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Castricum - De goudvissen 
Julio en Iglesias, de huisdie-
ren van Sinterklaas, hebben 

al honderden kinderharten 
op hol gebracht. De goudvis-
sen zijn te bewonderen in de 

Slaapkamer van Sinterklaas. 
Hij heeft ze losgelaten in zijn 
bad. ,,Er zijn nog nooit eer-
der zoveel kinderen naar de 
Slaapkamer van Sinterklaas 
gekomen’, zegt Manon van 
Beek, hofdame van de Goed-
heiligman. De Slaapkamer 
van Sinterklaas is deze week 
nog voor publiek geopend 
op vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 14.00 tot 16.30 uur. 
Het adres is Dorpsstraat 63. 
De Slaapkamer is een initia-
tief van de Creatieve Wieven.

Nog steeds vermist
Castricum - De 22-jarige Mi-
chael Klaver wordt sinds 20 
november vermist toen hij 
wegvluchtte van Dijk en Duin 
waar hij verbleef. 
Sindsdien is gezocht naar de 
man, omdat hij dringend me-
dicijnen nodig heeft, ook door 
een grote groep vrijwilligers 
met speurhonden op het ter-
rein van Dijk en Duin.  Bij het 
niet slikken van de medicij-
nen kan hij in een katatoni-
sche toestand raken, waarbij 
hij verstijft en niet meer kan 
praten. 

Michael heeft een mager pos-
tuur en is kalend. Verder heeft 
Michael dikke ogen als gevolg 
van recente verbranding. Hij 
is gekleed in een zwarte trui, 
spijkerbroek en blauwe Nike 
schoenen. Hij heeft donker-
blond haar, blauwgrijze ogen 
en is 176 lang. Informatie over 
deze vermissing? Neem dan 
contact op met de politie via 
0800-6070.

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

  ROOMBORSTPLAAT
  HONINGTAAI
  CHOCOLADE LETTERS
  AMANDELLETTERS
  MARSEPEIN
  SPECULAASPOPPEN
  ENZ. ENZ........

SINT EN PIETENTAART

Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

Ooohhh kom er eens kijken,
Sint en Pietenhuis staat weer

in onze etalage  
VOOR EEN HEERLIJK AVONDJE
Gourmet / fondue

4e pers gratis
Saucijzenstaaf

Uit eigen keuken € 6,99

2 PERS. ZUURKOOL
1 ROOKWORST

+ BAKJE JUS
Samen  € 7,99
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Deze week in De krant!
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,,Communicatie rond sociale 
huurwoningen had beter gekund”

Castricum - De communicatie 
rond de mogelijke komst van 
48 sociale huurwoningen op de 
locatie waar de Clinghe heeft 
gestaan op het terrein van Dijk 
en Duin had beter gekund; dat 
gaf Hein Schouwenaars van de 
Parnassia Groep ruiterlijk toe 
tijdens een bijeenkomst don-
derdagavond in het gemeen-
tehuis. Omwonenden verzetten 

zich tegen de aanpassing van 
het bestemmingsplan om de 
bouw mogelijk te maken. Als 
de raad niet akkoord gaat met 
de aanpassing, de bestemming 
maatschappelijk moet veran-
derd worden in wonen, gaat 
Parnassia op zoek naar een lo-
catie om tien sociale huurwo-
ningen te bouwen, zoals oor-
spronkelijk is afgesproken.

Op de locatie komt in dat ge-
val twee even hoge gebouwen 
van drie verdiepingen plus kap 
maar dat met een maatschap-
pelijke bestemming. Verschil-
lende insprekers kwamen aan 
het woord tijdens de bijeen-
komst. Voorstanders van de 
bouw is onder andere Dick 
Tromp van Kennemer Wonen. 
,,Er zijn in Castricum vierdui-
zend woningzoekenden en per 
jaar worden 166 woningen toe-
gewezen”, vertelde hij. ,,Het 
grootste probleem is het ont-
breken van geschikte locaties.” 
Omwonenden die tegen de wij-
ziging in het bestemmingsplan 
zijn hebben zich verenigd in 
het Bewonersplatform. Zij zeg-
gen op zich niet tegen socia-
le woningbouw op het terrein 
te zijn, maar verzetten zich fel 

tegen aanpassingen in het be-
stemmingsplan en vrezen ju-
risprudentie. Aanvankelijk was 
het de bedoeling dat de soci-
ale huurwoningen gerealiseerd 
zouden worden op de plek van 
de broederwoningen, maar dat 
bleek niet haalbaar. Inspreker 
Ernst Mooij stelde voor pavil-
joen de Wisk aan te merken als 
mogelijke locatie, maar volgens 
Parnassia ligt die locatie te 
dicht op bestaande woningen. 
Anderen hadden liever sociale 
woningbouw gezien bij zuster-
flat Koekoeksduin. 
Volgens Parnassia was het ge-
bouw daar bouwtechnisch niet 
geschikt voor te maken, de 
bouw van duurdere woningen 
moet de grondexploitatie kos-
tendekkend maken. De loca-
tie is ondertussen gegund aan 
ABB. 

Verantwoordelijk wethouder 
De raadsleden praten verder 
over het plan op 7 december. 
Foto: Kennemer Wonen.

Illegaal afsteken vuur-
werk streng beboet

Castricum - Er komt geen 
centrale vuurwerkshow in de 
gemeente Castricum; het is 
te duur om die in drie kernen 
te realiseren. 
Om overlast tegen te gaan 
wordt wel strenger gehand-
haafd in de week tussen 
kerst en oud en nieuw. Ook 
app-groepen in verschillende 
buurten worden ingescha-
keld om overlast door te ge-
ven. Iedereen die buiten de 
toegestane uren vuurwerk 
afsteekt kan rekenen op een 
flinke boete of een verwij-
zing naar Bureau Halt. Vuur-

werkvrije zones worden net 
als voorgaande jaren inge-
steld bij zorgcentra, huizen 
met rieten daken en de mo-
len in Akersloot. Ideeën om 
de overlast te verminderen 
kunnen nog worden aange-
dragen via teamveiligheid@
debuch.nl.

Eerste steen Geesterhage 
in ere hersteld

Castricum - Bij de renova-
tie van Nieuw Geesterha-
ge verdween de eerste steen 
van het ‘oude’ Geesterha-
ge achter het stucwerk. Dat 
kon natuurlijk nooit de be-
doeling zijn. Betrokkenen van 
het eerste uur attendeerden 
wethouder Marcel Steeman 
die daarop contact opnam 
met ontwikkelaar van Nieuw 
Geesterhage, Biesterbos. De-
ze was zonder meer bereid 
om de zaak direct weer in or-
de te maken. Nu kan de be-
zoeker van Nieuw Geester-
hage weer getuige zijn van 
de herinnering aan deze his-
torische gebeurtenis.
 
Sinds 2 november 1975 is hij 
te zien in de hal van het cul-
tureel centrum. Op die datum 
werd het toenmalige Gees-
terhage geopend, een resul-

taat van de vele inspannin-
gen van bestuurders en vrij-
willigers van de Bethelempa-
rochie. Het was pastoor van 
Dinteren die de eerste steen 
inmetselde bij de ingang van 
de voormalige kapel. Bij die 
gelegenheid werd ook een 
tijdcapsule in de muur in-
gemetseld. De naam van de 
pastoor en de datum zijn op 
deze eerste steen te zien. 
Wethouder Steeman: ,,Dit is 
sinds jaar en dag al een plek 
waar mensen samenkomen. 
Nieuw Geesterhage heeft 
kortgeleden een grote stap 
vooruit gezet. Het is nu een 
prachtig gebouw met veel 
toekomst. Het is ook een ge-
bouw met veel historie en ik 
vind het goed om ook dat in 
beeld te houden. Ik ben heel 
blij dat deze herinnering nu 
weer te zien is.”

Politiepost verhuist niet
Castricum - De politiepost 
wordt voorlopig geen on-
derdeel van het gemeen-
tehuis, zoals burgemees-
ter Toon Mans gehoopt had. 
Wel noemt hij het een plus-
punt dat de post in Castricum 
geopend blijft en dat er niet 

voor is gekozen deze te ver-
vangen door een digitaal lo-
ket, zoals bijvoorbeeld in Uit-
geest. 
De politie is bezig met een 
reorganisatie van de posten, 
maar richt zich vooralsnog op 
de grote bureaus.

Castricum - In het weekend 
van 2 en 3 december speelt 
toneelgroep Forento weer 
een pietentoneelstuk. 
Dit jaar heeft grote Piet ge-
hoord dat Sinterklaas op zoek 
is naar een gezelschapsheer 
of -dame waar hij goede ge-
sprekken mee kan voeren. De 
pietjes organiseren daarom 
‘The voice of Sinterklaas’ en 

hopen zo iemand te vinden 
die ze allemaal aardig vinden. 
Op zaterdag is de voorstelling 
in de Paulusschool in Castri-
cum om 11.30 uur en 13.30 
uur. In Uitgeest is de voor-
stelling al uitverkocht. In Lim-
men is de voorstelling zondag 
om 14.00 uur in de Burgerij. 
Kaartjes bestellen via www.
Forento.nl.

The Voice of Sinterklaas
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Invloed Oer-IJ op ontstaan 
Castricum en omgeving

Castricum - De hier gebo-
ren en getogen Koen van 
den Driesche komt op don-
derdagavond 7 december 
in Huis van Hilde een lezing 
houden over de enorme in-
vloed die het Oer-IJ heeft ge-
had op de inrichting van het 
landschap in Castricum en 
omgeving. 
Dat zal hij doen aan de hand 
van talloze voorbeelden van 
plekken waaraan die ge-
schiedenis is af te lezen. Koen 

van den Driesche is afgestu-
deerd landschapshistoricus. 
Als aankomende fysisch geo-
graaf schreef hij een master-
scriptie voor de Rijksuniversi-
teit Groningen over de histo-
rische landschapsinrichting 
van de Castricummerpolder. 
Het rapport is te lezen via de 
website www.oerij.eu. Kaar-
ten kunnen worden gereser-
veerdvia oerij.eu of huisvan-
hilde.nl, of telefonisch; 023-
5143247.

Militairen oefenen op camping
Castricum - Zaterdag vond 
er een ongewone oefening 
plaats op camping Geester-
duin door vier pelotons van 
elk ongeveer 25 man sterk 
van de Bravo Compagnie uit 
Bergen. 
Deze pelotons bevonden zich 
op diverse locaties op de 

camping waar ze hun niveau 
I/II beoefenden. Het ging om 
zaken als EHBO, explosie-
ven herkennen, radioverbin-
dingen et cetera. Bovendien 
werden er een aantal spor-
tieve elementen aan toege-
voegd. Foto: Henk Hommes/
Omroep Castricum.

