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Kandidaat-voorzitter VVD Christianne van der Wal:

,,Castricum laat ik nooit meer los”
Castricum - Het Castricum-
se raadslid voor de VVD Lin-
da Hes was erbij, vorige week 
dinsdag tijdens de ‘roadshow’ 
voor het partijvoorzitterschap 
van de VVD in Purmerend. 
Daar ontmoette zij Christi-
anne van der Wal-Zeggelink 
(43), die als kandidaat is voor-
gedragen als de nieuwe voor-
zitter. Tijdens het gesprek tus-
sen de twee vrouwen kwam 
naar voren dat Christianne in 
Castricum is opgegroeid en 
nog regelmatig in het dorp te 
vinden is.
,,Ja hoor, dat klopt”, vertelt 
Christianne desgevraagd. ,,Ik 
ben in Oldenzaal geboren, 
maar toen ik twee jaar oud 
was is ons gezin in Castricum 
komen wonen, op de Bloem-
gaarde. Een paar jaar later zijn 
wij, mijn ouders Els en Hen-
drik Jan Zeggelink en mijn 
zusje Eline, naar de Helmka-

de verhuisd. Ik heb op basis-
school De Kandelaar geze-
ten, die school bestaat nu niet 
meer. Daarna naar het Bon-
hoeffercollege en ik heb exa-
men gedaan op het Jac. P. 
Thijssecollege. Als kind speel-
de ik hockey bij MHCC. Daar-
naast deed ik aan ballet en 
was lid van de muziekschool 
waar ik iedere week cello-les 
kreeg.” 
Toen Christanne ging stude-
ren in Amsterdam is zij op ka-
mers gaan wonen. ,,Om ver-
volgens samen met mijn man 
Piet terug te keren naar Castri-
cum. Vanwege het bedrijf van 
mijn man wonen wij nu cen-
traler in het land, in Hierden, 
de gemeente Harderwijk waar 
ik wethouder ben. Hier heb ik 
de portefeuilles Economische 
Zaken en Werkgelegenheid, 
Sociale Zaken, Recreatie en 
Toerisme en Sport onder mijn 

hoede. Mijn achtergrond is 
bouwmanagement en facili-
taire dienstverlening. En daar-
naast ben ik dus lid van het 
landelijk hoofdbestuur van 
de VVD. Dat het hoofdbe-
stuur mij nu heeft voorgedra-
gen als kandidaat partijvoor-
zitter beschouw ik als een he-
le eer en ik hoop natuurlijk 
van harte dat ik win!” Leden 
kunnen in november stem-
men. Piet en Christianne kre-
gen vier kinderen. Ze komen 
nog regelmatig in Castricum. 
,,We gaan op bezoek bij vrien-
den en genieten van het dorp, 
het strand en de duinen, die 
heerlijke boekhandel Laan of 
dat lekkere kroketje van De 
Toren. Castricum laat ik nooit 
meer los.”

Bezwaar tegen straatnaam
Castricum - In Limmen is 
een straat Tulpenveld ge-
noemd en omdat er in Cas-
tricum ook een straat is met 
die naam heeft de fractie van 
CKenG schriftelijke vragen 
gesteld aan het college. 

De fractie is van mening dat 
op deze wijze afbreuk wordt 
gedaan aan het behoud van 
de identiteit van de vijf ker-
nen. Daarom wordt ge-
vraagd waarom niet is geko-
zen voor een naam als Tul-

penlaan of Tulpenplantsoen. 
CKenG maakt zich zorgen 
dat dezelfde straatnaam bin-
nen een gemeente verwar-
ring kan veroorzaken bij be-
zoekers, bezorgers en hulp-
diensten. Tot slot wil de par-
tij weten waarom het colle-
ge niet vooraf heeft laten we-
ten dat er straten werden be-
noemd en welke procedure 
inwoners kunnen volgen om 
beroep en bezwaar aan te te-
kenen tegen het benoemen 
van een straatnaam.

100% ROOMBOTER EN 100% AMANDELSPIJS
ROOMBOTER AMANDELSTAAF

4,95
5,95

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

 DEZE WEEK IN DE KRANT

Zorgt een Candida infectie 
ervoor dat u niet kunt 

afslanken?
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Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

ALLE SOORTEN VERSE
WORST

RUND OF VARKEN
25% korting

2 PERS. sperziebonen
2 PERS. bistro kriel

2 braadworstjes
samen € 5,99
vleeswarentrio
schouderham

bio beemster kaas
leverkaas

samen  € 4,99
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Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Castricum - 24-9-2017: Yara 
Lieke Funke, dochter van Mi-
chiel S. Funke en Cornélie S. 
Groot. 2-10-2017: Lou-Mae 
Bancy van Kampen, dochter 
van Michel van Kampen en 
Noortje Nanne. 19-10-2017: 
Nolan Kruizinga, zoon van 
Dave Kruizinga en Elisabeth 
J. Hanemaaijer.
21-10-2017: Vieve Dorys van 
Lingen, dochter van Koen 
van Lingen en Nicole Poel. 
23-10-2017: Jesse Ronny 
Hermine Vreeburg, zoon van 
Robertus C.A. Vreeburg en 
Wendy Kooij. 3-11-2017: Ma-
rit Sophie Welboren, doch-
ter van David C. Welboren en 
Carin van ‘t Veld. Limmen - 
24-10-2017: Thomas Cedric 
Ronald Wit, zoon van Rober-
tus H.T. Wit en Gwendoline 
M.M. Barra.

Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap
Castricum - 21-10-2017: 
Remco R.C. Cappel en Ire-
ne M. Korstjens. 28-10-

2017: Andries Hoek en Nien-
ke C. Glorie. 8-11-2017: Da-
niel Pavlovic en Jenny van ‘t 
Wout. Limmen - 25-10-2017: 
Christopher J.R. Folten en 
Anne-Marijke van der Veen.
 
Overleden
Akersloot - 28-10-2017: Aart 
J. Langevoort, gehuwd met 
Aafje L. Waijboer. 5-11-2017: 
Pieter Meintjens, gehuwd 
met Catharina T.M. Ooteman. 
Castricum - 17-10-2017: Do-
ris M. Ithurbure, weduwe van 
Pierre C.M. Ithurbure. 18-10-
2017: Elisabeth W.M. Zon-
neveld. 25-10-2017: Mark 
Groeneveld. 26-10-2017: 
Mylène Poel. 26-10-2017: Ja-
cobus J.A. Brakenhoff, ge-
huwd met Maria J.C. Kroon. 
1-11-2017: Hans Jas. 1-11-
2017: Fuad A.J. Al Shaiba-
ni, gehuwd met Mina Al Ha-
shimi. 6-11-2017: Magdale-
na C. Robregt, weduwe van 
Jacobus M. Boots. Limmen - 
5-11-2017: Johanna C. van ’t 
Sant, weduwe van Hendricus 
Visser.

Rotonde kruising 
Rijksweg-Limmen

Bij de uitwerking van het bestemmingsplan Limmen-Zandzoom 
en het daarbij behorende verkeersplan, is een aanpassing, als 
onderdeel van het plan van de kruising Rijksweg-Visweg, nood-
zakelijk. B&W en de raad van Castricum hebben daar op hun 
‘eigenwijze’, zonder daarbij vooraf direct en indirecte betrokken 
bewoners te betrekken, een door hen gewenste kruispuntop-
lossing uitgewerkt in de vorm van een Verkeers Regel Installatie 
(VRI) met verkeerslichten op elke hoek van de bestaande (te 
smalle) wegen. Uiteraard is een VRI een oplossing, echter om-
wonenden en zeer vele anderen geven de voorkeur voor deze 
hoofdontsluiting bij het betreffende kruispunt, in de vorm van 
een rotonde met als belangrijkste argumenten, optimaal ver-
keersveilig voor alle deelnemers, toekomstbestendig en draag-
vlak. B&W en de raad van Castricum kiezen hier niet voor en 
vinden dit van ondergeschikt belang! Een rotonde zoals aan-
gegeven op de schets is bovendien een visitekaartje voor Lim-
men waarbij de openbare ruimte ingevuld kan worden met veel 
groen en bloemen. Goed voor het milieu! Waar kiest u voor? 
Laat uw keuze weten via email wyto@hotmail.nl. W. Kerkhof, 
Rijksweg 154, 1906BL Limmen.

Een veilige Westerweg
De verkeersveiligheid van de Westerweg is ernstig in gevaar, er 
wordt door auto’s en motoren veel te hard gereden en inge-
haald; daarbij zijn snelheden van 60, 70, 80 km p/u en harder 
overdag en ‘s nachts geen uitzondering. Veel groot en te zwaar 
vracht- en landbouwverkeer perst zich ook nog eens over de 
weg en bovendien wordt de weg misbruikt als sluiproute. De 
weg is de laatste jaren door allerlei brede en smalle opbrekin-
gen ernstig  beschadigd waardoor met name oude huizen, ge-
bouwd op poeren, ernstige overlast ondervinden in de vorm van 
extreme trillingen die deze huizen bepaald geen goed doen. 
Deze verkeersbelasting is niet alleen schadelijk voor de zeer 
oude en ook nieuwere woningen, maar wordt vooral gevaar-
lijk voor de bewoners en gebruikers; het mag een wonder ge-
noemd worden dat er nog geen ernstige ongelukken zijn ge-
beurd. Het gebruikmaken van de eigen inritten maakt het in en 
uitrijden door deze hoge snelheden tot een gevaarlijk avontuur. 
De Westerweg valt binnen de bebouwde kom en is onderdeel 
van oude en recent ontwikkelde woonwijken, daardoor komen 
er steeds meer bewoners en gebruikers. Nu ziet de Wester-
weg eruit als een 80 km/u weg hoewel de oplettende, lang-
zaam rijdende automobilist ‘ergens’ borden heeft kunnen zien 
staan van 30 km/u maar de weg is NIET als zodanig ingericht 
en van handhaving is geen sprake. Daarom stellen wij voor de 
maximum snelheid van 30 km/u te handhaven, algehele inrij-
verboden zoals dit ook het geval is voor het zuidelijk deel van 
de Westerweg, ‘s morgens van 6.00-9.00 uur vanuit het noor-
den en ‘s avonds van 16.00 -19.00 uur vanuit het zuiden uit-
gezonderd bewoners/bestemmingsverkeer, maximum wette-
lijk afmetingen voor landbouwwerktuigen en ook een maxima-
le aslast voor vrachtwagens, naleving regelgeving voor bedrij-
ven in de woonwijken Limmen-Zandzoom onder andere inza-
ke laden en lossen van vrachtwagens op woonerven, het veelal 
opengebroken wegdek herstellen; ook op de Kapelweg, Pagel-
aan en Visweg. De aantasting van het woongenot door overlast 
van bouwverkeer e.a. duurt immers al jaren en kan nog wel ja-
ren duren en het wegdek inrichten volgens de criteria van een 
30 km weg bestaande uit witte belijningen, rode zijbanen, een 
trottoir en wegversmallingen, en de vermelding van ‘30’ op de 
weg zoals zichtbaar is op dezelfde Westerweg in Heiloo, en 
nogmaals, aan de Oosterzij.
Natuurlijk is er in het verleden door diverse bewoners zowel te-
lefonisch als schriftelijk aandacht gevraagd voor dit probleem 
maar tot op heden zonder enige reactie of resultaat. Als bewo-
ners van de Westerweg willen wij, als breed gedragen werk-
groep ‘Een veilige Westerweg’, aandacht vragen voor deze pro-
blematiek en willen wij gezamenlijk deze punten aan de ge-
meente voorleggen. 
Namens de werkgroep: J. Kuijs en W. Hoekstra.

