagd of wij, de Castricum-
mers/ Bakkummers, zo blij zijn met de woningen op het Duin 
en Bosch terrein? Voorheen was het een heerlijke plek om rus-
tig te wandelen of fi etsen, maar dat is ons afgenomen door de 
nieuwe woonwijk. Hebben ze ons daar ooit over horen klagen? 
Hoe hadden ze het gevonden als wij Koningsduin hadden te-
gengehouden? En dan heb ik het nog niet eens over de toege-
nomen verkeersoverlast in Bakkum door Koningsduin. De ver-
keersdrukte is namelijk verdubbeld in Bakkum. De Van der Mij-
leweg, de Bakkummerstraat en de Vinkebaan hebben enorm 
veel last van al het extra verkeer, wat vaak veel te hard rijdt en 
wat geluidoverlast met zich mee brengt wat ¹s morgens al be-
gint rond 6.00 uur. Er zijn bewoners aan deze straten die van-
wege de toegenomen verkeersoverlast gaan verhuizen. Dat is 
toch verschrikkelijk en zou niet zo moeten zijn.
Het zou de mensen met een grote mond sieren, als ze de zaak 
ook eens van een andere kant zouden bekijken en niet alleen 
vanuit hun eigen egoïstische gezichtspunt. Willen ze integre-
ren in Bakkum en Castricum dan zullen ze hun arrogante ge-
drag moeten laten varen en zich niet als koninkjes op Konings-
duin gedragen.

Naam bij de redactie bekend.

Visie van een van de be-
woners van Koningsduin
Gezien de heftige emoties die het artikel in het NHD oproept vind ik het 
nodig om de tekst die de bewuste journalist heeft opgeschreven te cor-
rigeren. De aantijgingen die ik lees gaan uit naar de bewoners van het 
terrein en laten politiek, Kennemer Wonen en Parnassia buiten schot. Er 
worden in de reacties die ik lees vaak referenties gemaakt naar bewo-
ners die doordat zij op het terrein zijn komen wonen het groen hebben 
vernietigd en nu niet moeten klagen over extra bomen die moeten sneu-
velen. Ze gunnen het andere mensen niet om op deze plek te mogen 
wonen en meer van dit soort uitlatingen. 

Er is echter iets anders aan de hand en ik zou dit graag willen toelichten. 
Hierbij is belangrijk om te kijken naar wat er heeft plaatsgevonden in de 
laatste jaren en welke beslissingen en partijen hierbij betrokken waren. 
Het voormalig terrein Duin en Bosch was drastisch toe aan vernieu-
wing/onderhoud van zowel de originele rijksmonumenten als de later 
gebouwde zorgwoningen/zorggebouwen. Om dit te kunnen fi nancieren 
diende Parnassia (nieuwe eigenaar van Duin en Bosch) geld op te halen. 
In gesprek met de gemeente is er onderzocht of herontwikkeling van 
het terrein met daarbij de realisatie van woningen op dit terrein tot de 
mogelijkheden behoorde. Gezien de toen en nu geldende normen bin-
nen de gemeente Castricum rond gebiedsontwikkeling diende 40% van 
de bebouwing uit sociale woningen te bestaan. Parnassia wierp echter 
op dat alleen wanneer er dure tot zeer dure woningen zouden worden 
gerealiseerd het fi nanciële plaatje voor realisatie van nieuwbouw van 
zorg faciliteiten rond zou komen. Hiermee was sociale woningbouw van 
de baan. Het college van B&W en de (bijna) voltallige gemeenteraad 
heeft ingestemd met het plan om de verplichting tot realisatie van so-
ciale woningbouw af te laten kopen dmv een storting van een bedrag 
per niet gerealiseerde sociale woning op het Duin en Bosch terrein in 
het egalisatiefonds tbv sociale woningbouw. Na goedkeuring van het 
bestemmingsplan heeft Parnassia alle plekken waarop volgens het be-
stemmingsplan woningen mochten worden gerealiseerd volgepland met 
(dure) koopwoningen. Alle plekken die geschikt waren om sociale wo-
ningen te realiseren of behouden zijn vervolgens aan de hoogste bieder 
verkocht, denk hier aan de broederwoningen en Koekoeksduin. B&W, 
maar ook de gemeenteraad hebben dit over hun kant laten gaan. Van 
belang is te weten dat nieuwe bewoners er toen nog niet waren, er was 
immers nog geen huis verkocht op dat moment. 
Ik begrijp de emotie en de vurige wens om sociale huurwoningen te re-
aliseren, de woede wordt echter op de verkeerde partij gericht. B&W en 
gemeenteraad zijn gezwicht voor Parnassia die de politiek en de emoties 
van Castricummers fi jntjes bespeeld en het Duin en Bosch terrein op 
een geraffi neerde wijze fi nancieel uitmelkt. De huidige bewoners heb-
ben het bestemmingsplan niet opgesteld nog goedgekeurd, dit heeft de 
politiek zo voor zowel jullie als de nieuwe bewoners zo beslist. De be-
woners die nu een woning hebben gekocht hebben dit gedaan op basis 
van een bestemmingsplan waarvan de inkt nog niet droog was voor de 
eerste aanvraag voor wijziging kwam vanuit Parnassia. Je kunt de bewo-
ners dan ook niet verwijten zich te verzetten tegen aanpassingen aan dit 
plan zo kort na de totstandkoming. Dit plan stond immers (mede) aan 
de basis voor hun keuze hier überhaupt te komen wonen. 
Ik ben niet tegen sociale woningbouw, nooit geweest en zal het nooit 
zijn. Dat zou ook gek zijn, ik heb er immers zelf in gewoond. Laat Ken-
nemer Wonen de woningen realiseren die er mogen staan volgens het 
bestemmingsplan. Dit betekent woningen binnen de bestemming maat-
schappelijk. De woningen komen zo terecht bij (voormalige) patiënten/
bewoners van het terrein of andere mensen met een zorgindicatie die 
een sociale woning behoeven. Dit wil Kennemer wonen echter niet ac-
cepteren. Zij wensen alleen sociale woningbouw te realiseren zonder 
zorgindicatie. 
Parnassia kan het voormalig stuk grond van Koekoeksduin verkopen 
voor de realisatie van sociale woningbouw maar kiest voor verkoop aan 
de hoogste bieder en draait vervolgens om naar de gemeente om aan te 
geven dat ze wel sociale woningbouw kunnen laten realiseren, maar dan 
moet wel het bestemmingsplan worden aangepast. Slim plan want dat 
betekent extra verkoop van grond en teruggave van gestorte fondsen in 
het egalisatiefonds (meer dan 600.000 euro). 
Het journalistieke stuk mist meerdere aspecten die er spelen en lijken 
de zwarte piet neer te willen leggen bij een bewonersplatform zonder 
mogelijkheid tot wederhoor. Een zeer verwerpelijke manier van werken 
die ik hoop het NHD snel zal rectifi ceren. 
Paul Verbeek, lid bewonersplatform, maar reactie op persoonlijke titel.

www. .nl

www. .nl

Stukje wind-
molen kopen?
Castricum - Inwoners van de 
BUCH gemeentes en die van 
Alkmaar en Heerhugowaard 
kunnen vanaf nu de eigenaar 
worden van een stukje wind-
molen door certifi caten er-
van te kopen. Ook kunnen ze 
stroom van deze molen afne-
men. Het gaat om de windmo-
len Boekel op het bedrijven-
terrein Boekelermeer. CALorie 
neemt 37 procent van de aan-
delen van de windmolen over, 
samen met collega-burger-
energiecoöperaties Alkmaar-
Energie, Bergen Energie en 
Heiloo Energie. Er is kans dat 
in overleg met mede-eigenaar 
HVC meer aandelen naar de 
energiecoöperaties gaan.
CALorie heeft van de aandelen 
13 procent voor haar rekening 
genomen. Deze aandelen zijn 
voor de verkoop aan bewoners 
opgesplitst in certifi caten. Een 
bewoner die een certifi caat 
of meerdere certifi caten aan-
schaft, kan rekenen op rond 
de vijf procent rendement. 
,,We stellen er wel duidelijk bij 
dat het rendement nooit ze-
ker is, bijvoorbeeld omdat het 
afhangt van de hoeveelheid 
wind², zegt Hans Disselhorst, 
bestuurslid van CALorie. Op 
31 oktober sluit de inschrijfpe-
riode. Naast certifi caten heeft 
CALorie met de partners ook 
geregeld dat bewoners stroom 
af kunnen nemen. ‘Boekel-
stroom’ is het genoemd. Le-
verancier ervan is HVC. CA-
Lorie-coördinator Manuel den 
Hollander: ,,Stroom uit je eigen 
molen, dat kan toch niet mooi-
er?” En de stroom is ook nog 
scherp geprijsd. Veel meer in-
formatie op calorieenergie.nl 
en windmolenboekel.nl.
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Training voor vrouwen:
‘Stop met aardig zijn!’

Castricum - Academie voor 
Liefde en Geluk biedt vrou-
wen een cursus aan waar-
in zij leren te stoppen met al-
leen maar aardig te zijn voor 
anderen. Zij leren hoe zij voor 
zichzelf op kunnen komen 
zonder ruzie, strijd of schuld-
gevoel. Trainer is Ans Breet-
veld, trauma- en relatiecoach 
met als specialisme ontwik-
kelingstrauma. ,,In zes les-
sen leren de deelnemers hun 
grenzen op tijd te herken-
nen en ze duidelijk en effec-
tief aan te geven. Daarnaast 
leren zij beter omgaan met 
de druk die anderen op hen 
kunnen leggen en zichzelf 
daartegen te beschermen. En 
dan komt aan de orde hoe je 
zonder schuldgevoel of ru-
zie voor jezelf kan opkomen 
zonder de ander te verliezen, 
zodat je bereikt wat je echt 
graag wil.”  De training gaat 
van start op dinsdag 31 ok-
tober van 19.30 tot 22.30 uur.