Sint in ‘t Dierenduintje
Castricum - Alle kinderen uit Castricum mogen hun schoen-
tje zetten in ‘t Dierenduintje van dinsdag 28 november tot 1 
december tussen 11.00 en 15.00 uur. Op zaterdag 2 decem-
ber kan de schoen ook nog worden ingeleverd tussen 10.00 
en 11.00 uur. Die dag komt Sinterklaas zelf langs van 12.00 tot 
13.00 uur om de kinderen die hun schoen inclusief cadeautje 
weer ophalen te begroeten. Kinderkoor Mucicstar zorgt voor 
het muzikale gedeelte van de feest en iedereen mag lekker 
meezingen. Het adres is Duinenboschweg 1a.Regio - De ambtelijke fusie 

BUCH is inmiddels ruim ne-
gen maanden onderweg. De 
conclusie van het bestuur is 
dat het op de meeste vlak-
ken gelukt is om de dienst-
verlening aan de inwoners op 
peil te houden, maar het gaat 
nog niet overal goed. ,,Wat 
op papier staat, strookt niet 
altijd met de praktijk. Voeg 
daar bij een aantal ontwikke-
lingen van buitenaf, harmo-
nisatieproblematiek, politie-
ke ambities en een groeiend 
werkaanbod en u kunt zich 
voorstellen dat onze men-
sen hoge werkdruk voelen.” 
Dat is te lezen in de tweede 
tussenrapportage van BUCH. 
Er is extra inzet nodig om de 
winkel open te houden. 

De kosten kunnen worden 
opgevangen in 2017, maar 
voor 2018 zijn er aanvullende 
maatregelen nodig. Directie 
en management werken aan 
een Plan van Aanpak dat in 
de bestuursvergadering van 
13 december aan het bestuur 
wordt voorgelegd.

Hoge werkdruk 
BUCH

Lego-Sint van twee 
meter bij Huis van Hilde
Castricum - Dit jaar vindt 
Sint-Nicolaas tijdelijk ook on-
derdak bij Hilde. Daar is een 
tentoonstelling met voorwer-
pen die met zijn feest te ma-
ken hebben. Bijzonder is een 
twee meter grote Sint van Le-
go; wie het aantal steentjes 
raadt krijgt een prijs.   

Er zijn een mantel en mijter 
uit 1925 te zien, ansichtkaar-
ten met afbeeldingen van het 
Sinterklaasfeest, schoolpla-
ten en andere voorwerpen 
die met het feest te maken 
hebben. En er staat een twee 
meter hoog beeld van Sint uit 
Lego-steentjes, afkomstig uit 
Denemarken. 

De expositie ‘Hilde ontvangt 
Sint’ is samengesteld uit de 

collectie van Peter van Trigt 
en Wim Theunissen, loopt tot 
6 januari en is te vinden in 
museumcafé Hildes Heerlyk-
hyd. De toegang is gratis.

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 19.30 uur

maandag, dinsdag & woensdag 20.00 uur 
Vele Hemels boven de Zevende

vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.45 uur
zondag 16.00 uur

maandag 20.00 uur 
dinsdag 14.00 uur  woensdag 20.00 uur 

Wonder
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 21.15 uur  zondag 19.30 uur
C’est La Vie

donderdag 20.00 uur
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 uur
dinsdag 20.00 uur 

Murder on the Orient  Express
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

dinsdag 14.00 uur
Loving Vincent

zaterdag 16.00 uur
zondag 11.00 uur

woensdag 15.00 uur
Paddington 2 
vrijdag  16.00 uur 

zaterdag & zondag 13.00 uur
woensdag 15.00 uur

Coco  
zaterdag 13.30 uur 

zondag 11.00 & 13.30 uur
Sinterklaas & Het gouden hoefijzer

Programma 30 nov t/m 6 dec 2017

Vele hemels boven 
de zevende

Eva staat altijd klaar om de 
wereld te redden. Ze is een 
rots in de branding voor haar 
puberende nichtje, haar ru-
ziënde ouders en haar dol-
verliefde zus. Ze is kampioen 
in geven, behalve aan zich-
zelf. Want achter haar brede 
glimlach en overdosis begrip, 

groeit een knagende een-
zaamheid. Een film over ob-
stakels die bergen worden en 
over durven kiezen voor je ei-
gen geluk. Gebaseerd op de 
gelijknamige geliefde roman 
van Griet Op de Beeck, die 
ook het scenario voor de film 
schreef.

Miguel droomt ervan om een 
succesvol muzikant te wor-
den. Ondanks dat muziek al 
generaties lang uit zijn fa-
milie wordt verbannen, is 
het Miguel’s grootste droom 
om net zo groot te worden 
als zijn idool, Ernesto de la 

Coco - 2D Cruz. Wanhopig om zijn ta-
lent te bewijzen, belandt Mi-
quel op mysterieuze wijze in 
een prachtige en kleurrijke 
wereld. Onderweg ontmoet 
hij de charmante oplichter 
Hector en samen gaan ze op 
een buitengewone reis om 
het echte verhaal achter Mi-
guel’s familiegeschiedenis te 
ontdekken.
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Castricum sluit zich 
aan bij ‘Safe Streets’

Castricum - Castricum is de 
eerste Safe Streets-gemeen-
te uit de regio. Safe Streets is 
een campagne van UN Wo-
men Nederland, de organisa-
tie voor vrouwenrechten en 
gendergelijkheid van de Ver-
enigde Naties. In een Safe 
Streets -gemeente worden 
problemen rond veiligheid 
van vrouwen en meisjes in de 
openbare ruimte onderzocht 
en aangepakt, in samenwer-
king met relevante organisa-
ties en vrouwen en meisjes 
zelf. Op 27 november onder-
tekende burgemeester Mans 
hiervoor de intentieverkla-
ring. 

Seksuele intimidatie in de 
openbare ruimte is een pro-
bleem dat wereldwijd speelt, 
met een grote negatieve im-
pact op de levens van vrou-
wen en meisjes. In VN-ver-
band hebben landen zich ge-
committeerd aan het bestrij-
den hiervan, op nationaal 
en lokaal niveau. Gemeen-
ten over de hele wereld stre-
ven er binnen het Duurzame 
Ontwikkelingsdoel 11 naar 

om te voorzien in universele 
toegang tot veilige, inclusie-
ve en toegankelijke openbare 
ruimte, onder meer door het 
terugdringen van het aantal 
slachtoffers van fysiek of sek-
sueel geweld of intimidatie. 
Wereldwijd werkt UN Women 
met meer dan 20 gemeenten 
samen om hiervoor te zorgen, 
van New Delhi tot Cairo en 
van Nairobi tot Manila. On-
derzoek in een aantal Neder-
landse steden toont aan dat 
meer dan 80% van de vrou-
wen en meisjes in de afgelo-
pen twaalf maanden te ma-
ken heeft gehad met seksu-
ele intimidatie of andere vor-
men van seksueel geweld in 
de openbare ruimte. Een der-
de van de vrouwen en meis-
jes is daadwerkelijk onge-
wenst betast op straat, bij het 
uitgaan of in het openbaar 
vervoer. De eerste stap die de 
gemeente zet is het onder-
zoeken van veiligheidsgevoe-
lens onder vrouwen in onze 
gemeente. Dat zal gebeuren 
door middel van het uitzetten 
van een enquête. Foto: Roos 
Trommelen.

CDA Castricum: ,,Gooi 
hulpmiddelen niet weg”
Castricum - De CDA-frac-
tie vindt het van groot belang 
dat hulpmiddelen zoals trap-
liften, rolstoelen of scootmo-
bielen van ouderen en men-
sen met een beperking niet 
worden weggegooid na ge-
bruik, maar worden herge-
bruikt. 
Daarom vindt de partij het 
van belang beter inzicht te 
krijgen in hoe er in de ge-
meente Castricum mee om 
wordt gegaan. Nog te vaak 
horen we via de media voor-

beelden van hulpmiddelen 
die na gebruik gewoon wor-
den weggegooid of bij het 
grofvuil worden gezet. Dat 
noemt de partij enorm zon-
de en onnodig. Voor het CDA 
staat voorop dat zorggeld 
niet over de balk wordt ge-
smeten. Het is daarom be-
langrijk, aldus het CDA, om 
te weten wat er met hulp-
middelen in de gemeente ge-
beurt nadat iemand naar een 
andere gemeente verhuist of 
overlijdt.

Hannie Lutke Schipholt 
lijsttrekker GroenLinks
Castricum - De ledenverga-
dering van GroenLinks koos 
op 21 november Hannie Lut-
ke Schipholt tot lijsttrekker 
voor de komende gemeente-
raadsverkiezingen. 

Lutke Schipholt was al frac-
tievoorzitter in de afgelopen 
periode en wist met Groen-
Links regelmatig successen 
te behalen. Op de tweede 
plek werd een nieuw gezicht 
gekozen, Gerard Brinkman. 
Zijn specialismes liggen op 
het gebied van natuur en mi-
lieu. Op plek drie is het hui-
dige raadslid Aart Waterman 
gekozen. Hij heeft inmiddels 
al meer dan tien jaar raads-

ervaring en heeft zich gespe-
cialiseerd in juridische en fi -
nanciële zaken. Rob Glass 
uit Limmen staat op de vier-
de plek en heeft zich de afge-
lopen jaren vooral met ruim-
telijke ordeningskwesties be-
ziggehouden. Een opvallende 
plek op de lijst wordt ingeno-
men door Pauline van Vliet, 
de fi lmmaakster die onlangs 
nog intensief meewerkte aan 
het Castricum 1967-project. 
Zij ambieert geen raadsze-
tel, maar ondersteunt Groen-
Links. Arthur Wiggers, zeven-
tien jaar en leerling aan het 
Bonhoeffer college, is onder 
applaus geplaatst op num-
mer negen.

Pastores Helsloot en 
Olling vieren jubileum

Limmen - Op zaterdagavond 
2 december bieden de pasto-
res Herman Helsloot en Jo-
han Olling alle parochianen 
en belangstellenden een ca-
baretavond aan in de Willi-
brorduskerk met cabaretier 
Robbert Jan Proos. Hij doet 
dat met teksten, liedjes en 
stukjes onder de titel: ‘Alleen-
zaamheid’. Het is 18 decem-
ber veertig jaar geleden dat 
pastor Herman Helsloot pas-

toraal werker werd en op 20 
mei was het 35 jaar geleden 
dat hij tot priester werd ge-
wijd. Het is ook 35 jaar gele-
den dat pastor Johan Olling 
afgelopen 1 september in-
gezegend werd en zijn eer-
ste aanstelling als basispas-
tor kreeg. De feestavond be-
gint om 20.00 uur. Op 3 de-
cember wordt om 10.00 uur 
in de Willibrorduskerk in Hei-
loo de eerste advent gevierd.

Rapport al 
eerder gedeeld 
Castricum - Het door CKenG 
gevraagde rapport over de 
grondwaarden van het voor-
malige zwembadterrein is al 
in het bezit van de gemeen-
teraad. 
Het gaat om het document 
met de naam ‘Scenario ana-
lyse grondwaarde’ dat ok-
tober vorig jaar aan de ge-
meenteraad is verstrekt. Eer-
der deze maand kwam het 
onderwerp aan de orde in de 
gemeenteraad bij de bespre-
king van het haalbaarheids-
onderzoek naar een zwem-
voorziening in Castricum.
Het college heeft de ge-
meenteraad bericht over het 
feit dat het rapport al was ge-
deeld en het nogmaals toe-
gezonden.

Limmen - Wim Krom uit Lim-
men, lid van A.V.C.Vivaria uit 
Beverwijk, behaalde de eer-
ste plaats tijdens de lande-
lijke huiskeuring in Nieuwe-
gein. Hij ontving de prijs voor 
zijn zeewateraquarium.