Castricum - Hilda de Haan 
of Kiki Kint bieden medita-
tie aan in de vorm van beeld-

Op adem 
komen

meditatie, Ignatiaanse medi-
tatie, latifagebed, Lectio Di-
vina, loop- en zangmedita-
tie. Dat doen zij elke derde 
woensdag van de maand  in 
de Pancratiuskerk. De eerst-
volgende is op 15 november 
om 19.00 uur.
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Het veelzijdige aanbod 
van Bike Action Alkmaar
Regio - Bijna twee jaar na de 
verhuizing van de winkel naar 
de Korte Vondelstraat 8 vin-
den steeds meer klanten hun 
weg naar Bike Action Alk-
maar. Een moderne fietsspe-
ciaalzaak met gepassioneer-
de fietsliefhebbers in een rui-
me winkel  met de topmerken 
Specialized en Cannondale in 
het assortiment. 

Naast een brede collectie e-
bikes, mountainbikes, race-
fietsen en kinderfietsen kun-
nen de klanten terecht voor 
een vakkundig advies voor 
voeding, onderdelen en ac-
cessoires. Met de merken 
Assos, Etxe Ondo, Speciali-
zed, Cannondale, Sugoi en 
Endura is er voor elke prijs-
klasse mooie fietskleding. Er 
is een speciale ‘ladiescorner’ 
ingericht.
In de werkplaats voorzien 
van de modernste technie-
ken kunnen de klanten de re-
paraties uit laten voeren; van 
een eenvoudige bandenre-

paratie voor de opoefiets, het 
repareren van de e-bike tot 
het maatgericht opbouwen 
van het race of mountain-
bikeframe, Bike Action Alk-
maar heeft voldoende kennis 
en expertise in huis om deze 
werkzaamheden naar beho-
ren te verrichten. In een spe-
ciale bikefitting-ruimte kan 
de klant de fiets op de ideale 
zithouding wordt afgestemd. 
Tijdens een twee uur du-
rende sessie  wordt er naast 
een complete lichaamsanaly-
se gemaakt ook een dusda-
nige fietsafstelling gecreëerd 
om de krachtsoverbrenging 
te verbeteren, de zitpositie te 
perfectioneren om zo blessu-
res te voorkomen.
Nieuw bij Bike Action is de 
inzet van het Retul-systeem, 
waarmee met een 3D came-
ra en plakkers op de cruci-
ale punten van het lichaam 
pkan worden gekeken naar 
wijzigingen in de fietsposi-
tie. Wanneer er details aan de 
fiets moeten worden veran-

derd, zoals stuurbreedte, een 
kortere stuurpen, een bre-
der zadel, andere inlegzolen 
of een wijziging in de zadel-
hoogte, kunnen deze exact 
gevolgd worden door de za-
delhoogte. Het team weet uit 
ervaring dat heel veel men-
sen baat hebben gehad bij 
deze meting. Voor de mensen 
die nog meer uit hun fiets-
trainingen willen halen biedt 
Bike Action ook de mogelijk-
heid tot het ondergaan van 
een inspanningstest, waar-
bij niet alleen de hartslagzo-
nes worden bepaald, maar 
ook het omslagpunt, het vet-
percentage en het maxima-
le wattage. Aan de hand van 
deze gegevens kan er in sa-
menspraak een trainings-
schema worden geschreven 
om de persoonlijke doelstel-
lingen te behalen.
Ook biedt Bike Action in sa-
menwerking met Bike Sports 
Trainingen fietsreizen voor 
de mountainbikers en race-
fietsers aan en geeft het cur-
sussen voor de beginnen-
de en de gevorderde fietsers. 
De cursussen vinden meest-
al plaats op de wegen rond 
Alkmaar of het PWN gebied 
rond Castricum of Bergen.

Walk-in concerten; 
muziek in de huiskamer
Akersloot - Met een aantal 
muzikanten lekker optreden 
in de eigen huiskamer, keu-
ken, schuur of garage op een 
zondagmiddag in november. 
Dit jaar voor de zesde keer 
en wel op 26 november. Er 
hebben zich vijftien band-
jes aangemeld en zij spe-
len vier sets van ieder der-
tig minuten. De aanvangstij-
den zijn 13.30, 14.30, 15.30 
en 16.30 uur.  Traditiegetrouw 
wordt de middag afgesloten 
in de Storey Club, waar ieder-
een kan nagenieten met nog 
meer muziek, gespeeld door 
de band Fabric. Deze zesde 
editie wordt door alle deel-
nemende muzikanten opge-
dragen aan de overleden op-
richters van het eerste uur: 
Jeckes van Baar en Gerard 
Struijf.
Tha Bonerz laat hun rock-
covers horen aan de Julia-
naweg 12 en de Bikkels bij 
Henk Levering in de schuur 
op de Julianaweg 45. Nevert-
heless speelt op de Veldbloe-
menlaan 8. Jenny Sings op 
de Buurtweg 41 en Hansie 
Hansie op de Hoocamp 120. 
HetMagGeenNaamHebben 
speelt op de Koningsweg 42, 
The Magic Strings op de Ko-
ningsweg 17, Woodkees op 

de Koningsweg 30 en Hun-
kemänne op de Koningsweg 
11r. The Visitors is te horen 
op de Waterzijde 1a en roc-
ken als vanouds kan bij Left 
Behind aan het Wilhelmin-
aplein 2. Indahouse speelt op 
de Boschweg 7. Jus Live Mu-
sic op de Veldbloemenlaan 
1 en nieuwkomers Vapour 
Trails, duo Aak en Petra spe-
len op de Meerweg 2, Rock-
skin tot slot is te horen op de 
Startingerweg 30. Vanaf 17.30 
uur zal Fabric de muzikale af-
sluiting verzorgen in de Sto-
rey Club aan het Wilhelmin-
aplein.

Juf Ylona duikt in zee
Limmen   ,,Het begon tijdens 
een training bij het NTI NLP 
instituut in Limmen. Mijn me-
decursisten gingen voor de 
training de zee in, een fris-
se duik, een goed begin van 
de dag. Ik was nieuwsgierig 
naar deze ervaring en ging 
met hen mee.” Aan het woord 
is Ylona van der Stel die zich 
inzet voor KiKa die geld in-
zamelt voor meer onderzoek 
naar kinderkanker. ,,In juni 
fiets ik voor de tweede keer 
duizend km in Noord Italië. Ik 
doe mee met een zesdaag-
se fietstocht, Giro di KiKa. Als 
leerkracht bij basisschool Het 
Kleurenorkest werk ik dage-
lijks met kinderen. Een kind 
hoort te spelen, een kind 

hoort niet ziek te zijn. Voor-
uitlopend hierop duik ik op 
18 november weer de zee in, 
met zoveel mogelijk mensen. 
Voor KiKa, voor de glimlach 
van een kind. We verzamelen 
om 9.00 uur bij Club Zand op 
het strand in Castricum, waar 
Bouke de Boer, trainer van 
het NTINLP-instituut, met de 
hele groep ademhalingsoefe-
ningen doet. Daarna de zee 
in, voor KiKa!” Meezwemmen 
of met een handdoek op het 
strand staan om anderen te 
helpen? Iedereen is welkom. 
Er staat een collectebus, zo-
dat iedereen een vrijwillige 
bijdrage kan doen. Kijk ook 
op https://www.girodikika.nl/
ylona-van-der-stel.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur

zaterdag 21.15 uur
zondag 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
C’est La Vie

vrijdag 16.00 & 21.15 uur
zaterdag 18.45 uur
zondag 19.30 uur
Suburbicon

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur
maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 

Murder on the Orient  Express
zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur
dinsdag 14.00 uur
Oude Liefde

vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur
 zondag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Loving Vincent
vrijdag 18.45 uur 
Weg van jou

zaterdag 16.00 uur
zondag 13.30 uur

woensdag 15.00 uur
Sinterklaas & Het gouden hoefijzer

zondag 13.30 uur
Kapitein onderbroek - 3D

zaterdag 13.30 uur  woensdag 15.00 uur
Dummie de Mummie 3

zaterdag 13.30 uur  zondag 11.00 uur
Dikkertje Dap 

Programma 16 nov t/m 22 nov 2017

C’est la vie!
Max runt al dertig jaar een 
cateringbedrijf en heeft zo-
doende honderden feesten 
en partijen georganiseerd. 
Zo ook de bruiloft van Pier-
re en Helena, die trouwen in 
een prachtig 17e-eeuws kas-
teel. Max heeft een heel team 
van bedienden, koks en af-
wassers samengesteld, het 
koppel geadviseerd over een 
fotograaf, de band gereser-

veerd, de bloemen geregeld. 
Met andere woorden: al-
le ingrediënten om het feest 
tot een succes te maken zijn 
aanwezig. Tot een paar on-
fortuinlijke tegenslagen roet 
in het eten gooien en elk 
moment van geluk in chaos 
overgaat. Lukt het Max’ team 
datgene te doen waar ze al-
lemaal goed in zijn: het geven 
van een waanzinnig feest?

Welkom in Suburbicon: een 
Amerikaans voorstadje met 
prachtige huizen, smetteloze 
tuintjes en keurige gezinnen. 
Vader Gardner Lodge en zijn 
vrouw Rose wonen hier met 
hun tienjarige zoontje Nic-
ky. Wanneer ze op een dag 
te maken krijgen met een ge-
welddadige overval, blijkt dit 
modelgezin een groot ge-

Suburbicon heim te verbergen. Chanta-
ge, verraad en wraak nemen 
al snel de overhand in Subur-
bicon. Tot wat zijn modelbur-
gers in staat wanneer ze in 
het nauw worden gedreven? 
Suburbicon is het even hila-
rische als absurde antwoord. 
Gevierd acteur en regisseur 
George Clooney neemt op-
nieuw plaats in de regiestoel 
voor deze ingenieuze thril-
ler met een scenario van de 
broers Joel en Ethan Coen. 
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16 NOVEMBER

Lezing ‘Zuid-Hollandse gra-
ven in Noord-Holland’ van 
Kees Nieuwenhuijsen in Huis 
van Hilde in Castricum, aan-
vang 20.00 uur.

Terror – Jeroen Spitzenberger, 
Johanna ter Steege en Clairy 
Polak in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Info: www.theater-
devest.nl. Foto: corbino.

Concert Paceshifters in Victo-
rie Alkmaar vanaf 19.30 uur. 
Support: Rhinorino en het 
PopTrash dj-team verzorgt de 
afterparty.

Amsterdam Klezmer Band 
met Septacost. Multimediaal 
muziektheater over het ver-
drijven van eenzaamheid in 
Kennemertheater Beverwijk 
om 20.15 uur.

Lezing. Filosoof, trainer en 
schrijver Saskia van der Werff 
verzorgt een lezing over hu-
mor in de filosofie. In de bibli-
otheek in Castricum. Aanvang 
20.00 uur. 

Bijeenkomst Vrouwen van 
Nu Uitgeest in De Zwaan, 
20.00 uur. Dirk Plugboer ver-
telt over schaatsen, vroeger 
en nu.

17 NOVEMBER

Trijntje Oosterhuis zingt in 
Kennemertheater Beverwijk 
om 20.15 uur.

De Limmer Plankeniers 
spelen de klucht Hotel te 
koop. Om 20.00 uur in De Bur-
gerij Limmen.

Voorstelling Enkeltje Mars 
om 19.30 uur De Vest Alkmaar 
te zien voor iedereen vanaf 
acht jaar.

Winterfair bij Anastasia van 
11.00 tot 17.00 uur op de Dus-
seldorperweg 97 in Limmen. 
Ook op 18 en 19 november.

Theater van Patrick Neder-
koorn met Het komt nu wel 
heel dichtbij om 20.30 uur in 
Kennemertheater Beverwijk.      

Future Breaks drum & bass 
feest, met de focus op alle 
sub-genres in de drum & bass 
wereld. In Victorie in Alkmaar 
om 23.30 uur.

Dolf Jansen & Louise Kort-
hals met Omdat we het waard 
zijn in De Vest in Alkmaar, 
20.15 uur. Foto: Alek.

18 NOVEMBER

Punk en rock van Bhava en 
Random Insanity in De Bakke-
rij in Castricum. Zaal open om 
21.00 uur.

