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Topcabaretier in Koningsduyn
Castricum - Hij wordt ge-
zien als een van de grappig-
ste cabaretiers van Neder-
land, Ronald Snijders, en vrij-
dag staat hij gewoon op het 
podium van Theater Konings-
duyn. In zijn nieuwe caba-

retprogramma Welke Show 
wordt het publiek steeds op 
het verkeerde been gezet. 
Het belooft een groot feest 
te worden van absurditeiten, 
woordgrappen, slapstick en 
maffe liedjes. Meer informa-

tie in deze editie van De Cas-
tricummer. Foto: Jaap Ree-
dijk. 

Burg. Mooijstr. 29 Castricum
0251 - 652 430

VAN DE BIOLOGISCHE SLAGER
SLAVINKEN & 

RUNDERVINKEN
4 halen 2 betalen

2 pers. gesn snijbonen
2 pers. krieltjes
2 kalfsvinken

Samen  € 4,99
Hachee kant en klaar

100gr  € 1,29

Kerstexpositie 2017

U bent van harte welkom om de bijzondere
schilderijen van Jan te komen bezichtigen.

Hofgeesterweg 22a, 1991 AD Velserbroek 
Tel. 023 - 5376227, www.museumboerderij-janmakkes.nl

Museumboerderij “Jan Makkes”

Zaterdag 9 december 2017 t/m 
nieuwjaarsdag 1 januari 2018

Dagelijks van 11.00 tot 18.00 uur
(buiten de expositie alleen volgens afspraak)

Dit is de laatste kerstexpositie in Museumboerderij 
Jan Makkes. Zie artikel elders in deze krant.
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Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Postbus 176, 
1900 AD Castricum
Tel. (0251) 652924
Fax (0251) 670235

UW INSTALLATEUR VOOR:
● Gas- en waterinstallaties
● Centrale verwarming
● Dakbedekkingen en zinkwerken
● Sanitaire installaties
● Badkamers
● Airconditioning
● Ventilatie

E-mail:  info@lammers-toepoel.nl
Internet: www.lammers-toepoel.nl

INSTAL
®

Castricummerwerf 49
1901 RV Castricum
Tel. (0251) 652924

Zonneboilers
Zonnepanelen
Gas- en waterinstallaties
Centrale verwarming
Dakbedekkingen en zinkwerken
Sanitaire installaties
Airconditioning
Ventilatie
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DEZE ACTIE IS GELDIG 
VAN DONDERDAG 7 T/M 

ZONDAG 10 DECEMBER 2017
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

5.00
500 gram
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DEEN korte 
varkenshaas

500 gram

GE
VR

AA
GD Wij zijn met spoed op 

zoek naar een serieuze

In Limmen

BEZORGER/STER

WWW.VERSPREIDNET.NL   INFO@VERSPREIDNET.NL

Ook 50+
van harte 
welkom

 IN DECEMBER NIEUWJAARSKAARTJES

MEER WETEN? BEL TIJDENS KANTOORUREN: 
0251-674433 EN VRAAG NAAR MARTIN

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

Visser-Wijker
     Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3                                         facebook.com/jumbosupermarkten 

Jumbo Uitgeest is iedere zondag open van 10.00 - 18.00 uur.   

4f125101-1927-4676-b09f-6dce6fb37833.indd   1 18-8-2014   9:42:11
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Wij bezorgen 
nu ook thuis!
Bestel snel op 

jumbo.com
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  Zie elders in de krant  Zie elders in de krant

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

500 GRAM

ELKE DAG VERS UIT DE OVEN 
BOTERSTOL

6,95



Verschijnt woensdag
EDITIE 12: CASTRICUM, 
BAKKUM, LIMMEN, AKERSLOOT

COLOFON

Kantooradres:
Zeeweg 189-191, 1971 HB IJmuiden
Tel. 0255-520456
Fax 0255-518875

Openingstijden:
ma. t/m do. van 9.00-17.00 uur
vrijdag van 9.00-15.00 uur

Aanleveren advertenties:
Maandag voor 15.00 uur
verkoop@castricummer.nl
Advertentieverkoop:
Wendi Honcoop
Mobiel 06-20278532
Advertentietarieven:
op aanvraag

Aanleveren van kopij:
Maandag voor 12.00 uur
info@castricummer.nl
Redactie Castricummer:
Anneke Zonneveld
Mobiel 06-12931800
Directie:
Frits Raadsheer
Mobiel 06-53951836
Bladmanager:
Veroni Pereboom
Mobiel 06-30695175

Druk:
Janssen/Pers Rotatiedruk

Verspreiding en bezorgklachten:
www.verspreidnet.nl
Tel. 0251-674433

Centrale administratie:
Visserstraat 10, 1431 GJ Aalsmeer
Tel. 0297-341900

Uitgave van:
Kennemerland Uitgevers BV

OPLAGE
CASTRICUMMER: 17.175

Ingezonden brieven:
Eenieder staat het vrij te reageren op
artikelen of zijn mening te geven op 
ontwikkelingen die spelen binnen de 
gemeente. Uw ingezonden brief dient 
echter ondertekend te zijn met naam 
en adres, telefoon of e-mailadres. De 
redactie behoudt het recht brieven in 
te korten of te weigeren.

Let op:
Nadrukkelijk maken wij u er op attent, 
dat door ons in deze krant geprodu-
ceerd advertentie-, foto-, en/of tekst-
materiaal niet beschikbaar wordt 
gesteld aan derden. Dus ook niet  
per e-mail, fotokopie of anderszins 
zonder uitdrukkelijke, schriftelijke 
toestemming van de uitgever!

WWW.CASTRICUMMER.NL
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Aalsmeerse Plantenhal 
geheel in de kerstsfeer

Heiloo - De kerstpop begroet 
iedereen vrolijk die komt kij-
ken bij de Aalsmeerse Plan-
tenhal. In deze donkere tijden 
is het gezellig verlicht met 
lampjes die erbij horen voor 
de juiste kerstsfeer. 

Zoals ieder jaar zijn er weer 
voldoende nieuwe decoratie-
artikelen voor binnen en bui-
ten in het assortiment opge-
nomen. Het is eigenlijk on-
mogelijk niet te slagen om 
een cadeau te vinden voor de 
feestdagen in elke prijsklas-
se. Natuurlijk zijn de kerstbo-
men weer persoonlijk uitge-

kozen bij de kweker met een 
uitmuntende kwaliteit. De-
ze variëren van een klein kin-
derboompje tot een Nord-
mann van vier meter, keu-
ze genoeg dus. De kerstbo-
men worden in een net ge-
daan en eventueel ook in de 
auto. Voor binnen zijn er ui-
teraard volop kerststerren, 
diverse bloeiende planten 
et cetera. Er zijn nog enke-
le plaatsen vrij voor de kerst-
workshops op 11 en 12 de-
cember. Voor informatie zie 
www.aalsmeerseplantenhal.
nl of in de winkel. Het adres 
De Hoefsmid 25 in Heiloo. 

Teer Makelaars viert 
verjaardag met korting

Castricum - Teer Makelaars 
Castricum aan de Dorps-
straat is een jaar open en dat 
wordt gevierd met een leu-
ke decemberactie. Wie de-
ze maand zijn/haar woning 
door Teer Castricum wil laten 
verkopen krijgt vijftig procent 
korting op de courtage.
,,Deze actie was vorig jaar 
ook zeer succesvol, waardoor 
wij een vliegende start maak-
ten”, zegt Vanessa Vendel na-
mens de makelaar. Inmid-
dels hebben al vele Castri-
cummers het hoge serviceni-
veau van Teer Makelaars mo-
gen ervaren, zowel als ver-
koopklant als aankoopklant. 
De makelaars van Teer zijn 
goed geïnformeerd en be-
geleiden en adviseren hun 
klanten met aandacht. ,,Bij 
ons bent u geen nummer. Te-
vreden opdrachtgevers, daar 

doen we het voor”, aldus Rick 
Martens. ,,Onze Castricumse 
klanten beoordelen ons ge-
middeld met een dikke ne-
gen”, vult Britt Nelis enthou-
siast aan. Ook het nieuwste 
product ‘Verkoop bij Inschrij-
ving’, een soort digitale hui-
zenveiling, sluit goed aan bij 
het Castricumse publiek. Het 
is een mooi product bij wo-
ningen die zeer goed in de 
markt liggen, het zorgt er 
voor dat verkopers het opti-
male resultaat uit de huidige 
woningmarkt halen. Inwoner 
van de gemeente Castricum 
en gebruikmaken van de ver-
jaardagskorting? De make-
laars van Teer komen graag 
nog deze maand langs voor 
een servicegesprek of gratis 
waardebepaling. Het adres 
is Dorpsstraat 62a in Castri-
cum. Kijk ook op www.teer.nl.

Burgerlijke Stand Castricum
Geboren
Limmen- 1-10-2017: Sara 
Elisabeth Maria Knuijsting, 
dochter van Ronald Knuijs-
ting en Martina A.E.M. Kaan-
dorp. 
Akersloot - 27-10-2017: Duuk 
Laurens Admiraal, zoon van 
Rene S. Admiraal en Rian-
ne M.J. Mensen. Castricum - 
14-11-2017: Jip Hendrik Pe-
ter Veldhuijs, zoon van Ge-
rardus C. Veldhuijs en Maai-
ke Harders.  

Overleden
Akersloot - 9-11-2017: Jacob 
Tromp, weduwnaar van Maria 
J. Wierckx. 14-11-2017: Mar-

garetha G. Verduin, weduwe 
van Henricus M. Putter. 
Castricum - 5-11-2017: Ju-
liana Bongers, weduwe van 
Wilhelmus J. Groot. 6-11-
2017: Johanna G. Zonneveld, 
gehuwd met Bernardus J.M. 
Hooft. 13-11-2017: Maria T. 
Komen, weduwe van Victor 
J. Cabri. 19-11-2017: Adria-
na Neelen, weduwe van An-
tonius W. van Kessel. 19-11-
2017: Jacoba B.M. Lute, ge-
huwd met Johannes G.M. 
Scholten. 20-11-2017: Bene-
dicta C.J. Bijl, gehuwd met 
Johannes Lute. 23-11-2017: 
Theodora M. Bakker, gehuwd 
met Johannes G.P. Lute.

Wereldlichtjesdag
Heiloo - Op zondag 10 de-
cember wordt in de Cultuur-
koepel Wereldlichtjesdag ge-
vierd. Elke tweede zondag 
in december steken men-
sen wereldwijd kaarsjes aan 
ter nagedachtenis aan over-
leden kinderen, waarbij hun 
namen worden genoemd. De 
herdenking gaat van start om 
18.45 uur. Ritueelbegeleiders 

Evi Velders en Marinta Rutten 
voeren lichtritueel uit. Ieder-
een die zich betrokken voelt 
is welkom. 

De muzikale begeleiding 
wordt verzorgd door de drie 
zangeressen van Sya. Voor 
meer informatie, aanmelden 
als vrijwilliger, sponsoring: 
wldheiloo@gmail.com.

Ze zijn er weer; Bobs 
Bomen uit Denemarken

Castricum - Afgelopen 
weekend is de verkoop ge-
start van de ‘Original Nord-
mann’ bij Bobs Bomen. En 
het was alweer gezellig druk. 
,,Het is elk jaar weer hetzelf-
de”, vertelt Bob lachend. ,,De 
eerste klanten komen meest-
al voor een grote boom. Dat 
gaat dan zo hard dat we den-
ken dat we er niet genoeg 
hebben, maar al snel komen 
dan ook de kleinere en mid-
delgrote bomen in trek.”