Mooiste 
aquarium

Expositie 
grote brand

Akersloot   In de bibliotheek 
is tot eind december een ex-
positie van oude foto’s te zien 
van de brand in 1978 bij Ver-
duin. Een tankwagen ontplof-
te aan de Kerklaan waardoor 
twee woningen compleet ver-
woest werden. 
De Historische Vereniging 
Oud-Akersloot heeft weer een 
mooie selectie gemaakt uit 
hun rijke beeldbank. Kijk ook 
eens op de website www.ou-
dakersloot.nl onder het kopje 
beeldbank zijn nog veel meer 
foto’s over Akersloot en zijn in-
woners te bewonderen.

,,Een op de tien is arm”

Castricum - Het jongste 
Tweede Kamerlid Rens Rae-
makers (26) sprak maandag-
avond op uitnodiging van 
D66 Castricum met inwoners 
en vertegenwoordigers van 
onder andere schuldhulp-
verlening, Halte Werk, jeugd 

GGZ en de kledingbank over 
armoedebestrijding. Want 
een op de tien mensen moet 
rondkomen van een inkomen 
op bijstandsniveau en dat zijn 
niet alleen mensen met een 
uitkering. Er wordt gezocht 
naar goede oplossingen.
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Allemaal van het gas af
Castricum - Gas is nog 
steeds de nummer een 
brandstof als het gaat om ko-
ken en het verwarmen van 
huizen en douche/bad water. 
Er zijn verschillende redenen 
om over te schakelen op een 
andere energiebron: klimaat, 
Groningen, financiële voor-
delen of veiligheid. Hierover 
werd gesproken tijdens twee 
bijeenkomsten samen met 
CALorie

De eerste bijeenkomst was 
op 14 november in het ge-
meentehuis van Castricum, 
georganiseerd door CALorie. 
Er is een video gemaakt die 
te zien is www.calorieener-
gie.nl.
Op. vrijdag 1 december is het 
TT Café en daar wordt nader 
ingeaan op de overwegin-
gen. Van 19.30 tot 21.00 uur 
in ClubMariz, Dorpsstraat 72 
Castricum. Kosten: gratis.

Castricum - Op donderdag-
morgen werd het bloed af-
genomen van een 24-jarige 
vrouw uit Beverwijk. Zij was, 
vermoedelijk onder invloed 
van alcohol, betrokken ge-
weest bij een verkeersonge-
val op de Breedeweg. Om-
streeks 2.50 uur kreeg de po-
litie melding dat een vrouw 
op een snorfiets tegen een 
geparkeerd staande auto was 
gereden. De vrouw verkeerde 
duidelijk onder invloed van 
alcohol. Hierdoor en door het 
letsel wat zij had opgelopen, 
kon zij maar met moeite op 
de brandcard van de gewaar-
schuwde ambulance komen. 
De vrouw werd voor behan-
deling overgebracht naar het 
ziekenhuis. Van de vrouw is 
bloed afgenomen. Het bloed-
monster wordt door het Ne-
derlands Forensisch Instituut 
onderzocht op de aanwezig-
heid van alcohol.

Met moeite op 
de brancard

Terug in de tijd in het Engels
Castricum - Brugklasleerlingen verkleed als Little Victorians, 
vier vwo-leerlingen in de loopgraven van de Eerste Wereld 
Oorlog; het was te zien vorige week op het Jac. P. Thijsse Col-
lege. Onder leiding van theater gezelschap Phileas Fogg lie-
ten de leerlingen uit de tweetalige klassen hun vaardigheden 
in Engels en acteren zien.Welzijn meet de 

klanttevredenheid
Castricum - Stichting Wel-
zijn Castricum onderzoekt de 
klanttevredenheid. Klanten 
hebben een uitnodiging ge-
kregen om tot 10 december 
via www.welzijncastricum.nl, 
een korte enquête in te vul-
len. 

Met de uitkomsten kan Wel-
zijn Castricum haar aanbod 
en service beter afstemmen 
op de wensen en behoeften 

van klanten. Zo kan een ac-
tueel pakket aan diensten en 
activiteiten geboden worden 
dat bijdraagt aan het welzijn 
van inwoners uit de kernen 
van Castricum. 

De ruim 400 vrijwilligers van 
Welzijn Castricum ontvan-
gen in december een uitno-
diging om hun bevindingen 
in een aparte enquête te be-
antwoorden.

Teugels links, 
garrocha rechts

Castricum - Anna Waag, 
leerling van manege Reuring 
op stal reed op het NK Wor-
king Equitation in Exloo en 
werd eerste in de dressuur in 
haar klasse. Zij gaat nu ge-
richt op de trail trainen om 
zich dat ook eigen te maken 
voor het volgende NK. Wor-
king Equitation is ontstaan 
in Zuid-Europa waar men-
sen vroeger de paarden ge-
bruikten om het vee te drij-
ven.Daarom moet er in twee 
onderdelen ook de garrocha 
gehanteerd worden, een drie 
meter lange stok die werd 
gebruikt om bijvoorbeeld 
stieren op veilige afstand 
te houden. Anna en paard 
Monty eindigde op een der-
de plaats in de introductie-
klasse en zijn een mooie er-
varing rijker.

Blazersklas bij Emergo
Castricum - Al vele jaren or-
ganiseert Emergo een blok-
fluitklas. In januari start er 
een nieuwe groep; de bla-
zersklas. Naast de blokfluit is 
er aandacht voor alle instru-
menten die Emergo rijk is. 
Hierbij horen de bugel, trom-
pet, hoorn, saxofoon, eup-
honium, bas, trombone en 
de slagwerkinstrumenten. 

Kim Hoogvliet-Stolker ver-
zorgt de lessen, in groep-
jes van maximaal zes kinde-
ren, op de woensdagmiddag 
in Toonbeeld. De totale cur-
sus bestaat uit vijftien lessen 
van veertig minuten. Aamel-
den kan via info@emergo.
org of door contact op te ne-
men met Maaike Pannekeet: 
0251-653231, na 19.00 uur.

Limmen - Er worden achttien 
nieuwe woningen gebouwd 
op de hoek van de Visweg 

Nieuwe sociale 
huurwoningen 

en Rijksstraatweg in Limmen 
in de sociale huursector. Dat 
schrijft het NHD. Het apparte-
mentencomplex is maakt on-
derdeel uit van het bouwplan 
Zandzoom. Verwacht wordt 
dat het complex in 2018/2019 
wordt gerealiseerd.

Koop ook dit jaar 
uw kerstboom 
bij:

Verlegde Overtoom, nabij dorpshuis 
”De Kern”

Vanaf vrijdag 1 december. De verkoop is elke dag vanaf 10.00 uur, 
ook op zondag 3, 10 en 17  december. Zaterdag vanaf 9.00 uur.

Voor het makkelijk opzetten van uw boom
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Vrouwelijke synergie in kunst
Bakkum - In het monumen-
tale pand aan de van Olden-
barneveldweg 32 waar foto-
graaf en beeldhouwer Ma-
rina Pronk al jaren haar stu-
dio heeft, is zij een samen-
werking aangegaan met de 
bekende kunstenares Sabri-
na Tacci. De Italiaanse Tacci 
woont sinds 2004 in Noord-
Holland. Zij studeerde cum 
laude af aan de Kunstacade-
mie van Carrara. Op de be-
gane grond van de sfeervolle 

villa zullen Marina en Sabrina 
steeds wisselende exposities 
met schilderijen, foto¹s en 
beelden inrichten. Elke vrij-
dag en één maal per maand 
ook op zaterdag en zondag 
van 13.00 tot 18.00 uur is de 
deur open voor publiek. Tij-
dens het eerste open week-
end is ook klankkunstenaar 
Eva Boon van de partij. De 
feestelijke opening is op za-
terdag 2 december om 14.00 
uur.

Kerstconcert Emergo
Castricum - Op vrijdag-
avond 22 december vindt in 
de Pancratiuskerk het kerst-
concert van muziekveren-
ging Emergo plaats. Bijzon-
dere gast is het 40-koppige 
Whale City Sound mannen-
koor uit Zaandam. 

Dit koor is negenvoudig Ne-
derlands kampioen bar-
bershop, het genre waar-
in wordt gezongen zonder 
instrumentale begeleiding. 
Het fanfareorkest, onder lei-
ding van Erik van de Kolk, is 
momenteel druk aan het re-
peteren. Het orkest zal de 

luisteraars in gepaste kerst-
sfeer brengen. Ook de aan-
kleding en verlichting van de 
kerk zullen voor een prachti-
ge ambiance zorgen. 
Kaarten zijn te bestellen bij 
de leden en via info@emer-
go.org. Het concert beging 
om 20.00 uur.

,,Boetseren is voor mij 
als zingen in klei”

Castricum - Hieke Mep-
pelink is beeldhouwster en 
sopraan. Hieke heeft haar 
atelier in Haarlem. 
Daarnaast is zij als sopraan-
soliste te beluisteren op de 
Nederlandse concertpodia. 

Haar expositie is in Galerie 
Streetscape, Dorpsstraat 7 is 
te zien van 1 december tot en 
met zondag 21 januari. Por-
tretfoto Hieke Meppelink ge-
maakt door Menno Veenen-
daal.

Regio - Op zaterdag 9 de-
cember organiseert Le Cham-
pion de Midwinterduinloop in 
Egmond-Binnen, met afstan-
den van 7,6 en 16,8 km. De 
start van beide afstanden is 
om 11.00 uur nabij de Schulp. 
Inschrijven is vanaf nu moge-
lijk bij Runnersworld of op de 
dag zelf. Online inschrijven is 
niet mogelijk.

Duinloop

Regio - Vanaf 1 januari 2018 
zijn alle bussen van Con-
nexxion in Noord-Holland 

Noord uitgerust met een pin-
terminal. Het is dan niet meer 
mogelijk om een vervoerbe-

Contant geld uit de bus

Ook in musical 
spelen?

Castricum - Op 11 januari 
start bij Toonbeeld de Musi-
calproductiecursus. De lessen 
worden gegeven door twee 
ervaren musicaldocenten. Zij 
leren de kinderen zingen, ac-
teren en dansen in een eigen 
musical en stomen hen klaar 
voor een optreden in thea-
ter Koningsduyn. Voor jonge-
ren in de leeftijd van negen 
tot vijftien jaar. Op  donderdag 
van 16.45 tot 18.15 uur. 

wijs met contant geld af te 
rekenen. Reizigers zonder 
OV-chipkaart kunnen dan 
terecht met hun bankpas of 
creditcard..

Op de koffi e bij De Sleutelkoning

Castricum - Bob van Draanen is 
geboren in Amsterdam waar zijn 
ouders in de jaren ‘80 een bedrijf 
startten; De Sleutelkoning.
Zelf ging hij als veertienjarig jo-
chie  werken bij een smederij, 
maar na zes jaar stopte hij omdat 
het beroep een aanslag was op 
zijn gezondheid. Nu heeft Bob al 
jarenlang een winkel in Castricum; 
De Sleutelkoning.

  Op de
koffi e bij . . .

