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Huurwoningen Dijk en 
Duin van de baan

Castricum - Een forse te-
genvaller voor wethouder 
Marcel Steeman en mensen 
die op de wachtlijst staan 
voor een sociale huurwoning; 
een meerderheid van de raad 
stemt er niet mee in om een 
bestemmingplan te wijzigen 
om zo de bouw van 48 ap-
partementen mogelijk te ma-
ken. Het gaat om een com-
plex op locatie De Clinghe 
bij Dijk en Duin. Deze loca-
tie heeft een maatschappe-
lijke bestemming en dat wil 
de meerderheid zo houden. 

D66 en SP stemden voor, 
PvdA en GroenLinks twijfe-
len nog. Oorspronkelijk zou-
den de huurwoningen op de 
plek van de broederwonin-
gen komen, maar daar zijn 
koophuizen verschenen. Veel 
raadsleden hadden hun hoop 
daarna gevestigd op de lo-
catie Koekoeksduin, de zus-
terfl at. Op de dag dat het de-
bat van start ging over de-
ze kwestie in de raad, werd 
bekend dat die plek aan een 
projectontwikkelaar is ge-
gund voor de bouw van koop-

huizen. Meerdere raadsleden 
voelen zich nu voor het blok 
gezet, onder andere Cathelijn 
Groot van CKenG en Dave 
van Ooijen van de PvdA. Wil-
lem Laan van GDB opperde 
dat vlek J oost mogelijk een 
alternatief zou kunnen zijn. 
Fred de Haan van de VVD 
zou liever zien dat er zorgwo-
ningen komen op de locatie 
en dat is ook wat er gebeurt 
als de huurwoningen van de 
baan zijn. Ron de Haan van 
De VrijeLijst noemt het niet 
netjes tegenover de huidi-
ge bewoners van het terrein 
om de bestemming te wijzi-
gen. Fer Wilms van CDA liet 
weten voorstander te zijn van 
een strikte scheiding tussen 
wonen en zorg. PvdA dient 
twee moties in. Ook Groen-
Links komt met een motie. 
Deze partij vindt dat Parnas-
sia terug moet komen op het 
besluit koophuizen te bou-
wen op de plek van de zus-
terfl at en daar alsnog huur-
huizen neer moet zetten. Dat 
levert minder op en daar mag 
Parnassia voor opdraaien. De 
VrijeLijst vindt dat die kosten 
betaald kunnen worden door 
de gemeente. Op 21 decem-
ber wordt gestemd. 

Castricum - Wethouder Rob 
Schijf hoeft geen extra moei-
te te doen bij de Provincie 
Noord-Holland om een ont-
sluiting naar de N203 moge-
lijk te maken bij het nieuw te 
bouwen zwembad. 
Een meerderheid van de raad 
stemde tegen een motie van 
CKenG, die werd gesteund 
door PvdA en Fractie Cas-
tricum. Buurtbewoners vre-
zen veel overlast van verkeer 
als het zwembad bij sport-
park Noord End verschijnt. Er 

is op dit moment bovendien 
al sprake van een tekort van 
104 parkeerplaatsen bij het 
sportpark waar ook het Jac. 
P. Thijssecollege staat. Met 
de ontsluiting zagen de drie 
partijen een oplossing voor 
dit probleem. 
De provincie Noord-Holland 
had in eerste aanleg al laten 
weten niet positief te staan 
tegenover een extra uitrit en 
geen voorstander te zijn van 
een extra aansluiting op de 
N203.

Sprookjeslandschap 
Castricum  - Het bos en de 
duinen nabij Castricum ver-
tonen elk seizoen ongekende 
schoonheid. Maar nu er een 

dik pak sneeuw is gevallen is 
een wandeling in het gebied 
sprookjesachtig mooi. Foto: 
Henk de Reus. 
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  Zie elders in de krant

RUNDERROAST MET 
VLEESTHERMOMETER

LUXE 
STRACCIATELLA 
IJSTAART

HANDGEVLOCHTEN 
KRANS MET 
AMANDELSPIJS  
EN ROZIJNEN

LUXE  
KERSTSOEP

KIES & MIX  
TAPAS

979
per 650 gram
kiloprijs 15,06

per stuk

399per stuk

499
emmer 1 liter

500
3 VOOR

3 bakjes met 
kies & mix 
tapas-sticker

699

 Jumbo Visser & Wijker, Uitgeest, Melis Stokelaan 1-3

CASTRICUM  -  HEERHUGOWAARD

KERST PETIT FOURS!
MET HEERLIJKE GROET, UW BANKETBAKKERS!

KERSTBESTELLIJSTEN LIGGEN VOOR U KLAAR IN ONZE WINKELS.

IN DEZE KRANT HET 
GEMEENTENIEUWS

DEZE ACTIE IS GELDIG VAN DONDERDAG 
14 T/M ZONDAG 17 DECEMBER 2017
Prijs-, druk- en zetfouten voorbehouden.

DEEN gekruide 
entrecôte  

250 gram
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250 gram
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info@groeneslager.nl
Tel. 0251 - 652 430

Burg. Mooijstr. 29 Castricum

VAN DE BIOLOGISCHE SLAGER
KALFSHAAS op=op

30  korting

2 pers. hutspot
2 gehaktballen

amen € 5,99
Boterhamworst

ontbijtspek 
6 eieren € 4,99

MET KERST BIOLOGISCH VLEES?
Bestel op tijd



13 december 20172

Castricum - Eind novem-
ber opende Niels van Vliet 
(27) de deur van zijn zaak 
Traiteur Niels Kookt op ‘t 
Bakkerspleintje en sinds-
dien gaat het als een lo-
pend vuurtje door het 
dorp; Niels kookt zo lek-
ker! 

De enthousiaste reacties op 
zijn Facebook-pagina zijn bij-
na niet meer te tellen en zijn 
getuigen van het vakman-
schap dat deze jonge onder-
nemer Castricum heeft ge-
bracht.
Voor Niels is het een lang-
gekoesterde droom die uit 
is gekomen. ,,Nadat ik afge-
studeerd was aan de Hotel-
school in Amsterdam, heb 
ik ruime ervaring opgedaan 
in de horeca en het versvak. 
Daarbij stond mij steeds dui-
delijk voor ogen dat ik graag 
een eigen zaak wilde starten. 
Mijn uitgangspunt is dat het 
eten heel lekker moet zijn, 
maar ook verantwoord zo-
dat iedereen die geen zin of 
tijd heeft om te koken het 
een dagje door mij kan laten 
doen, zonder schuldgevoel.”

Niels maakt gebruik van dag-
verse ingrediënten, duur-
zaam rund- en varkens-
vlees, maakt gebruik van ge-
zonde vetten, gaat verkeer-
de e-nummer uit de weg en 
is voorzichtig met de zout- 
en suikerpot. Ook vegetariërs 
kunnen hier terecht. 

Niels: ,,Momenteel staan 
er veel stamppotten op de 
kaart, maar ook bijvoorbeeld 
pasta- en rijstgerechten, chi-
li con carne en maaltijdsala-
des. Meest populair is nu de 
stamppot en hachee die ik 
bereid. Er zijn bovendien vers 
belegde broodjes, met tonijn-
salade bijvoorbeeld, lekke-
re soep en tapenade en aioli 
verkrijgbaar.”
Niels kookt seizoensgebon-
den en het menu wordt re-
gelmatig afgewisseld zodat 
het niet snel verveelt om hier 
even lekker eten te halen. ,,Ik 
kan nu al spreken van vaste 
klanten en hoor alleen maar 
positieve reacties. Daar ben 
ik zo blij mee!” Meer infor-
matie is mogelijk via niels-
kookt@gmail.com of 0251-
295284.

Goedkope kerstzegels 
bij Vivant Rozing

Castricum - Vivant Rozing 
op ‘t Bakkerspleintje heeft 
de Sandd kerstzegels in het 
assortiment opgenomen die 
goedkoper zijn dan de regu-
liere zegels. 
De kaarten die beplakt zijn 
met de Sanddzegel kunnen 
hier ook worden ingeleverd. 
De Sanddpostzegel is voor de 
kerstpost 23 cent goedkoper 

dan die van Postnl. Daarte-
genover staat wel dat slechts 
Sandd twee keer per week 
bezorgd. In januari wordt ook 
gestart met de Sanddpost-
zegels voor de gewone post, 
zowel voor binnen- als bui-
tenland. Vivant Rozing heeft 
een extra koopzondag op 31 
december van 12.00 tot 17.00 
uur.