Ecstatic Dance in De Vest in 
Alkmaar, 19.30 uur.

Zanger Lucas Hamming 

staat vanaf 20.30 uur op het 
podium van Victorie Alkmaar. 
Het Silent discofestival begint 
om 22.00 uur.

The Originals met Eindejaars 
Songference. Maak de sound-
track van het jaar met vijf mu-
zikale alleskunners in Ken-
nemertheater Beverwijk om 
20.15 uur.

Intocht Sinterklaas vanaf 
13.30 uur bij Geesterduin in 
Castricum. Om 14.00 uur start 
optocht en 15.00 uur en 16.30 
uur feest in de Pancratiuskerk.

Tina, de Musical (8+) in De 
Vest in Alkmaar om 19.30 uur. 
Foto: Andy Doornhein.

Jan Rot, Seks & Drugs & Rot 
& Roll, de jaren 80 heen en te-
rug in theater de Beun in Hei-
loo, aanvang 20.15 uur.

Open Podium in de Zwaan in 
Uitgeest met onder andere No 
Pasa Nada, 20.30 uur.

Orkater/De Nieuwkomers – 
Sir Duke De Blackout van ‘77 
in De Vest in Alkmaar, 20.30 
uur. Foto: Mounir Raji.

▲

Lezing vogels en meer in 
Roemenië door Johan Bos in 
De Hoep in Bakkum om 14.00 
uur. Foto: Johan Bos.

Expositie klei-objecten in de 
winkel van Bakkerij Bak’m, op 
het landgoed Bosch en Duin 
naast de Oude Keuken. De 
objecten zijn gemaakt door 
Rineke Gronert. Een gedeelte 
van de opbrengst van de ver-
koop van de objecten is be-
stemd voor de projecten in 
Nepal. Van 14.00 tot 17.00 uur.

19 NOVEMBER

Concert Verrukkelijke wee-
moed met Marijke Groenen-
daal, Jacob Engel en Paul Ka-
iser om 11.30 uur in De Cirkel 
Heemskerk. 

Concert Alkmaars Symfo-
nieorkest in de Vrijheidskerk, 
Hobbemalaan 2a in Alkmaar 
om 15.00 uur.

Han Bennink & The Quar-
tet-NL spelen in Kranenburgh 
in Bergen. Kranenburgh viert 
momenteel zijn 75e verjaar-
dag met een solotentoonstel-
ling. Aanvang 15.00 uur.

Jazzsession. Vanaf 16.00 uur 
zingt Erna van Es bij de Jazz 
Session Club in Vredeburg. Zij 
laat zich begeleiden door zes 
musici.

Intocht Sinterklaas om 11.45 
uur in de haven Akersloot. Na 
een rondtoer is het feest in 
de kerk. Sinterklaas komt aan 
op ’t Stet in Limmen om 13.45 
uur. Ook daar volgt na een 
rondtoer door het dorp een 
feest in de kerk. Om 13.00 uur 
komt hij aan met de boot in de 
Gemeentehaven in Uitgeest.

Korren met IVN in Bergen 
aan Zee. Start om 10.00 uur 
vanuit het IVN gebouw Par-
nassia.

De Limmer Plankeniers 
spelen de klucht Hotel te 

koop. Om 14.00 uur in De Bur-
gerij Limmen.

IVN-wandeling in Heilooër 
Bos start om 10.00 uur bij de 
Kattenberg aan de Kennemer-
straatweg in Heiloo.

Koffieconcert van violiste 
Una Stanic en pianiste Somi 
Kimin in De Vest in Alkmaar, 
12.00 uur. Foto: studio-dizni-
lend.

Tina, de Musical (8+) in De 
Vest in Alkmaar, 14.30 uur.

21NOVEMBER

Literaire ontmoeting met 
Onno Blom, biograaf van Jan 
Wolkers, in het Kennemer 
Theater in Beverwijk om 20.00 
uur. Foto: Elinoor Veldman.

Toneelvoorstelling De Ver-
leiders/Stem Kwijt in De 
Vest in Alkmaar, ook dinsdag 
20,15 uur.

De Verhalengroep heeft im-
ker Piet Kuijs uit Limmen uit-
genodigd om over bijen te 
vertellen vanaf 10.00 uur in 
Dorpshuis De Kern in Castri-
cum.

22 NOVEMBER

Groot Castricums Dictee 
om 19.30 uur in de foyer van 
Geesterhage. Aanmelden bij 
de bibliotheek.

Voorstelling Dimitri Verhulst 
& Corrie van Binsbergen en 
band met Godverdomse Da-
gen op een Godverdomse Bol 
in De Vest Alkmaar om 20.30 
uur.

5 november 20170
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Handen voor Tanden naar Nepal
Castricum/Uitgeest - Voor 
de vierde keer staat eind no-
vember een team van tand-
artsen, mondhygiënistes 
en assistentes van Stich-
ting Handen voor Tanden op 
Schiphol om naar Nepal te 
vliegen. Tandarts Geertje van 
den Aardweg van Groeps-
praktijk Castricum wilde al-
tijd al iets doen voor de me-
demens en dan het liefst bin-
nen haar vakgebied. Dat idee 
werd uitgewerkt samen met 
Marleen de Wolf, mondhygi-
eniste in Bloemendaal en zo 
ontstond in 2010 bovenge-
noemde stichting.
De plek waar deze keer ge-
werkt wordt is bekend en de 
dochter van Geertje is voor-
uit gereisd om alvast voorbe-
reidend werk te verrichten. 
De bevolking op het plat-
teland heeft nog nooit een 
tandarts bezocht, ze hebben 
geen geld en moeten te ver 
reizen naar een tandarts in 
Katmandu. Uitgeestse Leo-

noor Koning, assistente, weet 
na drie keer al aardig wat 
haar te wachten staat. ,,Als 
wij aankomen moet een klas-
lokaal ingericht worden als 
praktijkruimte. Eerst wordt 
alles grondig schoonge-
maakt, want het is daar vies 
en stoffi g. Dan wordt de in-
deling gemaakt zoals behan-
delruimte en wachtruimte, er 
komen stoelen voor wach-
tenden, behandelbanken en 
instrumentarium wordt neer-
gelegd.” Dan lachend: ,,On-
gelofelijk, maar binnen een 
uur staat alles.” Er is geen 
stroom dus met sterilisatie 
van apparatuur is het impro-
viseren. De mensen komen 
van ver en wachten uren tot 
zij geholpen worden. Na een 
grove intake wordt gekeken 
waar men last van heeft. Bo-
ren of vullen is niet aan de 
orde, maar verdoven en trek-
ken wel. Toch is behandeling 
niet de voornaamste doel-
stelling. Aan healthworkers, 

lokale verpleegkundigen, wil 
de stichting zoveel moge-
lijk kennis overdragen. Geer-
tje: ,,Kennis over pijnbestrij-
ding door middel van trek-
ken van tanden en kiezen, 
preventielessen, gebruik van 
instrumentarium, diagnosti-
ceren en indicatie eerste lijn. 
Ook hebben wij gemerkt dat 
leerkrachten een cruciale rol 
spelen door iedere ochtend 
samen met de kinderen tan-
den te poetsen. Een slecht 
gebit heeft effect op de alge-
hele gezondheid, dus voor-
lichting is hard nodig.” Op ta-
fel in de praktijk liggen ge-
sponsorde witte T-shirts voor 
het Dental-team en blauwe 
shirts voor vrijwilligers, zo-
als de vertalers, helpers en 
schoonmakers. Geertje: ,,Dat 
zij een andere kleur dragen 
is makkelijk. Tijdens je werk 
zie je in je ooghoek direct wie 
je om hulp kunt vragen.” Dat 
het totaal anders gaat dan 
hier wordt duidelijk als Geer-

tje vertelt: ,,Een oud, krom 
mannetje nam plaats op de 
behandelbank. Maar door 
zijn kromming kon ik er niet 
bij, toen ben ik maar naast 
hem gaan liggen om te be-
handelen.” Het geld dat no-
dig is komt van sponsoren. 
Wel wil het team benadruk-
ken dat zij de reis zelf bekos-
tigen en vakantiedagen op-
nemen. 
Geertje: ,,Het zijn pittige we-
ken, je staat lang, werkt zon-
der verlichting en communi-
ceert via een tolk. Dat is li-
chamelijk behoorlijk zwaar. 

Maar dit prachtige werk 
geeft zóveel voldoening. We 
gaan steeds effi ciënter wer-
ken, het enthousiasme wordt 
alleen maar groter en het ge-
voel dieper. Ik zie ons dit werk 
nog heel veel jaren doen.” 
Enthousiast gewor-
den? Rekeningnummer: 
NL93INGB0004887146 t.n.v. 
Stichting Handen voor Tan-
den. ANBI 822339171. Op de 
foto v.l.n.r.: Jacqueline Hee-
re, Geertje van den Aardweg, 
Helen van Prooijen en Leo-
noor Koning. Tekst: Monique 
Teeling.

Veilige bomen
Regio - Naast schone natuur 
is de veiligheid voor de circa 
zeven miljoen bezoekers per 
jaar een belangrijk uitgangs-
punt in het beheer van PWN. 

PWN voert continu boomvei-
ligheidsonderzoeken uit om 
onnodige risico¹s in het duin 
te vermijden. In 2017 zijn al-
le bomen langs de verhar-
de wegen en parkeerplaat-
sen onderzocht. Bomen die 
niet door de keuring zijn ge-
komen zijn gemerkt met een 
oranje merkteken en worden 
voor 20 december gekapt.

Het veilig houden van de 
wandel- en fi etsroutes in het 
duin heeft in 80% van de ge-
vallen geen grote gevolgen 
voor de beleving vanaf de 
weg. In de meeste gevallen 
komt de tweede rij bomen 
meer in het zicht te staan en 
zullen jonge bomen de vrij-
gekomen plaatsen innemen. 
De methode die PWN ge-
bruikt voor de onderzoeken 
heet ‘Visual Tree Assessment’ 
(VTA). 
Bomen worden gecontro-
leerd op de aanwezigheid 
van schimmels, dode tak-
ken, holtes en rot. Dood hout 
aan zogenoemde ‘toekomst-
bomen’ wordt weggezaagd 
door hoogwerkers. Afhanke-
lijk van de locatie worden do-
de bomen langs de weg om-
geduwd zodat ze niet óp de 
weg kunnen vallen. Bomen 
die een gevaar vormen voor 
de veiligheid worden gekapt 
en verwijderd uit het duin.

900 leerlingen nemen 
kijkje bij Clusius College
Castricum - De afgelopen 
twee weken bezochten ruim 
negenhonderd leerlingen 
uit groepen 8 uit de omge-
ving van Castricum het Clusi-
us College Castricum. Dit om 
een beeld te vormen wat de-
ze school te bieden heeft.
Want behalve dat het Clusi-
us goed onderwijs geeft, drie 
keer excellente school op rij, 
heeft het Clusius een groen 
profi el en dat houdt in dat er 

vakken worden aangeboden 
die de leerlingen veel leren 
over onder andere planten-
teelt, dierverzorging, groen-
voorziening, gezonde voe-
ding en duurzaamheid. Elk  
vak presenteerde zich met 
een kleine opdracht. Voor de-
gene die nog eens een keer 
willen kijken, maar nu met 
ouders zijn er eind januari 
weer voorlichtingsdagen op 
school.