Ook dit jaar is er weer een 
mooie partij van de vaste 
kweker direct uit Denemar-
ken ingekocht. ,,De kwali-
teit is uitzonderlijk goed.”  De 
verkoop is dagelijks vanaf 
10.00 uur, dus ook op  zon-
dag 10 en 17 december. Za-
terdag begint de verkoop al 
om 9.00 uur. 

De glühwein staat klaar bij 
Bobs Bomen op de Verlegde 
Overtoom in Castricum. 
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Prachtige kerstbomen 
bij Frits Janssen

Akersloot - Bij Tuincentrum 
Tuinaanleg Frits vindt ieder-
een een ruime keuze uit ve-
le prachtige kerstbomen. Van 
de gewone kerst spar, de 
Blauwspar, de Servische spar 
tot de Nordman; van klein 
tot groot, gezaagd, met kluit 
of in pot. Naast de vertrouw-
de kerstbomen, die Dennis 
ook dit jaar uit het Sauer-
land heeft gehaald, verkopen 
ze ook prachtige kerstbomen 
uit Denemarken. Voor Tuin-
centrum Frits Janssen geen 
kerstbomen van de groot-
handel, maar gewoon verse 
bomen van het land.  
 
Tuincentrum Tuinaanleg Frits 
Janssen is dé verkoopdealer 
van stalen kerstboomstan-
daards, de EasyFix, een uniek 
systeem. Dennis boort de 
kerstboom voor, waarna hij 
eenvoudig thuis op de stan-
daard geplaatst kan worden. 
Bovendien worden de bomen 
extra en gratis verpakt voor 

handig vervoer. Ook brengt 
het bedrijf de kerstboom gra-
tis bij klanten  thuis in Uit-
geest, Akersloot, Castricum 
en Heemskerk.  Natuurlijk is 
er ook een sfeervolle kerstaf-
deling. Hier kan men allerlei 
originele kerstspullen uitzoe-
ken, waaronder kerstballen, 
versiering, verlichting, ac-
cessoires en kerstboomstan-
daards. Voor kersttijd zullen 
hier natuurlijk ook de beken-
de kerststerren, azalea’s, cy-
clamen, hyacinten en kerst-
stukjes te verkrijgen zijn. En 
voor wie zelf creatief is, is er 
een ruime keuze uit decoratie 
en insteekmateriaal. 
Zondag 10 en zondag 17 de-
cember geopend van 11.00 
tot 16.00 uur. Zaterdag 9 en 
Zondag 10 december is er 
gratis koffi e, warme choco-
lademelk en erwtensoep met 
wat lekkers erbij. Tuincen-
trum Tuinaanleg Frits Jans-
sen is te vinden op Klein Dor-
regeest in Akersloot.  

Dit jaar nog voordeel 
Belasting hoortoestel

Regio - Nu het einde van het 
jaar in zicht komt, is er goed 
nieuws binnen de hoorbran-
che. In meer dan 83% van de 
gevallen bij aanschaf van een 
nieuw hoortoestel bij Hoor-
Care Audiciens, krijgen klan-
ten meer terug via de aftrek 
zorgkosten bij de Belasting-
dienst dan van de zorgver-
zekeraar. Oók als het huidi-
ge hoortoestel nog geen vijf 
jaar oud is.
De vergoeding voor hoortoe-
stellen daalde gestaag de af-
gelopen vijf jaar. Men krijgt 
elk jaar minder van de zorg-
verzekering. Er zijn echter 
mogelijkheden om kosten te-
rug te vragen via de Belas-
tingdienst, HoorCare laat dit 
voor klanten berekenen door 
een samenwerking met een 

onafhankelijke accountant.
Maak een afspraak bij het 
derde generatie familiebe-
drijf HoorCare om kosteloos 
te laten berekenen hoeveel 
er teruggevraagd kan wor-
den door te bellen met 0251-
234167 of een e-mail te stu-
ren aan afspraak@hoorcare.
nl.

,,Verder bouwen aan dezelfde 
fi losofi e bij Brasserie in ‘t Groen”

Heiloo - Op 1 augustus 2017 
namen Hans Kok en Ingrid 
Kaatee afscheid van restau-
rant Loocatie en sloegen een 
nieuwe weg in. Na 22 jaar 
werd het tijd voor een nieu-
we stap. Sam Piscaer nam 
restaurant Loocatie over van 
Hans en Ingrid. 

Vanaf deze datum richt Hans 
zich volledig op de Brasserie, 
waar hij zich naast het restau-
rant ook bezighoudt met fees-

ten en partijen, catering en 
walking diners. In 1995 ver-
rees tegenover ‘t Witte Kerk-
je van Heiloo het nieuwe res-
taurant Loocatie. Het werd 
een aanwinst voor het dorp. 
Naast het vertrouwde restau-
rant sloeg Hans zijn vleugels 
uit. Samen met Huub Tervoort 
ging hij aan de slag bij Bras-
serie in ’t Groen, gelegen op 
de golfbaan van Heiloo, waar 
het borrelde van de nieuwe 
mogelijkheden. ,,Bij de Bras-

serie werken we volgens de-
zelfde fi losofi e”, vertelt Hans. 
,,Mooie gerechten maken en 
goede kwaliteit leveren.” Het 
ambacht staat centraal in de 
keuken bij Huub, Anna en 
Hilco en alles wordt bereid 
met verse ingrediënten uit de 
buurt. 
De complete keukenbrigade 
is in de loop der jaren door 
Hans zelf opgeleid. ,,Het voelt 
heel prettig om weer inten-
sief met al deze topmensen te 
werken en onze fi losofi e ver-
der uit te bouwen.” 

,,Naast SuperTuesday op dins-
dag houden wij ook de Ma-
gic Monday in ere.” Voor een 
klein prijsje kunnen klanten 
genieten van een seizoens-
gebonden specialiteit op de 
maandagavond. In december 
wordt gestart  met kaasfon-
due en januari staat in het te-
ken van de Toppers van Toen. 
Kijk voor meer informatie en 
reserveringen op www.bras-
serie-intgroen.nl. 

Petit Paysan
Pierre, dertig jaar oud en pas 
afgestudeerd aan de land-
bouwschool, houdt melk-
koeien. 
Zijn hele leven staat in het 
teken van zijn boerderij, zijn 
zus die veearts is en zijn ou-
ders wiens boerderij hij heeft 
overgenomen. Wanneer in 

Frankrijk de eerste tekenen 
van de gekke koeienziekte 
opduiken, ontdekt Pierre dat 
één van zijn koeien besmet 
is. Hij kan zich er niet mee 
verzoenen dat hij zijn koei-
en hierdoor kwijt zal raken en 
gaat tot het uiterste om ze te 
redden.

Rey, Finn en Poe vervol-
gen hun epische avontuur 
met Luke Skywalker in Star 
Wars: The Last Jedi.
The saga continues... In Lu-
casfi lm’s Star Wars: The Last 

Star Wars - The 
Last Jedi 3D

Jedi gaat de Skywalker-sa-
ga verder. Nieuwe persona-
ges uit Star Wars: The For-
ce Awakens sluiten zich 
aan bij legendarische Star 
Wars-iconen. In een episch 
avontuur worden eeuwen-
oude mysteries over de For-
ce en schokkende openba-
ringen uit het verleden ont-
huld...Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum Dorpsstraat 70  •  Castricum 

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

woensdag 20.00 uur 
Star Wars - The last Jedi - 3D

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 16.00 uur

zondag 11.00 uur
dinsdag & woensdag 19.00 uur 

Petit Paysan
donderdag 20.00 uur

vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur

maandag 20.00 uur  woensdag 20.45 uur 
Vele Hemels boven de Zevende

vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.45 uur

zondag 16.00 uur  dinsdag 21.00 uur
Wonder

vrijdag 18.45 uur 
zaterdag 21.15 uur   zondag 19.30 uur

C’est La Vie
vrijdag 18.45 uur 

zaterdag 21.15 uur 
zondag 16.00 uur  dinsdag 21.00 uur 

Murder on the Orient  Express
zaterdag 16.00 uur

Loving Vincent
dinsdag 11.00 uur

woensdag 13.30 uur
K3 - Love Cruise

zaterdag & zondag 13.30 uur
dinsdag 11.00 uur  woensdag 15.30 uur

Paddington 2 
vrijdag 16.00 uur 

zaterdag & zondag 13.00 uur
dinsdag 14.00 uur  woensdag 14.30 uur

Coco  

Programma 30 nov t/m 6 dec 2017
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Stemmen op Artcadia-project
Castricum - Dit jaar doen 
twee groepjes leerlingen uit 
de tweede klas van het Jac. 
P. Thijsse College mee aan 
het Artcadia-project. Dit is 
een landelijke techniek- en 
kunstwedstrijd, waarbij leer-
lingen samenwerken aan een 
creatieve oplossing voor een 
vraagstuk uit een stad in het 

jaar 2080. 
De eerste groep leerlingen 
heeft voor het onderwerp 
milieu gekozen. De tweede 
groep leerlingen koos voor 
het thema gebouwen. De he-
le maand december kan men 
stemmen op de projecten 
van deze leerlingen via art-
cadia.nl.

Castricum - Toonbeeld start 
in samenwerking met Wel-
zijn Castricum twee cursus-
sen voor mensen met demen-
tie; een cursus waarin de deel-
nemers actief aan de slag gaan 
met kunst kijken en maken én 
een cursus waarin de deelne-
mers samen gaan zingen. In 
samenspraak met Welzijn Cas-
tricum kan worden geassi-
steerd met vervoer.
,,Kunst maakt gelukkig”, zegt 
docent Afke Spaargaren (foto). 
,,Op diverse plaatsen in Neder-
land worden deze geheugen-
cursussen al met veel succes 
gegeven. Het Museum voor 
Moderne Kunst in New York  is 
er mee begonnen, ik zag het in 
het Stedelijk Museum in Am-
sterdam en voer het nu op ei-

gen wijze uit op diverse loca-
ties in de IJmond.  Nu dus ook 
in Castricum bij Toonbeeld.”
Ook van muziek kunnen zelfs 
mensen met dementie in een 
vergevorderd stadium ople-
ven. Muziek vergeet je niet: 
,Deze lessen zijn ook geschikt 
voor mensen met dementie in 
een ver gevorderd stadium. De 
zangbijeenkomsten starten op 
donderdag 14 december om 
15.30 uur  uur in de foyer van 
Geesterhage.  Daarna om de 
week. 
De kunstlessen zijn wekelijks 
en gaan van start op 15 januari 
om 14.00 uur in het tekenate-
lier van Toonbeeld. Aanmelden 
kan http://toonbeeld.tv/speci-
ale-doelgroepen of tel.: 0251-
659012.

Lichtjestocht De Hoep aan 
eigen succes ten onder

Bakkum - De lichtjestocht 
bij De Hoep is aan zijn eigen 
succes ten onder gegaan. 
Omdat steeds meer men-
sen aan de tocht deelnamen, 
kon PWN de veiligheid van 
de deelnemers niet langer 
garanderen. Sector-directeur 
Natuur van PWN, Sjakel van 
Wesemael, vindt dat heel spij-
tig. ,,We begrijpen dat we veel 
mensen teleurstellen, maar 
we zijn genoodzaakt dit be-
sluit te nemen.” 
De door PWN georganiseer-
de lichtjestocht mocht zich 
de afgelopen jaren verheu-
gen in een groeiende be-

langstelling. Steeds meer be-
zoekers namen deel aan de 
tocht, die traditiegetrouw aan 
het begin van de kerstvakan-
tie werd georganiseerd. Door 
de enorme toeloop ontston-
den er parkeerproblemen, 
terwijl ook de rust in het duin-
gebied werd verstoord. ,,We 
betreuren het dat we moeten 
besluiten de tocht af te bla-
zen. Maar er kwamen teveel 
bezoekers en teveel auto’s. 
In een Natura 2000-gebied 
is dat niet wenselijk. Daar-
om komt er helaas een einde 
aan een mooie traditie,” aldus 
Sjakel van Wesemael.