Doorrijden na aanrijden auto
Op donderdag 7 december om 16.50 uur is onze autodeur vol-
ledig geforceerd geraakt nadat een automobilist van een don-
kergrijze Volkswagen Golf 7 (bouwjaar 2017) deze heeft aan-
gereden. Onze auto stond op dat moment net op een parkeer-
plek aan de Pr. Beatrixstraat geparkeerd. Mijn man was onze 
dochter aan het losmaken in de auto om uit te stappen. Door 
de klap die de aanrijding veroorzaakte schrok mijn man op, 
maar de aanrijder was al verder de straat uitgereden. De dader 
is tot onze grote verbazing niet gestopt en heeft zich niet bij 
ons gemeld. Hij laat ons achter met een enorme schadepost en 
grote schrik. Dit incident had namelijk veel erger kunnen afl o-
pen. De politie hebben wij ingeschakeld na vondst van bewijzen 
over de aanrijder. Zij stellen echter geen onderzoek in, waar 
wij verbaasd en teleurgesteld over zijn. Mocht u een soortge-
lijke auto, met mogelijk schade aan de ruit, koplamp, en ont-
brekende rechterspiegel hebben gezien, neemt u dan contact 
met ons op. We blijven hopen dat de dader zichzelf alsnog bij 
ons meldt. Ook hopen we dat de gemeente eens serieus kijkt 
naar de snelheden die gereden worden in de Prinses Beatrix-
straat, of de weg anders indelen, om incidenten als deze in de 
toekomst te voorkomen. Imme Veldt - de Winter.

Burgerlijke stand Castricum
Geboren
Akersloot - 27-10-2017: Duuk 
Laurens Admiraal, zoon van 
Rens S. Admiraal en Rian-
ne M.J. Mensen. 24-11-2017: 
Lenn Piet Zoon, zoon van Pe-
trus E.J. Zoon en Astrid Noor-
deloos. Castricum - 24-11-
2017: Fije Zoontjes, zoon van 
Marc Zoontjes en Sanne de 
Doelder.
 
Huwelijk/Geregistreerd 
Partnerschap

Castricum - 6-12-2017: Neil 
W. Kloosterman en Wilhelmi-
na J. Admiraal.

Overleden
Castricum - 22-11-2017: Kris-
tel C. Janse. 29-11-2017: Di-
vera M. Beerse, weduwe van 
Antonius G. Duin.
Limmen - 27-11-2017: Ria C. 
Pijcke, weduwe van Johannes 
G. Jacet. 1-12-2017: Johan-
nes A.C. Valkering, gehuwd 
met Josephine H.H. Stevens.

Allemaal meedoen bij D66
Castricum - Het verkiezings-
programma van D66 Cas-
tricum is gepresenteerd. Dit 
programma werd geschreven 
door een groot aantal leden 
en is uitgewerkt in een tien-
tal thema’s waarmee de par-
tij zich richt op een stevige, 
prettige en sociale gemeen-
te. ,,Politiek bedrijven is keu-
zes maken”, is te lezen in het 
persbericht. ,,Zelden tussen 
goed en kwaad. Vrijwel al-
tijd tussen onderling onver-
gelijkbare zaken en belan-
gen. Het samen optrekken 

van inwoners en bestuur, is 
de leidraad van ons verkie-
zingsprogramma. Het is dui-
delijk dat geld niet altijd de 
doorslaggevende factor is. 
Integendeel, wij stellen de 
menselijke rol centraal. Van-
daar ook ons motto: Allemaal 
meedoen!” Het programma 
is te vinden op de website 
d66castricum.nl onder publi-
caties. Op de foto lijsttrekker 
Marcel Steeman die het ver-
kiezingsprogramma ‘Allemaal 
Meedoen’ van Ivor Balke ont-
vangt en Jan Schipper.
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Kerstmarkt in Tuin van 
Kapitein Rommel

Castricum - Op zaterdag 16 
december van 16.30 tot 19.30 
uur wordt een kerstmarkt ge-
houden in de Tuin van Ka-
pitein Rommel met diver-
se kraampjes met leuke ca-
deautjes. 
De kraampjes zijn ingericht 
door instellingen die een 
goed doel vertegenwoordi-
gen zoals de Wereldwinkel, 
de stichting Straatkinderen 
van Kathmandu, Alzheimer 
Nederland, Karin Glorie ver-
koopt zelfgemaakte kleding 
vanuit haar kraam. Nieuw 
dit jaar zijn twee kramen van 
waxsmelts, zij personaliseren 
ter plekke kerstballen. In de 

kas en vanuit de eigen kraam 
verkopen vrijwilligers aller-
lei artikelen en de opbrengst 
gaat naar de Tuin. Kinderen 
kunnen een leuk cadeautje 
grabbelen uit de grabbelton. 
De kerststal in de kas is van 
Ria Terluin evenals de versie-
ringen. In het tuinhuis staat 
een kerststal met poppen 
van familie De Leur. De mu-
zikale omlijsting wordt ver-
zorgd door vioolgroep De 
Christmas Fiddlers, Fontaga-
ra en Emergo. Glühwein en 
erwtensoep maken de kerst-
markt compleet. De exposi-
tie van Georgien Wybenga te 
nog zien tot 25 januari.

Oude stijl jazz Geesterhage

Castricum - Op zondag 
17 december oude stijl jazz 
in foyer de Heerlykhyd van 
Geesterhage vanaf 15.00 uur. 
Jazzorkest Dixiefun ontvangt 
Dixiedelight als gast. Zij spe-
len live-muziek uit 1910 tot 
1920.  Met Piet Sinnege op 
banjo en zang, Dirk van der 
Grijn op trompet, Simon Ka-
per op trombone en piano, 

Sjaak van Zuylen op was-
bord, Henk Borst op tuba en 
Thijs van Iwaarden op kla-
rinet is Dixiedelight voltallig 
aanwezig. 
Na het optreden ‘At the jazz-
band ball’, een jamsessie ou-
de stijl jazz.  Muzikanten wor-
den uitgenodigd om aan dit 
evenement mee te doen. Toe-
gang gratis.  

Castricum - Op 24 decem-
ber houdt de Evangeliege-
meente een kerstviering. De 
aanvang is om 19.30 uur. Het 
programma is gevarieerd en 

Kerstviering geschikt voor jong en oud 
en zal ongeveer een uur du-
ren. Na afloop wordt het pu-
bliek getrakteerd op warme 
chocolademelk, kerstbrood 
en glühwein. De bijeenkomst 
vindt plaats in de theaterzaal 
van Nieuw Geesterhage.

Blik op Theater zoekt verhalen

Castricum - Afgelopen ok-
tober hebben Thyra de Groot 

(23) en Nadine Kokkelkoren 
(24), oorspronkelijk afkom-

stig uit Castricum, het plat-
form Blik op Theater gelan-
ceerd. Het platform heeft de 
ambitie om de diversiteit van 
theater zowel schriftelijk als 
visueel in kaart te brengen.

Daarom wordt gezocht naar 
onvergetelijke theaterverha-
len voor online platform. Ten 
huwelijk gevraagd in een 
theater? Misschien wel eens 
in slaap gevallen tijdens een 
voorstelling? De eerste liefde 
ontmoet? Stuur een e-mail 
met het verhaal naar info@
blikoptheater.nl. Foto: Janne-
ke Heijmans.

Annie Assendelft bij Kerk in Beweging
Uitgeest - Op zaterdag 16 
december is er een vie-
ring van Kerk in Beweging. 
Annie Assendelft uit Cas-
tricum is gast. Zij steunt 
vrouwen in Ethiopië. 

Als schrijfster/dichteres heeft 
Assendelft al honderden tek-
sten geschreven over bijvoor-

beeld de natuur, kinderen en 
hoop. Ze zijn samengebracht 
inbundels. De opbrengst van 
deze boekjes gaat in zijn ge-
heel naar de Afrikaanse moe-
ders die ze heeft leren ken-
nen. 

In deze viering van een uur 
draagt zij teksten voor, ze 

vertelt over haar leven in Ne-
derland en de energie die ze 
steekt in haar projecten in 
Ethiopië. Het koor Sound of 
Life zingt kerstliedjes en er is 
pianomuziek. 

De viering is om 19.00 uur in 
de parochiekerk aan de Lan-
gebuurt in Uitgeest.