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

De
Sleutelkoning

DeDeDeDeDeDeDe

“Ik ging bij De Steutel 
werken in Castricum 
en ging terug naar 
de schoolbanken in 
de avonduren om het 
ondernemerschap te 
leren.
In 2002 heb ik samen 
met mijn moeder De 
Sleutel overgenomen, 
we hebben � ink uit-
gebreid en de naam 
veranderd in De Sleu-
telkoning.
Mijn moeder ging tien 
jaar geleden met pen-
sioen.”

Samen met werkne-
mer Jeroen is er een 
mooie speciaalzaak 
opgezet. Het vakman-
schap sloten maken is 
een specialisme en er 
komt meer bij kijken 
dan de meeste men-
sen denken.
,,We zijn ons ook gaan 
richten op het repare-
ren en leveren van au-
tosleutels.
Het is ook mooi als 

mensen komen ver-
tellen dat een poging 
tot inbraak mislukt is 
dankzij de goede slo-
ten.
Vooral dat dorpse met 
veel bekende gezich-
ten maakt het werken 
hier erg leuk.”

Hij woont ondertus-
sen in Limmen, samen 
met zijn vrouw en 
dochter van acht.
In zijn vrije tijd is Bob 
te vinden in de sport-
school.
Eerder was hij voet-
baltrainer bij de jeugd 
in Limmen, maar daar 
is hij mee gestopt om 
meer samen met zijn 
dochter te kunnen 
doen.
En als je het allemaal 
over mocht doen? 
,,Dan zou ik kiezen 
voor de sportwereld 
en dan vooral met kin-
deren, want dat blijft 
het allermooiste wat 
er is.”









29 november 201716

FCC weer ten onder
Castricum - Een door bles-
sures geteisterd FC Castri-
cum heeft opnieuw het on-
derspit moeten delven. Nu 
tegen het sterke Monnic-
kendam, dat met snelle aan-
vallers met 1-4 de baas was. 
Waar het vorig jaar van een 
leien dakje ging, staat FC 
Castricum nu onderaan.
Mede-promovendus Mon-
nickendam drong vanaf het 
begin sterk aan en na een 
paar gemiste kansen was 
het weer een corner, die in 
de 28e minuut via topscorer 
Tom Pruim de 0-1 beteken-
de. FC Castricum rechtte de 
rug en dat leverde in de 33e 
minuut met een vrije schop 
van Carlo Vrijburg de gelijk-

maker op, 1-1. De tweede 
helft zette Monnickendam 
FCC direct weer onder druk 
en in de 52e minuut bracht 
Danny Reugenbrink met een 
volley de gasten weer op 
voorsprong, 1-2. Hoewel de 
1-6 net zo makkelijk op het 
scorebord had kunnen ver-
schijnen, was de 2-2 opeens 
net zo goed mogelijk via een 
kans van Dennis Pierneef. 
Toch viel het dubbeltje voor 
de Castricummers weer de 
verkeerde kant op, toen in 
de 87e minuut opnieuw Tom 
Pruim toesloeg, 1-3, waar-
na in de laatste minuut Dan-
ny Reugenbrink nog meer 
zout in de wond deed met 
zijn 1-4.

Kans op promotie CasRC
Castricum - De Ladies van 
Cas RC wisten dat ze zon-
dag een sterke tegenstander 
zouden treffen. RUS staat op 
het punt te degraderen uit de 
ereklasse. Door in deze com-
petitie bij de  bovenste twee 
teams te eindigen, zou het 
voor de Utrechters handha-
ving in de ereklasse beteke-
nen. Castricum kan bij het 
bereiken van plaats een of 
twee juist promoveren naar 
de ereklasse.
De Duinranders trokken met-
een van leer. Inge v.d.Velden 
drukte de eerste try  en even 
later was het haar zus Linde 
v.d.Velden die try twee voor 
haar rekening nam.  De laat-
ste werd geconverteerd door 
Miriam v. Veen. Via aanvallen 
over de flanken werden ook 

door Utrecht twee trys ge-
drukt. Echter de conversies 
werden niet benut. Sophie 
Touber scoorde daarna een 
try. Zo was de marge terug-
gebracht naar zeven punten 
in het voordeel van de geel-
zwarten. Na de wisseling van 
speelhelft kwam RUS meteen 
terug in het spel. Ondanks 
het sterke verdedigen van de 
Castricummers werd er vier 
keer succesvol de achterlijn 
gevonden. 
Stand: 17-39 voor de bezoe-
kers. Daarna kon Castricum 
drie keer over de achterlijn 
komen. Stand  34-39. Vol-
gende week wacht een an-
der, op degradatie staand 
team uit de ereklasse als te-
genstander. Dat is in een uit-
wedstrijd RC Tilburg.

Vitesse troeft in derby 
koploper Limmen af

Castricum - Voor het derde 
achtereenvolgende seizoen 
stonden Limmen en Vitesse 
tegenover elkaar op de Puik-
man. De thuisploeg speelde 
zijn beste wedstrijd van dit 
seizoen en won dus terecht 
voor de derde keer op rij.

Vitesse kwam al in de achtste 
minuut door Robin Bakker 
op voorsprong. Maar toen 
het team al bijna weer klaar 
stond voor de aftrap werd die 
goal alsnog afgekeurd omdat 
een vlagsignaal werd overge-
nomen door de scheidsrech-
ter. Na 23 minuten was het 
Limmen dat op voorsprong 
kwam. Keeper Tom Laan wist 
de eerste inzet nog te keren 
maar was kansloos in de re-
bound: 0-1. Keeper Martijn 
Veldboer mocht niet moppe-
ren toen hij de doorgebroken 

Jort Kaandorp onderuithaal-
de in het strafschopgebied. 
In plaats van een penalty en 
een rode kaart volgde echter 
een vrije trap tegen voor een 
vermeende schwalbe!

Meteen na rust was het wel 
raak. Nog voordat alle toe-
schouwers hun plaats weer 
hadden ingenomen was het 
Mats Laan die de gelijkmaker 
scoorde: 1-1. Na een korte 
corner van rechts passeerde 
Robin Bakker enkele verde-
digers en zijn voorzet kwam 
vervolgens via via voor de 
voeten van Rik Beentjes te-
recht. Die haalde vanaf rand 
strafschopgebied hard uit 
en mede omdat de bal door 
een van de verdedigers nog 
van richting werd veranderd 
was Martijn Veldboer voor de 
tweede keer kansloos: 2-1. 

Kraker in het Wagener 
stadion hockeyers

Castricum - In het Wagener 
stadion werd afgelopen za-
terdag door de JA1 een hoc-
keywedstrijd gespeeld tegen 
Amsterdam JA2. Na tien mi-
nuten goed spel van de Am-
sterdammers stond het 1-0, 
na een prachtige variatie op 
de strafcorner door Amster-
dam. Een paar minuten later 
was het weer raak 2-0 na een 
slordige verdedigingsfout 
aan de kant van Castricum. 
Na een mooie counter was 
daar dan het eerste doelpunt 

voor Castricum, gevolgd door 
een tweede. Na de rust werd 
het 3-3 en beide teams zetten 
alles op alles om in de laat-
ste minuten nog een gooi te 
doen naar de winst. Na een 
felle strijd in het 23-meterge-
bied van de Amsterdammers 
wist Castricum een strafcor-
ner te halen. Deze werd vak-
kundig in de kruising ge-
sleept door Stijn van Schaik 
die daarmee de genadeklap 
toe richten, 3-4 in het voor-
deel van Castricum. 

Sinterklaasloop
Castricum - Zondag 3 de-
cember organiseert Atle-
tiek Vereniging Castricum de 
tweede van de vier Strand- 
en duinlopen van dit seizoen 
voor beginnende en gevor-
derde hardlopers. Iedereen 
kan meedoen. Er kan geko-
zen worden uit 4, 10,5 of 15 
km. De start is op de atletiek-
baan aan de Zeeweg, en de 
route voert door het duinge-
bied. De jeugd van 5 tot en 
met 12 jaar kan meedoen 
aan de speciale jeugdloop 
over 2,3 km. Van te voren in-
schrijven voor de loop is aan 
te raden, dat kan tot en met 
vrijdagavond 1 december via 
www.avcastricum.nl. De kor-
te afstanden (2,3 km en 4 
km) starten om 10.15 uur. De 
langere afstanden om 10.45 
uur. Na afloop kun je terecht 
in het gezellige clubhuis van 
AV Castricum voor een hapje 
of drankje. Tevens is douche-
gelegenheid aanwezig.

Smashbal-
clinics scholen
Castricum - Afgelopen don-
derdag hebben de leerlin-
gen van basisschool de Sok-
kewei kennisgemaakt met 
volleybal. Volleybalvereni-
ging Croonenburg stelt zich 
ten doel meer bekendheid te 
krijgen bij de basisscholen in 
Castricum. Croonenburg ver-
zorgt clinics in de zaal tot de 
voorjaarsvakantie. De Sok-
kewei mocht aftrappen. Al-
le leerlingen vanaf groep 3 
hebben met veel plezier een 
clinic gekregen onder lei-
ding van Rein Luijckx, Hans 
Luijendijk en Eva Langeveld. 
,,Het enthousiasme spatte er 
van af”, aldus Hans, trainer 
en tevens vader van leerling 
Evelien. Op 7 december is de 
Cuneraschool aan de beurt.

Zondag 3 december 14.00 uur:

Limmen  -  Zeevogels

balsponsor: GEBR. MIN LIMMEN SPECIALIST IN 
 GRASZODEN EN TUINAARDE

pupil v.d. week: MEES VAN TOL (speler Limmen JO13-1)







29 november 201720

Meer samenwerking Welzijn
Castricum - In Geesterha-
ge ondertekenden de voor-
zitters van de welzijnsorgani-
saties Stichting Welzijn Ber-
gen, Stichting Trefpunt Hei-
loo en Stichting Welzijn Cas-
tricum woensdag 22 novem-
ber een bestuurlijke intentie-
verklaring tot samenwerking. 
Ook de wethouders waren 
aanwezig en de bestuursle-
den en directies van de be-
trokken stichtingen. Aanlei-
ding van deze ondertekening 
is de ambtelijke samenvoe-
ging in de BUCH-werkorga-

nisatie. Hiermee wordt ver-
wacht dat er meer beleid zal 
worden geharmoniseerd. De 
stichtingen hebben in de af-
gelopen drie jaar elkaar op-
gezocht en gevonden in di-
verse samenwerkingsprojec-
ten en afstemmingsoverleg-
gen. De gezamenlijke bestu-
ren hebben vastgesteld dat 
de tijd nu rijp is voor een vol-
gende stap in de samenwer-
king met behoud van lokale 
eigenheid en aansturing door 
de eigen gemeenteraden. Fo-
to: Nico Lute.

Feestelijke 
actie schrijver
Castricum - Detectiveschrij-
ver Anne van Doorn zorgt de-
ze feestdagen voor een fees-
telijke actie. Zijn debuutro-
man ‘De ouders keerden niet 
terug’ is in prijs verlaagd. Het 
verhaal gaat over een oude, 
onopgeloste zaak die zich af-
speelde in het Noordhollands 
Duinreservaat. Om het alle-
maal nog feestelijker te ma-
ken, organiseert zijn uitgever 
een prijsvraag waarmee ‘De 
ouders keerden niet terug’ 
en nog drie boeken gewon-
nen kunnen worden. Daar-
naast wordt er drie exempla-
ren van Anne¹s debuut op 
Facebook verloot. Voor deze 
acties kan men terecht op ht-
tp://www.e-pulp.nl.