Ans Breetveld richt zich in 
haar praktijk vooral op het 
verwerken van jeugdtrau-
ma’s. ,,Zij liggen vaak ten 
grondslag aan allerlei pro-
blemen in je leven. Je re-
laties lopen niet goed, op 
je werk heb je vaak proble-
men, je kunt moeilijk omgaan 
met autoriteit of ervaart wrij-

ving met collega’s. De oor-
zaak van veel problemen is 
verkeerd copinggedrag; de 
manier waarop iemand met 
stress en problemen omgaat 
door traumatische ervarin-
gen. Het is mijn passie om 
andere zelfbewuste en leer-
gierige vrouwen hiermee te 
helpen. Ik heb van jeugd-
trauma’s mijn expertise ge-
maakt. Ik help vrouwen om 
los te komen van hun trau-
ma’s en zo het leven te krij-
gen dat ze willen.” De prak-
tijk is gevestigd op de Oude 
Haarlemmerweg 50 in Cas-
tricum. Aanmelden kan via 
ans.breetveld@gmail.com of 
bel naar 06-24634802. Meer 
informatie is te vinden op 
www.academievoorliefdeen-
geluk.nl.

Nieuwe locatie Thuisbij 

Limmen - Inmiddels is Dag-
besteding Thuisbij Uitgeest al 
aardig bekend in het dorp en 
weet menigeen dat men hier 
ouderen met dementie en ge-
heugenproblemen helpt zelf-
standig thuis te wonen. Ilo-
na de Boer, zorgondernemer, 
waakt er samen met haar me-
dewerkers voor dat iedere ou-
dere met dementie zich pret-
tig, veilig en vertrouwd voelt 
in de knusse woning aan 
Achterloet 30.
Er gebeurt veel bij Dagbeste-
ding Thuisbij Uitgeest, heel 
veel. Op de open dag 7 ok-
tober kon men het resultaat 

bewonderen van zes maan-
den verbouwen. In de keu-
ken werd een afscherming 
geplaatst zodat cliënten geen 
last ondervonden en gewoon 
hun gang konden blijven 
gaan. Echtgenoot Rob struin-
de Marktplaats af en vond 
daar veel materiaal wat ge-
bruikt werd om de woning te 
verfraaien. Een trap naar zol-
der of glas in lood schuifdeu-
ren, het uiteindelijke resultaat 
is met behulp van vele han-
den prachtig geworden. De-
ze zorgformule is zo’n succes 
dat er ook in Limmen afgelo-
pen zaterdag een Thuisbij lo-

catie is geopend. Ilona: ,,Rob 
heeft inmiddels zijn eigen on-
derneming Thuisbij Franchise. 
Wij willen in de toekomst op 
meer locaties deze zorg bie-
den dus als mensen dit willen 
opstarten dan ondersteunt 
Rob hen op zakelijk gebied. 
Hij schrijft het ondernemings-
plan, zoekt contact met de 
gemeente en helpt de nieu-
we zorgondernemers met de 
administratie, communicatie, 
personeelszaken etcetera.” 
Meer dan tweehonderd man 
kwam afgelopen zaterdag af 
op de opening aan School-
weg 15 in Limmen. Anette 

Zeeman casemanager DOC-
team,  gespecialiseerd in de-
mentie en Parkinson, wist met 
behulp van haar gezinsleden, 
familie en vrienden de woning 
tot een lichte en knusse plek 
om te toveren waar men zich 
direct thuisvoelt. In de tuin zal 
de cliënt de nodige zonne-
stralen kunnen oppikken en 
in de toekomst wordt er een 
kippenhok en een veranda 
bijgebouwd. Anette: ,,Ik heb 
vooraf buurtonderzoek ge-
daan en iedereen was meteen 
enthousiast. Er werd op ver-
schillende fronten hulp aan-
geboden. Bij de opening za-
terdag hebben zich nog eens 
veertien vrijwilligers aange-
meld. Die hele dag was als 
een warm bad. Er werd een 
hartverwarmend lied gezon-
gen door de cliënten van Uit-
geest en we zijn zó verwend, 
kregen giften, bloemen en 
veel lieve woorden. Het was 
indrukwekkend en ik ervaar 
dit als een van de mooiste da-
gen van mijn leven.” Ook vrij-
williger worden in Limmen? 
Kijk op www.thuisbij.eu of bel 
Anette Zeeman 06 38018222. 
Op de foto lv.l.n.r.: Hans, Ilo-
na, Anette, en Rob. (Monique 
Teeling)

Van afval naar 
kunst in bieb

Castricum - Bij de biblio-
theek kunnen kinderen in 
de vakantie knutselen in het 
Bieb Atelier op dinsdag 24 
oktober van 10.00 tot 11.30 
uur. Zij maken van afval 
kunstvoorwerpen. De activi-
teit is bedoeld voor kinderen 
van zes tot en met twaalf jaar. 
Aanmelden is noodzakelijk, 
dat kan via de jeugdagenda 
op www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl of bij de klan-
tenservice in de bibliotheek.  

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 21.15 uur

zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur
woensdag 18.45 uur 

The Class Castle
donderdag 20.00 uur

vrijdag & zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Weg van jou

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur  woensdag 21.00 uur 

HhhH - The man with the Iron Heart
vrijdag 18.45 uur 
zondag 11.00 uur

Walk with me
vrijdag 18.45 uur

Tulipani
vrijdag 16.00 uur

zaterdag 18.45 uur
Victoria and Abdul

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag &  
woensdag 13.30 uur

Kapitein onderbroek - 3D
zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 16.00 uur
Dummie de Mummie 3

zaterdag 13.30 uur
zondag 11.00 uur

maandag, dinsdag & woensdag 13.30 uur
Dikkertje Dap 

zaterdag, zondag, maandag, dinsdag &  
woensdag 16.00 uur

Misfit

Programma 19 okt t/m 25 okt 2017

The Glass Castle
In The Glass Castle ziet het 
publiek Jeannette Walls op-
groeien in een unieke fami-
lie met een kunstenares als 
moeder en haar excentrieke 
vader die zijn kinderen een 
fantasiewereld belooft ter af-
leiding van hun armoede. Sa-
men met haar broer en zus-
sen leeft Jeanette een bewo-
gen nomadenbestaan. Uit-
eindelijk weten ze zich een 

voor een te onttrekken aan 
hun overheersende ouders 
en vinden ze hun eigen weg. 
Beïnvloed door haar dysfunc-
tionele en alcoholische vader 
besluit Jeannette met een 
vurige vastberadenheid om 
succesvol te worden op haar 
eigen manier. The Glass Cast-
le is gebaseerd op de memoi-
res van schrijfster Jeannette 
Walls.

De ambitieuze dertiger Evi is 
klaar voor de promotie van 
haar leven, een baan in Rio 
de Janeiro.  Haar vriend heeft 
de koffers al gepakt, als blijkt 
dat haar baas hele andere 
plannen met haar heeft.

Evi wordt verantwoordelijk 

Weg van Jou voor een groot project in Ter-
neuzen. Waar? Juist ja, Ter-
neuzen. Weigeren is geen 
optie, haar carrière hangt af 
van het succes in Zeeuws-
Vlaanderen. 
Ze laat haar comfortabele 
stadse leventje, haar vriend 
en twee beste vriendinnen 
achter in Rotterdam en be-
gint met vallen en opstaan 
aan haar nieuwe bestaan.
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Stemmen over 
aandeel Eneco
Castricum - De stemming 
staakte donderdagavond bij 
elf voor en elf tegen de ver-
koop van het aandeel van 
Eneco. Herman Sterken van 
GDB was niet van de partij, 
dus wordt donderdag nog-
maals gestemd. 

Eerder gaf Sterken aan voor-
stander te zijn van verkoop. 
Bij verkoop zou een bedrag 
van 15 miljoen euro voor-
handen komen. Castricum is 
in bezit van een aandeel van 
0,573 procent. Bij verkoop 
vervalt het dividend van een 
paar ton dat jaarlijks wordt 
uitgekeerd. Volgens tegen-
standers zou de verkoop van 
de aandelen maatschappe-
lijke belangen kunnen scha-
den op het terrein van werk-
gelegenheid, duurzaamheid, 
innovatie en de Nederland-
se economie. Voor 31 okto-
ber moet de knoop worden 
doorgehakt. 
GroenLinks, D66 en PvdA 
CKenG en De VrijeLijst zijn 
tegen. 

De Bloemen nu in 
beeld voor zwembad

Castricum - Terwijl het col-
lege van Castricum de voor-
keur geeft aan een sober uit-
gevoerd zwembad met al-
leen een wedstrijd- en in-
structiebad, lijkt een meer-
derheid in de raad te kiezen 
voor een luxe variant, com-
pleet met sportzaal en bui-
tenbad. 
De eerste optie gaat zo’n ne-
gen miljoen kosten, de twee-
de vijftien miljoen. Boven-
dien is de locatie vijver met 
het beeld van Pegasus aan 
De Bloemen vervallen en 
is daar sporthal De Bloe-
men voor in de plaats geko-
men. Ook twee voetbalvel-
den van FC Castricum staan 
als mogelijke locaties op de 
lijst. Tijdens een bijeenkomst 
vorige week dinsdag bleek 
de locatie vijver veel weer-

stand op te roepen. Wethou-
der Rob Schijf schrapte de-
ze vervolgens als mogelijk-
heid. ,,Sporthal De Bloemen 
zou eventueel ruimte kun-
nen bieden aan een zwem-
bad met sporthal, maar de 
locatie is te klein. De ach-
terliggende tennisbanen zijn 
in particulier bezit en de ei-
genaar wil niet verhuizen. Je 
zou dan de hoogte in kun-
nen bouwen, in fases, maar 
daar zit ook weer een kos-
tenplaatje aan vast. Boven-
dien moet Castricum het dan 
lange tijd zonder sporthal 
doen.” Een ander probleem 
en die geldt van alle locaties, 
dat er te weinig parkeergele-
genheid voor nieuwe bezoe-
kers is en dat de infrastruc-
tuur waarschijnlijk moet 
worden aangepast. 