Leerlingen 
speeddaten

Castricum - Onlangs werd 
op het Clusius College Cas-
tricum voor de leerlingen uit 
de leerjaren 3 en 4 de jaar-
lijkse beroepenvoorlichting 
gehouden voor leerlingen én 
ouders. 
Voorlichters van diver-
se MBO-opleidingen waren 
aanwezig. Maar niet alleen 
MBO-opleidingen kwamen 
zich presenteren. Ook was er 
de mogelijkheid om te speed-
daten met oud-leerlingen. Zij 
zijn tenslotte ervaringsdes-
kundigen, dus zij kunnen de 
leerlingen uitstekend vertel-
len hoe ze een opleiding of 
beroep ervaren. De beroe-
penvoorlichting is bedoeld 
als eerste kennismaking met 
het MBO en is onderdeel van 
loopbaanoriëntatie en -bege-
leiding.

Klankcast in Oude Keuken

Bakkum - Zondag 10 de-
cember om 15.00 uur treedt 
Klankcast op in De Oude 
Keuken. 
Het koor bestaat uit een 
groep mensen uit Castricum 
en omgeving en staat on-
der begeleiding van dirigen-
te en pianodocente Brigit-
te Burgers. Klankcast zingt 
volks- en klassieke liede-

ren waarvan sommige gear-
rangeerd door componist en 
koorlid Jakob Klaasse. Naast 
het koor treedt klarinettist en 
saxofonist Jan Willem van 
Dormolen op met een stuk 
voor klarinet en piano, en 
saxofoon en piano. 
En, worden er door Brigit-
te Burgers en Jakob Klaasse 
twee quatre mains gespeeld.

Paarse vrijdag
Castricum - Op vrijdag 8 
december is het Paarse Vrij-
dag: een dag om te laten 
zien dat je solidair bent met 
en open staat voor seksuele 
diversiteit. Het Jac. P. Thijs-
se College doet ook mee. 
Iedereen is opgeroepen om 
paarse kleding te dragen. 
Alle tweede klassen krijgen 
een gastles van de organi-
satie International Federati-
on of Medical Student’s As-
sociations. Ook in de brug-
klas wordt aandacht be-
steed aan Paarse Vrijdag 
door middel van een lesbrief 
over seksuele diversiteit. In 
de vierde klassen wordt de 
‘Paarse Vrijdag Krant’ uit-
gedeeld en besproken door 
de mentoren. Het schoolge-
bouw van het Jac. P. Thijsse 
College zal op 8 december 
in Paarse Vrijdag stijl wor-
den versierd, inclusief een 
regenboogkraampje waar 
iedereen die paars draagt 
gratis paarse limonade en 
regenboogsnoep krijgt. Na-
tuurlijk is er ook een poging 
om in het ‘JPT Book of Re-
cords’ te komen door zoveel 
mogelijk in paars geklede 
mensen op één foto te krij-
gen.

Help Henny Huisman met 
kerstverhaal in Dorpskerk

Castricum - Op zaterdag 
23 december wordt Candle 
Lightshoppen gehouden in 
het centrum van Castricum 
met veel lichtje en gezellig-
heid. 

In de Dorpskerk vindt dan 
een bijzonder bijeenkomst 
plaats. Van 19.00 tot 20.00 
uur is BN-er Henny Huisman 
gastheer die dan als herder 
op het toneel verschijnt. Tij-

dens de viering wordt het 
kerstverhaal tot leven ge-
bracht. Zijn kleindochter Em-
ma, verkleed als engel, is ook 
van de partij en zij zingt het 
Ave Maria voor het publiek. 
Henny roept de kinderen uit 
Castricum op het kerstver-
haal mede vorm te geven 
door spontaan een bijdrage 
te leveren. Dat mag met zang, 
dans, een mooi versje of een 
verhaal.
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Doe ook mee!
Kersttentoonstelling

 in Geesterhage
Castricum - Er zijn bij Toon-
beeld al heel wat aanmel-
dingen binnengekomen voor 
het exposeren van zelf ver-
vaardigde kunst tijdens de 
feestdagen. Door de verhui-
zing eind vorig jaar van de 
Nassaustraat naar het nieu-
we onderkomen in cultureel 
centrum Geesterhage is ech-
ter veel meer ruimte beschik-
baar. Ruimte die bovendien 
voor de bezoekers en expo-
santen veel aantrekkelijker is.

Tot 12 december is er nog de 
mogelijkheid zich aan te mel-
den via www.toonbeeld.tv. De

expositie duurt van 25 tot en 
met 28 december. Deelna-
me is juist bedoeld voor alle 
Castricummers en de kunst-
werken kunnen van alles 
zijn. Die kunnen variëren van 
beeldhouwwerk, tekeningen, 
etsen, schilderijen, textie-
le werkvormen en keramiek 
tot sier-smeedkunst, calligra-
fi e, fotografi e et cetera. El-
ke exposant kan maximaal 
vier objecten inbrengen. Zo-
als elk jaar is ook nu weer 
voor een thema gekozen. Dit 
keer is het: ‘Gedicht & Beeld’. 
Het is beslist geen verplich-
ting zich daaraan te houden. 

Ook deelname van musici èn 
dichters wordt op prijs ge-
steld.
 
De tentoonstelling wordt op 
eerste kerstdag offi cieel ge-
opend om 14.00 uur. De aan-
sluitende drie dagen is de 
openingstijd van 13.00 tot 
17.00 uur.

Aan B en W en gemeente-
raad van Castricum

Zoals u wel weet zullen sociale huur- en koopwoningen al-
tijd nodig zijn, veel bewoners krijgen nooit de fi nanciële moge-
lijkheid om te kopen. Daarom, voordat u uw stem over invul-
ling van de bouwlocaties uitbrengt, willen wij u onze argumen-
ten om voor een sociale invulling te kiezen niet onthouden. Er 
zijn veel jongeren tussen de 18 en 25 jaar (2.694 in november 
2015) in de gemeente Castricum, waarvan er 1.050 actief een 
woning zoeken, waaronder 685 een huurwoning. Het gemid-
delde inkomen van de starter is 16.500 euro per jaar. Je kunt 
een hypotheek krijgen tot 4,5 maal je inkomen (74.000 euro). 
Met zijn tweeën is dat dus rond 150.000 euro. Oudere huurders 
willen hun eengezinswoning met een betaalbare huur wel ach-
terlaten voor een klein appartement, maar niet voor driemaal 
minder ruimte voor een dubbele huurprijs. Op een woning in 
de goedkoopste huurcategorie tot 590 euro per maand komen 
op dit moment gemiddeld 144 reacties. Hoe wil de gemeen-
te Castricum zich aan de afspraak 118 sociale woningen hou-
den? Tijdens het kerngroepoverleg is er duidelijk, ook door de 
gemeenten, te kennen gegeven dat er een grote behoefte be-
staat aan kleine betaalbare huurwoningen. Het wordt voor de 
gemeente al zoeken naar locaties om te bouwen, moeten dan 
die enkele die er zijn, alleen voor onder andere rijke Amster-
dammers gebruikt worden? De raadsleden zijn door de bur-
gers  van Castricum, Akersloot, Bakkum en Limmen gekozen 
om hun belangen te behartigen, zij mogen daar dan toch op 
rekenen? Namens de HVW, Th. Rosier-Hagenbeek, namens de 
HV Li-Ak, G. Kuyper-Bruschke.

Ik wil graag mijn waardering en respect uiten aan de medewer-
kers van de vrijwillige brandweer die afgelopen vrijdagavond mij 
aan het Gladiolenveld te Castricum hebben geholpen met het 
oplossen van de netelige situatie rond mijn brandende open 
haard. De aanwezige commandant was zeer bedreven in het 
uitstralen van rust, adequaat handelen en professionaliteit. Ook 
zijn medewerkers werkten in goed teamverband samen en wie 
ik ook van het team aansprak tijdens het werk; ze waren alle-
maal effi ciënt en met de juiste toon in staat om ons de zekerheid 
te geven dat ze de goede dingen deden en wat onze rol was 
als bewoners. Ik heb wel eens demonstraties van een vrijwillige 
brandweer gezien en vond het ook al mooi hoe dat dan getoond 
werd. Maar nu ik een echte bedreigende situatie bij mezelf heb 
meegemaakt en zij mij hebben bijgestaan en de problemen 
voorzover mogelijk hebben opgelost, heb ik ook tot in mijn ve-
zels gevoeld dat zij professioneel zijn, doen wat ze kunnen en 
ook nog goed reageren op ons als eigenaar van de woning die 
zijn lijf en leden en zijn huizenbezit ernstig bedreigd ziet. Paniek 
was er bij mij, professionaliteit en teamverband bij hun. Vaak lees 
hoor je in het nieuws dat hulpverleners worden belaagd en zelfs 
tegengewerkt. Jullie verdienen lof als jullie werken zoals dat af-
gelopen vrijdagavond bij mij is gebeurd. Chapeau voor de com-
mandant en zijn hele team.
Leon Bleize.

Nieuwe exposities
bij Galerie Streetscape

Castricum - Zaterdag 9 de-
cember worden om 16.00 uur 
vijf nieuwe exposities ge-
opend in Galerie Streetscape. 
De opmerkelijkste deelne-
mer is Hetty van der Linden. 
Zij helpt kinderen hun droom 
te realiseren met Paint a Fu-
ture en reist hiervoor al jaren 
de wereld rond. De galerie 
toont haar werk en een aan-
tal schilderijen van Paint a 
Future, door diverse kunste-
naars gemaakt. De opbrengst 
gaat geheel naar realisatie 
van de wens die in de oor-
spronkelijke tekening is ge-
uit. Acht kunstenaars en leer-
lingen van het IVKO en Jac. P. 
Thijsse College gaan met een 
benefi etactie een leerling van 
de Helen Keller school voor 
doven in Argentinië helpen.
Gezien van de Riet, een ta-
lentvol kunstenaar uit Castri-
cum, schenkt niet alleen veel 
aandacht aan het licht, maar 
ook aan de schors en de 
blaadjes, die afzonderlijk zijn 

te zien (foto). Gezien behan-
delt deze zoveel mogelijk als 
individuen: ,,Als het goed ge-
daan is kun je de detaillering 
vergelijken met muziek waar 
elke noot duidelijk moet wor-
den gespeeld zonder dat de 
melodie verbrokkelt, waar va-
riaties in de herhaling alleen 
maar verrijkend werken.” Tot 
en met donderdag 4 januari.
Dominiek Steinmeijer ont-
werpt al 26 jaar kleine col-
lecties unieke sieraden. Ze 
toont haar titanium sieraden 
en glassculpturen in de ga-
lerie tot en met 4 januari. In-
grid Frissen uit Castricum is 
kunstzinnig therapeute. Haar 
merendeels abstracte werk 
vult de toonkamer met een 
heel bijzondere energie. Hie-
ke Meppelink, beeldhouw-
ster en sopraan, laar haar 
beelden zien tot en met 21 
januari. 
De klassieke liedkunst en po-
ezie vormen een belangrijke 
inspiratiebron.