Veldnamen in Over Die
Akersloot - Kees Druijven 
verzorgt op dinsdag 28 no-
vember in de bibliotheek in 
Akersloot  een lezing over 
veldnamen in Over Die. De 
polder ‘Over Die’ lag voor-
heen in de banne Limmen, 
maar ligt sinds 1986 in de ge-
meente Akersloot. Alle per-
celen in deze polder droegen 
in het verleden een naam. 
Veel van deze curieuze na-
men zijn bewaard gebleven 
maar voor huidige begrippen 
vaak onverklaarbaar en voor 
meerdere uitleg vatbaar.
De naam van een stuk land 
was niet zomaar uit de lucht 
gegrepen. Het aanzicht be-
paalde de naam: hoog of 
laag, nat of droog en ook de 

grootte speelde een rol. Na-
men waren belangrijk voor 
de eigenaren bij de koop/
verkoop van land wegens 
herkenbaarheid, totdat het 
kadaster in 1832 de namen 
overbodig maakte door de 
percelen van een sectienum-
mer te voorzien. Kees Druij-
ven heeft onderzoek gedaan 
naar deze namen en zal hier 
uitgebreid over vertellen, bij-
gestaan door Michel Welgra-
ven. 
Deze lezing is georganiseerd 
in samenwerking met de 
Historische Vereniging Oud 
Akersloot. Aanvang 20.00 
uur, aanmelden kan op www.
bibliotheekkennemerwaard.
nl.

Erasmus: Een beetje dwaas?
Castricum - ‘Niets is dwa-
zer dan wijs te zijn op het 
verkeerde moment’. In zijn 
boek Lof der Zotheid be-
schrijft Erasmus op een sati-
rische manier de dwaasheid 
van de mens. Filosoof, trainer 
en schrijver Saskia van der 
Werff verzorgt op donderdag 

16 november een lezing over 
humor in de fi losofi e. Dat 
doet zij in de bibliotheek in 
Castricum. Aan de hand van 
Lof der Zotheid neemt zij het 
publiek mee in de wereld van 
Erasmus vanaf 20.00 uur. Re-
serveren www.bibliotheek-
kennemerwaard.nl.

Castricum - Leerhuis oos-
ters-orthodoxe kerkmuziek 
door ds. Theo Hop met ‘Mu-
ziek uit de hemel’. Uit zijn 

Uit de hemel cd-verzameling heeft hij een 
programma samengesteld 
met indringende zang door 
conservatorium geschoolde 
stemmen. In de Dorpskerk 
op dinsdag 21 november om 
20.00 uur.
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Ontsluiting bij nieuw zwembad

PvdA en CkenG leggen zich 
niet neer bij nee van provincie
Castricum   Het was een 
volle agenda donderdag-
avond maar de gemeen-
teraad ging er rap door-
heen. In een vergadering 
van een uur werd de be-
groting goedgekeurd door 
bijna alle fracties, alleen 
Fractie Castricum stemde 
tegen. 

De motie operatie Steenbreek 
voor een groener Castricum 
en ingediend door Groen-
Links en de PvdA werd aan-
genomen, net zoals de motie 
om een onderzoek te starten 
naar het aardgasvrij maken 
van Castricum van Groen-
Links, de PvdA en SP. De be-
lastingverordeningen voor 
2018 werden unaniem goed-
gekeurd. Een amendement 
om meer geld vrij te maken 
voor cultuur van GroenLinks, 
PvdA en SP haalde het niet.

CKenG en PvdA schuiven 
hun moties betreffende de 

aansluiting tussen het nieuw 
te bouwen zwembad en de 
Provinciale weg N203 in-
een en dienen deze volgen-
de week in. De partijen gaan 
niet akkoord met de afwijzing 
van de provincie om een aan-
sluiting te realiseren aan de 
oostkant van de lokatie. Zij 
zien dit als een oplossing van 
de te verwachten verkeers-
drukte en een tekort aan par-
keergelegenheid. Volgens 
Linda Hes van de VVD han-
teert de provincie het princi-
pe ‘een afslag erbij, een af-
slag eraf’.
CKenG dient dan ook een 
motie in waarmee het college 
wordt opgeroepen overeen-
stemming te bereiken met 
FC Castricum over de aan-
passingen van het sportcom-
plex als besloten wordt om 
de nieuwe zwemvoorziening 
op één van de sportvelden te 
realiseren. 

Een poging om de waar-

Sessie rebalancing om 
meer rust te vinden

Castricum - Monica de 
Vries geeft sinds kort reba-
lancingsessies in het Ou-
de Administratiegebouw van 
Duin en Bosch. Zij vertelt: 
,,We leven in een stressvol-
le, mentale en snelle wereld 
met een drukke baan, social 
media, uitdagende hobby’s. 
Veel mensen  krijgen een 
burn-out, worden depres-
sief of raken oververmoeid. 
Het lijf gaat protesteren. Om 
meer rust te vinden is het be-
langrijk het contact met je li-
chaam te herstellen.  Wat 
voel je? Wat heb je nodig? 
Rebalancing helpt je dieper 
contact met je lichaam krij-
gen. De helende handen van 
de rebalancer ondersteunen 
je bij het ontdekken van de 
wijsheid van je lichaam.” 
Meer informatie is te vinden 

Dertien luxe Koraalzand 
appartementen te koop
Castricum – Donderdag-
middag is de verkoop ge-
start van de dertien appar-
tementen en penthouses op 
de locatie ‘Aan de Hage’ na-
bij winkelcentrum Geester-
duin en Geesterhage. De ap-
partementen, waaronder drie 
penthouses, zijn ruim op-
gezet en variëren in grootte 
van circa 95 tot 160 m². Ont-
wikkelaar Biesterbos is ver-
antwoordelijk voor de tota-
le ontwikkeling van het ge-
hele voormalige Geesterha-
ge-terrein, bestaande uit het 
nieuwe Geesterhage. Onder-
deel van de planontwikkeling 
is ook de nieuwbouw op de 

voormalige Toonbeeld locatie 
en de Juliana van Stolberg-
school in de Oranjebuurt. 
Hiervoor is het plan ‘Juliaan’ 
ontwikkeld, bestaande uit 
veertien eengezinswoningen. 
Deze woningen komen naar 
verwachting eind 2017, begin 
2018 in de verkoop. Informa-
tie is te vinden op www.Juli-
aanCastricum.nl. Geïnteres-
seerden kunnen inschrijven 
op een bouwnummer voor 
het project Koraalzand op 
www.aandehage.nl/koraal-
zand-luxe-appartementen of 
informatie inwinnen bij Hop-
man ERA Makelaars te Cas-
tricum.

Workshop
Castricum - Vrijwilligers die 
een bijdrage willen leveren 
aan dementievriendelijk vrij-
willigerswerk en daarmee aan 
een dementievriendelijke ge-
meente, zijn uitgenodigd voor 
een kosteloze workshop ‘Om-
gaan met dementie voor vrij-

Castricum - Vrijdag 17 no-
vember de volgende edi-
tie van Bigger Brawl: Pitcher 
Perfect. Daarbij dj-duo Maar-
ten en Mathijs. Open vanaf 
21.00 uur en geen entree. 
Zaterdag live-optredens met 
punk van Bhava en rock van 
Random Insanity. Zaal open: 
21.00 uur. Entree: vier euro. 
Maandag 20 november: Brei-
cafe. De brei- en haak avond 
vindt elke derde maandag 
van de maand plaats van 
20.00 uur tot 22.00 uur. Mee-
doen is gratis. 

In de Bakkerij

Wim van de Ven over de essentie
Waarom is Vrijmetselarij 
al drie eeuwen in trek? 

Castricum - Donderdag 23 
november houdt Vrijmetse-
laarsloge Branding een open 
avond in Castricum. De Vrij-
metselarij bestaat dit jaar 
drie eeuwen. Hoe komt deze 
club aan zo’n lange adem? 
 
Wat is de essentie van de 
Vrijmetselarij? Het voormali-
ge lid van het hoofdbestuur 
Wim van de Ven: ,,Wij zeg-
gen: het beoefenen de hoog-
ste levenskunst. Wij zoeken 
samen naar wezenlijke din-
gen in het leven en geloven 
in een ordenend principe. 

willigers’ georganiseerd in 
Theater Koningsduyn in Gees-
terhage. De workshop wordt 
gegeven op vrijdag 24 novem-
ber van 13.30 tot 16.00 uur. 
Het programma van de work-
shop omvat toneel door Thea-
ter Ervaria en informatie over 
dementie.. Aanmelden via tel.: 
0251-656562 of info@welzijn-
castricum.nl.

op www.rebalancingnu.nl of 
mail monicadevries@zonnet.
nl.

We erkennen de zoektocht 
van elk individu. We heb-
ben geen pasklare antwoor-
den, maar proberen elkaars’ 
ideeën te doorgronden.” Wat 
maakt de Vrijmetselarij zo an-
ders? ,,Bij dit alles gebruiken 
we ook ritualen en symbolen. 
Gebaren en houdingen zo-
als bij onze ritualen, zijn vaak 
veelzeggend. Zo ook symbo-
len. De passer en winkelhaak 
bijvoorbeeld: zo kom je tot 
een rechte verhouding met 
je omgeving. Daarnaast heb-
ben we de lichtsymboliek. De 
kathedralenbouwers die ook 
aan de basis stonden, streef-
den naar grote ramen voor 
meer licht, ook in figuurlij-
ke zin.” Kun je Vrijmetselarij 
een inspiratiebron noemen? 
,,Ja, hier leer ik dingen over 
mezelf die ik nergens an-
ders kan vinden. Vrijmetsela-
rij geeft een moment van rust 
in ons jachtige bestaan.” 
Iedereen is welkom op don-
derdag 23 november, 19.45 
uur, in de Maranathakerk, de 
toegang is gratis. 
Zie ook www.vrijmetselaars-
loge-branding.nl.

de van de grond boven ta-
fel te krijgen van het zwem-
bad aan de Jacob Rensdorp-
straat strandde, omdat wet-
houder Rob Schijf de waar-
de pas zegt te weten als de 
stedenbouwkundige invul-
ling van de locatie bekend is. 
De grond is meer waard als 
er dure huizen op worden 
gebouwd. Er is wel een taxa-
tierapport opgesteld. Meer-
dere raadsleden vonden de 
koppeling tussen de grond-
waarde van het oude zwem-
bad en de financiering van 
het nieuwe zwembad onwen-
selijk. Die mening is CKenG 
niet toegedaan. 
CKenG heeft een WOB-ver-
zoek ingediend om het taxa-
tierapport boven water te 
krijgen. De Wet openbaar-
heid van bestuur (WOB)  
geeft recht op informatie van 
de gemeente en andere over-
heidsinstellingen.
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Kettingbotsing zorgt 
voor flinke vertraging

Akersloot - Acht voertui-
gen zijn dinsdagavond 7 no-
vember betrokken geraakt 
bij een ongeval op de A9 bij 
Akersloot. 
Rond half zes botsten in de 
richting van Haarlem acht 
voertuigen op elkaar. Di-
rect werden zowel ambulan-
ces als brandweer opgeroe-

pen voor het ongeval. Vier 
personen raakte bij het on-
geval gewond. Over de ernst 
van de verwondingen is niets 
bekend. Het ongeval zorg-
de voor ruim twee uur ver-
traging. In de kijkersfile op 
de A9 richting Alkmaar vond 
bij Uitgeest ook een ongeval 
plaats. Dit zorgde ook voor fi-

Karavaan-voorstelling 
bij boer Valkering

Egmond - Tijdens Karavaan 
Festival van 1 tot en met 10 
juni strijkt de grootse oer-
opera Aardappelvreters neer 
bij boerderij Valkering in Eg-
mond aan de Hoef. Bij het 
eerste locatiebezoek van Ka-
ravaan en het operagezel-
schap aan de familie was het 
meteen raak: de oude land-
bouwwerktuigen van boer 
Klaas werden direct gepro-
beerd als muziekinstrument 

en er werden volop verha-
len verteld over het leven op 
de boerderij. Voor de voor-
stelling verdiepen de ma-
kers zich in de veranderingen 
die het boerenleven de af-
gelopen decennia heeft on-
dergaan. Aardappelvreters is 
het tweede deel in de trilogie 
oeropera’s die bij Karavaan 
in premiere gaat. Het eerste 
deel was Dijkdrift. Foto: Dirk 
Komme Rockanje

le in de richting van Alkmaar. 
Bron: www.112-akersloot.nl.

Week vol vals alarm voor brandweer  
Castricum - Tijdens de af-
gelopen week is de brand-
weer verschillende keren 
in actie gekomen, waar-
na bleek dat het om vals 
alarm ging. 