Nu planten, in de lente genieten!
Bloembollen Bakker.com 
zijn als de beste getest

Regio - De bloembollen van 
Bakker.com uit Lisse ko-
men jaarlijks als beste uit de 
test door Stichting Keurmerk 
Bloembollen Holland, met 
een rapportcijfer van 9,3 in 
2016. Bakker.com selecteert 
de beste rassen van Neder-
landse bodem om de hoogste 
kwaliteit te kunnen garan-
deren. In 2016 scoorden de 
bloembollen van Bakker.com 
een 9,3 dat is de hoogst ge-
haalde A-kwaliteit. Op www.
bakker.com kan men het uit-
gebreide aanbod bloembol-
len bekijken. Kopers krijgen 
ook nog eens 100% bloei-en 
groeigarantie op alle bloem-
bollen uit het assortiment tot 
een jaar. Voorjaarsbloeiende 
bloembollen worden bij Bak-
ker.com van september tot 
december geleverd, tevens 
de periode dat ze geplant 

kunnen worden. Bloembollen 
worden opgeslagen in speci-
ale klimaatzones. Iedere bol-
soort heeft daar een eigen 
cel waar ze op de best moge-
lijke manier worden bewaard. 
Hetzelfde geldt voor zomer-
bollen die in de lente worden 
aangeboden.
 Voor diegenen die weinig er-
varing hebben, zijn de kant-
en-klare bollenpizza’s en 
bollen-lasagna’s van Bak-
ker.com een oplossing. Deze 
zijn zeer eenvoudig te plan-
ten omdat de bloembollen in 
de mal al op de juiste planta-
fstand staan. Deze mal is bi-
ologisch afbreekbaar. Dank-
zij de mooie verpakking zijn 
deze producten erg geschikt 
om cadeau toe doen.
Bakker.com en uitgegroeid 
tot het grootste online tuin-
centrum van Europa.   

Toenemende vraag, sollicitaties welkom

Werken als ‘caregiver’ bij 
Home Instead Thuisservice
Regio - Senioren die zich 
prettig voelen in hun eigen 
woonomgeving, in de nabij-
heid van familie en vrienden, 
hebben minder snel medi-
sche zorg nodig. Ondersteu-
ning thuis blijkt in veel ge-
vallen effectiever dan zorg in 
een verzorgings- of verpleeg-
huis.Bij Home Instead Thuis-
service ligt het accent op per-
soonlijke aandacht en bete-
kenisvolle ondersteuning, zo-
wel praktisch als emotioneel.
Hun ‘cargivers’ zijn mensen 
met levenservaring en een 
fl inke dosis empathie. Zij we-
ten een persoonlijke ver-
trouwensrelatie op te bou-
wen met hun klant en erva-
ren dit zelf ook als zeer waar-
devol en bijzonder. Zij richten 
zich op wat hun klant wil, die 
wens staat centraal. Of het 

nu om lichte huishoudelijke 
werkzaamheden gaat, even 
samen naar buiten, een kop-
je thee samen drinken of de 
ondersteuning bij persoonlij-
ke verzorging, de caregivers 
doen dit in alle rust en op de 
manier zoals de klant het ge-
wend is.
Vanwege een sterk toene-
mende vraag aan ondersteu-
ning thuis is Home Instead 
Thuisservice op zoek naar 
nieuwe collega’s met een 
(mantel)zorgachtergrond 
die ook beschikbaar zijn in 
de avonden en weekenden. 
Meer informatie op www.ho-
meinstead.nl of bel tijdens 
kantooruren op 023-8200392. 
Mailen kan ook: info@ho-
meinstead.nl. Home Instead 
Thuisservice is gevestigd in 
Heemstede, Cruquiusweg 1.

Castricum - De beroepen-
markt vindt dit jaar plaats op 
dinsdag 31 oktober. Het is de 
42e keer dat het Bonhoeffer-
college samen met het Jac. P. 
Thijsse College de markt in 
beroepen en opleidingen or-
ganiseert. De TU Delft en de 
Wageningen University en 
het Nova College zijn er. Dit 
jaar ook de uitwisselingsor-
ganisatie Into Study Exchan-
ges. Ook nieuw is de oplei-
ding Kunstmatige Intelligen-
tie van de Universiteit van 
Amsterdam en ook de Breit-
ner Academie is aanwezig 
met een studie die opleidt tot 
docent beeldende kunst en 
vormgeving met een eerste-
graads lesbevoegdheid.  

Terug van weggeweest is de 
opleiding fysiotherapie van 
de Hogeschool van Amster-
dam. Deze opleiding hoeft 
geen reclame te maken en 
werkt zelfs met een nume-
rus fi xus; een beperkt aantal 
studenten wordt toegelaten 
tot de opleiding. Hoe dat zit, 

leggen de afgevaardigden op 
deze avond uit.
  
De school is open om 19.00 
uur en de markt begint om 
19.30 uur. De drie rondes du-
ren een half uur en tussen el-
ke ronde is tien minuten om 
te wisselen van lokaal. Dat 
betekent dat de avond om 
21.40 uur is afgelopen. 

Vanwege de grote belang-
stelling wordt aangeraden 
om met de fi ets te komen. Bij 
de school is de parkeergele-
genheid  beperkt. Er kan uit-
geweken worden naar de 
parkeerplaats bij de sport-
school Full of Life of bij het 
Vitesse terrein. 

De beroepenmarkt is voor 
leerlingen van het Bonhoef-
fercollege en het Jac.P.Thijsse 
College, maar ook leerlingen 
van andere scholen zijn van 
harte welkom. Het program-
maboekje is te vinden op de 
website van het Bonhoeffer-
college: www.bonhoeffer.nl

Grote BeroepenmarktGrote Beroepenmarkt

Castricum - Zaterdag 21 ok-
tober wordt er een leuke ac-
tie gehouden door de winke-
liers van Castricum. Er wor-
den 160 dennenappels ver-
stopt op meerdere locaties 
en iedere dennenappel is 
goed voor een leuk prijsje.
Meedoen is gratis. Op de de 
Facebookpagina ‘herfstactie 
Castricum’ staan tips waar de 
kinderen kunnen zoeken. 

Zoek de 
dennenappels 

Weerstand 
schrappen bus
Castricum - Een motie van 
de SP waarin het college 
wordt opgeroepen te protes-
teren bij het provinciebestuur 
tegen het schrappen van bus 
164 tussen Egmond en Cas-
tricum kreeg veel bijval van 
de raad. 
In april 2016 diende de partij 
ook al een motie in die werd 
aangenomen tegen het uit-
dunnen van het regionaal 
vervoer. Connexxion wil lijn 
164 schrappen en daarvoor 
in de plaats een belbus la-
ten rijden. De bus wordt vol-
gens SP gebruikt door oude-
ren, werkenden, stagiaires, 
schoolkinderen, kinderen/
volwassenen met een beper-
king, recreanten en toeristen.
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Anne-Christien van Hizi Hair Castricum

Haar zus was kapster en dat wilde 
zij eigenlijk ook graag worden, 
maar op advies van haar moeder 
heeft ze een verpleegstersoplei-
ding gevolgd. Ondertussen heeft 
ze vier Hizi Hair kapsalons ver-
spreid over het hele land. Hard 
werken, maar het is goed vol te 
houden als er thuis veel begrip is 
voor het ondernemerschap.

  Op de
koffi e bij . . .

Mogen wij ook bij u op de koffi e?   verkoop@castricummer.nl

Hizi Hair

Anne-Christien van Hizi Hair 
vertelt: ,,Onze zonen werken bij 
mijn man in het bedrijf. Ik werk 
ook vanuit huis en doe aan yoga. 
Deze afwisseling zorgt ervoor 
dat ik het volhoud.”

,,Toen ik 22 jaar was ben ik met 
mijn man in de slagerij van mijn 
ouders gaan werken en die heb-
ben we uiteindelijk gekocht. 
Die is na twaalf jaar verkocht 
omdat mijn man een bedrijf be-
gon in kruiden en specerijen. Ik 
ben een half jaar thuis geweest 
bij onze twee zoontjes en toen 
begon het weer te kriebelen: 
ik wilde kapster worden.” Ze 
volgde meerdere opleidingen 
en startte haar eigen zaak in 
Castricum. Meerder kapsalons 
volgden. ,,Ik heb nu behalve 
Castricum een Hizi Hair salon in 
Zeewolde, Amersfoort en Soest. 
Er zijn 35 meiden in dienst die al-
lemaal erg trouw en loyaal zijn. 
Sommige werken hier al vanaf 
het begin. Ik bezoek alle salons 
wekelijks, tijdens de lange auto-
ritten kan ik mij ontspannen en 
alle dingen weer eens goed op 
een rijtje zetten.”

,,De kracht van de salons is dat 
we doelgericht naar de klant toe 
werken en dat de kapsters up to 
date blijven door de vele trainin-
gen die wij aanbieden. De me-
dewerksters krijgen de kans om 
zichzelf op te werken en ik bege-
leid hen om hun gestelde doelen 
te bereiken. Laatst zei een oude-
re klant dat ze er zo van genoot 
dat het team uit jong en oud 
bestaat en dat ze onderling zo 
goed samenwerken. De sfeer is 
heel ontspannen.” In de kapsalon 
wordt de slogan gebruikt ‘Mooi 
van buiten is mooi van binnen, 
als je haar goed zit voel je je ook 
beter van binnen.’ Hier worden 
op creatieve wijze trendy kapsels 
gecreëerd, maar ook het traditi-
onele werk wordt op vakkundige 
wijze uitgevoerd. Hizi Hair is er 
voor dames, heren en kinderen.
Als haar sterkste punten noemt 
Anne-Christien haar positieve 
instelling, haar ondernemerszin 
en het doorzettingsvermogen 
om gestelde doelen te bereiken. 
,,Mijn motto is: moeilijkheden 
heb je niet, alleen maar moge-
lijkheden. En mijn zwakste punt? 
Dat is dat ik niet zwak wil zijn.”
  