Kunst live 
Bakkum - Bezoekers van 
De Oude Keuken kunnen 
op zaterdag 9 december 
van 10.00 tot 17.00 uur expo-
sant Rien Doorn live aan het 
werk zien.  Doorn maakt ge-
detailleerde pentekeningen, 
vervreemdend en met ver-
rassende wendingen. Het 
is goed te zien dat hij geïn-
spireerd wordt door kunste-
naars als Escher en Salvador 
Dalí. De tentoonstelling van 
Rien Doorn duurt nog tot en 
met 6 januari.

Castricum - Donderdag 7 
december is de maandelijk-
se bijeenkomst ‘t Praethuys 
in Castricum. De inloop is 
van 10.00 - 12.00 uur in het 
pand van Frank Boske aan de 
Dorpsstraat 23. Iedereen die 
te maken heeft of heeft ge-
had is welkom. 

‘t Praethuys Kerstviering Zonnebloem
Limmen - De Zonnebloem 
nodigt haar leden uit voor 
een muzikale kerstmiddag, 
met daaraan voorafgaand 
een kerstlunch, op donder-
dag 21 december in De Bur-
gerij. Er is een optreden van 
het Dickens-ensemble van 
muziekvereniging Emergo. 
In traditionele Dickenskledij 

zullen zij met de warme klan-
ken van het koperensemble 
instrumentaal een diversi-
teit aan kerstmuziek naar vo-
ren brengen. Aanvang 12.30 
uur. Aanmelding vóór 18 de-
cember bij Ria Hooijboer, tel: 
5052235. Wie vervoer nodig 
heeft kan ook bellen met bo-
venstaand telefoonnummer.

Chapeau voor brandweer
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Castricum - ,,Voor de huis-
vesting van de Cunera en de 
Antoniusschool in Bakkum 
moet een goede oplossing 
komen.² Dat zegt Mariska El 
Ouni namens de fractie D66 
Castricum tijdens het debat 
in het raadscarrousel over 
het Integraal Huisvestings-
plan voor Onderwijsvoorzie-
ningen.
Voor de Cunera zowel als An-
tonius waren er twee voor-
stellen: nieuwbouw of reno-
vatie voor de Cunera op hui-
dige locatie en Antonius naar 
de Duinrandlocatie. Of de 
Cunera naar de Duinrand-
school en voor de Antoni-
us een andere, nu nog onbe-
kende, locatie binnen of bui-
ten de gemeente.

Fractievoorzitter El Ouini: 
,,Tijdens een inspraakronde 
over de twee plannen nam 
de voorzitter van de Stichting 
Tabijn de raad mee in haar 

Castricum - Op zondag 26 
november omstreeks 22.30 
uur kreeg de politie de mel-
ding dat een vrouw onwel 
was geworden op de Dorps-
straat. Ter plaatse hielden 
omstanders een vrouw vast. 
Zij was onder invloed van 
alcohol en drugs, niet aan-
spreekbaar en zij gaf over. 
Volgens omstanders was 
zij bij een hardcore-feest in 
Castricum geweest. Zij is 
vervoerd naar het Rode Kruis 
Ziekenhuis en haar moeder 
is in kennis gesteld over het 
voorval.

Drank en drugs

Onderzoek derde 
mogelijkheid Cunera

droom en dat is nieuwbouw 
van de Cunera op de huidige 
locatie om daar een Integra-
le Kindcentra (IKC) te vesti-
gen. In de IKC’s zijn allerlei 
disciplines gehuisvest die op 
de één of andere manier be-
trokken zijn bij de doorlopen-
de leerweg voor kinderen van 
nul tot twaalf jaar. En dit le-
vert een derde voorstel op.”

D66 is een groot voorstan-
der van IKC¹s. ,,De gemeen-
teraad moet een zorgvuldig 
besluit nemen gericht op de 
toekomst voor de komende 
veertig jaar. Daarom heb ik 
de raad voorgesteld niet nu 
al uit de eerdere twee voor-
stellen te kiezen, maar drie 
voorstellen te onderzoeken.² 
Wethouder Kees Rood heeft 
toegezegd ook de derde va-
riant in overweging te nemen 
en in het eerste kwartaal van 
2018 met een voorstel te ko-
men.

Cabaretier Ronald 
Snijders in Koningsduyn
Castricum - ,,Het leven is 
een gekkenhuis, maar je 
moet wel zelf de slingers in 
het aquarium ophangen”, zo 
luidt het levensmotto van ab-
surdist Ronald Snijders. In 
zijn nieuwe cabaretvoorstel-
ling slaagt deze komiek er-
in vrijwel geen enkele zin 
logisch op de vorige te la-
ten aansluiten. Het enige lo-
gische is de slappe lach die 
al deze onzin losmaakt bij de 
toeschouwer. Snijders toert 
met zijn Welke Show, die ge-
regisseerd is door Niels van 

der Laan door Nederland. Op 
vrijdag 8 december staat de-
ze grote cabaretier in Theater 
Koningsduyn.

Ronald’s Welke Show was 
genomineerd voor de Poelifi -
nario, de prijs voor het bes-
te cabaretprogramma van 
het seizoen. Kaarten voor de 
voorstelling op vrijdag 8 de-
cember, om 20.00 uur in the-
ater Koningsduyn| Geester-
hage Castricum, zijn online te 
bestellen via: www.geester-
hage.nl.

Kerstconcert 
Projectkoor Castricum

Castricum - Op 17 decem-
ber geeft Projectkoop Cas-
tricum een kerstconcert met 
als titel ‘The sound of Christ-
mas’. Opnieuw bieden circa 
65 koorleden uit de hele re-
gio een veelzijdig programma 
aan dat in zes weken is inge-
studeerd. 
De bekende sopraan Mirjam 
Betjes en het semiprofessio-
nele Kennemer Blaaskwintet 

verlenen hun medewerking. 
De pianobegeleiding wordt 
verzorgd door Gijs Braakman 
en de muzikale leiding is in 
handen van Cees Brugman. 
In de Maranathakerk, aan-
vang 14.30 en kaartverkoop 
vanaf 13.45 op de dag van 
het concert bij de kerk. Re-
serveren kan via tel.: 0251-
656907 of aadzonneveld1@
ziggo.nl.

Binnenbrand bij de 
Hema in Geesterduin

Castricum - Zaterdag om 
14.40 uur werd de hulp van 
de brandweer ingeroepen 
vanwege een binnenbrand 
bij de Hema in winkelcen-
trum Geesterduin. Er was 
brand ontstaan in het maga-
zijn in een emmer met lege 
batterijen. De brand ging ge-
paard met veel rookontwik-
keling en heeft een binnen-
deur aangetast. De brand-
weer had het brandje snel 
geblust en heeft nog enige 
tijd werk gehad met het ver-
wijderen van de rook.

Vorige week dinsdag werd de 
hulp van de brandweer in-
geschakeld omdat iemand 
uit een rolstoel was gevallen 
aan de Prinses Irenestraat. 
Woensdag was er sprake 

van een brandgerucht onder 
het tunneltje onder de N203/ 
Korte Brakersweg. Twee jon-
getjes waren bezig met vuur-
werk en dat zorgde voor rook 
op de N203. Hetzelfde vond 
plaats op vrijdag toen er 
sprake was van een brand-
gerucht op de Papenberg.  
De daders van het afsteken 
van het vuurwerk werden in 
de kraag gevat door de po-
litie. In een woning op Gladi-
olenveld was de open haard 
aangestoken, maar de klep 
naar het rookkanaal was niet 
opengezet. 

Op het moment dat de rook 
de woonkamer in een snel 
tempo vulde is ook het 
brandalarm in werking ge-
gaan. Foto: Evelien Olivier.

Castricum - In Limmen is 
tussen woensdag 29 novem-
ber 23.00 uur en donderdag 
30 november 12.30 uur een 
zwarte VW Transporter met 
het kenteken 05VFK2 ge-
stolen vanaf een parkeer-
plaats aan het Goudstuk. 
Tussen donderdag 30 no-
vember 22.00 uur en vrijdag 
1 december 7.30 uur is een 
personenauto merk BMW, 
voorzien van het kenteken 
20TNH4, gestolen vanaf de 
Oude Haarlemmerweg.

Auto’s gestolen

Akersloot - Op donderdag 
30 november tussen 6.30 en 
8.30 uur heeft er een poging 
inbraak plaatsgevonden bij 
een vrijstaande woning gele-
gen aan de Waterzijde. In de 
nachtelijke uren zijn enkele 
voorwerpen onder de open-
staande rolluiken van de wo-
ning geplaatst. Toen de be-
woner zijn woning verliet 
heeft hij de rolluiken naar be-
neden gedaan. Rond 8.30 uur 
werd door een bezoeker van 
de woning opgemerkt dat er 
voorwerpen onder de rollui-
ken stonden en dat het cilin-
derslot van de voordeur afge-
broken was. De dader(s) zijn 
niet in de woning geweest.

Poging inbraak

Castricum - Op zondag 10 
december is er om 16.00 uur 
in de Maranathakerk een 
meditatieve bijeenkomst. 
Op zondag 17 december om 
10.00 uur in de Protestante 
Kerk van Limmen zingt het 
koor van De Witte Duif liede-
ren uit het kerstoratorium De 
Verhalen. Op vrijdag 22 de-
cember om 20.00 uur in de-
zelfde kerk wordt het gehe-
le kerstoratorium De Verha-
len gezongen, afgesloten met 
een eenvoudige maaltijd.

De Witte Duif
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Vragen over modderpad
Akersloot - Het wandel-
pad om de voetbalvelden en 
achter de tennisvelden in 
Akersloot is een pad waar 
veel wandelaars en hardlo-
pers veelvuldig gebruik van 
maken. 
Alleen de laatste weken is 
hier verandering in gekomen. 
Het mooie wandelpad is voor 
een groot deel veranderd in 
een modderpad.
Dorien Veldt, raadslid van 
CDA Castricum, heeft schrif-
telijke vragen gesteld aan 
het college van de gemeen-
te Castricum, over de staat 

van het wandelpad, het on-
derhoud en het herstel. ,,Wat 
het CDA betreft moet het op-
knappen van het pad snel 
gebeuren voor zich ernstige-
re ongevallen gaan plaats-
vinden. Onder andere door 
werkzaamheden aan de slo-
ten is door het gebruik van 
zware tractoren en wagens, 
het pad zodanig beschadigd 
dat er grote kuilen en plassen 
zijn ontstaan en het pad is 
glad geworden door de mod-
der die er op ligt. Hierdoor 
zijn er al verschillende glij en 
valpartijen geweest.”

Tino Klein naar Forza
VVD verbaasd over reden
Castricum - Fractiesecre-
taris van de VVD Castricum 
Tino Klein is overgetapt naar 
Forza Castricum. Hij zegt dat 
hij deze stap heeft gezet van-
wege onvrede met de wijze en 
inhoud waarop de VVD Cas-
tricum tijdens de komende 
gemeenteraadsverkiezingen 
haar campagne gaat voe-
ren. Hij heeft met onmiddel-
lijke ingang zijn taken als se-
cretaris en lid van de raads-
carrousels beëindigd. Raads-
lid Rob Dekker reageert na-
mens de VVD: ,,De lezing die 
wordt gegeven heeft ons be-
vreemd. De afgelopen maan-
den hebben we gewerkt aan 
het verkiezingsprogramma. 
Alle kandidaat-raadsleden 
hebben hier hun handteke-
ning ondergezet. Tino werd 
door het bestuur voorgesteld 
op plek vijf. Na diverse stem-
ronden onder de leden van 
de VVD Castricum werd hij 
door de leden plaats zes in 
plaats van vijf toebedeeld op 
de defi nitieve lijst.” De teleur-

stelling daarover was duide-
lijk zichtbaar volgens Dekker. 
,,Maandag 27 november ont-
vingen wij ‘s morgens het be-
richt dat Tino ‘s avonds zou 
tekenen. Groot was de ver-
bazing dat hij die avond tij-
dens de fractievergadering 
alsnog zijn vertrek aankon-
digde, maar zo kan dat gaan. 
Terwijl wij ons nog in beraad 
waren over een passend af-
scheid en bedankje werden 
we verrast door een pers-
bericht. Wij herkennen ons 
geenszins in bovenstaande 
uitleg en betreuren deze ma-
nier van communiceren.”