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

Reserveren: 0251-652291
www.corsobioscoop.nl

donderdag 20.00 uur
vrijdag & zaterdag 21.15 uur

zondag 16.00 uur
maandag & woensdag  20.00 uur 

Star Wars - The last Jedi - 3D
donderdag 16.00 uur

zondag 19.30 uur  dinsdag 20.00 uur 
Star Wars - The last Jedi - 2D

woensdag 20.00 uur 
Huisvrouwen Bestaan Niet  - VIP

donderdag 20.00 uur  vrijdag 21.15 uur 
zaterdag 18.45 uur  zondag 19.30 uur

maandag & dinsdag 20.00 uur 
Dr. Knock

vrijdag 18.45 uur 
zondag 11.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Petit Paysan
donderdag 16.00 uur  vrijdag 18.45 uur
zaterdag 16.00 uur  dinsdag 14.00 uur 

Vele Hemels boven de Zevende
vrijdag 16.00 uur  zaterdag 18.45 uur

C’est La Vie
zaterdag 21.15 uur   zondag 16.00 uur

Murder on the Orient  Express
vrijdag 16.00 uur

Loving Vincent
woensdag 16.00 uur

Ferdinand 
zaterdag 13.30 uur   zondag 11.00 uur

woensdag 13.30 uur
K3 - Love Cruise

zaterdag 16.00 uur  zondag 13.30 uur
woensdag 16.00 uur
Paddington 2 

zaterdag & zondag 13.30 uur
woensdag 13.30 uur

Coco  

Programma 14 dec t/m 20 dec 2017

Dr. Knock
Een gokker in de jaren ‘50 
doet zich voor als dokter om 
zo aan boord van een cruise-
schip te komen en aan zijn 
schuldeisers te ontvluchten. 
Op het schip luistert hij goed 
naar mensen en Knock weet 
zich te ontpoppen als iemand 
die er verstand van heeft. Hij 
wint het vertrouwen van zijn 
‘patiënten’ en dankzij de vol-

doening en warmte die hij te-
rugkrijgt besluit hij genees-
kunde te gaan studeren. En-
kele jaren later keert Knock 
met zijn diploma op zak te-
rug naar Frankrijk en gaat hij 
in een klein dorpje grenzend 
aan de Zwitserse Alpen aan 
de slag als arts. Dan komen 
zijn voormalige schuldeisers 
hem op het spoor.

The saga continues… In Lu-
casfilm’s Star Wars: The Last 
Jedi gaat de Skywalker-saga 
verder. 

Nieuwe personages uit Star 
Wars: The Force Awakens 

Star Wars, The Last Jedi
sluiten zich aan bij legen-
darische Star Wars-iconen. 
In een episch avontuur wor-
den eeuwenoude mysteries 
over de Force en schokken-
de openbaringen uit het ver-
leden onthuld… In 2 en 3D.
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Marjo Husslage 
lijsttrekker van de SP

Castricum - Bij de leden-

vergadering van de SP op 
22 november is Marjo Hus-
slage gekozen tot lijsttrekker 
van SP CAL. In 2018 doet de 
Socialistische Partij in Cas-
tricum voor de tweede keer 
mee aan de gemeentelijke 
verkiezingen. 

Cees Mooij uit Limmen staat 
op de tweede en Marieke 
Kooter op de derde plaats. 
De SP maakt in januari de 
overige kandidaten op de lijst 
bekend, waarop een aantal 
nieuwe gezichten te zien zijn. 
Het afgelopen jaar zorgde de 
SP ervoor dat er twee nieuwe 
bijzondere opsporingsamb-

Ontmoet 
kandidaten D66 

Castricum - Vrijdag 15 de-
cember is er een ontmoeting 
met D66 van 17.30 tot 19.30 
uur bij Wier&Ga aan het Bak-
kerspleintje. Hier worden de 
kandidaten voorgesteld en 
kan men met de kandidaten 
praten over het verkiezings-
programma ‘Allemaal Mee-
doen’. 
Lijsttrekker Marcel Steeman: 
,,Ik ben vooral heel trots op 
de manier waarop dit pro-
gramma is opgesteld. De 
Castricumse D66’ers zijn in 
verschillende themagroe-
pen bij elkaar gaan zitten en 
hebben heel veel lokale ken-
nis en kunde verzameld voor 
dit programma. Toen de ver-
schillende teksten samen 

kwamen bleek het zó goed 
op elkaar aan te sluiten dat 
we eigenlijk alleen nog maar 
de opmaak hoefden te doen. 
Het is een programma ge-
worden waarmee ik graag de 
verkiezingstijd inga. De the-
ma’s passen goed bij wat ik 
als wethouder uitdraag en 
geven een hele mooie basis 
voor de komende vier jaar.” In 
‘Allemaal Meedoen’ ligt een 
grote nadruk op duurzaam-
heid, de sociale taken en het 
terugverdienen van het ver-
trouwen van de inwoners in 
het een verkiezingsprogram-
ma dat het sociaal-libera-
le gedachtengoed van D66 
concreet vertaalt naar de ge-
meente Castricum.

tenaren worden aangesteld, 
om het centrum van Castri-
cum veiliger en schoner te 
maken en te houden. 
Husslage: ,,We strijden voor 
het behoud van goed open-
baar vervoer in de regio, door 
middel van onze handteke-
ningenactie en petitie voor 
behoud buslijn 164.

De SP blijft zich ook inzetten 
voor het maximaal haalbare 
aan sociale woningbouw in 
de gemeente.” De SP gaf de 
eerste aanzet om uitbreiding 
van het winkelcentrum tegen 
te houden. 
,,De SP heeft zich bovendien 
ingezet voor de zorg. De par-
tij heeft het landelijk voor el-
kaar gekregen dat gemeen-
ten verplicht zijn om een fat-
soenlijk tarief te betalen voor 
die zorg.” 

De heerlijkste feestdagen beginnen 
bij Fish & Seafood Waasdorp

IJmuiden - Om heerlijkste 
feestdagen te beleven is het 
bij Fish & Seafood Waasdorp 
aan de Halkade nu al een 
drukte van belang. De mooi-
ste vissoorten van alle we-
reldzeeën staan op het menu 
om alle klanten en hun gas-
ten te laten smullen tijdens 
de feestdagen. 
Denk aan een rijkgevulde 
visschotel met tal van speci-
aliteiten. Het is mogelijk bij 
Fish & Seafood Waasdorp 
een prachtig opgemaak-
te visschotel te bestellen of 
met het doe-het-zelfpakket 
aan de slag gaan. Een eigen 
‘touch’ geven aan de maaltijd 
of het buffet? Koop dan een 
pakket met alle gewenste in-
grediënten en creëer een ei-
gen middelpunt van het feest. 
De schotel en de mooie ver-
pakking krijgt men erbij, dus 
ook daarover geen hoofdbre-
kens. Kijk voor inspiratie over 
de schotels op de website. 
Net zo gemakkelijk is een 
gourmet- of fondueschotel 
bij Waasdorp waarmee de 

familie gezellig rond de ta-
fel aan de slag kan. Of bestel 
eens iets anders: zo’n verras-
sende sushischotel en alles 
voor een ‘fruit de mer’, mis-
schien vooraf gegaan door 
een smakelijke vissoep of 
bouillon.
En dit is nog maar de afdeling 
gemakkelijk. Want natuurlijk 
kan men bij Waasdorp aller-
lei soorten vis of schaaldie-
ren bestellen voor een lekke-
re verrassing op tafel. Als ex-
tra service wordt krab, kreeft 
en schelpdieren desgewenst 
gratis gekookt. Deze dagen 
kan iedereen zich laten in-
spireren bij Fish & Seafood 
Waasdorp. Zaterdag 23 de-
cember worden er allerlei 
soorten vis gerookt, onder 
andere zalm en heilbot. En 
op vrijdag 29 december is er 
een oesterproeverij met Mar-
cus de Oesterman. Tot aan 
de feestdagen kan men alle 
dagen komen proeven, want 
Fish & Seafood Waasdorp is 
zeven dagen per week open, 
ook op 24 december tot 19.00 

uur en op tweede kerstdag 
van 9.00 tot 17.00 uur. Op 
oudjaarsdag open van 7.00 
tot 18.00 uur en op nieuw-
jaarsdag van 10.00 tot 16.00 
uur. Zie www.waasdorp.nl, 
het is mogelijk online te be-
stellen.

Al het drukwerk perfect 
verzorgd door Leones

Velserbroek - Met de feest-
dagen voor de deur wor-
den, zowel door bedrijven 
als particulieren, weer heel 
wat wenskaarten verzonden. 
Steeds vaker wordt daarbij 
gekozen voor gepersonali-
seerd drukwerk. Met een ei-
gen ontwerp kom je immers 
altijd origineel voor de dag. 
Leones is gespecialiseerd in 
grafische vormgeving en le-
vert drukwerk geheel op 
maat. De bedrijfsnaam Leo-
nes is ontleend aan het La-
tijnse woord voor ‘leeuwen’ 
en dat is niet zonder reden. 
De eigenaar van het bedrijf 
is namelijk grafisch vormge-
ver en dtp’er Rob van Leeu-
wen. Al bijna dertig jaar lang 
is hij actief in de grafische 
sector, sinds 2016 werkt hij 
vanuit zijn eigen bedrijf Leo-
nes aan opdrachten voor een 
brede klantenkring. Zo ver-
zorgde hij onder meer druk-
werk voor SnowPlanet en 
voor Reddingsbrigade Ne-

derland. Zowel voor de za-
kelijke markt als voor parti-
culieren staat Rob klaar. Van 
geboortekaartje tot complete 
brochure of krant, het kan al-
lemaal geregeld worden. 
Hij vertelt:,,Ik ben niet iemand 
die zijn eigen ontwerp wil 
doordrukken. Ik luister naar 
wat de klant wil en voer dat 
uit. Wanneer een klant nog 
helemaal geen idee heeft, 
vorm ik me eerst een beeld 
van hoe iemand is en welk ty-
pe ontwerp daarbij past. Ver-
volgens kom ik met een voor-
stel. Het gaat erom dat de 
klant uiteindelijk drukwerk 
krijgt met de uitstraling die 
hij wil hebben. Als vormgever 
creëer ik nieuwe dingen, als 
dtp’er voeg ik die dingen alle-
maal samen tot een compleet 
eindproduct.’’ 
Een leuke nieuwjaarskaart 
laten ontwerpen? Neem snel 
contact op per e-mail via le-
ones.dtp@gmail.com of bel: 
06 53978999.