Castricum - Tijdens de 
TCS Amsterdam Marathon 
sneuvelden het parcours-
record en het nationa-
le record. Edwin de Vries 
van TDR wist met enorme 
bravoure zijn marathon-
debuut smaak te geven en 
klokte 2:19’36” waarmee 
hij ook een tweede plaats 
op het Nederlands Kam-
pioenschap behaalde. Hij 
laat daarmee zien op weg 
te zijn naar een geweldi-
ge carrière als marathon-
loper. De Vries begon zijn 

race geduldig in de eer-
ste vrouwengroep. Zoals 
gepland zou Michel But-
ter terugvallen om vervol-
gens zijn teamgenoot op 
sleeptouw te nemen. Tot 
De Vries zijn verrassing 
sloot Butter al op 15 ki-
lometer aan in de groep. 
Nadat Butter weer een 
beetje op adem was geko-
men werd er lichtjes ver-
sneld. In de slotfase van 
de marathon liet De Vries 
zijn gretige benen spreken 
door tussen kilometer 35 

en 40, kilometers te lopen 
van 3’12” en sloot zo zijn 
eerste marathon in stijl af. 
Ambroise Uwiragiye was 
samen met De Vries goed 
op weg naar een tijd van 
onder de 2.20, maar moest 
helaas na kilometer 23 
langs de kant staan met 
knieklachten. Voor Inge 
de Jong eindigde de ma-
rathon in een deceptie. De 
favoriet voor de titel werd 
duizelig en stapte uit. Fo-
to: TDR.

Castricum - Een paar re-
genachtige dagen, een 
vochtige lucht, een orga-
nische ondergrond, hogere  
temperaturen en de pad-
denstoelen schieten letter-
lijk de grond uit. Dit jaar is 
dat wat vroeger dan ge-
woonlijk. Een ideaal mo-
ment om er met het foto-
toestel op uit te trekken 
en naar paddenstoelen te 
gaan zoeken. Geduld en 
een goede compositie in 
combinatie met het juiste 

licht kan prachtige beelden 
opleveren. 

Plaatsgenoot Henk de 
Reus schoot onder ande-
re een foto van een por-
seleinzwam. Het resultaat 
is prachting. Karin Cijsouw 
is ook natuurliefhebber en 
fotograaf. Zij ziet de wereld 
altijd van een zonnige kant 
en zag en de verkleurde 
blaadjes op de grond kus-
sende mondjes. ,,Dat word 
je toch blij van!” 
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19 OKTOBER

Soul Night met Berget Le-
wis in Theater De Vest in Alk-
maar, 20.15 uur.

Egmondse Matrozen zingen 
in De Burgerij Limmen voor 
leden van De Zonnebloem, 
vanaf 14.00 uur. 

Lezing René Valensa over 
de geschiedenis van de Jo-
den in Amsterdam van 1800 
tot heden bij Vrouwen van 
Nu, aanvang 20.00 uur in De 
Zwaan Uitgeest.

Netwerkestafette van de ge-
zamenlijke ondernemersver-
enigingen met dit jaar John 
van Zweden in De Burgerij in 
Limmen vanaf 20.30 uur.

Heel Holland op z’n Kop, 
try-out. Meezingspektakel 
met de allergrootste Holland-
se hits in Het Kennemerthea-
ter Beverwijk om 20.15 uur.

Open Podium in Victorie Alk-
maar met nieuw talent vanaf 
20.30 uur. 

20 OKTOBER

Kunst10daagse Bergen 
t/m 29 oktober. Programma: 
www.kunst10daagse.nl.

Naturally 7 – On Tour 2017 in 
Theater De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Foto: Chris Mann.

Theatervoorstelling De 
Man Is Lam in Theater De 
Vest in Alkmaar, 20.30 uur.. 
Foto: Merel Musch. 

The Blues Brothers, Appro-
ved in Kennemertheater Be-
verwijk om 20.15 uur.    

Y&T en Voodoo Vegas in 
Victorie Alkmaar in samen-
werking met RockMuzine 
vanaf 19.30 uur. 

Week van de Industrie 
wordt om 19.00 uur geopend 
met een Ode aan de Industrie 
van Egon Kracht, een gratis 
toegankelijke vertoning om 
19.00 uur bij beeldenpark Een 
Zee van Staal in Wijk aan Zee.

Concert met als centraal 
thema ‘Het leven en werk van 
Erik Satie’ In de protestantse 
kerk te Limmen om 20.15 uur.

21 OKTOBER

Archeologisch Muse-
um Baduhenna Kennemer-
straatweg 464 – 1.34 in Hei-
loo is open, 14.00-16.00 uur. 

T
Sopitmachine speelt in Hof 
van Kijk-Uit, Oude Schulp-
weg 4 in Castricum om 14.00 
uur. 

Verlichtingsactie Fietsers-
bond op Bakkerspleintje in 
Castricum: 10.00 tot16.00 uur.

▲

Café des Chansons in Cul-
tuurkoepel Heiloo, Charlot-
te Haesen & Tobalita Strijk-
kwartet, 20.15 uur. 

Ecstatic Dance in Thea-
ter De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. Info: www.theaterdevest.
nl.

Cabaret en zang bij het 
Open Podium in De Zwaan in 
Uitgeest, 20.30 uur.

TenTemPiés met een mix 
van rock, ska, reggae en 
rumba in Victorie Alkmaar 
vanaf 20.30 uur. 

Amsterdams Kleinkunst 
Festival met het finalisten-
tournee 2017 in het Kenne-
mertheater Beverwijk om 
20.30 uur.       

Ellen ten Damme in Thea-
ter De Vest in Alkmaar, 20.15 
uur. Foto: Danny Ellinger.

Bokkentocht in Limmen en 
Heiloo vanaf 14.00 uur bier 
proeven en hapjes eten.

Optreden. UpCDownC en 
The Howl Ensemble spelen 
in De Bakkerij in Castricum, 
zaal open 21.00 uur.

Rondleiding om 14.00 uur 
in beeldenpark een Zee van 
Staal in Wijk aan Zee over de 
beelden en hun relatie met 
de kunstgeschiedenis.

Dennenappels zoeken. 
Er worden 160 dennenap-
pels verstopt in Castricum op 
meerdere locaties en iede-
re dennenappel is goed voor 
een leuk prijsje. Meedoen is 
gratis. Op de de Facebook-
pagina herfstactie Castricum 
staan tips waar de kinderen 
kunnen zoeken. Om 9.30 uur 
komt de eerste tip, om 10.00 
uur de laatste.

22 OKTOBER

Concert op zondag’ in con-
certzaal ‘Konigsduyn’ van 
Geesterhage in Castricum, 
15.30 uur.  

The Velvet Underground & 
Nico in Podium Victorie Alk-
maar om 20.30 uur. 

Blues op Zondag bij Grand 
Café Mezza Luna op de Mient 
in Castricum met Jimmy’s 
Gang vanaf 15.30 uur. Gratis 
toegang.

‘Call Response Call’: een 
spectaculaire voorstelling ge-
projecteerd op een aardlan-
der bij de Ruïnekerk in Ber-
gen; een vorm tussen beel-
dende kunst en architec-
tuur. Gratis om 19.)0 uur. De 
Kunst10daagse is tot en met 
29 oktober. Foto: Kenneth 
Stamp.

Kindertheater Wolfje van 
Arthur Geesing om 14.00 uur 
in De Cirkel in Heemskerk.

Vinkingenspektakel in Huis 
van Hilde in Castricum met 
allerlei activiteiten vanwe-
ge tweejarig bestaan vanaf 
11.00 uur.

Klassiek concert in De Ou-
de Keuken in Bakkum met 
Deshima trio, aanvang 15.00 
uur, toegang vijf euro.

24 OKTOBER

Julika Marijn speelt: ‘Uit 
Verdriet Geboren’ - Een per-
soonlijke zoektocht naar He-
lene Kröller-Müller in Vredes-
kerkje Bergen, 20.00 uur. Info: 

5 november 20170

T

www.kunstgetij.nl.

Toneel: Kinderen van Ju-
das in Theater de Vest in Alk-
maar, 20.15 uur. Foto: Krista 
van der Niet.

Kabouterspeurtocht. Tot en 
met vrijdag 27 oktober kun-
nen kinderen onder bege-
leiding deelnemen aan een 
speurtocht naar kabouters. 
In de Tuin van Kapitein Rom-
mel in Castricum van 10.00 
tot 15.00 uur. 

Poppentheater Kleine Hil-
de in Huis van Hilde in Cas-
tricum om 13.30 en 15.00 uur.

25 OKTOBER

Waterdag in PWN bezoe-
kerscentrum De Hoep in Cas-
tricum, 11.00-16.00 uur. 

Theaterfestival met voor-
stellingen voor iedereen van-
af drie jaar in Theater De Vest 
in Alkmaar, 13.00-17.00 uur. 

Woezel & Pip. Op zoek naar 
de Sloddervos voor kinde-
ren van twee jaar en ouder in 
Kennemertheater Beverwijk 
om 14.00 uur.

Staalsafari voor kinderen 
met begeleiding in beelden-
park Een Zee van Staal in Wijk 
aan Zee om 14.00 uur.