Zondag een week geleden 
om 20.55 uur is de brandweer 
uitgerukt naar de opnamekli-
niek aan de Oude Parklaan, 
omdat er een brandje op één 
van de kamers was. Bij aan-
komst was het brandje al ge-
blust door het personeel. 
Dinsdag om 9.45 uur werden 
de spuitgasten opgeroepen 
voor een binnenbrand aan de 

Helmer in Limmen, waar de 
bewoners wat aan het grillen 
waren in de achtertuin en dat 
veroorzaakte nogal wat rook.
Donderdag rond 20.30 uur is 
de brandweer groots uitge-
rukt na een melding van een 
binnenbrand in de kerk aan 
de Kerklaan in Akersloot. Ook 
de tankautospuit van Heiloo, 
de officier van dienst en de 
hoogwerker uit Alkmaar wer-
den gealarmeerd. Na een on-
derzoek bij de kerk kwam de 
brandweer er al snel achter 
dat er van brand geen spra-
ke was. De grote hoeveelheid 
rookontwikkeling achter de 

kerk was afkomstig van de 
kachel van de kerk.
Vrijdag om 14.45 uur is de 
brandweer ter plaatse ge-
weest bij serviceflat Sans 
Souci vanwege stormschade 
aan de flat. Gevelplaten aan 
de zijkant van de flat moes-
ten worden vastgezet. 
Zondag om 14.45 uur zijn ze 
uitgerukt naar de  Marga-
ret Krophollerlaan waar een 
gaslucht werd geroken in de 
hal van de flat. De brandweer 
heeft diverse metingen ver-
richt, maar heeft geen bui-
tengewone concentratie ge-
meten.

Op de koffi e bij Ard Aker

Limmen - Een zoon die met zijn 
moeder een winkel start; dat mag 
gerust bijzonder genoemd wor-
den. Maar dat deze formule uitste-
kend kan werken weet Ard Aker 
die in 2003 een drogisterij in Lim-
men begon op de Kerkweg.
Ondertussen is Ard getrouwd en 
vader van drie zonen. De oudste 
helpt soms een handje mee in de 
winkel en de middelste weet al 
hoe zijn toekomst eruit gaat zien; 
hij neemt de winkel van papa over.

  Op de
koffi e bij . . .

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

Drogisterij
Aker

DrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterijDrogisterij

Zelf groeide Ard op in een gezin 
waar veel gebruik gemaakt werd 
van homeopathische geneesmid-
delen en waar heel bewust met 
voeding werd omgegaan. Zowel 
zijn moeder als hijzelf behaalde 
een drogistendiploma. ,,Toen 
konden we de Stip drogist in 
Limmen overnemen en dat heb-
ben we samen gedaan. Wij zaten 
voorheen aan de Kerkweg op 
29A. Eind 2013 hebben we de 
verhuizing gerealiseerd en open-
den we de winkel in het nieuwe 
pand aan de Kerkweg 16, op de 
hoek met de Vuurbaak. Dat was 
voor ons echt een spektakel. We 
hebben daar giga veel werk aan 
gehad, maar het resultaat is ook 
iets bijzonders geworden. De 
mensen in Limmen stonden eerst 
nog wel wat afwijzend tegenover 
homeopathie en de voedingssup-
plementen waar wij in uitblinken, 
maar dat veranderde snel.”
Ard specialiseerde zich verder 
door het volgen van een opleiding 
orthomoleculaire geneeskunde 
en hij blijft op de hoogte van alle 
ontwikkelingen in zijn vakgebied 
door het volgen van cursussen bij 
VSM bijvoorbeeld, het merk dat 
homeopathische middelen op de 
markt brengt. De zaak loopt erg 
goed en dat komt natuurlijk ook 

door de ruime kennis die aanwe-
zig is en de klantvriendelijkheid 
van hem en het team dat hier al 
jaren werkt; Anita, Marlies, Lau-
ra, Sandra, Maaike en de zater-
dagkracht Joyce, die ook invalt 
tijdens de vakanties. ,Sommige 
dames werken hier al vanaf het 
begin. Mijn moeder Annemieke 
zegt al jaren dat ze wel wil stop-
pen, maar ze vindt het werk veel 
te leuk. Ze werkt wel steeds min-
der vaak.” Ard is op woensdag al-
tijd vrij en ook soms op zaterdag 
om met zijn jongens naar voetbal 
te kunnen gaan. ,,De zondag is 
echt voor het gezin en ook de va-
kanties genieten we samen. Zelf 
sport ik daarnaast graagen daar-
naast ben ik voetbaltrainer.”
Ard blijft altijd rustig, en neemt de 
tijd om naar zijn klanten te luiste-
ren zodat hij een gedegen advies 
kan geven. ,,Er kwam eens een 
man langs met bepaalde klachten 
en ik adviseerde hem toen een 
voedingssupplement. Dat was 
volgens hem prima, want dat had 
hij zelf ook al uitgezocht. Toevallig 
hadden we dat voedingssupple-
ment in huis van ons eigen merk, 
net zo goed maar veel goedko-
per. Maar de klant zei dat hij dat 
niet vertrouwde. Mijn advies was 
toen om ergens anders heen te 

gaan, omdat er wel vertrouwen 
moest zijn, maar ik voegde eraan 
toe dat ik echt geen rommel zou 
adviseren. Hierop kocht de man 
het supplement van het eigen 
merk en hij is nu al jaren een trou-
we klant.” En dan moet hij weer 
door, het is druk in de winkel. 
Maar Ard wil nog wel even kwijt 
dat mensen die in Limmen wonen 
heel aardige mensen zijn, die het 
waarderen als ze goed worden 
geholpen. ,,De mooiste momen-
ten in dit vak is als er iemand komt 
met een gezondheidsprobleem 
en er zelf bijna geen vertrouwen 
meer in heeft en dat je daar dan 
een middel voor kunt aanbieden 
dat dan ook echt helpt!”
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Vreemd- en 
oud geld voor 
oogoperaties 

Limmen - Nederlanders 
doneren massaal oud- en 
vreemd geld in verzamelzui-
len, te vinden in meer dan 
achthonderd verschillende 
supermarkten. Ook bij AH  
Limmen staat een zuil. Wie 
nog oud- en vreemd geld in 
huis heeft kan dit in de zuil  
doen. Met de opbrengsten, 
die worden omgezet in euro’s 
worden oogoperaties uitge-
voerd in derdewereldlanden.
Sinds 2005 zamelen vele Li-
onsclubs dit geld in. Bij be-
steden van die euro’s ver-
hoogt de Stichting Wilde 
Ganzen het bedrag nog met 
vijftig procent. Sinds het be-
gin van de actie werd reeds 
een bedrag bijeen gebracht 
van 520.000 euro, waardoor 
35.000 oogoperaties konden 
worden uitgevoerd.  JKijk 
voor meer informatie op 
www.vreemdenoudgeld.nl.

Zonnepanelen in alle kernen
Castricum - In het kader van 
al weer de vierde Lokale Ac-
tie Zonnepanelen heeft CA-
Lorie drie informatieavonden 
gehouden voor zo’n  twee-
honderd Castricummers. Op-
vallend aan de avonden was 
dat weinig mensen weten 
wat de salderingsregeling in-
houdt. Manuel den Hollan-

der legde uit hoe deze wette-
lijke regeling het hebben van 
zonnepanelen financieel erg 
rendabel maakt. Volgens Den 
Hollander hebben zich sinds 
de start van de actie op 31 
oktober al meer dan 120 Cas-
tricummers aangemeld. Aan-
melden kan via www.calorie-
energie.nl.

Castricum - Op 25 novem-
ber vindt een speciaal con-
cert plaats in de Dorpskerk. 
Het eerste gedeelte voor de 
pauze is gewijd aan klassiek/
romantisch repertoire. Pia-
nist/componist Bernard van 
den Boogaard opent met de 
6e Franse suite van J.S.Bach . 
Het Domenicatrio, bestaande 
uit Tony Rous- viool, Suzan-
ne Rous- altviool en Irene van 
den Heuvel- violoncello, ver-
volgt met het Strijktrio opus 9 
no. 1 van L. van Beethoven.
Dit trio heeft zijn sporen ver-
diend in binnen-en buiten-
land. Hierna is het weer de 
beurt aan Bernard om het 
eerste deel af te sluiten met 

2 Polonaises van F.Chopin. 
Na de pauze is het tijd voor 
Ballade voor piano uit 2017 
en Strijktrio uit 2016, beide 
werken van Bernard van den 
Boogaard. 
Bernard over het Domenica-
Strijktrio: ,,ik heb op de repe-
tities al enorm genoten van 
de geweldige inzet van de-
ze topprofessionals. Ze we-
ten letterlijk de juiste snaar 
te raken in mijn compositie, 
waarin vooral het melancho-
lieke aspect meesterlijk geïn-
terpreteerd wordt.”
Aanvang 20.00 uur. Kaarten 
via info@musicandmagic.nl 
of aan de kassa, zolang de 
voorraad strekt.

DAMode, die is uniek
Regio - DAMode is een be-
grip in Heemskerk en omge-
ving en kenmerkt zich door 
een grote verscheidenheid 
aan textiel, een uitgebreide 
keuze en een gezellige sfeer. 
Service en kwaliteit staan 
hoog in het vaandel, dat 
merk je aan alles; van extra 
grote paskamers tot aan de 
mogelijkheid om kleding op 
zicht mee te nemen. Als van-
ouds biedt DAMode een ver-
scheidenheid aan textiel die 
bij andere winkels moeilijk te 
vinden is. Er is onder ande-
re een ruim assortiment da-
mes-, heren en kindernacht-
mode van Robson, Pastunet-
te, Eskimo, Triumph, Ringella, 
Lief! Feetje et cetera.

Naast de zeer ruime keus in 
bh’s is DAMode voor Heems-
kerk en omgeving hét adres 
met de meest uitgebreide 
keuze in ondermode voor da-
mes-, heren en kinderen van 
Sloggi, Ten Cate, Mey, Trium-
ph, Beeren en meer. Ook is 
er een ruim opgestelde ba-
byhoek met onder meer ba-

bykleding van Feetje en Dirk-
je. De alom bekende wafel-
tjespyjama’s  voor baby’s en 
peuters zijn hier al ruim vijf-
tig jaar verkrijgbaar. DAMo-
de verkoopt damesmode van 
onder andere Imitz, Jensen, 
Signature, Blue seven, C&S 
design, Setter, Brandtex en 
Rossini.
Ook zijn zij officieel dealer 
van de bekende René Fre-
res pantalons. Een zeer uit-
gebreide collectie panty’s 
van Kunert en Hudson, bad-
pakken, sokken, fournituren, 
DDDDD keukensets maakt 
deze speciaalzaak uniek in 
de omgeving. Het adres is 
Beethovenstraat 1, om de 
hoek bij Jumbo, in Heems-
kerk, tel.: 0251-232957, 

Jazz en action painting
Castricum - Spannende 
combinatie van jazz en action 
painting bij openingsfeest in 
galerie Streetscape. Irma van 
de Zande en Sabrina Tacci 
maakten op de muziek van 
saxofonist performer Miek 
Miek van Rooijen beiden live 
een kunstwerk voor het oog 
van aanwezig publiek. Het 2 
x 2 meter schilderij van Sa-
brina en pastel tekening van 
Irma zijn de komende weken 
nog te zien bij Streetscape 
als onderdeel van hun ex-

positie. Galeriehoudster Sas-
kia Steenbakkers filmde sa-
men met Wim Mulder de live 
performances dus wie er niet 
bij kon zijn kan het later als-
nog (mee) beleven. De expo-
sitie van Irma van de Zande is 
nog te zien tot en met zondag 
3 december, Sabrina Tacci en 
werken van Cor Heeck tot en 
met zondag 10 december. De 
openingstijden van de galerie 
zijn: woensdag 9.30 tot 12.30 
uur en donderdag tot en met 
zondag 14.00 tot 17.30 uur.  