Van het strand naar het museum
Castricum - Strandjut-
ter Boet Winder uit Schoorl 
(72)  brengt ‘stukkie bij beet-
je’ de door hem gekoester-
de strandvondsten en spul-
len naar het Strandvondsten-
museum vanuit zijn schuurtje 
(boetje) dat, hoe kan het ook 
anders, van gejut hout is ge-
maakt. 
Menno Twisk van het mu-
seum: ,,Het is steeds weer 
een verrassing wat er op-

eens boven water komt, vaak 
met prachtige verhalen rond 
de herkomst van de attribu-
ten of de wijze waarop dit 
van strand gejut is. Dit keer 
werden we verrast met een 
unieke verzameling lampen 
die allemaal aan de kust zijn 
aangespoeld en sinds ruim 
zestig jaar verzameld zijn 
door Boet. Het unieke is dat 
geen lamp hetzelfde is en het 
er meer dan honderd zijn. Het 

exacte aantal noem ik niet, 
want we hebben er een prijs-
vraag van gemaakt. Bezoe-
kers die het exacte aantal ra-
den mogen een zeer bijzon-
dere schelp mee naar huis 
nemen.” Het Strandvondsten-
museum is met uitzondering 
van komend weekeinde el-
ke zondag open, mits er een 
groepsreservering is. Verder 
zes dagen per week op af-
spraak te bezoeken.
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Samenzang op pleintje
Bakkum - Op kerstavond 
kan weer volop gezongen 
worden bij de kerstboom op 
het pleintje in Bakkum. Ge-
kleed in Dickensstijl gaan de 
leden van Muziekvereniging 
Emergo weer wat moois ma-
ken van dit inmiddels tot tra-
ditie geworden evenement. 
En zoals altijd worden de tek-
sten met een beamer op een 
groot scherm geprojecteerd. 
Iedereen is vanaf 19.00 uur 
welkom om tegen een klei-
ne vergoeding de kelen al-
vast te smeren met warme 
chocolademelk en glühwein. 
Het kerstensemble van Emer-
go begint om 19.15 uur met 
spelen. Om 19.30 uur be-
gint de samenzang. Emer-
go is ontzettend blij dat Theo 
Veldt weer bereid is om er 
met een grote kraan en op-
legger voor te zorgen dat het 

grote projectiescherm ge-
plaatst kan worden en er een 
podium is voor de muzikan-
ten. PWN heeft ook dit jaar 
weer een kerstboom ter be-
schikking gesteld. Met hulp 
van Alwin Hes is de meters-
hoge boom met een kraan 
stevig op het plein neergezet. 
Om de samenzang nog sfeer-
voller te maken wordt het pu-
bliek uitgenodigd een wind-
dicht sfeerlichtje mee te ne-
men. Nieuw dit jaar is dat ie-
dereen die dat wil een kerst-
wens in de kerstboom mag 
hangen. Emergo nodigt ie-
dereen uit om een kleine fo-
to van een dierbare mee te 
nemen of een gedichtje, een 
kleine tekening of kerstwens. 
Gelet op de verwachte druk-
te zal de omgeving van het 
pleintje worden afgesloten 
voor verkeer.

Kandidaten VVD bekend
Castricum - Tijdens de Alge-
mene Ledenvergadering van 
de VVD Castricum op 22 no-
vember hebben de leden de 
definitieve volgorde bepaald 
van de kandidatenlijst voor de 
gemeenteraadsverkiezingen 
van 21 maart 2018. 

Al eerder werden raadsleden 
Rob Dekker en Fred de Haan 
tot respectievelijk lijsttrek-
ker en lijstduwer gekozen. Op 
de tweede plaats staat. Inge 

Ruijmgaart, gevolgd door An-
dries de Rooij, Jeroen Slot en 
Aydin Kumas.
,,Onze VVD maakt zich sterk 
voor uw dorp. Dat deden we 
door de jaren heen en we zul-
len dat blijven doen. Een beet-
je degelijk en zonder poespas, 
zorgen we voor stabiel be-
stuur. We tonen daadkracht en 
staan voor sluitende begrotin-
gen met zo laag mogelijke las-
ten”, zo wordt in het persbe-
richt gemeld.

Jac P Thijsse kleurde paars

Castricum - Het was vrijdag 
Paarse Vrijdag, een dag om te 
laten zien dat je solidair bent 
met en open staat voor sek-
suele diversiteit. Het Jac. P. 
Thijsse College vindt het be-
langrijk dat leerlingen een 
open en respectvolle hou-
ding hebben en deed daar-
om dus mee. 
Iedereen was opgeroepen 
om paarse kleding te dragen 
om aandacht aan deze dag te 
besteden. Alle tweede klas-
sen kregen een gastles van 
de organisatie International 

Federation of Medical Stu-
dent’s Associations. Deze or-
ganisatie zet zich in voor the-
ma’s als seksualiteit, discri-
minatie en vooroordelen. De 
voorlichters gingen openhar-
tig met de leerlingen in ge-
sprek. 
Ook in de andere klassen 
werd aandacht besteed aan 
het thema. Natuurlijk was er 
ook een poging om in het 
‘JPT Book of Records’ te ko-
men door zoveel mogelijk in 
paars geklede mensen op 
één foto te krijgen.

Meehelpen om straten 
veiliger te maken

Castricum - Burgemeester 
Mans heeft maandag 27 no-
vember de intentieverklaring 
van Safe Streets onderte-
kend. In een Safe Streets-ge-
meente worden problemen 
rond veiligheid van vrou-
wen en meisjes in de open-
bare ruimte onderzocht en 
aangepakt, in samenwerking 
met relevante organisaties en 
vrouwen en meisjes zelf. De 
eerste stap die de gemeen-
te zet is het onderzoeken 

van veiligheidsgevoelens on-
der vrouwen in de gemeen-
te. Inwoners van Castricum, 
of die er regelmatig verblij-
ven kunnen de enquête in-
vullen. Hiermee krijgt de ge-
meente een beeld van waar 
vrouwen zich onveilig voelen 
in de gemeente en wat ge-
daan kan worden om deze 
locatie(s) veiliger te maken. 
De enquête staat op de web-
site van Castricum onder de 
link wonen/nieuws.

‘Haring is 
caring’

Bakkum - Visboer Vis en 
meer, die in het zomersei-
zoen actief is op camping 
Bakkum, is een van de ge-
nomineerden van de verkie-
zing ‘Slechtste slogan van het 
jaar’. Er zijn door een jury tien 
slogans geselecteerd voor de 
jaarverkiezing. Visboer Vis 
en meer probeert klanten te 
trekken met ‘Haring is caring’. 
Een aannemer won een paar 
jaar geleden met ‘Een timmer 
timmert, een tandarts boort 
maar wij zitten lekker in Vel-
sen Noord’.

Kerstconcert 
Limmen - Op donderdag 21 
december verzorgen Harmo-
nie Excelsior en het Project-
koor Castricum samen een 
concert in de Corneliuskerk 
van Limmen vanaf 20.00 uur. 
Harmonie Excelsior bestaat 
uit zo’n 45 leden van jong 
tot oud, van beginnend mu-
zikant tot ervaren blazer. Het 
projectkoor bestaat uit cir-
ca 75 deelnemers uit Castri-
cum en omgeving. In aanloop 
naar de kerstdagen zullen er 
verschillende kerstmuziek-
werken gespeeld en gezon-
gen worden, van eeuwenou-
de melodieën tot moderne-
re uptempo werken. De toe-
gang is gratis.

Mahjong 
leren spelen
Castricum - Maandag 8 ja-
nuari start een nieuwe Mah-
jong-club in de Kern. Be-
nieuwd naar de spelregels 
van dit oude Chinese gezel-
schapsspel of op zoek naar 
spelgenoten? Belangstellen-
den zijn elke maandag wel-
kom tussen 13.30 en 16.30 
uur. Er wordt Hongkong-
Mahjong gespeeld volgens 
het boek van Jelte Rep. In-
formatielessen kan men onli-
ne bekijken bij You Tube: jel-
te rep mahjongles 1, 2 en 3.
Meer informatie of aanmel-
den via koomen65@hetnet.nl 
of tel.: 0251-651669.