Wandelen met gids, elke 
woensdag vanaf De Hoep in 
Castricum om 10.00 uur; twee 
wandelingen: 3-5 km en 7-10 
km. Een wandeling van 15 
km start bij het NS-station in 
10.00 uur. Deelname is gratis.
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Themacafé 
mantelzorgers 
Castricum/Uitgeest - Veel 
mantelzorgers hebben er 
moeite mee om hulp te vra-
gen aan anderen. Over de-
ze vraagverlegenheid orga-
niseert MaatjeZ op dinsdag 
7 november van 19.00 uur 
tot 21.00 uur een Themaca-
fé in Uitgeest. Singer-song 
writer en ervaringsdeskundi-
ge op het gebied van mantel-
zorg Ernst Buning treedt op. 
In zijn liedjes en verhalen zul-
len mantelzorgers zich zeker 
herkennen. Daarna gaat een 
mantelzorgconsulent het ge-
sprek aan met het publiek 
over wat het moeilijk maakt 
om hulp te vragen en wel-
ke drempels er zijn. De bij-
eenkomst vindt plaats in het 
gemeentehuis van Uitgeest. 
Mantelzorgers, professio-
nals en andere belangstel-
lenden uit Castricum en Uit-
geest zijn welkom. Aanmel-
den bij MaatjeZ, telefoon 
088-9957788, e-mail: info@
maatjez.nl. De toegang is 
gratis.

Met een frisse blik 
de winter door

Regio - Veel piekeren, slecht 
slapen, je somber voelen en 
opzien tegen het donker van 
de wintermaanden. Voor wie 
dit herkent kan mindfulness 
een goede benadering zijn, 
aldus Annelies Blom van 
Blomcoaching.. 
,,Mindfulness is een vaardig-
heid in het ontwikkelen van 
bewuste aandacht en om-
gaan met wat zich voordoet 
in het nu. Wie mindfulness 

beoefent, voelt zich men-
taal sterker en kan meer aan. 
Het programma is een vaar-
digheidstraining. Gedurende 
acht weken raak je vertrouwd 
met mindfulnessoefeningen. 
Je leert de vrijheid kennen 
om bewuste keuzes te maken 
in plaats van op de automati-
sche piloot. Zo kun je zelf po-
sitieve verandering aanbren-
gen in je leven: beter slapen, 
minder piekeren en met een 
frisse blik de winter door.” In 
Uitgeest start de eerstvol-
gende achtweekse training 
Mindfulness op maandag 27 
november. Annelies Blom is 
professioneel Mindfulness-
trainer en categorie 1 gecer-
tificeerd. Dat laatste is rele-
vant voor vergoedingsmoge-
lijkheden bij de werkgever of 
zorgverzekeraar.  
Ga voor informatie en aan-
melden naar www.Blomcoa-
ching.nl of bel 06-24447688. 

Aanleg van smalspoor 
op Zanderij begonnen

Castricum - Met de komst 
van origineel smalspoorma-
terieel inclusief draaischijf 
en enkele tientallen meters 
spoorstaven is de aanleg van 
een spoorlijntje dat circa 250 
meter lang moet worden van 
start gegaan. Het spoor komt 
te liggen tussen de Oude 
Schulpweg, de weg naar Kijk 
Uit, en de Geversweg. Initia-
tiefnemer Menno Twisk: ,,Dir 
is een waardevolle passende 
uitbreiding van het Strand-
vondstenmuseum.”
De eerste wagens zijn inmid-
dels vanuit het Mechanisch 
Erfgoed Centrum uit Dron-
ten op de plek van bestem-
ming aangekomen. Achter 
het Strandvondstenmuseum 
bevinden zich nu al een kip-
lorrie en een werklorrie, me-
chanisch erfgoed wat het 
beeld op de Zanderij meer 
dan 150 jaar heeft bepaald. 
Het materieel is ter beschik-
king gesteld door het De-
cauville Smalspoormuseum 
waarvan conservator Arnoud 
Bongaards nauw betrokken 
is bij dit ambitieuze project.
Naast de bovengenoemde 
wagonnetjes uit 1920 is in-
middels een elektro tuinders-
wagen (1975) afgeleverd bij 
de afdeling techniek van het 
Kennemer college. Een team 
van zes leerlingen gaan de 
uitdaging aan om het histori-
sche voertuig te restaureren 

en rijdend te maken. Zij gaan 
bovendien meewerken aan 
de daadwerkelijke realisatie 
van het spoor op de Zanderij. 
Elke donderdagochtend stelt 
het Strandvondstenmuseum 
zich beschikbaar als lesloca-
tie. Het doel is een deel van 
het project in mei af te ron-
den en de verwachting is dat 
er dan in ieder geval al een 
demonstratie gegeven kan 
worden op een stukje spoor. 
Uiteindelijk is het ook de be-
doeling een diesel loc en per-
sonenwagon naar het muse-
um te verhuizen.
De smalspoortrein is een 
vergeten transportmiddel 
dat vroeger voor de tijd van 
vrachtwagens veelvuldig 
werd gebruikt voor het trans-
port van allerlei goederen, zo 
ook op de Zanderij  ten be-
hoeve van de tuinbouw en 
afzanding. Ook werd dit ge-
bruikt voor transport op het 
terrein van het voormalige 
ziekenhuis Duin en Bosch. 
Het Strandvondstenmuseum 
besteedt ook aandacht aan 
dit stukje historisch mecha-
nisch erfgoed.Het museum is 
nog op zoek naar een trans-
portbedrijf die voor een zacht 
prijsje wil helpen de rest van 
het materieel van Dronten 
naar Castricum te vervoeren. 
Hiervoor zouden twee vracht-
wagen met aanhanger kun-
nen volstaan.

Huis van Hilde viert feest 
met Vikingenspektakel

Castricum - Op zondag 22 
oktober viert Hilde voor de 
tweede keer haar verjaar-
dag. Dit jaar is er een Vikin-
genspektakel in en voor Huis 
van Hilde. 

Op de historische markt stal-
len Vikingen hun waar uit en 
demonstreren ze ambach-
ten zoals smeden, tin gieten 
en spinnen. Bezoekers wa-
nen zich in de vroege mid-
deleeuwen en leren vuur ma-
ken, armbandjes weven of 
vechten als een Viking. Er zijn 
voorstellingen en er klinkt 
muziek. In de tentoonstelling 
�Van Viking tot Graaf van Hol-
land¹ zijn de onlangs in Bak-
kum opgegraven munten te 
zien, het bewijs van de aan-
wezigheid van Vikingen in de 
regio.
Het is dit jaar eigenlijk dub-
bel feest voor Huis van Hil-
de in Castricum. Werd in au-
gustus de 100.000ste bezoe-
ker ontvangen in het arche-
ologiecentrum, in het najaar 
wordt traditiegetrouw Hildes 
verjaardag gevierd. Dat ge-
beurt dit jaar met een Vikin-
genspektakel in en rond het 
gebouw. Jaap Bond, gedepu-
teerde Economische Zaken 
en Sponsoring van de pro-
vincie Noord-Holland, zal om 
11.00 uur het startsein geven 
voor het publieksspektakel. 
En dan is het aan de Vikingen 
om een dag lang het plein 
over te nemen. Ze verhan-

delen hun koopwaar en de-
monstreren ambachten zoals 
smeden, tin gieten, spinnen, 
vilten en leer bewerken. Be-
zoekers kunnen van alles uit-
proberen en kinderen kun-
nen leren vechten als een Vi-
king, vinger weven of vuur 
maken.
Er zijn voorstellingen, ver-
teltheater en muziek, en op 
het terras zijn middeleeuw-
se happen verkrijgbaar. Na-
tuurlijk is er taart, en kinde-
ren krijgen een cadeautje 
(zolang de voorraad strekt). 
In de herfstvakantie gaat het 
feest gewoon door. Er is pop-
pentheater over kleine Hil-
de en de Viking, er zijn work-
shops Vikinghelm knutselen, 
en kinderen kunnen in de Ar-
cheoHotspot als archeoloog 
aan de slag. 

Kabouterpad 
in de Tuin

Castricum - Van dinsdag 24 
tot en met vrijdag 27 oktober 
kunnen kinderen onder be-
geleiding deelnemen aan een 
speurtocht naar kabouters in 
de Tuin van Kapitein Rommel 
van 10.00 tot 15.00 uur. Op-
geven is niet nodig.

Concert van Vocal Tour

Castricum - Zoals elk jaar 
presenteert het gemengd 
meerstemmig koor Vocal 
Tour een concert. Dit vindt 

plaats op zaterdag 28 ok-
tober in de  theaterzaal Ko-
ningsduyn van Geesterha-
ge. Vocal Tour staat o.l.v. di-

rigent Paul Hanrath  en wordt 
begeleid door de pianisteYu-
liya Ponomaryova . Het reper-
toire varieert van licht klas-
siek tot volksmuziek of musi-
cal. Het koor bestaat uit on-
geveer 55 leden. Een gastop-
treden wordt verzorgd door  
de chansonnière Carole Ma-
rie Doucet, artiestennaam: 
Camadou. 
De aanvang van het concert 
is 20.00 uur. Kaarten zijn te 
koop bij de zaal of te reserve-
ren via de website: www.vo-
caltour.nl.
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Vitesse wint, maar laat 
na te overtuigen 

Castricum - Voor het eerst 
in de historie stonden Vi-
tesse en Egmondia tegen-
over elkaar in competitiever-
band. De ploeg uit Egmond 
aan Zee was vorig jaar via de 
nacompetitie gepromoveerd 
naar de derde klasse. Al in 
de eerste minuut had Vites-
se al op voorsprong kunnen 
komen, maar na een prima 
aanval ging de inzet van Jort 
Kaandorp rakelings naast de 
verkeerde kant van de paal. 
Vervolgens was het de beurt 
aan de bezoekers die een 
paar keer gevaarlijk in de 
buurt van keeper Tom Laan 
verschenen, maar die wist 
zijn doel schoon te houden. 
In de zevende minuut rea-
geerde de snelle Rik Been-
tjes alert op een lange bal 
vanuit de verdediging en 
liet vervolgens ook de uit-
komende keeper Roy Boer-
tjes kansloos: 1-0. Meteen 
na rust was het Egmondia 
dat aanzette en enkele kan-

sen wist te creëren. Toch was 
het Vitesse dat in de 49e mi-
nuut op 2-0 kwam. Een vrije 
trap van Robin Bakker werd 
in de muur geblokt maar de 
bal kwam voor de voeten van 
Dinesh Raghosing die van 
dichtbij kon scoren. In de 55e 
minuut kwam Rick Blok on-
verwacht alleen voor Tom 
Laan te staan en de spits 
profiteerde: 2-1. Halverwege 
de tweede helft mocht Rutger 
Jaspers zijn rentree maken. 
In de 84e minuut werd het 
duel beslist. Na een aanval 
over rechts kwam de bal voor 
de voeten van Jort Kaandorp: 
3-1. En enkele minuten later 
werd het ook nog 4-1 toen 
Robin Bakker net voorbij de 
middenlijn de bal oppikte en 
iedereen zijn hielen liet zien 
inclusief de uitgelopen kee-
per. Daarmee was de eer-
ste winst van Vitesse een feit, 
maar het thuispubliek was 
niet tevreden met het ver-
toonde spel.