Optreden van 
Erna & Friends  
Limmen   Op zondag 19 no-
vember vanaf 16.00 uur zingt 
Erna van Es ibij de Jazz Ses-
sion Club in Vredeburg. Zij 
laat zich begeleiden door zes 
musici: Henk Vasbinder op 
keyboard, Ruud Muis speelt 
trompet, Louis van Velzen te-
norsax, Gerard Harm contra-
bas, Peter Klipp is de drum-
mer en Wim van der Steen 
speelt gitaar.

Zingen bij 
Septemberblues 

Limmen - Zo’n negen jaar 
geleden begon als Black 
Gospel Choir ‘B.lief’ heeft het 
koor een nieuwe naam: Sep-
temberblues, Soul, Blues & 
More. Met name sopranen 
en tenoren worden gevraagd 
mee te zingen van maximaal 
zestig jaar. Septemberblues 
repeteert op de donder-
dag van 20.30 tot 22.15 uur 
in de Oude School. Aanmel-
den kan via www.september-
blues.nl.

Donateursavond met lezing 
Castricum - De donateurs-
avond van de Stichting Werk-
groep Oud-Castricum wordt 
dit jaar gehouden op don-
derdag 23 november in the-
ater Koningsduyn in Gees-
terhage. De bijeenkomst be-
gint om 20.00 uur en op  het 
programma staat een lezing 
van Hans van Weenen, ge-
titeld ‘Oorsprong Castricum 
ontdekt.’
De werkgroep heeft in de af-
gelopen vijftig jaar veel ge-
spit in archieven en gegra-
ven in de oude bodem. Veel 
vragen werden daardoor al 
beantwoord, maar Van Wee-
nen zal nu ingaan op enke-
le hoofdvragen zoals: Hoe 

en wanneer is het dorp ont-
staan en waar komen de na-
men ‘Bakkum’ en ‘Castricum’ 
vandaan? Nieuw onderzoek 
daaromtrent heeft verras-
sende inzichten opgeleverd. 
De toegang voor donateurs 
(en hun huisgenoten) is gra-
tis op vertoon van de brief die 
zij in het 40e Jaarboek van de 
werkgroep hebben ontvan-
gen. 
Andere belangstellenden zijn 
welkom, waarvan een bijdra-
ge van twee euro wordt ge-
vraagd. Ter plaatse donateur 
worden kan ook. Voor slecht-
horenden is een beperkt aan-
tal plaatsen met ringleiding 
beschikbaar.

Castricum -  Op donderdag 
16 november van 10:30 tot 
12.00 uur komt Ernst Mooij 
van de werkgroep ‘Oud Cas-

Bijeenkomst tricum’  bij de  ontmoe-
tingsochtend voor doven en 
slechthorenden in het Rode 
Kruisgebouw aan Kooiplein. 
Voor aanmelding tel.: 0251 65 
65 62. Het mailadres is info@
welzijncastricum.nl.
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Sinterklaas en zijn knecht

Castricum - In de serie De 
Ochtenden is er op donder-
dag 30 november om 10.00 
uur in de bibliotheek in Cas-
tricum een lezing van Pe-
ter van Trigt over Sinterklaas 
en zijn knecht. Over het ont-
staan en de vorm doen veel 

Limmen - Op zondag 19 no-
vember komen Sinterklaas 
en zijn Pieten komen rond 
13.45 uur aan met de boot 
over ‘t Stet. Nadat Sinterklaas 
aan wal is, wordt hij welkom 
geheten door burgemees-
ter Toon Mans. Natuurlijk zal 
de Sint zijn danspieten weer 
meenemen en die zullen het 
publiek verblijden met gezel-
lige dans en natuurlijk met 
gezellige Sinterklaasliedjes. . 
Er zal een korte stop zijn bij 
de Cameren. De kerk gaat 
rond 15.30 uur open waar 
feest wordt gevierd met de 
Pepernotenband onder lei-
ding van Peter Dekker. Ook 
zal er weer gedanst worden 

door diverse kindergroepen 
onder leiding van Willy Könst 
en door de breakdancers van 
de Tios. Een bijdrage leveren 
om dit allemaal mogelijk te 
maken kan gedaan worden 
op  NL05RBRB084.13.40.889, 
Univé Regiobank,  t.n.v. Sint 
Nicolaascomité Limmen. Ook 
kan dat tijdens de intocht 
achter in de kerk in de melk-
bussen en rond half novem-
ber staat een zuil bij de em-
balagemachine in AH voor 
lege-fl essen-bonnetjes. Vrij-
willigers die mee willen hel-
pen kunnen contact opne-
men met Inge Couwenberg, 
voorzitter Sinterklaas Comité 
Limmen 06-30597809.

Castricum - Zaterdag 18 
november komt Sinterklaas 
weer in Castricum aan. Om 
13.00 uur arriveren de eerste 
zwarte pieten in en rond win-
kelcentrum Geesterduin. Een 
half uur later komt de Sint, 
aan deze zijde van Blokker. 

Om 14,00 uur start de op-

tocht door het dorp en om 
15.00 uur is de eerste voor-
stelling in de Pancratiuskerk; 
die is uitverkocht. De tweede 
voorstelling is om 16.30 uur. 
Kaarten zijn te koop bij Blue 
World Kids&Teens in winkel-
centrum Geesterduin. Meer 
informatie is te vinden op 
www.sinterklaascastricum.nl.

verhalen de ronde en is de 
knecht onderwerp van fel-
le discussies geworden. Aan 
de hand van beeldmateri-
aal rond de sinterklaasviering 
in heel Europa wordt ver-
teld hoe ons feest is gewor-
den wat het nu is en waar de 
trouwe helper vandaan komt. 
Velen zullen het niet geloven, 
maar zijn uiterlijk varieerde 
toch echt van wit tot roetve-
gen en zwart. En zijn uitdos-
sing was al even gevarieerd. 
De standaard Zwarte Piet 
van nu gaat daarentegen niet 
veel verder terug dan de ja-
ren ‘50 van de vorige eeuw.
Bibliotheek Kennemerwaard 
locatie Castricum organi-
seert regelmatig op donder-
dagochtend een programma 
voor senioren met als titel: De 
Ochtenden. 
Aanmelden kan via de web-
site www.bibliotheekkenne-
merwaard.nl. 

Schoolzwem-
wedstrijd

Castricum - In zwembad De 
Witte Brug te Castricum het 
schoolzwemmen weer be-
gonnen. Een aantal groepen 
van vier verschillende scho-
len komt het hele jaar zwem-
men en heeft het eerste ge-
deelte van dit schooljaar af-
gesloten met de Castricumse 
kampioenschappen school-
zwemmen. De groepen van 
de Juliana van Stolberg-
school, de Klimop, de Mon-
tessorischool en de Rem-
brandtschool hebben tijdens 
de eigen schoolzwemtijd hun 
gezamenlijke klassenwed-
strijd gezwommen, waarbij 
niet het individuele, maar het 
groepsresultaat het belang-
rijk was. 
Groep 6 van de Juliana van 
Stolberg is de winnaar. Als 
prijs mogen de leerlingen 
met de hele klas en de juf op 
een zaterdagmiddag komen 
vrijzwemmen.

Muzikale 
viering

Castricum - Op zondag 19 
november  wordt in de Pan-
cratiuskerk het feest ge-
vierd van St.  Caecilia, patro-
nes van muziek, instrument-
makers en koren. Om 10.30 
uur zal het Gemengd Zang-
koor de ‘Hochzeitsmesse’ 
van Franz Xaver Gruber ten 
gehore brengen. Ook worden 
gezongen Verleih uns Frie-
den van Mendelssohn, Jubi-
late Deo van Robert Jones en 
chansonnier Edouard zingt 
Halleluja van Leonard Co-
hen. Eveneens zullen er  tij-
dens deze St. Caecilia viering 
twee  jubilarissen in het zon-
netje gezet  worden en daar 
hoort het Russische ortho-
doxe kerklied Mnogaja Lje-
ta bij.
Het koor wordt begeleid door 
organist Ronald Schollaart 
en geleid door dirigent Joost 
Doodeman. Het koor zit te 
springen om nieuwe leden, 
vooral manlijke. Aanmelden 
via minekedegeest@hccnet.
nl.

Sint op weg naar Akersloot 

Akersloot - Een dag na de 
landelijke aankomst van Sint 
Nicolaas zal hij een bezoek 
brengen aan Akersloot. Zon-
dag 19 november komt hij  
met zijn Pieten om ongeveer 
12.00 uur aan in de jachtha-
ven A.R.Z.V. 
Het jaarlijks terugkeren-
de evenement is het para-
depaardje van de OVA. Na 
aankomst zal Sint-Nico-
laas zich in een open koets 
door Akersloot laten rondrij-
den. Daarna brengt hij rond 

12.30 uur een bezoek aan 
de r.k. kerk. Daar zit de sfeer 
er goed in met de aanwezi-
ge band. Ook burgemeester 
Toon Mans, en Pastor Hude-
polh zijn van de partij.

Alle kinderen die een te-
kening of ander werkstuk-
je voor de Sint gemaakt heb-
ben, kunnen deze aan de 
Pieten overhandigen tijdens 
de intocht. Voorzie deze van 
naam en adres, want er kan 
een prijs gewonnen worden.

Opwarmen bij Hema 
Castricum na intocht

Castricum - Het aftellen is begonnen, nog een paar nacht-
jes slapen en dan komt Sint naar Castricum. Om dit te vieren, 
organiseert Hema de Sint Afterparty. Jong en oud zijn na de 
intocht welkom in winkelcentrum Geesterduin om op te war-
men met een gratis kop chocolademelk. 

de A van 
afterparty 

Nagenieten met gratis 
lekkere chocolademelk.

8555NL27887
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Finale NK keezen
Akersloot - Op zaterdag 18 
november is de finale van 
het NK keezen. Het eve-
nement vind plaats in De 
Vriendschap, aanvang 13.00 
uur. Vorig jaar bleef de be-
ker in Akersloot, maar dit 

jaar maak Brabant een gro-
te kans want het deelne-
mersveld uit die provincie 
is groot. Naast de NK finale 
vind er iedere maand een re-
guliere keezdrive plaats in De 
Vriendschap.

Jimmy Hendriks met 
darts bij tv-toernooi

Castricum - Na zijn over-
stap van BDO naar PDC; de 
bond waar Gerwen en van 
Barneveld in spelen, doet de 
23-jarige Castricumse dar-
ter het uitstekend. Door op 
de Pro Tour wedstrijden te 
winnen is het mogelijk bin-
nen de PDC geld te verdie-
nen. Doordat Hendriks op 
deze toernooien het zeer 
goed heeft gedaan, heeft hij 
zich weten te plaatsen voor 

een groot tv-toernooi. Dit 
toernooi begint op vrijdag 24 
november tot zondag 26 no-
vember en het wordt live uit-
gezonden op RTL 7. De bes-
te 64 spelers van de ranking 
hebben zich hiervoor ge-
plaatst en Hendriks is uitein-
delijk geëindigd op de veer-
tigste plaats. Maandag 27 
november is er ook nog een 
kwalificatietoernooi voor het 
WK in Londen. 

Castricum verslaat Dukes
Castricum - De komende 
wedstrijden zijn cruciaal voor 
de damesrugbyers van Cas 
RC voor eventuele promotie 
naar de ereklasse. Dit is het 
hoogst haalbare rugby ni-
veau in Nederland. De CAS-
ladies zijn eerste geworden 
in poule B van de eerste klas-
se. Samen met de tweede 
van deze poule en de num-
mers een en twee  van pou-
le A  en de twee onderste van 
de ereklasse, gaan ze in een 
competitie over tien wedstrij-
den uitmaken wie er volgend 
jaar in de ereklasse speelt.