Castricum   Op maandag 18 
december wordt een kerst-
meditatie aangeboden in 
Yogacentrum Castricum van-
af 19.45 uur. Inlichtingen en 
opgeven: tel.: 0251-657911 
of happymoniqueschiller@
gmail.com.

Kerstmeditatie

Castricum - In samenwer-
king met het Platform Sport 
organiseert Omroep Castri-
cum de jaarlijkse uitverkie-
zing van de sportkampioe-
nen uit de gemeente. Alle 
besturen van de sportvereni-
gingen krijgen de gelegen-
heid een stem uit te bren-
gen. De nominaties staan wel 
open voor iedereen en kun-
nen plaatsvinden in de vol-
gende categorieën: Sport-
man, Sportvrouw, Sportteam 
en Talent of Jeugdteam. De 
geleverde prestaties dienen 
te liggen tussen 1 december 
2016 en 1 januari 2018. No-
minaties uiterlijk 31 decem-
ber naar: sportverkiezingen@
castricum105.nl. Geef hier-

bij duidelijk aan om wie en 
welk team het gaat en welke 
prestatie(s) verricht zijn. On-
der de inzenders worden een 
vijftal attenties verloot. Te-
vens is er weer de publieks-
prijs voor de man/vrouw die 
zich in 2017 op bijzonder wij-
ze heeft ingezet voor een ver-
eniging of de sport in het al-
gemeen in de gemeente. De 
nominaties voor deze prijs 
staan ook open voor ieder-
een. Stuur de naam en mo-
tivatie naar het eerder ge-
noemde adres. De winnaars 
worden ‘overvallen’ door  C-
TV en de verslaggevers van 
Castricum105 Sportlive. Hoe, 
wanneer en waar blijft de 
grote verassing. 

Nominaties sport-
verkiezingen van start 
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Wethouder Rob Schijf 
start pilot schooljudo

Limmen - Wethouder Rob 
Schijf van sport was op don-
derdag 7 december op ba-
sisschool Het Kleurenorkest 
om daar de pilot Schoolju-
do te starten. Het project 
loop tegelijk op de basis-
scholen Helmgras in Castri-
cum en de Rembrandtschool 
in Akersloot. Deze drie scho-
len doen mee aan de School-
judopilot, die mede mogelijk 

wordt gemaakt door de ge-
meente. Judo-’entertainers’ 
vanuit het project Schooljudo 
verzorgen de lessen. Zij laten 
de kinderen zien dat judo wel 
een vechtsport is, maar dan 
zonder gemeen te zijn. Met 
Schooljudo moet een belang-
rijke bijdrage leveren aan de 
motorische en de sociaal-
emotionele ontwikkeling van 
kinderen.

Eerste helft breekt FCC op
Castricum - Trainer Jort van 
der Meulen schaamde zich 
voor de eerste helft van zijn 
team tegen Arsenal. Daar 
viel wel iets voor te zeggen, 
want FC Castricum toon-
de zich de tweede helft ge-
lijkwaardig aan de Amster-
dammers, maar de 0-3 ach-
terstand bleek onoverbrug-
baar met een 1-4 eindresul-
taat. Toch begon FC Castri-
cum goed. Al na vier minu-
ten kreeg Elario Zweet een 
kans na goed werk van Jous-
ry Ait Ouarg, maar naarmate 
de wedstrijd vorderde, bleek 
Arsenal duidelijk de sterk-
ste. Het Amsterdamse over-
wicht leverde tussen de 22e 

en 32e minuut drie doelpun-
ten op. Dat een kopbal van 
Roy van Soest  in de 3e mi-
nuut de eerste echte doelpo-
ging van FC Castricum was, 
zegt genoeg over het zwakke 
Castricumse spel. De twee-
de helft liet een veel feller 
FCC zien;Dennis Pierneef trof 
de paal, waarna Sebastiaan 
Weber kans zag te scoren, 
1-3. Melvin Holwijn scoorde 
zijn derde goal, 1-4 en ver-
liet daarna het veld, waarmee 
de angel uit de wedstrijd ver-
dween, die langzaam dood-
bloedde. Jort van der Meu-
len staat voor de lastige taak 
om een achterstand van zes 
punten goed te maken.

Contract rugbyclub
en Full-of-Life

Castricum - De Castricumse 
Rugby Club heeft zich voor 
dit seizoen contractueel ver-
bonden aan Full of Life. Ge-
vestigd aan de Puikman 1 in 
Castricum is Full of Life een 
centrum voor begeleide fi t-
ness, sport, vitaliteit, fysio-
therapie, gezondheid en voe-
ding. De specialisten van de-
ze organisatie bieden de rug-
byspelers en -speelsters een 
breed scala aan fysiothera-
peutische mogelijkheden om 
zich professioneel verder te 
ontwikkelen. Full of Life ver-
zorgt de rugbyers tijdens de 
wedstrijden en biedt met in-
loopspreekuren tijdens trai-

ningen goede mogelijkhe-
den tot behandeling en pre-
ventie. Bovendien arrangeert 
Full of Life voorlichtingsavon-
den over verschillende on-
derwerpen. Veertig leden 
van CasRC hebben een tien 
maanden sportschool abon-
nement bij Full of Life. De sa-
menwerking komt vooral ook 
ten goede aan de sportbles-
surepreventie en de verho-
ging van de return-to-play 
ratio. Op de foto v.l.n.r.: Jere-
my Sodusta, fysiotherapeut, 
Niek Valk voorzitter CasRC 
en Bernd Winkelbeiner, club-
manager Full of Life-Sport. 
Foto: Theo Beentjes.

Jeugdatleten massaal 
naar Camping Bakkum

Bakkum - Zaterdag 16 de-
cember komen zo’n 650 
jeugdatleten naar Camping 
Bakkum. Die dag organiseert 
AV Castricum de tweede 
wedstrijd van de crosscom-
petitie 2017-2018. De deel-
nemers, jongens en meis-
jes in de leeftijd van zes tot 
en met achttien jaar, zijn af-
komstig van ruim vijftien 
Noordhollandse verenigin-
gen. Ook AV Castricum zal 
met een grote afvaardiging 
van zo’n tachtig pupillen, ju-
nioren en TDR jeugdtalen-

ten aan de start verschijnen. 
Een serie van drie wedstrij-
den gevolgd door een fi na-
le moet duidelijk maken wie 
zich voor een jaar crosskam-
pioen van het district Noord-
Holland, Utrecht en Flevoland 
mag noemen. De fi nale wordt 
op 17 maart in Soest gehou-
den. Het programma van 16 
december gaat om 11.30 
uur van start. Deelname aan 
de crosscompetitie is alleen 
via voorinschrijving mogelijk 
voor leden van atletiekver-
enigingen.

Schaatsles 
kinderen

Castricum - Kinderen kun-
nen bij Vereniging Kenne-
mer IJsbaan (VKIJ) van-
af 30 december schaatsles-
sen volgen. Hiermee geeft 
de vereniging kinderen de 
mogelijkheid om ook tijdens 
de tweede helft van het sei-
zoen in te stromen bij het 
jeugdschaatsen voor kinde-
ren van zes tot en met twaalf 
jaar. Ook de wat oudere kin-
deren die beter willen leren 
schaatsen kunnen nog be-
ginnen met jeugdschaats-
lessen. De kinderen schaat-
sen op kunstijsbaan de 
Meent in Alkmaar op zater-
dag van 10.00 tot 11.00 uur. 
Op zaterdag 16 december of 
23 december is het moge-
lijk om een proefl es mee te 
doen. Voor meer informatie 
en opgave: www.vkij.nl.

Kampioen
Castricum - Afgelopen 
weekend versloegen de vol-
leybalsters van Croonenburg 
A1 het team van  Clam Dyc-
ke met 4-0. Daarmee was het 
kampioenschap een feit. Het 
is trainer Paul Oudejans weer 
gelukt om een team te sme-
den tot een kampioensteam. 
Meisjes A1 is kampioen ge-
worden van de eerste klas-
se, Zij gaan promoveren naar 
de hoofdklasse. Ilse Gover-
de, spelverdeelster die nu al 
regelmatig invalt bij het eer-
ste damesteam van Croonen-
burg zegt: ,,We leren ontzet-
tend veel bij onze trainer en 
we verwachten dan ook dat 
we hoge ogen gaan gooien 
in de hoofdklasse”.
De meiden kunnen in janua-
ri aan de bak om dat te la-
ten zien.

Akersloot - Wout Bakker 
heeft zijn eerste overwinning 
weten te behalen in de KPB-
mountainbikecup. Resoluut 
nestelde de pas veertienja-
rige zich op de kop van de 

Klinkende zege groep. Met een tiental me-
ters voorsprong op Verdonk 
senior wist Wout Bakker zijn 
eerste overwinning binnen te 
slepen. 
Verdonk senior werd tweede 
en Vincent Tiebie kon de der-
de plek veiligstellen.