Limmen twee speelsters 
met hogere licentie rijker

Limmen - Afgelopen week-
end werd in Hoorn door de 
nationale tafeltennisbond 
een ranglijsttoernooi gehou-
den waaraan circa 180 jeugd-
spelers meededen vanuit het 
gehele land. De jeugdrang-
lijsttoernooien worden geor-
ganiseerd voor A en B-spe-
lers en spelers die geen li-
centie hebben. Een hogere li-
centie is te bemachtigen als 
men eerste wordt en of twee 
keer eindigt als tweede in de 
leeftijdsklasse. De juniorjon-
gens Levi en Jari Legdeur en 
Mathijs de Kremer kwamen 

niet in de finale. Roos Brief-
jes eindigde als eerste op 
het waarmee ze een B-licen-
tie kreeg. Door deze overwin-
ning kon ze de volgende dag 
meedoen met het B-ranglijst-
toernooi. Zus Sanne Briefjes, 
die al enige tijd de lijst aan-
voert van B-licenties houders 
in Nederland, had haar zin-
nen gezet op het behalen van 
een A-licentie zodat ze zich 
kan meten met de junioren-
top van Nederland. Door zon-
dag alle vijf poulewedstrijden 
winnend af te sluiten plaats-
te ze zich voor de vervolgron-

Castricum - FC Castricum 
leed in Alkmaar een even on-
nodige als dure nederlaag 
tegen concurrent Jong Hol-
land. De 3-1 betekent dat de 
Castricummers samen met 
vier andere teams gedeeld 
onderaan staan, maar met 
wel het beste doelsaldo. 

Jong Holland kwam na ruim 
een kwartier op 1-0 toen 
Mark Hondius alert reageer-
de na een mooie aanval over 
rechts. 
Hierna ontstond een gelijk 
opgaande strijd waarbij de 
Castricummers de beste kan-
sen hadden via Elario Zweet 
en Ernst Buijnsters, maar het 
lukte hen niet te scoren in het 
rumoerige laatste kwartier, 
waarin de verdediging van de 
Alkmaarders tegen drie gele 
kaarten opliep.
De tweede helft begon spec-
taculair met een prachtige 
redding van Danny Burger, 

die een harde kopbal uit de 
kruising tikte. Een minuut la-
ter was het toch 2-0. Een on-
gelukkige actie van Roy van 
Soest werd bestraft met zijn 
tweede gele (dus rode) kaart 
en een penalty die door aan-
voerder Chelbi Boujenoui 
werd benut. Hoewel de wed-
strijd eigenlijk was beslist, 
werd FC Castricum met tien 
man steeds sterker en Jong 
Holland kreeg het zwaar te 
verduren onder een spervuur 
van aanvallen met levensgro-
te kansen, die echter geen 
van allen resultaat oplever-
den. 

Vooral Elario Zweet was erg 
ongelukkig in de afronding, 
en toen bij een Alkmaarse 
counter invaller Alpay Alars-
lan voor 3-0 zorgde, was het 
pleit beslecht. In de aller-
laatste minuut mocht Elario 
Zweet via een penalty alsnog 
voor 3-1 zorgen, maar dat de 

Alkmaarder Thijs Vos voor zijn 
overtreding ook nog een ro-
de kaart kreeg was niet meer 
van belang, want direct hier-
na was het afgelopen. Zater-
dag staat de uitwedstrijd te-
gen Blauw Wit/Beursbengels 
op het programma.

de samen met zestien meis-
jes. Met geduldig schuif- en 
blokspel kon ze uiteindelijk 
de andere finalist Jessa Buij-
nink verslaan.

Dames CasRC winnen weer

Castricum - De dames van 
de Castricumse Rugby Club 
stonden zondag tegenover 
de vrouwelijke Nijmeegse 
rugbyformatie the  Wasps. De 
thuisclub wachtte de Castri-
cummers op om sportief re-
vanche te nemen op hun 
verlies van september. Daar 
werkten de Duinranders niet 

aan mee. In de eerste minuut 
was het meteen al raak. His-
ke Blom drukte een try tus-
sen de palen en die werd ge-
converteerd door Miriam v. 
Veen. Met fanatiek verdedi-
gen wisten de Wasps verdere 
score uit te stellen, maar te-
vergeefs. Sophie Touber, Lin-
de v.d. Velden, Sincerely Hor-

ne en Lotte Rendering rond-
den prima aanvallen af van 
het hartwerkende team. Met 
een tussenstand van 0-43 
werd meteen na het fluitsig-
naal voor het begin van de 
tweede helft, de trend van 
voor de rust voortgezet. Me-
rel van Velzen opende de 
score. Na een try van His-
ke drukte Martine Mooij al 
snel de volgende. Nu was er 
voor de Wasps geen houden 
meer aan. Een hele mooie 
try was de laatste toen Sop-
hie, na een lange rush getac-
kled werd en de toegesnel-
de voorwaartsen de bal over-
namen om de op snelheid 
inkomende driekwartlijn in 
te passen zodat winger Lot-
te Rendering haar tweede try 
van de wedstrijd kon druk-
ken. Eindstand 0-105 in Cas-
tricums voordeel.
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De populieren aan de Beethoven-
singel worden gekapt. De gemeente 
heeft  hiertoe besloten omdat het 
niet langer veilig is ze te laten staan. 
Tijdens de septemberstorm is 1 
boom omgewaaid en van andere wa-
ren veel takken afgebroken. Ook uit 
een onderzoek kort daarvoor bleek 
dat de veiligheid niet langer kan wor-
den gewaarborgd. 

Holland Groenwerken kapt de bo-
men in de week van 23 oktober. De 
werkzaamheden duren ongeveer één 
week, afh ankelijk van het weer. 
De Beethovensingel en Verdistraat 
zijn in die week minder goed bereik-
baar. 
De gemeente wil de bomen volgend 
jaar vervangen. De bewoners wor-
den betrokken bij de keuze hiervan. 

Fietsersbond verlichtings- en serviceactie
Op 21 oktober bent u welkom bij 
de vrijwilligers van de Fietsersbond 
Castricum voor controle van uw 
fi etsverlichti ng. U kunt daarvoor van 
10:00 tot 16:00 uur langskomen op 
het Bakkerspleintje in Castricum. Als 
het nodig is, kan het team ook re-
parati es uitvoeren en uw fi ets beter 
afstellen. Dat alles is bedoeld om 

fi etsers veilig de weg op te kunnen 
laten gaan, zeker nu de fi etsverlich-
ti ng weer vaker nodig is.

Daarnaast kunt u dit jaar uw postco-
de in uw fi etsframe laten graveren. 
Dat gaat diefstal tegen omdat de 
fi ets eenvoudiger te traceren is. 
Bovendien kunt u de bandenspan-

ning laten controleren. Door een 
juiste spanning slijt de band name-
lijk minder snel slijt en rijdt hij min-
der vaak lek. 
Ook kunnen de medewerkers voor 
u de opti male zadelhoogte en een 
goede afstand tot trappers en stuur 
instellen. Dat kan rug-, schouder- en 
nekklachten voorkomen. 

Het vrijwilligersteam werkt met 
materiaal dat grati s wordt geleverd 
door rijwielzaak Zijlstra (Mient 53). 
Wie nog wil helpen als vrijwilliger, 
kan zich aanmelden bij Alex van der 
Leest, tel. (0251) 671839 , e-mail 
castricum@fi etsersbond.nl.

Agenda Raadsplein 
19 oktober 2017

Tijd  Onderwerp
19:30 – 19:45  Kenbaar maken van wensen en bedenkingen 
  tav voorgenomen collegebesluit over afbouwen  
  aandelenbelang Eneco Groep NV 
Carrousels  
19.45 – 21:00  Bespreking haalbaarheidsonderzoek zwemvoor- 
  ziening Castricum
19:45 – 20:30  Vaststellen bestemmingsplan de Woude
20:30 – 21:45  Behandeling ongevraagd advies Referendum-
  commissie
21.15 – 22.00  Beheerverordening en visiedocument begraaf- 
  plaats 
21:45 – 23:00  Belastingverordeningen 

Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in 
de carrousel worden behandeld.