Mogelijk nieuwbouw 
voor Cuneraschool

Bakkum - Stichting Ta-
bijn zou het liefste zien dat 
voor basisschool Cunera in 
Bakkum een geheel nieuw 
schoolgebouw wordt ge-
bouwd waar alle activiteiten 
onder een dak kunnen wor-
den aangeboden. Dat zei 
Carla Smits, voorzitter van 
het College van Bestuur van 
Tabijn tijdens de carrousel-
vergadering in het gemeen-
tehuis donderdagavond. Zij 
verwacht dat de groei van 
het aantal leerlingen op deze 
school blijft toenemen door-
dat veel jonge gezinnen zich 
in Bakkum vestigen. Aan dit 
idee zit wel een fl ink kosten-
plaatje, zo’n vijf miljoen eu-
ro, en Tabijn wil graag in ge-
sprek gaan met de gemeente 
om de fi nanciële aspecten te 
bespreken.
Aanvankelijk werd gedacht 
aan het verbouwen van de 
school op de Vondelstraat of 
een verhuizing naar de oude 
Duinrandschool. Maar omdat 
de leerlingen van de Anto-
niusschool op zoek zijn naar 
een andere ruimte is de loca-

tie van de Duinrandschool in 
beeld voor nieuwbouw voor 
Antonius. PWN, eigenaar van 
de grond waarop de Antoni-
usschool staat, heeft andere 
plannen met de grond.
Wethouder Kees Rood, die 
het Integraal Huisvestings-
plan Onderwijs (IHP) aan-
biedt aan de raad ter goed-
keuring, stelt voor om de 
huisvesting van de Cune-
ra en Antonis los te knippen 
van het IHP, zodat het besluit 
over huisvestingsplan op 7 
december gewoon door kan 
gaan. In het eerste kwartaal 
van het volgend jaar moet 
dan een besluit vallen over 
de Cunera en Antonius.
Indien de locatie aan de Pro-
fessor Winklerlaan de nieuw-
bouwlocatie wordt voor de 
Antoniusschool, dan moet 
deze locatie uiterlijk in au-
gustus 2019 worden opgele-
verd. 
De bouwtijd bedraagt circa 
een jaar en de school moet 
uiterlijk 1 augustus 2020 ver-
trokken zijn van de locatie 
Heereweg.

Daan wint kleindieren-
show met hoenders

Castricum - Het Clusius 
College Castricum was de 
locatie waar de Kleindierver-
eniging Jong-Leven Uitgeest 
de jaarlijkse dierenshow 
hield. De met zorg gefokte 
dieren werden die dag ge-
keurd en ook leerlingen van 
de school deden mee. Daan 
Onderwater uit klas 4K3 van 
het Clusius won met hen en 
haan Ayan Cemani. De kip-
pen van Daan zijn erg bij-
zonder omdat ze helemaal 
zwart zijn. Veren, vlees, bot-
ten van deze dieren zijn he-
lemaal zwart. Daan is dit jaar 
pas begonnen met het fok-
ken van dit ras en zijn hen 
en haan zijn nu dus al eerste 
geworden in de klasse van 
grote hoenders.

Kerst met 
Zonnebloem
Castricum - Op 14 decem-
ber vindt de jaarlijkse kerst-
lunch van de Zonnebloem 
plaats bij Fase Fier in Bak-
kum. Tijdens de lunch le-
vert Con Zelo uit Hoogwoud 
een muzikale bijdrage. Er zijn 
voor deze lunch nog een aan-
tal kaarten beschikbaar. Voor 
vervoer kan eventueel ge-
zorgd worden. De tijd is van 
12.00 uur tot 16.30 uur. Con-
tactpersoon is Jeanne Baltus, 
telefoon 0251-655620.

Castricum - Het is Sinter-
klaas niet ontgaan dat de 
Werkgroep Oud-Castricum 
dit jaar haar 50-jarig jubile-
um uitbundig heeft gevierd 
en een historische canon 
heeft uitgegeven. De kracht 
van de ‘Historische Canon 
van Castricum en Bakkum ‘ 
is dat de hoofdlijnen van de 
plaatselijke geschiedenis in 
dertig hoofdstukken in één 
boekje zijn bijeen gebracht 
en dat het is voorzien van 
goed gekozen afbeeldingen. 
Beschreven wordt hoe de 
Noordzee en de vroegere ri-
vier het Oer-IJ de ondergrond 
van de dorpen hebben ge-

vormd en dat hier in de vier-
de eeuw een vrouw heeft ge-
leefd waarvan de naam aan 
het Huis van Hilde is verbon-
den. Andere onderwerpen 
die in het boekje aan bod ko-
men zijn de Slag bij Castri-
cum in 1799 en de gevolgen 
van de Tweede Wereldoorlog. 
Bijzonder is ook dat Castri-
cum vroeger drie railverbin-
dingen had en het duinge-
bied bij Bakkum een Konink-
lijk Landgoed was.De subti-
tel van de historische canon 
is ‘Ontdek gisteren, begrijp 
vandaag’. Op de foto straat-
beeld in het centrum van 
Castricum rond 1923.

Castricum - Angèle van den 
Thillart, beeldend kunstenaar 
èn al decennia teken- en 
schilderdocent bij Toonbeeld 
start in haar laatste seizoen 
bij Toonbeeld nog twee te-
kenworkshops. Op vrijdag-
middag 26 januari start zij 
de workshop Life-Model; er 

Workshops 
tekenen

wordt elke les life naar mo-
del gewerkt tussen 14.00 
en 16.30 uur. Op vrijdag 16 
maart werken op groot for-
maat. Figuratief, abstract, al-
les is mogelijk, alles naar ei-
gen voorkeur. Aanmelden 
kan via www.toonbeeld.tv of 
vul een kaartje in tijdens de 
kantooruren op de admini-
stratie van Toonbeeld op de 
nieuwe locatie in Geesterha-
ge.  

Castricum - Voor de col-
lecteweek van 11 tot en met 
16 december zoekt Stich-
ting Opkikker collectanten 
in Castricum en omstreken. 
Stichting Opkikker verzorgt 
lichtpuntjes in het leven een 
langdurig ziek kind en het 
gezin. Aanmelden kan via 
www.opkikker.nl. Meer infor-
matie via 036-5386660 of via 
info@opkikker.nl.

Opkikker
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Nederlands kampioen 
Akersloot - Miel Brueren uit 
het Limburgse Velden is dit 
weekend Nederlands kam-
pioen geworden in de twee-
de klasse driebanden in bil-
jartcentrum de Vriendschap. 
Met slechts één verliespar-
tij tegen de latere nummer 
twee Ben Dudink uit Blokker 
mocht hij zich zeer terecht 
kampioen van Nederland 
noemen. Dit NK werd geor-

ganiseerd door biljartveren-
ging Aker 97 uit Akersloot en 
de arbitrage werd verzorgd 
door nationale arbiters van 
het district Noord-Holland 
Midden.
De latere kampioen moest 
in de laatste ronde afreke-
nen met de Ron van Hum-
mel uit Duiven die uiteinde-
lijk de derde plaats voor zich 
opeiste.

Castricum - De twaalf-
de speelronde bij biljartver-
eniging Wik kenmerkte zich 
met wedstrijden waarin spe-
lers boven zich uitstegen. De 
twee grootste positieve uit-
schieters waren Rien Em-
merik en Jaap de Boer. Rien 
presteerde het om het hoog-
ste stijgingspercentage van 
het seizoen te behalen in zijn 
partij tegen Gert Lute. Zijn 
stijgingspercentage van 95% 
behaalde hij vooral in de laat-
ste vijf beurten, waarin een 
mooie serie van negen ca-
ramboles was behaald. Jaap 
de Boer wist zijn partij tegen 
Peter Vos te winnen met een 
stijgingspercentage van 75%. 
Jan van der Zon pakte 132 
winstpunten in zijn partij te-
gen Frans Lute.

Emmerik stijgt 
met stip

Akersloot - Zaterdagavond 
namen de handbaldames 
van Meervogels het op te-
gen KSV. De dames stonden 
allebei op een gedeelde der-
de plek in de competitie en 
waren erg gewaagd aan el-
kaar. Meervogels liep uit tot 
een ruststand van 18-16. De 
tweede helft begon KSV met 
een snelle start en binnen 
no time stond het weer ge-
lijk. Meervogels had moei-
te met scoren en na meerde-
re tijdstraffen kwam de ploeg 
op achterstand. Meervogels 
kon deze achterstand niet 
meer inhalen en eindigde de 
wedstrijd met een eindstand 
van 29-32 in het voordeel van 
KSV. Op zondag 3 decem-
ber spelen de dames een uit-
wedstrijd om 13.00 uur tegen 
Geel Zwart in sporthal de 
Multitreffer.

Verlies voor 
Meervogels

Staande schaken met wijn
Limmen - Nico Pepping 
probeerde staande te scha-
ken volgens de laatste we-
tenschappelijke inzichten te-
gen Jan Brantjes vrijdag bij 
schaakvereniging Vredeburg. 
Het bijbehorende wijntje ver-
troebelde echter zijn hel-
derheid, waardoor hij in ge-
wonnen stelling maar remise 
aanbood. Tars Wanders hield 
het lang vol tegen koploper 
Bob Stolp, maar bezweek on-
der een meervoudige pen-
ning met stukwinst.
Jos Admiraal strafte in de 
Spaanse opening een on-
doordachte loperzet van Hi-
dde Ebels af met stukwinst 
met enige zetten later  met 
een familieschaak, waarmee 
Admiraal naar de tweede 
plaats klom. Bert Hollander 
had het moeilijk tegenGert-
jan Hafkamp, die erg bekend 
is met dit type stelling. De 

sluwe en Hollander wist toch 
een pionnetje te veroveren en 
dit voordeel in het verre eind-
spel te verzilveren. Dirk Aaf-
jes schudde moedeloos zijn 
hoofd in een sombere stelling 
tegen zoon Remi en verloor 
tenslotte na kwaliteitsverlies. 
Marlies Sturk kreeg een on-
houdbare pionnenaanval te-
gen de koning van Yvonne 
Schol ondersteund door to-
rens en loper.  Bert van Dier-
men vergat dat een gepend 
stuk een slechte verdediger 
is en zetten zijn dame op een 
giftig veld. Gijs Pouw liet zich 
dit cadeautje niet ontglippen 
en won snel. Jaap Limmen en 
Harry Levering deden een te-
gengestelde rokade met veel 
strijd. 
Limmen wist zijn pionnen 
fraai naar de overkant te 
loodsen waarna Levering 
moest opgeven.

Akersloot - Weer was het 
Henk Verdonk junior die na 
een solo-optreden de winst 
pakte in de KPB-mountain-
bikecup. Daarachter reed Jan 
Langeveld uit Bakkum een 
gedegen wedstrijd. 