Over Forza Castricum zegt 
Tino Klein: ,,Een partij die het 
mij zeer aansprekende libe-
rale gedachtegoed van Pim 
Fortuyn in de praktijk wenst 
te brengen. Voor fractie Cas-
tricum, straks Forza Castri-
cum, zal ik ook meteen gaan 
optreden als carrousellid en 
deel gaan uitmaken van de 
kieslijst.”

Actie SP tegen opheffi ngs-
plannen bus gaat door

Castricum - Nadat de SP het 
bezuinigingsplan van Con-
nexxion naar buiten had ge-
bracht en duidelijk werd dat 
er buslijnen verdwijnen, kwa-
men verschillende gemeen-
teraden in verzet. 

In Castricum, werd een motie 
aangenomen om te proteste-
ren bij de provincie. In Castri-
cum gaat het om de busver-
binding tussen Castricum en 
Egmond aan Zee. Als alter-
natief zou dan een oproep-
dienst in het leven worden 
geroepen. ,,De SP gaat door 
met het ophalen van handte-
keningen”, vertelt Marjo Hus-
slage, fractievoorzitter van de 
partij in Castricum. ,,De SP is 
overal zichtbaar in de betrok-
ken plaatsen waar de buslij-

nen dreigen te verdwijnen. 
Het lijkt er op dat de provin-
cie en Connexxion een beet-
je willen terugkomen op het 
bezuinigingsplan. Dat is een 
eerste succes.” Het plan was 
om de buslijnen met ingang 
van december op te heffen, 
maar dat is uitgesteld tot 22 
juli 2018. Op 22 januari over-
handigt de partij protest-
handtekeningen aan gede-
puteerde Elizabeth Post. ,,Tot 
nu toe zijn er al meer dan 
tweeduizend handtekenin-
gen opgehaald. Daarnaast 
worden ook fl yers opgehan-
gen en uitgedeeld om ieder-
een te voorzien van de infor-
matie. Een petitie kan onder-
tekend worden via www.pe-
titions24.com/signatures/be-
houd_van_buslijn_164.

Colleges 
bij Kaptein
Castricum - De colleges 
van Castricum en Heiloo zijn 
dinsdag 28 november op be-
zoek geweest bij Kaptein. 
Deze verpakker en produ-
cent van kaas en boter is vo-
rig jaar van Castricum naar 
Heiloo verhuisd. Een goe-
de gewoonte van beide col-
leges is om de bedrijven in 
de gemeente te bezoeken. 
De ondernemers in het dorp 
zijn namelijk van groot be-
lang voor de leefbaarheid en 
werkgelegenheid in de ge-
meente.
De reden voor het bezoek 
aan Kaptein is de gezamenlij-
ke belangstelling vanuit bei-
de gemeenten voor dit be-
drijf dat jarenlang in Castri-
cum was gevestigd en nu 
een mooie plek heeft ge-
vonden op de Boekelermeer 
Heiloo. Hierbij is de werkge-
legenheid voor de regio be-
houden. De colleges waren 
onder de indruk van de zorg, 
niet alleen voor de medewer-
kers maar ook voor anderen. 
Dit uit zich met name in de 
innovaties die zijn toegepast 
in een duurzaam productie-
proces en in een gebouw met 
een eigen energie en warm-
te-koudevoorziening.
Kaptein is een familiebedrijf 
met een rijke historie; sinds 
1936 verpakken zij kaas en 
boterproducten en inmiddels 
is de fi rma uitgegroeid tot 
een internationaal opererend 
bedrijf dat continu in ontwik-
keling is. 
Naast Heiloo zijn er vestigin-
gen in Oosthuizen en Bilzen 
(België). In Heiloo vindt de 
productie plaats voor boter in 
cups, pakjes, retail- en bulk-
verpakking. Op de foto bur-
gemeester Mans met een 
deel van het gezelschap. 

Bakkum - Maandag 11 de-
cember is er een stiltewan-
deling door de duinen. Ver-
zamelen rond 9.30 uur op de 
parkeerplaats bij De Hoep 
aan de Zeeweg. Na afl oop is 
gelegenheid om samen wat 
te drinken bij Johanna’s Hof. 
Deelname is gratis, een duin-
kaart is wel noodzakelijk.

Stiltewandeling

Te weinig sociale 
huurhuizen gebouwd

Castricum - Het lijkt niet 
te lukken op het afgespro-
ken aantal sociale huurwo-
ningen te realiseren zoals is 
afgesproken. Dat werd dui-
delijk tijdens een presenta-
tie van Kennemer Wonen tij-
dens een raadsbijeenkomst 
vorige week donderdag. De 
gemeente heeft voor de pe-
riode 2017-2020 samen met 
de huurdersverenigingen 
van Castricum, Limmen en 
Akersloot prestatieafspraken 
gemaakt met woningcorpo-
ratie Kennemer Wonen. Af-
gesproken is dat er 118 wo-
ningen zouden worden ge-
bouwd tot 2020, maar dat 
aantal wordt niet gehaald. Er 
komen vijftien nieuwe socia-
le huurwoningen op de Eer-
ste Groenelaan, 48 op het 
terrein van Duin en Bosch, 
tenminste als de raad instemt 
met een wijziging van het 
bestemmingsplan, en acht-
tien in plan Zandzoom. Dat 
zijn er 38 tekort. Er waren in 
2016 in Castricum 706 actie-
ve woningzoekenden, waar-

van er 589 gericht in Castri-
cum zoeken. De gemiddel-
de inschrijftijd is 4,8 jaar en 
de gemiddelde zoektijd 1,6 
jaar. Er kwamen dat jaar 166 
woningen vrij. De gemeente 
Castricum beschikt zelf niet 
over grond die beschikbaar 
gesteld kan worden en pro-
jectontwikkelaars wijken af 
van de norm dat 25 procent 
van de plannen naar socia-
le woningbouw gaat, omdat 
het minder rendabel is. Per 
niet gebouwde sociale wo-
ning moet tienduizend euro 
gestort worden als compen-
satie in het egalsatiefonds. 
Dit geld kan dan worden ge-
bruikt voor sociale woning-
bouw. Gestreefd wordt om 
het aantal appartementen 
voor een- en tweepersoons 
huishoudens te vergroten. Er 
wordt vooral een stijging van 
het aantal senioren van ze-
ventig jaar en ouder verwacht 
waarbij het belangrijk is toe-
gankelijke woningen te bou-
wen voor huishoudens met 
een zorgvraag.

Castricum - Het is weer mo-
gelijk om in diverse winkels 
en supermarkten vuurwerk te 
kopen. 

Dit betreft dan het zoge-

Vroeg vuurwerk legaal  
naamde CAT.1 vuurwerk. Dit 
vuurwerk is in Nederland 
toegestaan en mag het ge-
hele jaar verkocht worden en 
worden afgestoken mits an-
deren geen overlast ervaren.
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,,Meer van de praktische oplossingen”

Greuter en Schmitz 
voeren PvdA aan

Castricum - De ledenver-
gadering van de PvdA koos 
22 november Ada Greuter 
tot lijsttrekker. Greuter was 
lange tijd carrousellid en de 
laatste vier jaar raadslid voor 
de PvdA. De afgelopen twin-
tig jaar was ze tevens vrijwil-
liger op basisscholen in Cas-
tricum. 
Greuter: ,,Nummer een op 
mijn lijstje staat verbinding 
maken met andere partijen 
zowel van oppositie- als co-
alitiepartijen. Omdat de lucht 
nodig opgeklaard moet wor-
den. Dan kunnen we doelge-
richt weer dingen bereiken 
voor onze inwoners zoals vol-
doende sociale woningbouw 
voor jongeren en ouderen. 
Schmitz is als twintiger de 

jongste in de raad. ,,De raad 
blijft veel te lang hangen in 
details. Ik werk voltijd en heb 
geen zin en tijd voor geneu-
zel. Doelgericht!” Schmitz wil 
graag meedenken over het 
beleid omdat Castricum een 
aantrekkelijke gemeente is 
om te wonen.  Beiden vin-
den de zorg belangrijk. ,,Er 
zou meer gebruik gemaakt 
kunnen worden van nieuwe 
technieken in de zorg waar-
door mensen langer thuis 
kunnen blijven wonen.”
Beiden zijn van de praktische 
oplossingen.
De huidige fractievoorzitter 
Dave van Ooijen en gewezen 
wethouder Ans Pelzer komen 
op de PvdA lijst als lijstdu-
wers. Foto: Marie Kiebert, 

Castricum - Cok van Ber-
gen Henegouw (62) is  de 
nieuwe partijvoorzitter van 
De VrijeLijst. Zijn benoeming 
is tot standgekomen, een 
week voordat de lokale par-
tij in Castricum de kandida-
ten voor de gemeenteraad 
en het verkiezingsprogram-
ma presenteert. Een kern-
team draagt gemeenteraads-
lid Ron de Haan voor als lijst-
aanvoerder. De nieuwe par-
tijvoorzitter van De VrijeLijst 
is vanaf de oprichting in 2005 
bij de partij betrokken. ,,Het 
politieke gekissebis in Cas-
tricum moet stoppen”, vindt 
hij. ,,Inwoners hebben een 
gruwelijke hekel aan ruzie 
en dat politici elkaar vliegen 
zitten af te vangen. De poli-
tiek is er om met oplossingen 
te komen.”’. Cok van Bergen 
Henegouw woont sinds kort 
in de kern Castricum, na 21 

jaar met vrouw en dochters in 
Limmen te hebben gewoond. 
Hij is werkzaam als project-
manager en partner in een 
bedrijf dat overheden en be-
drijfsleven adviseert in ma-
rien en afvalstromen.
De nieuwe voorzitter ziet de 
verkiezingen voor De Vrije-
Lijst met vertrouwen tege-
moet. ,,De VrijeLijst is een 
stabiele en constante factor 
in de raad.” Orkestleider en 
muziekcomponist Jan Mole-
naar (81) uit Limmen is lijst-
duwer. 

Cok van Bergen Henegouw:
,,Politiek moet voor 
oplossingen zorgen”

Leo van Schoonhoven 
lijsttrekker CKenG

Castricum - De ledenverga-
dering van CKenG heeft op 
28 november unaniem Leo 
van Schoonhoven gekozen 
tot lijstrekker bij de gemeen-
teraadsverkiezingen in 2018. 
Leo heeft al bestuurlijke er-
varing opgedaan in de peri-
ode van 2014 tot 2016, toen 
hij namens CKenG wethou-
der was in de gemeente Cas-
tricum. Zowel voor als na de-
ze periode is hij actief betrok-
ken in alle geledingen van de 
lokale samenleving als voor-
zitter van de ondernemers-
vereniging OVC, lid van de 
initiatiefgroep voor het nieu-
we zwembad en tal van an-
dere maatschappelijke za-
ken. Roel Beems, de huidige 
fractievoorzitter, ziet vanwe-
ge drukke werkzaamheden 

buiten de gemeente geen 
kans om drie maanden in-
tensief campagne te voeren 
en ambieert daarom niet, zo-
als bij de vorige verkiezingen 
in 2014, opnieuw een rol als 
lijsttrekker. 
Remco van Zelst, voorzit-
ter van het CKenG-bestuur: 
,,Roel blijft wel beschikbaar 
voor de lokale politiek ná de 
verkiezingen op 21 maart. 
Van zijn kennis en ervaring 
kan onze partij en de he-
le gemeente profi teren. Nog 
voor Kerstmis maken wij on-
ze volledige kandidatenlijst 
bekend. Naast Roel Beems 
en ons andere ervaren raads-
lid Willem Veldt zullen een 
aantal veelbelovende kandi-
daten de bovenste posities 
op de lijst innemen.” 