Bomen gekapt aan 
Beethovensingel

Als uw evenement voor 23 oktober 
bekend is bij de gemeente, kan op 
ti jd beoordeeld worden of uw eve-
nement kan doorgaan. Als namelijk 
meerdere evenementen binnen de 
regio Noord-Holland Noord op het-

zelfde ti jdsti p plaatsvinden, kan het 
ongewenst zijn om deze tegelijkerti jd 
te houden.
Uw evenement aanmelden en meer 
informati e vindt u op www.castri-
cum.nl/evenementen

Evenement organiseren in 2018? 
Meld dit voor 23 oktober aan
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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 
061017 Alkmaarderstraatweg 50 te Castricum
 Het plaatsen van een tuinhuis
101017 Klaas Hoornlaan 1 te Akersloot
 Het plaatsen van een duiker
 Alkmaarderstraatweg 50 te Castricum
 Het verbouwen en uitbreiden van een monumentaal pand

RECTIFICATIE

In de publicati e van 6 september stond
Ontvangen omgevingsaanvragen
300817 Uitgeesterweg 18a te Limmen
 Het gedeeltelijk verbouwen van een stal tot recreati ewoning 

Dit moet zijn:
300817 Uitgeesterweg 18a te Limmen
 Het gedeeltelijk verbouwen van een stal tot Bed en Breakfast

Abusievelijk niet gepubliceerd
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen niet te verlenen:
Datum Adres
121017 Stetweg 3 te Castricum
 Het aanleggen van een uitrit

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 

Datum  Adres
230817 De Woude 5a te de Woude
 Het wijzigen van een bestaande dakkapel

Deze verleende omgevingsvergunning is nog niet eerder gepubliceerd. U 
kunt ze na afspraak inzien in het gemeentehuis van Castricum. De gebrui-
kelijke termijn voor het indienen van een bezwaarschrift  is zes weken na 
verzending van het besluit. Deze termijn is echter al voorbij. 
Een na afl oop van de termijn ingediend bezwaarschrift  kan toch in be-
handeling worden genomen als de indiener van het bezwaar niet op de 
hoogte was van de vergunningverlening en deze zo spoedig mogelijk (bin-
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nen twee weken) nadat hiervan kennis kon worden genomen alsnog het 
bewaarschrift  heeft  ingediend.

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:

Datum Adres
091017 Oude Parklaan 161 te Castricum
 Het plaatsen van screens en terraszonweringen aan de 
 buitengevel van het gebouw Breehorn
101017 Heereweg 52 te Castricum
 Het bouwen van een woning 
111017 Wagnerlaan 50 te Akersloot
 Het vervangen van de kozijnen
 Wederik 32 te Castricum
 Het plaatsen van een garage/berging
 Koningin Julianastraat 8 te Castricum
 Het vergroten van de badkamer en het plaatsen van een dakkapel
121017 Hoogegeest 16a (was voorheen 16b) 
 Het bouwen van een woning
 Korte Brakersweg 5 te Castricum 
 Het plaatsen van een kleine hobbykas 

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
091017 Vuurbaak zuidkant te Limmen
 Standplaats Viskar in de periode van 1 september 2017 tot 
 1 september 2020. Elke  woensdag van 09.00 uur tot 15.00 uur
091017 Strand van zuid naar noord te Castricum
 Evenementenvergunning Beachmarathon Hoek van Holland-Den  
 Helder op zondag 5 november 2017 tussen 10.00 en 14.30 uur 
101017 Bakkerspleintje te Castricum
 melding voor het kleine evenement verlichti ngsacti e op zaterdag  
 21 oktober 2017 van 10.00 uur tot 16.00 uur.
111017 Vuurbaak oostzijde van Albert Heijn te Limmen 
 Standplaats Froods in de periode van 1 april 2017 tot en met 1
 april 2020. Elke maandag en donderdag van 08.00 uur tot 18.00 uur
121017 Kooiplein te Castricum
 Verkoop kerstbomen in de periode van maandag 4 december  
 2017 tot en met woensdag 20 december 2017
 Raadhuisplein te Akersloot
 Aanvraag standplaatsvergunning frietkraam van 20 september  
 tot 20 december 2017. Elke vrijdag, zaterdag en zondag van  
 11.00 -20.00 uur 

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 .  

Ontwerpuitwerkingsplannen

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Kruispunt Rijksweg/Visweg’
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Supermarkt Zandzoom’
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 2a’ (Dronenlaantje)
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Limmen Linten fase 2b’ (Nieuwelaan)
Ontwerpuitwerkingsplan ‘Limmen Linten fase 2c’ (Visweg)
Ontwerpexploitati eplan ‘Limmen-Zandzoom, vierde herziening’
 

Burgemeester en wethouders van Castricum hebben ingestemd met bo-
venstaande ontwerpuitwerkingsplannen en het ontwerpexploitati eplan.
Voordat de plannen worden vastgesteld, wordt een ieder in de gelegen-
heid gesteld kennis te nemen van de plannen.

Inzagetermijn
De ontwerpuitwerkingsplannen en het bijbehorende ontwerpexploitati e-
plan liggen van 18 oktober 2017 gedurende zes weken ter inzage in het 
gemeentehuis van Castricum. Tevens zijn de stukken te raadplegen op 
www.ruimtelijkeplannen.nl onder het planidenti fi cati enummer.

Zienswijzen
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder schrift elijk of mondeling een 
zienswijze indienen over het ontwerpuitwerkingsplan en kunnen belang-
hebbenden hun zienswijze indienen over het ontwerpexploitati eplan, 
vierde herziening.

Ontwerpuitwerkingsplannen:
De zienswijzen kunnen worden gericht aan het college van burgemeester 
en wethouders (Postbus 1301, 1900 BH  Castricum) onder vermelding van 
‘zienswijzen ontwerpuitwerkingsplan onder vermelding van de naam van 
het betreff ende ontwerpplan.

Ontwerpexploitati eplan:
De zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad (Postbus 
1301, 1900 BH  Castricum), onder vermelding van ‘zienswijze ontwerpex-
ploitati eplan, vierde herziening’.

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Kruispunt Rijksweg/Visweg’
Planidenti fi cati enummer NL.IMRO.0383.UPL16KruisingViswg-ON01
Het ontwerpuitwerkingsplan voorziet in een herinrichti ng voor het kruis-
punt Rijksweg/Visweg en tevens in het realiseren van een doorsteek van 
de Visweg naar Geerkens. Door toename van het aantal woningen in het 
gebied en het realiseren van een supermarkt, neemt het aantal verkeers-
bewegingen toe. Met deze aanpassing van de infrastructuur wordt een 
goede doorstroming van verkeer voor de toekomst mogelijk gemaakt. 

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Supermarkt Zandzoom’
Planidenti fi cati enummer NL.IMRO.0383.UPLZZSupermarkt-ON01
Het uitwerkingsplan voorziet in het realiseren van een supermarkt. De 
supermarkt ligt achter groothandel Jacob Hooy & Co B.V. aan de Rijksweg. 
Bij aanvang wordt een winkelvloeroppervlakte van 850 m2 gerealiseerd. 
Het winkelvloeroppervlakte kan worden uitgebreid naar 1250 m2 mits 
door middel van een distributi eplanologisch onderzoek aangetoond wordt 
er voldoende marktruimte is en er geen duurzame ontwrichti ng ontstaat 
van de bestaande detailhandelstructuur.

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 2a’ (Dronenlaantje)
Planidenti fi cati enummer NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2a-ON01
Het gebied wordt begrensd door het Dronenlaantje in het noorden, de 
Kapelweg in het oosten, de Pagenlaan in het zuiden en de Westerweg in 
het westen. Daarnaast kent het plan één woning aan de Pagenlaan (naast 
nummer 14).
In dit gebied komen bouwkavels beschikbaar voor vrijstaande woningen.

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 2b’ (Nieuwelaan)
Planidenti fi cati enummer NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2b-ON01
Hier gaat het om gevarieerde woningbouw tussen de Hogeweg en het 
bedrijventerrein Nieuwelaan.

Ontwerpuitwerkingsplan ‘Limmer Linten fase 2c’ (Visweg)
Planidenti fi cati enummer NL.IMRO.0383.UPLZandzoomfase2c-ON01
In dit gebied komen diverse type woningen en appartementen. Het gebied 
ligt zuidelijk van de Visweg. Aan de oostkant ervan komt een supermarkt.

Ontwerpexploitati eplan, ‘Limmen – Zandzoom, vierde herziening’
Planidenti fi cati enummer NL.IMRO.0383.BPL10Zandzoom-OE04.
Begrenzing exploitati eplan: Het gebied bestaat uit twee delen. Het groot-
ste deel wordt begrensd door de gemeentegrens met de gemeente Hei-
loo, de Rijksweg en het bedrijventerrein Nieuwelaan, de Burgemeester 
Nieuwenhuijsenstraat en de Westerweg en de spoorlijn Alkmaar-Uitgeest. 
Het kleinere deel wordt begrensd door de gemeentegrens, GGZ locati e De 
Oosthoek, de Nieuwelaan en de Rijksweg.
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Contact met gemeente
Postbus 1301
1900 BH Castricum
tel. 14 0251 (ma. t/m do. 9:00-16:00 
uur; vr. 9:00-12:00 uur)
fax (0251) 661 234
gemeentebestuur@castricum.nl
www.castricum.nl

WhatsApp
06 19429661
Voor uw vragen en meldingen

Iets melden
www.castricum.nl/ietsmelden

Regel het online
U hoeft  niet meer voor alles naar het 
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 
Publieksbalies: voor zaken als uw 
paspoort, rijbewijs, uitt reksels en 
vragen over zorg en fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

Voor het bekijken van bouwplan-
nen, het doorgeven van gevonden 
of verloren voorwerpen, het afge-
ven van post:
Ma. t/m wo. 9.00 tot 16.00 uur
Don. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur
inzien van bouwtekeningen alleen 
op afspraak

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 18 oktober 2017
Doel: In de uitwerkingsplannen zijn verschillende onderdelen van het be-
stemmingsplan uitgewerkt. De herziening van het exploitati eplan regelt de 
gewenste ruimtelijke kwaliteit, een juiste uitvoering van werkzaamheden 
en een eerlijke verdeling van kosten en baten tussen de verschillende 
grondeigenaren in het gehele Zandzoomgebied.

Nadere informati e
Voor het indienen van een mondeling zienswijze (op afspraak) en voor 
meer informati e: de heer J. van Boven, de heer H. Pett er en mevr. H. Go-
verde (ontwerpuitwerkingsplannen) of de heer W. Voerman (exploitati e-
plan), tel. 14 0251.