Bijzonder spannend was het 
gevecht om de laatste plaats 
van het schavot. Wilfred 
Knegt en Wout Bakker deden 
hun uiterste best uit de greep 
te blijven van de opstomen-
de Henk Jan Verdonk seni-
or en de daarachter rijdende 
Henk Louwe. Henk Jan Ver-
donk senior werd derde.

Winst Verdonk

Limmen - De selectie van 
sportvereniging Tios turn-
de dit weekend haar eer-
ste competitiewedstrijd. Lin-
de van de Bosch scoorde een 
13.35 op balk. Ook op de an-
dere onderdelen behaalden 

zij meer dan dertien punten 
dus zij belandde op de eer-
ste plaats. Turngenootje De-
wi van Duivenvoorde behaal-
de in haar categorie ook het 
goud. Haar score op sprong 
was het hoogste: 13.40.

Kampioen bij de 
tafeltennis Castricum

Castricum - Bij de tafel-
tennisvereniging Castricum 
is team drie kampioen in de 
vijfde klasse geworden. Af-
gelopen vrijdag werd de 
voorlaatste  competitieavond  
aan de Gobatstraat gespeeld. 
Voor aanvang van de wed-
strijden was het team al ze-
ker van het kampioenschap 
omdat de naaste concurrent  
te weinig punten had ge-
haald om hen nog te kunnen 
inhalen. De spelers, Wendy 

van Zilt-Wokke, Philip Ho-
gema en Bart Klomp hebben 
de hele competitie al uitste-
kend gepresteerd en ook de-
ze avond werd met 8-2 win-
nend afgesloten, kampioen 
aardig. Team 1 en 2 moesten 
daarentegen beiden een ver-
lies van 4-6 incasseren. Wel 
moet worden opgemerkt dat 
team een met blessureleed  
kampt zodat zij slechts met 
twee in plaats van drie man 
konden spelen.

Kampioenschap biljart
Castricum - Biljartvereni-
ging ’t Stetje bestaat in 2018 
12,5 jaar. Ter gelegenheid 
hiervan organiseren de leden 
het Open Kampioenschap 
Biljarten van Castricum. 
Dit gaat plaatsvinden op de 
vrijdagavonden 2,9,13 en 23 
februari aanvang 19.00 uur. 
De fi naleronde wordt ge-
speeld op zaterdagmiddag 
3 maart, aanvang 13.00 uur. 
Er kunnen maximaal veertig 
deelnemers medoen in het 

Biljart- en Bridgecentrum, 
Stetweg 41 te Castricum. Zij 
zijn 
woonachtig in Castricum of 
zijn lid van een Castricumse 
biljartvereniging. Inschrijving 
tot een moyenne van vier tot 
en met 20 januari. Inschrijven 
vrijdag bij ’t Stetje in het Bil-
jartcentrum vanaf 19.00 uur, 
zaterdag vanaf 14.00 uur. Of 
vraag een inschrijfformulier 
aan via franslimmen@hot-
mail.com.

Herstel voor schakers
Castricum - Het eerste team 
van de schaakclub Castri-
cum heeft zich hersteld van 
de eerste tegenslagen in de 
competitie in de eerste klasse 
b van de NHSB en wist, met 
een volledig en sterk achttal 
De Waagtoren 3 uit Alkmaar 
nipt te verslaan!
De eerste twee wedstrijden 
werden respectievelijk net 
verloren en gelijkgespeeld, 
maar toen was het team niet 
compleet. Tegen De Waagto-
ren 3 ging het goed en werd 
een degelijke overwinning 
behaald.
Mark Min gaf het goede voor-
beeld en zette Castricum op 
een 1-0 voorsprong door een 
simpel, maar logische com-
binatie uit te voeren. Eric van 
der Klooster besloot met zijn 
opponent tot een gelijkwaar-

dige remise, waarna Wou-
ter Beerse de eer aan zijn te-
genstander moest laten. Fred 
Kok gaf zijn opponent wei-
nig kans middels een mooie 
kwaliteitswinst. Ook Rob van 
den Heuvel speelde een goe-
de partij, maar faalde op de 
twaalfde zet. Nico Kuijs stond 
goed  met zwart, maar liet 
zich verrassen in een enigs-
zins onzorgvuldig gespeeld 
eindspel. Heleen van Arkel 
won fraai in het middenspel 
toen haar opponent zich ver-
slikte in een combinatie.
Als laatste was Sander Mos-
sing Holsteijn nog bezig. Hij 
ging langs de rand van de af-
grond toen zijn tegenstander 
in tijdnood niet voor de beste 
zet koos en wist het over ge-
bleven eindspel mooi te win-
nen.
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30 NOVEMBER

Lezing. In de serie De Och-
tenden begint om 10.00 uur 
in de bibliotheek in Castri-
cum een informatieve lezing 
van Peter van Trigt over Sin-
terklaas en zijn knecht.

Toneel De Warme Winkel – 
Majakovski/Oktober in De 
Vest Alkmaar om 20.15 uur. 
Honderd jaar na de Oktober-
revolutie gaan ze de belang-
rijkste literaire futurist van 
Rusland te lijf: Vladimir Ma-
jakovski. Foto: Sofie Knijff.

Popquiz in Podium Victorie in 
Alkmaar vanaf 21.00 uur.

Mylou Frencken & Muzikan-
ten in De Vest Alkmaar om 
20.30 uur. Zangeres/cabare-
tière de meest dierbare, zelf-
geschreven liedjes van colle-
ga’s: ‘Leven in het lied’. Foto: 
Bonnita Postma.

1 DECEMBER

Opening ijsbaan naast de 
Ruïnekerk in het centrum van 

Bergen. Blijft open tot 7 janu-
ari.

Optreden New Cool Collecti-
ve in Podium Victorie in Alk-
maar om 20.30 uur. Dans-
schoenen aan.

Shock (12+). Thrillermusi-
cal naar de bestseller van Mel 
Wallis de Vries in Kennemer 
Theater Beverwijk om 20.15 
uur.

Concert Don KosakenChor 
Russland in Grote Kerk Alk-
maar, 20.15 uur, gezangen uit 
de Russisch-orthodoxe kerk 
en Slavische volksliederen Fo-
to: Monique Liet.

Voorstelling ‘Panama Pictu-
res‘ in De Vest Alkmaar om 
20.30 uur. Vijf mannen en een 
walvis op een onbestemde 
plek ergens in het hoge noor-
den. Wie zijn deze mannen 
en wat brengt hen hier? Foto: 
Rob Hogeslag.

Sinterklaas opent de nieu-
we ArcheoHotspot in Huis van 
Hilde in Castricum om 15.00 
uur (toegang opening gratis). 
De ArcheoHotspot is voort-
aan op woensdag, vrijdag en 
zondag van 13.00-16.00 uur 
geopend.De Slaapkamer van 
Sinterklaas is deze week voor 
publiek geopend op woens-
dag, vrijdag, zaterdag en zon-
dag van 14.00 tot 16.30 uur.

De Slaapkamer van Sinter-
klaas is deze week voor pu-
bliek geopend op vrijdag, za-
terdag en zondag van 14.00 
tot 16.30 uur. 
Kinderen mogen in de slaap-
kamer van de Sint kijken, spe-
len, knutselen, tekenen, slin-
gers ophangen op de Dorps-
straat 63 in Castricum. 

Concert Bettie Serveert in 
Podium Victorie in Alkmaar, 
20.00 uur. De verleidelijke 
stem van Carol van Dyk, het 
emotionele gitaarspel van Pe-
ter Visser en de bitterzoete 
melodieën van Bettie Serveert 
maken het tot een band om 
heel erg van te houden. Foto: 
Tinca Veerman.

Cabaret van Sanne Wallis de 
Vries met ‘Gut’ in de Vest in 
Alkmaar, 20.15 uur. In ‘Gut’, 
vraagt ze zich af hoe te leven 
en waartoe. Foto: Ben Kleyn.

▲

2 DECEMBER

Jon van Eerd met Harrie & 
Eva in Kennemer Theater Be-
verwijk om 20.15 uur. Dol-
drieste paradijselijke komedie 
van de motor van de Neder-
landse klucht

Concert Amsterdam Klezmer 
Band in De Vest in Alkmaar, 
20.30 uur. Het wordt een mul-
timediaal theaterconcert dat 
balanceert tussen melancho-
lie en euforie. Het decor zit vol 
verrassingen, met videopro-
jecties die onderdeel worden 
van het verhaal en de muziek. 
Foto: Eti Steinberg.

Fado-ensemble Quatro Ven-
tos brengt met ‘Outros Luga-
res’ een gloednieuwe reper-
toire. Om 20.30 uur in Kenne-
mer Theater Beverwijk.

Kenny B in Podium Victorie 
in Alkmaar om 20.15 uur. Met 
meer dan tien nummer 1 hits 
was Kenny B al een begrip in 
Suriname, voordat hij in 2015 
het Nederlandse muziekland-
schap veroverde met zijn me-
gahit Parijs.

Bach Cantates met conser-
vatoriumstudenten in Grote 
Kerk Alkmaar om 16.30 uur. 
Gratis toegang. Foto: Annelies 
van der Vegt.

Forento speelt The Voice van 
Sintereklaas in de Paulus-
school in Castricum om 11.30 
uur en 13.30 uur.

5 november 20170

Concert Jeangu Macrooy en 
zijn band in Podium Victorie 
Alkmaar om 20.30 uur.

Isabelle Beernaert maakt 
schoon schip in muzikale 
dansvoorstelling vanaf 20.15 
uur in De Vest Alkmaar.

3 DECEMBER

Muzikale voorstelling over 
oud worden. Theatergroep 
Septimbre speelt Alles uit de 
Kast in De Beun Heiloo.

Informatieve rondleiding 
door huis en tuinen van Beec-
kestijn in Beverwijk om 14.00 
uur.

Eek-A-Mouse in Podium Vic-
torie in Alkmaar om 20.00 uur. 
De onverwoestbare Jamai-
caanse reggae-artiest Eek-A-
Mouse vertegenwoordigt het 
rauwe en authentieke geluid 
in de reggae.

VN-wandeling in de Wim-
menummerduinen. De start 
is om 11.00 uur bij het infor-
matiebord aan het Nachtega-
lenpad, aan de noordkant van 
Egmond aan den Hoef. 

Forento speelt The Voice van 
Sintereklaas in De Burgerij in 
Limmen om 14.00 uur. 
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Verspreiding niet meer huis aan huisAgenda raadsinformatieavond 
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Like ons op Facebook

Werken aan de weg
Dag Hammarskjöldlaan afgesloten 

op 12 en 13 december.