Dorien Veldt is de 
lijsttrekker voor CDA

Castricum - Dorien Veldt 
wordt lijsttrekker van het 
CDA. De leden van de par-
tij hebben haar op 2 decem-
ber unaniem gekozen tijdens 
een algemene ledenvergade-
ring. Veldt woont in Akersloot 
waar zij samen met haar man 
een biologisch tuinbouw-
bedrijf runt. Eerder was zij 
werkzaam in de zorg. Bij de 
verkiezingen in 2014 stond 
Veldt op de vierde plek en 
wist toen net geen zetel te 
bemachtigen. Als carrou-
sellid maakte ze echter wel 
haar entree in de lokale poli-
tiek. Toen Wim Swart in 2016 
doorschoof naar het college 
kwam ze alsnog in de raad. 
In de fractie van het CDA is 
haar specialisatie het Sociaal 
Domein. ,,Ik vind het erg be-

langrijk dat iedereen die zorg, 
hulp en/of ondersteuning no-
dig heeft, dit ook krijgt”, is 
hierbij haar inzet.  
Tijdens de CDA vergadering 
noemde Veldt naast duur-
zaamheid en passende huis-
vesting voor jong en oud en 
een ieder die hier tussenin 
genoemd kan worden, ook 
het behoud van voorzienin-
gen in alle kernen, de agra-
riërs in het buitengebied, na-
tuurbeheer en toerisme als 
belangrijke aandachtsgebie-
den voor de komende verkie-
zingen.
Als tweede op de kandida-
tenlijst werd een oude be-
kende gekozen: Elize Bon. 
Zij was eerder raadslid voor 
het CDA in de periode 2010-
2014. Derde op de lijst is een 

nieuw gezicht, Martijn van 
Leeuwen. Hij is sinds een 
kleine twee jaar weer terug-
gekeerd naar Castricum, het 
dorp waar zowel hijzelf als 
zijn vrouw is opgegroeid. Fer 
Wilms, die al vele jaren actief 
meedraait in de gemeente-
raad, neemt de vierde plaats 
in. Verder nemen nieuweling 
Joost Cornelis en wethouder 
Wim Swart een prominente 
plaats in.

Castricum - Voorkomen van 
armoede en schulden moet 
een veel prominenter rol in-
nemen in het beleid; dat is 
een van de conclusies van 
D66 Castricum. 
Goed onderwijs, werk, een 
betaalbare woning en goe-
de zorg is volgens D66 van 
groot belang om armoede en 
schulden te voorkomen. Kin-
deren moeten niet jaar in jaar 
uit in armoede leven en zo al 
aan het begin van hun prille 
leven met 10-0 achter staan. 
D66 Castricum wil experi-
menteren met minder regels 
en verplichtingen voor bij-
standsgerechtigden en meer 
ruimte om, met behoud van 
uitkering, op eigen initiatief 
aan werk te komen of een ei-
gen bedrijf te starten. Frac-
tievoorzitter Mariska El Ou-
ni: ,,D66 Castricum wil dat 
mensen geholpen worden 
bij het oplossen van schuld-
problematiek. We moeten af 
van straffen en allerlei inge-
wikkelde, soms tegenstrijdi-
ge, regels. Hierdoor zien on-
ze inwoners de bomen door 
het bos weer, worden schul-
den snel in beeld gebracht en 
hoeft men niet keer op keer 
hetzelfde heftige verhaal te 
vertellen. Voorkomen van ar-
moede en schulden moet 
een veel prominenter rol in-
nemen. Onze gemeente heeft 
gelukkig een aanspreekpunt 
, maar het komt helaas nog 
te vaak voor dat inwoners 
dat niet of veel te laat we-
ten of dat mensen zich scha-
men om hulp te vragen”, al-
dus Mariska El Ouni.

D66 pakt 
armoede aan

Nieuw plan woningen Zanderij
Castricum – Een aantal 
grondeigenaren van de Zan-
derij komt met een plan om 
het oosten van het gebied te 
bebouwen, om zo de waarde-
vermindering van hun grond 
te compenseren als die wordt 
omgevormd tot natuurge-
bied. Dat schrijft het NHD. 
Het gaat om het gebied van-
af de Geversweg tot aan de 
Vinkenbaan, parallel aan de 
Mient. Zo kan het gehele 

wes te lij ke deel van De Zan-
derij open blijven en inge-
richt worden als laag duin-
landschap. Om het fi nancië-
le tekort aan te pakken werd 
eerder een bij dra ge van het 
Groen fonds genoemd of een 
bijdrage van de pro vin cie 
Noord-Hol land. Het Platform 
behoud Zanderij staat voor-
alsnog niet positief tegenover 
het idee en ziet meer heil in 
alternatieve fi nanciering.
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7 DECEMBER 

Ten Years After komt naar 
podium Victorie in Alkmaar. 
Het 50e jubileum wordt ge-
vierd met een tour en het 
nieuwe album; A Sting In The 
Tale, dat in september uit-
komt. Aanvang 20.00 uur. Fo-
to: Rob Blackham.

Kerstfair tot en met zondag 
10 december wordt dé kerst-
fair van Noord-Holland ge-
houden in en rond slot As-
sumburg te Heemskerk. 

Paulien Cornelisse met de 
voorstelling Om mij moveren-
de redenen. In het Kennemer 
Theater in Beverwijk om 20.15 
uur.

Lezing door Koen van den 
Driesche in Huis van Hilde 
Castricum over de invloed van 
het Oer-IJ op het ontstaan van 
Castricum en omgeving. Aan-
vang 20.00 uur.

Javier Guzman wil zich even 
voorstellen. In De Vest Alk-
maar om 20.15 uur. 

Het Zuidelijk Toneel & Or-
de Van De Dag met de Ouds & 
Nieuws Show 2017 in De Vest 
in Alkmaar om 20.30 uur.

8 DECEMBER

Lejo en Mike Boddé met 
Vingerpoppetje! (6-12 jaar) in 
De Vest Alkmaar vanaf 19.00 
uur. 

Rapsensatie Broederliefde 

uit Rotterdam speelt in Victo-
rie in Alkmaar vanaf 21.00 uur.

Rhythm of the Dance, The 
Christmas Show. In het Ken-
nemer Theater Beverwijk om 
20.15 uur.

Concert Janne Schra in Po-
dium Victorie Alkmaar vanaf 
20.15 uur.

Ronald Snijders treedt op in 
theater Koningsduyn in Cas-
tricum met zijn show ‘Welke 
Show’.. Aanvang 20.00 uur.

 

Tijd voor één Trio, theater-
voorstelling van Niet Schieten 
in De Cirkel Heemskerk vanaf 
20.30 uur. 

Winterfair bij Anastasia van 
11.00 tot 17.00 uur op de Dus-
seldorperweg 97 in Limmen. 
Ook op 9 en 10 december.

.9 DECEMBER

Lezing Bachs Weihnachtso-
ratorium door Fred Suring in 
de Maranathakerk in Castri-
cum vanaf 20.00 uur. 

Muziektheater In bed met 
Dietrich en Piaf, over de on-
gewone vriendschap tussen 
Edith Piaf en Marlene Diet-

rich. In Kennemer Theater Be-
verwijk om 20.15 uur.

Oratoriumkoor Heiloo brengt 
een uitvoering van ‘Messiah’ 
van Händel in de vorm van 
een ‘scratch’-concert in de 
Cultuurkoepel Heiloo. Mee-
doen? Aanmelden via de web-
site. Foto van sopraan Mare-
ne Elgershuizen: James Hen-
drickx.

Schrijfmarathon voor Am-
nesty International in Lees 
Lokaal Uitgeest, Dr. Brug-
manstraat 11 Uitgeest van 
11.30-15.00 uur. 

Cabaret van Johan Fretz, De 
Zachtmoedige Radicaal. Ver-
halenverteller en conferencier 
Johan Fretz maakt solodebuut 
in Kennemer Theater Bever-
wijk vanaf 20.30 uur.

Mister and Mississip-
pi treedt op in Victorie Alk-
maar met een zwaar geluid 
van synths, bas en drums, ge-
serveerd met majestueuze gi-
taarmelodieën en sterke voca-
len. Aanvang 20.30 uur.

Fruns JazzClub vanaf 21.00 
uur in De Bakkerij Castricum 
met vinyl, lindyhop en mooie 
oude filmbeelden.

Laura Schoegje treedt op 
met de negentien man ster-
ke JM Big Band onder lei-
ding van Jan Molenaar (81) 
uit Limmen. In Geesterhage in 
Castricum om 20.15 uur. 

Gerard van Maasakkers 
met 40 jaar liedjes in De Vest 
Alkmaar. Aanvang 20.30 uur.

Die Vers met ep-release 
‘Word Wakker!’ in Café Lokaal 

▲

in Heemskerk vanaf 20.00 uur

Brothers-4Tune en Vocal 
Group Eigenwijs geven dub-
belconcert in de Dorpskerk in 
Castricum om 20.15 uur.

10 DECEMBER

Kerstmarkt bij het Hof van 
Kijk Uit in Castricum met al-
lerlei activiteiten en kraam-
pjes van 11.00 tot 16.00 uur.

Kerstmarkt van 10.30 tot 
16.00 uur een op Landgoed 
Duin en Bosch bij Echt Bak-
kums Groen. 

Kerstmarkt bij Bezoekers-
centrum De Hoep in Castri-
cum van 11.00 tot 15.00 uur.

Klankcast treedt om 15.00 
uur op in De Oude Keuken 
in Bakkum. Klankcast zingt 
volks- en klassieke liede-
ren waarvan sommige gear-
rangeerd door componist en 
koorlid Jakob Klaasse.

Bamestra Nova brengt klas-
sieke kerstliederen met onder 
andere het kerstoratorium van 
Saint Saëns. Aanvang 15.00 
uur in De Witte Kerk Heiloo.

Beethovens Grand Trio en 
Goldbergvariaties van Trio La-
my in De Cirkel Heemskerk 
vanaf 11.30 uur. 

Projectkoor Egmond ver-
zorgt een kerstprogramma 
in de kloosterkerk van de St. 
Adelbertabdij in Egmond-Bin-
nen. Aanvang is 14.30 uur.

Mono’s Blues Band in De 
Nozem en de Non Heems-
kerk, aanvang 15.30 uur, gra-
tis toegang. 

Koffieconcert van Accorde-
onvereniging Vita-Nova in De 
Vest Alkmaar vanaf 11.00 uur.

Toonkunstkoor Alkmaar 

geeft een concert in de Grote 
Kerk Alkmaar, aanvang 14.00 
uur. 

Koffieconcert door jong ta-
lent op viool en cello in de 
Zwaan in Uitgeest, 11.00 uur. 

Byzantijns koor Perezwon 
geeft een gezamenlijk concert 
met het blokfluitensemble Re-
corders Round. Om 15.00 uur 
in de Dorpskerk in Heems-
kerk.