Zaterdag 16 december 14.30 uur:

Limmen  -  Meervogels

balsponsor: AUTOSCHADE SPECIALIST P. ZONNEVELD B.V. 
 KERSSENS LUCHTBEHANDELING

pupil v.d. week: TEIJE HES (speler Limmen JO13-3)
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14 DECEMBER

Glazen Keet: Los voor 
Heemskerk in De Nozem 
en de Non Heemskerk van-
af 20.30 uur . Opbrengst gaat 
voor kerst naar mensen die 
het niet breed hebben in de 
omgeving.

Joris’ Kerstboom biedt een 
plek om bijzondere verhalen 
te delen. Dit jaar staat Joris’ 
Kerstboom ook in de biblio-
theek in Beverwijk en Heems-
kerk tot zaterdag 23 decem-
ber. Foto: Stijn Ghijsen.

Kerstmarkt in centrum Alk-
maar, 11.00-21.00 uur tot en 
met zondag.

Fado-zangeres Hendriktje & 
ensemble in Witte Kerk Heiloo, 
20.00 uur. Info: www.kunstge-
tij.nl. Foto: Gerard Krol.

Kunstlezing Bertus Bak-
ker ‘Kunst en Politiek’ in De 
Zwaan in Uitgeest, 9.30 uur.

Kerstconcert Close-Up in 
Slotkapel Egmond om 20.00 
uur.

Christmas with Anúna, 
kerstconcert in de St. Agatha-
kerk Beverwijk om 20.15 uur.

15 DECEMBER

Kerstexpositie Museum-
boerderij Jan Makkes, Hof-
geesterweg 22a, Velserbroek. 
Dagelijks geopend van 11.00 
tot 18.00 uur. Tot en met 1 ja-
nuari. 

Komedie Opvliegers 3: New 
York, New York in Kennemer-
theater Beverwijk om 20.15 
uur. Lachen in The City That 
Never Sleeps met dé vriendin-
nencomedy van dit seizoen.

Winterfair bij openlucht-
zwembad De Zien van 17.00 
tot 21.00 uur.

Rockband Vandenbergs 
Moonkings in Victorie Alk-
maar om 19.45 uur. Foto: Ste-
fan Schipper.

Kerstmiddag met de Ca-
rol Singers voor senioren in 
De Zwaan in Uitgeest, 14.00-
18.00 uur.

Cabaret Vrijdag vs Sandifort 
in Kennemertheater Beverwijk 
om 20.15 uur.

Russische kerst in Slotkapel 
in Egmond aan den Hoef van-
af 20.00 uur door het Russisch 
ensemble Soedarynja.

Voorstelling van Marc de 
Hond ‘Scherven brengen ge-
luk’ in Kennemertheater Be-
verwijk om 20.30 uur.

Film Bram Fischer in De 
Zwaan in Uitgeest, 20.15 uur.

Eric van Sauers in De Vest, 
20.15 uur. Eric van Sauers 
heeft zich ontpopt tot een van 
de beste vertellers van dit mo-
ment. Zijn verhalen zijn hila-

risch, schuren en ontroeren 
en zijn soms ook gevaarlijk. 
Foto: Sabrina van den Heuvel.

Irish Christmas in Grote Kerk 
Alkmaar, 20.15 uur. 

16 DECEMBER

Kerstmarkt in de Tuin van 
Kapitein Rommel van 16.30 tot 
19.30 uur. 

Kerstmarkt in De Cameren 
in Limmen. Er wordt van al-
les verkocht, er is een levende 
kerststal, een proeverij en een 
loterij. Van 14.00 tot 17.00 uur.

Theaterconcert van de 3JS – 
Acoustic Christmas in de Vest 
Alkmaar, 20.15 uur.

Cabaret, gedichten en mu-
ziek tijdens Open Podium bij 
De Zwaan Cultureel in Uit-
geest vanaf 20.30 uur.

Kerstmarkt bij het stations-
centrum in Heiloo van 11.00 
tot 17.00 uur.

Optreden van de Carolsin-
gers en Dockside in de Gro-
te Kerk in Beverwijk met pi-
anobegeleiding van de Cas-
tricumse pianist Bernard van 
den Boogaard. Aanvang 20.00 
uur.

De Huisbewaarder een tra-
gikomedie van een van de be-
langrijkste twintigste-eeuwse 
toneelschrijvers Harold Pinter. 
In de Vest Alkmaar om 20.30 
uur. Foto: Annaleen Louwes.

Viering Kerk in Beweging 
met Annie Assendelft als gast 
om 19.00 uur in de parochie-
kerk aan de Langebuurt in 
Uitgeest.

Volkskerstzang in de Grote 
Kerk Alkmaar, 19.00 uur.

LaRue mixt de lekkerste mu-
ziek uit de ‘90 in de grote zaal 
van de Nozem en de Non 

▲

Heemskerk vanaf 21.30 uur.

Dj Heartex & Friends in De 
Bakkerij Castricum vanaf 
22.00 uur.

17 DECEMBER

Music-Train geeft een kerst-
concert in Johanna’s Hof in 
Bakkum. Het eerste van to-
taal drie optredens begint om 
14.30 uur.

Projectkoop Castricum 
geeft een kerstconcert met als 
titel ‘The sound of Christmas’ 
in de Maranathakerk in Cas-
tricum vanaf 14.30 uur.

Weihnachts-Oratorium door 
de Nederlandse Bachvereni-
ging in de Grote Kerk Alkmaar 
om 16.00 uur.

A-capellakoor Femmes Vo-
cales geeft een kerstconcert 
in de Dorpskerk van Heems-
kerk vanaf 15.00 uur.

Kerstconcert Sine Nomine 
in Cultuurkoepel Heiloo, 15.00 
uur.

IVN-wandeling Heilooër Bos 
start 10.00 uur bij de Katten-
berg aan de Kennemerstraat-
weg in Heiloo, tegenover de 
oprijlaan van landgoed Nijen-
burg.

Jut-wandeltocht van IVN 
vanuit het Parnassiagebouw 
in Bergen aan Zee door de 
duinen, via de kerf en over het 
strand vanaf 10.00 uur. Opge-
ven tot en met 15 december 
via ivnjutwandeling@icloud.

com.

Kerstconcert Valborg En-
semble in Lucas Kerk in Alk-
maar, 11.30 uur.

Balletschool Attitude - Be-
nefietconcert in De Vest Alk-
maar, 14.30 uur.

Concert Aquariuskoor in de 
rk kerk in Akersloot om 15.00 
uur. 

‘Steuntje In De Rug feest-
je’ speciaal voor alle men-
sen die De Nozem & De Non 
in Heemskerk een warm hart 
toedragen vanaf 15.00 uur.

De Seaside Bigband speelt 
vanaf 16.00 uur bij Jazz in Vre-
deburg in Limmen.

Oude stijl jazz in Geesterha-
ge Castricum vanaf 15.00 uur 
met Dixiefun en Dixiedelight.

18 DECEMBER

Kerstbijeenkomst in de 
Nieuwe Wereld aan het Fnid-
sen 37 in Alkmaar met een 
muzikale omlijsting door Mu-
sic-Train. Aanvang 20.00 uur.

Kerst-inn bij oratoriumkoor 
Tremenda in de Vredevostkerk 
Beverwijk vanaf 20.15 uur.

19 DECEMBER

Leoni Jansen & Eric Vaarzon 
Morel met Ierse Nachten in 
De Vest, 14.00 uur. Foto: Mer-
lijn Doomernik.

20 DECEMBER

Opvliegers 3 – New York, 
New York in De Vest Alkmaar, 
20.15 uur. Opvliegers is terug 
met een nieuw verhaal.

5 november 20170
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Agenda raadsinformatieavond 
14 december 2017

Like ons op Facebook

Uw afvalpas blijft geldig 

Carrousels
Tijd Onderwerp

.   .  oti ti e hoofdlijnen adernota anderij oord

.   .  Vervolgbespreking beschikbaar stellen budget uitvoering  
 acti eplan jongerenwerk

.   .  iverse technische onderwerpen raadsvoorstellen
 . Besluitenlijst raadsvergaderingen  december 
 B. ijst van ingekomen stukken
 C. ijst ter inzage gelegde informati e
 . ededelingen van het college
 - lgemeen
 - Uit de samenwerkingsverbanden
 E. Vragen uit de raad
 auze

.   .  oti es bij voorstel om ruimtelijk kader vast te stellen ten  
 behoeve van de realisati e van sociale woningbouw op 
 het terrein van uin en Bosch

.   .  iverse moti es vreemd aan de orde van dag:
 - oti e ederlandse vlag
 - oti e ona  ankelijke klachtenregistrati e in het sociaal  
   domein

Raadsvergadering
22.45 -

  pening en mededelingen
  Vaststellen agenda
  ebat raad
  ctuele onderwerpen
  Besluitvorming
  aderstellen besluit sociale huurwoningen uin Bosch
  luiti ng

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

Afvalwijzer: nieuwe app en 
website voor afval scheiden 
en de afvalkalender

Agenda Raadsplein 
21 december 2017

Tijd Onderwerp
.   .  uditcommissie 
.   .   resentati e ustzonering

asbest

NIEUW!