Wegens asfaltwerkzaamheden is 
de Dag Hammarskjöldlaan afge-
sloten voor al het verkeer op 12 
en 13 december. Van 4 tot en met 

11 december voert de aannemer 
diverse werkzaamheden uit. De 
weg is dan niet afgesloten. Meer 
informati e: F. Schönig, 14 0251

Agenda Raadsplein 7 december 
2017

Caroussels
Tijd Onderwerp 
19.30 – 21.00 Presentati e Kennemer Wonen

Tijd Onderwerp
Carrousels  
19.30 – 21.00 Vervolgbespreking voorstel om ruimtelijk kader vast te  
 stellen ten behoeve van de realisati e van sociale woning 
 bouw op het terrein van Duin en Bosch* 
19:30 – 20.15 Tweede fi nanciële rapportage gemeente Castricum 
20:15 – 21:00 Rekenkameronderzoek grondexploitati e 
 
21:15 – 22:00 Eventueel voortzetti  ng vervolgbespreking voorstel om  
 ruimtelijk kader vast te stellen ten behoeve van de 
 realisati e van sociale woningbouw op het terrein van 
 Duin en Bosch* 
21:15 – 22:00 Evaluati e Sociaal Domein 2016 – 2017 & uitvoerings-
 programma Sociaal Domein 2017 - 2018 
22:00 - 22:30 Gedragscode publicati e  
22.00 – 22.30  Diverse technische onderwerpen/raadsvoorstellen*  
 
22.45 Raadsvergadering 
 A Beschikbaar stellen budget ten behoeve van 
      uitvoering acti eplan jongerenwerk  
 B Integraal Huisvesti ngsplan onderwijsvoorzieningen 
 
Er kan alleen ingesproken worden bij de onderwerpen die in de carrou-
sel worden behandeld. Op de onderwerpen met een * kan niet (opnieuw) 
worden ingesproken

De nieuwe gemeentegids ligt vanaf 1 december klaar. Alle gegevens staan 
er weer op een rij. Net als vorig jaar wordt de gids niet meer huis aan huis 
bezorgd, maar  moet worden afgehaald. Om het u makkelijk te maken, zijn 
daarvoor een aantal afh aaladressen ingericht. 

Uit onderzoek is gebleken dat u veel waarde hecht aan de gemeentegids: 80% 
van onze inwoners raadpleegt de gids met enige regelmaat, zowel de digitale 
als de ‘papieren’ versie. De ene helft  van deze groep gebruikt de gids alleen 
in gedrukte vorm, de andere helft  raadpleegt uitsluitend de digitale versie of 
gebruikt de gids helemaal niet. 

Wij hebben daarom besloten de gids ook dit jaar wel weer op papier te laten 
verschijnen, maar niet meer huis aan huis te verspreiden. Zo willen we voor-
komen dat de gids ongelezen in de prullenbak verdwijnt. De gids is grati s af te 
halen op diverse plekken in de gemeente. Daarnaast blijft  de gids ook digitaal 
te raadplegen, via digigids.castricum.nl. 
De gids wordt dit jaar weer uitgegeven door FMR Producti es. U vindt er actu-
ele platt egronden, informati e over openingsti jden en onze (digitale) dienst-
verlening. Zoekt u een sportvereniging, een culturele instelling, bibliotheek of 
huisarts in een van onze vijf kernen? Ook die vindt u in deze gids.

Op onderstaande adressen kunt u vanaf 1 december de gemeentegids grati s 
(laten) ophalen. 

. Gemeentehuis Castricum  Raadhuisplein 1  Castricum

. Afvalbrengdepot   Schulpstet 17  Bakkum

. Recepti e Schulpstet  Schlupstet 17  Bakkum

. Sti chti ng Welzijn Castricum Geesterduinweg 5  Castricum

. Bibliotheek Castricum  Geesterduinweg 1  Castricum

. De Oude Keuken   Oude Parklaan 117 Bakkum

. Gezondheidscentrum Limmen Zonnedauw 4b  Limmen

. Bibliotheek Limmen  Lage weide 2a  Limmen

. Sti chti ng Welzijn Ouderen  Mozartlaan 1a  Akersloot

. Akersloot ’t Kruispunt’

. Bibliotheek Akersloot  Rembrandtsingel 1a Akersloot

. Dorpsraad de Woude  Woude 28  de Woude

Bewoners van Verzorgingshuizen in Castricum, Limmen en Akersloot, kunnen 
de gids bij de recepti es afh alen.

Wilt u meer weten, dan kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. 14 
0251 of (0251) 661122; mailen kan naar communicati e@castricum.nl

Nieuwe gemeentegids 
ligt voor u klaar

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum 22 november 2017
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
141117 Lindenlaan 30 te Castricum, (WABO17/01836)
 het vergroten van de woning (badkamer) op de uitbouw
211117 Koningsduin 57 te Castricum (WABO17/01874)
 het plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van een woning

De volgende aanvragen zijn ingetrokken, vergunningsvrij of zijn buiten be-
handeling gesteld en worden niet verder behandeld 
Buiten behandeling: 
Zeeweg Strandopgang bij Castricum 

Het aanpassen van het parkeerter-
rein bij de strandopgang Castricum

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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Verlengen behandeltermijn
Burgemeester en wethouders delen mee dat voor onderstaande omgevings-
aanvragen de termijn van behandeling met maximaal 6 weken is verlengd:

Datum Adres
211117 Van Brederodestraat 14 te Castricum
 Het wijzigen van de kerk in 6 appartementen
231117 Dusseldorperweg 10 te Limmen
 Het bouwen van een woning 

Omgevingsvergunning – reguliere procedure
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevingsver-
gunningen te verlenen:
Datum Adres
221117 Lavendellint 11 (Limmer Linten kavel 7, kadastraal perceelnummer   
 4449 secti e C)
 Het bouwen van een woning en het realiseren van een in- en uitrit

Oude Haarlemmerweg 46c te Castricum
Het realiseren van een sterrenkundig observatorium op het dak van een 
bijgebouw

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
211117 Strand Castricum aan Zee
 evenementenvergunning Nieuwjaarsduik 2018  Deining Castricum   
 aan Zee op 1 januari 2018  van 13.00 uur tot 14.30 uur.
231117 Rembrandtsingel 3, parkeerterrein bij sporthal De Lelie te Akersloot
 het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum t.b.v. het 
 bevolkingsonderzoek borstkanker Akersloot van eind februari 2018  
 t/m eind maart 2018 .
231117 Middenweg 3b, parkeerterrein  Sporthal D’ Énterij te Limmen
 het plaatsen van een mobiel onderzoekscentrum t.b.v. bevolkings-
 onderzoek borstkanker Limmen van eind januari 2018 t/m begin   
 maart 2018.

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

Vastgesteld bestemmingsplan aansluiti ng A9 Heiloo
Kennisgeving ex arti kel 3.8 Wet ruimtelijke ordening

Burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum maken ingevolge 
het bepaalde in arti kel 3.8 lid 3 bekend dat met ingang van donderdag 30 no-
vember 2017 voor een periode van zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
 Het op 28 september 2017 door de gemeenteraad vastgestelde   
 bestemmingsplan ‘aansluiti ng A9 Heiloo’.

Toelichti ng plan
Het grootste deel van de aansluiti ng op de A9 is geprojecteerd op het grond-
gebied van de gemeente Heiloo en een klein deel op het grondgebied van 
Castricum. Voor het project zijn daarom twee bestemmingsplannen in pro-
cedure gebracht en vastgesteld: één voor het grondgebied van Heiloo en één 
voor het grondgebied van Castricum. 
Met deze bestemmingsplannen wordt de basis gelegd voor een aansluiti ng 
op de A9 door middel van een half klaverblad ter hoogte van de Lagelaan, 
een nieuwe weg parallel aan de Lagelaan naar de Kennemerstraatweg (aan-
sluiti ng ter hoogte van de Kapellaan) en een nieuwe weg oostelijk van de A9 
die vanaf de aansluiti ng naar het noorden eerst parallel aan de A9 is gepro-
jecteerd en afb uigt naar de Kanaalweg. 

De bestemmingsplannen omvatt en slechts de wegen en bermen van de 
nieuwe wegen en een deel van de Lagelaan inclusief een nieuwe fi etsbrug 
over de A9.

Inhoud van het bestemmingsplan deel Castricum
Het bestemmingsplan voor het deel Castricum omvat een deel van het halve 
klaverblad. Omdat het één project is, vinden de beroepsprocedures gelijkti j-
dig plaats en zijn de bestemmingsplannen vrijwel identi ek. De verbeeldingen 
(kaarten) verschillen wel van elkaar omdat de gemeenteraad van Heiloo het 
bestemmingsplan voor het grondgebied van Heiloo heeft  vastgesteld en de 
gemeenteraad van Castricum dat voor het Castricumse deel heeft  gedaan.

Ter inzage 
Het bestemmingsplan ligt van donderdag 30 november 2017 tot en met 10 
januari 2018 op de volgende wijze ter inzage:
In het gemeentehuis van Castricum, Raadhuisplein 1 te Castricum;
Bij de informati ebalie in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Heiloo;
In de Openbare Bibliotheek, Westerweg 250 te Heiloo.

Inzien via internet
Het bestemmingsplan voor het deel dat op grondgebied van Castricum 
is geprojecteerd op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl/ 
NL.IMRO.0383.BPL16aansluiti ngA9-VS01;
Het bestemmingsplan voor het deel dat op grondgebied van Heiloo is 
geprojecteerd op de landelijke website gvowww.ruimtelijkeplannen.nl/ 
NL.IMRO.0399.Aansluiti ngA9-0401.

Beroep
Gedurende de periode dat het bestemmingsplan ter inzage ligt, kunnen de 
volgende belanghebbenden beroep instellen bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State:
- belanghebbenden die eerder ti jdig een zienswijze bij de gemeenteraad 
  hebben ingediend tegen 
  het ontwerpbestemmingsplan;
- belanghebbenden, die kunnen aantonen redelijkerwijs niet in staat te zijn 
  geweest om een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te 
  dienen. 

Het beroepschrift  dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechts-
spraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent, dat de 
belanghebbende in het beroepschrift  moet aangeven welke beroepsgronden 
hij aanvoert tegen het besluit. Na afl oop van de beroepstermijn van zes we-
ken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Ver-
meld in het beroepschrift  dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is.