Wereldlichtjesdag in Cul-
tuurkoepel Heiloo ter nage-
dachtenis aan overleden kin-
deren. Iedereen is welkom, 
aanvang 19.00 uur. 

12 DECEMBER

Nederlands Kamerorkest 
verzorgt het concert Kerst met 
Vivaldi, Corelli en Bach vanaf 
20.15 uur in De Vest Alkmaar. 

Glazen Keet. Tot en met 
15 december staat Heems-
kerk FM studio in De Gla-
zen Keet van Start26 op het 
Burgemeester Nielenplein in 
Heemskerk voor goed doel. 

Een magische kerst met Op 
Sterk Water in De Vest Alk-
maar om 20.30 uur met virtuo-
ze improvisatie.

13 DECEMBERI

Kerstmarkt op het landgoed 
Duin en Bosch. Van 13.00 tot 
15.30 uur. 

Literaire Salon met Arthur 
Japin in de Cultuurkoepel Hei-
loo. Kaarten alléén via www.
cultuurkoepelheiloo.nl en bij 
de VVV. Foto: Corbino. 

5 november 20170









6 december 201724

Castricum - Er zijn van die 
tegenstanders waarvan je 
maar moeilijk kunt winnen. 
Ook wel angstgegners ge-
noemd! Een voorbeeld daar-
van voor Vitesse is bijvoor-
beeld DTS uit Oudkarspel. 
Van de acht onderlinge du-
els werd vijf keer verloren en 
slechts twee keer gewonnen. 
In maart van dit jaar zege-
vierde DTS nog op de Puik-
man met 3-5 na eerder dat 
seizoen op eigen terrein met 
4-1 te hebben gewonnen. Dit 
keer waren de rollen echter 
omgedraaid en kwam Vites-

se onverwacht en heel snel 
in een zetel terecht dankzij 
aanvoerder Jort Kaandorp. 
Die wist binnen een kwartier 
drie maal achtereen te sco-
ren. Uiteindelijk werd het op-
nieuw 4-1 maar dit keer dus 
in het voordeel van Vitesse. 
Met deze fraaie zege werd de 
tegen koploper Limmen in-
gezette positieve lijn op een 
overtuigende manier doorge-
trokken.
Al met al een prima zege voor 
een goed spelend Vitesse dat 
daarmee is gestegen naar de 
zesde plek op de ranglijst. 

ZOB efficienter dan FCC
Castricum - Om aansluiting 
te vinden bij de staartgroep 
was het voor FC Castricum 
belangrijk om ZOB te ver-
slaan, maar na negentig mi-
nuten stond een 3-0 neder-
laag op het scorebord.
Hoewel opnieuw sprake was 
van weinig krachtsverschil, 
haalde ZOB toch verdiend de 
zege binnen omdat het effi-
ciënter met de kansen om-
sprong en FCC daarin te 
weinig raffinement ten toon 
spreidde.
In de 21e minuut was het 
raak toen ZOB-speler Kevin 
Grent vanaf rechts een fraaie 
voorzet gaf die door Nigel 
Schaasberg zwaar gehinderd 
werd binnen gegleden, 1-0.
Zonder de geblesseerde Car-
lo Vrijburg, de zoveelste bles-
sure, moest FC Castricum 
aan de bak in de tweede 
helft met diverse kansen voor 

ZOB, die FCC-keeper Danny 
Burger overuren bezorgden.
ZOB raakte het overwicht 
echter geleidelijk kwijt en FC 
Castricum kwam beter in het 
spel zonder echt grote kan-
sen te creëren. Zoals al we-
ken het geval is, kwam het 
niet tot de gelijkmaker en 
weer gebeurde hetzelfde. In 
de 72e minuut was het nu Ni-
gel Schaasberg, die de voor-
zet gaf en was Kevin Grent 
de afmaker, 2-0. FC Castri-
cum was opnieuw verplicht 
va banque te gaan spelen en 
kreeg nog twee kansen op 
de aansluitingstreffer, maar 
de ruimte die ZOB door de 
Castricumse aanvalsdrang 
kreeg, leverde wel de 3-0 op 
in de 83e minuut van Dave 
Ninteman, waarmee de strijd 
was gestreden. Zaterdag de 
thuiswedstrijd tegen midden-
moter Arsenal.

Yanne Dorenbos bereidt 
zich voor op NK

Akersloot - Afgelopen 
weekend waren een dubbe-
le wedstrijddagen voor Yanne 
Dorenbos. Zaterdag het offi-
cieus NK derny en zondag 
de tweede dag van het drie-
banentoernooi van de Beat 
track series in Amsterdam. 
Op de baan in Apeldoorn 
werd Yanne in zijn serie ge-
makkelijk eerste en reed sa-
men met de andere drie favo-
rieten de finale over 40 rond-
jes. 
Zondag werd het driebanen-
toernooi in het Amsterdam-
se Velodrome verreden. Yan-
ne reed een gedegen afval-
koers waar hij derde werd. In 
de tweede helft van de tem-
pokoers, kon hij samen met 
ploeggenoot Bob Markus 
ontsnappen en zette het pe-
loton op een ronde. Yanne en 

Bob wisselen de punten af 
bij iedere doorkomst en wer-
den tweede en eerste in deze 
koers. Uiteindelijk werd Yan-
ne tweede doordat hij pas in 
de laatste ronden solo een 
rondje op het peloton pakte 
en in de eindsprint met dub-
bele punten tweede werd. 
Overall werd hij als dagwin-
naar gehuldigd op het podi-
um. Hij mag zichzelf nu als 
leider in het klassement zien. 
Op de 16e zal de laatste dag 
verreden worden in Apel-
doorn. Daar wordt een week 
later het NK omnium verre-
den. Tussen kerst en de 30e 
zijn alle renners te zien in het 
sportpaleis in Alkmaar voor 
het NK, onderdelen. Yanne 
zal daar elke avond op een 
individueel onderdeel te zien 
zijn. 

Op naar de halve finale
Limmen - Tafeltennisvereni-
ging Limmen heeft een dub-
belsucces. Nadat het vlag-
genschip, het eerste team 
van de tafeltennisclub Lim-
men, kampioen geworden is 
in de derde klasse werd dit 
weekend in Arnhem en Hil-
versum een dubbelsucces 
geboekt door de zussen San-
ne en Roos Briefjes.
Tijdens de kwartfinale jeugd-
meerkampen van de Neder-
landse Tafeltennisbond  in 
Arnhem plaatste pupil Roos 
Briefjes, zich enigszins on-
verwachts voor de halve fi-
nale van Nederland. Ze was 
als vijfde geplaatst maar re-
aliseerde uiteindelijk een 
verdiende derde plaats die 

recht gaf op deelname naar 
de volgende ronde (top 24). 
Haar zus Sanne speelde haar 
kwartfinale bij TTV Hilversum 
en eindigde op een tweede 
plaats waarmee zij ook TTV 
Limmen afvaardigt bij de hal-
ve finale van Nederland die 
op 4 februari 2018 gespeeld 
wordt in Assen.

Castricum - Heel wat kinde-
ren hebben een diploma be-
haald in november in zwem-
bad De Witte Brug. Gya-
no Colleye, Layra Colleye en 
Steyn van Egmond hebben 
zich het snorkelen eigen ge-
maakt. Stan Bakker en Mon-
tana Renkeman Snorkelen 2 

Het A-diploma ging naar-
Annemiek Abbink, Niels den 
Adel, Kamal Al Aaraj, Sami 
Ali Abukar, Devi Bos, Max 
Brown, Enora De Koning 
Gans, Loïz Derwig, Robin van 
Elswijk, Roos Geerlings, Eli-
se Geurtsen, Yenthe Jonker, 
Nesta Josefina, Noah Klaver, 
Floris Lambrechtse, Fenne 
Lammers, Jurre Lenting, Sa-
ra Lute, Quinty Mooij, Sanne 
Ruiter, Jo-An Sae-Tang, Ia-
go Sanders, Dior Scheerlings, 
Mick Schoenmaker, Lars 
Schornagel, Julia Smit, Duuk 
Twisk en Milan Vocking.

Het B-diploma ging naar  Kris 
van Aalzum, Dylan Baars, 
Danny Beentjes, Angel Be-
zuyen, Jan Bloedjes, Noor 
Broos, Luke Dekker, Valérie 
Groot, Joren Haga Daniëlle 
Hof, Jitse Kool, Jaevin Krimp, 
Luuk Linnartz, Ilse van Loo, 
Ridwaan Muhudin, Eva van 
der Poel, Roos Pronk, Jill de 
Ruijter, Tess de Ruijter, Mees 
Schneiders, Naomi Som-
broek, Liv Steijlen, Alon van 
der Veen en Mia Verbeek.
Tanay Akinci, Abdullah Alko-
tifan, Omar Alkotifan, Warea 
Antipin, Vince Bakker, Ta-
tum Bijl, Semme Boon, Roan 
Gravemaker, Isis Groenen-
daal, Nick Harms, Tess Har-
tensveld, Joni Jonker, Milou 
van Klaveren, Emma Lem-
mink, Jasper Lute, Naomi van 
der Meulen, Aímee Olij, Rikki 
van Rhijn, Thomas den Ron-
den, Noud Sallehart, Merle 
Schaafsma, Lune Scheerens, 
Ryu Scheffer, Romy Schenau, 
Freyja Schrander, Duuk Snij-
ders, Dorus Steeman, Fen-
na Steeman, Fabiënne Stoop, 
Emma Thomson, Fenna Ui-
terwaal, Bram de Vries, Kick 
de Vries, Mara de Weerd, Ar-
lyne van Westering en Ben-
te Zaal. 
Het C-diploma naar Kaesar 
Abudukahaer, Thomas van 
Beek, Nahla Beentjes, Mia 
Boonstra, Merijn van Graas, 
Quinten Heijne, Fabian Labal, 
Carolien Nanne, Daya Rag-
hosing en Sander Stoop.  
Ook is er door peuters een 
van de Jip-diploma behaald: 
Jon van Duin, Dex Castricum, 
Rosa Deen, Sebastiaan Gij-
zen, Jente Klein, Lev Zijstra, 
Saar Termes, Youssef en Oli-
via Winter, Sanna Tijsen en 
Jesse Zaal, Ties de Boer en 
Floris Duijn. 

Afzwemmers



Zondag 10 december 14.00 uur
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De adviesraad Sociaal Domein is op zoek naar 
nieuwe leden!

Agenda Raadsplein 
7 december 2017

Like ons op Facebook

Uitnodiging 
Burgemeester en wethouders van Castricum nodigen 

u uit om het jaar 2018 samen, onder het genot van 
een hapje en een drankje, feestelijk te starten.

Maandag 8 januari bent u vanaf 19.30 uur heel 
hartelijk welkom in het gemeentehuis van Castricum.

Tijd Onderwerp
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*  
 
Raadsvergadering    
22.45  
A Integraal Huisvesti ngsplan onderwijsvoorzieningen 
B Moti e m.b.t onderzoek zwemvoorziening  
C Ontslag / benoeming carrousellid 
  
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

Wij zoeken 2 leden met affi  niteit op het gebied van: de Jeugdwet en de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).  Daarnaast zoeken wij een 
onafh ankelijk voorzitt er voor de adviesraad en een secretaris met affi  niteit 
en kennis van één of meerdere van de aandachtsgebieden. 
 
De Adviesraad Sociaal Domein Castricum adviseert sinds 1 januari 2015 
het college van Burgemeester & Wethouders van de gemeente Castricum 
over alle onderwerpen die vallen binnen het Sociaal Domein. Alle taken uit 
de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), de Parti cipati ewet en de 
Jeugdwet zijn gedecentraliseerd naar de lokale overheid.