Castricum, 18 oktober 2017

18 oktober 201711

Jeugdhulp in regio Alkmaar onder druk

Regio - Voor veel kinderen, 
jeugdigen en hun gezinnen 
in de regio Alkmaar, dus ook 
in Castricum, is het onzeker 
of er vanaf 2018 nog speci-
alistische jeugdhulp geboden 
kan worden. De tarieven die 
de Netwerkorganisatie Re-
gio Alkmaar biedt maakt het 

volgens de jeugdhulpaanbie-
ders vrijwel onmogelijk om 
passende zorg te bieden. 

Gemeenten zijn sinds 2015 
verantwoordelijk voor de 
jeugdhulp, en sluiten con-
tracten af met jeugdhulp-
aanbieders. Zij kopen hier-

mee zorg in om hun bur-
gers te voorzien van goede 
hulp. Voor de jeugdhulp van-
af 2018 heeft de Regio Alk-
maar eenzijdig nieuwe tarie-
ven vastgesteld.
 
Regio Alkmaar heeft een for-
se tariefsverlaging doorge-

voerd waardoor de tarieven 
met tientallen procenten la-
ger uitkomen dan het ad-
vies van de eigen koepelver-
eniging, de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten 
(VNG). In de specialistische 
jeugdzorg is de daling zelfs 
gemiddeld  29 procent. De re-
gio Alkmaar behoort hiermee 
tot één van drie regio’s in Ne-
derland met de laagste tarie-
ven. 

Deze tarieven zijn niet toe-
reikend waardoor het bieden 
van goede jeugdhulp sim-
pelweg onhaalbaar wordt, zo 
wordt gesteld in een persbe-
richt. ,,De regio Alkmaar gaat 
onder andere voorbij aan de 
kosten die aan de inzet van 
gekwalificeerd personeel zijn 
verbonden, maar ook aan de 
juiste samenstelling van des-
kundig personeel en de kos-
ten die een efficiënte organi-
satie van jeugdhulp met zich 
meebrengt. Uit de tariefstel-
ling in de regio Alkmaar blijkt 
dat hier vanuit de verant-
woordelijke gemeenten on-
voldoende belang aan ge-
hecht wordt. Dat is zeer alar-
merend. De kwaliteit komt nu 
zozeer onder druk te staan 
dat het de vraag is of de spe-

cialistische jeugdhulp zoals 
we die kennen in deze regio 
kan blijven bestaan.”  

Een flink aantal jeugdhulp-
aanbieders heeft geprobeerd 
om met de regio Alkmaar 
tot een oplossing te komen. 
,,Vooralsnog zonder resul-
taat, de regio Alkmaar wei-
gert in gesprek te gaan. De 
eenzijdig bepaalde tarieven 
worden gehandhaafd, ook 
al liggen deze ver onder de 
kostprijs van de aanbieders. 
Dit zorgt voor een spagaat. 
De huidige kwaliteit kan met 
deze tarieven onmogelijk ge-
boden worden, maar de wet-
telijke kwaliteitsnormen wor-
den gehandhaafd en getoetst 
door toezichthoudende insti-
tuten.” 
De houding van de regio Alk-
maar is opmerkelijk omdat 
landelijk, ook door staatsse-
cretaris Van Rijn en de VNG, 
wordt afgeraden om onder 
de kostprijs aan te besteden. 
,De Netwerkorganisatie heeft 
meerdere keren laten weten 
dat het tarief niet onderhan-
delbaar is. Ook dat is opmer-
kelijk omdat andere regio’s in 
het land dat wel doen om tot 
passende afspraken te kun-
nen komen.” 



Waterdag 2017:
water en veiligheid

Wanneer: Woensdag 25 oktober, 10.00 - 16.00 uur 
Waar: PWN Bezoekerscentrum De Hoep

Johannisweg 2, Castricum

Programma voor jong en oud
Op de Waterdag ontdek en beleef je van alles over water en klimaatsverandering. In PWN 

Bezoekerscentrum De Hoep kunnen jong en oud terecht voor excursies en exposities, 
lezingen en presentaties over onderwerpen als overstromingen en droogte, stijgende 

zeespiegel en dijkbescherming, rioolzuivering, drinkwatervoorziening en de fl ora en fauna.

Excursies
 Met huifkar naar waterwinning - Om 11.00, 12.30 en 

14.00 uur vertrekt een huifkar naar het waterwingebied. 

Een leuke tocht met deskundige uitleg. 

 Stuivende duinen om 11:00 uur – Om 10.30 en 

14.00 uur vertrekt een fi etsexcursie naar de 

stuivende duinen. Hoe wordt het stuifzand 

vastgehouden zodat we niet alleen hoge, 

maar ook brede duinen krijgen.

 Opgeven kan vooraf telefonisch 

bij De Hoep, tel. 0251 661 066, 

en op de Waterdag zelf de 

kaartjes ophalen bij de balie.

Het weerbericht in 2050 

door Helga van Leur
Van 13.00-14.00 uur en van 

14.30-15.30 uur in de Filmzaal

 Weerbericht 2050

Helga van Leur, bekend van 

het RTL-weerbericht, vertelt 

over de klimaatsverandering 

en de verschuiving in het te 

verwachten weer. Het is een 

verhaal op wereldschaal maar 

laat de impact zien op ons dagelijks 

leven.
 Impact op bebouwd gebied

Jan Wijn van Hoogheemraadschap 

Hollands Noorderkwartier laat de gevolgen 

zien van klimaats verandering in bebouwd 

gebied. Waar vindt wateroverlast plaats, 

waar zijn wij als maatschappij kwetsbaar? 

Wat kunnen wij doen? Problemen kunnen 

fors zijn, maar excessen zijn te voorkomen.

 Opgeven kan vooraf telefonisch bij 

De Hoep, tel. 0251 661 066, en op de 

Waterdag zelf de kaartjes ophalen bij 

de balie.

Het regent, het regent…In de eerste 2 weken van september 2017 viel in het gebied van BUCH ca. 220 mm regen, het meeste van heel Nederland. Normaal valt in de hele maand 
september ongeveer 80 mm. Hoe gaan wij om met deze enorme hoeveelheid water?

Water en veiligheid
Veilig water is:

 bescherming tegenwateroverlast door stevige 

dijken en waterbergingen om overtollig regenwater 

op te vangen.

 voldoende water, ook bij langdurige droogte.

 schoon water uit de kraan en rioolwater dat wordt 

verzameld en gezuiverd. 

Dat is in het kort wat de vier gemeenten, het 

hoogheemraadschap en PWN willen bereiken. 

Met de Waterdag, die we dit jaar voor de 4e keer 

organiseren, laten we zien waarom en hoe we werken 

aan water en veiligheid voor een prettige en gezonde 

omgeving om in te wonen, werken en recreëren.

Kijken en doen
 Nederland overstroomt: wat gebeurt er als de dijken doorbreken? Op een maquette van Nederland wordt dat levensecht weergegeven. Spelen met dijken: Hoe houd je het water tegen? In een grote speelbak met zand, huizen en straten kunnen kinderen zelf spelen met dijken.
 Het zeewater stijgt – Zee-ijs dat smelt zorgt niet voor stijging van de zeespiegel, maar smeltend landijs doet dat wel. Controleer het zelf met een föhn en ijsblokjes.
 Waterberging in Egmond aan Zee – 10 jaar geleden werd Egmond aan Zee in 1 maand tot 2 keer toe overvallen door een clusterbui. De winkelstraat stond blank, winkels overstroomden. Wat heeft de gemeente hierna gedaan?
 Zomerstormen – 25 juli 2015. Een zomerstorm raast over Noord-Holland. Een foto-reportage laat de ravage zien die de storm in bos en stad achterliet. Dit wateroveras niet de laatste storm die ons treft.
 Wateroverlast en hittestress
Als het heel hard regent, waar hoopt het water zich dan op? Met een driedimensionaal 
programma is dit doorgerekend voor de 
gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heilloo. Ook is te zien wat er gebeurt met plekken die lijden onder ‘hittestress’.

 Regenwatertuin
Er stroomt nogal wat water via de regenpijp weg in het riool. Best zonde. Je kunt er ook leuke dingen mee doen: een vijver bijvoorbeeld. Laat je inspireren hoe je je eigen tuin mooi én regenwatervriendelijk maakt. Maak samen met een landschapsarchitect een schetsontwerp van uw eigen tuin.

 Poepprofessor
Poep? Bah, weg er mee! Of niet? De poep-professor heeft er heel andere ideeën.

 Veilig drinkwater
In de Hoep vind je alles over drinkwaterwinning. Er is een waterbakfi ets met allerlei smaken water en leuke receptenboekjes.

 Filmzaal:
- De stuivende duinen, hoe wij de duinen sterk houden; fi lm 10.30 uur
- Flora en fauna in de waterberging; 

IVN 11.00 uur
 Uitslag fotowedstrijd
De organisatoren van de Waterdag, Fotogroep Castricum en Nieuwsblad voor Castricum houden een fotowedstrijd met als thema De mooiste groene tuin! Alle inzendingen zijn op de Waterdag te bekijken. De bekendmaking van de winnaar is om 13.00 uur in de fi lmzaal.

Woensdag 25 oktober, 10.00 - 16.00 uur 

Het regent, het regent…In de eerste 2 weken van september 2017 viel in het gebied van BUCH ca. 220 mm regen, het meeste van heel Nederland. Normaal 

14.00 uur vertrekt een huifkar naar het waterwingebied. 

Een leuke tocht met deskundige uitleg. 

Stuivende duinen om 11:00 uur – Om 10.30 en 

14.00 uur vertrekt een fi etsexcursie naar de 

stuivende duinen. Hoe wordt het stuifzand 

vastgehouden zodat we niet alleen hoge, 

maar ook brede duinen krijgen.

Opgeven kan vooraf telefonisch 

bij De Hoep, tel. 0251 661 066, 

kaartjes ophalen bij de balie.

Water en veiligheid

Contact en meer informatie: www.bergen-nh.nl•www.uitgeest.nl•www.castricum.nl•www.heiloo.nl•www.hhnk.nl•www.pwn.nl
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