De Afvalwijzer 
neemt het stokje 
over van de huidige 
‘Recyclemanager’, 
die per 1 januari 
stopt. De Afvalwijzer 
is een app en websi-
te waarop alle infor-
mati e over afval in 
Castricum te vinden 
is. Zo is er voor ieder 
adres in Castricum 
een persoonlijke 
afvalkalender en is 
makkelijk en snel te 
vinden hoe afval het 
beste gescheiden 
kan worden.

Alle informati e over 
afval op één plek 

e fvalwijzer is een 
grati s app en website 
(mijnafvalwijzer.nl) 
waar alle informati e 
over afval in Castri-
cum te vinden is. 

aast de afvalkalen-
der staat er onder 
andere informati e 
over: 
- de openingsti jden van het afvalbrengstati on 
- wat er moet gebeuren bij een kapott e rolemmer
- brenglocati es in de gemeente
- het scheiden van afval: wat hoort waar 

ok kunt u via mijnafvalwijzer.nl een persoonlijke afvalkalender uitprinten op 
postcode en huisnummer. ukt dit niet, dan kunt u bij de informati ebalie in het 
gemeentehuis of bij het kantoor van ijkbeheer aan chulpstet , om een 
geprint e emplaar vragen. 

Makkelijk, snel en handig
e app of website is alti jd actueel. ijzigingen in het ophaalschema, bijvoor-

beeld door sneeuw of een technisch mankement aan de vuilniswagen verwer-
ken wij direct verwerkt in het overzicht. Het is dan gelijk duidelijk of u de bak 
aan de weg moet laten staan of binnenhalen en wanneer het nieuwe ophaal-
moment is. Een handige ti p is het instellen van pushnoti fi cati es bij de app. Via 
een herinneringsbericht ontvangt u informati e over welke bak of zak er naar 
buiten moet. 

Aval scheiden: dat kan beter
Verbranden van afval kost geld en er gaan goed bruikbare grondsto  en verlo-
ren. Het is dus slim om afval goed te scheiden. huis scheiden levert de beste 
kwaliteit grondsto  en op. n onze gemeente scheiden wij al  van het afval. 

at is mooi, maar nog niet genoeg. e inzet is  in . ij hopen dat u 
door het gemak van de fvalwijzer meer afval gaat scheiden en de kwaliteit 
van de afvalscheiding verbetert. 

Downloaden app
fvalwijzer is grati s te downloaden in de pple pp store en de Google lay-

store. U vindt dezelfde informati e terug op de website www.mijnafvalwijzer.nl. 

eer informati e 
Heeft  u vragen over de fvalwijzer, dan kunt u mailen naar: afvalwijzer de-
buch.nl of bel met het lantcontactcentrum via telefoonnummer  .

e afvalpas voor afvalbrengstati on chulpstet blijft  geldig. p sommige afvalpas-
sen staat een vervaldatum, maar ook deze passen zijn nog gewoon te gebruiken. 
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Sociaal ondernemers in regio 
Alkmaar bijeen

Hoe kun je als sociaal ondernemer je het beste in de markt ze  en  Dat was 
de vraag die op 2  november centraal stond ti jdens de ronde-tafelbijeen-
komst voor sociaal ondernemers in de Regio Alkmaar. Die middag werd 
bovendien de Social Impact Market gelanceerd: de digitale marktplaats voor 
sociaal ondernemers. 

ociaal ondernemers zijn ondernemers die maatschappelijke impact voorop 
hebben staan. e kwamen bij elkaar op uitnodiging van de regionale project-
groep die kort geleden werd opgericht. 

e bijeenkomst was een eerste acti viteit in het acti eplan voor sociaal onderne-
men in de regio. Een ander initi ati ef is het z  aanpassen van het gemeentelijk 
inkoopbeleid dat de gemeenten bij e terne opdrachten voorrang kunnen geven 
aan sociale ondernemingen uit de regio. 

Een derde voornemen is dat gemeenten bij voorkeur producten en diensten 
gaan afnemen van sociale ondernemers.

e bijeenkomst was onderdeel van het regionale project om sociaal onder-
nemers op de kaart te zett en. ethouder nabilie, bestuurlijk opdrachtgever 
namens de regio constateerde dat er in de regio een stevige kern is van soci-
aal ondernemers, die elkaar al goed weten te vinden. mdat de gemeenten 
dezelfde doelen nastreven als de sociaal ondernemers willen zij graag meer 
samen zaken doen. m dit te vergemakkelijken werd de ocial mpact arket 
gelanceerd: een digitale business-to-business marktplaats, waarop sociaal on-
dernemers zich kunnen presenteren en eenvoudig gevonden kunnen worden 
door organisati es die graag zaken willen doen met sociaal ondernemers.

Bent u sociaal ondernemer en wilt u aansluiten op dit initi ati ef  eemt u dan 
contact op met projectleider Bram Verrips, tel.  .  

Asfaltwerkzaamheden Dag Ham-
marskjöldlaan worden uitgesteld

Het asfalteren op de ag Hammarskj ldlaan op woensdag  december 
gaat in verband met de slechte weersomstandigheden E  door.

Het asfalteren gaat deze winter niet meer lukken. edio maart wordt een 
nieuwe datum vastgesteld. eer informati e: . ch nig, tel.  .

Colleges Castricum en Heiloo 
op bezoek bij Kaptein
De colleges van Castricum en Heiloo zijn vorige maand op bezoek geweest 
bij Kaptein. Deze verpakker en producent van kaas en boter is vorig jaar van 
Castricum naar Heiloo verhuisd. Een goede gewoonte van beide colleges is 
om de bedrijven in de gemeente te bezoeken. De ondernemers in het dorp 
zijn namelijk van groot belang voor de lee  aarheid en werkgelegenheid in de 
gemeente.

e reden voor het bezoek aan aptein is de gezamenlijke belangstelling vanuit 
beide gemeenten voor dit bedrijf dat jarenlang in Castricum was gevesti gd en 
nu een mooie plek heeft  gevonden op de Boekelermeer Heiloo. Hierbij is de 
werkgelegenheid voor de regio behouden. e colleges waren onder de indruk 
van de zorg, niet alleen voor de medewerkers maar ook voor anderen. it uit 
zich met name in de innovati es die zijn toegepast in een duurzaam producti e-
proces en in een gebouw met een eigen energie en warmte-koudevoorziening.

Kaptein
aptein is een familiebedrijf met een rijke historie  sinds  verpakken zij 

kaas en boterproducten en inmiddels is de fi rma uitgegroeid tot een internati o-
naal opererend bedrijf dat conti nu in ontwikkeling is. aast Heiloo zijn er vesti -
gingen in osthuizen en Bilzen (België). n Heiloo vindt de producti e plaats voor 
boter in cups, pakjes, retail- en bulkverpakking.

Enquête voor veiliger straten Castricum
De gemeente Castricum doet onderzoek naar de veiligheidsgevoelens 
onder vrouwen in onze gemeente. We verzoeken u vriendelijk om een en-
quête over dit onderwerp in te vullen.

Burgemeester ans heeft  maandag  november de intenti everklaring van 
afe treets ondertekend. afe treets is een campagne van U  omen 
ederland, de organisati e voor vrouwenrechten en gendergelijkheid van de 

Verenigde ati es. 
 
n een afe treets -gemeente worden problemen rond veiligheid van vrou-

wen en meisjes in de openbare ruimte onderzocht en aangepakt, in samen-
werking met relevante organisati es en vrouwen en meisjes zelf. 

nderzoek in een aantal ederlandse gemeenten toont aan dat meer dan 

 van de vrouwen en meisjes in de afgelopen twaalf maanden te maken 
heeft  gehad met seksuele inti midati e of andere vormen van seksueel geweld 
in de openbare ruimte. Een derde van de vrouwen en meisjes is daadwerke-
lijk ongewenst betast op straat, bij het uitgaan of in het openbaar vervoer. 

Enquête op website
e eerste stap die de gemeente zet is het onderzoeken van veiligheidsgevoe-

lens onder vrouwen in onze gemeente. oont u in Castricum, of verblijft  u 
er regelmati g, dan zijn wij erg blij als u een en u te over dit onderwerp wilt 
invullen. U vindt de en u te op www.castricum.nl onder het kopje ieuws.

et de en u te krijgen wij een beeld van waar u zich onveilig voelt in de ge-
meente, wat wij volgens u kunnen doen om deze locati e(s) veiliger te maken, 
maar ook wat u eraan doet om bepaalde situati es te vermijden. 
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Belasti ngsoort  Tarief 201

Afvalsto  enheffi  ng:
- eenpersoons huishouden   ,
- tweepersoons huishouden  ,
- meerpersoons huishouden  ,

ioolheffi  ng:
- vast bedrag   ,
- hemel grondwater 
  (bijvoorbeeld garage)  ,
- meerverbruik   ,

OZB
Eigenaar woning ,
Eigenaar niet-woning ,
Gebruiker niet-woning ,

Hondenbelasti ng
er hond   ,

- per kennel  ,

Toeristenbelasti ng
. hotels hostels  ,
. op campings  ,
. strandhuisjes en overig   ,

orensenbelasti ng per woning  ,

Tarieven gemeentelijke belastingen 2018
Rekenvoorbeeld OZB

ls u eigenaar bent van een woning met een 
-waarde van  . ,- is de bereke-

ning als volgt. e -waarde van de woning 
wordt vermenigvuldigt met  , . 

e B eigendom bedraagt  , . 