Wie wij zoeken:
U bent inwoner van één van de kernen van de gemeente Castricum en voelt 
zich betrokken bij de ontwikkelingen in het Sociaal Domein. Op het gebied 
van één van de terreinen binnen de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, 
Jeugdwet of Parti cipati ewet hebt u kennis op basis van ervaring of (profes-
sionele) betrokkenheid.

Als inwoner van één van de kernen van de gemeente Castricum hebt u een 
sociaal netwerk, dat ervoor zorgt dat u signalen uit de samenleving krijgt. 
Wellicht hebt u binding of bent u anderszins betrokken via vereniging of 
buurt bij sociale en maatschappelijke netwerken binnen de gemeente. In elk 
geval staat u ‘midden in de gemeenschap’. 

Op de website van de gemeente Castricum vindt u een profi elschets met 
daarin de taken en kwaliteiten die horen bij een voorzitt er, lid én secretaris 
van de adviesraad. htt p://www.castricum.nl/bestuur-en-organisati e/veror-
deningen_42561/item/huishoudelijk-reglement-adviesraad-sociaal-domein-
gemeente-castricum_964.html 

De gemeente Castricum draagt zorg voor een onkosten- en vacati evergoe-
ding van de leden voor faciliteiten zoals scholing en deskundigheidsbevor-
dering. 

Wilt u meer informati e?
Wilt u eerst nog wat meer weten over het werk van de Adviesraad en uw 
mogelijke rol daarin? Dan kunt u-per mail- contact opnemen met een lid 
van de Adviesraad via wmoraad@castricum.nl. Uw reacti e kunt u ook naar 
dit mailadres sturen. Er volgt dan een oriënterend gesprek met leden van de 
sollicitati ecommissie, waarin uitsluitend Adviesraadleden zitti  ng hebben. Op 
basis van wederzijdse ervaringen besluit de Adviesraad u als lid voor te dra-
gen aan het College van Burgemeester en Wethouders, die de benoeming 
formaliseert. 

Adviesraad Sociaal Domein 
zoekt 2 nieuwe leden én een 
voorzitter en secretaris

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum woensdag 6 december 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 
gemeentehuis 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
231117 Dorcamp 30 te Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw op de garage
241117 Zeeweg 70 te Castricum
 Het bouwen van een 2e kas op het terras bij Club Zand
271117 Gasstraat 1 te Castricum
 Het plaatsen van een bedrijfsloods
281117 Zeeweg 45 te Castricum
 Het (ti jdelijk) afwijken van het bestemmings-plan
 Torenstraat 28 te Castricum
 Het realiseren van twee appartementen (in winkel), 

Agenda raadsinformatieavond 
14 december 2017

Tijd Onderwerp
19.00 – 20.00 Auditcommissie 
20.00 – 21.00  Presentati e Kustzonering 



INFOPAGINA

291117 Maatlat 2 te Limmen
 Het verbouwen van een bedrijfsruimte
301117 Marti n Luther Kingstraat 8 te   Akersloot
 Het plaatsen van een dakkapel (voorzijde)
 Duinmeiershof 2 te Castricum
 Het wijzigen van de kozijnen

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

Datum Adres
271117 Limmerweg 4 te Castricum
 Het aanleggen van een alarminstallati e

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende omgevings-
vergunningen te verlenen:
Datum Adres
281117 Brakersweg 9 te Castricum
 Het gedeeltelijk wijzigen van een bedrijfsruimte naar woning
 Zeeweg 10 te Castricum
 Het plaatsen vaan herdenkingsplaquett e
 Duinakker 13 te Castricum
 Het aanleggen van een in- en uitrit
301117 Zeeweg tussen Soomerwegh en langs N203 te Castricum
 Het aanleggen van een schelpenpad
011217 Oude Haarlemmerweg 3 te Castricum
 Het vervangen van een dakkapel

Verleende APV-vergunning
Datum Adres
301117 Van Haerlemlaan 31 te Castricum
 Mixed Hocky Club Castricum – Senioren Kerstgala. Ontheffi  ng 
sluiti ngsuur tot 01.00 uur in de nacht van zaterdag 15 december 2017 op 
zondag 16 december 2017.

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

Verkeershinder door asfaltreparati es 
Van 13 tot en met 14 december repareert de gemeente Castricum op di-
verse plekken de schade aan het asfalt. Hierdoor ontstaat verkeershinder 
op de Buurtweg in Akersloot en Middenweg in Limmen. 
Planning
Buurtweg Akersloot: frezen van asfaltschade op woensdag 13 december 
tussen 10:00 en 16:00 uur. Repareren van het asfalt gebeurt op donder-
dag 14 december tussen 7:00 en 10:00 uur.
Middenweg Limmen: reparati e asfaltschade op donderdag 14 december 
tussen 7:00 en 12:00 uur.  

Verkeershinder
Tijdens de werkzaamheden is doorgaand verkeer mogelijk. Er is wel 
verkeershinder. Het verkeer wordt met verkeersregelaars langs de werk-
zaamheden geleid.

Meer informati e
Voor meer informati e kunt u contact opnemen met de heer F. Schönig, 
van team projecten, domein Civiele werken en verkeer. Hij is bereikbaar 
op maandag tot en met donderdag op telefoonnummer 088 909 7534.

Verkeersbesluit d.d. 6 december 2017
In de Staatscourant van 6 december 2017 zijn de volgende verkeersbe-
sluiten gepubliceerd:

1. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandicap-
tenparkeerplaats nabij de woning Braveld 5 in Castricum. Door middel 
van plaatsing van verkeersbord E6 en een onderbord waarop het kente-
ken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld in bijlage 1 van 
het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV1990). De 
volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbehorende tekening 
– kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/staatscourant.

2. Het realiseren van een voor een motorvoertuig bestemde gehandi-
captenparkeerplaats nabij appartementencomplex Akerhof in Akersloot. 
Door middel van plaatsing van verkeersbord E6 en een onderbord 
waarop het kenteken van betrokken voertuig staat vermeld, als bedoeld 
in bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 
(RVV1990). De volledige tekst van het verkeersbesluit – inclusief bijbe-
horende tekening – kunt u inzien op: www.offi  cielebekendmakingen.nl/
staatscourant.

Bezwaar
Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u hiertegen schrift elijk 
binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit een bezwaarschrift  
indienen. U kunt uw bezwaarschrift  niet per email indienen. Stuur uw 
bezwaarschrift  aan het college van burgemeester en wethouders van 
Castricum, Postbus 1301, 1900 BH Castricum. In uw bezwaarschrift  moet 
in ieder geval staan:
-   uw naam, adres en telefoonnummer;
-   de datum;
-   een omschrijving (of een kopie) van het besluit waartegen u bezwaar   
    maakt;
-   waarom u het niet eens bent met de beslissing;
-   uw handtekening. 

Wij vragen om uw telefoonnummer omdat we soms contact opnemen 
met bezwaarmakers om te bespreken wat de beste behandeling is van 
het bezwaarschrift .
Vraagt u zich af of een bezwaarprocedure de juiste weg is? De Bezwaar-
kaart van de Nati onale Ombudsman kan helpen bij het maken van uw af-
weging. U vindt deze op de website van de Nati onale Ombudsman (www.
ombudsman.nl). In het zoekscherm typt u “bezwaarkaart.pdf” in.

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

Castricum, 6 december 2017.

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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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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Veel belangstelling voor  
workshop dementie

Castricum - Aan de work-
shop ‘Omgaan met demen-
tie’, onlangs georganiseerd 
door Welzijn Castricum in 
Theater Koningsduyn, namen 
170 vrijwilligers uit de kernen 
van Castricum en uit Uitgeest 
deel.
De vrijwilligers lieten zich in-
formeren en het thema werd 
inzichtelijk gemaakt door to-
neelspel van Ervaria. Ze-
ven organisaties uit Cas-
tricum, Akersloot, Limmen 
en Uitgeest presenteerden 
hun ondersteuningsvormen 

voor mensen met dementie 
en mantelzorgers tijdens de 
workshop. Met de workshop 
werden vrijwilligers toege-
rust om mensen met demen-
tie te ondersteunen en hen 
in staat te stellen langer hun 
zelfstandigheid te behouden 
en maatschappelijk actief te 
blijven. Voor meer informatie: 
Welzijn Castricum: tel.: 0251 
65 65 62, mail info@welzijn-
castricum.nl. Op de foto de   
opening van de workshop 
Omgaan met dementie door 
wethouder Kees Rood.

Sociaal ondernemers in 
regio komen bijeen

Regio - Hoe kun je als soci-
aal ondernemer je het beste 
in de markt zetten? Dat was 
de vraag die op 28 november 
centraal stond tijdens de ron-
de-tafelbijeenkomst voor so-
ciaal ondernemers in de Re-
gio Alkmaar. 
Die middag werd bovendien 
de Social Impact Market ge-
lanceerd: de digitale markt-
plaats voor sociaal onderne-
mers. Sociaal ondernemers 
zijn ondernemers die maat-
schappelijke impact voorop 
hebben staan. Voorbeelden 
zijn ondernemers die banen 
creëren voor mensen met 
een afstand tot de arbeids-
markt, die koplopers zijn in 
de circulaire economie of die 
groene energie hoog in het 
vaandel hebben staan. On-
danks de diversiteit binnen 
de groep sociaal onderne-
mers, zijn zij er unaniem van 

overtuigd dat zij iets bijzon-
ders te bieden hebben.

De ronde-tafelbijeenkomst in 
restaurant Stoer was onder-
deel van het regionale pro-
ject om sociaal ondernemers 
op de kaart te zetten. Wet-
houder Snabilie, bestuur-
lijk opdrachtgever namens 
de regio, opende de bijeen-
komst met de constatering 
dat er in de regio een stevige 
kern is van sociaal onderne-
mers, die elkaar al goed we-
ten te vinden. Omdat de ge-
meenten dezelfde doelen na-
streven als de sociaal onder-
nemers, willen zij graag meer 
samen zaken doen. Om dit te 
vergemakkelijken werd tij-
dens de ronde-tafelbijeen-
komst de Social Impact Mar-
ket gelanceerd (https://mar-
ket.socialimpactfactory.com). 
Het is een digitale business-

to-business marktplaats, 
waarop sociaal ondernemers 
zich kunnen presenteren en 
eenvoudig gevonden kunnen 
worden door organisaties die 
graag zaken willen doen met 
sociaal ondernemers.
    
Er werden bovendien tips en 
trucs uitgewisseld om je als 
sociaal ondernemer goed in 
de markt te positioneren. Er 
wordt nogal eens gedacht 
dat de kwaliteit van de pro-
ducten minder is, omdat im-
pact voorop staat en niet het 
product. Afnemers en part-
ners moeten de intentie heb-
ben om juist met een sociaal 
ondernemer zaken te doen. 
Als alleen de prijs leidend is, 
maar (de bijdrage aan) duur-
zaamheid niet een doel is, is 
het voor de sociaal onderne-
mer soms beter om ‘nee’ te 
durven zeggen. 
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Raadhuisplein 1, 1902 CA Castricum
Ma. t/m di. 9.00 tot 12.00 uur
Wo. 9.00 tot 16.00 uur
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sociaal ondernemer goed in 
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product. Afnemers en part-
ners moeten de intentie heb-
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Als alleen de prijs leidend is, 
maar (de bijdrage aan) duur-
zaamheid niet een doel is, is 
het voor de sociaal onderne-
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