Zondagochtend stond de 
eerste wedstrijd op het pro-
gramma, uitgerekend was 
dat tegen de nummer een 

van poule A: the Dukes  uit 
Den Bosch. In de eerste helft 
kreeg Cas RC meer try’s te-
gen dan in de hele competi-
tie van poule B. Na de wisse-
ling van speelhelft zetten de 
Castricumse dames alles op 
alles. En lange rush van His-
ke Blom werd feilloos afge-
rond, de individuele doorbra-
ken van Sophie Touber voer-
den de score op. En goede 
opvolging van de, tot winger 
gebombardeerde Lydia van 
Amersfoort, leidde tot scores 
van Martine Mooij en Simone  
Kamphuijs. Met veertien try’s 
en elf conversies van Miriam 
v.d. Veen kwam de eindstand 
op 24-72 voor Castricum. Op 
de foto: Ann Kat wint de li-
ne-out.

Midwinterduinloop
Regio - Op zaterdag 9 de-
cember houdt Le Champion 
de Midwinterduinloop in Eg-
mond-Binnen met afstanden 
van 7,6 en 16,8 km. Inschrijven 
is nu al mogelijk bij Runners-

world in Zaandam,Haarlem 
en Alkmaar of ter plekke op 9 
december vanaf 9.30 uur. De 
start van beide afstanden is 
om 11.00 uur nabij dorpshuis 
De Schulp.

Open tafeltennistoernooi
Limmen - Vrijdag 17 novem-
ber zal het jaarlijkse Open 
Limmen Tafeltenniskampi-
oenschappen voor de jeugd 
uit Limmen, Heiloo, Castri-
cum en omstreken worden 
gehouden van 18.00 tot 20.00 

uur in de sporthal aan de Ho-
geweg 61 in Limmen. Ieder-
een van zeven tot en met ze-
ventien jaar is welkom om 
mee te doen. Inschrijving kan 
ter plaatse of op www.tafel-
tennislimmen.nl.

Limmen - Op vrijdag 10 no-
vember speelde Vredeburg 1  
een bekerduel bij het sterke 
Anna Paulowna. Vredeburg 2 
ontving Krommenie 3 voor een 
duel in de bondscompetitie. 
Vier dappere schakers, Bert 
en Sandra Hollander, Harold 
Ebels en Hans de Goede, wa-
ren bereid de eer van SV Vre-
deburg te verdedigen en reis-
den af naar Anna Paulowna. 
Niet onverwacht eindigde het 
bekeravontuur met keiharde 
cijfers: 3,5-0,5. Alleen Sandra 
Hollander wist een half punt-
je te bemachtigen. Vredeburg 
2 draait als een tierelier in de 
derde klasse E. Met 5-1 kre-
gen de gasten uit Krommenie, 
die maar met vijf spelers kwa-
men opdagen, een oorwas-
sing. Barry Blekemolen en Re-
mi Aafjes tekenden voor een 
remise. Gertjan Hafkamp, Dick 
Aafjes en Tars Wanders wis-
ten hun partij te winnen. Jaap 
Limmen kreeg het reglemen-
taire punt vanwege de ont-
brekende tegenstander. Vre-
deburg 2 voert na twee ruime 
zeges de ranglijst aan.

Bekeravontuur

Castricum   De inschrij-
ving voor het Open Stiefel 
dartstoernooi is geopend. 
Het wordt voor de veertien-

Dartstoernooi de keer gehouden en vindt 
plaats op 23 december in De 
Stiefel. Er kunnen maximaal 
32 spelers meedoen. Inschrij-
ven kan in De Stiefel of via 
doverdijk75@gmail.com. Het 
toernooi begint om 15.00 uur.

Verrassend 
sterk spel

Castricum - Bij biljartver-
eniging Wik was de grootste 
verrassing afgelopen week 
Gerard de Zeeuw. Na een 
moeizame start in zijn partij 
tegen Jan van der Zon, ging 
het na de vijfde beurt pas lo-
pen en kon hij zijn opgelopen 
achterstand in de elfde beurt 
wegwerken. Het stijgings-
percentage was voor Ge-
rard 42% en Jan 37%, waar-
door de winst van de par-
tij naar Gerard ging. Tot zijn 
eigen grote verrassing steeg 
Rien Emmerik boven zichzelf 
uit met de winst van de par-
tij, met een stijgingspercen-
tage van 57%. Cor Stroet en 
Kees Baars speelde een bi-
zarre en grillige partij, die 
ruimschoots werd gewonnen 
door Cor met een stijgings-
percentage van 57%. 

Akersloot - Ferry Karssen 
heeft met zijn winst in de 
KPB-mountainbikecup laten 
zien tot de betere coureurs 
te behoren in deze ruim een 
uur durende technische dis-
cipline. De eerste ronden ver-
streken met Ferry Karssen op 
kop met Vincent Tiebie in het 
wiel samen met Henk Lou-
we en Wout Bakker. Uitslag: 
1. Ferry Karssen, 2. Vincent 
Beentjes, 3. Henk Louwe.

Karssen wint

Zondag 19 november 14.00 uur:

Limmen  -  D.T.S.

balsponsor: ALUMINIUM LASBEDRIJF VAN DER VELDEN B.V.

pupil v.d. week: JUSTIN VAN OLFFEN (speler Limmen JO13-2)
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Agenda raadsinformatieavond 
16 november 2017

27 november: De raad zit voor u 
klaar tijdens het Raadsspreekuur 
Vertegenwoordigers van de ver-
schillende gemeenteraadsfracti es 
gaan graag in gesprek met inwo-
ners die een verzoek willen doen, 
tegen een probleem aanlopen, 
een idee willen voorleggen of een 
voorstel willen presenteren. Dit 
kan ti jdens het Raadsspreekuur 
dat elke twee weken plaatsvindt 
op maandagavond tussen 19.15 
uur en 20.15 uur. U hoeft  dan niet 
bij alle fracti es langs, maar kunt in 
één keer met vertegenwoordigers 
van alle fracti es spreken. U krijgt 

hiervoor 20 minuten de gelegen-
heid. 

Het eerstvolgende Raadsspreek-
uur is op maandag 27 november 
2017
Als u aan het spreekuur wilt deel-
nemen kunt u zich opgeven bij 
de griffi  e. Dit kan tot en met de 
donderdag voorafgaand aan het 
spreekuur tot 12.00 uur. Bel 0251-
661233 / 0251-661277 of stuur 
een e-mail naar raadsgriffi  e@cas-
tricum.nl.

Agenda Raadsplein 
23 november 2017

Caroussels
Tijd Onderwerp 
19.30 – 21.00 Kaderstellend besluit sociale huurwoningen Duin & Bosch
19.30 – 20.15 Rapportage Sociaal Domein 2016
20.15 – 21.00 Zienswijze 2e begroti ngswijziging BUCH
21.15 – 22.30 Integraal Huisvesti ngsplan Onderwijs (IHP) & huisvesti ng
                                Cuneraschool en Antoniusschool
21.15 – 22.00 Erfgoedverordening en werkwijze erfgoeddomein
22.00 – 22.30 Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*
   
22.45 Raadsvergadering
 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Debat Raad
 A. Actuele politi eke onderwerpen
                                4. Besluitvorming
 5. Sluiti ng   

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

Tijd Onderwerp
19.30 – 21.00 Presentati e Integraal Huisvesti ngsplan Onderwijs (IHP) 
 &  huisvesti ng Antoniusschool en Cuneraschool 
19.30 – 20.15 Presentati e voortgang kadernota Zanderij 
20.15 – 21.00 Presentati e erfgoedverordening en werkwijze 
 erfgoeddomein  
21.15 – 22.30 Voortgangsrapportage Limmen Zandzoom
21.15 – 22.30 Werkgroep lokale democrati e  

Op de Nansenlaan, tussen de Geesterduinweg en de Marti n Luther 
Kinglaan, worden een nieuwe laag asfalt en snelheidsremmende maatrege-
len aangebracht. 

Asfaltering Nansenlaan: 
21-23 november afgesloten

Planning:
•  Dinsdag 21 november tussen 7.00  
 en 16.00 uur asfalt frezen 
•  Woensdag 22 november tussen   
 7.00 en 16.00 uur plateaus en 
 nieuw asfalt aanbrengen.
•  Donderdag 23 november tussen   
 7.00 uur en 16.00 uur asfalt 
 deklaag aanbrengen.

Doorgaand verkeer is ti jdens de 

werkzaamheden niet mogelijk. Buiten 
deze ti jden kan wel gebruik worden 
gemaakt van de weg.

Asfaltwerkzaamheden zijn weersaf-
hankelijk: bij slecht en/of onwerkbaar 
weer kan de planning kan uitlopen.

Meer informati e: F. Schönig, bereik-
baar van maandag tot en met don-
derdag op 14 0251

Stuur gerust een appje
Wil je snel antwoord maar even geen telefoongesprek? We zijn ook bereikbaar via WhatsApp. 
Laat je bericht achter op 06 19 42 96 61. Toch bellen? Dan niet naar dit nummer maar naar 14 0251.
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Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u 
vooraf een afspraak te maken via tel. 14 0251. Een digitale versie kunt u per 
e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning@debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
Op deze aanvragen is nog niet beslist. Erachter staat de datum waarop deze 
ontvangen zijn. U kunt deze aanvragen na afspraak inzien in het gemeen-
tehuis van Castricum. Tegen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. Dit 
kan alleen tegen een besluit op een aanvraag. Deze publicati e is alleen ter 
informati e.

Datum Adres
031117 Oude Haarlemmerweg 3 te Castricum
 Het vervangen van een dakkapel
061117 De Crimpen 5 te Akersloot
 Het verbouwen van het pand tot woning
071117 Burg Zaalbergstraat 1 te Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Bakkummerstraat 78 te Castricum
 Het vernieuwen en verhogen van het dak van het bijgebouw
081117 Heereweg 10 te Castricum
 Het verbouwen van de woning

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen:
Datum Adres
071117 Castricummer Werf 84 te Castricum
 Het vergroten van het bedrijfspand
081117 Klaas Hoornlaan 1 te Akersloot
 Het plaatsen van een duiker

Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen niet te verlenen:
Datum Adres
091117 Pieter Kieft straat 14 te Castricum
 Het plaatsen van een carport

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
071117 Limmen
 Evenementenvergunning intocht Sinterklaas op zondag 
 19 november van 13.00 uur tot 17.00 uur

Recti fi cati e 

In de krant van vorige week stond een fout. Hieronder staat de juiste infor-
mati e: 

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
311017 Winkelcentrum Geesterduin te Castricum
 Standplaats voor de verkoop van kerstbomen in de periode 
 2 december tot en met 21 december 2017
 Castricum
 Intocht van Sinterklaas op zaterdag 18 november 2017 van 
 14.00 uur tot 16.00 uur

 Akersloot
 Intocht van Sinterklaas op zondag 19 november 2017 van 11.00 uur  
 tot 15.00 uur 
 Bij recreati eterrein De Woudhaven
 Ontheffi  ng rietbranden moerasbos, 1 dag in de periode van 15   
 december 2017 tot en met 15 maart 2018
 Polders Akersloot
 Ontheffi  ng rietbranden in de periode van 
 2 januari 2018 tot en met 31 maart 2018
021117 Torenstraat, Dorpstraat Burgemeester Mooijstraat te Castricum
 Evenementenvergunning Candelight Shopping Castricum op 
 zaterdag 23 december 2017 van 16.00 uur tot 22.00 uur.

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

Vaststellen bestemmingsplan ‘De Woude’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken als gevolg van het be-
paalde in arti kel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 van de 
Algemene wet bestuursrecht bekend dat het bestemmingsplan ‘De Woude’ 
met plan-ID: NL.IMRO.0383.BPW15DeWoude-VS01 gewijzigd is vastgesteld 
door de gemeenteraad bij besluit van 2 november 2017. De gemeenteraad 
heeft  besloten om geen exploitati eplan vast te stellen voor het bestem-
mingsplan. 