Offi  ciële mededelingen gemeente Castricum woensdag 13 december 2017
Aangevraagde vergunningen
Voor het inzien van alle stukken met betrekking tot bouwzaken dient u 
vooraf een afspraak te maken via tel.  . Een digitale versie kunt u per 
e-mail aanvragen bij omgevingsvergunning debuch.nl.

Ontvangen omgevingsaanvragen
p 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. egen een aanvraag kunt u geen bezwaar maken. it kan alleen 
tegen een besluit op een aanvraag. eze publicati e is alleen ter informati e.

atum dres 
 Geelvinckstraat 2 te Castricum

 het realiseren van een dakopbouw op een bestaande aanbouw
 Jan Hobergstraat 41 te Castricum

 het wijzigen van de achtergevel
 Louise de Colignystraat 7 te Castricum

 het realiseren van een dakopbouw
 Zuidkerkenlaan 18 te Limmen

 het plaatsen van een overkapping
 Mient 7 te Castricum

 het aanleggen van een oprit

Omgevingsvergunning – reguliere procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten de volgende 
omgevingsvergunningen te verlenen:

atum dres
 Alkmaarderstraatweg 50 te Castricum

 Het verbouwen en uitbreiden van een gemeentelijk monument

Registreer uw partij uiterlijk 27 december bij de gemeente 
Op 21 maart 201  zijn er weer raadsverkiezingen in ons land  isschien hebt 
u plannen om met een ‘nieuwe’ parti j mee te doen aan de verkiezingen in 
de gemeente Castricum  Dan moet u eerst uw parti j laten registreren bij 
het centraal stembureau van de gemeente  Een registrati eformulier hier-
voor kunt u downloaden van www.castricum.nl. Dit formulier moet uiterlijk 
woensdag 27 december bij het centraal stembureau binnen zijn.

anneer kunt u de parti j laten registeren
 e politi eke groepering die u wilt laten registeren moet een vereniging zijn 
met volledige rechtsbevoegdheid

 e naam (aanduiding) van de politi eke parti j is nog niet geregistreerd bij het 
centraal stembureau voor de verkiezing van de weede amer of provinciale 
staten

 e naam (aanduiding) waarmee u op de kandidatenlijst wilt staan, mag niet 
meer dan  lett ers of andere tekens hebben.

egistrati ekosten
Voor deze registrati e betaalt u een waarborgsom van  , , die u vooraf 
overmaakt op een rekening bij de gemeente. it bedrag krijgt u terug, nadat 
de parti j een geldige kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezing heeft  
ingeleverd.

Het registrati eformulier
rint het ingevulde registrati everzoek uit en voeg hieraan de volgende docu-

menten toe:
 een afschrift  van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn 
opgenomen

 een bewijs van inschrijving in het register van de amer van oophandel
 een bewijs van betaling van de waarborgsom
 een verklaring van de politi eke groepering waarin haar gemachti gde en 
plaatsvervangend gemachti gde is aangewezen bij het centraal stembureau

U stuurt uw registrati eformulier en de documenten vervolgens naar:
Centraal stembureau van de gemeente Castricum

ostbus 
 BH Castricum

eer informati e
Voor inlichti ngen kunt u terecht bij aurens van der Veen, hoofd van Bureau 
Verkiezingen. Hij is  bereikbaar via verkiezingen castricum.nl of telefonisch 
via: -

27 januari op uw deurmat of in uw brievenbus. 

Inloopochtend voor vragen en oplossingenVoor iedereen die daarover vra-
gen heeft , organiseert de gemeente een inloopochtend op zaterdag  febru-
ari van .   :  uur. Vooraf aanmelden is niet nodig en de toegang (en 
het advies) is grati s.

Bellen kan ookHeeft  u een vraag over de  of gemeentelijke belasti ngen, 
maar kunt u niet op  februari langskomen  Belt u gerust: tel.  .
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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

041217 Torenstraat 67 te Castricum
 Het bouwen van een fi etsenstalling (voortuin)
 Dorcamp 30 te Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
 Limmerweg 2c te Castricum
 Het wijzigen van bestemming naar wonen met aanduiding 
 hobbyboer (legalisati e)
051217 Berkenlaan 17 te Castricum
 Het plaatsen van een dakopbouw
081217 Dag Hammarskjöldlaan 95 te Castricum
 Het verbouwen van een woning

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 Castri-
cum. De datum van verzending staat bij de kennisgeving. Voor meer infor-
mati e kunt u contact opnemen met de gemeente. 

Ontwerpbestemmingsplan 
‘Eerste parti ele herziening-Castricum Centrum’
Burgemeester en wethouders van Castricum maken bekend dat zij hebben 
ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Eerste parti ele herziening-
Castricum Centrum’. 

Begrenzing
Het plangebied bestaat uit het winkelcentrum Geesterduin. Het winkelcen-

trum wordt omsloten door de Soomerwegh aan de noord- en westzijde en de 
Geesterduinweg aan de noordoost-, oost- en zuidzijde van de projectlocati e.

Doel 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Eerst parti ele herziening-Castricum Cen-
trum’, is opgesteld ten behoeve van het renoveren van het winkelcentrum. 
Hiertoe worden de entrees uitgebreid en wordt voorzien in een nieuwe 
locati e voor de gevesti gde bloemenkiosk. 

Inzage
Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf donderdag 14 december 2017 
ter inzage op het gemeentehuis van Castricum. Tevens is het plan te raad-
plegen via de gemeentelijke website  www.castricum.nl of via de lande-
lijke website www.ruimtelijkeplannen.nl onder planidenti fi cati enummer 
NL.IMRO.0383.BPC17WcGeesterduin-ON01.

Zienswijze
Gedurende de inzagetermijn kan een ieder mondeling of schrift elijk een 
zienswijze indienen bij de gemeenteraad (Postbus 1301, 1900 BH Castri-
cum), onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Eerste 
parti ele herziening-Castricum Centrum’. Voor het indienen van een mon-
delinge zienswijze (op afspraak) en voor meer informati e: dhr. J. van Boven 
en/of mevr. P. Drenth-Reus, domein Ruimtelijke Ontwikkeling, tel. 14 0251.

Castricum, 13 december 2017.

Waterbeheer over naar 
hoogheemraadschap

Castricum - Het Hoog-
heemraadschap Hollands 
Noorderkwartier doet voort-
aan het groot onderhoud 
van het water binnen de be-
bouwde kom van de ge-
meente Castricum. Wethou-
der Rob Schijf van en hoog-
heemraad Rob Veenman te-
kenden donderdag 7 de-
cember voor de offi ciële 
overdracht.
 
De gemeente telt vele slo-
ten en vaarten. Tot dusver 
deed de gemeente in een 
deel daarvan werkzaamhe-
den als maaien van water-
planten, verwijderen van vuil 
en het baggeren van water. 
Het hoogheemraadschap 

had de grootste wateren al 
in onderhoud en doet dat 
voortaan ook voor de ande-
re wateren van de gemeente. 
Wethouder Schijf: ,,Door de 
overdracht bespaart de ge-
meente op de onderhouds-
kosten.” In de praktijk brengt 
de overdracht geen gro-
te veranderingen met zich 
mee. Wel kan bijvoorbeeld 
het aantal maaibeurten van 
riet veranderen. Wie aan het 
water woont en specifi eke 
problemen of wensen heeft 
rond het onderhoud, kan te-
recht bij het hoogheemraad-
schap. 
De gemeente blijft wel het 
dagelijks onderhoud doen 
zoals het verwijderen van 

zwerfvuil en kadavers. Ook 
het onderhoud van de oe-
vers blijft een taak van de 
gemeente. De plannen zijn 
eerder gepresenteerd aan 
de Castricumse inwoners bij 
een inloopbijeenkomst. Het 
college van burgemeester 
en wethouders nam daarna 
het besluit tot de overdracht. 
Een klein deel blijft in beheer 
bij de gemeente, zoals sloten 
bij sportvelden en begraaf-
plaatsen.

Op de websites van het 
hoogheemraadschap, www.
hhnk.nl/werkindebuurt, en 
gemeente Castricum, www.
castricum.nl/waterbeheer, is 
te zien wat er is veranderd.
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