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking daags 
na afl oop van de beroepstermijn. Het instellen van beroep schort de inwer-
kingtreding van het bestemmingsplan niet op. Degenen die beroep hebben 
ingesteld kunnen een verzoek om een voorlopige voorziening indienen. Als 
binnen de termijn naast het beroepschrift  een verzoek om voorlopige voor-
ziening is ingediend bij de voorzitt er van de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek 
is beslist.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact op met de heer J. van Boven van het 
team Plannen & Projecten, telefoonnummer 14 0251. Met vragen die speci-
fi ek het Heiloose deel betreff en, kunt u contact opnemen met dhr  C. Ouwer-
kerk, tel. 088-909 7504

Castricum, 29 november 2017

Like ons op Facebook
Leuke weetjes, belangrijk nieuws en de laatste discussies: je vindt ze op facebook.com/
gemeente.castricum. Like de pagina en je kunt erover meepraten.
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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; telefonisch spreekuur 
op werkdagen 9:00-12:00 uur
postcode 1901: sociaalteamcastri-
cum1901@debuch.nl
postcode 1902: sociaalteamcastri-
cum1902@debuch.nl
overige postcodes: sociaalteam-
akerslootlimmendewoude@debuch.nl 

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon
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Alle hens aan dek voor 
de weidevogel

Castricum - De provincie 
Noord-Holland investeert de 
komende jaren extra geld in 
het verbeteren van de leef-
gebieden voor weidevogels. 
Zo krijgen de grutto, tureluur 
en andere weidevogels bete-
re kansen om het hier te red-
den. 
Weidevogels zijn niet weg te 
denken uit het Noord-Hol-
lands landschap. Het gaat 
de laatste dertig jaar echter 
niet goed met ze. Het aan-
tal is sterk afgenomen. Al 
is in Noord-Holland de da-
ling minder scherp dan lan-
delijk, extra actie is hard no-
dig. Met het extra geld kan 
het leefgebied beter worden 
ingericht door bijvoorbeeld 
het verbeteren van het wa-
terpeil. Ook komen er meer 
mogelijkheden voor agra-
risch natuurbeheer. Doel is 
om in drie à vier jaar de vo-
gels in alle Noord-Holland-
se weidevogelgebieden ge-
teld te hebben. Gedeputeer-

de Tekin: ,,Het blijft twee voor 
twaalf voor de weidevogels. 
Het is daarom alle hens aan 
dek. De weidevogel hoort bij 
Noord-Holland, Door al de-
ze maatregelen hopen we de 
populatie weer sterk en sta-
biel te maken, zodat onze 
kleinkinderen ook opgroeien 
met de grutto en de kievit.”
Nederland is in Europa een 
belangrijk broedgebied voor 
weidevogels en Noord-Hol-
land is één van de belang-
rijkste provincies voor deze 
vogels. De provincie heeft, 
net als veel andere partijen 
en vrijwilligers, de afgelopen 
jaren al veel gedaan aan on-
derzoek, monitoring en be-
scherming. Dit is echter niet 
voldoende geweest om de 
achteruitgang tegen te gaan. 
Meer informatie over de 
Noord-Hollandse weidevo-
gels en de weidevogelstan-
den is te vinden op www.
noord-holland.nl/weidevo-
gels. Foto: Fred Vloo.

Wandelnetwerk wordt 
flink uitgebreid

Regio - De Provincie Noord-
Holland wil 2000 km extra 
wandelnetwerk. Want wan-
delen is de beste manier om 
het Noord-Hollandse land-
schap te beleven. Het Wan-
delnetwerk Noord-Holland 
maakt dat op een makkelijke 
manier mogelijk. Dat dat ge-
waardeerd wordt blijkt uit de 
nominatie van het IJmond-
pad, onderdeel van het wan-
delnetwerk. Om wandelen in 
Noord-Holland nog makkelij-
ker te maken, trekt de provin-
cie 1.000.000 euro uit om het 
netwerk met ruim 2000 kilo-
meter uit te breiden.
,,Noord-Holland is de mooi-
ste provincie van Neder-
land. Dat willen wij graag la-
ten zien. Aan onze eigen in-
woners, maar zeker ook aan 
toeristen. Wandelen is de po-
pulairste vrijetijdsactiviteit én 
de beste manier om de ver-
schillende Noord-Holland-
se landschappen te beleven. 
Een goed bewegwijzerd en 
makkelijk toegankelijk wan-
delnetwerk is daarbij cruci-
aal,” aldus Jaap Bond, gede-
puteerde Recreatie en Toeris-
me van de provincie Noord-
Holland. 

Sinds 2010 wordt in Noord-
Holland gewerkt aan een sa-
menhangend, mooi en mak-
kelijk te gebruiken wandel-
netwerk. Op dit moment is er 
ruim 2.500 km aan wandel-
routes die op een herkenba-
re manier zijn bewegwijzerd. 
De VVV’s maken op 10 febru-
ari 2018 tijdens de Fiets- en 
Wandelbeurs in Gent de bes-
te nieuwe wandelroute van 
Nederland en België bekend. 
Eén van de tien genomineer-
de routes is het IJmond-
pad, onderdeel van het wan-
delnetwerk Noord-Holland, 
waar Castricum ook deel van 
uit maakt. Vanaf goed bereik-
bare startpunten wijst het 
Wandelnetwerk Noord-Hol-
land de wandelaars de weg 
over de mooiste wandelpa-
den. Vanaf de startpunten 
kunnen verschillende gemar-
keerde routes gevolgd wor-
den. Ook kan men, vergelijk-
baar met het fietsknooppun-
tennetwerk, zelf de lengte en 
de omgeving van de wande-
ling kiezen. Meer informa-
tie over het Wandelnetwerk 
Noord-Holland staat op de 
website www.wandelnetwer-
knoordholland.nl.

Regio - Het Rode Kruis Zie-
kenhuis en Siemens Healthi-
neers gaan, in samenwerking 
met de gemeente Beverwijk,  
de bouw van een toekomst-
gericht  ziekenhuis naast het 
Stationsplein in Beverwijk 
onderzoeken. Daarmee komt 
de zorg in gebieden waarin 
het RKZ van oudsher sterk 
en excellent is, zoals brand-
wondenzorg, hand-pols-chi-
rurgie en obesitas beter tot 
zijn recht. Ook kan de multi-
disciplinaire zorg praktischer 
worden ingericht.  
Voorzitter Raad van Bestuur 
RKZ, Jaap van den Heu-
vel weten: ,,Wij stonden voor 
een moeilijke keuze, namelijk 
een zeer kostbare en com-
plexe renovatie van de oud-
bouw met niet optimale op-
lossingen of de stap maken 
naar nieuwbouw met alle 
denkbare voordelen.” De stap 
naar nieuwbouw is voor RKZ 
als relatief klein maar hoog-
staand ziekenhuis letterlijk 
en figuurlijk een grote ope-
ratie.  
Er wordt gekeken naar de 
plek waar voorheen Ankie’s 
Hoeve stond. 

Onderzoek 
nieuwbouw 

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

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

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

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

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

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

Bijeenkomsten gemeenteraad
Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum

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

Colofon
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Castricum - De provincie 
Noord-Holland investeert de 
komende jaren extra geld in 
het verbeteren van de leef-
gebieden voor weidevogels. 
Zo krijgen de grutto, tureluur 
en andere weidevogels bete-
re kansen om het hier te red-
den. 
Weidevogels zijn niet weg te 
denken uit het Noord-Hol-
lands landschap. Het gaat 
de laatste dertig jaar echter 
niet goed met ze. Het aan-
tal is sterk afgenomen. Al 
is in Noord-Holland de da-
ling minder scherp dan lan-
delijk, extra actie is hard no-
dig. Met het extra geld kan 
het leefgebied beter worden 
ingericht door bijvoorbeeld 
het verbeteren van het wa-
terpeil. Ook komen er meer 
mogelijkheden voor agra-
risch natuurbeheer. Doel is 
om in drie à vier jaar de vo-
gels in alle Noord-Holland-
se weidevogelgebieden ge-
teld te hebben. Gedeputeer-

de Tekin: ,,Het blijft twee voor 
twaalf voor de weidevogels. 
Het is daarom alle hens aan 
dek. De weidevogel hoort bij 
Noord-Holland, Door al de-
ze maatregelen hopen we de 
populatie weer sterk en sta-
biel te maken, zodat onze 
kleinkinderen ook opgroeien 
met de grutto en de kievit.”
Nederland is in Europa een 
belangrijk broedgebied voor 
weidevogels en Noord-Hol-
land is één van de belang-
rijkste provincies voor deze 
vogels. De provincie heeft, 
net als veel andere partijen 
en vrijwilligers, de afgelopen 
jaren al veel gedaan aan on-
derzoek, monitoring en be-
scherming. Dit is echter niet 
voldoende geweest om de 
achteruitgang tegen te gaan. 
Meer informatie over de 
Noord-Hollandse weidevo-
gels en de weidevogelstan-
den is te vinden op www.
noord-holland.nl/weidevo-
gels. Foto: Fred Vloo.

Wandelnetwerk wordt 
flink uitgebreid

Regio - De Provincie Noord-
Holland wil 2000 km extra 
wandelnetwerk. Want wan-
delen is de beste manier om 
het Noord-Hollandse land-
schap te beleven. Het Wan-
delnetwerk Noord-Holland 
maakt dat op een makkelijke 
manier mogelijk. Dat dat ge-
waardeerd wordt blijkt uit de 
nominatie van het IJmond-
pad, onderdeel van het wan-
delnetwerk. Om wandelen in 
Noord-Holland nog makkelij-
ker te maken, trekt de provin-
cie 1.000.000 euro uit om het 
netwerk met ruim 2000 kilo-
meter uit te breiden.
,,Noord-Holland is de mooi-
ste provincie van Neder-
land. Dat willen wij graag la-
ten zien. Aan onze eigen in-
woners, maar zeker ook aan 
toeristen. Wandelen is de po-
pulairste vrijetijdsactiviteit én 
de beste manier om de ver-
schillende Noord-Holland-
se landschappen te beleven. 
Een goed bewegwijzerd en 
makkelijk toegankelijk wan-
delnetwerk is daarbij cruci-
aal,” aldus Jaap Bond, gede-
puteerde Recreatie en Toeris-
me van de provincie Noord-
Holland. 

Sinds 2010 wordt in Noord-
Holland gewerkt aan een sa-
menhangend, mooi en mak-
kelijk te gebruiken wandel-
netwerk. Op dit moment is er 
ruim 2.500 km aan wandel-
routes die op een herkenba-
re manier zijn bewegwijzerd. 
De VVV’s maken op 10 febru-
ari 2018 tijdens de Fiets- en 
Wandelbeurs in Gent de bes-
te nieuwe wandelroute van 
Nederland en België bekend. 
Eén van de tien genomineer-
de routes is het IJmond-
pad, onderdeel van het wan-
delnetwerk Noord-Holland, 
waar Castricum ook deel van 
uit maakt. Vanaf goed bereik-
bare startpunten wijst het 
Wandelnetwerk Noord-Hol-
land de wandelaars de weg 
over de mooiste wandelpa-
den. Vanaf de startpunten 
kunnen verschillende gemar-
keerde routes gevolgd wor-
den. Ook kan men, vergelijk-
baar met het fietsknooppun-
tennetwerk, zelf de lengte en 
de omgeving van de wande-
ling kiezen. Meer informa-
tie over het Wandelnetwerk 
Noord-Holland staat op de 
website www.wandelnetwer-
knoordholland.nl.

Regio - Het Rode Kruis Zie-
kenhuis en Siemens Healthi-
neers gaan, in samenwerking 
met de gemeente Beverwijk,  
de bouw van een toekomst-
gericht  ziekenhuis naast het 
Stationsplein in Beverwijk 
onderzoeken. Daarmee komt 
de zorg in gebieden waarin 
het RKZ van oudsher sterk 
en excellent is, zoals brand-
wondenzorg, hand-pols-chi-
rurgie en obesitas beter tot 
zijn recht. Ook kan de multi-
disciplinaire zorg praktischer 
worden ingericht.  
Voorzitter Raad van Bestuur 
RKZ, Jaap van den Heu-
vel weten: ,,Wij stonden voor 
een moeilijke keuze, namelijk 
een zeer kostbare en com-
plexe renovatie van de oud-
bouw met niet optimale op-
lossingen of de stap maken 
naar nieuwbouw met alle 
denkbare voordelen.” De stap 
naar nieuwbouw is voor RKZ 
als relatief klein maar hoog-
staand ziekenhuis letterlijk 
en figuurlijk een grote ope-
ratie.  
Er wordt gekeken naar de 
plek waar voorheen Ankie’s 
Hoeve stond. 

Onderzoek 
nieuwbouw 

RKZ
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