Begrenzing
Het plangebied bestaat uit De Woude, een eiland in het Alkmaardermeer. 
Het eiland ligt ten zuiden van de provinciale weg N244 en net ten westen van 
de N246. Naast het eiland is ook een klein gedeelte van de Kogerpolder in 
het plangebied opgenomen. Het betreft  de gronden ten westen van de N246, 
maar ten oosten van de Markervaart, het kanaal dat het eiland De Woude 
scheidt van het vaste land.

Doel 
Het bestemmingsplan ‘De Woude’, is opgesteld om een eigenti jds planolo-
gisch en juridisch kader te bieden voor het beschermen van het woon- werk- 
en leefmilieu in het plangebied. Het bestemmingsplan heeft  betrekking op 
het actualiseren van het eiland De Woude en de Kogerpolder. In het bestem-
mingsplan zijn geen nieuwe ontwikkelingen opgenomen maar is wel ons nieu-
we beleid ten aanzien van een Bed en Breakfast, mantelzorg etc. verwerkt. 

Inzage
Het bestemmingsplan inclusief de nota zienswijzen en het besluit tot vast-
stelling en alle bijlagen liggen vanaf donderdag 16 november 2017 ter inzage 
in het gemeentehuis van Castricum. De stukken liggen ter inzage totdat de 
beroepstermijn is verstreken. Tevens is het plan te raadplegen op www.ruim-
telijkeplannen.nl onder plan-ID:  NL.IMRO.0383.BPW15DeWoude-VS01.

Beroep 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de dag waarop het besluit ter 
inzage is gelegd een beroepschrift  indienen bij de Afdeling Bestuursrecht-
spraak van de Raad van State (schrift elijk: Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, 
of digitaal: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voor de behandeling van 
een beroepschrift  is griffi  erecht verschuldigd. 

Van een naar drie Sociale Teams
Vanaf 15 november heeft  onze ge-
meente niet één maar drie sociale 
teams. Met vragen – van uzelf of 
een buur, vriend of familielid - over 
gezondheid, (mantel)zorg, zelfstandig 
blijven wonen, werk, dagbesteding, 
geld, opvoeden of  gezinsrelati es, 
kunt u terecht bij het sociale team dat 

bij uw postcodegebied hoort: 

1901 (grofweg Castricum-West); e-
mail sociaalteamcastricum1901@
debuch.nl
1902 (Castricum-Oost); e-mail soci-
aalteamcastricum1902@debuch.nl 
en de overige postcodegebieden 

(dat zijn Limmen, Akersloot en De 
Woude); e-mail sociaalteamakersloot-
limmendewoude@debuch.nl
Alle drie teams zijn telefonisch be-
reikbaar via nummer 14 0251. Er is 
telefonisch spreekuur op werkdagen 
van 9:00-12:00 uur. Buiten deze ti jden 
kunt u een terugbelverzoek doen. 

Omdat de teams meer wijkgericht 
zijn opgezet, zijn de lijnen korter met 
u als inwoner en met bijvoorbeeld 
huisartsen, kerken en scholen in uw 
buurt. Zo kunnen wij signalen snel-
ler oppakken en problemen eerder 
oplossen. 
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Nog meer energie
Castricum - Laat maar door-
komen die zon; het gemeen-
tehuis van Castricum heeft er 
114 zonnepanelen bij op het 

dak. Ook op minder zonnige 
dagen halen ze nog de no-
dige energie binnen. Bij el-
kaar zijn de zonnepanelen 

Gemeente van een naar 
drie sociale teams 

Castricum - Vanaf 15 no-
vember heeft de gemeen-
te Castricum niet één maar 
drie sociale teams. Zij wer-
ken op wijkniveau, en langs 
kortere lijnen, waardoor de 
dienstverlening beter wordt. 
Er komen drie aparte mail-
adressen; het telefoonnum-
mer blijft hetzelfde: 14 0251.
Het Sociaal Team Castricum 
gaat zich splitsen in drie klei-
nere teams: een voor postco-
degebied 1901, Castricum-

West, een voor 1902, Cas-
tricum-Oost en een voor de 
overige postcodegebieden, 
dus Limmen, Akersloot en 
De Woude. Er zijn drie aparte 
mailadressen: sociaalteam-
castricum1901@debuch.nl, 
sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl en sociaalteama-
kerslootlimmendewoude@
debuch.nl. Het telefonisch 
spreekuur is bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 
uur. 
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Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift  niet 
opgeschort. Daarvoor kan, als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet 
ti jdens de behandelingsperiode van uw beroepschrift , een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitt er van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (schrift elijk: Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag, of digitaal: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voorwaarde 
is dat tevens een beroepschrift  is ingediend. Voor de behandeling van een 
verzoek is griffi  erecht verschuldigd.

Meer informati e: mevr. P. Drenth-Reus, tel. 14 0251.

Milieueff ectrapport
Besluit tot het niet opstellen van een milieueff ectrapport (M.E.R.), 
Zanddijk 2, 1901 MN te Castricum

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders van ge-
meente Castricum. (gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord).
Grondslag: arti kel 7.17, vierde lid van de Wet milieubeheer
Onderwerp: kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit
Plangebied: Zanddijk 2 te Castricum

Doel plan: Op 3 oktober 2017 is door HDD advies de M.E.R. beoordelings-
noti ti e van Firma Lieft ing, Zanddijk 2, 1901 MN te Castricum (20 september 
2017) ingediend. In deze aanmeldingsnoti ti e worden de eff ecten beschreven 

van het wijzigen van de melkvee- annex schapenhouderij aan Zanddijk 2 in 
Castricum. Verzenddatum besluit: 9 november 2017

Er is besloten dat er geen milieueff ectrapport (M.E.R.) hoeft  te worden uitge-
voerd, omdat er geen bijzondere omstandigheden aan de orde zijn waardoor 
de voorgenomen acti viteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zou 
kunnen veroorzaken. 

Rechtsbescherming
Gelet op het bepaalde in arti kel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de 
beoordeling een voorbereidingsbeslissing voor de aanvraag om een omge-
vingsvergunning onderdeel milieu. 

Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. 
Wel kunnen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit op de 
aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarbij kunt u eventuele bezwaren 
tegen deze voorbereidingsbeslissing aangeven. Deze zullen bij de beoorde-
ling van de zienswijzen worden betrokken.

Informati e
Voor meer informati e kunt u ti jdens kantooruren contact opnemen met de 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-
1021300.

Castricum, 15 november 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; telefonisch spreekuur 
op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@debuch.nl 

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

vragen over zorg en fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

goed voor 25.000 kilowatt per 
jaar, vergelijkbaar met wat 
zo’n zeven huishoudens aan 
energie gebruiken. Bij de ver-
bouw waren er al 66 panelen 
geplaatst. 
Daarnaast bespaart de ge-
meente flink wat energie bij 
verwarming en koeling dank-
zij de warmtepompen in 
de grond. Zo wordt het ge-
meentehuis steeds duurza-
mer. Hoe het zit met het ver-
bruik en opwekken van ener-
gie, is te lezen op een speci-
aal paneel in de hal van het 
gemeentehuis. Op de foto: 
wethouder Marcel Steeman 
en Mark Meijne van de firma 
Zonbespaart/Mecelektro.
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Nog meer energie
Castricum - Laat maar door-
komen die zon; het gemeen-
tehuis van Castricum heeft er 
114 zonnepanelen bij op het 

dak. Ook op minder zonnige 
dagen halen ze nog de no-
dige energie binnen. Bij el-
kaar zijn de zonnepanelen 

Gemeente van een naar 
drie sociale teams 

Castricum - Vanaf 15 no-
vember heeft de gemeen-
te Castricum niet één maar 
drie sociale teams. Zij wer-
ken op wijkniveau, en langs 
kortere lijnen, waardoor de 
dienstverlening beter wordt. 
Er komen drie aparte mail-
adressen; het telefoonnum-
mer blijft hetzelfde: 14 0251.
Het Sociaal Team Castricum 
gaat zich splitsen in drie klei-
nere teams: een voor postco-
degebied 1901, Castricum-

West, een voor 1902, Cas-
tricum-Oost en een voor de 
overige postcodegebieden, 
dus Limmen, Akersloot en 
De Woude. Er zijn drie aparte 
mailadressen: sociaalteam-
castricum1901@debuch.nl, 
sociaalteamcastricum1902@
debuch.nl en sociaalteama-
kerslootlimmendewoude@
debuch.nl. Het telefonisch 
spreekuur is bereikbaar op 
werkdagen van 9.00 tot 12.00 
uur. 

INFOPAGINA

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 15 november 2017
Voorlopige voorziening
De werking van een besluit wordt door indiening van een beroepschrift  niet 
opgeschort. Daarvoor kan, als u nadelige gevolgen van het besluit voorziet 
ti jdens de behandelingsperiode van uw beroepschrift , een verzoek om 
voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitt er van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (schrift elijk: Postbus 20019, 2500 
EA Den Haag, of digitaal: htt ps://digitaalloket.raadvanstate.nl). Voorwaarde 
is dat tevens een beroepschrift  is ingediend. Voor de behandeling van een 
verzoek is griffi  erecht verschuldigd.

Meer informati e: mevr. P. Drenth-Reus, tel. 14 0251.

Milieueff ectrapport
Besluit tot het niet opstellen van een milieueff ectrapport (M.E.R.), 
Zanddijk 2, 1901 MN te Castricum

Besluit genomen door: college van burgemeester en wethouders van ge-
meente Castricum. (gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst 
Noord-Holland Noord).
Grondslag: arti kel 7.17, vierde lid van de Wet milieubeheer
Onderwerp: kennisgeving m.e.r.-beoordelingsbesluit
Plangebied: Zanddijk 2 te Castricum

Doel plan: Op 3 oktober 2017 is door HDD advies de M.E.R. beoordelings-
noti ti e van Firma Lieft ing, Zanddijk 2, 1901 MN te Castricum (20 september 
2017) ingediend. In deze aanmeldingsnoti ti e worden de eff ecten beschreven 

van het wijzigen van de melkvee- annex schapenhouderij aan Zanddijk 2 in 
Castricum. Verzenddatum besluit: 9 november 2017

Er is besloten dat er geen milieueff ectrapport (M.E.R.) hoeft  te worden uitge-
voerd, omdat er geen bijzondere omstandigheden aan de orde zijn waardoor 
de voorgenomen acti viteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zou 
kunnen veroorzaken. 

Rechtsbescherming
Gelet op het bepaalde in arti kel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht is de 
beoordeling een voorbereidingsbeslissing voor de aanvraag om een omge-
vingsvergunning onderdeel milieu. 

Tegen deze voorbereidingsbeslissing kan geen bezwaar worden gemaakt. 
Wel kunnen zienswijzen worden ingediend tegen het ontwerpbesluit op de 
aanvraag om een omgevingsvergunning. Daarbij kunt u eventuele bezwaren 
tegen deze voorbereidingsbeslissing aangeven. Deze zullen bij de beoorde-
ling van de zienswijzen worden betrokken.

Informati e
Voor meer informati e kunt u ti jdens kantooruren contact opnemen met de 
Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord, telefoonnummer 088-
1021300.

Castricum, 15 november 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; telefonisch spreekuur 
op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@debuch.nl 

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

vragen over zorg en fi nanciën
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
Do. 9.00 tot 20.00 uur
Vrij. 9.00 tot 12.00 uur

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon

goed voor 25.000 kilowatt per 
jaar, vergelijkbaar met wat 
zo’n zeven huishoudens aan 
energie gebruiken. Bij de ver-
bouw waren er al 66 panelen 
geplaatst. 
Daarnaast bespaart de ge-
meente flink wat energie bij 
verwarming en koeling dank-
zij de warmtepompen in 
de grond. Zo wordt het ge-
meentehuis steeds duurza-
mer. Hoe het zit met het ver-
bruik en opwekken van ener-
gie, is te lezen op een speci-
aal paneel in de hal van het 
gemeentehuis. Op de foto: 
wethouder Marcel Steeman 
en Mark Meijne van de firma 
Zonbespaart/Mecelektro.
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